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LUPENI 19 7 7 „Ce am vrut și ce am
Furați de evenimentele majo

re ale vieții politice, sociale și e- 
conomice ale țârii, din acest an 
zbuciumat, marcat și de cutre
mure și de inundații catastrofa
le, nu putem să nu ne amintim 
de ceea ce s-a întîmplat In Va
lea Jiului, la începutul lunii au
gust a anului 1977. Greva mine
rilor din Valea Jiului, care 
a avut loc atunci și a culminat 
cu marele miting de la Lupeni, 
in 3 august a fost, fără îndoia
lă, prir-a mișcare de masă a 
muncitorilor din Itnmâr. a îm
potriva dictaturii cea’ițiste. In- 
ccpind cu schimbul de noapte 
dintre 1 și 2 august 1977, mine
rii de la Lupeni și Aninoasa au 
realizat un fapt fără precedent în 
anii dictaturii comuniste — au 
încetat lucrul, refuzînd sa mai 
intre in mină. Solidaritatea mi

nerească și-a spus cuvîntul cu 
promptitudine: în decurs de o 
zi, rînd pe rînd, celelalte mine 
din Valea Jiului și-au oprit ac
tivitatea. Ceea ce era de necon
ceput în conformitate cu dog
ma comunistă, care s-a erijat în 
apărătoare „ideologică” a drep
turilor și libertăților muncito

rești, favorizînd în realitate o | 
elită minoritară de partid, ^-a 
întîmplat la Lupeni, intrînd în 
istorie. Minerii care munceau în 
condiții mizerabile și începuseră 
să simtă pe pielea lor lipsurile 
tipice regimurilor socialiste, mai 
ales din domeniul alimentației 
publice și asistenței medicale, 
s-au văzut amenințați de la 1

\ iorel SI R Al I’

(Continuare in pag. a 2-a)

Oamenii au năzuit dintotdea- 
una la o viață mai bună, mai 
demnă. Și minerii, după orele 
de trudă și confruntarea de mul
te ori dramatică cu stihiile sub
terane. ieșind la ziuă, au nă
zuit la o existență decentă, la 
dreptul de a trăi dcmn sub soa
rele care e hărăzit tuturor. Au 
năzuit, iar cind lipsurile s-au 

accentuat și nedreptățile au 
devenit insuportabile, au prelins, 
au cerut, ridieîndu-se cu aceeași 
tenacitate care.î caracterizează in 
confruntările cu duritatea rocilor 
din subteran și împotriva ne
dreptăților lumii de ld ziuă. Do
vadă smt două momente proe
minente d>n istoria mineritului 
Văii Jiului — august ’29 și au. 
gust ’77. ( e au vrut minerii ? De 
fiecare dată — (1u altceva, decît 
dreptul la o viață demnă, con
diții de muncă și de trai ome

nești. Li s-au împlinit năzuin. 
țele ? (ci mai m măsură pentru 
a da răspuns sint chiar ei, mi
nerii. Iată deci, subiectul pe 
care l.am propus spre reflecție, 
cu piili'jiq Zilei minei ului, citor.

Opinii minerești

Va mineri ai Lupeniului. lată și 
opinii.e exprimate :

IOAN DRAGOI, miner : „Am 
patru ani vechime la mină. I’ot 
să spun că îmi place. Poate și 
pentru că fac parte dintr-o bri
gadă cu oameni serioși, a lui 
Iuga, dintr-unu] din marile aba
taje mecanizate din sectorul IV. 
Deși o formată mai mult din ti
neri, brigada este un colectiv

cîștigat...“
bine închegat, iar priceperea, 
ordinea și disciplina își spun cu- 
vînlul. Cu cîștigul, ciștiguț ar 
putea fi și mat bun. Pentru că 
sînt ramuri unde se lucrează 
mai ușor ca în mină, dar cîști
gul e la fel.

IOAN TAKACS, miner șef de 
schimb : „Sîntem o brigadă ve
che, de pregătiri, a lui Petru 
Belbe, și avem rezultate bune. 
Dar, am putea avea rezultate și 
mai bune dacă nu ne-ar lipsi 
atitea, de la lanț de crațer, la 
șurub și cuie... Dar, muncim și 
cîștigăm în orice caz,, nu atita 
ca să ne invidieze lumea. Am 
un frate ]a Rm. Vilcea ; lucrează 
într-o uzină chimică și cîștigă 
aproape ca și mine. Or, spre

Ioan DVBEK

(Continuare in pag a 2-a)

Să ajutăm sinistrații!
Mii de familii au rămas fără bruma de avere agonisi

ta de-o viața, ca urmare a catastrofalelor inundații din ju
dețul Bacău. Apele revărsate au secerat zeci de vieți ne
vinovate, familiile' sinistrate fiind la pragul minim de e- 
xistență. Este nevoie de medicamente, este nevoie dc hai
ne, este nevoie dc aiimente, este nevoie dc bani, pentru a 
ajuta acești oameni. Greu loviți dc aceasta tragedie, au 
nevoie dc ajutorul nostru, al oamenilor din România. Și 
la noi, în Valea Jiului, la Banca Comercială Română, filia
la Petroșani, s-a deschis un cont de ajutorare a familiilor 
greu încercate. Contul are numărul 45.30.0.01.50 și este la 
îndemîna oricui să contribuie cu cît îl lasă inima. Facem 
un călduros apel, către cetățenii municipiului nostru, că
tre toți agenții economici și societățile' particularo dc a 
contribui la ajutorarea semenilor noștri. Acum este mo
mentul să no arătăm omenia de care sîntem în stare.

■ Prima depunere în acest cont, în valoare dc 10 000 
Ic'i, a fost făcută de colectivul Societății Comerciale*  „Zori 
Noi" - S.A.

