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In fiecare an, la 4 Decembrie, 
II er.ca lui Hristos, cea dr'eot 
măritoa: e. face prăznuirea Sfin- 
t. , Slasitei w Murei' Mucen.țe 
V rv.ma, una din stelele cele 
mai luminoase și prea frumoase 
al - sale, ta, cu lumina faptelor 
?i învățăturile sale, a strălu.-it 
în lume și, cu singele ci muceni
cie, a pecetluit mărturisirea 
dreptei credințe in lisus Hristos, 
Mintuitorul nostru.

Această sfintă și preaințeleaptă 
fecioară, care a cunoscut pc 
adevăratul Dumnezeu Cel in 
Treime Închinat, din așezarea și 
frumusețea zidirilor Sale, era din 
cetatea Iliopoli — Egipt. Tatăl 
ei se numea Diascor și era în
chinător la idoli și foarte mult 
ura pe creștini. Vuzînd el mana 
frumusețe, cu care Dumnezeu a 
împodobit pe fiica sa, din copi
lărie, i-a zidit un turn înalt, iar 
deasupra a făcut o casă fru
moasă în care a închis pe fiica 
su, Varvara. Apoi, i-a rînduit 
citeva femei să-i slujească cu 
toate cele de trebuință, pînă va 
ajunge copila în virsta de căsă
torie. Deci, viețuind acolo, fe
cioara V.irvara privea de sus fru
musețea zidirilor lui Dumnezeu, 
cerul, pămintul, oamenii și toate 
cele. Și luînd scama la străluci
rea soarelui, la alergarea lunii 
și la frumusețea cea felurită a 
stelelor, a zis către femeile care 
ii slujeau: „Cine a făcut aceste 
prenmirvunate si preafrumoase zi
diri.' Ce mînă a zidit toate i- 
c-esrteat* Iar aceste femei păgîne 
au zi« către Varvara: „Toate j- 
ccste i l_-.iu zidit zeii!" 1 .r 

fecioara a întrebat: „Care zei?" 
„Zeii pe care-i cinstește tatii 
tău și jac care îi ține în palatul 
său", au răspuns ele.

Dar fecioara Varvara, auzind 
aceste cuvinte, se îndoia și >j- 
geta cum zeii, făcuți de rhiini 
omenești, ar fi putut zidi această 
luminată înălțime cerească și o 
frumusețe ca aceasta pe pămint, 
neputind ei singuri umi la ea 
picioarele, nici a lucra cu mîi- 
nilc. Așa cugeta ea, căuta spre 

„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea 
oamenilor, m ărturisi-voi și Iu pentru ei înaintea
Tatălui Meu, care este in cerurf‘(Matei, 10,32)

cer ziua și noapteti și se sîrguia 
„a cunoaște pe Ziditorul din zi
diri".

Odată, cugetînd la toate aces
tea și dorind să afle adevărul, 
a strălucit in inima ei lumina 
dumnezeiescului har și i s-au 
deschis ochii minții spre cunoș
tința adevăratului Dumncze 1, 
care cu înțelepciune a zidit ce
rul și pămîntul .și toate cele vă
zute și nevăzute. Și zicea întru 
sine: „Un Dumnezeu ca Acela 
trebuie să fie, pe care nu L-a 
zidit nici o mină omenească. 
Acela singur este Făcător și toate 
le zidește cu mina Sa, Unul tre
buie să fie Cel ce a întins lă- 

țintea cerului și a internei it 
greutatea pămîntului și strai 1- 
cește dintru inulfrme toată lu
mea cu razele soarelui, cu stră
lucirea lunii și cu lumina stele
lor; iar jos în-frumusețează pă- 
mîntul cu oameni, cu copaci și 
felurite flori și îl adapă cu rîuri 
și izvoare de apă. Un Dumnezeu 
ca Acela trebuie să fie. care ține 
pe toate, Ie cîrmuic.ște, le viază 
și poartă de grije de zidirea Sa“.

Vorbind de Mucenița Varvara,

care din privirea făptuirilor a 
ajuns a cunoaște pc Făcătorul 
tuturor făpturilor, să ne aducem 
aminte de cuvintul Sfintei Scrip
turi; „Că din mărirea și frumu
sețea făpturilor poți să cunoști 
bine, socotindu-tc, pe Cel ce 
le-a zidit" (Înțelepciunea lui So- 
lomon 13, 5). La fel Marele A- 
postol Pavel zice: „Cele nevă
zute ale Lui se văd de la face
rea lumii, ințelegîndti-se din făp
turi" (Rom. 1, 20). Sf. Ierarh 
Vasile cel Marc arată că: „Școală 
a sufletelor celor cuvintătoare șl 
loc de Învățătură a cunoștinței 
lui Dumnezeu este privirea celor 
simțite, dind povățuirea minții 

către privirea celor nevăzuta" 
(Exaimeron, Cuv. 1 p. 3, Buc. 
1826). Și iarăși: „Că lumea aceasta 
toată este pusă înainte ca o carte 
deschisă; care îți spune despre 
slava lui Dumnezeu și iți ves
tește ție, celuj ce ai minte, mă
rirea lui Dumnezeu cea ascunsă 
și nevăzută ca să înțelegi ade
vărul lui Dumnezeu (ibidem, p. 
55). Încă și Sf. Grigore de Nyssa, 
vorbind asemănător zice: „Toată 
zidirea cea văzută strigă ca o 

trîmbiță din înaltul cerului că
tre noi, că este un ziditor al ei" 
(Comentarii la viața lui Moise).

Dar, revenind la viața Sf. 
Mucenițe Varvara, observăm că 
se Împlineau cuvintele lui D î- 
vid proorocul care zice: „Cuge- 
tat-am la toate lucrurile tale, la 
faptele mîinilor Tale am gindil" 
(Ps. 142, 5). Din această cugetare 
S-a aprins sufletul ei cu dragos
tea de Dumnezeu și ardea ca 
văpaia focului de dorința Lui. 
Că într-adevăr, din privirea cu 
atenție a zidirilor Lui se naște 
și crește in inima omului dra
gostea către ziditorul", spune Sf. 
Vasile cel Mare (Exaimcron.

Cuv. 3, p. 24). Venind vremea 
să lie logodită cu bărbat, mulți 
tineri de neam mare, auzind d-e 
frumusețea Varvarei rugau pe 
Diascor să le dea fiica în căsă
torie. Dar fecioara Varvara, fi
ind plină de înțelepciune, nu
s-a învoit cu sfatul tatălui ei,
pentru că nu vroia să-și piardă , 
mărgăritarul cel fără de preț al , 
fecioriei.

întristat de aceasta, tatăl 
Varvarei i-a dat libertatea să co
boare din turn, să vorbească ca 
oamenii și singură să se hotă
rască pentru căsătorie. Apoi, po
runcind lucrătorilor să zidească 
o baie cu două ferestre. Diascor 
a plecat într-o călătorie îndepăr
tată. Astfel cu rînduiala lui Dum
nezeu, fericita Varvara s-a îm
prietenit cu cîteva fecioare creș
tine. care i-au vorbit de Hristos, 
de Evanghelie și de fericirea 
vieții viitoare. Deci, umplîndu-se 
de negrăită bucurie, a cerut Bj- 
tezul și un preot din Alexandria 
(Valentinian, ucenic al renumi
tului Origen) a învățat-o tainele 
credinței creștine și a botezat-o 
în numele Preasfinlei Treimi.

