
cmoționan- 
din inimile 

a

si vă oferim cu 
le- 

huo.ă

oameni buni, cinstiți gos- i 
podari întru mulți ani, ’ 
dc rodul omeniei 
ncavoa; tră I
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Avea un 
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ani. In ziua de 
fi nunta. Se
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Pădurarului 

Paraschiv de la 
Silvic Lonca i-a 
vestea in satul unde lo
cuiește, de gospodar vred
nic. Nicolae Paraschiv 
împreună cu soția sa se 
bucură de stima tuturor. 
Noi, insă, l-am cunoscut 
la el acasă, în Cimpa. 
Gospodărie frumoasă, te
meinic așezată, cu toate 
cele de trebuință omu
lui.

Mindria lui Nicolae Pa
raschiv și a soției sale 
sini Insă cei doi copii 
cărora „le veghează dru
mul In viață". Spunem 
le veghează pentru că 
s-a Intimplat ca familia 
Paraschiv țsă nu poată 
avea copii. Și atunci ? 
Gasa fără copii e casă 
pustie, iar pentru un om 
care veghează viața, prin 
însăși profesiunea lui de 

putea

La Direcția comerciala 
a municipiului Petroșani 

s-a primit un telex

însăși profesiunea 
pădurar, casa nu 
rămîne pustie.

Ne mărturisește 
colae Paraschiv: „Am 
fiat o fetiță, Rodica, 
crescut-o cu dragoste 
rintcască.

' clnd am 
are 20 de 
5 mai va 
duce la casif ei.

lat 
bun 
rit din 
nit din 
ța. în căutare de 
aici, in Valea Jiului, 
fost îndrumat la Ocolul 
nostru și trimis în echi
pa mea. A muncit o vară 
întreagă la împăduriri, la 
alte lucrări silvice. Cind 
a venit toamna, s-au fă
cut socotelile, r-au plătit

insă că Intr-o 
familia S-a mă- 

nou. Un tlnăr ve- 
județul Constan- 

lucru 
a

banii pentru muncitorii ’ 
angajați temporar. Oa_ > 
menii s-au râspîndit, care l 
încotro. Pe el l-am găsit 
tot în curtea ocolului. 
De ce nu te duci acasă ? 
— l-am întrebat. Eu n-am 
casă, a venit, trist, răs
punsul. Sînt fără părinți.
Am crescut la casa de ț 
copil. Unde să mă duc? . 
Ce să fac ? Atunci am ' 
înțeles. La noi, unde mă- \ 
nîncă trei,- e loc și pen- k 
tru al patrulea. Și, uite- " 
așa, avem doi copii și 
Sintem mindri de ei. Sînt 
copiii noștri, ce mai 1".

Astăzi, Ion Mardare — 
așa se numește tînurul 
primit cu omenie și gri
jă părintească în familia 
pădurarului Nicolae Pa
raschiv — este vagonetar i 
la IM Lonea, are camera J 
lui la căminul minei, ’ 
dar, vorba gazdelor noas- ț 
tre, 
e zi să nu vină la 
Va fi, ca și Rodica 
ginerele nostru, 
cind vom atinge 
b itrîneții, ne 
jin“.

O istoric 
tu. Pentru că 
românului omenia nu 
lipsit niciodată. Iar gos
podarul Nicolae Paras
chiv este, într-adevăr, 
român de omenie. Deopo
trivă, a vegheat viața 
toată asupra mlădițelor 
tinere ale omului și ol" 
pădurii. Să vă bucurați, i

„tot acasă trage. Nu 
noi. 
sau 

atunci 
vîrsta 

va fi spri-

dum- |

II. VI.I.XAM)RI.S( I ’

In spiritul pal Holismului <li caro dau dovadă 
minerii din Valea Jiului pentru stabilizarea econo
miei naționale și liniștea țârii vă comunicăm că noi. 
salariații întreprinderii județene pentru legume 
fructe Buzău sintem alături de dv. 
livrare imediata mari cantități de conserve de 
gume și fructe, conserve <lc carne mixte, do 
calitate.

Așteptam comenzile ds. pe adresa Il.f Bilrâu.

SINTEM LINGĂ

Cureaua nu trebuie pusă la loc
Sindicatul liber și independent do In 

IM Vulcan începe, incet-incet, să-și in
tre in atribuțiunl. Ilupă o perioadă do 
provizorat (neinclieiată, insă, deoarece 
sindicatul nu a fost legalizat) — in care 
au existat controverse privind compo
nența comitetului de conducere al a- 
cestuia — in 18 februarie au fost aleși 
ca președinte, v' -epreședinte și secretar 
ai sindicatului domnii Nicolae ( roiloru. 
Dragoș Stănesi u și, respectiv. Vacile 11■ r_ 
șieru.

Să ne fi" permis să abordăm ctiova 
Secvențe ale unor ședințe desfășuratr 
anterior dati-i menționate. In cea din 
7 februarie, cind -,-p elaborat proiectul 
statutului (caro, trebuie spus, cuprinde 
inii <> manieră dirc< l.î obiectivele pen
tru care ființe.iz î sindicalul, lăsinil, de
sigur, loc pentru completări). s-a pro
pti': (?!) -a sindicalul să s" ocupe mai 
mult de probl-mcle sociale ale oameni
lor, pentru că — aș i - uni ■> im nționat 
domnul Sl.iimsr u la acra dată — „noilor 
angajați să li se dea locuințe, și să nu 
fie trimiși s.i locuiască in glli'tolli ilo din 
„Ilallas" (denumirea locală a unui car
tier din oi — ii.n.). De acord. Oame
nii trebuie s.î lo mască in condiții civi
lizate. Dar, ne intrchăin, de c< oaie 
Coasta sugestii-, fin strecurată, 
canalizarea direcției de acțiune
sinciii d — inia de la început — exclu
siv pe o problematică socialii? ( inii — 
un știe — activitatea unui sindicat tre
buie să f aprindă întregul corolar do

a- 
privind 

a unui

Sărăcie, haine grele.
Foto: Gli. OLIEAMl i

VOI, BRAVI
tră, bucuroși să-i ’ Vcdpm 
pe cei oaie fac din zi 
noapte și din noapte ..zi, 
pentru ca țârii să-i fie 
cald, pentru ca nouă să ne 
fie bine, pentru ca ai noș 
tri copii să nu mai știe că 
există în lumea ast^i • cu
vintele frig, lipsă,'înfome
tare, suferință — se’ spune 
în mesajul adresat mineri
lor. Vă dărilim prin cu
vintele noastre gînduri cu
rate de mulțumire și res
pect fați de tot ceea ce 
ați făcut ca România noas-; 
tră dragă să aibă asigura
tă pîinea cea de toate zi
lele industriei, cărburielc.

de 
pe 
și 
la 
in 
a - 

con- 
amenințate. 