IN DEZBATERE
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Astăzi, iiuepmd de la ora 
8,UD, arc loc, in sala IACCVJ dez
bateri a noului Cod rutier, in or
ganizatei! Iiliaki nr. 8 Petro
șani u Sindicatelor șoferilor d.n 
lloiniiiiiti. Domnul Vaale Beldie, 
caic ne-a furnizat informația și 
care se ocupa |>erson il de bunul 
mers a] acestei inlrun.ri, ro igă 
țoale organ zațule dlllialc su-și

trimită reprezentanții, subliniind 
că. pentru prima dată, este po
sibilă. intr-adevai o larga con
sultare democratica, noul Cod 
rutiei neliind, de fapt, decît in 
stadiul de proiect, toi ma finală 
urmind a fi adoptată după în
sușirea amendamentelor propuse 
de cei vizați de prevederile sale.

Prețul biioziiuii
*

h uitmiil timp circulă fel <]<•
le d zvonin plivind prețul la

'1 V ■- vinck brn/ind (âIi#’
JMjpUi ii). I. ind in di ii'/c a-
<_■ ‘ h.i‘ ■ ’J :.e iu a • urma n-

’li’l ifwmis’ birou)
(?*(. ’■ Uli ll mr. ■ i nulm a bot irit
UFFn i’*>  ll 1 ic leg • • iii ; i cu pic.
țoi lene ÎÎM-1 Pin . )a dat j dc 1
ziil? U i < ;itul 1 a sili.1' el țion.i pre-
ț<j- Im/thpi . moto' mei M ,,i al:,.r
■ inim l; n/ma vinzi du-so
la (<■: - i și pin.c ai nm L> hi 
Linii p>> Ijs.n și 3<> de lei liliul 
l i In > Dopa dat i de I soptem- 
I i ie a' benzina se va vind>* cu 
30 .13 lei litrul ? -.e v:i desfiin
ța i'lerml dl coti și bonuri.

. se v l vinde ll( l i.; r Hotă- 
iii' , dc majorai., a piccihii „ste 
înr.' i il i d„ i'jnrn, , prețului 
li-'n/t ■ , la >,-iul pi ețiilUi re 
» t>' ifî i in Emopa.

după 20 do ani...
La spitalul orășenesc din Lu

peni s-.i inr< -jstiat un eveni
ment iar'*  multora li s-n putea 
parea minor: a (o,t repn.it și 
r«*da!  in funcțiune liftul. ascen 
oiul i .iic leagu et i ie|( superioare 

{le subsolul clădirii - deci, ("le 
4 nivele. Iii. și ' Daca avem iii 
vedere ca Idllll nu a luncți'iiiat 
doua decenii, iar Pmrpmtul bol. 
naolor, al aci id> nt.iț Fior s.a 
fac ut < u l irga, pe văii. din siil>- 
sol. unde funcționa pinâ nu d, 
mult urgența, la «laiul ||, Cste 
lotiisi „ leali, .ne, E .t,. im ailltor 
deosebit șl pentru pci-rmillll 
•pilaliilm ui ham portul diferit' 
lor maici iaje, a mimării pen'rii 
bolnavi . te

Se cuvine precizai ca lup,nan i 
l'fluhli £-■■< realizat cu ijutc ul 
special,Pilor di la |,M l.iip.-ni, 
iar funcționarea lui aia avizul 
I.s( III S Iau. D>-"i, cind este m- 
l,i' s” [*o  de... și după 2U de 

am (I.D.)

Finalele Cupei Ligii 
sindicatelor miniere 

la fotbal
Xstăz.i. mccpind cil or,i 9.30 se 

voi d, Inșma ullmv le doua jocuri 
din < .uliul Cupei I gii sindicate
lor miniere la lotbal. La stai tul 
r ompcl itiei s-au .’ilinial 20 de 
echipe ale unilațiloi afiliate l.gii. 
1*1  imul mi ci va opune loim.iț ile 
l’i ep i aloi ll| I lipani și 1X1 Am 
noisa, pont i ii loc iii dc*  3 I IM 
Vulcan și IM Lonea iși vor dis
puta Incurii I si 2 Se mai a- 
rorilii prerm penii u golgelerul 

( lipi,, cel mai Imn poilar, pre
cum -ti diplome pentru pariu i 
piliți. Pi; lingă bucuriile mani
le Im i spoitive parii ipanții vor 
b • lefteri si de prezența in zona 
a so letaliloi comei, i ile cu pro 
ld de alimentație pulilii.i \di,a. 
Un mic, o bere, pn *ilc  s ,i Se 
speră m pai l ii ip.u ea Unei asis
tențe rit mai nimiarmise, rare sj 
sil țină, in spoitul l.iir-plaj uhu, 
echipele l ivorito. .. ......

CO^.IJKS H PMiC
Așa i um am mai inunțal. as- 

tuzi. In ora zece s< inaugurează 
pariul din lața hotelului Petro
șani. Cu ai est prilej, pe lingă 
alle manifestul ce vor avea loc 
in pan primari.i iiiiiiii(.|nuuii 
organizează un atractiv eoni urs 
cu pieuui pentru copii Estv vor
ba d.'spre concurs de trn icle'e 
conclus de patine cu rotile u 
concurs de desem pe asfalt Smt 
invitați sa p.irti, pe toți copiii 
de vn la școlara *i  preșcolara dm 
oiașiil nostru. Menționam laplul 
că spon cnii concursurilor amin, 
tite au pregătit picmii subs'.an 
ți.ilv petilru copii, D ci, paimți, 
nu trebuie sa ezitați nici o clipă, 
(.nice c<»pi| poate fi mi virln.il 
campmn și un virlu.i| cișlmătur 
al premiiloi substanțiale ce vor 
fi o Oi ile de liini-le sponsoi iza 
tone, lume cu reminic*  in Pe
lin-.mi: ..Pi ioteni i“, Pmtas- SUI, 
si Societatea comercialii llill lin- 
poi f l'.sporl Piezența l.i eon- 
vuis c o șansa de a cr.tiga.

