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Revendicările au fost aprobate

CUM VOR RĂSPUNDE MINERII?
După cum se știe, Gu

vernul României, repre
zentat prin domnul Petre 
Roman, a aprobat reven
dicările cerute de mine
rii Văii Jiului la greva din 
>—10 martie. Vestea a fost 
primită cu multă satis
facție și dorim să credem 
că toți minerii — ca țl 
ceilalți muncitori, mai
ștri, ingineri care lucrea
ză la întreprinderile ex
tractive dia bazinul nos
tru carbonifer — au a

dăugat acestui sentiment 
hotărlrea de a face de 
acum încolo dovada re
cunoștinței și a Înțelep
ciunii. Iz măsurile a. 
doptate de Guvern și la 
promptitudinea cu care 
au fost Însușite cererile 
minerilor, trebuie să ee 
răspundă cu multă recu
noștință și cu înțelepciu
nea cuvenită, așa cum 
pot și trebuie să facă 
acești minunați oameni al 
ndincurilor.

Așadar, Guvernul este 
alături de mineri. Aceas
tă constatare este In mă
sură să întărească și mai 
mult încrederea In viitor. 
Să impulsioneze activita
tea de extracție a cărbu
nelui. Sîntem înștiințați, 
de altfel, că ieri un nu
măr de 5 întreprinderi mi
niere din Valea Jiului au 
lucrat pentru recupera
rea pierderilor acumulate 
In zilele de grevă. Este 
un gest frumos, o dovadă 
de înțelepciune și recu
noștință. Vor fi organiza, 
te poate și alte acțiuni 
de acest gen, pornind de 
la ideca că flecare tonă 
recuperată contribuie la 
întregirea clștigului rea
lizat de mineri.

Odată cu vestea despre 
aprobarea revendicărilor 
am primit la redacție și 
un document inedit pe 
care ll reproducem. Sub 
titlul sugestiv „VICTO
RIE", care este însoțit pe 
lateral de un text expli
cativ, recunoaștem sem
năturile ministrului mine
lor dl. Nicolwc Dicu, mi
nistrului adjunct dl. Cornel 
Burice, precum . și ale 
unor cunoscuți lideri ai 
sindicatelor, reprezentanți 
ai minerilor.

Dar VICTORIA mineri
lor este deplină numai 
atunci cînd se materiali, 
zează In viața soclal-eco. 
nomică, prin asigurarea 
cărtunclui de care are ne
voie țara șl, implicit,

prin creșterea clștigurilor. 
Să recunoaștem că la în
treprinderile miniere slnt 
foarte multe lucruri de 
pus la punct Minele dis
pun In prezent de oameni 
temeinic pregătiți, care 
pot să rezolve toate pro
blemele legate de moder
nizarea extracției, crește
rea randamentelor în a. 
bataje, perfecționarea 
transportului, îmbunătă
țirea aprovizionării locuri, 
lor de muncă, urgentarea 
investițiilor și pregătiri
lor miniere. Acestea slnt 
probleme mari ale mine
ritului, dar ele nu depă.
șese capacitatea de rezol
vare sau calitățile orga
nizatorice a’n colectivelor 
din între», underi. Totul 
e să se treacă cu multă 
exigență și chiar cu am
biție la redresarea mine
ritului carbonifer al
Văii Jiului. Dacă ar fi 
să facem o comparație, la 
ora actuală nivelul pro
ducției încă nu se ridică 
la nivelul înțelegerii pe 
care a dovedit-o Guvernul 
fața de revendicările mi
nerilor.

Așadar, cuvântul de or
dine este unul singur; o 
activitate ritmică In aba
taj, pe fluxul de transport, 
o grijă neîntreruptă 
pentru securitatea mine
lor, o conduită exemplară 
In procesul muncii.

Ion MUSTAȚA

La ordinea zilei, demersuri pen’ru
Constituirea Ligii 

sindicatelor libere ale 
minerilor Văii țiului

♦ Conferința de constituire — in 24 
martie a.c., la Petroșani

In cursul zilei de vi
neri, la Petroșani a avut 
loc întîlnirea reprezentan
ților sindicatelor libere 
din utilitățile miniere cu 
membrii delegației care 
a susținut revendicările 
minerilor din Valea Jiu. 
lui, formulate cu prilejul 
grevei din Vulcan, în dia
logul purtat la București, 
cu reprezentanții guvernu
lui, cu primul ministru, 
dl. Petre Roman, dialog 
care s-a fructificat In 
Hotărlrea Guvernului Ro. 
mâniei nr. 2G7//689 din 
14 martie 1990 privind u- 
nele măsuri pentru îm
bunătățirea activității în 
industria minieră. La în. 
tilnire a participat și dl. 
ing. Cornel Burlec, ad
junct al ministrului mi
nelor.

In cadrul întrunirii s.au 
purtat discuții și s-au dat 
unele lămuriri privind 
problemele ivite cu prile
jul prelucrării Hotărîrii 
guvernului în unitățile mi
niere, precum și probleme 
organizatorice privind 
constituirea Ligii, sindica
telor libere ale minerilor 
din Valea Jiului. Pentru a 
asigura un caracter larg 
democratic constituirii a- 
cestei asociații cu caracter 
profesional, precum și 
legitimitatea liderilor care 
urmează să fie aleși In 
fruntea acesteia, s.a liotă- 
rît convocarea pentru ziua 
de sîmbătă, 24 martie a.c., 
ora 9, a Conferinței de 
constituire a Ligii sindica
telor litere ale minerilor 
din Valea Jiului, la Casa 
de cultură din Petroșani.

La Conferință urmează 
să participe membri aleși, 
în mod democratic, în co
mitetele sindicatelor libere 
din unitățile miniere. In 
acest scop, este necesar ca 
în fiecare întreprindere 
să fie definitivate alegeri
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le liderilor sindicali, res
pectiv, constituirea sindi. 
catelor libere, astfel ca 
fiecare sindicat să.și trimi
tă reprezentanții la confc. 
rința de constituire a ligii 
șl să-și desemneze can- 
didații în conducerea a. 
cesteia.