nu 
de 
în-

problem» existente in inlreprinderc. Un 
alt semn do întrebare ce ni-l ridicăm 
este acela al împotrivirii unora ca pre
ședintele sindicalului liber să aibă drept 
de veto vizavi de unele decizii luate in 
consiliul de administrație Posibilitatea 
președintelui do a nu avea drept d< 
veto include dintru început calea reali
zării unui consens intre- reprozentanliil 
sindicatului și consiliul dc administrație 
Nu nominalizam persoanele caro s au 
opus, ci amintim doar că această „luare 
dc poziție" s-a petrecut în 5 februarie 

Oamenii au încredere in sindical. 
Ne-au conții mat o dialogurile seiirlc 
purtate cu minerii <■ eorghe Odoviciue. 
Glicorglie IJratu și Glicorglie 1‘îrjol. Tri 
baie, insă, ca încred- rea tuturor să fio 
câștigată. Și, pentru aceasta, se impune 
ca liderii sindicali s,î fie fermi în 
susține revendicările celor pe care i 
prezintă. Spunem aceasta deoarece, 
prim i zi dc documentare a acestui
ticol, am constatat un anume sentiment, 
să-i zicem de reținere, d< inferioritate 
«Ic jenă par- a. a liderului de sindicat in 
discuția avută cu directorul minei. Noul 
sindicat nu s-a clădii pe scheletul celui 
vechi. Cureaua de transmisie" nu mai 
există. Dialogul dintre consiliul dc ad
ministrație și conducerea sindicatului 
face de la egal la egal. Abdicarea de 
pe această poziții a celei dc-a doua Li
bero nu poate duce docil la manipulare 
Si, atunci, cureaua este pură la loc l

Glicorglie OîTI.ANI’

Vineri, un grup de oa
meni inimoși din Rimnicu 
Vîlce i. reprezentanți ai 
/ăsociației de locatari nr. 
1 din cartierul (islrovciti. 
cari ier in care trăiesc mai 
Line de 50 000 de cliimiști, 
lucrători din industria u- 
șoară. din industriile lom. 
milui și construcțiilor de 
mașini au venit in mijlo 
cu! minerilor de la l.ivc- 
Z'-ni. Al acelora care a-au

(acut mesagerii oamenilor 
de bine din Valea Jitihii. 
iu memorabila zi dc 19 fc 
bruarie, In Piața Victoriei 
din București.

Ei s-au făcut 
de ciivint ai 
primindu-și 
rccunoștin ta 
uerl.

,,A:n >osit
duri bune, f< . 
intilnim cu

purtătorii 
vîlcenilor cx- 

admir.'iția 
față (Ic- mi

industriei,
V-am văzul deseori 

departe șlcrgîndti vă •. 
frunți lacrimile mitiicii, 
v-am văzut nil demult 
televiziune cu lacrimi 
ochi atunci cînd țara, 
lunci cînd tînăra ei 
ducere cran 
De cine? De cei care 
cunosc prețul muncii, 
cei care nu știu ce 
seamnă democrația și dcm_ 
nitat- a, de cei care au în 
țeler. că libertatea este a- 
eelași lucru cu libertatea 
răngii, a haosului, a desta
bilizării".

Domnilor mineri — con
tinuă mesajul — am venit 
a vă mulțumim pentru

4*
I

gin
ri

l’avcl BEKE. 
Simian 1’01’

(l ontiiui.ire in pag. a 2 a)
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Scrisoarn cuira un
I Ie,
m

re 
te 
se

uituc
."ml domiciliată în o- 

roșul l.up ni, Aleea Plo
pilor și mii adresez dum- 
n<•avo.i'.tiă cil rugămin 
ti i de a m i ajuta să I 
g,iA.:,c pe jt.'oc Aurel 
cari se Ml '.trag.' de la 
plata pj'iv-ii i alimrn'a 
ie p.ț'caie o ,i dorește fi- 
ieri lui, Cociș (laudin. 
Ani informații <d în 
prezent locuiește undeva 
la Viii an, la o .‘.orii a 
lui, unde se areunde pin- 
trn a nu plăti pi r, „a 
..linicnL.ră la < ai" a fo I 
obligat prin bolul i’-e.i 
Indcciitorea ;c>î nr, 137 din 
"3 ianuarie l'Hl.i. I.a vii 
mea riixcniln am fiivill

Crm
IU

,,/m i noi" la dispoziția 
d uînnt'uVOiisiia

nil a mai pi imit la ' 
leu di la t.lal ei. O a 
acest om se mai poa- 
numi p.iiinte ’ Unde 
ascunde D.ic.i i-a 

o 1 irinia de 
vină

tata d' ,i;mi a ■ 
cii mi ligure.iz I în i 
di'iița populați 'i dm 
|t i Jiului.

De a'X'ca vă ro, 
dumnoavo i'.tra i 
ajut ți, să i adu'-'-'U 
minte ca în Niponi 
o I i ică dc II ani, < ■ ic 
anul 19116, luna Ivbf

’l-
,1

in

mai rămas 
dragoste pan rnâ . :i

I și vadă fel-.ța ■ re '■ 
cum mn: e.

Zoia MORAR, 
Plopilor, bl. 10/7, 

l.upimi
\lre;i

N.R. Polii, • 
I.upcni ar IreL 
dcinerairile 
pentru ■ . li la 
fiu dc'-iip’
>P""e pe j t

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 1 I 
I 
I
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STAȚIE DE AUTOBUZ. 
Prin intervenția asociației 
de locatari nr. 7 Lupeni, 
la cererea cetățenilor care 
locuiesc în cartierul „Vîs- 
coza", stația de autobuz a 
fost mutată, prin înțelege
re. , cu Poliția orașului, 
din dreptul Fabricii de 
diata* 1-‘ în fața Complexu
lui de Alimentație Publică 
(în senul de mers Lupeni 
— i-litanii. (T.D.)

ILUMIN AT Din nou des
pre iluminatul public. Din 
cartierul Aeroport, strada 
Oituz — și nu numai de 
pe această aradu — mai 
mulți ițem roagă să a- 
ilucem in atenția> Centru 
lui de di: tribuire a ener
gie. < . 'trie.? faptul - ă pe 
ace. t .tr-.îzi nu arde nici 
un 1.-întrunericul fiind 
paravanul multor fapt. 
reprobabile. Intrurit ase- 
ni ii izari prinnm în 
wr? ori la audiente din 
mai mu? zone ale orașu
lui re1-- diiță de municipiu, 
sugerăm conducerii CDEE 
un raid nocturn per.tru 
inven ■ ice și interven
ții pe zi pentru i g'ir.ire'i 
luminii. (S.P.)