Ciudățenii
Este ștmt ca alocația de stat 

pentru copii a marcat creșteri 
substanțiale odaia cu liberaliza
rea prețui dor. inc ercindu-se prin 
ai este majorări sa se. mai in- 
dulceasca puțin viața copiilor și- 
ușu amara și plina de restricții 

dm i aliza prețurilor mat i practi

cate. I>omnu| Gic ă Podariu de 

la cooperativa Straja Lup'ni, 

paznic, ne șase copii pentru care 

uic.ise.iza lun.u alocație Numai 

.u omul se plinge ca nu i se dă 

.ilcie.ițic alit cil prevede legea, 

ci i se ,1a cu v i eo șaple-opt sule 

de lei mai puțin Cum noi n am 

pulul sic.l litinm un cum e co

rect, poate face acest lucru i’on- 

tihilitatea tnmei la care luciea- 

ză domnul Podarul. z\șa ar il 
normal (G.l .) . «u dtt

repn.it
virln.il
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î TJ m' ace EÎ SINT Al NOȘTRI
Indiferent ce-ar zice lumea, ei sinț ai noș

tri. Oricane și orice ar pălăvrăgi pe la 
mitinguri și prin piețe, minerii au fost, 

sînt și vrămine în primul rind OAMENI. Nu 
oricine se încumetă să aleagă o astfel de mese
rie. E bănoasă ? Foarte bine, să cîștige cît se 
poa'e si să se poată bucura de roadele muncii 
jor 1

Numai cine nu știe ce e aia mină îi poate 
huli pe mineri. Numai cine n-a văzut nicioda’â 
urmările unei surpări sau a'e unei explozii poa
te să ponegrească pe mineri. Numai cine n-a 
văzut lacrimile femeilor îndoliate și ale copi
ilor rămași orfani după atîtea catastrofe cînd 
mina nu i-a iertat pe slujitorii ei, numai acela 
poate -â pronunțe termenul |a modă — „mine, 
riada".

Iată de ce, u.um de ziua lor, noi care trăim 
aici, cu ei, îi cunoaștem bine și le datorăm 
multe, ne simțim datori să le adresăm d:n su
fle: un călduros Noroc bun !

LU PENI 197 7

(Urmar» din ral- f)

deosebire de o fabrică, în mină, 
»înd •! Intrat, nu *~sti  niciodată 
sigur eâ vei ieși. D» aceea nu 
plec njriodată la șut fără să.mi 
săr«t cei doi copii. Ce ird su
pără 7 Prețurile care cresc ne
bunește și bișnițarii. Eu pentru 
salar țin zilnic, timp de 6 Ore, 
pioamerui 'b mină, <>r ei. și l-am 
văzut de curînd la București, se 
îmbogățesc, jecm jnindu.țl se
menii.,.-.

TON IACOB. artificier : Am
devenit artificier după un acci- 
d nt dc mină. E meserie deloc 
ușoavă, iar răspunderea e mare, 
ca în rnină, in general. Înainte, 
vreo |ri-| ani. complexul g mers 
bine D-»r ncum abniațul s-a 
mOl poti.:nit. dig ?auza unei fa- 
j-i. f;,.t-'*iin  > i li panou) urmă- 
to, o să nu u -î mai bine Pen
tru - a d.i'ă slă complexul, nu-l 
n i cărl .-'.ine ,i ti> -' merg pi ost 
L,i o '-'ir dc ”5 la

„Ce am vrut și ee am cîștigat...“
sută. Deci ajunge cam... ca pe 
niurliiu dc cuțit. Și aceast® cu 
sporurile... Or, dacă eu, cu un 
copil, mă descurc greoi, ce fac 
cei cu patru copii 7 Văd j« un 
vecin, tot miner, Ja Bărbăteni. 
Nu-i risipitor de joc, dar are pa. 
tru copii ți chiar că nu-i ajung 
banii... Ziue minerului e bine că 
se sărbătorește acum, vara, la 
ngrement. Dar bine ar fi să fie 
de toate, mai ales bere. Și In
clusiv ordine, pentru că nrea se 
dezlănțuie cîteodatu unii. Parcă 
nr fi sălbatici'*.

SORIN IjEJENARU, electrician 
de mină : „Sint fiu de miner si 
ani o ve.hime de trei ani la 
mina Ciștiguj ar fi bun, dacă 
n.rir fi penalizările pentru trtic- 
liizări Du, ne descurcăm. <:cen 

ce mă prfOi npă : mi ur trebui 

un apartament. Am deja Un co
pil 6i stăm tot la socri...".

MOISE LUKACS, miner: „Și 
cu sînt tot fiu de miner șl spe
ram ca după Revoluție să fio 
mult mai bine. Dar am rămas 
cil speranțele. Mă gîndcsc cîtco- 
dată ce rost a avut că mi-a mu
rit tratele mal mic, Împușcat, în 
decembrie '89. la București 7 ceea 
ce pot să spun e că salariul ce-1 
aduc acasă abia ajunge, cu cei 
patru copii, să supraviețuim. Atît 
și nimic mai mult. Și prețurile 
cresc vertiginos și la alimente, 
care nici acuin nu so prea gă
sesc, dar și la rechizite școlare. 
Mă mai pot gîndi să-mi trimit 
copiii în vreo tabără 7 Cu ce 7 
Pe deal cu ci | Bine că avem 
dealuri In jur. Mă supără șl 
altceva : nu găsesc medicamen
tele ds- «are mn maro nevoie. 
Și uit -ți v ă la a A picior, la

(Urmare din pag. I)

august 1977 dc o nouă nedrepta
te; o lege a pensiilor, care-i pri
va de drepturi cîștigate anteri
or. In domeniul asistenței socia
le și al dreptului muncii, mun
citorii au primit, pe rind, alte 
lovituri pe care le suportaseră 
mai înainte. Se ajunsese la un 
moment dat in situația aberantă, 
cu precedent doar în statele de 
tip fascist, că un muncitor pu
tea fi dovedit „accidentat” din 
propria sa vină, ceea ce îl ex
cludea de la plata compensației 
foii de boală, pe timpul sufe
rinței sale, pină la vindecare I

lată do ce, noua „lege" a pen
siilor, care urma să intre In
vigoare la 1 august J977 n-a mai 
fost acceptată de minerii din
Valea Jiului. Ce prevedea, in
fond acea lege ? Excluderea de
la dreptul la pensie de invali
ditate n unei largi categorii de 
mineri, muncitori și alte catego
rii care bencliciascră pînă a- 
tunci dc pensii de invaliditate din 
motive de condiții grele de
muncă 1

