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Marea sărbătoare de suflet 
a tuturor românilor

Valeriu BUTULESCU

Dintre toate zilele unui an, 
fiecare stat î.și alege una, care 
îi este cea mai scumpă și cea 
mai frumoasă: Ziua națională. 
Alegerea nu este ușoară. Fieca
re popor își are istoria sa, de 
care este, și trebuie să fie, ne- 
spu de mîndril. Și fiecare isto
ric este plină de zile remarcabi
le, zile sfinte, zile de amic și 
fapte dc bărbăție, zile de ero. 
ism, zile de neuitat.

România a făcut primii pași 
în istoria modernă prin Revo
luția de la 1848. Neorganizată și 
aproape lipsită de consecințe po
litice, această revoluție a însem. 

totuși prima zvîcnire colec- 
na-

trece

dco. 
tre

nai, 
ti vă a noii noastre conștiințe 
ționale. Dar pasul hotărîtor s_a 
f.icut 11 ani mai tîrziii, prin U- 
nirea lui Cuza. Ziua Unirii 
devenit ziua sfintă a românilor.

La 10 mai 1866 vine în țară 
regele Carol I, care deschide larg 
porț le națiunii spre Europa ci. 
vi /<dă. Ziua de 10 mai a avan
sai l.t rang de zi națională. Dar 
nk-i ■* 1 ianuarie n-a fost dat ui- 
t.b >, fiind sărbătorit în fiecare 
an.

I a 1 decembrie 1918 s-a ma
iori lizat Un vis măreț. Strivit 
intri- Irei imperii, umbrit de sfe_ 
r de influentă, spațiul național 
al românilor aven parcă un des
tin prestabilit. Dar nimic nil c 
mai relativ de ît veșnicia im
periilor. In primul război mon
dial impcri.lc se mgtcinâ între 
clc i SC destram La 1 Decem
brie. a tul temerar, dar efemer, 
al lui Mih.Tț Viteazul capătă du
rabilitate istorică TI- cunoscută 
d- statele Europe , în deplină lc- 
gdimt.de politică, 
„dodoloață" apare pe hărți în 
toată splendoarea
i- .-a n5- ut la 1 Det -. mbric și 
\ i dăinui in eternitate.

Ce] de-al doilea război mon
dial izbucnește, din ură ți ne. 
siâiilitâ sete dc r. vanșă. Ca de 
>-b > ei cei m.lri ii fîșie pe cei

a

R miânia

ei rotunda

mici. România se trezește iarăși 
singură, mile două uriașe păsări 
răpitoare. Despuiată de frontie
rele ei firești, la vest și la est, 
țara noastră ajunge intr-un mo
ment de grea cumpănă. Româ
nia e obligată să reia de la ca
păt războiul de reîntregire a 
neamului. O pornește spre ră
sărit, să recapete ce furaseră 
muscalii. Infrintă si aproape o_ 
cupată, România joaca o ultimă 
carte: la 23 august 1944 
de partea aliaților.

23 august 1941 este o zi 
sebită. Asupra ei istoricii
buie să se pronunțe, cu compe
tență și fără pasiuni politice. 
Mulți văd în ea doar ziui națio
nală a statului comunist, ziua 
în care s-a pactizat cu Moscova 
stalinistă. La 23 august 1911 nu 
s-a pactizat cu Moscova ci cu 
Puterile Aliate: Anglii, Fianța, 
SUA și URSS. Acest act a fost 
un imperativ al momentului, o 
posibilitate dc a supraviețui. 
Fără insurecția de la 23 august, 
1944, fără victoria forțelor alia
te. Ardealul n_ar mai fi revenit 
la patria mumă.

Revoluția din Decembrie —
ea însăși un eveniment ce tui 
suportă comparație — a readus 
Ziua Marii Uniri in fruntea zi
lelor de frunte. Și chiar daca 
România este ceva mai mica de- 
Cit România Marc a Marii Uniri, 
însemnătatea zilei de 1 
brie și-a 
Ziua dc 
în noua 
redeveni
sperăm.

Decern-
păstrat aureola intactă.
1 Decembrie, 
noastră Constituție, va 
Ziua no.l-lră națională, 
prin Referendumul

săptămîna viitoare, 
mâni, iarna a fost 
sfi Inie Imn.

1 Decembrie nu
m inifcstdții zgomotoase, 
m i 1 
(arc 
o zi 
O zi
trebuie să-și recapituleze 
ințeie; trecute prezente, viitoare.

înscrisă

Pentru 
totdeauna

<k
l o-
lin

va fi o zi 
pai 

ilar ă, d' fil . 
alegorice.

dc pioa- i aducere 
in care națiunea

aminte, 
romană 

lliizll.

DECEMBRE
vine Decembre... 
ndrcaptă spre seariț

!'• uitu cum 
( um anul se 
Ne temem și, lotuși, e sigur 
că sintem Români ai-avem Țara!

Stau cioclii la uși și la
și scuipă eu vorbe dc-ocară.
Blestemul să vadă pe ci!
Noi sintem Români i-nrem Țara' 

Veniră, cu toții, buluc, la.mpărțeală. 
Dind parca năvală-ntr-o gară.
Ce greu i-am făcut să-nțcleagâ 
' ă intern Români și.avem Țara!

