
Democrat înseamnă cineva 
care vrea să se înalțe poporul 
pe umerii săi, nu cineva care 
vrea să se inalțe el pe umerii 
poporului.

Nicolae Iorga

Cotidian independent al Văii Jiului
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Premisâ a afirmării, a succesului

Unitatea de acțiune a sindicatelor libere
Simbătâ a fost constitui

tă Liga Sindicatelor Mi* 
niere Libere „Valea Jiu
lui". Este un moment im
portant fn viața tinerelor 
sindicate libere, constitui
te In mod democratic, de 
jos Ia sus, prin alegeri li
bere, In întreprinderile 
miniere din bazinul nos
tru carbonifer. La Ligă 
S-au afiliat șl sindicatele 
libere din celelalte unitAțl 
aparținlnd CMVJ — uzi
nele de preparare a căr
bunelui, unitățile de trans
port etc, unități a căror
activitate este strln lega
tă de extracția de cărbu
ne, de munca ți viața
minerilor.

A'.a cum se definește in 
primul articol al Statutu

lui aprobat In unanimita
te In conferința de sîmbă- 
tă, Liga Sindicatelor Mi
niere Libere „Valea Jiu
lui" este o asociație eu 
caracter profesional care 
reunește prin libera ade
ziune organizațiile sindi
cale legal constituite și 
care au fost înregistrate la 
organele prevăzute de le
ge. Liga, se arată In sta
tut, se constituie pentru 
a realiza cooperarea sin
dicatelor afiliate, în ve
derea îndeplinirii obiecti
velor șl atribuțiilor pe 
care ți le-au asumat In 
Statutele proprii avînd la 
bază dreptul salariaților 
din întreprinderile ți in
stituțiile cu profil minier 
de a se constitui liber In 
organizații profesionala

pentru a-și apăra șl pro
mova interesele lor legi
time.

Din această menire de
rivă, In mod firesc, scopul 
și obiectivele Ligii care 
nu pot fi altele decît asi
gurarea unității de acțiu
ne a sindicatelor afiliate, a 
unui cadru organizat de 
luptă sindicală pentru re
zolvarea problemelor pro
fesionale, economice, so
ciale șl culturale de inte
res general pentru mem
brii sindicatelor, corespun
zător contribuției pe care 
o aduo la dezvoltarea e- 
ronomică și socială a țării.

loan IltBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

Un copil cu flori-, 

loto: I. RACHELEANU
Drepturile omului

Odată cu suflul umanist

O stradă uitată
EAe un act de marc cu

raj să te aventurezi 
autoturismul 
personală șl chiar cu 
Lasculaotă pe strada 
August din Petroșani, 
rlcit ar părea de riudat, 
acum. In secolul XX, o 
stradă, chiar dacă este lă
turalnică, Intr-un 
rată mai rău ca o 
âintr-o comună sau 
oarecare. Neasfalta’ă. 
mai gropi și canale săpate 
fle apele care se scurg rle 
pe pantele dealurilor din 
apropiere, strada — să

eu
proprietate

o
6
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oraș a- 
uliță 

sat 
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numim In continuare tot 
astfel — arată jalnic. €Ind 
plouă ți circulația pieto- 
nală este pusă în 
existtnd doar un 
trotuar practicabil, 
nimeni nu vrea să 
scama de dorința 
rilor de pe această stradă 
de a putea circula, pe jos 
sau cu mașinile. In condi
ții cit mal civilizate? Des
tul a fost o stradă uitată 
de Dumnezeu și de edili I 
1’oa‘r

pericol, 
singur 

Oare 
țină 

locuito-
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inferioară, minimă: drep
al Iluminismului se înfiri
pă și ideea responsabili
tății comune pentru păs
trarea demnității umane, 
necesitatea și obligația de 
a veghea împreună la des
tinul tuturor oamenilor. 
Grija pentru propria na
țiune se substanțializează 

completare cu grija

tul tuturor la muncă, drep
tul muncitorilor dc a se 
asocia In sindicate, igiena 
și securitatea muncii, drep
tul ia asigurări sociale, 
reglementări privind du
rata normală a muncii.

Statele lumii au 
necesitatea luptei 
pentru asigurarea

ințele» 
comun r 

unuiM.man Alexandru, originar din localitatea 
râganu, Județul Brăila, arc numai 27 de ani. 
ziua dc 28 februarie s-a încadrat la mina 
A primit locuință in căminul întreprinderii, și toți 
cei din Jur și-au zis că vrea omul să muncească, 
să-și facă un rost in viață. Dar n-a fost să fie așal 
Marian Alexandru a luat „calea alcoolului". In 
ziua de 14 martie, împreună cu un grup de colegi 
de muncă s-au pus pe băut țuică. La un anume 
moment, cfnd alcoolul începuse să-și facă efectul, 
M.A. a devenit agresiv, a scos cuțitul și l-a lovit 
pe unul dintre companionii dc pahar — Dumitru 
Gurechcni. ajutor miner, tot la IM I.onca, riinindu-l 
destul dc grav. După această „faptă de bravură", 
M.A. s-a dus liniștit la cămin.

Aici In ă patru tineri, constiluid într-o echipă 
d> sprijin a organelor de poliție, aflind de cele în- 
tlmplate, și-au făcut datoria spre cinstea lor, imo- 
bilizîndu-1 pe infractor șl predîndu-1 poliției. Opi
nia publică și-a spus răspicat cuvintul. Cei patru 
tineri se numesc: Coslică Albii, Costicu Gafcncu, 
Dan Dorcl Huțu și Constantin Cimpoieru.

