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Pluralismul și imperativul dialogului
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de- 
construcție 

care 
princi- 
politic. 

crite- 
unui 

plutalismul

Un copac din doi copaci, crescuți din aceeași ră
dăcină, în formă de V, do la VICTORIE.

singur partid politic, pune 
capăt slăvitului centralism 
democratic ce fusese folo
sit ca buldozer pentru ni
velarea poporului nostru. 
Pluralismul politic este un 
întreg complex social, el

Dincolo de utopie, 
mocrația e o 
socială, un proiect 
are In centrul său 
piui pluralismului 
Fiind, In principal, 
riul de apreciere a 
regim politic, 
se referă la faptul că func
ționarea democrației, ga
rantarea drepturilor indi
viduale și colective slnt 
condiționate de existența 
mai multor forțe politice 
și sociale (partide, sindi
cate, grupuri de presiune, 
organizații religioase etc). 
Din aceste motive, primul 
punct al Apelului Program 
al Consiliului provizoriu al 
FSN prevedea abandona
rea rolului conducător al 

unui singur partid și stabili
rea unui sistem pluralist de 
guvernăinînt. Această pre
vedere este prima și cea 
mai importantă, pentru că 
marchează înlăturarea mo
nopolului puterii unui

tru interese specifice. Nu 
în ultimul rînd, pluralis
mul înseamnă și pluralism 
cultural, libertatea cultu
rii, scoaterea ei de sub 
deformatorul monopol al 
unei ideologii dominante.

sindicate, asociații profe
sionale etc. Nu trebuie să 
ne mire sau să ne înfri
coșeze), căci este efectul 
de subversiune a omogeni
zării politice forțate din 
perioada dictaturii. Plu- 
ra’isinul nu e o simplă 
problemă cantitativă, el 
presupune interiorizarea 
unui nou set de valori. 
Dictatura a încercat să-și 
ascundă adevărata față du 
pă o serii; de organizații și 
organisme, reduse însă la 
o singură voce, folosite în 
sens contrar pluralismu
lui, pentru adu. erea Ia un 
singur numitor a tuturor 
individualităților. Fără sA 
însemne anarhie, pluralis
mul ca și condiție a ordi 
nii, are în substanța sa 
imperativul dialogului. Dia

—im. ...i....... 1

nil se reduce la pluriparti- 
dism, deși aceasta este 
componența sa esențială. 
Pe lingă competență, libe
ră și egală între cetățeni 
pentru controlul puterii în 
stat, pluralismul presupu
ne o rețea ' Linsă de orga
nizații s >ale șl obștești, 
realizate prin liberul con- 
simțămint, militând pen-

padina a 3-a

triumlă !

Poate fi revoluția confiscată?
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Era un apel prin 
oamenii cu suflet 
rugați să 
la șalvari a

băiat bolnav de 
cerc ajutor".

și al cărui 
in fața came
lia! o fruinoa. 
Iți in uit il mese,

IComânlci", pe motiv că „revoluția 
fost conf, . a(A" f îră a ne spune 
și de către cine.

As dori să-i sugerez doamnei (’orne.i 
si orienteze energia spre o ecentualj

mă face 
a făcui, 

ineepind 
televizată

ca a 
coloratăfurie (la

Unit: n in

.,< onti nin-inonsf rnțio' ,

jntri- 
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M.i- 
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mo
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Snb acest titlu, in ria. 
rul nostru a a na rut 
notă, 
care 
erau 
bute
tinărulul Cristian 
nea, din Vulcan, 
a sosit l:i redacție 
tul Ștefan 
care, din parohi.i 
sulul, a adunat 
o sumă de bani. 
Il'i S.1 adresează 
ror preoților 
din Valea Jiului, 
riașilor cu suflet 
bravilor mineri de
\ninoasa, Vul. an (unde 
lucrează tatăl linăriilui 
suferind) si I’arosrni ru. 
gfimlntea de i contribui 
la însănătoșirea 
Cristian. El fa< > 
dintru» f.imih. 
de marc de buni 
tini ți dacă va 
fi operat, mila lui 
urzeu il va s tiv t. 
tul Iul ( rlstian Manca 
.'>517, la ugvnțiih ( EU. 
(Miri r-a BIJORI SUI )

lui 
part, 

destul 
Grcș- 
putea 
l)um.
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Pluralismul corespunde 
naturii umane pentru că 
oamenii nu sint o armată 
de roboți identici. Efectul 
de diferențiere, 
de individualizare este 
lege a dezvoltării 
Acest efect acționează ex
ploziv, în această perioadă 
oamenii organizîndu-se în- 
tr-o mulțime de partide,

tendința 
o 

nmant».

I’rof. Vasile D1NCU

(Continuare in pag. n 2 a)

MUȘAMALIZAREA 
ca rezistență la democratizare

\m admirat curajul doamnei Doina 
( ornau de a sc împotrivi unui sistem 
ce vcliilcdi a demnitatea unui popor in 
numele uni i idei utopite de „făurire a 
omului nou" : am sperat cil disperare 
că-i va fi acordat premiul Nobel pentru 
pace, făcind să plesnească de 
propriu), perechi a d>'inentă.

S--a fost să fie așa. \sta ml 
să nu o respect pentru lot ce 
nu insă și pentru ceea cc face, 
cu bizara „lecție de istorie"
■ n care ne amenință cu un „articol ful 
min.int”, depășit insă, după cum recu
noaște dinsa. de „fluiditatea evenimen
telor" și terminind cu interi iul publicat 
l.i ff> f« bru.irăc. in ziarul „I.a Tribune 
de Geneve" și prelti i( li agerifi.i spa
niolă de știri EI E, in care cerc „sus- 
|M-ndarea ajutorului internațional a. ordat

a
cnrn

polemică cu domnul Silviu Brucan, știut 
fiind faptul că și domnia sa s-a spi’cia- 
liz.it in declarații făcute agențiilor 
știri străine. In plus, a mai și 
<le „infantili >m politic".

Oricum, cred cu. o revoluție 
noastră nu poale fi o eșarfă 
confiscată de la gitul unei tinere de că
tre un profesor intr-un exces de zel. In 
lot răul c și nn bine, se spune. In con- 

Cornea, 
ce si-a

tr.'ist ru bizareriile doamnei 
in-a cucerit modestia unui tinăr 
asumat aceleași risemi, fără a avea insă 
acum excese de vedetism 
zinibet timid Și stingher 
ri-lor de luat vederi, mi a 
,să lecție de demnitate, 
domnule Radu I ilipescu !