Dispunem de date certe că 
greva a avut o motivație socia
lă și economică. Neavînd o al
ternativă doctrinară politică și 
economică, minerii s-au resem
nat la a-și revendica dreptul la 
o viață demnă. Caracterul cu

rană. Am av ut un accident je 
mină. Mi-a căzut o piatră pe 
picior dc mi a smuls mușchiul. 
După operație încep să revin. 
Dar spitalul nu mai are nici feșe 
pentru pansamente. Ce să mal 
zic 71".

RADU CIORA, electrician de 
mină : „Da, problema e intere
santă. Dar, la să vedem ce am 
cerut noi, minerii, tn *77  și ce 
am cîștigat acum, după Revo
luție 7 Am cerut un program de 
lucru omenesc. 11 avem. Am ce
rut salarii mai bune. Să spun 
că ic avem. Dar ce poți vorbi 
de salarii, care, să spunem că 
s-ati dublat, dar produsele, viața 
s-a scumpit de 3—4 ori. Și multo 
nici nu le găsești întotdeauna — 
ca nntul, zahărul, carnea, dife
rite preparate. Un alt domeniu 
în care lucruri!-- merg si mal 
prsj't ca în.linie r ’c .r-l'trnțn 

prinzător al grevei și spontanei
tatea ei au zguduit puternic via
ța politică a țării. Pentru prima 
dată în cariera sa, Ceaușescu a 
fost obligat de mineri să-și pă
răsească reședința de odihnă de 
pe litoral și să vină la Lupeni. 
Televiziunea, radioul și presa dc 
atunci au încercat să facă to
tul pentru ascunderea adevă
rului. Greva de la Lupeni a 
fost prezentată drept un mi
ting oarecare. Adevărul este că 
orașul Lupeni și zona minei s-au 
aflat nemijlocit sub conducerea 
greviștilor.

La „miting", lui Ceaușescu 
s-au smuls, frază cu frază, d 
turile și concesiile cerute c 
mineri, în urma unor ovații 
aprobare sau huiduieli de d 
probare... Așa a fost I

A urmat reprimarea, di 
care, din păcate, s-au come 
prea puține lucruri Puține 
promisiuni au fost onorate. 1’ 
gimul dictatorului s-a înăsprit, 
ajunglnd In 19H9 la cota instip 
tabilului. Rămîne în istorie ir.- 
să, că, după Lupeni 1977 b 
țară au mai avut loc și alte gre
ve, la Arad, Brașov, Cluj și în 
uite localități, dar despre care an 
lipsit comentariile oficiale. Gre
ve ce au jalonat prăbușirea odio
sului sistem al dictaturii corner 
niște din România, înainte d» 
decembrie 19R9.

medicală. Și asta din lipsa d' 
medicamente, de materiei sâni 
tai. Nici cu construcția noulu 
spital nu mai reușesc să dema 
reze țucrurilc o dată... Dar si 
revin la programu) dc lucra. 1 
un program bun, omenesc. Mi 
doare însă că producția mine 
a scăzut La jumătatea c^lci Jir 
’B», Sint s> greutăți, e adevărat 
dar pentru mulți democrația î'1 
seatnnă să facă fiecare ce vrea 
A slăbit disciplina ; conștiința 
profesională c în... eclipsă. Ș 
toate pentru că trăim o criza di 
autoritate, ia toate nive'ele, i 
celor care conduo producția, ia 
corupția, In nivclu] unor niaistr 
îndeosebi, a luat amploare. Prc; 
punem țolul pe seama utilajelor 
La ce mă gindesc eu, ceea c- 
doresc cu ardoare este că c tim 
pul să ne Întoarcem cu laț- 
spre muncă. Spre o muncă cin 
slit.1, responsabilă. Nu mai ași 
ne vom ajuta țara .. Iar Jtre 
vom pierd- «i <e im
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ROMÂNIA EROICA ȘI MISTIFICATORII ISTORIEI
„\ erdun! Acest nume străbate 

prin istoria marelui război șî 
V .te ca un strigăt plin de durere", 
— In original în text: „Werdun! 
Diescr Name zittert durch die 
Geschichte des Grossen Krieges 
und ist wie ein Schrei voii 
Sdimcrz" (P.C. Ettighoffer: „Wer
dun — Dass grosse Gericht" — 
Verdun — marea judecată'1 — 
Copyreight 1936 by (?. Beri el - 
sma.in in Gutersloh. I’r:r.led in 
Germanv, pag. 5).

începută la 22 februar:!* * 1916 
ofensiva germană asupra Ver- 
dun-ului a încetat la 2 septembrie 
același an, continuînd unele lupte 
de intensitate variată la fortu
rile Douaumont ți Crucea Vaux 
ui d.? ultimii luptători germani 
au aruncat armele la 28 oct. și 
respectiv, 1 noiembrie 1916 (ibi- 
dem, pag. 279, 292/293).

un nobîl pe nume Antonio, con
te d’ Avila, iar mama sa apar
ținea uneia dintie cele mai în
demnate familii din Austria. Ră- 
pită de soțul său In momentul
• ind familia voia să o mărite cu 
un alt bărbat, a murit în Elve- 
ți i la «ițim oui dinul această 
i npirc

Moștenitorii din p.utea tată
lui it și ni maniei au rcliizat 
să-l rccunoa-e;i drept Bu legitim, 
luciu care se expli'ă prin ' ip- 
tul că iii m joc avei i respec- 
t.il'ilc, la <i căror moștenire .«i 
-v iviln 1 i!iilscră copilului.