Măsurile luate au fost ferme, M.A. a fost 
damnat la 4 luni închisoare pentru port și uz 
armă albă și pentru tulburarea ordinii și 
publice. Timp dc meditație pentru infracțiunea gra
vă săvlrșită. Victima, Dumitru Ciirechcru, este In 
imposibilitate temporară de a munci. Cine plătește 
concediul medical 7 Din cile am înțeles de la foști 
colegi de muncă de la mina 
te toate condițiile pentru a 
oamenilor, dar... Poate că In 
t> nțic M.A. va fnțrlegc că a

• mină să respecți omul de lingă tine și legile țării. 
■ ?i că excesul de alcool condu* e. rnai totdeauna la 
infracțiune. (Al. II)

1 onea, 
deveni 
aceste 
trăi In

I

con- 
de 

ffluștii

jindul 
de- 
tn-

----- -------------------

Dorin GII1.1 A

M.A. avea crea- 
om In
•1 luni de
libertate

pentru umanitatea întrea
gă. Odată cu secolul al 
XlX-lea, începe adoptarea 
unor convenții internațio
nale ce vizează eliminarea 
unor practici care lezează 
demnitatea umană: ~ 
venția pentru 
sclaviei (1890), 
pentru suprimarea 
cului cu femei și 
(1910), Convenția 
controlul traficului 
opium (i912). Cooperarea 
internaționala in privmți 
drepturilor omului cîști- 
gă mai multă consistentă 
odată cu înființarea, în 
1919, a Organizației Inter
naționale a Muncii, cu 
scopul de a consacra prin 
tratatele dc pace o serie 
dc drepturi cu caracter 
economic, considerate In 
ac-^a perioadă ca limită

Con- 
abolirca 

Convenția 
trafi- 
Copii 

privind 
cu

stindard minim de demo
crație și libertate, fără dc 
care ar fi periclitată chiar 
și pacea și securitatea in
ternațională. Odată cu Car
ta ONU se înfiripă un ca
dru instituțional al coope
rării pentru promovarea 
drepturilor omului, mai 
ales pentru înființarea u- 
nor organe sub liare ale 
Organizației Națiunilor U- 
nite: Comisi i d: pitirilor
omului, Comisia pentru 
dezvoltarea socială, Sui>- 
comisia p-ntril combate
rea discriminării si protec
ția minorităților, Consil.ul 

economic și
și altele, 
n i vcrsalâ

l’rof.

-ocial (ECOSOC) 
Declarația n- 
<i drepturilor

\ asile l)l\< i

Ce mai zice mister Murphy ?
Citeodatâ, oamenii se împiedică de a- 

devăr, dar de cele mai multe ori se ridica 
și merg mai departe.

Rnoriașd bisericii orto
doxe din Cimpa se mân
dresc po drept ciivmt cil 
o formațio culturală ori
ginală, care a supraviețui! 
anilor de reprimare din 
timpul dictaturii ți cilnoaș. 
te în prezent o puternică 
revitalizarc. Este vorba de 
totul bisericesc, înființat 
și condus do învățătoarea 
pensionară Marin l'ă-

Cor bisericesc la Cimpa
liășcoiil, format din 35 do 
femei, majoritatea foste 
eleve, care au învățat car
te do la doamna învăță
toare. Este singurul cor 
bisericesc ortodox femi
nin din municipiul nostru. 
In perioada caro a trecut 
do la declanșarea Revolu
ției, existența lui a jiolari-

zat interesul slujitorilor 
Iii' clicii. Un exemplu con
cludent: ultimul parastas 
dc comemorare a croitor 
s-a făcut, la cererea a cî- 
(orva preoți din localități
le Văii Jiului, la biserica 
din ( imp.'i, tocmai pentru 
oă nici slujba religioasă 
capătă o frumusețe aparte,

un bo- 
cintece

cum a

fiind susținu lă de 
gat repertoriu dc 
bisericești.

In prezent, după
avut amabilitatea să ne in
formeze doamna Marin I’ă- 

formația 
din 

pen- 
kîu jbelor 

pri- 
In-

trășcoiu, 
corală bisericească 
( imp.i se pregătește 
tru susținerea 
caic se vor oficia cu 
lejul Viperei Mari și 
vu-rii. (V.S |

si
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Despre U. E. Paroșeni
Opinii diferite,

Jn primul articol referitor la tema 
pusu in discuție' arătam că Uzina e- 
Jcctmcă Paroșeni este unul dintre 
principalii poluanți ai apelor Jiului. 
Pentru u face lumină in acest caz 
am npelat la două surse de docu
mentare. Am pus față-n față datele 
obținute de la Uzina electrică, prin 
directorul .acesteia, domnul ing. A- 
lexaridru Flaidăr, și opinia specialiș
tilor de la Oficiul de gospodărire a 
apelor Deva. Deși cifrele nu cores
pund in totalitate, nu vom insista 
asupra lor, citcva tone sau chiar zeci 
de tone de suspensii în plus sau în 
minus'ajunse în Jiu nu schimbă prea 
mult situația. Apele Jiului tot polua
te râmîn. Și încă într-o mare măsu
ră. De fapt, din înseși constatările o- 
ficiului pentru gospodărirea apelor 
rezultă o înrăutățire a calității apei 
cu mult față de normele in vigoare. 
U-are nu pot și nici nu trebuie abro
gate. Dimpotrivă. Printre cauzele ca
re au determinat a< « a'-tâ situație sînt 
nominalizate și poluările accidentale 
produse de uzina electrica, datorate 
deselor defecțiuni ale circuitului hi
drotehnic de ev»c»nre a zgurci și ce
nușii.