Dat fiind problemele 
complexe pe care le ridică 
viața social.economică, re
dresarea producției de 
cărbune, soluționarea ce
rințelor salariaților, pre
gătirea conferinței, consti. 
tuirca ligii sindicatelor li
bero miniere se impune 
cu necesitate. In cadrul 
pr. gătirii conferinței, așa 
cum s-a subliniat în 
cadrul întrunirii, se im
pune luciditate și răspun
dere, se cer depășite ma
nevrele de culise pentru 
satisfacerea unor intere
se de grup, să fie aleși și 
desemnați ca lideri ai miș. 
cării sindicale oameni cu 
valoare morală și profesi
onală din rîndul mineri
lor, cadrelor tehnice, per
soane cu autoritate și ex
periență, care se bucură de 
prestigiu în rîndul mem 
brilor de sindicat, capabili 
să le apere interesele.

Tot in vederea pregă
tirii conferinței a fost di
fuzat în rîndul reprezen
tanților sindicatelor pro
iectul statutului sindica
telor libere „Valea Jiu
lui" in vederea completă
rii și definitivării.

In cadrul întrunirii s.a 
desemnat o delegație a re
prezentanților minerilor 
din Valea Jiului care a 
plecat pentru a pregăti, 
împreună cu reprezentan
ții altor sindicate, consti
tuirea Federației sindica. 
telor libere ale minerilor 
din întreaga țară.

loan Dl UEK

••••••••••••••••••••••••••••••• «>••••••••••••••••••• •••••••••••
Pe r.iiid o legislație în favoarea cercetării 1 UNA PE 7 1

Preocupări pentru ex
ploatarea in condiții spo
rite de securitate a zăcă- 
țx in tul ui de cărbune, dar 
m mod deosebit fără ac
cidente umane, slnt deo
potrivă la unitățile minie
re ș> la unele Instituții 
chemate să participe la re
alizarea acestui deziderat 
Una dintre acestea, 6cn. 
trul de cercetări, jng:nerie 
tehnologică șl proiectări 
pentru securitate minieră 
din Petroșani, este în în
tregime profilată pe îm
bunătățirea condițiilor de 
lucru In minerit, cit și pe 
protecția zăcăm.ațelor ce 
se exploatează. O p. vire 
de ansamblu asupra pre . 
ocupărilor la zi demon
strează clar că rezultate
le de pînă acum ar’ fi pu
tut contribui Intr-o marc 
măsură la îmbunătățirea 
activității de protecție a 
muncii, dacă nu ar fi e- 
xistat șl cîtcva piedici, ca. 
re ar putea să oprească 
sau să Inlirzie crearea de 
condiții mai Urne în sub
teran. Despre ce este vor. 
tei ?

O problemă care fră. 
mintă cercetătorii de la 
CCITPSM o constituie focu. 
rile de mină din Valea 
Jiului. Dat fiind faptul că 
la minele de aici o mare 
rezervă de cărbune este 
Imobilizată In capacități 
afectate de focuri de mi
nă, cercetările au fost în
dreptate In acest sens, În
deosebi pentru d°tectarea 
lor in fază incipientă. De 
altfel, s.a acționat tn 
două dirccțit. Pe de o par. 
te, găsirea metodelor de 
prevenire și de combate
re, unde eforturile pot fi 
mai puțin costisitoare, șl, 
pe de altă parte, pentiu 
găsirea metodelor de li
chidare a focurilor, atunci 
cind aceS-tea au apăr ut. Mij
loacele de comLatcre au 
fo.t puse ia punct, fiind 
in fază de prototip. „Au 
fost realizate in atelierul 
nostru — ne spunea dr. 
ing. loan Matei, directorul 
CCITPSM —, slnt deja 
Încercate și omologate. Ne. 
găsind în'ă o uzină con 
structoare dispusă să le 
fabrice, stagnăm. Ar fi 
nevoie doar de o b iză 

materială, nu foarte ma
re, de un atelier de micro- 
producție (pe care.l avem) 
și de meseriași buni, pe 
care, de asemenea, institu
tul nostru Ii are".

Ce este de făcut totuși, 
pentru a nu ne învîrtl în- 
tr-un cerc vicios? Nimic 
mai simplu. Ministerul 
Minelor să repartizeze ma
teriale și institutului, nu 
să fie lăsat să șl le pro
cure doar prin relații pro
prii. Mai ales că există 
șl cadrul legal ca cerceta
rea să Iie aprovizionată 
prioritar. Este adevărat in. 
să că acest act normativ 
n-a fost aplicat din start, 
ceea ce a dus la suprima
rea Inițiativei. Rezolva, 
rea acestei probleme. a. 
dică a aprovizionării cu 
materiale, ar face ca. cel 
puțin pentru Valea Jiu 
lui. mijloacele de comba
tere a focurilor de mină 
să fio realizate la Petro.

C. IOVAM.SCI
— Nivi ășlia ii..iii li ns. SA vc/i efi piuă la urmă tul In noi vor ajunge ?
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In numele demnității Adevărul și falsitatea religiei
In .iuz însumi inia ra-

falele care sfîși.iu in i rc<libil
liniștea moce'Jă a țării,
de paie, gemet'le surde
și scrîșnctcle ar fi făcut
pe neașteptate exploz'1'.

Ochii încă x.id flac.ă: a
ate tci explozii și 1 siiige
Ini, imensele jertfi. , in. ic-
dibil preț pentiu diaptu'
dc a te simți om. 1
dc : .'linșarea gîndu!lui, a
cuvintului, a faptei . I’n-
tiu demnitate.

In numele aceste i abia
eliberate demnități , popo
rul 'are dreptul să si rige,
la fel dc tunător ca în
Piețele Revoluției: „Mai
nm’t.i demnitate, domni-
l<rr reprezentanți de par.
tide’ 1 Nici nn v.ați1 îni-m.
pit bine, nici n.ați aștvp-
tat să vedeți dacă popoml
vă vrea, și vă cere, și
vă repeziți să-i irnpăriiți
milioanele 1 Ba ați licornii
chiar ’a cicna acc -te) na.
ve .•••-•aș' zat? pe linia de
plutire de . 0 mină Jp ou.
meii iubitori de țara, eu
riscul vieții lOr. sul ploi
dc gl’i.anțc și șjjb • inunji-

Exerciții dc libertate
P î'irc temătoare pe pervazul ferestrei deschi

se spr- luni’, gîndul e <dauna Ușo: anețit de aerul 
ture al dimineții.

— Hoab*, zbori, cșt. liberă !
P ăre temătoare in ■ nbul gin 1, cuvintul nn 

in lrazncste parcă Ml și J». I ă aripile și să se a 
rum ■ in t uduli.

— H.cd'’, zbori, >’ ti libera I
P.rărc temfltoai c. bucuria fu .măl.'i pe Zidilri- 

II pro,a pat larim 1: ale paimei. crispării, res«'ni- 
11 .