SESIZXRE. Prin Mefon. 
d<>..nru Mag laicn.i Pok. 
din Petroșani, str. Aviato
rilor bl. 13/71. ne sesizea
ză că la cofetăria „Pansc- 
luța", din capitul Aero
portului, ieri dimineață 
produsele de cofetărie-pa
tiserie primite, în loc să
fie Scoase Ia vînzare au 
fr>rt dj*pozitate în maga
zie. Cu toate in >i tcnțclc 
cumpărătorilor, în mare 
parte copii, vînzătoarca 
nu s-a lăsat înduplecată. 
Motivul: prăjiturile sînt 
pentru un botez. Oare așa 
să fir 7

CINE POATE DA RELA. 
ȚII 7 In data de 22 februa
rie a dispărut! din fața 
blocului Pali Hobert, în 
vîrstă de 5 ani. Era îm
brăcat cu o scurtă albas- 
tră-închis, un palton tot 
albastru și cizme negre. 
Cine poate da relații este 
rugat să se adreseze ma
mei — Pali Georgeta, bl. 
4/82. s'ra la Saturn, Petro
șani, sau organelor do po 
lițic (G.C.)

SPECTACOLE. Azi, 25 
f< bruaric, la Clubul din 
Vulcan studioul „Z" va 
prczc-i.ta, la orele 10 și 16, 
două spectacol', omagiu 
închinate « roilor revolu
ției române din lei t-mbrie 
1989. (GO)

Ruhri< ă realizată <|<* 
Mirr-cn III .101(1,s( II

SIM’GE’.ilE. Iată un 
prim pas In întimpinarea 
cerințelor consumatorilor: 
„Simigeria" din cartierul 
Petroșani Nord. Deși aflată 
la puțin timp de la pune
rea în funcțiune, noua 
unitate a ICSA ?i AI1 Pe
troșani sc bucură de bun 
renume al gustoaselor pro
duse aici — covrigi, ba
toane, p:it<-uri. Pe cînd ți 
ceainăria itlt de mult dis
cutata și așteptată ? (I.D.)

PIERDERI. De data, a- 
cetsta acte. L'n certificat 
de naștere în original, pe 
numele Hereșteanu Eli-a- 
beta Fi licia, născut;! în 
municipiul Petroșani și un 
certificat de concediu me
dical pe numi >_■ Moldovan 
< ’eatișan, in< idrat la TCI 
Vul an. Ambele acte :;e a- 
flâ la administrația zia
rului, de unde put fi ridi
cate prin prezentarea ac
tului le identitate. (I.D.)

Disidența minerilor și securitatea (il)
Cu greu ne vom elibera 

de suspiciunea cuMivată 
intenționat de securitate și 
delatorii vîriți în orice co
lectivitate, cit de restrînsă 
ar fi fost. Mulți eram con
vinși că totul era mi îciit- 
nâ gogonată, dar puțini 
au avut curajul să se o- 
pună avalanșei de măsuri 
și indicații care ne stri
veau. Domnul Drăglmi Io- 
niță este interpelat de con
cetățeni, pe nedrept, cu 
privire la atitudinea dom
niei sale și a altor con
frați de mun.-ă. Pentru a 
stăvili neîncrederea în oa
menii care au suferit pen
tru ce au spus sau au fă- 
rut, iată ce se scrie in a- 
• licsa, strict secretă, nr. 
0012507 din 10 februarie 
1981 a serviciului de secu
ritate, către comitetul o- 
rășenesc al per Vulcan: 
„Din informațiile pe care 
le dețin organele noastre 
rezultă că la l’zina Elec
trică Paroșeni există o 
stare de spirit necorespun
zătoare datorită fap'ului că 
maiștrii șefi de tură de la 
cazane și turbine sint n< 
mulțumiți pentru că au 
fost incadrați in grupa a 
III a de muncă potrivit Or
dinului 105/1975 elaborat 
de Ministerul Energiei I.- 
lectrice și nu in grupa a 
ll-a de muncă și pensiona
re așa cum prevede ordi
nul ăâl/1969. Aspectele d< 
nemulțumire se referă Ia 
Un număr de 8 maiștri șefi 
<!•• tură de Ia secția caza
ne și turbine, respgctiv : 
Reiszj U«-la, Șerban MiCcea, 
Slavei Milini, Munteanu 
Viorel, Drăghii î loniță,

In sala de sport a \S „.fiul" Petrii.-*, micii luptători deprind tainele acestui 
sport, sub supravegherea antrenorului Corb.4.

Mereu cu gindu! la hrana oamenilorSÎNTEM UNGĂ VOI, 
BRAVI MINERI!

(I mare din pag. 1) 

ata- amentul dumneavoas
tră față de Revoluție ți 
să mulțumim pentru li
niștea pe care cereți să o 
asigurați familiilor noas- 
tic copiilor noștri, minerii 
de mîine, făuritorii socie
tății fără dictatură.

Venim cu rugămintea 
ca prin puterea cuvin tul ui 
dumneavoastră să îndem
nați mereu acest popor să 
muncească, să iubească pa
cea. să-și stimeze conducă, 
torii, sYi-și iubea < â mama- 
țara I

Pentru lecția dc patrio
tism pe «arc ați dovedit-o 
de alitca ori. și cu atît mai 
mult îu 19 februarie, vă 
aducem sărutul copiilor 
noștri, îmbrățișarea șl 
slringerea de miini ale tiJ_ 
turor oamenilor dc bine 
din orașul Rîmnicu Vllcca 

Csato Alexandru, Dornic 
Carol, Boncca Ion, toți 
membri per".

Toți acești oameni, care 
își ceruseră drepturile lor, 
au fost puși ani de zile la 
index. -*și nimeni nil știa 
de ce. „Personal abia a- 
cum mi-am dat seama de 
ce am avut greutăți în 
muncă, ne scrie domnul 
loniță Drăgliici. N-am mai 
avut dreptul de participa

Dosarelc 
adevărului

re la ocuparea unor pos
turi prin concurs, ele fi
ind atribuite abuziv acti
viștilor per". In 1985, un 
număr de 20 muncitori s-au 
gîndit să se adreseze cc al 
per care să le facă drepta
te. Scrisoarea a fost inter
ceptată de vigilenții sccu- 
riști care și-au reluat a- 
mcnințările.

Dar și alți muncitori își 
cereau drepturi omenești. 
Potrivit adresei secrete a 
serviciului municipal al 
Ministerului de interne nr. 
013299 din 21 aprilie 1981, 
tot către comitetul orășe
nesc de partid Vulcan, „In 
ziua de 21 aprilie 1981. in 
sebimhul I, la întreprinde
rea de Confecții Vulcan, 
a fost atenționată in pre
zența directoarei între
prinderii. a secretarei co
mitetului de partid și n 
secretarei comitetului utc, 
numita Dogaru Elena, fi

șl no am permite să spu
nem chiar aie minerilor 
din bazinul carbonifer Vîl- 
eca“.