Care este Situația la uzină? „Căr
bunele energetic de Valea Jiului este 
principalul combustibil ce se foloseș
te în' <~azanele de abur ale uzinei — 
spunea directorul unității. Prin ar
derea acestuia rezultă o cantitate a- 
preci abilă de zgură și cenușă. In ac
tuala schemă de funcționare a cen
tralei consumul de cărbune este în 
merfie de 1500 tone pe zi, conținutul 
mediu de cenușă fiind de 50 la sută. 
Astfel, rezultă 650 tone de zgură și 
cenușă ce trebuie evacuate zilnic. E- 
vacuarea se face hidraulic, on ajuto
rul unor pompe speciale, tip Wedag, 
grupate într-o stație de pompare cen
trală. Pompele, în număr de șase, 
sînt în serii de cîte două. rozultînd 
trei linii de evacuare : una în func
țiune, una în rezervă, iar cea de a 
treia In reparații. Pomparea ameste-

interese comune
cui ui de apă, zgură șl cenușă (la 12 
1 de apă un litru de -suspensie) s'c 
face prin conducte metalice de trans
port către depozitele special amena
jate la Căpri.șoara, Fcreș, Ijak șl Ra
don i. In prezent avem în funcțiune 
doar depozitul Câprișoara, avînd în 
rezervă depozitul Fcreș. Apa limpe
zită din depozitul în funcțiune este 
readusă în centrală și rcfolosită în 
circuitul hidraulic de transport al 
zgurci și cenușii11.

Trebuie să inserăm din nou păre
rea specialiștilor dc la OGA, care 
incriminează ncrcalizarca gradului 
de recirculare a apei necesară uzinei 
electrice. Aceasta, bineînțeles, în 
scopul economisirii apei. Nimeni 
nu-.și poate permite risipa de apă.

Totuși, apa rezultată din procesul 
tehnologic dc la Uzina electrică l’a- 
roșeni ajunge și în Jiu. „Se aprecia
ză — continuă directorul uzinei — 
că în medic 4—5 zile din lună a- 
mcstccul este deversat în Jiu, în a- 
val de centrală, datorită intervenți
ilor necesare la stația de pompe, in
tervenții determinate dc uzura fizic# 
rapidă a părților componente ale 
acestora, amestecul fiind abraziv. 
Pentru viitorul apropiat, în paralel 
cu montarea a încă două cazane în 
termocentrală, se prevede a se con
strui o a doua stație de pompe pen
tru evacuarea zgurci și cenușii’1.

Este de fapt ceea ce se așteaptă, 
între măsurile prevăzute dc OGA 
pentru încadrarea în normative un 
loc central ocupînd scăderea număru
lui de poluări accidentale la UE 
Paroșeni, prin asigurarea funcționă
rii firelor de transport al tulburelii, 
crearea spațiilor de depozitare a zgu- 
rei și cenușii, precum și executarea 
unui bazin de avarii pentru prelua
rea zes’rei conductei în cazuri de 
necesitate. Intr-adevăr, aceasta din 
urmă este absolut necesară pentru 
evitarea oricăror deversări de apă 
poluată în Jiu.

( onstantin IOVANESCU

Și ei vor să fie în Asociația gemenilor liberi *
Foto : Gh. OLTEANU

SCURIISSIME

OMENIE. Fără să vreau 
am exclamat „Bravo șo
fer I”. Pe trecerea de pic 
toni din fața judecătoriei 
Petroșani traversa o feme
ie cu un copil în cărueiov 
și cu altul de 2—3 ani dp 
mînă. Nil putea mai repo 
de, se înțelege I A venii 
o „Dacia” roșie, 3 I1D 7H64, 
care a oprit și șoferul i-a 
făcut, amabil, semn să nu 
se grăbească, să meargă 
liniștită. Bravo, pentru șo
fer. Dacă toți cei de k» 
volan ar proceda la fel, cu 
siguranță nervozitatea po 
stradă ar fi mai mică. Da» 
la aceasta trebuie. fărfl 
îndoială, să contribuie și 
pietonii. Mai ales unii 
dintre ei. Ne referim la 
cei care traversează „aga
le" strada. (S.P.)

REPARAȚII. In baia ți 
vestiarul minerilor de la 
IM Bărbăteni s-au excep
tat în ultimul timp lucrări 
dc renovare. Au fost mon
tate 5 radiatoare pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
de uscare a hainelor de 
lucru, s-au completat ro
binetele la dușuri. Dar toi 
mai lipsesc, pentru că, pe 
de o parte... dispar, și pe 
de altă parte, lipsesc din 
comerț și nu ai cu cc le 
înlocui. (I.D.)

Drepturile omului
(Urmore din pog. 1)

omului, adoptată de Adu
narea Generală a ONU, la 
10 decembrie 1948. încear
că sintetizarea drepturi
lor omului în toate dome
niile activității sale: eco
nomic, politic, social, cul
tural. Se recunoaște astfel
existența unei 
ționări Intre

intercondi- 
favorizarea

ți promovarea respectului 
universal al drepturilor o- 
mului și dezvoltarea co
operării ți colaborării din
tre țările lumii. Anul tre
cut, opinia publică româ
nească a fost împiedicată 
să cunoască documentul 
final al Reuniunii de la
Vicna pentru securitate și

cooperare, ale cărei lu
crări s-au desfășurat între 
4 noiembrie 1986 și 19 ia
nuarie 1989, document re
feritor la drepturile omu
lui, pe care dictatorul nos
tru l-a semnat doar după 
intense presiuni din par
tea celorlalte 34 de state 
participante.