Ce frumos c să fii modest și rezonabil, 
într o lume plină de ostentații, veleități 
si proteste violente.
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inlăture 

pe șeful 
domnul 
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La începutul lui ianua
rie 1990 „febra" schimbăm 
șefilor compromiși sau ne
doriți a cuprins și p> 
muncitorii de la SFE Lu- 
peni și CSPL Uricani. În
curajați de răsturnările de 
peste tot, aceștia 
tat hotărîți sa-1 
și ci din funcție 
CSPL adică pe 
Bădicu Dum.tru.
făcut-o, cil siguranța, 
acum, dacă n ar fi i 
(n scenă influențe de 
și perro.m? din conducere i 
UFET Petroșani și JFET 
Deva caic au ..gituit" f. rni 
opinia oamenilor și in.lrăz 
ne Iile democratice.

Pc 1? ianuarie, împreu
nă cu tehn. Zaliarie Emil, 
am inițiat f irmarea unei 
grupe sindicale la acest 
sector forestier, din nevoia 
urgentă de a discuta or
ganizat problemele pe ca
re le aveau oamenii. Mul
te constau din nemulțu
miri față de șeful de de
pozit Bădicu D, învinuit 
di mii mulți că nu i a 
plătit cm : t, că Ic a oprit 
din bani aproape jun.i de
lună, r.ivnrizîndu i in
schimb pe alț.i, ru ic ui
„amici", ca nu le î. oida 
unele drep'ii' i 1. i;.11<-, Șah- 
S i p.u e.i ca le sur ide, e.i 

totul va merge, ca ni. odată 
I in - i .1.1 Sul lt iu 111.ijo- 
i it.'de pentru indepii 1 r 
rea de la rnnil'1 ere a 
< ' Stlli.l.

In Zilele urni.ite.il ■ ■ 
. lunaj de l.i b> •răte 
declarații cupi «nzind 
geri per anale, mai 
financiare, cu |irivire 
domnul Badicn D„ 
a fi’ rezob ido. Dar nu 
au îndrăznit să scrie 
durei, [ic liîrtie. Știau 
cc știau I

Conducerea III’ 
trnșanl, înștiințată 
eveniment, vine ■ ! 
cu oamenii A foit

dințâ „furtunoasa'*, prezi
data de astă diriă de dom 
nul director Todoni Iovu, 
care practic, s-.i erijat in 
avocat al domnului Radi 
i-u (i-a luat in brațe 
se spune), ui.e-.cind 
iutii să-i „lin .teascâ'1 
cei adunați, iar apoi 
intimideze 
și să abat., -...-tisul 
ției spic ch."tiun: 
ilare, treeind u a 
nemulțumirile -ti: 
referitoare l.i plita 
rcctă. ca și ț - 
norca i'eli. in.-n , 
In cor, de ,i li 
domnul Badimi 
pe circ ere 1 că 
să o ,iu. 1 > 
zeau cui.nte-

u I Jos tiranul
Ilrni'-;i7.î o Uitlț 

cu domnul d 
dani lovii (do dat; 
in aer liber), can 
.•;i clîil de d.-:’ Z 
-.h.nibat „cac, ni 
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ezol'.ai cit: V.l ( li’ 
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pimi aînnr-i. Dar < mila 
mm in 
dl ,'icc.l 
„votare" 
parte l.i 
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Cursurile instituțiilor de învățamînt 
ale Ministerului de Interne

In vvhTv.i realizării sarcinilor cc 
ii’vin unităților Ministerului de In
terne acum și in pi rspcctiva consoli
dării revoluției din decembrie 1989, 
conform prevederilor actelor norma
tive emile de organele puterii ale 
stat și ale Decr.tului-Lege nr. 32 
din ianuarie 1990, este necesara pre
gătirea unor cadre cu un larg ori
zont de cunoștințe, cu un comporta
ment civic și o ținută morală, înzes
trate eu temeinice deprinderi pentru 
activitatea profesională, In măsură 
sa apere cu fermitate drepturile și 
libertățile fundamentale ale cetățeni
lor, avuția n rțională și proprietatea 
particulară.

In acest sen - in -lituțiili de învăță- 
mint din suLârdinea Ministerului de 
Interne pregăti--c cadre tinere pen
tru poliție, pompieri, penitenciare și 
pașapoarte — pînrt ontrol trecere 
frontiera, pi in euiiuri de zi cu du
rata <le 3 ani, la Școala militară de 
ofițeri activi (Bivurești—Băncasa) și, 
rc.sprcliv, 2 ani, la școlile militare de 
subofițeri din localitățile ( impina. 
Slatina și Boldești (Prahova).

trimiterea in școlile militare se 
face pe bată di- ifincurs organizat a- 
nual, de regulă rn luna iulie — pen
tru școala de ofițeri — și in luna 
august pentru școlile de subofițeri. 
Examenele de admitere au loc ia 
respectivele instituții militare și de ln- 
vățămint și constau în probe scrise 
la Istoria Romanii i. 1 imba și litera
tura romană, o limbă străină de 
Largă circulație internațională și pre

gătire fizică, după programele ela
borate de școlile militare de ofițeri 
și subofițeri. De asemenea, candidatii 
vor fi testați psihologic pentru deter
minarea trăsăturilor de personalitato 
și vor fi examinați medical spre a 
se stabili dacă sînt apți pentru ser
viciul militar activ. Admiterea se 
face pe baza mediilor obținute, In li
mita locurilor existente.

La concursul de admitere în școli
le militare de ofițeri-subofderi ale 
Ministerului de Interne au acces ne
îngrădit, cetățeni ai României, băr
bați. fără deosebire de naționalitate 
sau religie, care îndeplinesc, cumula
tiv următoarele criterii : au virsta de 
pină la 24 de ani, sint absolvenți de 
liceu, cu diploma de bacalaureat, sînt 
apți medica! pentru serviciul perma
nent în forțele armate și au înălți
mea de minimum 1,70 m, sînt cunos- 
cuți că au o conduită morală ireproșa
bilă în școală, la locul de muncă și 
in societate. Candidații pentru școala 
de ofițeri trebuie să cunoască satisfă
cător o limbă străină. Pentru școlile 
militare de subofițeri, tinerii vor 
avea, de regulă, stagiul militar înde
plinit.

Cei caic doresc sâ participe in 
concursul de admitere se vor adresa 
conducerii Politici Petroșani. Cererile 
se vor prezenta unității sus mențio
nate pînă la 1 aprilie 1990 pentru 
•Școala militară de ofițeri activi, și 
pînă la 1 mai 1990 pentru instituțiile 
militare de subofițeri.