Sini rele destule și viața e grea, 
nimic in ă nu ne doboară.
Copacii mor doar in picioare.
Noi sintem Români șl-arem Țară 

Mai vine o iarnă și vor mai veni, 
in inimi avem primăvară.
Gindtm și vorbim românește, 
căci -intern Români și.avem Țară'

Hat clopote-n turnuri străvechi, 
incit vii și morți se-nfioară.
In noi Dumnezeu reînvie.
căci sintem Români și.ar m ’l'arâ' 

l'i uita cum rine Decembre..
Cum anul sc-ndrcap1ă pre scară.
Ne temem ,;i totuși a sigur 
că intern Români și-avem I ară '

geamuri

Minea HI IORI S< 11

■ PREGĂTIRI PENTRU REFERENDUM. Săpt.imîna care în- 
< • pe dc luni va fi con .aerată pregătirilor in șederea rcferendiinui- 
Ini a aipra Constituției din 8 decembrie a.c. De fapt pregătirile in 
vederea acestei consultări cetățenești n-npi.i legii fundamentale 
a țării ati ți dcmar.it. Amănunte ne-a lurnizat dl. Willielm Klr iln-I, 
primarul municipiului. Au fost reactualizate listele d< alegători 
care pîna luni vor fi afișate l.i toate piiin.uiile ai sediile secțiilor 
de votare din municipiu. Au fost numiți, de președintele Tribuna
lului Județean, președinții secțiilor dc votai c, ui mind i a in aces
te zile formațiile politice i epri-z'-iiHtc in Parlament să-și descrii-
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REFERENDUM
DECEMBRIE
W'

îsipra constituției
■ b ■ _________________

cu ani in Urmă, 
ce nu dospea pe 

mă 
se 

Așa 
și 

nu

SC poate construi un 
in boli nervoase, 
referendum 
a spus „iiu",

iMai apărea, 
și cile o ciirte, 
rafturih- librăriilor, <le care 
minunam cum nimica să 
strecoare prin sita cenzurii, 
am ajuns să citesc „Lalele 
electronii a" al cărei autor
l-ani reținut intrucit opusculul, 
împrumutat «le un prieten cc-l 
socotea cu totul deosebit, nil era 
din categoria grea, ca să folo. 
sesc un termen pugilislic. Am 
reținut din această cărțulie, cu- 
prinzind note d«: călătorie, doar 
ce scria reporterul despre prac
tica referendumului in Elveția 
unde acest sistem de consultare 
<i electoratului se făcu in mod 
obișnuit la nivelul cantoane
lor, chiar și in localitățile mai 
însemnate, ori de cile ori este 
nevoie. Acolo nu se construiește 
sau amenajează ceva împotriva 
voinței populației. Și asta mi se 
parc a fi ceva cu totul și cu
totul deosebit, intriicit la noi 
știm bine clim se făcea — și
se mai face, încă —, sfidmdil se 
interesele populației, ('a să nil 
mai lungesc vorba, iată două «■- 
xempk pilduitoare, l’rimul: popu
lația a fost chemată să se ex
prime la urne dacă este dc a- 
«Ord sau nu să plătească vreo 
«ițiva franci, pe un timp deter
minat, in Vederea

.șoselelor. Rezultatul a fost 
tiv, așa au ajuns, probabil, 
fi Celebre drumurile din 
cantoanelor. Al doilea 
piu: autoritățile dinii-Un 
nu contează care anume.

modernizării 
pozi. 

a 
Țara 

exem- 
oraș, 

consl-

—— • -
derau că 
spital pi'ofilal 
S_a inițiat un 
care populația
nu s.a construit.'

IMi-am amintit înlimplările 
oarece și electoratul din 
nia est. 
la Urne 
lui asupra Constituției. Eslc 
doilea îefercndum intr-o 
late dc secol, primul, ni-l 
mințim cu toții, a fost o paro
die, întieprinsă acum vreo cinci 
ani, in scopuri propagandistice. 
Dar ideea de referendum nti-i 
compromisă, este intactă deoa
rece nu e invenția lui Ceaușcscu.

Constituția nu mai este, de o 
săplămînă, in fază dc proiect 
pentru că, am văzul toți, a fost 
votată dc Adunarea Constitu
antă. Cu 81,1 la sută din totalul 
voturilor. Ceea ee 
absolut firesc și 
fiecare parlamentar volind după 
propria-i conștiință, 
susțin dumnealor. Că 
suit acele celebre majorități 
virșitoarc, dc 10l>,t la sută, 
mașinii dc vot, asta c altă 
ciulă, după care or maj fi 
iod nostalgici. Dar așa cum 
dumnealor, parlamentarii, 
sau 
re după un an și jumătate, ci 
sini aleșii l-lectoratului, lată dc 
ce consider fără obiect apropia
tul referendum la care sintem 
chemați să spunem „da" sau 
„nu". La ce? La Constituție? t 
Orice om cu scaun la cap știe

de- 
Româ- 

cliemat, in 8 decembrie, 
in cadrul referendumu- 

al 
ju mă

rea.

că avem nevoie dc această Le
ge fundamentală, Legea legilor 
Ca bun, corect și disciplinat ro
mân (cită nevoie este de ordine, 
și disciplină, să nil mai scriu!) , 
mă voi dtlce și eu la urnă. ;

Primăriile muncesc din plin,' 
cu țoale furnalele, întocmesc ne- . 
ccsarele liste pe care alegătorii 
sint rugați să 
inie ca să nu 
la centrele de 
fel amenajate 
nevoie de ele. 
ifor, în 9 februarie apoi 
mai încolo, probabil prin

confidi-r a fi 
democratic,

cmn 
mai 
co
aie 
ca- 
fi- 

s 1111 
bun i 

răi cum ii consideră fiecn-

așa 
nu

Al» secțiile». le 
alegcrili <>■

neze membrii in comisiile acestor secții. C.i sortii 
iritare, s-n hotărit ă fie rele ce au funcționat și la 
la 20 mai 19pil. x

Populația, respectiv toți cibițs-nii cu drept d< vot, 
.sa consulte littr le de alegatori pentru a veiifira rl.icsi 
< uți pe liste ,ar In cazul c,j vru- consl «ta erori su se 
primării pcntlll a se lace rectificările necesare.

O precizări : conform prevederilor 1. iii nr. 07 din 1991, 
tata in Parlament, au drept de vot cetățenii rare ,<u împlinit 
ani pîllll la d.lt.i de II decembrie a.r (I.D)

int inMt.M» 
au fost 
prezinte

vn-
III

le consulte, îna- . 
fie omiși cumva, 
votare și clc ast- • 
incit să mai fie i 
Și va fi anul vi- 

ccva ;
_________ , ... ...... mai.