Fiind luminată cu sfintul B >- 
tez, Sfînta Varvara ardea 
rîvnă și de dragoste pentru Dum
nezeu. De aceea, ziua și noapte. 
Se nevoia cu post și rugăciune 
și slujea din toată .inima lui 
Hristos — păzindti-șl fecioria cu
rata pentru dragostea Lui. Apoi, 
a poruncit lucrătorilor să-i zf-

I’reot Oetavian PATRAȘCU 
paroli Livezeni — Petroșani

(Continuare in pag. a 3-a)
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„lnfr-un chioșc fanfara
• • •

99

In Valea Jiului, a existat o tradiție frumoasă: la marile săr
bători ale țarii ascultam fanfara minerilor de la Petroșani concc- 
tind in grădina publică sau într-un alt loc, anume ales pentru 
bucuria oamenilor. O tradiție care a fost abandonată fără motiv. 
Cu mai multe luni în urmă, scriind despre fanfur i din Petro.; ini 
am adus serioase critici activității acesteia. Fanfara este patrona
tă de Casa pensionarilor. Pentru ea, mulți. foarte mulți cetățeni 
din Petroșani cotizează de ani de zile. Se string sume importan
te. Din păcate, formația este folosită numai 
omagiul ultim celor trccuți la cele Veșnice, 
ră, alcătuită, în majoritate d:n pensionari, 
hemi nte. S-a supărat nu știu cine pe „sat".
o „replică", pe care noi am publicat-o in ziar, in care semnitarii 
— membri ai fanfarei — scriau că fanfara desfășoară, mai al 
la sărbători, o importantă activitate artistică. Cum a venit și a 
Irecut 1 Decembrie, am așteptat zadarnic să auzim c incertul fan
farei. Eventual, în parcul central al Pclroșaniului. Nici vorb i 
deși starea timpului și condițiile de concert cu muzica d. proni ■ 
nadă erau îndeplinite. In contrast cu Petroșaniul se află î.infa; i 
din Vulcan. Membrii acesteia, ca bun; români, ca oameni 
trăiesc cu adevărat sărb itorile neamului, an con -criat in 
tineretului din localitate, adăugind incâ un fapt frumos 1 i 
torirea Zilei Națiun ile a țârii. Comentariile ni se ) ir

pentru a se aduce 
.Scriind despre f anf i- 
am stârnit reacții ve- 
Ccrt este că a urrn it
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TRANSPORTUL
Intre!,ar și-o pun mulți iubitori ai masivu

lui I ring din Poli or.ini. Și nu numai din l’e- 
t o* ur. bint oameni obișnuiți sa ,i pelrcadi 
sfii'-.i‘ol de ...plamina la o caban i (‘au refugiu) 
dm l’aring. Vara a fost cum a fost. Cei cu au
toturisme n-au avut probleme. S-au urcat In 
m șina și nină la parcarea d>n stația de tele- 
scaun nu s-au oprit. Cei fără mașini au apelat 
la cite o ocazie s iu, mai economicos, la mersul 
pc jos. Nu cu plăcere, dar, ncavind incotro, au 
bătut drumul per pedes sau au stat acasă.

Problema devine m ii stringentă odată eu 
venirea iernii, care coincide cu sezonul sportu
rilor albe. Deci, și pentru schiori, și pentru ne- 
srhiori, d u cu toții iubitori ai munților, se ri-
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di, a mai acut ca in orie ■ anotimp woWenvi 
tr .nsporf ului din oraș la stația tel- - ala din 
l’aring. Secția de schi din Lupi ni a Școlii spor
tive din Petroșani caută o Lima particulei â sau 
de stat, o unitate de transport, dispusă să în
cheie un contract pentru a asigura in ficcara 
duminiiă transportul micilor schiori la tcle- 
scaiinul din l’aring. OL’itelc se primesc la 
școala sportivă. Dar, pînă se v;1 finaliza acest 
contract, p, ntru cei interesați intr-un transport 
sigur spre l’aring poate se va găsi o soluț’c 
generală pentru ca transportul să fie asigurat 
in zilele de repaus spre bazele turistice și spor
tive din masiv. Doar avem și administrație lo
cală, avem și unități de transport. (I.D.)

SPRE PARÎNG

Vasile Muntean, om de aproa
pe (0 de ani, a ajuns in Petro
șani după ce s-a inserat. A v’- 
nit la fiul său cu trenul tocmai 
din Mojdova. Știa adresa fiului 
său, știa și cartierul Aeroport, 
doar mai fusese aici în vizită. 
Și, totuși, întunericul parca l a 
dezorientat. Aș i că a între bat in 
dreapta și-n stînga. Tocmai prin 
aceste întrebări nevinovate a 
stîrnit interesul unul grup de 
huligani care, văzîndu-1 încăr
cat cu de toate, inclusiv cu da
migene, ca omul care vine de la 
țară la cel dragi, au sărit pe bă- 
Irin ca lupii sălbătici. L-au til-

hărit. l-au lu.it tot ce a 
Dar nu s au mulțumit cu 
Au tîux.rit pe el cl sal1.:'
1 au Iflitut in mod crunt, i •'. 
bătrinnl a ajuns plin de sin : ‘ i 
spit >1, cu multiple leziuni. A "> 
mai mulți dinți rupți, o fr.v l: i 
de perete anlor.itsr a condu- Iul ii 
auditiv extein etc. Și toate s-a 1 
intîmplat intr-o zr nă locuit i 
cartierul Acropoit in api piere 
de „Carul cu bere".

Trist și îngrijorător ca intr-un 
întreg cartier să domine tilhvi, 
ca odată cu întunericul să-ți fie 
frica să ieși pe stradă... (I.D.)



ZORI NOI VINERI, 4 DECEMBRIE 1992

Șansa normalității LL1
* O discuție fortuită cu un om revenit în Valea Jiului, după 

cîțiva ani bun! de cînd, încheindu-și cariera de inginer minier 
s-a retras undeva în sudul țării, lingă Dunăre, poate oferi multe 
subiecte captivante. E omul care-și legase timp de decenii desti
nul de mineiit. II interesează tot: cum merg minele, ce mai fao 
foștii colegi. De multe știa; de altele se interesa, cerea amănunte. 
De un lucru, însă, era de-a dreptul șocat: „Domnule, mă aflu în 
Vale de citeva zile, și abia azj aflu că și aici stați bine de tot 
^u privatizarea, cu inițiativa, cu oameni care nu au stat degeaba. 
Au știut ce să facă. Nu, nu vorbesc de... buticurl. Vorbesc des
pre cel în posturi mai mari care știau cum să îmbine ce a fost 
al lor cu ccca ce n-a fost al lor. Desigur, aceasta în interesul lor 
exclusiv. Al... patronilor. Nu ii invidiez. Is prea bătrîn și poate și 
prost... cum am fo^t o viață întreagă. Dar, parcă totuși nu-i in 
ordine. Și c păcat de tara asta...".