De la C.M.P.U.N
Domnul Roniulus Buc- 

dan nc comunică din
partea Consiliului mu
nicipal provizoriu de
uniune națională că
întreprinderile care au 
înaintat, pină la data 
de 10 februarie, cereri 
pentru ajutoare uma
nitare venite din străi
nătate, vor primi a_ 
ceste cereri. Cererile 
înaintate după această 
dată nu mai pot fi 0- 
noratc pentru că pro
dusele primite de peste 
hotare s.au epuizat. 
(MB.)

DIALOG

F.COLOGIȘTII din Va
lea Jiului au obținut un 
sediu permanent. Este vor. 
ba de încăperea aflată la 
parterul blocului 84, do 
pc strada Republicii Petro
șani, în vecinătatea floră
riei .și unității „Plafar". 
Deci în plin centru. Spe
cificăm că ședința săotă- 
mînală de azi, marți 27 fe

— ( altile, măninci ovăz?
— < u plăcere, va răspunde un cal bine crescut.

loto: șt. NF.MECSEK

Precizări ale ceferiștilor
După cum eslc cunoscut, în ziua de 19 februarie, 

mai multr mii de mineri și alii lucrători din Petro
șani s-au deplasat la Bu- urcști, exprimindu-și des
chis dorința de a manifesta in sprijinul guvernului 
țării. Deplasarea la București a creat, pentru lu
crătorii feroviari din Petroșani, o situație deosebită. 
Din dorința do a nu exista dubii cu privire la ro
lul și atitudinea feroviarilor din \ alea .fiului, am 
fost rugați de conducerea Regulatorului do Circula
ție și Mișcare din Petroșani să consemnăm o preci
zare în ziar. Menționăm că au formulat textul a- 
eestei precizări domnii ing. V ictor lloiu, șeful HCM 
Petroșani și V iore| Svichiu, operator șef al R< M.

„Dorim <> sc înțeleagă 
f 'ptul că dintotdeaima cc- 
fcriș' i an fost și sînt a- 
latun de miorii. Cărbune
le ajunge la cik- ni și ter
mocentrale prin interme
diul nostru al feroviarilor. 
Interesele nnn Tilor și ce
feriștilor '-int comune. Sin. 
tem deopotrivă fm .ace
luiași popor. Cit privește 
situația creata In ziua de 
U februarie, noi am r,i> 
puns voinței mim i ilor, deși 
domnul Ion Jli.?-< Q fă. ti.e 
apel prin mijloacele ma 
medi ca oam nii ■ i i-îmi- 
nă :n localitățile lor și la 
locurile de mun'.ă. Sub 
aspect tch ic con .< itnin a 
unor garnituri de b. n pcu" 
tru București a implicat 
anularea altor tvwiri de 
călători, pc distanțele Pe
troșani — Simeria și re
tur și Petroșani — Bărbă- 
teni '-i retur. Toate aceste 
probleme ., , rut timp de 
rivoivarv. NWi’ mult, dom
nul ministru al transpui. 
tuulor, Bur.ada, avînd or 
din de la guvern, ne-a 
transmis telefonic d.soo- 
*iția de a ni primite ple
carea tr nurilor ,pre Bucu
rești. Au avut ioc. de ase
menea, dup I știrea noas
tră, convorbiri telefonice 
separate între directorul ge
neral al CMV 1 și domnii 
lliescu Bura, ia Repeta
tele convorbiri telefonice 
care urmăreau iczolvarea 
Situației au determinat in. 
tîrzicri în me ar< a trenu
rilor spre București. De 
asemenea a avut loc în 
dimineața zilei d- 19 fe
bruarie și o convorbire 
telefonic.'i intre șeful IICM 
Petroșani, ing. Victor llo- 
iil si dom nil fle'u Voiran 
Voiculfscu. Explicîndu i-se

• ’tiHiția tensionata din 
rara Petroșani, domnul 
Ce lu Voi an Voic^lw u a 
decis :ă vină la Petroșani, 
Comuniciii 1 aer.i-tă deci
zie domnului director ge
neral al CMV.I, tirmind 
e i pe plan local ra se ia 
m.v-'iri de reținere a mi
ne, ,ior din Valea Jiului 
pînă la sosirea dumnealui. 
Minerii au refuzat cate- 
gorit să rămină în Petro
șani, cerind plecarea ime
diată la București. In fa
ța manifestării ferme din 
partea celor citeva mii de 
mineri a hotăririi de a plo
t-a la București — facem 
precizarea că fuseseră o- 
cupatc do către mineri toa
te vagoanele de călători 
existente în stație — lu
crătorii ceferiști nu s-au 
opus. Ilotărirca minerilor 
a fost re- pectată întru totul. 
Dorim să fim bine înțe
leși. CîFR-ul nu este al 
niciunci forțe politice, nu 
sprijin i nici un fel de 
grupare; CF'R-ill este aj 
țarii, al poporului, iar ac
tivitate.! sa sc bazează pe 
reglr-mentăi i precise, care 
nu pot fi schimbate de la 
un moment la altul, dat 
fiind nci sitatca asig.nă
rii deplim i siguranțe a 
circulai iei calătoi dor și 
mărfurilor. O 
circulație fără evenimen
te nu e poate realiza sub 
pi .un", iar situațiile ivi
te spontan pol dăuna giav. 
Rugăm sa fim înțulr i de 
toți oamenii de bună cre
dință că fiecare tren cir
culă pe bază de ordin, de 
iprobaic. Ac. ste ordine și 
aprobări se emit de orga
nele supei ioarc nouă".

Posta redacției t »
UN GRUP DE CETĂ

ȚENI din Aninoasa: In- 
trueît sesizarea dumnea
voastră este anonimă, nit 
o putem lua in considera
re nici noi, nici Direcția 
comercială municipală.

IOSIF LAZAR, str. Au
rel Vlaicii, Petroșani: Scri
soarea dumneavoastră a 
ajuns extrem de tirz.iu la 
redacție, ceea cc face ea 
faptele relatate -ă mi mai 
fie actu.d.'.