— IIu J ', zbori e.t. nSt'i-5 1

l.lisabeta B.

NOTA

Starea străzii Maleia
Revenim a .upi 1 unei 

teme care a mai lust a- 
bord.ita in z.arul icr.'uU : 
starea deplorai ilă in care 
a ajuns strada, diurnul ju- 
<Je|ean Maleia, principala 
arteră de circulație >:c lea
gă ora ui Petroțam de 
masivul Paring și c.ib ma 
Rus'J, importanta zona tu
ristică. util iama cit și 
vara, precum și o renumi
tă bază sportivă, mult Cau. 
tată de oameni din țară 
și dc peste hotaie Deci o 
arteră care ne reprezintă 
— orașul. m'inic.p.ul, pe 
noi toți.

Dar M..le,a este și o zo
nă locuită. Reprezintă a. 
proape un cartier al Pe. 
troșaniului cu circa 1000 
locuitori care în calitate 
de pă toni, străbat, în fie
care zi acest drum. In 
num.Se lor, adică al lo
cuitorilor de pe Maleia, 
s-a a iresat redacției ce-

SEVER CONSTANTIN 
RADIJICA, Uricani: Dacă 
aveți prilejul unei dcpla. 
sari pnn Petroșani, ne-am 
bucura să ne faceți o vi
zită l<i redacție.

EMIL NEI.EGA, Vul
can: l!n.i caldă, una rc- 
c<’. Din 'do doini carii.i- 
furi, doar uni a trecut 
firul) ! 110.1 .1 r,i. Nu credem 
că nu aveți o ali.î biitie, 
p< dc m i '/uitați.

DIANA COSI \CHI'„ 
CON .TAriTIN (l ABRIEL 
IHRUDA, UN MCNCI. 
TOR, NICOI.AE C. : De
senele dv. nu inti unesc 

țar«i celor mai imprevizi. 
bile evoluții ale lucrurilor. 
.Ați lacomii fură să mai aș. 
tcpt;iți să vă ceară popo
rul și fără să vă pese da
că vă vrea.

O m .ma care și-a pier
dut fiul in însîngeratul de
cembrie iși exprima zile
le trecute, prin interme
diul televiziunii, tristețea 
că la comemorarea eroilor 
luptei pentru libertate, nu
mai Frontul Salvării Na
ționale șl ' cîteva grupuri 
de cetățeni, inclusiv ti. 
nori, tiu depus . coroane 
pe morminte. Nici unul 
dintre partidele care și-au 
disputat în mod caragia- 
lesc arena politică la șe
dința de constituire a 
Consiliului Provizoriu de

vorbiți, domnilor repre- 
z tlanți de partide?

Urnune Națională nn $i-a
amintit că dreptul lor dc
a exista a fost plăt.t cu
vieți omenești șt cu sîn-

Atunci m numele cui

I lisai.(a BOC.AȚAN

«t.ițeanu. Mihai Hoțea, <•'.
■ lamin i starea precu.i in 
care a ajuns artera 
de circulație. Carosa. 
bilu! e desluilJat, pun 
de g opi și băltoace, ra. 
mio..aeie cară zilnic no. 
ro.nl ibn îiriera din Jițț, 
pe care tot roțile lor iJ 
impiuștie. Mai ales pe 
marginea drumului, incit 
pentru a se feri de mapm, 
pietonii trebuie Să se 
lupte cu glodul pînă la... 
glezne, care nu se usucă 
pentiu că pe strada curg 
a[xde cu nemiluita din 
conductele sparte din cel 
puțin trei locuri — la Ali
mentară. ia școală și mai 
dc sus, de la bifurcație.

Nemulțumirea locuitori
lor este justificată. Rău 
e că nimeni nu o repară, 
nici primăria, nici mina.

Ionii DtllIK

POȘTA REDACȚIEI
condițiile necesare publl. 
cării.

VIORF.L GA.IA, Lonca: 
C11 desenele nu pre 1 aveți 
șanse. In sch ml>, vă aș
teptăm cn epigramele.

Dr. VIOREL MORA
RII, Lupeni: Nn aveți
dreptate, așa cum puneți 
problema. Regretăm de 
fiecare data (ind un bun 
rolaborator se de.parte 
do noi. Vă pii.liâm in 
continuare ai■'•la-.i icspcct 
p ntru cf H tul (și t alentul I) 
d n care an izvoi it mul
te a-ticole cu o reală cen
trii uție publicistică și is

Explozia de idei, infor
mații și .atitudini cotidi
ene, ne invită la adîncă 
meditație și discernămint 
în sfera vieții umane.

Universalitatea religiei 
creștine, prin concepția 
nouă despre om și viață, 
promovează unitatea de 
gînduri, sentimente șl vo
ințe, în amplul context al 
ginuirii omenești, ciista- 
lizatc în multitudinea i. 
deologiilor și curentelor fi
lozofice. Optica abordării 
credinței creștine din
punct de vedere intelec
tual, sentimental și voli- 
țional, stă la baza siste
melor de gîndirc elabo
rate de lumea veche, me
dievală și modernă. Re
volta cercurilor politice, 
economice, formațiilor și 
persoanelor religioase, de
tașate de Biserică, a că
zut de la linia primordi
ală a Ortodoxiei, expri- 
mindu.și opoziția prin 
teorii noi despre Dreapta 
Credință.

In mozaicul religios se 
disting:

— linia răsăriteană, cx. 
mîndu-și poziția prin 
Ortodoxie ca centru vital 
al creștinismului;

— linia apuseană, in
dividualizată în romjno. 
catolicism, ca formă per
petuă a imperialismului 
pontifical roman;

— lima greco-catolică, 
unită, inițial opusă impe
rialismului austro.ungar 
prin apărarea latinității

Pe cînd 
o legislație 
în favoarea
cercetării?

(Urmore din pog 1) 

șani. fără investiții supli
mentare. Despic fonduri, 
de asemenț i, nn se poate 
vorbi, CCITI’SM fiind una 
dinți e unitățile cu Lencfi- 
Cil.