Mi-a strîns mina și a plecat trist. I-am urmărit pașii mari, si
lueta înaltă, verticalitatea. Așa cum l-am știut întotdeauna. Știam 
ce l-a intrigat. Dar n-am înțeles de ce l-a intrigat doar exemplul 
local, dc care a vorbit. Ce, despre alte cazuri, poate... și mai și, nu so 
putea vorbi, nu ar fi avut motive să fie la fel de intrigat?! Doar 
e om citit. A văzut, a auzit... Vede multe exemple ce denotă cum 
că democratizarea a însemnat pentru mulți profitori liberalizarea 
instinctelor, a poftei de fnbogățire. Ej și? Să fie sănătoși. Timpu
rile noi cer oameni Întreprinzători, cu Inițiativă. Și atunci?l

Totuși, reflectlnd, după despărțire, la ncmuljumircn intim- 
pLitorului meu interlocutor, nm înțeles că ceea ce 1 a nemulțumit 
a fost nu Inițiativa, curajul și inspirația întreprinzătorilor parti
culari. Ceea ce l-a intrigat a fost abuzul, căpătuiala, lii»a de 
fair-play a unor veleitari repeziți să profite de bunurile statului, 
de bunul public in interes propriu.

Cazul mi-a readus în minte critlcile la adresa programului 
noului Guv rn, care stipulează o prezență activă a statului în 
stoparea declinului economic și relansarea creșterii economice. 
Mulți văd in aceasta preocupaie pentru gestionarea de către stat 
a propriei averi o... întoarcere la mecanismele centralismului to
talitar. O suspiciune ce n-are nici un temei. Oare nu este firesc 
ca în această perioadă, a tranziției, cînd o bună parte a economiei 
are drept patron statul, tot statul să se îngrijească de propria 
as ere?! Ce inscamnă inversul medaliei s-a văzut, nc-a demonstrat-o 
experiența acestor doi ani și jumătate — diletantismul aventurist 
al guvernului Roman care a întors spatele economiei, dezintere- 
sindu-se de gestiunea ei. Ce a însemnat aceasta se vede: păgubirea 
crasă a economiei — prăbușirea producției, escalada deșănțată a 
Drețurilor, datorii externe, scăderea nivelului de trai. Este efectul 
direct al dezinteresului statului — patron față de gestionarea a 
ceea ce avea dc gestionat. In multe locuri, incompetența și corup
ția și-au spus cuvlntul. Și fiică in văzul lumii. Dar demnitarii dom
nului Roman preferau politica struțului, sau, de ce nu, profitau și 
ei. Dl. Stolojan a tunat și a fulgerat împotriva corupției. Dar... 
atit. Dc pierdut a pierdut economia, noi toți. Este timpul, deci, 
ca statul sa se ocupe, prin instrumentele specifice economici de 
piață, de gestionarea averii ce i aparține, mai ales că dc accată 
gestionare dspinde și nivelul de trai al populației.

Ar fi un pas hotăritor, după perioada bulversărilor, spre nor- 
malitate. O misiune grea, pe care .șl-a asumat-o primul-ministru 
Văcăroiu, împreună cu echipa sa guvernamentală. Desigur, nu 
așteptăm la reintroducerea metodelor administrative dirijate 
statului în economie, ci dc utilizarea unor pirgliii specifice 
rioadei și deosebit dc importante pentru combaterea inflației 
protecția prin preț a consumatorului. O misiune dificilă, de răs
pundere, dar pc care noul guvern, după cum ne declară cu toată 
fermitatea premier il Nicolae Văcăroiu este decis s-o îndeplinească.

Șansa reușitei v.i depinde însă dc multe, de o legislație adec
vată. de loialitatea «instructivă a opoziției, de noi toți și, în pri
mul rlnd, de manageri, de cei puși să gestioneze economia, de 
f otul dacă In strădaniile lor va prevala interesul public, al țarii 

și nu egoismul. Ar fi o șansă spre normalitatc. (Ioan DUIJbK)
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Pe toți stîlpil, pe tonte g.ird i- . 
nlc, apar tot felul de afișe, prin I 
care diverși întreprinzător) (in ■ 
sensul cel mai propriu al cu- * 
slntului, dacă se poate spune 5 
a(a) anunță Iminenta înființare» 
a unor rețele de tel< viziune prin ■ 
cablu, pretinzînd doritorilor a ■ 
v rnsuri bâne-ti, mergind 
l.t 12 rrui l.i. Sint destui

pina ; 
cei •

Au potcoavele,i 
dar n-au calul ■ ■■ ■

■

i •
care au și dat banii, bucuroși că J 
au dat „lovitura". In realitate,; 
situația e cu totul alta Consiliul; 
Național al Audiovizualului eli-J 
berc 4 licențele dc emisie în; 
urma unui concurs destul dc se-;

. vcr. Cei ca<e se înscriu la cnn-; 
* curs trebuie. Intre altele, să pre-;

• inte garanții că posedă condlți- ; 
ile materiale ncce-; 
■are demarării unei nsemc-J 
nea investiții. Profitlnd dc ere- S 
dulltatoq unora, „meseriașii" a-; 
dună milioanele și pun pe pi- 2 
doare o afacere profitabilă, fără 2 
a prezenta, în schimb, vreo ga- ; 
ranție contribuabililor ți. în plus ■ 
cu un efort financiar minor din;

I partea lor. Ce »e Intimplă Insă • 
dacă respectivii nu obțin llcen-2 
ța? Amlntiți-vă de afacerea bn-2 

feliilor I ■
Ștefan CIMPOI
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Kraicziir Șt, f.in, din Hunedoa
ra, a fost prins in flagrant de
lict de furt din avutul personal, 
pe trenul de persoane 2714 Si- 
meria — l’ctioșani. In limbaj 
decodificat, individul a fost „fil
mat" in momentul in care vroia 
să se volatilizeze, cu tot cu gea
mantanul cetățenci F M. d a Lu- 
peni. Scuza că „am fost băut >1

din

Astăzi îmi pun „foto doi" In buletinul 
de identitate. E o fotografie inică-mică, 
care nu spune nimănui, nimic. Nici mă
car plutonierului major care-o pipăie cu 
nuinl butucănoase, căutindu-i ursuz un 
cusur, chiar și Imaginar. Printr-un mi
nuscul gemuleț, privesc pe furiș la el în 
birou, Incercînd să pătrund într-o lume 
atît de ciudată și atit de străină mie.

La Evidența populației, tejgheaua e o 
adevărată galerie de oameni pe care-i 
cheamă Vasilică, Georgică, Florică sau 
Măria, Daniela, Vasilica. Pe toți îl știe 
bine domnul plutonieri De exemplu: pe 
ăsta cu nasu’ mare, ce rîde obraznic din- 
tr-o poză, îl știe ca pe un cal breaz... 
Asta creață trăiește în concubinaj cu ci
neva care n-are Încă măsele de minte.

Plutonierul se uită la ăștia mici
fotografii și Se miră văzînd cit sînt de 
pigmei, de urîți și de capabili de cele 
mai mari mîr.șăvil. „Toți sînt o apă ș-un 
pămînt!" — îmi spune el, mizantrop.

Poți să te uiți ore-n șir la pozele astea 
și nu vei găsi un singur om adevărat, pe 
care să vrei să-l bați pe umăr și de care 
să te bucuri. în mod deosebit, că l-ai cu
noscut! Nu găsește un singur om care să 
nu vrea să-ți ceară o mie „pînă mlinel"

Dar femeile.. Ah, femeile! Una din 
astea i-a jurat plutonierului dragoste veș
nică șl a uitat a doua zi. Alta-1 rîde cu 
dinți de tablă, dintr-o fotografie galbenă! 
Brrr! Mai bine să nu mai vorbim!