Pluralismul și 
imperativul dialogului

j

(Urmare din pag. î)

logul înseamnă pluralita
tea opiniilor, intenția ți 
posibilitatea comunicării, 
acceptarea ideii că realita
tea este atît de complexă 
imit poate fi văzută ți din 
tJlc perspective dccît a 
noastră. Di ilog înseamnă 
păreri contrare și respectul 
părerii celuilalt. Dialogul 
pr< supune egalitate și o

punte de comunicare pe 
care dialoganții trebuie 
să o construiască împreu
nă peste prăpăstiile care 
există între părerile lor. 
Filosofii rădăcinilor înțe
lepciunii noastre foloseau 
dialogul pentru a scoate 
adevărul la iveală. Elibe
rarea de fanatism și exclu
sivism este prima treaptă 
a autoconstrucțici dialo- 
gantului din noi.

(l'rinaro din pag. I)

Și a rămas pc poziție. Știa 
dumnealui cc știa I

Am scris nt>m«'i un me
moriu în care am centra 
Uzat idi ile '.lin cele 12 de
clarații ale muncitorilor, 
de care tun pomenit mai 
sus.

5 februarie. Ain luminat 
acest memoriu domnului 
inginer Bojji», cerc se o- 
cupă cu organizarea sindi- 
•-.r.jiui liber al IFET Deva 
(Căruia i se subordonează 
și UFET Petroșani), rugind 
ca problema i lie abor
dată pe linie de sindicat

6 fvbruarit Apare în co_ 
îidianul „Zori noi" arti
colul privitor la situația 
de la noi, oglindind ne
mulțumirile muncitorilor. 
Dar nu vine nimeni sa 
cerceteze declarațiile lor.

Intre timp forestierii de 
la . T'E But.i, lucrătorii ma. 
i imureșcni, „rușii" cum 
le spirnem noi, refuză să 
lucreze „pină nu va fi 
schimbat Bădica" cel des
pre care știau că nu le con
firma corect cantitățile de 
lemn trimise tn depozit 

■ ■ duc la sediul IJFET la 
i’ctioșani ți cer înlătura
rea expresă a acestuia. I.a 
fel, la SFE Lupeni. briga
da lui Viciunea Ion, refu
ză să încarce la pădure 
mașinile „pină nu pleacă 
I iiiaicu1.

La Deva, în cadrul adu
nării repiez.entanților pe 
IFET, este schimbat din 
funcția di director al IFET 
domnul inginer Nicola Ion

ți înlocuit de domnul in
giner l’etiic Aron, prin vot 
deschis.

Domnul Nieol.i rade, dom
nul Bădicu rmninc...

13 februarie. Noul direc
tor al IFET, domnul I’etric 
iși anunță vizita de lucru 
pentru orele 15, dar soseș
te pe la 18,30, urrnînd să 
ținti ședința cu cei care 
mai cran, la accfi oră, prin 
preajmă. In orice caz, pri-

MUȘAMALIZAREA
1

vind în lungul drumului, 
oamenii pro Bădicu aștep
taseră răbdători sosirea a- 
cestuia, ca sa ia parte mă
car ci, conform instrucțiu
nilor. In camera cintarului 
domnul l’etric apucă Iîn
tărit și diplomat problema 
In mimi și, după ce-și de
clară imparțialitatea sută 
1 i : ută, lasă să i se vadă 
indignarea ,și dezaproba
rea pentru „tupeul" de-a 
lacc un memoriu ca cel 
pe ctire-1 avea în mină, 
seie de mine: „Dacă era 
de lucru in depozit, dacii 
imiți lemn, n ați mai fi 
avut vieme de asemenea 
scri’-ori să puneți oame
nii pe drumuri l“. Oame
nii, copleșiți au mai po
menit totuși, cîțiva și a- 
cum, de Irtinii la care nr 
fî avut legal dreptul și pe 
care nu i-ati primit de la 
șeful de depozit. Dar nu 
asta voia să audă domnul

director, de aceea, proba
bil n-a auzit. Dumnealui 
voia să obținu confirmarea 
de la cei prezenți ca dom
nul Badicu să fie menținut 
pc post. Și a obținut-o, de 
Ia cei zccc-cincisprezcce 
care au luat euvîntul fără 
n supune la vot, puțind 
să conchidă ceea ce era 
de așteptat: domnul BA- 
dicu, „rezistă", rămîne. 
Nimeni nu vine să cerce
teze declarațiile muncito
rilor, nici domnul Pctric.

16 februarie. Cincizeci 
de forestieri „ruși" de la 
SFE Buta coboară din 
munte la CSl’L Uricani, 
îl găsesc pc domnul Bădi
cu și-l obligă să scrie în 
fața lor o demisie, un an- 
gajnmcnt cum că va pă
răsi depozitul.

Și tot așa, cine știe pină 
cînd și pînă unde...

Rezultate: imediat după 
reconfirmarea de către di
rector, au urmat unele mă
suri de „represiune", de 
intimidare a îndrăzneților 
care s-au pronunțat îm
potriva „șefului", cărora 
li s-au făcut reproșuri ne
drepte, chiar și de către 
doamna Bădicu Valeria, 
contabil șef la SFE Lupeni. 
Brună Gina a avut de su- 
f-. ' it pentru curajul de a 
fi redactat procesul verbal 
al constituirii sindicatu
lui. pc 12 ianuarie. Mar
cela Cîmpcan, a fost ne
voită să-și caute alt loc de 
munră, aflîndu-se printre 
cei mai hoWViîți.

Vor pleca și alții...
Domnul Bădicu rămîne, 

„rczi'tă" I

bruarie, va avea loc Ja se
diul propriu al Mi.șcărfi 
ccologiste, la ora 15. (I.D)

REVIZII TEHNICE. Do 
eurînd unitatea „autoser
vice" de la Livezeni, afla
tă vis-a-vis de stația PECO, 
este autorizată să execute 
reviziile tehnice ale auto
turismelor în anul 1990. 
Deoarece a mol rămas 
doar o zi din această lună 
a anului, cei caie au ma
șini înmatriculate în luna 
februarie, trebuie să sc gră
bească. (T.S.)

DIN NOU CHEI. La re
dacția ziarului a fost adu
să o nouă legătură de chei. 
Nu este nici prima ți, din 
păcate, avem convingerea 
că nu va fi nici ultima. 
Păgubașii se pot adresa 
administrației ziarului.

HIRTIA. Este materia 
primă prețioasă. Sugerăm 
înființarea în municipiu 
a unor tonete pentru co
lectarea deșeurilor de hîr- 
tic. Ce spun gospodării 7

INTERVENȚIE OPERA
TIVA. Sîmbătă, din ne
glijență, o lampă dc gaz 
a fost uitată aprinsă. Un 
coteț do porci situat sub 
viaductul ce face legătura 
cu stadionul „Jiul" a luat 
foc. Cum flăcările amenin
țau să ia proporții, fiind 
peste 30 de animale fn 
pericol, doi oameni do 
bine, șoferi pe autoduba 
31 HD 5690 au intervenit. 
Focul a fost stins, anima
lele salvate de la... afuma- 
re prematură. Bravo pen
tru cei doi șoferi, oameni 
cu simț civic. Dar atențio 
pentru cei care lasă pe o- 
riunde, nesupravegheate, 
sursele do foc.