Sigur, există multe alte 
organisme internaționale, 
dar întrebarea care se pu
ne este dacă nu cumva 
multitudinea instituționa
lă trădează o ineficiență 
practică ?... Nu cumva 
problema drepturilor o- 
mului e atit de prezentă 
to< mai pentru că depășeș
te competența organisme
lor in'ernaționale ?

Problemele concrete ale 
omului se pot rezolva doar 
în cadrul social național 
și de obicei urechea dic
tatorilor e surdă la glasul 
dezaprobator al lumii. Con
certul națiunilor demască 
mu.te nedreptăți, ja hotă- 
rîri, sancționează cu mij- 
Joacele-i puține, dar sar
cina luptei pentru demo
crație și libertate este sar
cina fiecărui popor în par
te. Cînd simți însă că se
menii tăi de dincolo de 
granițe sînt alături de tine, 
poți trece cu ușurință pra
gul fricii care te stăpîneș- 
te și devii liber. Revoluția 
din decembrie a fost și 
urmarea solidarizării lu
mii cu suferința românilor.

Nedumerire
Ori cineva a cîșligaț și i am oferit noi, cumpă

rătorii, cîte 11 lei, ori cineva a pierdut și i-am luat 
noi, cumpărătorii, cîte 11 lei.

Spun aceasta pentru că de la Magazinul gene
ral Petrila am cumpărat, dc Ja sectorul cosmetice, 
o cremă de impoit expusă fără etichetă: Cecil.y — 
collagcn cream — vanishing cream. La chioșcul de 
ziare și alte mărunțișuri din Lunea același produs 
apare, cu etichetă, la prețul do .'.2 lei pe cînd aceea 
fără etichetă costă 63 lei.

Intrebînd-o pe vînzătoarea de la Magazinul ge
neral despre prețul real, am primit următorul răs
puns : „Nu pot vinde un produs mai ieftin decît 
îi este prețul”. Totuși care este prețul ?

Liliana GIIEBAN, 
strada Al. Sabia 3/3, I’etrila

Cum e
„Vineri 23 martie, di

mineața m-am dus la ali
mentara din Petroșani 

Nord să cumpăr 1 kg de 
mușchi țigănesc. Sînt fe
meie de 90 de ani, bol
navă, ne spune doamna 
Maria loja. Nu pot sta 
la rlnd. Oamenii de ome
nie m-au Înțeles, dar vîn
zătoarea Lucaciu Lucia nu. 
M-a trimis la urmă, m-a 
Jignit în fața oamenilor. 
Oare cum e posibil? Pînă 
la urmă m-a întrebat ce

posibil ?
doresc. „De ce n-ai spus 
că nu vrei cîrnați, că te 
serveam".

Oare cum vă permiteți, 
doamnă Lucaciu ? Doam
na Maria loja vă poate fi 
cel puțin bunică. Cine vă 
dă dreptul să Jigniți ? Nu 
vă place munca de la tej
ghea ? Nu vă place să 
respectați cumpărătorii ? 
Lăsați pe altcineva, cău- 
tați-vă o muncă unde bu
nul simț se lasă la intra
re. (S.P.)

Unitatea de acțiune a sindicatelor libere
(Urmare din pag. I)

Potrivit atribuțiilor pre
văzute în Statut, Liga Sin
dicatelor Miniere Libere 
va acționa pentru obiecti
ve majore, ce urme izâ să 
fie precizate și în contrac
tele de muncă încheiate

tului la odihnă, acordarea 
concediului legal membri
lor de sindicat, corespun
zător vechimii în muncă, 
condițiilor de lucru și pre
vederilor legale, respec
tarea strictă a programu
lui de lucru etc. Alte pre

vederi se referă la asigu
rarea condițiilor de ridica
re a pregătirii profesiona
le a membrilor de sindi
cat, pentru creșterea com
petitivității, respectarea 
principiului democratic al 
promovării în funcții <!<■

ccnduccrc numai pe bază 
dc concurs, respectiv, a 
competenței profesionale și 
a iniegrității morale.

Acționînd potrivit atri
buțiilor pe care și le-a 
propus, prin unirea acti
vității sindicatelor miniere

libere, Liga recent consti
tuită se va înscrie cu un 
aport însemnat în consoli
darea Și afirmarea asocia
țiilor profesionale ale mi
nerilor în viața economică 
și social-culturală a Văii 
Jiului, a țării.

4

între -.indicatele libere și
con li de dc admini .tr.iție
ale intreprin derilor și in-
stil uții lor. F fie vorba, In
primul rînd do asigurarea
dreptm dor fundamentale
ah? m> rol.rdi >r de indicat,
i um • ‘ d tul la muncă
și l.i un ■ • hi coi ■ inin-
•/'i'.in r *ir,< ih’pU ■■ 1 ,i ' 1
MC.I|e.l-'-'or j • : pmpa.