Peste tot vezi numai pigmei meschini, 
oameni roș sau spîni, oameni cu coloana 
vertebrală la pachet, cu inima extirpată 
și înlocuită cu un al doilea stomac. Ma
rele plutonier major clatină din cap, se 
lovește cu palmele peste ceafă și își toar
nă un păhărel. „Cum, alcool?" — sînt si
gur că veți striga indignați, stimați citi
tori! — „Un plutonier bea în timpul exer
cițiului funcțiunii șl nu-1 nominalizați, 
nu-1 înfierați în public?". Nu, stimați 
titori, nu-1 înfierămI Considerați că cl 
era in exercițiul funcțiunii, ci doar 
exercițiul vieții.

Curînd, fotografiile încep să-l alunece 
printre degete, imprăștiindu-se prin birou.
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Plutonierul încearcă să-și aducă aminta 
de cît timp n-a mai iubit, de cînd n-a mai 
urît din adincul sufletului său major. 
De cît timp n-a mai făcut nici un gest 
frumos, ne-mecanic? Tot ceea ce a facut( 
a fost să se agite ca un pigmeu, într-o 
lume de pigmei și să creadă că trăiește 1 

Domnul plutonier a iubit — d.n or
dinul inimii sale — vreo patruzeci de 
femei, iar astăzi îi scapă chiar și numele 
lor. lși mai toarnă un pahar și ridică, cu 
mare greutate, o fotografie de pe covotf, 
Parcă a mai văzut undeva fața asta spe
riată, mîinile astea le-a mal văzut undeveț 
Jmplorînd! Lumea e plină dc misterel 
Chiar și plutonierul nostru c atît de ciu
dat! Acum privește cu un ochi la foto
grafie, într-o singură direcție șl cu o 
singură mină, se scarpină într-un singuț 
creștet, ce se gîndeșle la un singur lucrul 
„Dacă el însuși ar trebui — sau nu- — s$ 
fie arestat". E foarte greu să ai mlnteâ 
limpede pe o planetă care, la fiecare 24 
de ore, se rotește în jurul axei sale șl 14 
365 de zile în Jurul Soarelui! Dacă, 
odată — îmi spune el speriat — „acolo" 
va fi atît de aglomerat, Incit să nu mal 
avem loc să fim arestați? De asta pluto
nierul nostru face zilnio dosare, la cară 
alții se uită atent, ca la niște barometru 
ale umanului. Dacă vom ajunge din notl 
acolo, îneît să spunem disperați: „Intim 
deți harta lumii să văd unde a mai rămas 
un loo unde să fiu arestat, închis!"

Astăzi, el are lucrurile pregătite fn 
hol. Dacă ne vom alege iarăși cuvintele, 
precum zidarul care-.șl ciocănește cărămi
zile: „Mă vor ține sau nu?“. Dacă binele 
va fi iarăși rău și uritul-frumos șl dră- 
gostea-ură? Am mai confunda verdele cu 
crocodilul? ''

La toate aceste lucruri majore se gln- 
dca un plutonier minor. N-aș fi știut asta 
niciodată, dacă n-aș fi fost prezent, îhî 
poziție de drepți, la evidența populației, 
dimneața la ora 8. Și pentru că toali* 
astea trebuiau să primească un nume lă 
dosar, le-am spus fotografil-mișcatc-la» 
evidența-visurilor-populațiel.

Văii LOCOTA

I Cu ouă, 
|dar fără oțet

nu mJ-am dat seama ce fac 
a tii :t. Fiind recidivist — evi
dent i. ă nu numai într ale băutu
lui — a fost arestat .și deferit 
Justiții Cînd se întîmplă să ți 
se li,pe., că de mină lucrul altu
ia, c sig1 r că faci rost — mai de- 
vren e s-,u mai tîrziu — șl dc o 
pereche de „brățări" de oțel, cu 
încuietoare cu tot. (P.N )
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Pe cînd 
și politia ?

Numele 
troșani și 
Viiil Jiului au fost 
după decembrie 1989. 
prin decizia Administrației locale. 
Numai că în actele de identitate 
ale cetățenilor care locuiesc pe 
aceste străzi apar tot denumi
rile vechi. Ceea ce nu concordă 
cu realitatea.

multor străzi din Pc- 
din alte localități ale 

schimbate 
Aceasta

/Iu venit, au lăsat, și-au plecat. Și lăsate-au fost!
Imobilul cu nr. 10, de pe slrada Avram 

Iancu din Lupi.ni, este o locuință de stat. 
Adică stau în cu două familii, dar casa 
aparține statului. Șl, evident, că, fundu-1 
nece.are reparații serioase la acoperiș șl 
p rețl, locatarii au sesizat pc ccl în drept 
su le facă Deci, st tul, prin firma care se 
indcletn cește cu asta —- RAGC'L Lupcnl

Chestia asta se petrecea cu un an în 
urmă. Nu mai înșir, acum, ce lucrări tre
buiau executate. 1' am enumerat atunci, 
într-un alt articol de ziar. La vremea 
aceea, dl. Șlmon Ioan, care ocupă o Ju 
mălaie din Imobil, a fost tare bucros vă
zînd că, de la renumita firmă, vin doi 
fieior) șl o fatuță.gata.galasăse pună pe 
liv-TU. Omul a crezut că vor purcede ime
diat la treabă. Mal ales că ccl trei «du
seseră șl echipamentul trebuincios; cofraje 
metalice, clemente pentru ridicarea unei 
■chele, o scară din fier. După ce le-au 
descărcat din mașină, au făcut un tur d«

wW
QQ

recunoaștere și mi diagnosticat așn: e asta, 
ailaltă e, deci ne mai trebuie aia și aial 
O să lc aducem. Au plecat. Și duși au 
fost.

De atunci, a trecut un an. Picior do 
lucrător dc la cgecclcu n a mal călcat 
pe-acolo. Dovadă popasului do cîtcva mi
nute o constituie fiarele Împrăștiate In 
curte. Care acum stnt ruginite. Dl, Șlmon 
Ie-a adun ’t la un loc, să nu stea așa, ca 
aruncate din avion.

Om corect, el crede că, totuși, plnfl 11 
urmă va veni cineva să le la. „Că, tn ca 
privește reparațiile, m-am lămurit", tm! 
zice dumnealui. Singura Iul teamă este 
ca nu cumva, In vreo seară, să vină niv 
oalva țigani și „să dea tun". Să la schelete 
și cofrajele șl să le vlndă la fler vechi. 
„Da*, totuși, 
vine Igeleul să șl lo ducă. N-ol mai avea 
grija lori*.

scrieți ncolo In ziar, că poate

Glicorghc OLTEANU

lntîmplarea s-a petrecut în ur
mă cu vreo două săplămîni la 
o unitate de legume-fructe din 
Vulcan. Se vindeau ouă. Cu 28 
lei bucata. Mai toată lumca cum
păra cîte un cofrag. Deci, 84Q 
lei. Ca să meargă mai repede, 
tipul cu vînzarea le mai adăuga 

cite două ouă, iar 14 
de la o bancnotă de o mie 

dădea înapoi o sută. Deci. din 
start, împușca, de la fiecare 
client, cîte 4 lei. O doamnă pe 
care o vom numi G.B. a cumpă- 
rat șl ea. Tot un cofrag. Evident^ 
omul muncii în halat de vinză- 
tor i-a plasat .și respectivei două 
---* )Un Eminescu", i-4

un Bălcescu". Femciă

(tipul cu 
clicnților 
restul de

I
I
I ouă. Șl, de la 
| dat rest „i... -------------
S n-a zis nimic, deși observase ca
* șl cel care cumpăraseră înaintea 
J ei fuseseră trași în piept cu cîtfl 
i patru lcuți. S-a supărat însă nl-
• țel cind a zărit, în cofragul re- 

partizat eh două ouă sparte. Le-d

(luat, le-a pus în fața vlnzătorulul 
șl a dat să ceară altele valabile. 
Acesta din urmă 1 le-a plasat 
(înapoi. Și, uite-așa, jocul «u 
„națl-le ție, ia-le-napoi I" s-â 
derulat preț de cîteva minute.