Am abuidat aspectele 
hg.i'e de lipsa do continu
itate in promovarea re
zultatelor cercetai ii, pen
tru că nu numai în ca
zurile de mai sus se înre
gistrează sincope. Exi-tă 
și alte exemple care de
monstrează că cercetarea 
și proiectarea pot fi puse 
pe noi baze, cu rezultate 
dintre cele mai benefice, 
numai in condițiile unei 
legislații care să stimu
leze aiirmarea inteligenței 
creatoare, dar și relațiile 
niciodată. Nu se usucă 
dinție parteneri. In ca
zul de față, între cerceta
re și proiectare, pe de o 
parte (aici avînd în vede
re și invățămîntul supe, 
rior, ca stimulator în cer
cetarea fundamentală) și 
producție, pe de altă 
parte, ca beneficiar a tot 
ceea ce este nou și bun de 
aplicat. Cîș'.igul va fi de 
ambele părți.

torică. I.a această aprcci. 
ere rămine să adăugați sin
gur opinia noastră pe ca
re am consomnat-o în zia. 
rtd din 10 februarie a.c. 
Cit privește independența 
ziarului nostru, vă mul
țumim pentru vigilență I

I . STANESCU, Slobo
zia: Nu vă putem ajuta. 
Vă sugerăm să vă adresați 
unui ziar din Capitala sau 
linei comisii medicale mai 
apropiate dc domiciliul 
pacientei despre care ne 
scrieți.

Ion MUSTAȚA 

limbii române, care în 
faza următoare a facilitat 
procesul, străin de dezna
ționalizare prin subordo
narea canonic-juridică 
Romei, act stupid de tră
dare religioasă, expresia 
diplomatică a manipu
lării ideii religioase în 
granițele europene, pro
povăduită în contempo
raneitate de „valul țără
nist", cu orientări poli
tice și religioase separa
tiste; atentatele ci împo
triva conștiinței de neam, 
ca instrumente de a- 
vangardă ale unor grupuri 
restrînsc, au fost respin
se cu vehemență dc o 
parte a națiunii ca și de toți 
minerii de bunăcrcdință ai 
Văii Jiului;

— linia protestantă, de 
criză, în contradicție cu 
romano.catolicismul, cu 
ramurile ei, culminînd cu 
„teologia crizei" și a 
„supraomului" amplifica
tă și degenerată în fas
cism;

— linia modernă, reac
ționară, subversivă și vio
lentă a sectarismului.

Majoritatea cultelor re
ligioase au divizat concep
tul dc eliberare, sau m?n- 
tuirc. prin solafidcism, do
molind corespondentul va. 
loarc-faptă la o credință 
statică, impersonală și a. 
narhică. Complexitatea 
învățăturilor și diversita
tea „măștilor" reprezenta
tiv religioase au avut ca 
scop dictonul „divide et

Petroșani. I.a pas cu primăvara.
Foto: I. LICIU

Pentru afirmarea tinerilor
Sîntcm un grup de tineri 

lăcătuși și electricieni din 
sectoarele V și VI ale IM 
Petri In și vă rugăm să 
publicați opinia noastră 
cu privire la pensionari.

N11 dorim Jignirea mine
rilor pensionari, dar dum
nealor trebuie să se bucu
re în filmă (le pensie și Să 
permită prin retragerea 
fiecărui om ce se poate 
pensiona, afirmarea tine
rilor. Atunci cînd un tînăr 
este angajat este bine ca 
el să fie dat — pentru o 
perioadă limitată — la nn 
serviciu mai ușor, pentru 
acomodare, după care el 
singur va cere să hierezo 
intr-o brigadă, pentru a 
cîștiga mai bine.

In această p< rioadă de 
acomodare un nou anga
jat căpătă mult cura) și 
se adaptează mediului sub
teran. Aceasta este păre
rea noastră și a mai mul

impera", intronînd confu
zii, dezordine morală și 
socială, slugarnice unor 
interese antinaționale, stră
ine.

Imperativul unității, in
dependenței și suverani
tății naționale, reclamă un 
discernămint în accepta
rea unei atitudini religi
oase sau politice dacă 
este constructivă pentru 
țară și popor, ori devine 
un bumerang ce submi
nează un ideal național.

Biserica a insuflat în 
mădularele țării seva creș
tin.românească, suprave
ghind cu responsabilitate 
modul cum odrăslesc în pla
iul românesc, direcția în 
care î.și îndreaptă ramu
rile și cui oferă fructul 
tradiționalului sau artifi. 
cialului.

Timpul, ca unitate de 
măsură a evenimentelor, 
demască abilitatea și de
magogia celor ce se înto
vărășesc cu dictonul „sco
pul scuză mijloacele", de. 
naturînd contextul ele
mentului religios, brodîn- 
du-1 cu nuanțe politice, 
deviindu-1 de la rostul 
său sacru, ca mod speci
fic de exprimare exclusiv 
al Bisericii.

Imperativul actual și de 
perspectivă este cum per
cepem credința: ca mod 
de chemare și luminare 
dumnezeiască, sau ca o. 
pacitate luciferică ome
nească ?

Preot loan POGAN,

tor colegi ș’ din alte see- 
toare. Dorim ca dumnea
voastră să publicați aceste I 
rînduri, ca o scrisoare pe 
adresa conducătorilor de 
întreprinderi. Nu facem 
presiuni. Ii rugăm să în
țeleagă mai bine faptul că 
tineretul înseamnă forța 
producției și a victoriei. 
Numai așa vom puica asi
gura locuri de muncă nou 
angajaților, tinerilor care 
vin sau vor veni la între
prinderea noastră.

Dacă unii dintre pensio
nari doresc, totuși, să lu- I 
crcze, siî fie repartizați la 
fronturile de lucru în căr
bune. In nici un caz. la 
„tulburat" "pa prin canale, 
sau la benzi sau in alte 
posturi. Numai astfel vom 
putea atrage tineretul nos
tru în minerit.

fostei DARUU, 
IM Petrila

RUGĂMINTE. Doamna 
Eva llușanu din Lupeni 
ne.a rugat să o scoatena 
dintr-o încurcătură. Pri
măria din Lupeni i_a re
partizat o locuință. I.a scurt 
timp i s-a anulat reparti
ția, locuința fiind reparti
zată altei familii. Nu In
trăm în amănunte pentru 
a vedea cine avea dreptul 
și prioritatea. Dar cu fa
milia Rușanu cum rămîne? 
(C.I.)

AMBALAJE. Unitățile 
de alimentație publică ale 
ICSA-AP din Petroșani 
roagă cumpărătorii care 
doresc să cumpere bere 
pentru acasă, să aducă 
sticle la schimb. Amba
lajele sînt necesare pen. 
tru a fi umplute din nou, 
la fabrica din Hațeg.