Din inciiv n iilr f i i« «■ i lui l)a- 
’■ il.i. I. I r»n| ■• rii ai j-t șa vila i e. 

:I Ai < i ta!aI i i ,i fir i f re ut

In această bătălie care s-a ter. 
m.riat cu victoria armatelor fran
ceze au căzut, după Ettighoffer, 
el însuși ’lițer comandant de 
pluton și companie, 362 000 fran
cezi și 336 831 germani (ibidem, 
pag. 6) iar după alți analiști, 
.150 000 francezi ți 600 000 ger
mani (nota 7 subsol a traducă- 
torilor cărții: „Italia lui MusM- 
ini" de Max Gallo — Ed. pol.

1 ?69, Buc., pag. 85).
Bătălia pentru Verdun era in 

: nă desfășurare in acel august 
'■'16 și „grele griji înnourau gîn- 

rde comandamentului german 
«-matei", cînd surveni unul 

< ele evenimente, care schim- 
l soarta războiului Jiimbă 

adeseori și soarta lumii, căci așa 
cum spune mai departe autorul: 
„Ițind da bricht am 28. August 
der Krieg RUMÂN 1EN aus". 
„Nun vvird General von Falken. 
hayn von seinem I’osten abgeru- 
fcn und an die Front gegen Ru- 
manien geschickt," (P.C. Etti
ghoffer — op. pag. 278/279), 

î a
adică: „Atunci izbucni, la 28 au
gust, războiul și în România". 
„Acum generalul von Falkenhayn 
a fost chemat din postul său (de 
la Verdun!, n.ns.) și trimis pe 
frontul împotriva României". A- 
coastă scurtă secvență exprimă 
și reda ca însăși o imagine atît 
de condensată a importanței e- 
venimentului, incit nici n-ar mai 
impune vreo insistență pentru a 
arăta formidabilul impact re 
intrarea României în război l_a 
avut în desfășurarea și urmările 
lui, dar autorul insistă el însuși 
și ne obligă: „Damit bricht der 
Oberste Kriegsherr mit den An. 
sichten und der Kricgsfuhrung 
Falkcnhavns" —Cu aceasta înal
tul Comandament de război Ger
man termină (o rupse) cu con
cepția și cu modul de conducere 
a războiului ale lui Falkenhayn" 
-- pcn.ru a conchide in sen>ul
*. e*  ■

„Die Ausblutungsschlacht um 
Werdun soli AM DIESEM TACE 
1I1R ENDEERREICHEN" (subl. 

ns.). Da! Citiți bine, stimați citi
tori: „Sîngeroasa bătălie de ia 
Verdun trebui să ajungă in 
acea zi la capătul său (sfîrși’.ul 
său)".

Așadar, România (încă mică!), 
abia ieșită din două războaie 
survenite la scurt interval de 
timp (1877—1913), trecută prin 

porțile Europei (X)
frăniinlările unei dificile con ;o- 
lidărj ca stat independ nt >i 
printr.o răscoală a foametei 
(1907), întîinpinînd greutăți in

surmontabile în ce privește apro
vizionarea armatei și înarmarea 
acesteia (transporturile de arm.', 
meni .și tehnică de luptă trimise 
de occident veneau pe o rută o- 
colită din vest, prin Salonic la 
Turnu Scvcrin) a intrai totup 
în luptă,

A intrat în luptă deși aii iții 
(.Antanta) nu și-au sincronizat 

operațiunile de pe diversele fron
turi, rușii ei înșiși afluind încet 
spre teatrul de operațiuni deschis 
in Dobrogea de Bulgaria. care 
a intrat jn luptă fără declarație 
de război, deși promisese îjișilor 
că n-o vor face.

La rîndul său generalissimul 
german Erich von Ludendorf r.u 
înțelegea să-și vadă contracarate 
scopurile războiului de mica bu- 
luruga ce părea a fi România, 
dar intuia corect marele pericol 
la care aceasta II expunea cînd 

a declarat ritos: „Ca să putem 
trăi, trebuie sa învingem Româ
nia!" (General E. v. Ludendorf: 
„Amintiri din război", voi I, 
pag. 289, 329, 1919 — citat din 
„România în primul război mon
dial", Ed. Militară, Buc 1979. 
pag. 1-15).

Odată cu Falkenhayn, de pe 
frontul de vest au fost transfe
rate spre Carpați armate întregi 
dar nesincronizarea și defecțiuni 
ca cele amintite au condus la 
dezastrul nostiu în luptele de 
la Turtucaia, ca și la părăsi rea 
•Sudului Transilvaniei în care 
armatele române inaintind vic
torios cuceriseră poziții însem
nate. Degringolada a continuat 
< ii părăsirea Olteniei,. Munteniei 
și stabilirea frontului pe linia 
Garpațuor Orientali — Tocșani, 
Nămoloasa — Galați. Marile vic
torii din iulie — august 1917 la 
Mărâști, Mărășești și Oituz, deși 
au dat lovituri grele armatelor 
invadatoaie, n au putut conduc? 
la încetarea războiului datorită 
mai întîi mai ii defecțiuni rase 
de la „Tarnopol din iulie 1917, 
imediat după victoria noastră de 
la Mărăști și mii apoi datorită 
defecțiunii generale bolșevice din 
sept. — oct. 1917 și în continuare, 
armatele române rămfnînd cu 
flancul drept și spatele descope

rite prin ruperea luptei d<. < â- 
tre ruși. Toate acestea vor con
duce la prelungirea răzljo.elui 
cu încă un an și mai bine. Rușii 
inchein 1 pace cu puteule cei. 
trale (Germania, Austro.Ur.g 
și acoliții lor la 18 februarie - 
3 martie 1918 obligă Rom inia să 
încheie după asemenea vi cii 
mai iutii armistițiul de la Buf
tea din 20 febr./5 martie 191' 
mai apoi dezastruoasa pace l< 
la București, d n 24 april c/7 n . 
1918.