IDupă un timp, plictisindu-se 
probabil, vînzătorul le-a azvîrlil 
pe pantalonul doamnei. Asta 3 
pus capac la toate. Femeii nu l-a 

Î venit să-și creadă ochilor. L-3 
rugat pe om să-1 șteargă panta» 
Ionul. Acesta, nici gînd, cu toa-

Ite că un alt vînzător, cunoscînd-n 
pe doamnă, l-a sfătuit sA o facă. 
Și, In plus, să-și ceară scuze.

ISe pare însă că cel rugat a ră
mas neînduplecat, de vreme ci 
doamna a sesizat, mai apoi, un 
ofițer dc la poliția economică,

Ipunindu-1 In temă cu restul dc 
patru lei, uitat să fie înmînai 
cumpărătorilor.

INu cunosc ce s-n petrecut mal 
departe. E clar, însă, că, în ori
ginala noastră economic de pla-

I ță (culmea, lntîmplarea s-a pe» 
■ trecut tocmai în piață), cumpără» 
I torul mai rămine, clteodată, 14 
J cheremul celui de la tejghea.

i.
Glieorghc OLTEANU ’
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Sfînta Mare Muceniță VARVARA
PATROANA MINERILOR

(Urmare din pagina I)

dească trei ferestre Ia baie, în 
numele Prea Sfintei Treimi, că
reia iși închinase trapul, sufletul 
și întreaga ei viață.

Intorcîndu-se tatăl el ți văzind 
că s-au zidit trei ferestre la 
taie din porunca Sfintei Var
vara, a întrebat-o de ce a făcut 
aceasta. Iar înțeleaptă fecioară 
i-a răspuns: „Am poruncit să 
se facă trei ferestre în chipul 
luminii celei întreite, pentru eă 
trei sînt ferestrele luminii ce
lei neaprop.atc, negrăite ți nea
junse care luminează pe tot 
omul ce vine in lume...“ Dar 
nsințelegind el puterea acestor 
cuvinte, a cerut să-l spună mal 
pe larg simbolul celor trei fe
restre. Iar Varvara f-a răspur., : 
„Ia aminte tată, ți înțelege Cue 
ce voj spune. Trei ipostasiun'. ale 
lui Dumnezeu in Treime, care 
viețuiește In lumina cea neapro- 
plată, iumincază .și dă viață în
tregii zidiri... Și aceștia trei sînt: 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfint. Per» 
tru aceea am poruncit să se facă 
tr i ferestre la baie, pentru că 
baia este simbolul Botezului, iar 
cele trei ferestre închipuiesc cele 
trei persoane aie Prea Sfintei 
Tr ?imi“: ,Tatăl, izvorul a toate 
cele văzute ți nevăzute: „Fiul” 
tui Dumnezeu, care s-a îr.trup it 
din fecioara șl a pătimit pe 
cruce pentru noi :.i „Duhul”, care 
odihnește in noi prin Botez și 
ne luminează''.

Ințelegind tatăl ei Diascor că 
Varvara a părăsit pe idoli șl 
crede în Iiristos, s-a mlnial 
toarte tare, și luind sabia căuta 
să omoare pe fiica Sa, prefăcîn- 
du-se d n tată in tiran și ucigaș. 
Dar furiciia Varvara. vcăpind din 
cniinile lui, a fugit în munte ți 
s a ascuns între două pietre, 
rre s-au despicat cu voia lui 
Dumnezeu. Apoi, aflind-o a bă
tut-o cumplit și — umplindu-sa 
de. cumplită minie — a dus-0 
tiriș de păr șl a dat-o Ln mîinile 
Ighcmonului — adică judecătoru
lui păgîn, Marțian — spre ju
decată, acuzînd pe fiica sa ,cl 
se leapădă de zei șl crede ln 
cel răstignit1*. T,a urmă a zis 
tatăl ei: „Hu mă lepăd de dânsa, 
pentru că șl ca s-a lepădat de 
zeii mei șl dacă nu -e va întoarce 
din nou să se închine lor, ap ' 
să nu mai fie fiica mea, nici 
cu nu voi mai fi tat„l ci. Deci, 
tu, ighemoane. muncește-o cum 
voiește stăpirurca tal“

Ighcmonul Marțian, văzînd 
frumusețea fericitei Varvara, la 
început, l-a vorbit cu blindețe, 
siătuind-o să se lepede de Hris
tos, să asculte de tatăl ci șl să 
j< rtfească iarăși Idolilor păgl- 
rw -.ti. Dar sfînta nu vroia s.1 
primeai nicicum sfatul Iul. 
»O frumoasă fecioară — îl spune 
Ighcmonul — fie-ți milă de tine 
și adu jertfa zeilor, împreună 
cu minei” Iar mireasa Iul Hrl> 
tos Tăspundea: .Eu neîncetat 
aduc jertfă de laudă Dumnezeului 
meu și voiesc chiar pc mine să 
mă aduc jertfă pentru dragostea 
Lui”.

Auzind mflrturls’rea Sfintei 
Varvara, Ighcmonul s-a mlnlkt 
tare .șl-a poruncit ostașilor vo 
bată, cumplit, peste tot trupul 
ru niște curele de piele, iar ră- 
nih» să le frece cu plnze aspre 
de păr. După ce l-au umplut tot 
trupul de răni, au aruncat-o !n 
temniță, zdrobită de dureri. Pe 
la miezul nopții, 1 s-a arătat 
Domnul nostru Ilsus IT«-Htns țl 
vindecîndu-l rănile, n mîneîiat o 
cu aceste cuvinte: .Îndrăznește 

/Ură ș| nil slăbi, nici te teme de 
wl ce ikM trupul. Rabdă cu băr
băție pînfl la sfîrțît. că în curfnd 
te vel mufa fn ceata sfinților mu

cenici șl te vel bucura veșnic 
întru împărăția mea!“ Văzînd 
Sf. Varvara pe Hristos, Mintul- 
torul Lumii, s-a umplut de ne
grăită bucurie și ardea de dum
nezeiescul dor după Mirele ei 
iubit.

Dimineața au scos-o din nou 
la judecată ți se minunau toți 
văzîndu-1 trupul sănătos șl vin
decat de răni. Deci, silind-o să 
jertfească iarăAi idolilor, fericita 

muceniță a zis: „Cum pot să mal 
jertfesc zeilor, eu, c.ire port ln 
inima mea pe Iiristos, adevăra
tul Dumnezeu care a făcut cerul 
>i pămîntul?” Atunci ighcmonul 
a legat pe Sf. Varvara de un 
stilp, împreună cu o altă creș
tină, luliana, și pe amlndouă le 
bătea ți le rupea carnea de pe 
trizp cu piepteni ascuțiți de fier, 
A doua zi, le-a dezbrăcat de 
haine ți le-a purtat prin cetate 
spre a fi batjocură tuturor. Dar 
•Sf. Muceniță Varvara se ruga 
zicind: „Nu întoarce fața ta de 
la noj Mintuitorulc șl Duhul Tău 
cel Sfînt nu-L lua de la noi. 
Dă-nc Doamne, bucuria m'ntuirii 
Tale, .și cu duh stăpînitor ne în
tărește pc noi în dragostea Tal“.