In semn de prețuire, oas
peții au adus în dar mi. 
norilor doi colaci vîlccneștl 
oferiți de muncitorii bru
tari împreună cu câteva 
versuri:
Să rupem plinea-aceasta 

împreună 
Să I „avurăm mirosul. D,n 

vechime
•Simțim un iz de pace șl 

dreptate
Trimis de rla«’i pentru 

viitorime.
Oferind minerilor pli

nea, oaspeții au 1 pus; 
„Pentru vilceni -înteți și 
veți fi exemplul cel mal 
frumos de dăruire față de 
Revoluția noastră. Vă ru
găm să primiți această 
pline albă și curată ca su
fletele noastre". 

ii a lui Eleodor și Marga
reta, născută la data de 
26.02.1955, în comuna Scor- 
nicești, județul Olt, neîn
cadrat poffiic, cu domici
liul în Vulcan, bulevardul 
Victoriei, bl. (21, sc. I, ap. 
2".

Care a fost motivul „a- 
tenționării" ? Era elevă in 
clasa a Xl-a la Liceul in
dustrial din Vulcan. .Și da
torită faptului că nu îi 
erau asigurate, ci și cole
gelor, condiții pentru în
vățătură, domnișoara, îm
preună cu Dan Emilia. O 
nițiu Adriana, Dogarii Ma
rin, Lup Angclaj I.ani EI- 
vira. Vas Rozalia, Costa 
Roznlia, Cimpogea Carmen, 
„a semănat neîncredere, în- 
demnindu-le să se adrese
ze în grup la conducerea 
fabricii și alte foruri su
perioare pentru obținerea 
aprobării de a presta ser
viciu numai schimbul I". 
Era o cerere chiar aht de 
gravă ? Domnișoarele și 
donmnele de atunci do
reau să învețe, de ce erau 
împiedicate prin interme
diul securității 7 S-au 
„purtat" chipurile, „dis
cuții ' în timpul cărora li 
s-au amintit și reamintit, 
li s-au „prelucrat" înda
toririle și drepturile lor. 
Care erau dreptul de a 
munci și îndatorirea de 
a se supune.

l'n întreg cortegiu de 
necazuri s-a abatut asupra 
acestor oameni care și-au 
cerut drepturile. Perspec
tivele profesionale li s-au 
închis pentru că an avut 
curajul să se opună.

Tiberiu SPATVltU

Nc-am obișnuit fiecare 
dintre noi să mergem în 
măcelării, fn magazinele n- 
Jimentarc pentru a ne lua 
produsele din carne sau 
c;unca pentru familiile 
noastre... Dar cu siguranță 
nimeni nu s-a gîndit la 
cei care nu adus această 
came în măcelării. La acei 
simpli cârăușj caro sînt 
șoferii, oameni din rîndu- 
rile noastre care zi și 
noapte, stau la volanul ma
șinilor supriinînd distan
țele dintre producători și 
consumatori. Am cunoscut 
cîțiva dintre «cești oameni. 
Oameni în adevăratul în
țeles al cuvintului, fără 
do ale căror servicii, poa
te viața noastră ar fi mai 
puțin îndestulătoare. Sau 
poate or face-o alții la fel 
de bine. Dar, deocamdată, 
o fac «cești oameni. Și o 
fac de ani de zile.

Valentin G'rișan, du pil
dă, lucrează la ITA Petro
șani din T.T I. Di‘ «ni de

Oameni cu fețe dpstinsc.

SUFLETUL POTRIVIT.,.
In purgatoriu, forfotă aa de obicei. Un cuplu 

„distins", proaspăt sosit din România, sc agită de 
colo-colo, interesîndu-se de condițiile pe care tre
buie să le îndeplinească pentru a intra în rai.

In fine, ajung în fața ghițculiti „Repartiții".
— Sîntem informați că vreți să intrați în rai — 

li sc adresează funcționarul. Dumneata, se adresea
ză femeii, cu ce te ocupi 7

— Eu, știți, cu polimerii...
— A, nu, în rai avem un singur mar și ne a- 

Junge cu virf și îndesat. N-avem de gînd să creștem 
producția la hectar. In schimb, dacă te referi la 
chimie, ai ocazia să-ți exerciți talentele asupra ca
lității bitumului din iad Amin. Dar dumneavoastră?

— Păi, eu mai o cuvîntare, mai o plenară, mai 
un genocid, plus alte metode represive.

— Aha I Ești omul de care avem nevoie. Există 
în iad o puternică mișcare spre rai. Trebuie să o
oprim pînă nu ia proporții. Am fost informați cA
te pricepi.

Cei doi se uită unu. la altul, a ■ femc’a In-
drăznește :

— Desigur, nu e o propunere re. i și vom face
totul pentru ca iadul să atingă cele mai înalte culmi. 
Dar de unde ne vom procura echipamentul nece
sar în astfel de situații ?

— Păi, uite cum veți face: dumneata al expe
riență în pusul coarnelor, iar dumnealui va confec
ționa copitele. Sîntem informați că se pricepe. Cît 
despre cozi, ați umplut România eu ele 1 Iar de 
pus bărbi, ce să mai vorbim 7 Amin.

Eugen ( UCU

zile este , cărăușul" ICSA 
AP Petroșani: I-ar fi poa
te greu să spună cîtâ car
ne a adus în acești ani 
pentru minerii Văii Jiului. 
Nici nu-și poate «minți de 
cîte ori a fost la Timișoa
ra sau în alte orașe ale 
țării. Merge acolo, la Com- 
tim, cam de 10—12 ori po 
lună. Revoluția l-n prins 
la Timișoara. A trăit mo
mente dramatice atunci. 
Din kilometru în kilometru 
era oprit și controlat fn 
mașină. Teama era că nu 
știa cine îl oprește.

Aceleași tntîmplări le a 
trăit și alt coleg al lui, 
Augiutin Molnar, șofer pe 
o alta mașină. Cc-i drept, 
mai mare deeft a lui fc'ri- 
șnn. ( a să sc întoarcă de 
la Timișoara a trebuit să 
ocoli ască tot orașul. Stră
zile erau toate blocate. Tot 
In zilele fierbinți «le revo
luției n fost la Tîrgu Mu
reș... Minerii, ceilalți na
ni ni ai Văii Jiului aveau 

I

nevoie de carne. Și au ți 
acum. Dar nici ei ți nici 
colegul lor, Nistor Berna, 
nu s-au dat înapoi de la 
cursele programate în li
nele orașe ale țării. AU 
plecat. La orele 2 sau 3, 
cum mărturisesc acum, 
cu teamă în suflet. Zvonu
rile care circulau, despre 
mașini atacate, despre 
alte întimplări grave, nil 
erau numai simple po
vești. Multe dintre acestea 
erau adevărate.

Iar acești oameni au ți 
ei soții și copii acasă Dar 
toate au trecut cu bine. 
Lucrurile ■ au limpezit ți 
oamenii își fac mai depar
te datoria. Cu răspundere, 
cil calm, cu grija mereu 
îndreptată spre mineri șl 
ceilalți o imeni. cărora Ja 
aduc carne și produse din 
carne, fără de care nu mal 
înțelegem o viață demnă, 
civilizată.