Cu toate acestea, puterile cen
trale sînt vlăguite și larg încer
cuite de Antantă care reia șirul 
victoriilor și, rînd pe rind capi
tulează: la 16/29 sept. 1913, Bul
garia (actul dc capitulare fiind 
semnat la Salonic), la 2/15 oct. 
Turcia și, în sfințit la 29 oct./l 1 
noiembrie Germania și Austro- 
Vngaria, Ia Compiegne, după 
care ostilitățile incelează pe tonte 
fronturile

In acest larg context, acțiunea 
României a impus puterilor cen
trale „mirele salt" dc la Vcidun 
cu atît de mari și grave impli 
cații strategice și politiie, iar 
amintirea ci constituie adăzi 
prilej de reflecții pentru noi toți, 
care trebuie să f i ni ori.
cînd ce am fost, iar pentru
alții să le treacă pofta de a se 
juca de.a „baba-oarba", căci d -si 
românul este greu de pornit, el 
tot pornește odată și odată i n 
face-o., lot ca altădată'

(' :i urina) 
G.M. iatomiii

Carol Da vi la — fiul lui Franz Liszt ? (II)
Uncie documente inedite des- 

. operite în arhiva doctorului ra- 
dicul-socialist Ange Guepin 
(1805—1873), din Nanies, care 
fusese tutorele lut Davila, și re
produse Intr-o teză de doctorat 
de către Guy I'ranhourg ne pu
ne la dispoziție d nte noi despre 
originea ți data nașterii lui 
Carol Davila.

Car tos Antonio Franccsco 
d’ Avila, așa cum se menținură- 
zh in documente, a fost un «o- 
rit orfan, găsit In orașul I.'mo- 
e.s de cumnatul lui Guepin, 
ilene Rabusseau, pe atunci rec- 
.«irul Academiei din acel oraș. 
Copilul, In vlrstfi dc 14 ani 
(nă ut la 8 aprilie 1828 in a- 
p’-op ere d*  I’arma — Italia) - .-ița

d' ' I" i i si 11' '■ |" 1 ' • i

«um ne este confirmat j ■ :n ir-o
cupe- după certificatul d« <|sâ«
■’iric al lui Davila da‘ ■! 1 i f.’
o, um ie 1859 consemnai a pro.
î ibil după deci,'ii.•♦■<1 tuia

FOpin h lo-t pus i ta
<lr;poziț,e de mwn«nlr*rul  1 ran-
< .«« Augi; Rii, condu itoiul Ar
hiepi copiei -■ om in j- -1 ’
Bu« ui i‘ '■ i „Magazin lS-
Unii.'1 (n, 1/19' T in. i«i,
'animi d'.i, G in

regăsi fam iia din partea tatălui 
său, care murise la Jiamburg, la 
dteva zile după incendiul cane 
avusese loc în 1842 în acest o- 
raț In incendiu tatfi| și.a pier
dut toate documentele ți averea.

Din ancheta doctorului Guepin 
ți din spusele copilului s-a »- 
flat că părintele acestuia era

Serialul 

pînă la virsta de I ani în Ilre- 
tania, apoi la Frankfurt pe Main 
și la llamburg. In Germania a 
fost încredințat unui perceptor, 
poetul ți literatul Moritz Hart- 
mann, ora cu o vastă cultură, 
care a influențat mult dezvolta
rea intelectuală a tînărului Da
vila. Din document ele proveni-

nostru
te din arhiva dr. Guepin rezul
tă clar că „nu contesa Mărie 
d’ Agoult a încredințat copilul 
doctorului Guepin”, pe care de 
altfel nu l-a cunoscut decit în
1850, iar pe Davila doar în
1851, cînd acesta a venit In 
Paris ca su-și continue studiile 
medicale ți să-și tretieă doctora
lul ți teza. In f ul acesta ver
siunea că Davila ar fi fost fiul 
n-itiunl al fiontesei rl’ Agoult că
di'.

't otal nev ere.-im .la și nelon Iri
tă apare ipoteza iuliiin d'nti'i- 
confe..i d’ Aeoult și l'ianz l.i zt 
in.unte d niște!»,, lui Davila 
< unu'-*  imai se ,iln,i după z(. C,|. 
toi Ilat i! i ■. n.m u i-, clintv.., i 

1 Iszl au avut un cop l, o fata 
âumili Cosima, care a devenit 
în a doua sa căsătorie soția ma
relui compozitor german lli- 
chard Wagner (1813—1883), Pri
mele clase dc liceu, Carol Devj- 
la le-n făcut la Limoges. Apoi a 
plecat ia Nantes, unde a urinat 
ca stagiar în farmacia lui Leon 
le Soiilt (1 iunie 1H13 — 1 apri
lie 1845). Odată cu stagiul In 
farmacie, el a trecut ți clasele 
superioai’e de liceu, iar în 18-47 
și-a luat examenul de bacalau
reat și s-a înscris la Școala pre
paratoare de medicină și far
macie din Angers. Intre 1848— 
1831 ri fost preparator al cursu
lui public ți gratuit dc chimie 
aplicată și al catedrei dc chi
mie de la Școala de medicină 
din Angers, obținînrl certificate 
pline do elogii dc la maeștrii 
lui, profesorii Troncssnrt ți Da- 
\ ier In acelnși timp a obținut 
luni ronrurs ftincțiili1 dc extern, 
apoi de intern l.i Spitalul „llo- 
• j I Iu n" Rin Angers.

I uni \ I I l( \

! VARIETĂȚI
I

I 1915 — „.IRJi
1 PESTE ATIAXT’t
I
I Vapoarele românești - in ?- 
Iput să traverseze At’iT- în 

anul 1915 Societatea Ma- n ■

I Română dispunea in vremtd 
ceea, dc două cargouri rr.cI ,,-Iiul*  și „Bistrița". în 1915,I ceste două nave i-ay afla- i 
Iape străine, la închidere-, D - 

danelelor, ți nu s-an mai pu‘uf j întoarce la Constanța. O socic. 
■ tate engleză le-a angajat ohm -i 
| pentru transporturi peste Occa i 
• ți, astfel, în august 1915, „Jiu!1 
I ți mai tirziu „Bistrița" • u făt 
’ prima traversare între porturi e 
| englezești și cele din Amerir i 
I de Sud. După terminarea răzbu- 
J iubii, „Jiu," a revenit ln Con 
| stanța. Bistrița11 a fos< insă s u-

I (undată, ]a 11 octombrie 1916, în 
apele Oceanului înghețat

| Nord. Se afla în diurn do r:’.M 
• Livcrpool — Arhanghelsk, încăr- 
| cată cu muniții trimi .e Rus.’ 'i 
| r}e către alinți.