DIN NOU DESPRE ZIA
RE. Tot mai mulțl cetă
țeni ne întreabă de ce nu 
primesc presa centrală șl 
locală. Cea mai recentă 
reclamație am primit-o din 
partea domnului Ștefan 
Moroșan (IM Bărbăteni).

Transmitem deci întreba, 
rea dumnealui, serviciu
lui de difuzare a presei din 
cadrul Oficiului munici
pal al PTTR. (C.I.)

NELĂMURIRE. Mine
rul Dumitru Bobină din 
Lupeni a ieșit la pensie și 
vrea să se retragă la 
țară. Are însă niște bani 
depuși la Cooperativa da 
credit din Vulcan și ai 
vrea să îi ridice. Cererea de 
retragere nu i-a fost ad
misă. De ce ? (C.I.)

BIROCRAȚIE. Dintr.o 
dispoziție birocratică, A- 
sociația de locatari din 
Lupeni reține pensiona
rului Francisc Coroi rate 
pentru plata unor taxe 
restante, deși cuantumul 
sumei respective a fost a- 
coperit. (De două luni ou 
mul e purtat Pe drumuri 
pentru a atesta la Oficiul 
din Petroșani că nu mai 
este datornic pentru a 
nu i se mai opera rețineri. 
Cîtă birocrație I (V.S.)

SE PARE CA PRIMĂ
VARA s-a instalat defini
tiv. De aceea sîntem sur
prinși de lipsa de decizie 
a Primăriei municipale 
de a termina, poate cu 
sprijinul IGCL și al aso
ciațiilor de locatari, lucră
rile începute la amenaja
rea parcului din centrul 
Pet.osir. -lui. Timpu bun 
permite să se lucreze cu 
spor. Dar cine să c facă?,

O VECHE meteahnă a 
rămas. Capacele r’o la 
unele guri de vizitare n. 
canalizărilor, situau pe 
străzi secundare "U ’n_ 
c"put din nou că dispară, 
creîndu-se astfel r •'icn 
le pentru autovehicu’e rt 
pietoni, mai ales pe timpul 
nopții, cînd, doar pe ici, 
pe colo mai arde cile un 
tec. Nu se găsește nimeni 
care să-i depisteze pe hoțiî

OLIMPIADE ȘCOLARE. 
Sînt In plină desfășurare 
„olimpiadele" școlare pe 
obiecte de învățămint Ieri 
a avut loc faza Județeană 
a concursului la matema
tică. Au luat parte elevi 
din clasele a Vl.a pînă la 
a Xll.a. Joi va avea loo 
concursul la istorie, tot In 
cadrul clapei Județene. La 
încheierea acestei etape 
vom prezenta un bilanț 
asupra nivelului general 
de pregătire al elevilor.

Rubrică realizată <lc 
llorațiu AI.EX ANDRESCU

NICOI.AE
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Am plecat i cumpăr un 
L r tis cale 4. Mi-au ros 

reci; cablul și cum nu 
se g(t*ry.- cabluri, trebuia 
să.l >\iu cu totul.

A't-i-i variantă pentru 
vecini. Prietenilor le spun, 
ins i. adevărul: m.am im- 
pie cat de cablu și l-am 
smul cu priză cu tot, plus 
pantalonii și o vază cu 
flori artificiale, plus arsu
ra din covor. Am promis 
că va fi cîrpită „artistic".

D-ci numai plusuri. Dc 
lupt minusuri. Minusuri 
in comportarea mea ci
vică și familială, fiindcă 
trebuia să le mai spun 
prietenilor că aveam ceva 
la „bord" (necte: la cap, 
că aici sint comenzile) 
când am săvfrșit fapta, 
deci, orientarea în spațiu 
a picioarelor era destul 
de aproximativă, ca să 
nu spun total eronată.

După „mingiiei ile" de ri
goare. consoarta mi.q dat 
bani ca să recuperez golul 
din dotarea tehnică a gos
podăriei și, ca să-i fac pe 
plac am luat.o din loc 
cu cele mai furtunoase 
urări de drum bun.

Bineînțeles <ă am ajuns 
la magazin fără nici un

REBUS 88 REBUS H REBUS
ORIZONTAL: 1. Al loi- 

Jea la mină (pl.); 2. Diri
jor de serviciu — Ar
hitectură de plajă; 3. Cu 
vechim>- în medicină — 
Prins cu copii la casă; 4. 

ban, acesta fiind construit 
mai deuartc decit tarul, 
dar am avut ambiția să 
intru, așa, ca să studiez 
terenul — și, cum n-am 
nimerit ușa din prima 
încercare, am luat-o prin

FOILETON

vitrină, care din spirit de 
economic era casabilă, așa 
că o să coste ceva, plus 
cravata unui bișnițar, cu 
care am vrut să-l sugrum 
pe șeful magazinului, că 
el nu avea (cc oameni, 
dom’Ic, șef de magazin 
cu geacă dc blugi) și s.a 
rupt fiindcă am smucit 
prea tare dc elastic cînd 
m-j lovit o vânzătoare cu 
un aspirator „Ideal" plus 
pechinezul cu care am 
șters lacrimile vânzătoarei, 
dup.i ce am dat cu aspi
ratorul de perete și pc ca
ri’ l-am stors pînă la ul
tima picătură, plus un o- 
biect zburător neidentifi- 
cat de uz casnic și con

A săruta prin gări — 
Fără teren I 5. Deschide
ivărul I — A scoate din 
șoareci... șoricei 6. Sint 
în permanentă grevă a 
foamei — In liniște I 7. A 
face praf cu bitul — Că

tondent pe care l-am arun
cat Ca să imprăștii lumea, 
fiindcă nu avea aer sufi
cient o domnișoară naivă 
care leșinase. Noroc cu 
bișnițarul, care nu mă slă
bea de loc, așa că la 
opăriți i poliției eram de
ja departe.

Deci din nou plusuri, 
adică minusuri, plus fac
tura obținută în timp cc-i 
explicam nevesti-mi că 
nu se găsesc fiare, fiore, 
fieruri de căleat (și jur 
că-i adevărat) plus 
kcntul pentru doctor, plus 
o fractura dublă pc mo
tiv de tentativă de săruta
re (și nu numai) a asis
tentei șefe și a liftierei ca
re, întîmplător, se dădeau 
în vînt după filme de 
groază plus karate, plus 
transferarea mea dc la 
chirurgie Ja balamuc, plus, 
plus, plus...

Dar lasă, că scap cu și 
de aici și mă fac băiat 
cuminte. De acum o să zic: 
minus paharul ăsta, mi
nus paharul ăsta. Și o să 
fiu cu conștiința împăca
tă, fiindcă am învățat la 
algei ră că minus cu minus 
dă pius.