Eu m aș aștepta ca primăriile 
de aici, din Valea Jiului, să prac
tice sistemul referendumului du-1 
pă modelul elvețian. Să spună i 

cetățenii, dacă vor sail nu, 
se construiască — atunci cînd1 
ia mai construi — pentru că, 
veni si vremea aceea — lot!

ei, 
să 
se 
va . 
anapoda, după vechiul obicei ăl' 
ingliesuirii și lipsei de gust ur
banistic. hotărîl în chip arbitrari 
de „speciali ii" fără imaginație 
si fără li ar.

Temele asupra cărora popii-, 
lația se poale pronunța prin „da" 
sau „nu", atil de proprii refe
rendumului, sini, practic, ine
puizabile. Insă, inerția eslc mai 
lesnicioasa. Idică de ce să no 
batem capul, mai bine să mcar-J 
gă fotul alandala in gospodări
rea orașelor, în folosirea absur-, 
dă și la bunul plac, in chip fot 
feudal-asiatic, a sp ițiilor.

1. timpul să se priceapă'" că| 
referendumul este un instrument! 
dc conxuttare simplă, directă și' 
elocventă a populației care nu 
< sie nici apatica, nici Indiferen
tă fața dc re se petrece aici, 
la nivel mierosoeial, ori in țară.-

libeiiu ‘'l’tltKlh.

gdimt.de
dcmar.it
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Vom mai avea semianalfabeți
Școala românească este, indiscutabil, pe un drum deosebit de 

dificil, acela ai reformei. Din temelii sint înlăturate toate acele 
structuri care i-au frinat vreme îndelungată, cu deosebire în ulti
mii 10 ani. mersul firesc. De aceea, se impune o serie de acte nor
mative care să statueze noul său cadru. Un astfel de act normativ 
este REGULAMENTUL privind activitatea elevilor din învățămîn. 
tul primar, gimnazial, liceal, profesional, complementar sau de u- 
c. iiiei, de maiștri și postliceal. asupra căruia am solicitat amă
nunte doamnei prof. Viorica Ciucean, inspector școlar.

— Ce aduce nou acest regu- 
lami nt?

— Nou) regulament precizea
ză structura anului școlar și mo
dalitățile de realizare a proce
sului instructiv-educativ El se 
referă pe larg la modul de eva
luare a nivelului de pregătire al 
elevilor, sfătuind drepturile și 
Îndatoririle elevului, inclusiv 
ri ■■mpensc'le și sancțiunile ce se 
apl Altfel spus, se reintrodu
ce >rdinea și disciplina școlară. 
Nu se va mai „trece prin școa
lă" i-.i f rent cum, de dragul 
d. d r-.porta „succese". Noul 
act urmărește dezvoltarea liberă 
a u- i-"iial lății elevului întărind 
re- tul acestuia față de drep
turile și 1> daloririle sale firești 
înir-o oci< tate democratică.

— Mai concret spus...
— Se a'igură dreptul fiecă

rui ■; et.îțcar. de a avea succes 
la toate formele de învățătură. 
Statul asigură protecția și a. 
si'.tența pedagogică a minorilor, 
cec < ce este un diept înscris In 
Constituția recent votată de Par
lament. Anul școlar Începe la 
I eptembric și se sflrsește la 
31 anglist. Cursurile Încep la

15 septembrie și se termină la 
15 iunie. Anul școlar numără 
3 trimestre și 3 vacanțe. Par
ticiparea elevilor la activitățile 
școlare trecute în orar este o- 
bligatorie. Notele sint de la 10 la 
1, pentru promovare fiind nece
sară nota 5. Mediile trimestriale 
sînt numere întregi, prin rotun
jire în limita a 50 de sutimi. 
Media anuală este calculată fără 
rotunjire. Cît privește notele la 
purtare, ele au căpătat o impor
tanță deosebită precizîndu.se 
scopul lor educativ

— Cine sini declarați cori- 
genți?

— llevii care nu au promo
vat unul sau două obiecte. Cei 
caie au m.ii multe medii anua
le sub 5 sînt repetenți. Nu mai 
avem corigenți la 7—8 materii 
cum era pină la revoluție și nici 
nu mai promovează toată lumea. 
Fiecare este dator să învețe car
te. Elevii din clasele mici, care 
rejielă o clasă de două ori vor 
fi trimiși la școlile speciale. Li
ceenii pot repeta o clasă numai 
o singură dată. Sint astfel re- 
orientați „repetenții" de profesie. 
Ceea ce este bine să știe și pă-

cu diplomă ?
rinții. Și Încă o prevedere: cei 
ce absentează nemotivat intr-un 
an școlar pină la 30 de ore, vor 
fi avertizați, li se va da nota 6 
la purtare, iar dacă depășesc 60 
de ore și se va încheia media a- 
nuală la purtare sub 6, ceea ce 
atrage direct REPETENȚIA E- 
levii din licee și școli profesio
nale vor fi avertizați la maxi
mum 20 de nemotivate sau 6 
nemotivate la același obiect și 
EXMATRICULAȚI la 40 de ne. 
motivate sau la 10 nemotivate 
la același obiect.

— Concluzia — se întărește dis
ciplina în școală.

— Exact. Elevii au toate drep
turile firești garantate. Se bucu
ră de ocrotire. Obligațiile lor 
sînt însă indiscutabile și clar for
mulate. Ele țin atit de viața șco
lară cît și de cea extrașcolară și 
revine directorilor de școli și 
profesorilor diriginți misiunea 
de a le face cunoscute. Regu
lamentul prevede recompense, 
dar și sancțiuni severe, precum 
retragerea temporară sati defi. 
nitivă a bursei, eliminarea din 
școală pentru 3—5 zile. exma. 
tricul 'rea, după caz. Repet, noul 
act normativ este extrem de 
binevenit. Permite profesorilor 
să întărească ordinea în școli, 
disciplina. Altfel spus, nu vom 
mai avea „semianalfabeți cu 
diplomă".