Rubrică realizată do
II. AI 1 XANDIUCSCU
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SPORT .. SPORT SPORT SPOR II » SPORT' : SPORT
Fotbal divizia A Mărturisirile surprinzătoare

Un portar și zece apărători • « •

• „V' CRAIOVA — JII’Îj PETROȘANI 2—0 
(1—0). • Stadion „Central**, timp splendid (vară în 
februarie !), teren excelent. • Atmosferă tonifiantă 
(ca la Craiova !), trompete, steaguri, eșarfe., petarde 
(una a pocnit la 30 cm de an polițist .’). • Spectatori 
— p<*ste 30 000. • Raportul loviturilor de colț
7—0 (?!). • .Șuturi pe spațiul porții 10—0 (?!). •
( artonaș galben — C’ristca. • Au înscris Săndoi 
(min. 21) și Gică Popcscu (min. 82).

Punct de plecare: Jiul 
s-a comportat rezonabil la 
Craiova. Putea să fie și 
mai rău! Echipa lui Tonca 
și Lcca s-a apărut bine, 
cu un portar și... zece fun
dași, o orientare tactică 
binevenită, fiindcă nu 
juca la Hațeg, ci cu 
Craiova. De fapt, 
„zmeii** lui Cîrțu n-au 
latat mai nimic, așa 
partida ni s-a păi ut 
mai fusese Jucată, 
pară iun de bani !**, 
spunea un chibiț ! (Și 
vea dreptate, oltenii au 
vindut bilete de 15 lei plus 
un calcndăraț cu prețul 
de... 35 de lei. Strlngc lu
mea bani !).

Deci, craiovcnii au jucat 
în dorul lelii, iar jiuliștii 
s-au apărat ermetic, exce- 
lind Scdecaru, 
Mihăil i, Dodu, 
venit in ajutor 
chipă. Ghițan a 
goluri gata făcute.
20 de minute de Joc steril 
fin care oltenii au ratat 
prin Dudan și G. Popc-eu),

se 
„U" 
nici

a- 
că 
că 

ȘT ți 
cum 

i a-

Florescu, 
cărora lc-a 
întreaga e- 
salvat 2—3 

După

ale unui mare campion

Praful de pe tobă 
și mirosul dolarilor (I)

de
cu 

nou
40,
ca-

la un corner executat 
Badea, Săndoi înscrie 

. capul: 1—0. Apoi, din 
„lălăialâ". In minutul 
Dudan expediază, cu
pul, balonul în bara dreap
tă.

D’ip.i pauză nu se schim
bă nimic. Nici în compo
nența echipelor. Mai tîr- 
ziu, craiovcnii i-au înlo
cuit pe Dudan cu Ncagoe 
și pe C. Ghcorghe (pe a- 
ccsta îl cheamă Ceaușilâ,. 
săracul, dar numele lui nu 
putea fi nici scris și nici 
pronunțat că-1 „papa" bau- 
baul) cu Cojocari». Cu soa
rele in ochi, echipierii Jiu
lui mențin scorul pînâ în 
min. 82, cînd, ia o centra
re a lui Mănăilâ, sar Gi- 
c.\ Popescu și Scdecaru, iar 
naioveanul, cel mai bun 
fotbalist al anului 1989, în
scrie cel de-al doilea gol: 
2—0. In rest, pauză. După 
cum au început returul, 
jucătorii Jiului an de gînd 
să nu ne dezamăgească. 
Astăzi, meci de cupă cu 
Dinamo I

Alirvea HfJJORESC V

<1 asami nu r

1. D namo 18 17 0 1 59— 8 34
2. Steaua 18 15 1 O «5 47—12 31
3. „U“ Craiov.i 18 11 4 3 30—10 26
4. FC Inter J8 8 3 7 30—29 19
5. FCM Brașov 18 7 5 6 18—31 19
6. FC Bihor 18 9 0 9 38—32 18
7. Petrolul 17 7 3 7 23—19 17
<1. „Poli" Timișoara 18 5 6 7 24—25 16
9. FC Farul 17 5 5 7 23—23 15

10. Sportul stud. 18 G 3 9 19—26 15
11 Flacăra Moicni 18 6 2 bi 19—26 1 4
12. „U" CluJ-Napoea 18 1 6 8 18—38 14
IJ. Jiul Petroșani 18 5 3 10 19—31 13
14. SC Bacău 18 5 3 10 20—35 13
15. Corvinul Hunedoaiu 18 5 2 11 17—39 12
16. FC Argeș 18 5 1 12 17—41 J1

ETAPA VIITOARE (4 martie) : SC Bacău — 
Univ. Craiova; FC Argeș — FC Farul; PC Inter 
Dinamo; Petrolul — I'lacara; Steaua — „U“ Cluj-Na- 
poca; FC Coivmul — FC Bihor , Jiul Petroșani — 
Sportul stud. ; Stau: FCM Biuțov, Poli Timișouia.

Așadar s-a reluat cam
pionatul diviziei naționa
le t\ de fotbal. Prima e- 
tapă a- returului, după a- 
vanpremiera din Cupă, de 
miercurea trecută, a fost 
așteptată cu interes de 
către toți iubitorii fotbalu
lui. Motive sînt mai multe. 
Fotbalul nostru are o no
uă conducere, meciurile 
se pare că se vor desfășu
ra în condiții de deplină 
sportivitate și cinste, 
treaga lume n 
este cuprinsă de 
al democrației 
Și mai mult 
campionatul diviziei 
ționale A de fotbal a 
ceput cu două mari 
sențe, marcate rle exclude
rea din comp, tiț.e a Vic
toriei București și FC Olt, 
favorizatele soartei In ve
chiul regim.