Glicorglii (IIIRVASA ,
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Desen <Ic D. III MEL

Slnt trist, pentru că as
tăzi e Duminică. Pentru 
că toată lumea cu suflet 
«ete la Biserică și se roa
gă pentru sufletele morți- 
lor. Ai noștri, ai Revoluției 
dm- țară și din noi I

Slnt trist, pentru că mi
nunății oameni de la Ti
mișoara n-au înțeles cum 
sc cuvirre pornirea simplă 
ți sinceră a ortacilor mei 
— MINERII — către ceta
tea lui Bucur. Orice s-ar 
spune, vuița mea adevăra
tă (cu bătăi In căminul de 
nefamiliști, fiindcă citeam 
pe Virgin ia Wooif, cu „șu
turi prestate" la Innămoliri 
ți cu primire In partid pe 
baza unei poezii scrisă de 
mine și recitată de A. Pău- 
nescu), deci, orice s-ar spu. 
ne, viața mea adevărată a 
început la mina Petrila. 
Lor, MINERILOR de la 
Petrila, le datorez deschi
derea ochilor mei către 
toate misterele lumii ade
vărate I

BEIJING (Rompres). I n 
băi bat înalt de 2,33 metri, 
oi ținar din provincia chi- 
n ă Gansu. are nevoie, 
zdnic, de cel puțin patru 
kilograme de pline pentru 
a și astîmpăra foamea — 
scrie cotidianul „Gaung- 
ming" Acest chinez, deși 
tn vlrstă de 29 de nni și

Suferințe de duminică
a

Sint trist, pentru că aud 
de legionari la Bacău, ia 
Oradea și aiurea, că încă 
nu s-a stîrpit viewnele 
răului și istoria nu no-a 
învățat cum să ne ferim 
de rele.

Sint trist pentru că nop
țile noastre, sint roase de 
îndoieli. Inuoicli pe care 
ni le creează ședințele, 
întrunirile (in plen sau în 
birouri executive) ale 
CPUN. Dacă țin minte bi
ne, un mare gînditor spu
nea că ziua este pentru 
negustori, iar noaptea pen
tru poeți.

Sînt trist pentru că poe
ții nu mai au nopți.

Sînt trist pentru că, la 
100 km, mama mea plînge 
amarnic după fiul ei, care 
nu face nici o politică si. 
de aceea, plinea consăte
nilor săi este neagră.

•Sînt trist, pentru că aici. 
In Valea Jiului, fetițele ine
le blonde, cu ochi mai al

Cel mai înalt...
care ar putea crește și mai 
mult în înălțime, dacă nu 
va fi supus unei interven
ții chirurgicale, întăreș
te 110 kg, greutate deloc 
exagerată pentru talia sa. 
Lungimea palmei este de

Asteriscuri 
de sezon

De ce oare se terfelește 
memoria tinerilor care ne- 
au adus libertatea, de că
tre cei care ne-au răpit-o ?

tV
Cind am fost mic, la că

derea primilor fulgi de 
nea bateam din palme. De 
bucurie. Cînd am ajuns 
mare, bateam din obliga
ție. Acum bat... să mă-ncăl- 
zesc !

vr
Toți oamenii bum beau... 

In ultima vreinc nu mai 
găsesc loc în nici un bar 
și asta mă bucură. S-au 
înmulțit oamenii buni I

Ion LICIU

băștii decit albastrul, cum
pără piine, iar tatăl lor nu 
poate face nimic în sen
sul indicat de... săgeată' I

Sînt trist pentru că (în
că !) oamenii, din Valea 
Jiului nu au destulă apă, 
destulă căldură, destulă 
înțelegere și destulă ascul
tare din partea celor puși 
să-i ajute.

Sînt trist pentru toate 
relele lumii. Chiar și pen
tru faptul că fotbalistul 
Magi vrea să joace unde 
vrea el, fiindcă și fotbaliș
tii sînt oameni, nu 7 Dra
goste cu sila nu se face. 
Fotbal fără bani nici atît. 
Micul ecran, ziarul ,,Rom,â- 
nia Liberă" și alte „efeme
ride" ne oferă senzații tari. 
Sînt trist pentru că ne i- 
maginăm că putem trăi din 
senzații tari.

Sînt trist și maî am fi
laturi 23 de milioane de 
asemenea tristeți I

Mireea BUJORESCU 

26,4 centimetri, iar cea a 
piciorului — 40 centimetri. 
Medicii au constatat că 
fenomenul se datorează 
unei secreții excesive a 
hormonului de creștere, 
deși nu au stabilit cu pre
cizie ce anume determină 
activizarea anormală a 
glandei respectiv

Mica 
publicitate
• Vînd umbrele vechi 

pentru antene satelit.

• întreprinderea Fores
tieră Petroșani anCăjează 
sccurist pentru decojit.

• Fcromctal Petroșani 
anunță că au sosit securi. 
Aviz amatorilor I

• AUTL Petroșani a- 
nunță călătorii care circu
lă cu autobuzele, că restul 
de 0,50 lei nu se dă. Sc 
varsă în contul... libertatea 
„personală".

• Oficiul PTTR Petro
șani face cunoscut ci? nu 
se mai cenzurează, soci o- 
rile neexpediate.

• Distribuim ciomege 
din esență tare pentru a- 
legeri.

• Casa pensionarilor Pe
troșani vinde prin licitație 
mașină „LADA" 0-km.

• Schimb garsonieră con
fort III redus, Bîrcea Ma
re cu similar Aiud.

• Restaurantul „Parîn- 
gul" anunță că vinde bău
turi alcoolice fără apă In
tre orele 12—16. Deoarece 
nu avem apă.

Olaru IONII-

REBUS sa REBUS st REBUS
ORIZONTzVL: 1. Eman

cipat; 2. In pas cu moda 
(fem); 3. închide o scenă
— Lese I 4. Alunecă la 
început! — Fără pereche
— Opac; 5. O fată de gi
nere — Localitate urbană; 
6. Rigid la mijloci — Ne
lipsit la coride; 7. 13 zia- 
rel — Predestinați; 8. Fir
— Localitate în județul 
Maramureș; 9. Răcoritor — 
Pe apă și în aer; 10. Dîn- 
sa — Pasăre exotică.

VERTICAJz 1. Utilaje 
moderne; 2. Confirmat o-

ca-

3LrJa

Azi c Duminică.
Foto: Adrian Danii I PI.’TROESI’

ficial; 3. Se fac cu ocazii 
speciale — Sub as! 4. Ren
tă mijlocie! — Ulpiu Con
stantin ; 5. Un Tcar În
curcat! — Operă de Pilcci- 
ni; 6. /Albă ca zăpada; 7. 
234 Tipare! — Experiență; 
8. Ochi — Navigator; 9. 
E și geografic — Pe mar
gine; 10. Un soi de con
trol — începe rica! — E 
Intr-o ureche.

Glleorghc URI MAR,
Otilia RICI II Ml \.

I ricani

Vecinul
Vecinul îmi sună ia ușă, 

ii deschid și mi zice :
— Noroc vecine, să știi 

că ai o mașină extraordi
nara.