Horațiu ALEXANDRESCU

De cînd e școala școală elevii au avut supape prin care ie
șeau, măcar cileva clipe, din rigorile învățămîntului. Să ne rea
mintim că și Nicâ a Petrei împreuna cu colegii lui aveau șotiile 
lor povestite, peste ani, cu farmec și nostalgie, de Ion Creangă. 
Insă de la aceste episoade prin care se reface, cu umor sau ve
selie, uneori fără motive aparente, echilibrul psihic alît de nece
sar invățămintului și pină la greaua suferință In care era disci
plina in școli, in ultimii ani, este distanță incalculabilă. Cei răs
punzători pentru comportamente și atitudini recalcitrante. în școa
lă sau în societate, erau profesorii, punindu-li-se în circă pînă 
chiar și proasta educație din primul mediu educativ — lamilia. 
Fiecare părinte privește cu dragoste la copilul lui și nu numai că 
dorește, ci face tot ce omenește este posibil pentru ca acesta să reali
zeze mai mult decit a reușit el. Și este firesc să fie așa, altmin
teri omenirea n-ar mai fi progresat.

In Legea învățămîntului, din anul 1925, citeam următoarea 
frază: „Democrația modernă dă oricui putința să se înalțe pină 
acolo unde munca și puterile sale intelectuale îi permit, căci nu
mai astfel se poate ‘.abili ierarhia meritului'. Cum, la noi. Legea 
învâțămintu’.ui intîrzie, fiind alte priorități legislative, a apărut 
Regulamentul școlar — cadru (în revista de specialitate „Tribuna

Cînd nu e disciplina,
este haos

lună Logală pentru elevii Văii Jiului
T. ina decembrie se anunță 

rl’wcbfc de bogată în școlile ge- 
;«wra|e și liceele din V.ilen Jiu.

IL'i Iată o informație de ul
timă oră.
• Secț a de muzică a Școlii 

generale i.r, 1 ,j programat pen
tru pirtea a doua a luni', mani- 
’fe I mi muzicale de excepție. A- 
minlim pe cea mii importantă, 
-recitalul instrumental , ■ u fi

susținut de elevi ai clasei de 
pian, <u lucrări din creația rriri. 
relui compozitor W.A. Moznit, 
de la n cărui trecere In nefiin
ța s_au scurs 2 veacuri. Come, 
morarea este înscrisă tn calen
darul UNESC O iar Școala gene
rală nr. 1 este patronată de 
UNE.SCO. Recitalul va avea loc 
In ziua de 13 decembrie, ince- 
pilid cu ora 17, la sediul școlii.

Vacanța de 
iarna a elevilor

20 DECEMBRIE —■
15 IANUARIE

Vacanța de iarnă din Întreg 
invățămintul preumversitar va 
ft prelungită pină la 15 ianuarie 
1992, inclusiv. In adoptarea a_ 
cestei hotăriri, a conducerii Mi
nisterului Invățainintuiui și Ști
inței, s-a avut In vedere faptul 

l că în perioada 7—14 ianuarie 
i 1992 se va desfășura recensă- 
’ mîntul populației și al locuin

țelor, acțiune la care este an
trenat Un mare număr de ca
dre didactice. Pentru a nu per
turba procesul de învățăinint, 
conducerea ministerului a re
curs la această hotărire, care, 
inițial, era valabilă doar pentru

învățămîntului") după care fiecare școală își elaborează regula
mentul propriu. Dacă In invățămintul universitar prezența stu
denților la cursuri, in integralitatea lor, acum este facultativă (în
să examenele sint tot obligatorii), în invățămintul primar, gimna
zial și liceal prezența la cursuri este o condiție esențială. Altmin
teri, cum se și stipulează, pe elevi îi pasc sancțiuni de ranguri 
diferite, de la eliminare și mutarea disciplinară într-o altă școa
lă, pînă la exmatricularea pentru cei ce cumulează 40 de absențe 
nemotivate la diferite obiecte de studiu ori zece absențe, tot ne
motivate. la un singur obiect.

Este de neînchipuit un învățămînt fără disciplină, semnifica, 
ția acesteia fiind mai adincă și de durată : așa cum în școală se 
învață cunoștințe și se însușesc deprinderi (scrisul, cititul etc). folo
sitoare în oricare clipă din viață, disciplina, punctualitatea se for
mează tot pe băncile școlii și de la vîrste mici.

Am aflat, din diferite surse, că mulți părinți nu știu ce ati
tudine să adopte cînd fiul sau fiica, elev sau elevă, vine acasă cu 
o notă care nu mulțumește. Ce să facă ? La „partid" nu se mai 
poate pul. așa că se dă fuga la școală pentru a se „trage la răs
pundere" învățătorul ori profesorul Dar care nu mai acceptă tir— 
guielile. Statutul social al corpului didactic este în creștere, fiind 
concentrat in munca de clasă, cu elevii, chiar dacă mai sint, pa 
ici, pe colo, și personaje gălăgioase, tară vocație.

Valorile încep să se cearnă prin sită deasă. Atîta vreme cît 
o societate nu dă suficientă atenție. de la salarii pînă Ia manuale 
și aparatură, invățămintului, sănătății și Justiției (acum a treia 
putere, așa cum a fost șl este in lume), sectoare cheie, strategice, 
pentru prezentul și viitorul națiun i. nu vor fi schimbări m esen
ță la toate nive.urile. Am auzit uestuie nemulțumiri din acești 
medii. Insă dumnealor, oameni raționali — deși la piață >ri la 
magazin nu se rnerge cu rațiunea, ci cu plasa șl cu banii in mină 
—, înțeleg starea de criză cvasi-generală și n-au de gînd sa pună 
nimănui sula-n coaste și să zică a>a cum au făcut alții- „Ne dațl 
sau nu ne dati7“ Cînd nu e ordin. >i disciplină în școala, adică 
ceea ce s-a semănat timp de vreo 15—20 de ani, mai tliziu este 
haos, dezor iinr și confuzie in via,.. lulă, ca acum.