■ b.lj,»••-, prici iriij-
le ,. • , pr .' ■ 11 a

< ' r‘ ‘Dllll 1 .,!> 1 Gji-
î .' TI îl- r 116 . |,or

' j j j i!, > î I'z j ■ ’
Ij. 1 i i ■ li p I.il.i liderii: MIRON LOZMA, II.IE TORSAN, IOAN NAI’ AU, IONEL IIOTOROAGÂ,

FLORI SAU PĂTRUN
JEL ? „După părerea mea, 
cred că nu mai este cazul, 
pentru cei ce locuim In 
blocuri, să ne mai auto- 
gospodărim pe o palmă de 
pămînt pentru a obține 
cîteva fire anemice de 
ceapă sau pătrunjel, de 
pe terenurile destinate spa
țiilor verzi din cartiere 
— ne-a scris dl. Dumitru 
Postolache, din Petroșani. 
Să ne înfrumusețăm viața 
cultivtnd flori, cît mai 
multe flori, pe spațiile 
verzi din Jurul blocurilor-. 
Subscriem acestei idei, ca
re se adresează oamenilor 
de bine, acum cînd primă
vara și-a intrat definit*» 
în drepturi. (V.S.)

PINA CÎND ? Domnul 
Viorel Buză, str. Boțoni, 
nr. 32 (lingă mina Dîljafc 
sesizează un aspect supă
rător existent pe aceastS 
stradă. După ce s-a con
struit un canal de scurge
re, au venit unii cu idei 
multe (dînsul spune că • 
vorba de o secție speciali
zată a unei întreprinderi 
din București) și au con
struit un dig. Digul a fost. 
Insă, din păcate, construi* 
peste acest canal. Și. d« 
atunci, din 1980, apa s« 
scurge direct pe stradă. 
Dar pînă cînd ?, întreabă 
cetățeanul. (G.G.)

TURNEU. Teatrul mun
citoresc „Diamantele ne
gre", din Lupeni, secția 
maghiară, și-a început pri
mul său turneu liber șl 
necenzurat în Județul nos
tru. Spectacolele vor fi 
susținute după cum urmea
ză : 27 martie, ora 18 —
Casa de cultură Petroșani, 
și. In cursul lunii aprilie. 
Deva, Hunedoara, Cristur, 
Călan, Hațeg, Lonea și U- 
ricani. Va fi prezentată co
media muzicală „Moda că
sătoriilor" de VV.S. Mau- 
gham, în regia lui Pongracz 
Gabor Zoltan. loan Tătrur 

| asigură conducerea muzi
cală.

1 
‘ Rubrică realizată do l 

Constantin IOVANESCU
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SPORT ■ SPORT SPORT s
Fotbal, divizia a Etapă echilibrată Fotbalul feminin —

S-a mai consumat o etapă în divizia na
ționala A dc fotbal. Se anunța destul■ de 
liniștită.' Dar. la fel ca si celelalU», deru
late în acest retur, nu a fost prea liniș
tiții. Si mn că‘și campionatul nostru este 
pe drumul cel bun. Au fost 'mai multe 
meciuri echilibrate, dar nu fost și unele 
rezultate pe caic le-am putea numi sur
prize. Avem in vedere punctele cîștigate 
de oaspeți în meciuri unde, să recunoaș
tem, ne așteptam m!ti puțin, la Hunedoa
ra, Ploiești și Sibiu. D:n această perspec
tivă, trebuie'să recunoaștem cli la Hune
doara puțini erau acei care să creadă că 
Flacăra Morcni va smulge un punct. Dacă 
ar fi să ne luăm după rezultatele ante
rioare. Acest. 0—0, deși Corvinul a cam 
Scăpat jntr-un fel dc zona fierbinte, cre
dem că este pentru echipa hunedoreană 
un- nou semnal de alarmă. I.a Sibiu, Fa
rul Constanța a încurcat rău socotelile 
Interului, realizînd un neașteptat 1—1. 
Aceeași situație și la Ploiești. Petrolul, 
performera etapei trecute, cu Octavian 
Grigore în postura de erou al meciului, 
nu reușește să treacă de Dinamo Bucu
rești, care, cu gindul la semifinala Cupei 
Cupelor, mai cedează un punct, ajungînd 
în clasament la egalitate cu veșnica sa 
rivală Steaua... Meci frumos și la Bucu
rești. Steaua — FC Argeș 2—1. un -cor

limita, care nu reflectă suita de ocazii 
clare avub de ‘echipa campioana. Care 
nici ea parcă n-a mai strălucit ca alt* 
dată. Să fie primăvara de vina ?

„Poli" Timișoara nu’s-a dezmințit nici 
în această etapă, realizînd 4—1 în fața 
iui „U" Cluj, împinsă cu fiecare etapă 
mai joș pc toboganul clasamentului. Meci 
de marc uzură și la Bacău S. Club. Se
toasă dc puncte, și-a adunat toate, resur
sele, reușind să treacă dc FC Bihor cu 
1—0, cele două puneje adăugate consti
tuind o „gură dc aer" proaspăt pentru 
supraviețuirea băcăuanilor. O situație 
identică și la Brașbv, undo FCM trece 
tu 1—0 de „U“ Crakiva, Gieă Popescu, 
fotbalistul nr. 1 al anului trecut, ratînd 
o lovitură de la 11 m.

„Jiul" Petroșani n-a juc-it. Știm de ce. 
Conform hotărîrii federației a cîștigat 
fără joc două puncte și trei goluri, fiind 
planificată să joace cu FC Olt In lipsa 
jocului, „Jiul" sub bagheta unui nou an
trenor in persoana lui Petre Libardi a 
efectuat în această pauză o intensă pre
gătire la Căciulata. Așteptăm să o reve
dem din nou la lucru, sperînd și noi îm
preună cu toți suporterii să ne readucă 
liniștea sufletească și satisfacția victori
ilor mult visate.