Am un l'mbant, așa 
că nu văd nimic extraordi
nar.

— Pui — zic — am un 
Tiabant, le ce. vrei să-1 
cumperi ?

— Ferit a sfîntul te
lipsesc de asemene.> ma
șină, eu -ini om cinstit.

— Atunci nu înțeleg 71 
Dar intră, te rog.

— Nu, că n-am avea 
timp. Trebuie să dini un 
telefon la poliție — și se 
uită fix la mine. Apropos 
— zice — știi că un Tra- 
bant e în stare să facă zob 
botul unei basculante de 
16 tone fara să aibă nici 
măcar o zgîuetu.’ă ?

II privesc bine. Dar nu 
pare beat. II întreb :

— Ai vreun exemplu :
— Bineînțeles^ chiar ma

șina du mi tale. E adevărat, 
era cu garajul pe ea...

Eugen ( UCU

Senzaționale dezvăluiri despre securitatea personală a dictatorului
.Sub tutela „Comanda

mentului Comandoului In
ternațional" in țară au pă
truns numeroase persoa
ne străine „atrase de fru
musețile plaiurilor Româ
niei". Sc presupune că pî- 
nă la sfirșitul anilor *70 
printre ei s-au aflat mulțl 
teroriști. După revoluție 
s-au confirmat veștile că 
din c«lh 17 centre do in- 
instruire de pe teritoriul 
țării, în cîteva sînt ținuți 
teroriști Internaționali. In 
legătură cu ace,, tn, în 
majoritatea cazurilor au. 
ițim numele celor din Pa
lestina, Libia ți Iran. In 
mediile diplomatice din 
București se știe că țările 
arabe cu bani serioși au 
finanțat acest" centre. In 
pofida tuturor dezminți
rilor, se mențin și pe mal 
departe zvonurile (nccon- 

trol ibile) că în anul 1938 
Arabia Saudită, din aju
toarele speciale ale țărilor 
oialw a transmis, prin 
translație secretă banca
ră, 2 miliarde de dolari 
României, din care Ceau. 
șescu trebuia să organize
ze susținerea teroriștilor, 
precum și tratarea medi
cală (vindecarea) acelora 
care din cauza muncii dis
trugătoare de nervi, nece
sită regenerare Diploma
ții știu că. in conformitate 
cu o înțelegere secretă, 
Feauși-scu trebuia să in
struiască sau să trateze 
medical 12 mu de teroriști. 
Plnă In 22 decembrie 1989 
nil fost instrulți sau tra
tați medical 6000. Conform 
unor relatări, se spune 
că România In anul 1989, 
din ''ima de 2 miliarde de

„CĂMĂȘILE NEGRE“
dolari, a achitat ultimele 
datorii internaționale.

Centrul instruit ii tero
riștilor internaționali, după 
aceeași sursă de informa
re, a .ost la Snagov. In Jur 
de 6010 de străini — sub 
masca titulaturii de stil- 
denți — au staționat pe 
teritoriul României pentru 
instruire. Din aceștia, 2000 
nu fost rnstruiți la Sna
gov, restul att fost „rege 
nerați" în diferite srmito- 
rli. Argumentul vin" din 
constatarea că după anii 
1986 a înmulțit izbitor 
numărul studenților din a- 
fara Europei, în București. 
Ei, în general, au circulat 
cu mașini avîtvl numerele 
înmatriculate cu „12 B" 
(Astfel de mașini cu nu

merele de mai sus au font 
văzute și in timpul revolu
ției. Un martor ocular n 
relatat că In vecinătatea 
Pieții Romane, In 22 de
cembrie dnpă-amiază, au 
izbucnit crinccne lupte. 
Teroriștii nu tras foc de 
ni mc de pe clădirea Înve
cinată, asupra armatei. 
Unitățile motorizate blin
dați? sosite la țața locului 
au răspuns cu foc de arme. 
Au început lupte lude lun
gul» Un soldat a sărit diil- 
tr-un vehicul blindat și a 
luat poziție de luptă sub 
protecția tanchetei. In a 
ce t timp r a apropiat cu 
viteză mare un autotiiri* tu 
de culoare vi-rd aviiul nu
mai ci 12 B..." I)i ipa
cum a relata! martorul 

ocular, asemenea scenelor 
celor văzute în filme de 
groază, autoturi mul s-a 
apropiat de tanc, n început 
să fiineze, apoi s-a oprit 
pi ntru un minut Prin gea. 
mul mașinii un tînăr înar
mat cu automat, după cu
loarea pielii fiind arab, l-a 
„cosit" pe tînărul soldat 
După aceasta autoturismul 
n dispărut. Intîmplări a- 
somrînătoare au fost de
seori văzute in Biicuiești. 
Acest lucru a dus și la în
curcături diplomatice, fi- 
!ndr i in.iv media a infor
mat lumea că alături de 
Ceai) < seu, după toate pro
babilitățile, 'lut inii’.tec.iți 
si teroriști triiim. Afir
mația in mod ofici.il ,i fo t 
dezmințită de țar,ic' arabe 
viz.il'S pi. uni și d< IT'.I’ 
(l'rontut de Eliberare a 
l’.d linei). Din partea i 

nni grup terorist secret din 
Iran s-a răspîndit vestea 
semioficială că da, luptăto 
rii lor au fost în Românei.

Revenim la teroriștii in 
ternaționali. înțelegerea 
secretă cu Arama 
Saudită a avut, după toatr 
probabilitățile, o prevederi 
care 1 a avantajat pe Ceau 
șescu: in cazul cînd situa 
ția o cerc, teroriștii străini 
din centrele de instruire 
pot fi folosiți in țară. In 
mod practic, Ceaușcscii a 
beneficiat de aceasta posi 
bilitate. In București s< 
știe r n i upra comandoulm 
mimai p. < dintele a di 
pir.

i\ -. mm.i)

tu". I merii liOA M.S,
I , adu, ine clin vi'umnl 

,. A A f (k'firșitir1), nPSrtll 
ni l'ngarin

ofici.il
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Procesul vinovaților din 18 februarie
I'.a București s-a Im liclat 

procesul unui număr de 
!B de persoane, din care 

9 minori, implicate in fap
tele comise in ziua de 18 
februarie 1990 in sediul 
guvctrnului din Piața Vic
toriei.

Instanța — judecătoria 
sectorului 3 a hotăiît apli
carea următoarelor sanc
țiuni* închisoare corccțio- 
nală între 3 și 6 luni pen
tru un număr de 11 dintre 
?ei judecați; închisoare 
cu executarea pedepsei la 
•ocurîle de muncă, cu po- 
. ibilitatca eliberării după 
•xccutarea a 2/3 din pe
deapsă, pentru un număr 
H 12; amendă între 1 250

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
----- -  DE

MANILA (Rompres). 
Copulația globului crește 
intr-un ritm de trei per
soane pe secundă, a rele
vat la Manila, Nafis Sndik. 
li rector al Fondului ONU 
pentru populație.