Tibcriu SPATARU

elevii claselor I—IV. De preci
zat că vacanța de iarnă începe 
în 20 decembrie, după ultima 
oră de curs.

Un microutiivets J eric
Nu mal puțin de 1078 de cursanți frecventea

ză cercurile Clubului copului din Vulcan. Elevi 
de la cei mai mici pină la cei nun mari vin zil
nic aici pentru a petrece cileva ore plăcute in 
universul acvari sticli, informaticii, sportului, 
confecțiilor și nu în ultimul rind al artelor pl.is 
tice (pii tură, sculptură) beneficiind de ajutor il 
unor cadre de specialitate cure in limita posibi
lităților. încearcă să le dezvăluie și să.i iniție
ze pe copii in aceste activități. Desigur baza ma
terială nu se ridică încă la nivelul cerințelor, 
dar prin autogospodărlre șl prin ajutorul Inspec
toratului Județean al InvAțămlntiilui există spe
ranțe de îmbunătățire a bazei tchnico-matcria- 
le. Nu se exclude nici posibilitatea unei even. 
tualc sponsorizări din partea mior firme parti
culare interesate. „In acest sens, ne .pune II 
Dumitrii Ftloiu directorul clubului, am putea 
fi ajutați cu aparatură electronica sau mecani
că, cil orice fol de material didactic menit a 
asigura o mal bună activitate a cercurilor".

O altă idee venită din partea copiilor, și adu
să la cunoștința noastră dc dl. Dnmilrescu Oc-

lavian, cooi dona.oi al cercului de activități spor
tive. ar fi înec., ie Înființare a unei subunități 
de gimnastica a ebȘ. cu cursuri de inițiere ccl 
puțin o dată pi suptămină. „Mai ales <ă noi 
avem și o sam propice și apropo de un arti
col din „Zon nor‘ — agentul termic necesar 
pentru Întreaga perioadă a iernii" adaugă dL 
Fcloiu.

De asemenea, in virtutea unor colaborări mal 
largi intre cele 4 cluburi existente In Valea fiu
lui. ar fi idială inițierea unor concurs.nl Inter- 
municipale. ca un prim pas spre redeschiderea 
celor la nivel județean sau chiar națiunii. abu
ziv desființate

Am constatat cu satisfacție că la Clubul co
piilor din Vulcan necesarul de locuri este în 
întregime acoperit Cu toate acestea porțile sale 
sint deschise pentru toți copiii care vor sft pe
treacă citeva ore minunate într.un fascinant ca
dru al Împletirii Jocului cu învățătura.

Tibcriu ViNȚAN

preciz%25c3%25aendu.se
concurs.nl
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Destinul a hotărît ca năzuințele de veacuri ale românilor de 
pretutindeni sâ fie împlinite la Alba Iulia, in inima Ardealului. 
La Alba a proclamat Mihai Viteazul intîia unire. La Alba Iulia 
«-a hotărît, la 1 decembrie 1918 Marea Unire, prin voința de ne
clintit a poporului român. Marea Adunare Națională Română, con. 
vocată la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia care a întrunit 1228 de depu- 
tați, reprezentind Țara Românească, Transilvania ți Moldova, 
străvechi provincii românești, n-a fost o adunare oarecare. încă 
de la 29 noiembrie, la numai o zt de la istorica hotărîre a buco
vinenilor de a se uni cu România, mii de oameni, țărani, intelec
tuali, muncitori, din toate colțurile țării, s-au îndreptat spre Alba 
Iulia, intr-o atmosferă de entuziasm de nedescris, pentru a fi 
martori și participanțl la împlinirea visului de aur al românilor 
— unirea într-un singur stat național. O impunătoare adunare 
populară de peste 100 000 de oameni au urmărit cu sufletul la gură 
dezbaterile Marii Adunări Naționale Române. Deosebit de semnifi
cativă ți încărcată de o autentică actualitate pentru condițiile de 
azi din țară, ni se pare cuvintarea rostită cu prilejul acestei A- 
dunări de Vasile Goldiș: „împăratul ne-a înșelat, Austro-Ungaria

NOȚIUNEA 
A FftCUT-0! 
Veniți români,

„împăratul ne-a înșelat, patria (Austro-Ungaria) ne-a 
ferecat și ne am trezit ca numai credința în noi înșine 
în neamul nostru românesc, ne poate mintui. Să juram 
credință de aici inainte numai națiunii române, dar tot 
atunci să jurăm credință și civilizațiunii umane".

Vasile GOLDIȘ,
(1 decembrie 1918)

veniți la Mecca noastră

Credința în noi 
s-a împlinit la Alba Iulia
ne-a ferecat și ne-am trezit că numai credința în noi înșine, în nea
mul nostru românesc, ne poate mîntui. Să jurăm credință de aici 
Înainte numai națiunii române, dar tot atunci să jurăm credință 
ți civilizațiunii umane*.