Văzînd păgîntil ighemon că nu 
po.de întoarce de la Hristos pe 
cele două fecioare și mueenițe, 
Varvara șl luliana, le-a condam
nat pe amîndouă la moarte prin 
tăierea capului. Atunci tiranul 
Diascor lepădînd cu totul dn- 
gostea cea de tată, singur a 
apucat pe Sf. Muceniță Varvara 
și cu sabla In mină o Ura pe 
riunte, afară din cetate, ca s-o 
ucidă. Și, pe clnd mergea pe 
cale, Sf. Varvara, se ruga l'il 
Dumnezeu, zicind: „Dumnezeule 
cel fără de Început, care ai Inlln» 
cerul ca pe un ocoperămlnt șl 
pflmnîtul 1-al Internei <t pe «pe: 
Cela ce răsări, soarele Tău peste 
cei buni șl peste cel răi șl dai 
ploaie peste cei drepți șl peste 
cei nedrepți; Tu ți acum auzi-mă 
pe mine, roaba Ta, care mă rog 
către Tine. „Ascultă-mă împărate, 

șl dă Darul Tău la tot omul care 
mă va pomeni pe mine și păti
mirile mele, ca să nu se apropie 
de unul ca acela boala năpraz- 
nică ți moartea cea neașteptată 
să nu-1 răpească. Pentru că știi, 
Doamne, că trup și sânge sîntem 
și lucrul Preacuratelor Tale 
miini”.

Așa rugîndu-se sfînta, s-a au
zit glas din cer, chemind-o îm
preună cu luliana, la cele de 

sus, făgădnindu-i a-i Împlini 
ruga. Și mergeau amindouă, 
Sfintele Mucenice Varvara și 
luliana, spre moarte cu mare 
bucurie, dorind a sc dezlega cit 
mal degrabă de trup și a merge 
către Domnul. Apoi, ajungînd la 
locul cel însemnat, miclușcaua 
lui Hristos, Varvara, și-a plecat 
sub sabie sfintul ei cap și a fost 
tăiată de mîinile nemilosului el 
tatu. Astfel, s-a împlinit scrip
tura care zice: „Va da la moarte 
tatăl pe fiu..." (Matei, 10, 21). La 
tel pe Sfînta luliana, a lăiat o 
un ostaș,și așa și-au săvîrșit ale
gerea nevoințelor lor. Iar sfin
tele lor suflete au fost întimpi- 
nate cu bucurie de Hristos, Mi
rele lor, împreuna ți de sfinții 
îngeri șl s-au așezat în ceata 
mucenicilor, în lumina cca ne
inserată a împărăției cerurilor. 
Iar pe Diascor șl pe Marțian 
Ighcmonul i-a ajuns cumplită 
pedeapsă a Iul Dumnezeu îndată 
pentru că pc nmlndoi i-a lovii 
cu tunet țl fulger din cer, șl i-a 
ars de vii, incit nici cenușa lor 
nu s-a mal aflat

In cetatea aceea era un om 
drept credincios cu numele do 
Galentînlan. Acela a luat cin
stitele moaște ale sfintelor nux- 
cenlțe, pe care le-a îngropat «J 
cinstea ce sc cuvenea. Apoi, ■ 
zidit o biserică peste dlnsele, fn 
care se f&ccau multe vindecări 
prin moaștele sfintelor mueenițe.

Sf. Mucen’ță Varvara era rie 
loc din Egipt șl a pătimit pentru 
Hristos la anul 306, sub stflpî- 
nirca vicleanului Cezar Galcrlu. 

Cultul Sf. Mare! Mueenițe Var
vara — este răspîndit în toată 
Biserica creștină. Există o bise
rică într-o mină de sare din Po
lonia cu statuia Sf. Mueenițe 
Varvara, binecuvîntînd și ocru, 
tind minerii. Sau tot despre cin
stirea acestei Sf. Mueenițe, ln 
Austria și Germania unde — după 
mărturiile unor mineri bătrînl, 
veniți la noi de pe acele melea
guri, la mine nu erau angajați 
mineri care înjurau, spre a nu 
fi pedepsiți de Sf. Varvara. A- 
cceați cinstire i se aduce Sf 
Mueenițe Varvara și în țara 
noastră, unde se află biserici eu' 
hramul el și credincioase care 
Ii poartă numele. In orașul Pe- 
trila avem biserica a doua, din 
Lonea cu hramul Sf. Mare Mu
ceniță Varvara și icoana ei înain
tea căreia s-au rugat și se roagă 
în sala de apel a minei pentru 
ajutor și ferire de rele atîtea 
generații de mineri binecredin- 
cioșl. La fel biserica Parohiei 
Itomano-Catolice din Petroșani 
poartă același hram — Sf. Mu
ceniță Varvara. Prăznuirea Sf. 
Mari Mueenițe Varvara se face 
anual Ia 4 Decembrie — ziua 
cînd i s-a tăiat capul pentru 
Hristos, și este numărată printre 
cele mal mari sfinte mueenițe 
ale Bisericii Creștine, îrripreună 
cu sfintele mueenițe Ecaterina, 
Tecla .șl Irina.

Dar prin ce se caracterizează 
viața Sf. Mari Mueenițe Var- 
vaia? Ea deci s-a născut păgînă 
și n-a avut dascăli creștini, sin
gură l-a cunoscut pe Hristos, 
adevăratul Dumnezeu, numai pri
vind și cugetând la frumusețea, 
ordinea șl armonia cerului, a 
pămîntului și a întregii creații 
divine. Cum spune la Iov: „Cînd 
s-au zidit stelele, lăudatu-m-au 
cu glas mare toți îngerii Mei” 
(Iov 38, 7). Deci, dacă și îngerii 
se minunează de frumusețea ce
rului șl II laudă pe Dumnezeu, 
creatorul lorr apoi, cu cit sînt 
datori creștinii să-l vadă pe 
Dumnezeu în zidiri șl să laude 
bunătatea șl înțelepciunea Lui? 
Oare cine dintre creștinii noștri 
de astăzi mai cugetă la frumu
sețea făpturilor iul Dumnezeu? 
Cine dintre noi se mal uimește 
de strălucirea soarelui, de felu
rimea stelelor, de taina univer
sului, de mișcarea aștrilor ce
rești? Care dintre noi mal pri
vește cu ochi duhovnicești la 
adierea vînturilor, la alergarea 
norilor pe ccr, la schimbarea a- 
notimpurilor, la frumusețea ui

mitoare, divină a omului, la 
chipul îngeresc al copiilor, la 
coloritul ntit de divers al flori
lor? Cine vede în toate acestea 
înțelepciunea șl mîna lui Dum
nezeu care le crează, le conduce 
șl le înoiește în credință, în nă
dejde a vieții veșnice șl de răb
dător în toate necazurile pămîn- 
tcștl și trecătoare. El nu slăbește 
ln credință în timpul ispitelor 
și se roagă mult, chiar dacă nJ 
are cărți, nu caută inulți dascăli 
șl sfătuitori, și întotdeauna este 
mulțumit ți bucuros pentru că 
are pe Hristos în Inimă.»