Dar. iată pe scurt cîteva 
considerente legate de a-

ceasta primă etapă. Lidera 
clasamentului, Din ano 
București, a trecut mai 
greu decît ne-am fi aștep
tat de FC Argeș, deii'sâ să 
alung.' emoțiile propriilor 
suporteri în retur. Lupescul 
și, mai spre final, Rădu-

în-
fotbalului 
suflul nou 
românești, 
dorit ntit, 

na- 
în- 
ab-

PETRE DRAGOESCU — 
un marc campion, un nu
me care nu mai are nevo
ie de prezentare. Este unul 
dintre cei mai buni spor
tivi pe care i-a dat Valea 
Jiului. Acum c trist, 
săptămînal a informat 
ronat cititorii cum că 
tletul Petre Drăgocscu 
£i obținut ceti mai 
performanță 
hi 
buna 
lor, ia'.i o parte 
marcsul atletului
• 1985, Atena — 
pion european,

Un 
e- 
a- 
ar 

buna 
internaționa- 

printr-un loc 4. Pentru 
informare a cilitori- 

din pal- 
nostru: 

vicccam- 
• 1984,

1985, 1986 — de trei ori 
consecutiv, deci, locul 4 
la campionatele mondiale 
de la Paris, Madrid ți I.ic- 
ven. • Cinci titluri 
campion balcanic, la 
ți 1500 m. De trei ori con
secutiv cfștigător al „Che
tei de aur" (care i-a și ră
mas definitiv), la Osaka, în 
Japonia. • Pe plan națio
nal, deține patru recorduri 
(600, 800, 1000 m .ți o milă) 
și două pe teren acoperit 
(800 și 1500 m). De 9 ani 
(longevitate, nil glumă!) 
este recunoscut drept cel 
mai bun alergător din țară, 
la 800 și 1500 m. Din 
cești 
fast 
de 7 
cum 
a a

ete
800

a-
9 ani, doar doi ani a 
la „Steaua**, restul 
numai la „Jiul**. Nn 
seria săptămînaiul că 

a aparținut in exclusivita
te lotului național.

ce ne-a relatat Petre Di i- 
goescu.

— Nu știe nimeni ce în
seamnă viața unui atlet I 
Eu alerg 26—28 km pe zi 
cu cronomctrul în minai 
Singur. Au fost vremuri la 
Petroșani cînd aveam an
trenor pe domnul Milialy, 
care nu-mi dadea 
cheia de la vestiar, 
citva timp am și cu 
tiar la Jiul. Acum sînt „pro- 
fesionist-profesionist". Nu 
mai am nici un antrenor 
CMartTșescu e secretarul Fe
derației). De cele mai mul
te ori, la Jiul, cînd se sta
bileau obiectivele, antre
norul Mihaly spunea Cu nu 
se amestecă, fiindcă sînt la 
lotul național. Dar cînd se 
trăgea linia și luam și eu 
o dată pe an (?!) o primă 
de 5000 lei (și aceia impo
zabili !), domnul Mihaly 
pretindea (pentru rezulta
tele mele !), 2500 lei primă. 
Nu m-am supărat și 
alergat în continuare 
Defileul Jiului și pe 
Iul Bănlțci. Asta, pe lîngă 
multe altele, știute și ne
știute se întîmpla la Jiul...

— IJar în competițiile 
internaționale, cum 
l’etro Drăgocscu?

— Aici eram ca vai 
mama noastră. Crăpăm de 
ciudă cînd atlcții de 
loara primeau de la spon
sorii lor de 10 ori 
mult decît noi. Noi,

nici 
IX? 

ves

am 
pe 

dea-

(Le

cu

ina i

fapt, nu pi im'am nimic. 
Diurna era de 10 dolari pe 
zi, ni se dădeau, încă din 
țară doar 2,80 dolari. Așa 
era ordin ț Pentru a putea 
să ne cumpăram și noi 
cite ceva (fiindcă toate ne 
luau ochii !), ne duceam 
mîncarc de acasă în traistă 
și ceream banii d!*'
de la organizatori. Să 
mai vorbim de faptul 
numai în cazul meu, 
tletul Petre Drăgocscu, doar 
pentru faptul că luam star
tul într-o competiție de 
anvergură se primeau nici 
mai mult, nici mai puțin 
de 2000 dolari. Din aceștia, 
cu luam praful de pe tobă

diurnă 
nu 
că, 
a-

și mirosul dolarilor. U- 
neori noi, românii, no com
plăceam să bem, pentru 
reclamă, băuturi cu fel <J<» 
fel de vitamine pentru 
sportivi. Se dădea o pri
mă de 2—300 de 
Băuturi insuportabile, 
le înghițea nimeni.
ărăcia td împinge la 

rice I Eram cele mai amă- 
rîto delegații de sportivi. 
Și totuși obțineam perfor
manțe. Numai noi știm cum 
ni se asigurau transportul, 

• aznrea, masa.
— Despre asta săptâmîna 

viitoare...
Interviu realizat de 
IVIircea niIJORESCU

vitamine 
.Se dădea o 

dolari.
nu

Dar 
o-

Schiul in plin sezon 1
ră
cn

ele 
ui- 
are 
trâ

de
a-

asemenea preocu- 
care să sprijine

Ș> 
a-

punct, 0—0, a obținut
< luj, Inter Sibiu. Se pare 
eii primăvara timpurie nu 
i-a prins pi> :■ 
„șepede roșii", 
dlVid un puni t 
propriul teren 
i lupa noastră

pregătiți pe
■ • ''.I

marc 
Șleau.i,
campioană,

iCO- 
pe 
p-

1

Performera etapei—„Poli" Timișoara
această 

bucu- 
și mai 
rindurile

a in 
lallnt 
oriei?

cioiii, au semnat 
victorie a echipei 
reștenc semăninrl 
multă panică in 
argeșenilor. In Regie, Spor
tul studențesc -r ciștigat 
greu în fața Corvinlllui. 
Răduță inscric primul gol, 
Gabor egalează șl '(’irlea 
reușește victoria, deși »■- 
moțiilc gazdelor au exis
tat pînâ in 'iltimul moment 
al partidei. Un nefperat

cil 
tiV

( ilpi'l
Ii
11/

v a 
surț 
i k 
i li >

i

KHi 
ni h

j
j
j

i

Prizonicri ai presei, 
dionlui și teloviziu'iii, 
re ne asaltează cu infor
mații si programe ade
menitoare dar prea des... 
imprcvizjîiile, nu reușim 
.ă ne desprindem de a- 
■este oar'cum noi și i- 

nodite îndeletniciri și să n ■ 
aducem aminte că mai 
există natură, cabane, că
rări troienite și pîrtii de 
schi, care în această iar
nă, prin forța împrejură
rilor, au fost neglijate.