Credința in noi, românii ca națiune cu rol distinct in Europa, 
In puterea noastră de a ne afirma in lume ca purtători ai valori
lor democrației și civilizației, s-a împlinit la Alba Iulia Momentul 
■olemn al Unirii l-a constituit adoptarea Rezoluției Adunării Na
ționale Romane, In care sînt cuprinse principii democratice fun
damentale. pentru care au militat exponenți de frunte ai poporu
lui nostru. Au fost garantate ți nu doar proclamate libertăți po
litice, religioase, principiul respectării drepturilor minorităților con
locuitoare, împroprietărirea țăranilor prin reforma agrară, votul 
universal. După nenumfirați ani de suferință și împilări, popu
lația majoritară a românilor din Transilvania ți-a exprimat voin
ța milenară de a te uni pentru totdeauna cu frații lor de limbă 
|i de suflet de dincolo de munți. Idealul proclamat la Marea Adu. 
nare a românilor din Transilvania pe Cimpla Libertății din Blaj 
la 1848 .Noi vrem să ne unim cu țara* a triumfat la Alba Iulia în 
1918. Jertfele de sînge ale lui Horia, Cloșca ți Crițan, ale zecilor de 
mii de români care au pierit la 1848, avind In suflet dorul comun 
de libertate, de unire cu frații ior, n-au fost în zadar. Pe ruinele 
imperiului Austro-Ungar — o închisoare a popoarelor, cum a fost 
unanim apreciat de istorici — »-au edificat actualele state națio
nale din Sud-Estul Europei. în granițele lor etnice firești. Confe. 
rința de pace de la Trianon a consfințit cu acel prilej ți voința 
liber exprimată a poporului român ți împlinirea aspirațiilor sale 

.ilenare. Vitregiile vremii și puterea forței care a triumfat pe 
' Nedrept In ultimii 45 de ani asupra dreptului poporului român.
~ au făcut să ne fie sortită din nou dezmembrarea țării, în partea ei

dinspre răsărit. Cre lința din noi In dreptate națională, care s-a 
împlinit la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, ne dă tăria să sperăm
că va veni vremea să revedem din nou împlinit, cît mai curlnd,
visul curat al marii noastre uniri.

Viorel STRAUȚ

Veniți la Alba Iulia-n Ardeal !î

Artizani ai UNIRII

Vasile GOLDIȘ Octavian GOGA Vasilo LUCACIV

R E M E M B E R
In cartea lui Mihai Stoian „Drum de luptă, 

drum de pace* (Editura Militarii, București 1931, 
pag. 164) citim : „1918. Sfirfit de noiembrie. Vini 
tăios, umed. Pielea oamenii >r e tăbăcită. Po
duri stricate, drumuri desfundate, transport fe
roviar parțial dezorganizat — nimic nu-i ține 
loculuil O sută de mii de oameni se îndreaptă 
fascinați, spre unul ți același punct: Alba Iulia"

Intr-unui din trenurile care gonesc supraaglo
merate, se afla ți doctorul Dominic Stanca (năs
cut la 4 octombrie 1892 la Petroșani — decedat 
la 1 aprilie 1979 la Cluj-Napoca) — delegat ofi
cial împreună cu Petru DaJ, Trifu Maxer, Ni- 
colae Zugrav, alături de Ioacliim Zumora (1882 

196-1) I. Jurca, losif Ciser, delegația minerilor 
condusă de losif Ciser (1884 — 1922).

.— Ziua de azi — Ii spune losif Ciser lui 
Dominic Stanca — ar trebui sâ fie ziua de bu
curie a tuturor neamurilor conlocuitoare și a 
noastră, a muncitorilor*.

Ața ți este I Replica minerului are un înțe
les profund, căci, dtntotdeauna, înăuntrul Im
periului habsburgic, indiferent de naționalitate, 
cei oprimați se împotriveau, împreună, opreso
rilor Și minerii au dorit să se unească cu țara, 
cu România Această UNIRE le dădea un sens 
vieții, un Imbold.

La 1 DECEMBRIE 1918, la prtnz, ca la un 
semn, pe întreg cuprinsul Transilvaniei, clo
potele încep să bată ți mii de adunări populare 
salută, pretutindeni. Unirea cu țara-mamă, vo
tată la Alba luliai

— Să trăiască Unirea tuturor romunilorl
Poezia „La Alba Iulia* de Valcriu Bora, pu

blicată cu ciLeva zile înaintea deschiderii marii 
adunări de la 1 DECEMBRIE 1918. este șl as
tăzi la fel de actuală 
„La Alba Iulia, măi frate, 
Să mergi In zori de dimineață. 
Ca răsăritul sfînt de Soare 
Să ți dea putere fi viața.

Ne cheamă acolo datorlnța
Și legea noastră romanească. 
Să dăm dovezi la larga lume 
De marea dragoste frățească 1 

Că Soarele ce-aeolo răsare 
In ifinta horă ne va prind'' 
Și visul nost nutrit de veecurl 
In flărări za'ea ua aprinde'...

Azi nu vor fi jandarmi și gloanț< 
Spre pieptul nostru îndreptate, 
Dreptatea ni-e azi dulce soră 
Și frate sfinto l.ibertatc!

1 1 Alba Iulia ca mine 
Vom flutura noi tricolorul 
Și granițele vechi și strimte 
Le hotărăște azi poporul".

Poate că acum, la I DECEMBRIE 1991, votarea 
noii CONSTITUȚII a ROMÂNIEI la ALIM 1U- 
LIA să fie* din nou chezășia UNIRII ROMANI
LOR DE PRETUTINDENI Să fie Intr-un ceas 
bun I

AȘA SA NE AJUTE DUMNEZEU I

Ioan VI I 1( A

Vasile Goldiț, 
Ștefan Cicio-Pop, 
Aurel LazOr, 
Ioan Suciu, 
Ion Mihuț, 
I. Jumanca, 
I. Flueraș, 
Enca Grapini, 
Tiron Albani, 
Iuliu Maniu, 
Octavian Goga. 
Vasile Lucaciu, 
Troian Vuia, 
Emil Isnc, 
și alții.
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Programul TV săptămînali
LUNI, 2 DECEMBRIE 10,30 Super Channel.