Gheorghe CUIRVASA

un vis
Primim la reducție: ,rMă 

numesc. Niță Simor.a, am 
18 ani șj sînt elevă in cla
sa a Xl-a.C la Liceul in
dustrial Petroșani. De la o 
vjrstă fragedă am îndrăgit, 
.și îndrăgesc, încă, mult, 
iubitul sport: fotbalul. Au
zisem într-un timp la tele
viziune ci se vor face e- 
chipe de fotbal feminin in 
toată țara, Am așteptat za 
darnic... ~

Nu demult am citit în 
tr-unnl din multele ziare 
bucureștene că, toate ora
șele care au echipă de 
fotbal divizionară A tre
buie să-și înființeze și e- 
chipe de fotbal feminin. 
Dar conducerea clubului 
„Jiul" nu știu ce așteaptă. 
Poate anul viitor. Mai știi?

Nu cred că aș fi singura 
fată din Petroșani, din ju
deț, care ar dori să practi-

frumos
ce aces-t sport miiiunuf. O- 
rieum. m mai a>t<'pt. Fot
balul c vit ol vieții rneJe 
și vreau să-l văd împlinit. 
M-aș bucura enorm ă mi 
Se răspundă la o singură 
întiebarc: „Cind putem în
cepe antrenamentele de 
fotbal feminin pe frumosul 
teren ,iulist ?".

N.R. Stimată domnișoa
ră, după cum bine vedeți 
și dumneavoastră, la Pe
troșani și fotbalul mascu
lin șchioapătă, „vajnicii" 
jucători ai Jiului produ- 
cîndu-ne destule dureri de 
cap. Oricum, ideea dum
neavoastră o supunem a- 
tenției, deși, după părerea 
noastră, fotbalul feminin 
este un vis frumos de n- 
dormit copiii microbiști
lor...

Mircea BUJORESCU

I 
I

( l țSIMt.N I I L

1 Dinamo București 21 17 2 2 62—12 36
2. Steaua București 21 17 2 9 57—15 36
3. J'niv. Craiova 21 13 4 4 35—12 30
4. FCM Brașov 22 9 6 7 25—35 24
5. Petrolul Ploiești 21 10 4 7 31—23 23
6. Sportul stud. 22 10 3 9 28—30 23
7. Inter Sibiu 21 9 4 8 32—31 22

8 . „Poli" Timișoara 21 7 7 7 31—26 21
9. FC Bihor Oradea 21 10 0 11 43—36 20

10. Farul Constanța 21 6 7 8 29—25 19
11. Fl.irăra Mor<-ni 21 6 5 10 21—28 17
li Corvinul 111. 21 7 3. 11 22—42 17
13. FC Argeș 21 7 1 13 19—29 15
1 1. SC Bacău 21 6 3 12 23—39 15
15. Jiul Petroșani 21 6 J 12 23—39 15
16. „U" Cluj 21 4 6 11 20—50 14

In loc de „Daciada", a rămas sportul de masă — tablele !

I
I
I
I
I

Pătimi
Pi .muvara, 

plodeazu 
grădini 
joc a 
golește 
sntlitui pă’ima.ș al 
crabi.'tu lui începe 
arcușul Golgotei 
tignirii tuturor 
lor. Dinamovjștii 
sează ambrozia 
Cupelor, iar 
n-au uitat încă bezelele 
fetelor frumoase 
Europei. Tifoșii 
visează să dea 
ovăz din pristolul 
la București, iar jiuliș- 
tii își ancorează cu lan
țurile de argint ale iu
birii corabia pornită 
spre cascada căderii.

Coborîtori din stirpea 
pămînteană a poeților, 
microbiștii ating cu de
getele sufletului drept
unghiul verde. Chiar 9} 
atunci cînd, adversarii 
echipei lor le toarnă In 
cupe pelinul infrînge- ■ 
rii, microbiștii cei ne- * 
înțărcați î.și dăruiest I 
zornăitorii arginți ai | 
aplauzelor învingători- ■ 
lor. Pentru ță iubirea I 
adevarată .pentru .fot- I 
bal nu poate naște ură, I 
miercurea trecuta cei • 
care credeam că sîrbii I 
ne pregătesc un măcțl J 
la Titograd s-au ridicat I 
parcă rușinați, pedepsin- I 
du-și astfel idolii. !

E primăvară și după | 
miezul nopții cind 
vestele și copiii 
microbiștii încă 
ză îmbrățișarea 
țăreselor oacheșe 
stadioanelor, 
vară și fluturii 
ței noastre zboară spre 
Borna.

cînd 
mugurii 

și mingea 
lartlui se rosto- 
pe firmament, 

mi- 
iar 

răs- 
naivi 

vi 
Cupei 

steliștli

‘23- 
priu 

de

olteni 
cailor 

de

ne- 
dorm, 
visea- 

Scmin- 
afo 

E primă- 
i speran

\ asilc DÎNCU

DIVIZIA C 
„Miner ul“ 

confirmă
MECANIZATORUL ȘIMIAN — MI

NERUL LUPENI 1—1 (0—1). încă din 
minutul 10, echipa din Lupeni a deschis 
scorul prin Patrichi, după 10 minute de 
dominare accentuată, pe care de altfel 
avea să o continue pe tot parcursul celor 
90 de minute. După gol, gazdele, decise 
să ciștige cu orice preț, apelează la tot 
felul de mijloace, mai puțin la cele ale 
fotbalului. Faulturi grosolane, 1 ivituri 