Să nu uităm totuși că 
Valea Jiului este o zonă 
prin excelență montana, 
că dispune do două tele 
scaune care permit un 
acces comod și rapid spre 
zonele alpine din Parîng 
și Straja Lupeni, cu tot 
lanțul de evenimente plă
cute ce Însoțesc o parti- 

schi.
a 

largi 
s-ar 

să se 
aces- 

și 
rccon- 

r detalii ea- 
i materială.

li
prin

dă duminicală de 
Efervescența care 

cuprins cele mai 
sfere do activitate, 
putea și ar trebui 
extindă și 
tui sport 
destinderi 
side rarei» 
re țin de 
organiz ir, 
începători

asiipra
,1 xănâtAțil 

i, prin 
unor 
Inv.i

struirli
moni-

i illPOț'tjh*‘ i inin

și alte 
pări 
practicarea plăcută 
sigură a schiului de 
grement.

Cît privește schiul 
performanță, să nu 
tăm că Valea Jiului 
înfiripate frumoase 
diții, în special la nive
lul copiilor și Juniorilor. 
Acum cîțiva ani Parîngul 
a fost chiar gazdă a cam
pionatelor naționale 
seniori, sperîndu-sc 
tunci că acest moment 
favorabil, cu efecte pro
pagandistice de prim or
din, ar putea' constitui 
startul afirmării depline 
a talentelor Văii, pier
dute din păcate pe drum 
în disputa cu campionii 
țării, proveniți cel mai a- 

din prolifica și 
mai consecventa 

i Prahovei.
la un nou

dosea 
mult 
Vale

Pînâ
a

start 
sp o vii turile piramidei 
■chiulqi românesc, 
te mai bine pregătit 
rlat.n ..ceasta.
In piu s-r 
controlat

poa- 
de 

să revenim
Io schiului nc 
de acele cro-

\ 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
I 
i 
t 
t 
J 
t 
t

I 
t 
t

t 
t 
t 
I 
l 
iI

«I

ori. LKilItaren tronț- nom«*t
1

> n, . u convin- (
1 1 li ijl»1’ ir« rcA • <> i‘ ’minieâ în- ț

>11 ai <*□ a'uMc nțri luni» * Ml itU pe |.iltii n>- poate ț
%| U<* f v • ‘ *. 11 d • i • u 1 • • 1t J '!• ■ Ri f.u ții ini’.B.i- ț
in d ncdtlvfVc», <) alunec.'.re libe- 1
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F I t M E
PETROȘANI — P.irin- 

gul: Africa Express; 7 
Noiembrie: In căutarea luj 
Jupiter; Unirea: Substi
tuirea.

T.UPENI: Miss Iugosla
via.

VULCAN"; Stop cadru 
la masă.

LONEA: Fiecare vini
lor vrea să știe

URICANI: Comisarul.
PETRTLA; Un pas gre

șit
A.N'INOASA: Taina re

ginei piraților.
T.V.

10.00 Actualități.
10.15 Teleșcoală .
11,30 Vatra folclorică.
11,55 Calendarul agri

cultorului.
12.15 Răspuns la o scri

soare.

12.30 Roman foileton (re- 
luare).
Nopți și zile.

13,25 Desene animate.
13.45 Actualități.
15.30 Pe Mureș și pe cîm- 

pie.
16,00 Sănătatea.
16.20 Patrimoniu.
16.45 Teleșcoală.
17.10 Video discotecă.
17.40 Documentar știin

țific.
18.10 Tribuna partidelor 

politice.
19.10 Desene animate,
19.30 Actualități.
20,15 Maeștrii artei ro

mânești.
20,35 Teatru TV.

Sfintul Mitică Bla. 
jinu’ 
de Aurel Baranga.

22.40 Actualități.
23.00 Muzică ușoară.
23.20 Nocturnă.

Combinatul minier 
Valea Jiului

cu sediul în Petroșani, str. 23 August nr. 2 
organizează în data de 7 martie 1990, 

ora 11,30, concurs pentru ocuparea postului de 
— contabil șef la IM Urlcani
Condițiile de încadrare sînt cele prevă

zute în Legea nr. 12/1971.
înscrierile se fac pînă în data de 5 mar

tie 1990.
Relații suplimentare, precum și tematica 

pentru concurs se pot obține la Biroul perso- 
nal-lnvătămint social din CMVJ.

Mica publicit a t e

Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

miniere pentru huilă 
cu sediul în Petroșani, strada Mihai Viteazu 
nr. 3, executa la comanda dumneavoastră, în 
condiții de calitate, eficientă și operativitate 
desăvirșite, lucrări de :

— studii tehnico-econoinice privind ren
tabilizarea producției in întreprinderile mi
niere ;

— cercetare și inginerie tehnologica pri
vind exploatarea și prepararea huilelor;

— studii de fezabilitate și proiecte de 
cerretare geologică a zăcămintelor;

— studii tehnico-economice privind con
servarea lucrărilor industriale;

— proiectarea lucrărilor miniere specia
le privind: combaterea focurilor endogene, 
degazare, innamollre, ramblelere, inertizare

I cu azot ;
— cercetări privind recuperarea rezer

velor din pilieri in condiții de securitate pen
tru lucrările de suprafață ;

— exploatarea zonelor de afloriment 
prin microcarlere ;

— tehnologii și utilaje pentru translata
rea construcțiilor ;

— cercetări și proiectări pentru instala
ții de automatizare și dispecerizare asistată 
pe calculatorul electronic, precum și Instala
ții de distribuție, comandă și control;

— amenajare verticală a terenului in in
cinte industriale și publice, precum și opti
mizarea transportului in cadrul acestora i

— amenajarea zonelor alpine în scopul 
creării zonelor de refacere a forței do mun
că, odihnă și agrement ;

— studii psihosociologice privind feno
menele sociale majore cu care se confruntă 
mineritul ;

— studii topografice, geodezice și lu
crări de cadastru.

Pentru relații suplimentare* vă puteți a- 
dresa ta telefoanele 935 11160, 11161, 41463
Interior 422.

întreprinderea minieră 

Aninoasa
nu mal face angajări, pentru nici o categorie 
de personal, începînd cu data de 26 februarie 
1990.

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE 

ENERGETICE DEVA
încadrează în condițiile legii, electricieni cu 
condiții de șefi de tură pentru stații electrice 
de transformare din cadrul CIT Petroșani, 
precum șl pentru CDEE Petroșani și Brigada 
de Construcții Montaj Pentru activitatea de 
construcții montaj, încadrăm și muncitori ne
calificați (bărbați).