Aceasta înseamnă cai în 
fiecare zi populației globu- 
i'i. i se adauge 2CDOOO 
io persoane.

•u
PARIS (Rompres.» In

contestabil Biblia este cea 
mai tradusă carte — total 
sau parțial —, la ora ac
tuala, în lume, în nu mai 
I uțin de 1 928 de limbi di- 
vrite — sc arată într-un 
raport publicat recent la 
Paris de Alianța Biblică 
Universală. In 1989, în a- 
,-cst total au fost introdu
se alte 21 de limbi cu cir
cul iție foarte rc.-.trînsă.

Potrivit aprecierilor A- 
s®c.iațiel, la ora actual.i 
30 la sută din populația 
planetei arr acces la Biblic 
Intr-o limba pe tare por.*

t o vorbească - iu sa o 
înțeleagă.

BRUXELLES (Romprest 
Echipajul unui vas pescă- 
• • belgian a avut „noro- 
rul“ să descopere in năvo
dul ridicat de pe fundul 
mării, în apropierea por
tului Osterde, o... bombă 
de avion în greutate de 
circa 450 kg. Sosiți de ur
gentă la fața locului, gc- 
nlștll militari au constatat 
<A este vorba de o' bombă 
do producție americană, 
t .eidulii în adlncuri încă 
din timpul celui de-al doi- 
1 • război mondial. Din 
Urlcire, periculoasa încăr- 

Autobaza uzină de transport 
local Petroșani

strada Iscroni’nr. 3
isiqurâ pregătire intensivă <u conducători 

auto profesioniști pentru cei cure doresc să 
obțină categorici ,,D" do conducere. C «lor ce 
obțin categoria „D" de conducere !i se asi- 
guiă locul de munca la unitatea noastră

Salarizarea și încadrarea se voi fa**, con 
iorm Legii nr. 12/1971 șl Legii nr. 57/1974

Relații suplimentare li sediul unilații, te
lefon 4932B și 43622.

LUNA PARK SOLI
amplasai!! in Petroșani, lingă c inema

,,P<u iiigul" invita copiii șl tinerii din Vale 
la o plimbare de vis cu mașinalele electrice 
sau l<i salonul nostru de jocuri mecanice și 
electronici’, un mijloc șnodern de distracție 
\ ariată, complota.

\ a așteptăm.

—3 250 lei pentru 0 din
tre ei. Menționăm că al 
39-lea învinuit va fi jude
cat intr-un grup de per
soane puse sub învinuire 
de către organul de pro
curatură pentru sâvîr.șirea 
unor infracțiuni.

In ceea ce privește mi
norii, s-a dispus soluțio
narea cauzei de către co
misia de judecată de pe 
lingă .școala sau întreprin
derea unde Învață sau lu
crează aceștia, urmînd să 
se aplice o măsură educa
tivă de reeducare sau, pen
tru cei care nu sint nici 
elevi, nici nu au loc de 
munca, sesizarea organu
lui de procur .tură, In vc- 

PE TOT GLOBUL
cătuiu nu s-a manifestat 
agresiv, puțind fi dezamor
sată de specialiști și dis 
trusă în largul mării.

*

OTTAWA (Rompres). Ga- 
nada a rămas și în 1989 
primul producător și ex
portator mondial de ura
niu — informează agenția 
France Prcsse, citind da
tele preliminare publica
te, la Ottawa, de Ministe
rul canadian al Energiei, 
Minelor și Resurselor Na
turale.

In total, in 1989, marile 
firme producătoare au vîn- 
dut — în țară dar, mal 
ales. în străinătate — pes
te 11 000 tone de uraniu, 
valorînd 990 milioano de 
dolari canadieni (822 mi
lioane dolari SUA), com
parativ cu 13 200 tone îi 
1988, considerat un an re 
cord in acest domeniu

De cinci ani, Canada a 
depășit Statele Unite atit 
in calitate de prim produ
cător, cit și de prim ex
portator mondial do ura
niu. Zăcămintele uranife- 
re din provinciile Saskat- 
scheivan și Ontario furni
zează pește o treime din 
producția de uraniu a lu
mii occidentale și aproape 
la fel cit cea a Statelor U- 
nite. Australiei și Africii 
de Sud, luate împreuna

*

I.ONDRA (Rompres). Ra
diațiile la care sînt ex
puși bărbații ce lucrează în 
centralele atomoclcctricc 
ar putea spori riscurile de 
leucemie la viitorii lor 
copii — se arată într-un 
trecut raport cuprinzind 

dciea încadrării lor intr-o 
colectivitate.

Instanța a dispus pu
nerea imediată în liberta
te a tuturor celor sancțio
nați cu amendă sau cu 
închisoare la locul de
muncă.

Ilotărîrea poate fi ataca-- 
tă cu cerere de reexamina
re în termen de 24 de ore 
de la pronunțare, aceasta 
urmînd să fie judecată în 
trei zile de un complet for
mat din doi judecători de 
la aceeași instanță, deve
nind. după aceasta, defi
nitivă.

■După cum am mai infor
mat, în legătură cu eve
nimentele menționate au 

rezultatele unei anchete 
desfășurate în zona cen
tralei de la Scllafield (Co
mitatul Cumbria, din nor
dul Angliei). Chiar un ni
vel de radiații nepericulos 
pentru sănătatea taților ar 
putea să afecteze celulele 
genetice ale copiilor.

Aceste observații au la 
bază constatările făcute 
in satul Seascalc, unde ma
joritatea locuitorilor lu
crează la centrala nuclea
ră din apropiere și tinde 
se înregistrează, de cîțiva 
ani. o rată ridicată de leu
cemie la copiii din locali
tate, de zccc ori mai marc 
decît media pe regiune. 
Aceeași constatare este 
valabilă șl pentru alte zo
ne cuprinzînd centralele 
nucleare, în raport cu me_ 
din națională a h-ucemiei 
în i iodul copiiloi

l.ONDB \ (Rompres i. Po
trivit cifrelor oficiale pu
blicate, recent, la Londra, 
unul din patru nou născuți 
britanici arc părinți necă
sătoriți, iar rata divorțuri
lor și cea a persoanelor 
Iară locuința sint in creș
tere.

Autorul studiului cu pri. 
sire la statutul civil al 
părinților nou născuților 
britanici. Tom Griffin, de
clara, într-o conferință de 
presă, că ritmul acestei ca
tegorii de copii este în con
tinuă creștere și avertiza 
cu există perspectiva ca 
această tendință să se a- 
graveze în anii următori. 
I’c de altă parte, agenția 
Rentei’ precizează că, în 
Suedia, această rată este 
de aproape 50 la sută, si
tuația depășind cu mult 
pe cea din Marca Britanic. 

mai fost arestate preventiv 
și se află în urmărire pe
nata, la procuratura Capi
talei, un nunytr de 50 de 
persoane irTvinuite de să- 
vîr.șirea infracțiunii de ul. 
traj contra bunelor mora
vuri șl tulburarea liniștii 
publice (art. 321 Cod pe
nal) și de distrugere în pa
guba avutului obștesc (art. 
231 God penal).