în plină figură (pot confirma Mag. Ma
nea și Pocșan), sub ochii îngăduitori ai 
brigăzii de arbitri, iată tabloul unui Joc 
neasemuit de dur. menit să intimideze e- 
chipa minerilor din Lupeni. Dar cu toa
te acestea, Minerul Lupeni, practicînd un 
joc combinativ, în viteză reușește să-și 
domine tehnic și tactic adversarul, creîn- 
du-și multe ocazii clare de Joc (de 4 ori 
singur cu portarul), dar din păcate nu 
mai reușește să înscrie. Pe acest fond, 
cind „minerii" credeau că victoria nu le 
mai scapă, in minutul 81 feînt egalați ri 
astfel pierd un punct, care putea fi al 
l'r. știută fiind nevoia de puncte pentru 
ating< r>"i c-l i v’.ilui propti: pentru a- 
r< .1 ,- impionnt. Oricum, dincolo dc J<>< 11 
d f ; urat, d,« Câi.trli;iile impii'.e de gazde, 
r ■ • >l‘ ili;i tul de bun și <4 confir-
rw ' ' i ‘i a »rnl>lii 1 > Jupei din
I.i'j ' ni. p' rc o doririi •'-uifirmidă ,i 
îl: ji >r dc V; 1 Io.,,

Glnorglii ( IIIRVASĂ

LA FOTBAL
Meci frumos 
la Vulcan

AS PAROȘENI VULCAN — MINERUL 
ȘT. VULCAN 1—0 (1—0). Aproape 1009 
de spectatori au asistat duminică dimi
neața, pe o vreme excelentă, la un meci 
de un bun nivel tehnic și spectacular. 
Gazdele au cîștigat, absolut meritat. In
tr-un Joc care s-a desfășurat fntr-adevăr, 
„pe cinstite", fără teama unor oprimări 
din partea vreunui șef sau altul.

Echipa Minerui Șt. Vulcan (antrenor M. 
Mihai) are primul șut pe poartă (min. 6, 
Popoviciu), dar scorul va fi deschis do 
gazde, în min. 26, cînd, la cornerul exe
cutat de Baltaru, venit din spate, M. 
Constantinescu reia în gol de la 10 m : 
1—0. Golul a dat aripi echipei lui Puiu 
Benea, Burdulean (min. 27) și Dodenciu 
(min. 29), ratînd majorarea scorului.

I^a reluare, oaspeții ies mai mult Ia 
atac, Popoviciu (min. 50). ratînd egalarea 
de la doar C m I

Finalul aparține echipei din Vulcan 
(care va „cîștiga" la cornere cu 5—3), dar 
tabela rămine neschimbată. A arbitrat 
f ristian Făgaș din Tg. Jiu.

AS PAROȘENI: Oprița — Cioară, T.c- 
leșan, Buzdnga, Văduva — Năcrcalrt (min. 
62, Adr. Bărbii), Burdulean, Matula — 
Dodeni iu, M. Constantinescu, Baltaru 
(min. 71, G. Bîrsan). MINERUL ȘT. VUL
CAN: Șt. Munteanti — Gămărășan, Adr. 
Rusii, Frățilă. Ispir — Szoradi, Voictl, Gîț 
— Popoviciu (min. 73, Adr. Tone .eu), N. 
Stcian (min. 46, Bcjan), Topor.

Genii TI.ȚII

Mărturisirile lui Petre Drăgoescu

Ca pușcăriașii - din gară in gară (IV)

In lungile discuții pur
tate cu atletul Petre Dră- 
goescu, acesta ne-a rela
tat și cîtcva întîmplări 
legale dc modul în care 
se făceau deplasările în 
străinătate alo echipei 
naționale. Despre „mi
nunatele condiții" oferi
te dc „cel mai", „cea 
mai" și „cei mai", și în 
cele cc urmează.

— I’etre Drăgocscu, po- 
vesfește-ne măcar două 
deplasări în străinătate. 

• om ați plecat, cu cc 
ați plecat, cum ați ajuns?

— Cea mai „grozavă" 
deplasare a fost la Ma
drid, în 1986. Aveau loo 
ca mp ion a lele europene. 
Eram amenințați, din

capul locului, că va Ieși 
cu supărare dacă nu ne 
întoarcem cu medalii 
strălucitoare. Ni s-a plă
tit avionul pînă la Bu
dapesta. Aici am rămas 
pe drumuri, fiindcă nu 
mai aveam valută să nc 

mai mișcăm. Din mila cîtor- 
va companii aeriene am 
luat-o, din aeroport în 
aeroport, aproape prin 
toată Europa. După 28 
(douăzecișiopt) de ore 
am ajuns la Madrid, cu 
doar 40 de minute înain
te de start. Cît au durat 
întrecerile am fost ne- 
voiți să stăm într-un că
min al ambasadei noas
tre, băieți și fete în ace
eași cameră. Bineînțeles, 
mîncam din traistă, sau 
din mila personalului 
ambasadei. La un mo
ment dat, în disperare de 
cauză, antrenorul Mără- 
șescu a intervenit la se
cretarul federației ame
ricane de atletism, dom
nul Castel, care ne-a ca
zat, pe „barba" și pe 
banii lui la hotelul Ponta 
din centrul Madridului. 
I a întoarcere am venit 
cu trenul personal. Am 
făcut... 48 de ore.