Așa era Sf. Varvara. Cerul 
soarele țl stelele îi vorbeau ziua 
si noaptea de Dumnezeu ca o 
Biblie nescrisă șl o încredințau 
că nimeni nu poate crea șl con
duce lumea șl universul clocit 
singur Creatorul n toate. Această 
gTndlre sau con'cmplațlo natu
rală în Duh, cum o numesa 
Sfinții Părinți, este specifică ma! 
ales marilor cuvloțl egipteni. El 
erau cel mal mari astronomi în 
trecut. De «ceea țl Sf. Antonie 
cel Mare numea zidirile cerești 
ți pămîntețtl cărțile sale, căci 
ele Ii vorbeau neîncetat despre 
Dumnezeu. Se ob*rrvrt dlntot 

deauna că astronomii, monahii, 
țăranii, pentru că trăiesc în mij
locul naturii .și privesc mereu 14 
zidirile lui Dumnezeu, sînt ma 
credincioși ți mai așezați, șl mai 
blînzi. La fel și sihaștrii care trft, 
iese în liniște In sinul naturii. 
Creația luj Dumnezeu îi întărește 
în credința vieții veșnice șl ti 
îndeamnă să se roage neîncetat!

Sf. Mare Muceniță Varvara] 
ne dovedește cel mai bine cit da] 
persecutată era credința creș-ț 
tină în primele secole, Incit tei 
puteau vinde și ucide chiar cel] 
din familie, dacă aflau că te 
închini adevăratului Dumnezeu, 
Ea este printre puținii mucenici' 
care au fost dați la chinuri și 
maltratați, adică uciși pentru 
Iiristos, de înșiși părinții lor. 
Păgînul Diascor, tatăl ei, numal- 
declt auzind că fiica lui crede 
în adevăratul Dumnezeu, a cătti1 
tat s-o ucidă, a chinuit-o, a dat-o 
în mîinile judecătorilor și la ur
ma i-a tăiat cu mîinile lui sfintul 
ei cap. Vedeți tirania de tată1 
păgîn? 1

Să ne gîndim puțin Ia creștinii 
de azi. Oare cîți părinți nu-șV 
ucid propriii copii fie prin avor
turi — care este cel maj mare 
păcat al celor căsătoriți — fie 
printr-o lipsă totală de educație 
de familie, fie prin exemplul râu 
pe care îl dau părinți) coplik» 
lor? Că mulți părinți, dacă nu-șl 
ucid copii! înainte de naștere, U 
ucid după naștere. Căci nu I* 
vorbesc nîciodată de Dumnezeu, 
nu-i duo de mici la biserică, nu 
le dau să citească cărți ți. mal 
ales, îșl smintesc propriii lor
copii prin viața rea, imorală. Ce
educație creștinească țl socială 
bună dau părinții copiilor lor,
cînd tata se ceartă mereu ri
mama, cînd tatăl înjură țl este 
bețiv, îar mama blestermă, clnd 
se ajunge uneori pînă la divorț, 
iar copiii rămin orfani pe drit» ț 
muri? I

Mare răspundere au părinții ; 
pentru copiii lor. Ei nu se pol 
mintui dacă își smintesc ți ucid 
propriii lor copii, dacă nu la 
dau o educație creștină bună, 
dacă îi ucid prin exemplul răii1 
al vieții lor. De aceea tata ți 
mama sînt datori să fie buni 
creștini, să asculte de Biserici 
și de preot, să dea bună educația 
copiilor lor, să-i supraveghez* 
în toate și să le fie permancnl 
exemple vii, de trăire creștină 
Altfel, nici părinții și nici copiii 
nu vor putea să se mintuiască. 
să dobîndească împărăția Iul 
Hristos. ■'

Să ne îdtărim mereu în crc-> i 
dință și să ne rugăm tot mai 
mult Iul Dumnezeu, să ne îmbăr
băteze în lupta vieții, să măr» 
turislm deschis șl cu curaj p* 
Hristos Dumnezeu, după mode* ( 
Iul slinților și al înaintașilor , 
noștri. Credința să fie lu
crătoare deoarece „credința fără 
fapte, moartă este” (Iacob, l 17),

Ca semn al credinței lucră- | 
toare, pentru cinstlrea Sf. Mărci I 
Mueenițe Varvara — patroana șl 
ocrotitoarea tuturor minerilor —»I 
ca ți pentru omagierea și puruț ’ 
rea pomenirea minerilor Vili | 
Jiului căzuțl — ca jertfă sui 1 
premă — la locul de muncă, ru- j 
găm pe Bunul Dumnezeu țl pe] 
toți bunii credincioși să nc nIutei 
să înălțăm o nouă Sf. Biserică | 
cu acest hram. (Amănunte în 
numărul viitor al ziarului). j

Fie ca țl exemplul vieții Sf.' 
Mueenițe Varvara să ne fie tu-' 
turor pildă vrednică de urmai,' 
Iar noi să-l adresăm această: 
scurtă șl smerită rugăciune!' 
„Sfîntft Maro Muceniță Varvara, 
roagă-te lut Dumnezeu povirt 
noii” Amin.

po.de
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Regia Aulonnmă a Huilei din 
România

Stația Centraiă de Salvare 
Minieră — Petroșani

str. Lunca nr. 60 bis, jud. Hunedoara 

ORGANIZEAZĂ
în ziua de 6 ianuarie 1993, ora 10, la sediul SCSM Petro
șani, CONCURS pentru ocuparea a 10 posturi de medici 
generaliști care vor conduce, coordona și deservi dispen
sarele medicale de întreprindere, ființate pe lingă unită
țile miniere din VALEA JIULUI.

Angajarea și salarizarea se va face în conformitate 
cu prevederile legislației în vigoare și cele ale Contractu
lui colectiv de muncă pe anul 1992.

Cererile de înscriere la concurs se vor depune la se
diul Stației Centrale de Salvare Minieră Petroșani, pină 
|a data de 4 ianuarie 1993.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele : 
093/515221; 515521; 511193, între orele 7—15,30.

Regia Autonomă a Huilei din 
România

cu sediul în Petroșani, str. Timișoara nr. 2, jud. Hunedoara 
ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA 
FARA PRECALIFICARE

in vederea încredințării lucrărilor de reparații capitale la 
blocurile nr. 13 din str. Venus — Petroșani, 45 din str. 
Cartierul „8 Martie*' — Pctrila și Complexul Comercial 
„Casa de oaspeți" — Petroșani.

Condițiile de participare sînt cele prevăzute de HG 
nr. 291/1991.

Licitația va avea loc la sediul RĂII Petroșani în data 
de 11 ianuarie 1993, ora 10.

Garanția de participare la licitație este de 10 la sută, 
iar garanția de bună execuție este de 10 la sută, sume ce 
vor fi depuse la casieria investitorului cu cel puțin 10 zile 
ina’mte de data licitației.

Documentația de licitație poate fi cumpărată la sediul 
P JI — Direcția investiții, incepînd cu data de 7 ianuarie 
1993.