12,25 Ziua națională a Thailan-
17,00
17,05

14,00 Actualități. dei.
14,10 Calendarul zilei. 12,40 Ora de muzică. 18,05
14,20 Woridnet USIA. 13,30 Oameni de lingă noi 19,00
15,20 Avanpremiera săptămînii. 14.00 Actualități. 19,30
15,40 Copiii noștri — viitori mu 14,20 Jazz-Magazin. 20,00

zicieni. 14.5 Strada meșterului. 20,35
16,00 Casa și grădina. 15,20 Preuniversitaria.
16,30 Muzica pentru toți. 16.Oii Teleșcoală. 21,00
17,00 Știri. 16,30 Muzica pentru toți.
17,05 Emisiune în limba maghia 17,00 Știri. 22,05

ră. 17,05 Forum. 22,15
18,35 Invitatul săptămînii. 17,25 Teîe-discul muzicii popu-
19,05 Tezaur. lare.
19,30 Desene animate. 17,45 Virslele peliculei. 23,05
20,00 Actualități.
20,35 La ordinea zilei: 

Constituția. 
Repriza a treia. 
Studioul economic,

20.50
21.15
21,40 Teatru TV.

Fizicienii
de Friedrich Durrenmatt.

23.15 Cronica Parlamentului.
— Actualități.

23.50 Confluențe.

MARȚI, 3 DECEMBRIE

10,00 Actualități.
10,20
10.30
12,40
13.30
14,00
14,20
14,50

Calendarul zilei.
TV5 Europe.
Ora de muzică.
Interferențe. 
Actualități.
Muzica pentru părinți.
Tradiții... ale colecționa
rilor: Dumitru Minovici. 
Preuniversitaria.15.20

15.50 Teleșcoală.
16.20
16.50
16.55
17,25
17.55
18.55
19,20

19.35
20,00
20.35

20,50
21,00
21,25

0,00

0,35

Muzica pentru toți.
Știri.
Conviețuiri.
Drumuri în memorie.
Salut, prieteni I
Cultura în lume.
Legea privind organizarea 
R fcrendumului național 
asupra Constituției Româ
niei.
Desene animate.
Actualități.
La ordinea zilei: 
Constituția.

Sport.
Studioul economic.
Telccinemateca.
Căința.
(URSS, 1986)
Cronica Parlamentului.
— Actualități.
Recomandări din program

MIERCURI, 4 DECEMBRIE

11,10
12,40
13,30
14,00
11,20

14,50
15,20
15,30 
10,00

16,30
16,55

18 50
19,20

Îl-

f

i

Actualități.
Calendarul zilei.
Film serial.
Marile familii. 
Episodul 2. 
La Sept.
Ora de muzică. 
Virst.-j a treia. 
Actit dilați.
Tineri interpreți de muzi
că populară.
S O.S. Natura ! 
Avanpremiera TV. 
Pi euniversitaria. 
Tele.școahi.
— Curs <1? limba germana
— Curs dc limba itahanu 
Armonii corale.
Fotbal:
Steaua — Universitatea 
Craiova.
Arte vizuale.
I/Cgca privind organizarea 
și desfășurarea Referendu
mului național asupra 
Constituției României. 
Desene animate.
Actualități.
IZi ordinea zilei:
Constituția.
Sport.
Studioul e onomic.
Memoi jalul durerii.
Cronica Parlamentului. *'•
— Actualități.
V.’olfgang Amadcufc Mozart. 
Recomandări din progi »m.

JOT, 5 DECEMBRIE

Actualități.

I

18.30 
19,00
19.30 
20,00 
"0,35

20,50
21,00
21,25

22,15
23,00

23,35
0,00

Reporter '91.
Serial științific.
De ene animale. 
Actualități.
La ordinea zilei :
Constituția.
Sport.
Studioul economic.
Film serial.
Dallas.
Episodul 80.
In fața națiunii.
Cronica Pari lUiintului
— Actualități 
Stadion.
Recomandai i din pogram.

VINERI, 6 DECEMBRIE

10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10,30 Transmisiunea directă 

slujbei religioase de 
Biserica Siintul Nieolae. 
Super Channel. 
Ora de muzică. 
Medicina pentru toți. 
Actualități. 
Mondo-Muzica.
Mapamond. 
Reflecții rutiere. 
Preuniversitaria.
Limba noastră.
Studioul muzicii Ușoare. 
Tragerea Loto.

11.30
12.40
13.30
14,00
14,20
14,45
15,15
15.30
16,00
16.30
16,50

a 
la

Știri.
Emisiunea în limba 
mană.
Pro Patria.
Ecranul.
Desene animate.
Actualități.
La ordinea zilei: 
Constituția. 
Revoluția română în direct. 
Episodul 13.
Sport.
Film serial.
Maddie și David, 
Episodul 17. 
Actualități.

23.20 Simpozion.
0,05 Divertisment noctui n 

Romanțe... Romanțe... 
Romanțe.

1,10 Recomandări din program,

S1MBATA, 7 DECEMBRIE

9,00 Bună dimineața 1
10,00 Actualități.
10.10 Clovnissimo.
11.10 Descoperirea planetei
11.30 Stare de trecere.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Tele-Club.
17.20 Televiziunea vă răspundel
17.30 Itincrarii.
18,00 Arena.
19,00 Melodii îndrăgite.
19,15 Teleonciclopedia.
20,00 Actualități.
20,40 Film serial. 

Caracatița. 
(Italia)

■1,-15 Săptămina"sportiva
22,05 Telesbopping.
23,05 Actualități.
13.20 Film artistic.