1926 — ASASINI 1 NR i

Crte fiecidente de automobil se 
produc în fiecare an, în tc.i! > 
lumea ? O cifră a]WWiiniutivă. 
publicată presa străină : circa 

, 250 900, dintre enrc numai în 
I SUA se înregistrează 56 COD Pri- 
| mut accident dc a1 rt«imobil s-a 
• produs la Londra în anul 1396. 
| Numele victimei a râm.'» con- 
I semnat în istoria automobilismu

lui : Brigltta Drlscoîl.
I La noi, primul accident grav 
• s-a petrecut la 7 decembrie 1910, 
| cînd un automobil care alerga 

Icu 30 km/h s-a răsturnat în- 
tr-un șanț, la intrarea în orașulI Tîrgoviște, pasagerul A. 3'eo- 

! doru fiind omorît.
| La New York, plnă da1 i dc 
| 1 ianuarie 1926 fuseseră înregis- 
* trate 613 persoane uctee In nc- 
I cidcnle d»1 automobil.

Riilnica «le divertisment
I ,< ste realizată <h
| Ionii \ E.I.ltA

pcn.ru
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LEU
(23 Iulie — 22 august)

Azi se rcLG'inaiKlă circumspec
ții’. Nu va incredeți in promi
siuni.

f E( 1O.AKA
(23 august — 21 septembrie)

O zi nepotrivită pentru a (ace 
. umparatui i.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Dați dovada de superficialita
te in relațiile cu persoana iubi- 
■ă. Veți suporta consecințele.

SCOBI’ION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Sînteți prost dispus(ă). Nu e 
un motiv, totuși, pentru n căuta 
n<»d în papură tuturor.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie —• 20 decembrie)

în'.r-o discuție de afaceri e 
preferabil (și prof: labil) să fiți 
ceva m ii maleabil.

PROGRAMUL TV
SIIMB Vi A

3 august 1991
9,00 Bună dimineața!

10.00 Actualități.
10.10 Universal șotron.
11.10 descoperirea planetei. 

Peisaje argentiniene.
11.30 Stare de trecere.
12.30 Desene animate;

Lidia în jurul lurnii.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 7x7. Evenimentele interne 

ale săptăminii.
14,35 Tele-club.
18,00 Fanteziile peluzei.

Spectacol muzical-umoris- 
tic-sportiv realizat pe Sta
dionul „Ciulești11.

19,00 Melodii îndrăgite.
19,15 Teleenciclopedis».
20,00 Actualități.
20,35 Film serial.

IVIaddie și Daviil.
Episodul 3.

21,40 Săptămîna sportivă.
22,00 Dacă e sirnbătă, e come

die... muzicală!
22,55 Actualități.
23,10 Film artistic.

Să pui mina pe un rege.
(SUA, 1983).
Premieră pe țară, înregis
trare Super Shannel. 

0,50 Video-discoteca.
1,10 Recomandări din program.

MICA PU B L I CIT A TE

HOROSCOP
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)

Ni vă pripiți în adoptarea »<- 
•t. decizii, chiar daca se solicită 
no răspuns în scurt timp.

¥ARSATOR
GU ianuarie — 18 februarie)

Astăzi veți fi în măsură să 
cvzolv. ți unele probleme strin- 
r nte legate de căminul dum. 
n -a voastră.

ri> n
1)9 februarie — _*0  martie)

L»atj dovadă d? multă recopti- 
vr“et la n°u ți de o minte lim- 
j»t<:ie. Vă puteți oferi serviciile 
r*,  partener intr-o afacere.

BERBIC
(21 martie — 20 uprilic)

KGați Ja cu ceilalți i in fami- 
fint bune. Veți avea tin w -k- 

odihnitor, relaxant.

TAUR
l api ihe — 21 mai)

t> ■■■ u'inbiic n așteptată se 
v dovedi a fi in , santaj'il duin- 
«v ivo.ist i ă.

Gl ¥lk NI
(22 mai — 21 iunie)

Vi se va oferi foarte*  curinj o 
**nsiî pe circ ar fi păcat să o 
irosiți. Asa că, stați Ja pindâ I

K \O
(22 iunie — 22 iulie)

fourorui vă surîdt? azi.

AMV F.RSAR1
I.A ÎMPLINIREA a 18 primăveri dragă Bebi, mama Dora, tata 

Ghiță, frații Luci, Claudiu și Florin, cumnata Claudia, verișorii 
Liliana și Alin iți doresc multă sănătate, împlinirea tuturor vise
lor, tot c-c cuprinde cuvîntul fericire și un călduros „La mulți anil". 
(2073)

ACUM cînd prinzi în buchetul vieții aț 18-lea trandafir, pă
rinții Titi și Angela îți urează dragă Stela Bosinceanu. numai 
bucurii, fericire și „I,a mulți ani !“. (2092)

VINZARI
VlND televizor color „Philips”, diagonală 69, modern. Telefon 

43069. (2144)
\ ÎND Dacia 1300 și Fiat 1300 Petroșani, Gh, Barițiu nr- 24. 

(2133)
ViND doua bilete Eforie Nord, din 19 august. Telefon 41231. 