De asemenea, sc fac cer
cetări, în strictă conformi
tate cu dispozițiile legii, 
în vederea identificării 
și a altor persoane, învi
nuite sau martori.

(Rompres)

Calendar 
saptămînal

(26 februarie — 1 
martie 1990)

I.unl, 26 februarie

— Reluarea negocierilor 
do pace inter-cipriote, pro
puse de secretarul general 
al ONU, Javier Perez de 
Guellar (New York).

Marți, 27 februarie
— Congresul extraordi

nar al Deputaților Poporu
lui din URSS;

— Polonia și Israelul vor 
semna, la Varșovia, un 
acord privind reluarea 
relațiilor diplomatice de
pline.

Miercuri, 28 februarie
— Conferința interna

țională „Educația pentru 
toți" pentfu a marca „A- 
nul Internațional de luptă 
împotriva analfabetismu
lui" (Bangkok; 28.11 —8.
IU).

Joi, 1 mari ie
— Sc marchează „Ziua 

Bikini" — zi naționala de 
luptă pentru pace in Ja
ponia (La 1 martie 1954, 
în zona atolului Bikini, 
SUA au efectuat o expe
riență cu bombe cu hidro
gen).

Simbătă, 3 martie
—- „Masă rotundă" n 

forțelor poloneze de dreap
ta (Pozrian, 3—4).

Duminică, 1 martie
— Alegeri în sovietele 

supreme șt locale ale 
RSFSR, RSS Ucrainene și 
RSS Bieloruse.

(Rompres)
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FILME
25 februarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Sandokan; l’a- 
rîngul: Jandarmul Ia 
plimbare; Unirea: Monte 
Garlo, I-H.

LUPENI t Africa Ex_ 
press.

VULCAN: Steaua Su
dului.

LONEA: Alerg după o 
stea.

URICANI; Tunase Sca
tiu, I-II.

PETRILA; Trei z,.- și 
trei nopți.

ANINOASA: De ce arc 
vulpea coadă 7

26 februarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: In căutarea lui 
Jupitcr; Parîngul: Africa 
Express; Unirea: Substi. 
tui rea.

LUPENI: Miss lugo-' 
slavia.

VULG AN: Stop cadru 
la masă.

Mica publ iritate
ANIVERSARI

AGUM, cînd prinzi 
cel de-al 25-le tran
dafir în buchetul vie
ții, dragă Petru Va-

DECESE

I.IA Mioara Marcu, fi
ică și Sorana I.ia Marcu 
nepoată anunță, dispe. 
rate trecerea in neant 
a mamei și bunicii lor, 
profesoarea pensionară 
I.AURA VASILESCU
Inmormintarea arc loc 

luni, 26 februarie 1990 
la ora 14. Cortegiul 
funerar pleacă do la do
miciliul din Petroșani, 
strada Viitorului.

DOINA soție, împreu
nă cu Nicușor și Clau- 
<lill, fii, anunță cu aclin- 
că durere dispariția ful
gerătoare a celui care n 
fost un minunat soț și 
lată
ESCARl MCOI.AE 

(335)

COLECTIVUL IM Va
lea dc Brazi și ortacii 
din sectorul VIII sînt 
alături dc familia greu 
încercată prin dispari
ția celui care a fost 
ESCARU NICOI.AE 

(336)

PADURARU Grigorc, 
deplinge dispariția ful
gerătoare a minunatu
lui ortac dc muncă 

USCARU NICOLAE
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. (331)

SORA și fratele anun
ță cu atîTncă durere în
cetarea din viață a 
scumpului lor frate 

OBWEGIR SILVESTRU 
vitrineur 68 ani 

înmoi militarea a avui 
loc la Brănișoara.

( AI DE mulțumiri 
conducer • IM I upeni, 
colegi tor, prietenilor.
Vecinilor, tutuiOr ce
lor care ;’.u fost Mălini 
de noi in marca dure
re pricinuită dc trece- 
rea in neființă a celui 
cate a fost
sing. Gllll itA IOAN

I amilia.

LONEA: Fiecare vînătof 
vrea să știe.

URICANI: Comisarul.

T.V.
25 februarie

9,00 Gimnastica pentru 
toți.

9,10 Universul copiilor.
10,40 Film în seriaL
11,00 Actualități.
11.10 Armata poporului.
11,50 Viața satului.
13,00 Mapamond.
13.30 Studioul A.
17,35 Adevăruri de caro 

avem nevoie.
17,55 Film serial. 

Sclava Isaura.
•18,30 Muzică și publici

tate.
18,45 Cuvîntul care zi

dește.
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,15 Film artistic. 

Jocuri de cuburi., 
Producție a studiou
rilor americane.

22,00 Actualități.
22,20 Dans, dans, dans. 
23,00 Nocturnă.

siu, fratele tău îți urează 
multă sănătate, fericire, 
bucurii în viață și un sin
cer „La mulți pni !“.• (301)

DIVERSE

„CLUBUL rock G66" Lu- 
peni pentru iubitorii mu
zicii rock. In fiecare marți 
și vineri, orele 17—21, vi- 
deoaudiții muzicale rock, 
hard-heavy, la Clubul sin, 
clicatelor Lupeni. (338)

DESERVENT. Automaca- . 
ra 10 TF, braț clasic 7—25 
m lungime, nr. circulație 
36 B 6002. Qfer servicii, 
tuturor întreprinderilor, 
asociațiilor particulare, 
CAP, SMA șl persoanelor 
particulare din țară, indi
ferent de oră și condiții 
atmosferice. Efectuează 
încărcări, descurcări din 
vagoane, autocamioane, po
zări de prefabricate la dru
muri, case, garaje, fîntîni, 
rețele electrice, recupera
rea autoturismelor ava
riate. Plata se face prin 
virament sau numerar. So- 
licitanții sc pot adresa la 
L. Llvîu, Lupeni, bd. Păcii 
48. ap. 19. (300)

SCHIMBURI

SCHIMB garsonieră con
fort I, zona Bărbăteni. cu 
garsonieră, sau apartament 
două camere, cartierul 
Braia Lupeni. Informații 
strada Spirit Haret nr, 4, 
Lupeni. (333)

PIERDERI

PIERDUT diploma 8 
clase pe numele Rotunda 
Toan, eliberată de Școala 
generală nr. 4 Vulcan. O 
declar nulă.

( OMEMORARI

SE ÎMPLINEȘTE un 
an de la dureroasa 
despărțire de . draga 
noastră

AURORA (BOBI)
Nu vom uita nicioda

tă chip ii ei luminos și 
bun. Părinții sora lra. 
tele, cumnatul și nepo- 
țica Sidonia din Deva. 
Odihnească-se în pace 
Dumnezeu s-o ierte. 
(328)
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