Eugen CUCU

rămidă economică; 8. A 
apare la naivi 1 — Punct 
dc mărgean; 9. Frumoasa 
copiilor... — „.Din pro
gramul școlar (pl.); 10. A 
fi muză — întâlnit la pe
riferie I

VERTICAL: 1. Cartea 
secolului... — ...cu frec

vență de 3,14 la cerc. — 
Au chemări comune; 2. A 
scoate la iveală... — —Vi
novatul adevărului; 3. Ram
pă cu servanți... — ...La 
un foc ajuns cenușăj 4.

DEZLEGAREA CAREULUI SURPRIZĂ 
„A SCHIMBA CUViNTUL" 

apărut in pagina „Magazin duminical" 
din data dc 04.03.1990.

ORIZONTAL; 1) Cămă
tar — UT; 2) Ataca — 
Apaș; 3) Mac — Ratat; 4) 
A — Atașat — 1*1 C)

l.a ceasornicăria hli Deeebal Mitracbe din Petroșani toate ceasurile 
„merg". Doar unul singur nu funcționează. A fost oprit la ora 12 și patru 
minute în 22 Decembrie 1989 ci »d s-a rostit la radio „Sintem liberi — a cîști- 
gat Revoluția". Foto: Ion Lll.'IU

De pretutindeni
„FEMEIA E LIBERA’*

Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la semnarea 
convenției pentru eliminarea oricăror forme de 
discriminare împotriva femeii și dc la deschiderea 
centrului internațional din Viena, în capitala aus
triacă a fost dezvelită o statuie care simbolizează 
emanciparea femeii. Înaltă de cinci metri, sculptura 
reprezintă chipuri de femei cioplite în marmură, in 
stil impresionist. Pe soclu este scris „Femeia e li
beră". Lucrarea aparține artistei Edvvina Sandys, 
nepoata fostului om politic britanic Wjnston 
ChurchiJl.

„VAPOREITO" CU MOTOR ELECTRIC

1 a Veneția a fost pu-.ă 
în circulație pe linia . de 
transport in comun prima 
barca ' cu motor ■ astfel 
construită" incit să răs
pundă cerințelor protejă
rii mediului ambiant. Noul 
„vaporetto" — înzestrat 
cu un motor electric —

CUM CONDUC FEMEILE MAȘINA

La aceasta întrebare s-au 
dat, în timp, răspunsuri 
contradictorii. Unii susțin 
că femeile conduc mai 
bine. Iată insă că, de 
curind, specialiștii unui 
institut pentru cercetarea 
particularităților traficu
lui rutier din Birmingham 
(Anglia) au ajuns la con
cluzia că femeile britani-

REBUS
Celor vii suport... — ...In a- 
provizionarcl; 5. A umbla 
cu învlrteli din ce în cc 
mai mari; 6. Din trom
peta U 1 — Preferă lupta 
de roman...; 7. ...Și viteji 
de altă dată — Anunț de 
cuc... artificial] 8. Intră 
pe-o ureche... — ...La-la, 
mai Împiedicat! 9. Cu re
țineri la casă (fcm.)... —
—Fiind ridate! 10. Start 
tineresc... — ...Cu bubui
turi (sg.).

Cuvinte rare : LLA.
Eugen CUCU

Sărată — Aca; f>) Arat — 
Natal; 7) M — Amal — 
Ta I; 8) Macra — Avat; 9) 
A — I’alumar; 10) Șal — 
Așadar. ........................  

va funcționa de probă 
timp de un an. Noul tip 
de ambarcațiune este mai 
silențios, mai puțin po
luant și produce mai pu
ține valuri decit clasicul 
vas înzestrat cu motor cu 
benzină.

ce conduc autoturismele 
mult mai prost decit șo. 
ferii-bărbați. Interesant este 
faptul că un sondaj de o_ 
pinie a relevat că marea 
majoritate a femeilor-con- 
ducătoare auto au recunos
cut acest lucru !?

Prin explicațiile date se 
numără faptul că femeile 
continuă să fie preocupa
te de treburile lor curen
te și în momentul în care 
se află la volan, în timp 
cc bărbații se deconectea
ză mai ușor de protlcme- 
le vieții cotidiene în timpul 
conducerii și, deci, pot fi 
mai atenți intr-un trafic 
intens.

SĂRACUL BELL...
„Alo ! Salvarea 7 veniți 

vă rog urgent...". IDc data 
asta am avut noroc. Am 
un prieten cu telefon și 
am reușit să iau legătura 
cu spitalul.

Dar cum se descurcă cei 
care nu au această posibi
litate 7 Fiindcă este cunos
cut că In anumite cazuri 
contează fiecare minut în 
încercările de salvare a 
unei vieți omenești.

Ați ghicit — desigur — 
este vorba de telefoanele 
publice. In cartierul Aero- 
)x>rt, în capătul dinspro 
sud ultimul telefon pu
blic funcționează (cînd șl 
cînd) pc zidul cinemato
grafului „Unirea". înec, 
pînd dc acolo, pc străzile 
„Saturn", „Aviatorilor" și 
„Venus", pc o distanță 
mal mare dc 1 km, nu e-

LUNA LOR 
E PRIMĂVARA 

CRONICA RIMATA 

Odată eu mărțișorul. 
Primăvara, ca un dor, 
Ic oferă la bărbați 
din partea femeilor, 
o surpriză... LUNA LOR t 
Unui lucrător i.am pus, 
ieri, o întrebare cheie: 
„Dircctoru.i cam timid?** 
Și mi s-a răspuns candid] 
„Nu_i timid că e...

FEMEIE!** 
In autobuz, o frînă, 
drumul, mult prea brusc, 

închei* 
Pc șofer aș vrea să-l cert 
insă trebuie să-1 iert, 
fiindcă este o... FEMEIE. 
Intr-o zi o floarc-am rupt, 
(ca să vezi cc mai iițre 
polițistul m.a-ntrerupt 
și.o chitanță, b*usc,

mi-a rupt 
Nu mă supăr, că-i

FI MEIE I 
Doctorul mi_a indicat 
Ca să pun șprițul

sub cheie, 
să mă las și dc fumat., 
insă nu m-am conformat 
că era și ci... FEMEIE! 
Proiectantul a voit, 
azi, lucrarea s.o încheie. 
Aș fi vrut să il invit 
la discuții, dar evit, 
că-i în temă, fiind...