Mai precizăm că se acordă următoarele 
gratuități :

— gratuitatea chiriei la apartament
— gratuitatea energiei termice la apar

tament
— tarif preferențial de 0,25 lei kWh ta 

energia electrică.
Persoanele interesate se pot adresa la 

sediul IRE Deva biroul POPIR, tel. 15750, 
int. 121, 131 sau la CIT Petroșani, CDEE Pe
troșani și BUM Petroșani, tel. 41850, 41880.

In orașul Urlcani din data de 1 februa
rie a.c. s-a deschis un video-club in sediul 
Casei de cultură, patronat de Organizația Ti
neretului liber, din acest oraș. Deschis între 
orele 18—24, a întrunit sufragiile tuturor ti
nerilor, prezcnțl în număr mare, în fiecare 
scară de program (video-clipuri, filme, mu
zică, desene animate, varietăți).

V<î invităm să no onorați cu prezența 
dumneavoastră I

Organizator C osiei Stâncii

Autobaza uzină ds transport 
local Petroșani*

strada Iscroni nr. 3
<isî itir.i pregătire intensivă cu uohducatoii 
aul profesioniști pentru cei care doresc să 
obțină categoria „D" de conducere. Celor ce 
obli» categoria „D" de conducere li se asi
gură locul de muncă la unitatea noastră.

Salarizarea și încadrarea se vor face con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare la sediul unității, te
lefon 43328 șl 13622.

LUNA PARK SOLI
amplasata in Petroșani, lingă cinema 

„Paiingul” invită copiii șl tinerii din Vale 
la o plimbare de vis cu mașinuțcle cioclii e 
sau la salonul nostru de jocuii mecanice și 
elcc Ironice, un mijloc modei n tl<* disliacțic 
variată, completă.

V,î aștept un.

I

ANIVERSARI

SOȚUL Grlgore și Gigei 
fiul urează scumpei lor 
Călina Valeria cu prilejul 
zilei de naștere și ieșirii 
la pensie multă sănătate, 
fericire și „La mulți anii", 
(332)

COLEGII sectorului VIII 
electricieni IM Valea de 
Brazi urează multă ferici
re și casă de piatră cole
gului lor Hobiceanu Ion 
cu ocazia căsătoriei (dar să 
nu uite șurubelnița și a- 
paratul de măsură). (358)

VINZAItl

VIND amplificator 2 X 35 
W Akay AM-U22, caseto- 
fon DECK Akay GX-F51, 
boxe Unitra-75 XV, video- 
rccorder JVG IIR-D211 EM. 
pick-up deck NAD. casete 
audio, video. Telefon 42943. 
(354)

VIND sufragerie com
plexă, lucioasă, frigider 
Arctic, mic, aragaz cu bu
telie, sobă pe motorină cu 
cuptor șl mobilă diversă. 
Informații telefon 42995. 
(353)

VIND Kenault 10, per
fectă stare. Telefon 41317, 
(351)

VIND casă cu trei came
re și grădină. Informații 
telefon 43237. (342)

VIND corpuri stupi ver
ticali multietajați și cazan 
baie din cupru Telefon 
431 13. (341)

SCHIMBURI j 
t

SCHIMB apartament 1 
camere confort I spori* 
GTaiova pentru apartament 
2 camere Petroșani Nord, 
sau zona Hermes. Relații 
telefon 44193, după ora KL 
(349)

OFERTE SERVICII 1

GAUT femeie îngrijire 
copil la domiciliul meu. 
Adresați Petroșani str.
Dr. Petru Groza nr. 28 ®, 
ap. 39. (357)

DIVERSE

PROFESORI matemati
că medităm eficient pentru 
admitere. Telefon 41736, 
după ora 18. (346)

EFECTUEZ transport 
cu ARO 214 și remorcă In 
toată țara. Informații tele
fon 41506. (211)

PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Teodores- 
cu Marinela, eliberată de 
IUM Petroșani. O declar 
nulă. (310)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Nițu Ion, 
eliberată de IM Bărbăteni. 
O declar nulă. (345)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Nan Gelu. 
eliberată de IM DÎIJa. O 
declar nulă. (350)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și periodice nr. 
9135, eliberate de Institu
tul de mine Petroșani. Le 
declar nule. (356)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Belbc 
Trandafir Florian. elibe
rată de IM DU|a. O declar 
nulă. (355)

DE< ESE

CU ADINCA durere 
Domin ic și Ileana ne
poți, Claudiu și Adrian 
••trăncpoțl anunțăm dis
pariția pentru totdeau
na a scumpei noastre 
bunică

RMZKK 1RINA
Nu o vom uita nici

odată. (317)

l,O( VfARIf din str. 
( arpați, bl. 2, sc. VII 
depliilg dispariția celei 
care a fost

R Xf'ZFK IRIN \
și transmit sincere 
condoleanțe familiei în
durerate. (311)

COLECTIVUL labo
ratorului clinic do la 
Spitalul municipal Pe
troșani este alături do 
doamna biolog I.ia Mar. 
CU în momentele du 
grea încercare prici, 
miile de pierderea ma
mei. Sincere condo
leanțe.

BELU fiu. Maii noră 
și Galii nepot anunță 
cu durere încetarea din 
viață a scumpei lor

< SIKI MARI \

Inniorniîntarca arc 
loc in 28 februarie, o. 
ra 11. Cortegiul fune
rar pleacă do la biseri. 
ca Evanghelică. Nu te 
vom uita niciodată. 
(861)

FAMILIA Moga 
Ghcorghc este alături 
dc familia Csiki in 
momentele de grea în
cercare pricinuite de 
decesul mamei. Since
re condoleanțe. (362)

SOJIA Valeria, fiul, 
nora și nepoții anunță 
cu adîncă durere înce
tarea din viață a scum
pului lor

DRENCIU MIHAI
Iiimormintarea are 

loc în 28 februarie, o. 
ra II. Cortegiul funerar 
pleacă dc la domiciliul 
din X ulcan str. Al. Pa- 
iiștei (363)

MULȚUMIM tuturor 
i clor care nu fost ulâ- 
Imi de noi Ia marea 
durere pricinuită de 
pierderea scumpului 
nostru 
IIUPTMANN ANTON

I omilia îndoliată. (352)

( DMLMfIR \KI

SO’I’I.A și fiica anun
ță Împlinit* a .i două 
luni de la d, ce-.nl 
xiinipnltii lor

GllIUfO XUIM'.'.M
Nu I v m uita trie:, 

odată. (261)

Dl IlEROS omagiu la 
împlinirea a doi ani 
la 26 li bruarie di la 
decesul Iui

CIUSTOF MIII VT
Nu-l vom uita nici, 

odată. Fiica și familia. 
(2îi)
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