(2152)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament, două camere. Republicii 103/9, cu a. 

parlament două sau trei camere, aceeași zonă. Ofer recompensă. 
Telefon 45325, după ora 16. (2134)

SCHIMB apartament 3 camere, strada Șt. O. Iosif 6/2, Petro
șani, cu apartament, 2 camere, central. (2143)

PIERDERI
PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice nr. 9018, eliberate 

de UT Petroșani. Le declar nule. (2150)
PIERDUT legitimație veteran de război pe numele Coroiu Ilie, 

eliberată de Asociația Națională a Veteranilor de război Vulcan. 
O declar nulă. (2148)

PIERDUT legitimație serviciu po numele Sărbușcă Ionel-Cor- 
neliu. eliberată de UE Paroșeni. O declar nulă. (2147)

DF.C ESE

Grup școlar construcții 
de mașini Pelrila 

organizează concurs de admitere pentru ocuparea 
următoarelor locuri:

■ Clasa a IX-a :
— prelucrător prin așchiere — 30 locuri 
■— electromecanic — 21 locuri
— real -—11 locuri
— filologie (uman) — 19 locuri
■ Clasa a Xl-a — zi:
— mecanic — 16 locuri
— electromecanic — 6 locuri
■ Clasa a Xl-a — seral:
— mecanic — 99 locuri
Școală profesională absolvenți 10 clase — 28 locuri 
Școală de maiștri — seral :
— mecanic — 15 locuri
— prelucrător așchiere — 15 locuri
Elevii înscriși la Școala profesională, absolvenți a 10 

clase, sînt convocați în data de 9 august, ora 12, la Grup ) 
Școlar Industrial Petrila.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul 
Grupului sau la telefon 507-13.

SOȚIA Magdalcna mulțumește tuturor celor care au fost ală
turi de mine in momentele ele grea încercare pricinuite de decesul 
scumpului meu soț

MIRON DÎL.I.A

COLECTIVUL RĂII Petroșani este alături de colega lor Med 
ves Elena în momentele grele pricinuite de decisul socrului său.

Sincere condoleanțe. (2116)

video film
Casa de cultură Petroșani

SIMHATX. 3 AlGIST 1991

— orele 11, 17 :
ÎNTOARCEREA BĂTĂUȘU

LUI STRĂZII
(karate, acțiune cu Jimmy 

W mg).
— ora l«,Ju. GRADINA TOlt- 

4'WRILOR ȘARPELUI GALBEN
(karate cu Slien Hsiao Yin)
— era 20.
SObUATUL UITAT
(acțiune cu Hon Ntkrchini)

DUMINICA, I AUGI VI l'<9l
i

~~ orele 11. 17 :
LEGEA M \RȚf ALA
(karate cu Gynthia Rolhio. k)
— Ola 18,30; FI V41 (F(‘!ir;i I!) 

(acțiune SE cu imunda I*.
— ora 20. :
cor.
(legenda S.F. Cil f ick l’d ance. 

Oltver Recd).

ACMRCF Brigada 4 Deva 
Șantierul 34 211 Deva

ANUNȚA

Iii ziua de 5 august 1991 se închide pasajul C.F. de la 
km. 88 I 350, intre localitățile Iscroni și Aninoasa, intre 
orele 9,30—12,00, pentru executarea lucrărilor de refaiție 
linii.

Institutul pentru 
securitate minieră Petroșani 

angajeazA :
— fochist joasă presiune — 1 post

— ajutor fochist — 2 posturi

— zugrav-vopsitor — 1 post

— tiniplar — 1 post

— paznic — 1 post

încadrarea și salarizarea se vor Tace potrivit legilor 
în vigoare și contractului colectiv de muncă.

Informații suplimentare se pot obține la sediul uni
tății, strada G-ral Va*  ile Milea nr. 32—34, Biroul plan 
organizare salarizare, telefon 41621 — 11622, interior 166.

Societatea comercială 

„ALPIN" S.A. Lupeni
angajează de uigență :

— Pali ti ospătari, de preferință bărbați

— Doi barmani

— Doi ( oletai i * »

— Un blidar

Se piimesr si .ilisolt enți ai Liceului economii eu pro- 
lil alimentație publică. Relații la telefon 69761, <iiiiip.il l< 
meniul salarizare personal, sau la sediul societății: strada j 
Aleea Liliacului nr. 6 I upe-ni. I
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DE OI’INIE Ș| INFORMAȚIE „ZORI NOI' 
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Inliiuțată con tor m Deciziei nr. 208/12 06 199 L 
r Prefecturii județului Hunedoara

Director: MIRCEA BUJORESGU

COlECIIVUL DE R’UACjiE- HoralU ALEXA.NDRi.SCLI (cullură- 
artâ), M/rcea BUJQkLSCU (directe - redccto? t 
(secretariat da redacție), Glieotgb.o CH//ivAS4 (problemele ______
icloțil cu publicul), loan DUBI.K (vioțj poht'câ ;l economice), lan 
MUSIAjA (director executiv). Dotai NEA^hJ (sport, comerț privat) 
rare), Paul NICULLSCtJ (ser., ciadul dâ redacție), Gheorghe OLJEANU 
(eveniment), Sorin OtJlxLA (redcitor qroficicn}, Tiberiu SPA1 ' 
(i'ivclatTiiril), Viotai SJRAUl (viaR) pr.i lit'j, economie).

COREI l'JRA • Emilio ACrilRLi, Viorica FIR/ULESCUi Florentine 
SUCI'J. .

AUMIN'i... tx/JlV ; Marla LUFA, contabil jef. Alexandru UNGU-
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| i<LAMJ (o<9 U l -ci-< difuzau*  des<a<.erc), Constan/o DOICIU (contobil), 

L> Malvtr.'j AN'.RiJ (sacrei.---docedt r-ut), Modo BOYlEt Sțjvlo NEGOI
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Rcdutia șl admiiiRIrati» l'<-l i oșaiii. vtr. N. Hălccieii. nr. 2 Tr-lrloarit — *e<  rclar lat 41662. secții i 4IG63, 421M
I Haitul - Tipncmfia Petroșani sfr N Ifălrr'.ru nr. 2. Tel 41 67-.

iiiiip.il