FEMEIE! 
Tot femeie-i și frizerul 
cc azi m.a tăiat un pic. 
I.am privit plcte!e-i brune. 
Aș fi vrut ceva a.i spune 
...dar, azi. n-am mai zis 

nimic I 
Chiar femeic-i și poetul 
cc cu poezii ne-amuză— 
deși pînă.acuma, ea, 
era, chiar dc nu voia, 
nu poetă ci doar... muză! 
Primăvara-i un subiect 
pentru cîtcva condeie, 
dar cu nu m.am oferit, 
cit se poate m.am ferit: 
mi-e teamă că_i tot...

IEMEIE 1
Mircea ANIJRAȘ

xistă nici un telefon pu
blic.

Era cîndva, vis.a-vls de 
magazinul Auto.moto, un 
telefon montat lingă poștă. 
Au dispărut însă, rînd pc 
rînd, receptorul, apoi a- 
paratul, iar în final chiar 
firele, luînd probabil dru
mul colecțiilor unor ah- 
tiați după relicve ale „E- 
pocii de aur" a secolului 
XX.

Săracul Beli, oare cun# 
ar fi reacționat dacă ar 
fi asistat la actele de 
vandalism ale acestor 
„Iubitori" de tehnică? Pă
cat ca, atunci cînd a In
ventat telefonul a uitat să 
specifice în instrucțiuni că 
nu funcționează dezmem
brat.

Eugen CUCU
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ACTUALITATEA
INTERN AȚIO N A LĂ

ORGANIZAȚIA ROMÂNILOR
INDEPENDENȚI DIN CEHOSLOVACIA

FRAGA 17 (Rompres). — 
Organizația românilor in
dependenți din Cchoslova. 
cia, cil sediul la Ostrava 
(Moravia de nord) a dai 
publicității o declarație 
programatică In care se 
relevă. Intre altele, că a. 
coastă asociație a fost 
constituită pe baza prin, 
cipiului politic al demo
crației — informează a- 
genția CTK. Organizația 
constituie o asociație a 
cetățenilor cehoslovaci de 
naționalitate română și 
oferă tuturor celor care 
încearcă sentimente de 
prietenie și simpatie față

de poporul României po
sibilitatea de a participa 
activ. In cadrul său, la 
viața politică a țării și de 
a contribui la întărirea re
lațiilor de prietenie. Mem
brii organizației vor spri
jini activ politica pre
ședintelui Vaclav Havel 
și a președintelui parla
mentului, Aleksandr Dub- 
cek, vor contribui la pu
nerea în aplicare a legilor 
juste șl — cu sprijinul 
mișcărilor „Forumul cetă
țenesc" și „Opinia publi
că Ifhpotriva violenței" 
— vor participa la ale. 
gerile litere.

U.R.S.S.
DECLARAȚII PRIVIND INDEPENDENȚA 

UNOR REPUBLICI UNIONALE
r MOSCOVA 17 (Rompres) 
— Președintele parlamen
tului lituanian, Vitautas 
Landskerghis, a declarat 
că nu consideră telegrama 
lui Mihail Gorbaciov drept 
Mn „ultimatum" ci „o ce
rere'', informează agenția 
France Preș e. Intr-0 dis
cuție avută cu un grup 
de ziariști Înainte de în
ceperea ședinței parla
mentului, Landsberghis a 
adăugat că ,nn v'a răspun

☆

MOSCOVA 17 (Rompres). 
Ln.tr.o declarație a. 

doptatfi recent, Sovietul 
■finprem al Gruziei a a- 
preciat că incorporarea a- 
cestei republici. In l’niu. 
Dea Sovietică In anii *20 
este ilegală ți Iși exprimă, 
oa șl Lituania, dorința dea 
discuta cu Moscova pro. 
blema independenței — 
transmite agenția Rcutcr.

de cu siguranță încă" la 
mesajul adresat de pre
ședintele sovietic. Mesa
jul respectiv cere preșe
dintelui lituanian să pună 
In aplicare In decurs 
trei zile rezoluția Con
gresului Dcputaților Popo
rului din URSS, care a 
apreciat declarația privind 
independența Lituaniei ca 
fiind lipsită de „putere de 
lege" — Informează Fran
ce Presse.

„Sovietul Suprem al Gru. 
zici dorește să înceapă ne
gocieri cu privire la crea
rea unui guvern gruzin 
independent, deoarece
consideră' că acordul din 
1922 referitor la relațiile 
cu Gruzia este ilegal", se 
afirmă In declarația pu
blicată In ziarul „Zaria 
Vostoka" și citată de 
Ileutcr.

MICA PUBLICITATE

întreprinderea minieră Petrila - Sud
încadrează direct sau prin transfer i
— fochiști (autoriza|i)

— muncitori Recalificați suprafața (pen
tru pază vestiare)

— paznici
Încadrarea se va face conform Legii nr. 

12/1971 șl Legii nr, 57/1974.

Centrul de colectare, preparare 
și industrializarea laptelui 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

in ziua de 21 martie 1990, pentru ocuparea 
posturilor de i

— 2 gestionari ambalaje
— 1 primitor distribuitor
— 1 magazioner colectare
— 1 merceolog recepție colectare
— 1 laborant colectare
— 1 inginer mecanic
— 1 contabil
— 1 inginer industrie alimentară sau 

zootehnie, medicină veterinară pentru postul 
de șef compartiment colectare.

De asemenea, angajează urgent :
— 1 lăcătuș mecanic
— 1 electrician
— 1 frigolebnist
— 3 fochiști medie presiune
— 1 instalator
— 1 zugrav.
Condițiile de încadrare conform Legi

lor nr. 12/1971 și 57/1974.
Informații suplimentare la sediul uni

tății.

FILME
18 martie

PETROȘANI — Pa- 
ringul: Pentru un pumn 
de ceapă; 7 Noiembrie; 
Principiul dominoului; 
Unirea: Hibernatus.

LUPENI: Secretul ar
mei secrete.

VULCAN: Enigmele
se explică în zori.

LONEA: Flori de ghea
ță.

URICANI: Chirița în 
Iași.

PETRILA: Noiembrie, 
ultimul bal.

ANINOASA: Marla
șl Mirabela In Tranzis- 
toria.

19 MARTIE

PETROȘANI — I’a- 
ringul: Jandarmul se în
soară; 7 Noiembrie: Fa
leze de nisip; Unirea: Fa
ta de pe riu.

LUPENI: Clnteccle lui 
Benny More.