Ziua „Trifidelor".
(Anglia. 19G3)
Vide o discoteca.
Recomandări din program.

ger-
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FIRMA
ELECTK0-STAR SUL

0,50
1,10

I I II II I I

Petroșani, strada Avram Iancu nr. 8 (fostă Vasile Boaită), 
telefon 45632, oferă spre vînzare TV color

FUNAI
(Made în JAPAN)

CARACTERISTICI
— diagonala 51 cm
— PAL SECAM B|G, D|K, NTSC
— telecomandă
— ceas intern
— pornire-oprirc la oră fixată
— antenă cameră
— monitor cu intrări-ieșiri au* 
dio*video, mufe EUROSCART, 
BNC, RCA

— afișarea comenzilor pe ecran
— garanție 6 luni, service post 
garanție

Firma achiziționează aparatură electronică defectă. 
(1100)

COMEMORĂRI

MICA PUBLICITATE

FIICELE, părinții, sora, cumnatul și nepoții, cu nestinsă du
rere anunță împlinirea unui an de la despărțirea de dragul lor 

MUREȘAN VASILE (TITI)
Nimic nn va reuși să șteargă din inimile noastre figura sa lu

minoasă. Nu-1 vom uita niciodată. (4008)

anii ersAri

Maria și copiii Ovidiu și 
Florin Gulicu un sincer

dc cinci ani. bunica, tata, 
lor Gorlv llona-lzabela 

multă .sănătate, bucurie și „La millți ani t‘‘. (3800) •
DOAMNA Barbu Ana urează bunei sale prietene Lic Dani

ela, cu ocazia împlinirii a o lună do 
ei Barbu Paul, casă de piatra și (are 
pare corect I Nn 9

CU OCAZIA zilei dc naștere, soția 
Otilia urează scumpului lor soț 
„La mulți ani I". (4028)

LA ÎMPLINIREA frumoasei 
sora Ana-Maria și nașii ureaza

ți tata

virste 
dragei

DIVERSE

SUB POVARA grea a durerii fărA margini anunț împlinirea 
unui an do cînd bunul meu soț

C1RȚA TRATAN
s-a stins, Itiînd cu el bucuria și sprijinul vieții melc.

Nu te voi uita niciodată Traian, dragă, și cu lacrimi amare 
voi uda florile de pe mormîntul tău. (1016)

cind conviețuiește cu soțul 
nevoie) mult noroc. Mi se

Partidului Romănia Mare 
pe cei care doresc să de

vină membri ai partidului, la consfătuirea care va 
(3 decembrie 1991), ora 17, la Casa dc cultură din 
participa cei interesați din toate localitățile Văii

decese f •

Organizația municipală Petroșani a 
invită membrii simpatizanți, precum și

I

FAMILIA Conica, Luciana —• fiică, ginerele Dumitrii și ChiH- 
diu, nepot, anunța eu adincă durere încetarea din viață, după O 
lungă și grea suferință, a mamei, soacrei .și liunieii

41 |\MZ ILEANA (68 ani)
Lacrimi și flori pe tristul ei mormml. li vom păstra ncșlearsă 

amintirea ei luminoasă jn sufletele noastre.
Inmormnilarea va avea loc simhătâ. 30 noiembrie 1991, ora 13, 

clin l’elrdșani, strada < (In Miile, bloc 5, apartament 5. (1071)

SOȚIA Dina, Titi. l’ompi, I lorica, ginerele Nelil, nurorile 
Emilia și ( beți, nepoții anunță cu nemărginită durere trecerea in 
neființă a celui care a fosl un minunai soț, tată și bunic, 

l’IȘJ IRIGA ION (09 ani)
Cortegiul funerar pleacă sinibăiă, 30 noiembrie, ora 13.30, dc 

la domiciliu (lingă ( oinpcfrol — Vulcan). (1091)

FAMILIILE Rusii, Moiariu și Marincscii sini alături dc Titi 
și Emilia l’iștirigă pi durerea pricinuită de decesul tatălui șl so
crului.

Condoleanțe familiei. (1086)

ELEVII clasei a VIIE-a B, Școala generală nr. 1 Petroșani sini 
ulăturj dc scumpa lor dirigintă Cornca Luciana, în greaua stife 
rință pricinuită <1( moartea mamei. .. ’ -i.-,.

Sincere condoleanțe. (4097) . ;
i M

f.

SOȚUL Mireea, cumnațil șl nepoții anunță împlinirea a . 
ani dc la trecerea în neființă a scumpei noastre

MATRONICI IRINA (CSOPI)
Nu te vom uita niciodată. Lacrimi și flori pe mormîntul ei 

drag. (4080)

2 ani dc cînd destinul nemilos a răpit-o pe

GABOS OLGA (25 ani)
Amintirea ei va rămîne veșnic în inimile noastre îndurerate. 

Tc plîngem toata viața. Tata, mama, fratele ți cumnata. (4096)

FAMILIA Parizek amintește cu adincă durere împlinirea unui 
an de La dispariția tragică a scumpului lor frate, cumnat și unchi 

PARIZEK RUDOLF MIMAI
Amintirea lui va raminc veșnic în inimile noastre. (4098)

CELOR care i-au cunoscut zîmbetul cald ,și sunetul generos 
le amintim cu s-u împlinit un an de cînd scumpul nostru 

PARIZEK MIRAI
ne-a părăsit.

Iți vom păstra o veșnică iubire. Sora Otilia șl nepoata 
Mirela. (4099).

LACRIMI ți amărăciune la dureroasa aniversare a unui an 
de cînd destinul ne.a despărțit printr-o moarte absurdă de cel 
care a fost

PARIZEK MIRAI
Ne vom aminti de el cu marca tristețe a despărțirii de un 

om deosebit dc drag. Sora Any, cumnatul Ianoș și nepotul Alin. 
(4099)

FIICELE Cristina și Elena anunță cu marc durere împlinirea 
unui an de cind scumpul lor tată

MUREȘAN .VASILE (TITI)
ta decedat.

. Nu te vom uita niciodată. (4083) -XEU! - - - '
ÎT'j ' ACUM UN AN moartea a ritpit un suflet tînăr și de atunci 
—. lacrimile unei mame s-au așternut în fiecare zi peste golul imens 
"iT^Jâsat de dispariția fiului iubit.

> Pentru noi, părinții tăi, scumpul nostru
PARIZEK MIRAI

\ râmii o sfîntă amintire purtată în inimi pînă la moarte. (1099)
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