Ultima oră

Puci sindical
Aduce , i.i ' inoi'.ii ,<i membri

lor sin 1 ■:.-«lui ; oierilor din Va
lea Jiului că sap'tamina trecută 
la d: 11 Iii, ilei Valea Jiului a 
•evul loc un țrîe'Ar.'il puci sindi
cal, prin care conduc rea statu- 

. tară a organizației nr. 8 a sindi
catului F.tAȚIA a fost înlătura- 

I tă. Autorii puciului sint directo- 
; rul autobazei domnul Ion Badea 
*și prietenii săi. șefj de autobaze, 

din Lupeni, Vulcan și Clmpu lui 
, Nea^, Împreună cu alți prieteni, 

in total 8 oameni. I.a o sticlă de 
vodcă, s-au făcut cărțile și dom
nul director Badea a ajuns lider 
de sindicat, iar ceilalți șefj de 
autobază vicelideri.

In’rueit funcțiile lor adminis
trative sint incompatibile cu 
prezența lor in frunți a sindica
tului șoferilor, conduc rea sta
tutară convoacă adunarea gene
rală a membrilor de sindicat 
pentru data de 11 decembrie a.c., 
orele 15, la seliul autobazei din 
Petroșani. Cu acest prii ] 3 vor 
organiza aF-geri libere, membrii 
de sindicat avind posibilitatea să 
se pronunțe prin vot asupra per
soanelor ce vor conduce sindi
catul, nu să accepte o conducere 
impusa printr-un puci.

Vasile BELDIE 
Mihai ANEC'HIȚE!

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU OCAZIA pensionării d lui Străhăianu Vasile, soția Sanda, 
fiica Geta, ginerele Mihai și nepoțelul Cristian ii doresc multă 
sănătate, fericire și „La mulți ani !“. (6^35

CU OCAZIA pensionării d-lui Străhăianu, fratele Gheorghe, 
nepoata Ana, finul Petrică și copiii Cristina și Marian îi doresc 
multă sănătate, fericire și tradiționalul „La mulți ani l1*. (6066)

37 DE TRANDAFIRI, sănătate, fericire, pentru Tincuța B)- 
lohan din partea soțului Gheorghe și a fiicelor Mariana și Mo- 
nica, alături de un călduros „La mulți ani !“. (6061)

SOȚIA Tuța și fiicele Raluca și Anca urează dragului lor 
soț și tată Matiaș Doru cu ocazia zilei de naștere, un călduros și 
sincer „La mulți ani !“ și multă sănătate. (6052)

VINZARI — CUMPĂRĂRI

V1ND motor Alfa-Romeo, 1800 cmc; motor, cutie viteze și 
accesorii caroserie Trabant. Telefon 550218, între orele 21—9, sau 
Magazin „Zaneti“ — cap linie Petrila. (6072)

V1ND televizor color Waltmann, sigilat, garanție un an. Te
lefon 545685. (6068)

VlND Histodil, medicament pentru tratarea ulcerului. Preț 
avantajos. Telefon 570510. (6070)

CUMPĂR garsonieră sau apartament 2 camere. Telefon 
542371. (6059)

VlND apartament 2 camere, 2 balcoane, mobilat, Petroșani 
Nord (deasupra AS1ROM). Telefon 544392. (6049)

VlND landou, nou, Petroșani. Telefon 545656, după ora 17 
(6057)

DIVERSE

ELEVII Liceului de Informatică Petroșani mulțumesc socie
tăților comerciale ATMAR și FRUCOM pentru sprijinul acordat 
la organizarea Balului bobocilor. (6065)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere Lupeni, cu similar Botoșani.

Lupeni. Paringului, bloc A5/35. (6067)
PIERDERI

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Osnaga Aurelia, 
eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (6058)

PIERDUT 10 capre și o oaie, zona minei Livezeni. Aviatorilor.
40A/31, Buhăiesctt. Găsitorului recompensă. (6073)

DECESE

HOROSCOP
SAGETA TOR

O oază de liniște la orizont...
CAPRICORN

Pentru eventuale dure-i în zona1 
maxilo facială, încercați melo- 
terapia!

VĂRSĂTOR
Nu lăsați să vă scape de sub 

control nici cel mai mic detaliu 
a[ desfășurării evenimentelor! 

peș n
Vă trebuie doar un pic de 

cuiaj și inima persoanei visate 
vă aparține...

BERBEC
Niște polițe scadente au darul 

de a vă scoate din sărite.
TAUR

Variațiile presiunii atmosferice 
influențează puternic starea dv. 
psihică.

GEMENI
Vi se reproșează comporta

mentul frivol, deși astăzi nu co- 
miteți nimic reprobabil.

RAO
Preocuparea de bază vizează 

ștergerea urmelor de la locul... 
aventurii.

. LEU
Entuziasmul dv. . depășește li

mitele curente, fiind total dis
proporționat în raport cu mo
tivația.

FECIOARA
Vă bucurați de darul altuia - 

lin prim pas spre normal itate.
BALANȚA

Răspunsul dv, e îjnpiedicat să 
ajungă la destinație.

SCORPION
Regrete amare, in legătură cu 

inconsecvența de ieri.

rv.

SOIT L Ion, fiica Ionela, mama ' cronica și tatăl Toadcr, 
înmărmuriți de durere, anunță încetarea prematură din viața a 
multiubitei lor soție mamă și fii‘că

VEG MARIOARA
Va răniine mereu în sufletele noastre.
lnmornuntarea va avea Joc simbătă, ora 13- Cortegiul funerar 

pleacă din Lupeni — Soliodol.

VERIȘORII Violeta și Eugen, nepoții Mihăiță și Mihaela, IJora 
și Romi iși exprimă nemărginita durere la decesul dragei lor

VEG MARIOARA
Odilineastă-se în pace!

CADRELE de poliție din Petroșani sint alături de dl. locote
nent colonel \ eg in marea durere pricinuită de dispariția minu
natei sale soții

\ EG MARIOARA (12 ani)
și transmit condoleanțe. (6071).

COLECTIVUL RAGCL Petroșani — Aninoa*a depJinge moar
tea fulgerătoare a colegei

\ I G MARIOARA
și este alături de familia îndoliată. (6069).

COI ECTIVUL Gvo Topo de la EM Aninoasa, este alături 
de colc;. i Peiculcscu Aurica in greaua încercare pricinuită de 
pierderea mamei sale.

Sincere condoleanțe. (6071).

COLECTIVUL ICI',VI. SA aduce un iilliin omagiu colegei 
RUSU ELENA

Odihncască_se in pace!
Amintirea sa va râmnic vie. (6061).

COMEMORĂRI

țA'.lll.IA Baltag anunța că s-a scurs lin an de la dispariția 
celui care a f< l

BALTAG JOAN
Nu te vom uita nî'iudala! Soția ,1 copiii. (6063).

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10,16 Calendarul zilei.'
10.20 Film artistic. ULTIMUL 

METROU (Franța, 1980).
12.30 Video-clipuri.
12,50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzică. 
14,00 Actual,tați.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Recital.
15.25 Preuniversitarfa- 
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba ger

mană.
18,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment internațional. 
19,00 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.

CAPTAIN PLANET. 
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial DESTINUL FA

MILIEI HOWARD.
21.45 Melodii populare.
22,15 Gong 1
22,15 TOP 10.
23.20 Actualități.
• 4 VOM 4 «MV 4 «MM 4 « •«■• • ■ — *

DISPĂRUTĂ
Cio.ibă Cristina (9 ani), din 

Petroșani, a fost trimisă de ta
tăl ei, simbătă, să incarce două 
brichete, pe care, la plecare, le-a 
uitat acasă. Speriată (probabil) 
că le-a pierdut, nu s-a mai în
tors. Părinții o așteaptă și o a- 
sigur.-i ca nu i se va intîmpla ni
mic.
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