VULCAN; Miss Ari- 
zona.

LONEA: Zece negri 
mititei, I—II.

URICANI; Locuri In 
inimă.

T.V.
18 MARTIE

8,00 Gimnastică.
8,10 Universul copiilor.
9,40 Film seriaL

10,00 Actualități.
10.10 Armata poporului.
10.50 Bunavestire.
11.50 Viața satului.
13,00 Mapamond.
13.30 Studioul A.
17,35 Adevăruri de care 

avem nevoie.
17.55 Film serial: 

Sclava Isaura.
18,45 Cuvîntul care Zi

dește.
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,15 Pomul de Cră

ciun.
21.55 Vidco-discotecă.
22.50 Actualități.
23,00 Nocturnă.

19 MARTIE
16,00 Actualități.
16.10 Emisiune In limba 

maghiară.
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,00 Tezaur folcloric.
20.30 Panoramic econo

mic.
20.55 Roman-foileton: 

Nopți și zile. 
Ultimul episod.

21.50 Telesport.
22.10 Actualități.

ÎN ATENȚIA CITITORILOR
Datorită creșterii cheltuielilor pentru e- 

ditarea tuturor cotidianelor centrale și loca
le, de la 1 aprilie a.c. prețul de vînzare al 
ziarului „Zori noi" va fi de 1 leu.

Abonamentele vor avea, așadar, prețuri 
corespunzătoare: 26 Iei pentru o lună, 78 
lei pe trimestru, 312 lei pe an.

IMPORTANT
REDACȚIA ziarului nostru organizează 

concurs pentru ocuparea unui post de foto
reporter. Condiții : studii liceale, vechime fn 
muncă cel puțin 5 ani.

In vederea participării la concurs, can
didați! vor prezenta un set de 10 fotografii 
alb-negru, format 13x18, cu tematică diver
să (economie, urbanistică, peisaj, portret, 
instantanee de stradă, sport etc.J.

CONVOC \RI

TOȚI PĂRINȚII cu cu. 
pili născu ți handicapați, 
din Valea Jiului sînt ru
gați să sc prezinte luni, 
19 martie 1990, ora 8, In 
clădirea din fața Băncii 
Naționale, pentru a ridica 
colctele cu ajutoare. Co. 
misia. (605)

ANIV URSARI

ASTAZ1 clnd In buche
tul vieții prinzi al 18-lea 
trand «fir. dragă 4‘laudia. 
Adriana Paveloncscu, pă
rinții șl fratele Dragoș Iți 
Urează succes in viață, fe
ricire și un călduros „La 
mulți ani r. (5R.'>)

DECESE

COI «TIVUL Școlii 
generale nr I I’etroșani 
este alături de înv. Mon. 
dea llorllcn. în greaua 
încercare pricinuită de 
pierderea socrului.

Sincere condoleanțe. 
(601)

SOȚIA El.l și fiica 
( laudia mulțumim (u.

LA ÎMPLINIREA vîrstci 
de 7 ani urăm dragei 
noastre Ana.Maria, mul
tă sănătate, fericire șl un 
călduros „La mulți anii". 
Mama Claudfa, tata Livlu. 
frații Adela și Răzvan. 
(591)

MAM1CA, Uiticu și mă
tușa Remina doresc nepo
țelei lor Ana.Maria ani 
mulți și fericiți la împlini
rea vîrstci de 7 ani (591)

V INZARI

VINI) urgent casă cu 
grădină șl dependințe cu 
posibilități pentru mica 
industrie. Telefon 42749. 
(508) 

turor celor care au fost 
alături de noi in încer
carea grea pricinuită 
de moartea fulgerătoa. 
re a scumpului nostru 
soț și lată
ing. MACAVEI ( ORNEL

Vei fi mereu viu in 
inimile noastre. (609)

C(J ADINCA durere 
anunțăm că se împlinesc 
6 luni de la dispariția 
neașteptată a celui ce 
a fost

PO1DAN VASILE 
trecut In neființă la nu. 
mai 31 ani.

II vor plIrige mereu 
mama, sora Elida, cum
natul și nepoatele. (547)

SOȚIA amintește că 
azi, 18 martie 1990, 
s-au scurs 6 luni de la 
moartea fulgerătoare b 
soțului 

ing.
DINEA GHEORGHE 

(GIIIȚU)
Rog ca toți care Lan 

cunoscut să păstreze un 
moment de aducere a- 
minte. (579)

CHIAR dacă soarta 
nemiloasă ni te.a ră
pit acum 6 luni, noi 
nu te uităm că al fost 
cel mai bun soț șl tată 

1IAJDUCS1
ARPAD-ALBERT

Nu te vom uita nici
odată, Soția EMsnbeta 
și copiii Erika ți Ar. 
pika. (501)

COMEMORĂRI

ACUM 6 luni al pie. 
cat dintre noi 

HAJDUCS1 
ARPAD-ALBERT 

lăslnd numai lacrimi 
ți durere.

Nu te vom uita nici, 
odată. Familiile Dosa șl 
Hoțea (sora și nepoții). 

___________________ (5«D
ASTAZ1 se împlineș

te un an do clnd scum
pul nostru fiu și frate 

URSACBE VASILICA 
a trecut in neființă.

Flori șl lacrimi se a. 
flă p- mormintul lui. 
Te iuțim și nu te vom 
uita niciodată. Fami. 
lia. (589)

întreprinderea de foraj 
și lucrări geologice 
speciale București

cu sediul In strada Mureș nr. 5, telefon 657240 
angajează :

— contabil șef pentru brigada JFLGS 
Valea Jiului

Angajarea se face conform Legii 12/1971.
Relații la telefon 41847 Iscronl sau Bucu

rești 90/657240, birou OPIR.

SOȚIA șl fiica anun
ță cu durere și tristețe 
că au trecut'6 luni de 
la decesul fulgerător a) 
Iul

POENARU ION
Pentru bunătatea șl 

căldura sa sufletească 
cu care ne.a înconjurat 
In timpul vieții nu.l 
vom uita niciodată.

Fic.l amintirea veș
nic vie și In Inimile ce
lor ce l-au cunoscut și 
apreciat. (603)

VIDEO DISCO CLUB URICANI
oferă in fiecare

MIERCURI, VINERI ȘI DUMINICA, 
la Casa de cultură, filme șl video clipuri, 
desene animale, divertisment, filme de dra
goste.

Țoale — noutăți de ultimă oră și de 
mare atracție.

Organizator : Costel Stâncii.
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