— A doua deplasare...
— Mă deplasam cu 

echipa națională la Liu-

bliana în Iugoslavia. Dc 
la București am plecat 
cu un tren pînă la Bu
dapesta. Aici am stat în- 
tr-o gară peste 9 ore. A- 
poi, cu un tren personal 
am plecat spre Liubliana. 
In total, distanța Bucu
rești — Liubliana am 
parcurs-o în 37 de ore. 
Cu un autocar dura ma
ximum 8 ore. Am ajuns 
la Liubliana la ora 8 di
mineața. Nemîncați, ne- 
dormiți. La ora 10,30 în
cepeam concursul. Su 
toate aceste condiții pre
care, eu ana cucerit două 
titluri de campion bal
canic (la 800 și 1500 me
tri). In aceeași situație 
am fost șl la campiona
tele balcanice de la Sta- 
ra-Zagora (Bulgaria), In 
■1985. In mod normal 
puteam ajunge In trei 
ore. Noi am „făcut' " pl- 
nă acolo 31 de ore, pc o 
temperatură de 40 de 
grade. Și aici am cucerit 
totuși două titluri de 
campion balcanic.

Iată stimați cititori, 
de ci(ă atenție se bucu
rau sportivii «le perfor
manță, care apărau culo
rile patriei în competiți
ile internaționale.

Mi rcea BUJORESCU

II 
I 
I I 
I
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Consiliul Europei

„AP1L URGENI TUTUROR PĂRȚILOR '
In legătură cu evreii care emigrează din 

U.R.S.S. în Israel

Mica publicitate

LISABONA ' 25 (Rom- 
preș). Miniștrii afacerilor 
externe din cele 23 de țări 
ale Con-iliului Europei 
occidentale ți colegii a- 
cestora din țări est-europc- 
ne au lansat un „apel ur
gent tuturor părților" pen
tru a se abține de la orice 
act de violență împotriva 
minorităților etnice din 
Europa de est — relatea
ză agenția France Presse 
din Lisabona, unde s-au 
încheiat lucrările reuniu
nii extraordinare de două 
zile, la nivel ministerial, 
a Consiliului.

„Este necesară găsirea 
Unei soluții pașnice, baza
te pe dialog politic". Iar 
Consiliul Europei va a- 
corda acestei probleme „o 
atenție deosebită", în con
textul asistenței față de 
țările din Europa centra
lă și de est — au subliniat 
miniștrii la Inrhelercn re
uniunii.

*
Gyula Horn. ministrul 

Un»ar de externe, a de
nunțat — In fața omologi
lor săi din Est ți din Vest 
— „pogromurile fasciste" 
a căror victimă ar fi fost, 
după cum a afirmat el.

MONGOLII DEMONS
TREAZĂ. Feste 10 000 de 

P peraoar.e au manifestat la 
i.IJla* Bate r, acuzînd regl- 
* . «nul aflat la putere de a 
p4«iu-șf fi respectat proml- 

biunea privind trecerea 
‘rapidă L> reforme demo

cratice tn Mongolia — re
latează agenția Franca 
Presse. Manifestația, care 
s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de calm in Piața 
Sihe-Bator, a avut loc la 

’ numai două zile după ce 
Marele Hura] Popular (par
lamentul) a decis, în u- 

I 
I IN ATENȚIA CITITORILOR

Ddioritu creșterii cheltuielilor pentru e- 
dltarea tuturor cotidianelor centrale și loca
le, de la 1 aprilie a.c. prețul de vînzare al 
ziarului „Zori noi" va fl de I leu.

Abonamentele vor avea, așadar, pi«|uri 
corespunzătoare! 26 lei pentru o lun3, 76 
lei pe trimestru, 312 lei pe an.

Antrepriza de construcții montaje 
miniere Cluj

• I.A.G.C.M.M. BUCURI Șl I

prin Brigada Cluj — Petroșani,

strada Vasile Roallă, nr. 8
angajează următorul personal m untl lor t

* j — dulqhcrl

zidari

încadrarea șl retribuirea se vor laro po 
trhit legilor in vigoare. Personalul incadiat 
beneficiază de gratuitățile aprobate penfru 
Intrării» miniere pentru localnici, ți spor de 
șanher penlrn nrloralnkl.

minoritatea maghiară din 
România și a cerut mem
brilor Consiliului Europei 
„să respingă tot ce este 
de natură să distrugă a- 
ceastă minoritate".

Evocind problema res
pectării drepturilor mino
rităților naționale In Eu
ropa centrală, care „nu 
este soluționată în mod 
satisfăcător", ministrul 
ungar — potrivit unui 
participant la dezbateri — 
a citat .România, unde 
Garda de Fier poate acțio
na la lumina zilei". Mino
ritatea ungară din Româ
nia „se teme", a adăugat 
el, afirmînd că scopul re
centelor incidente din 
Transilvania a fost „de a 
o alunga" din „țara ei 
natală".

Afirmînd că Ungaria 
„respectă integritatea te- 
ri’orialA a României" și 
nu are nici o revendicare 
asupra Transilvaniei, Horn 
a subliniat că „drepturile 
minorității ungare trebuie 
recunoscute".

In ce o privește, Unga
ria „este gata să-l ajute 
pe democrații români care 
vor să apere valorile uni
versale", a conchis Gyula 
Horn.

SCURTE gTIRI bs SCURTE ȘTIRI
nanimitate, desființarea 
rolului conducător al Parti
dului Popular Revoluțio
nar Mongol, dcschizlnd 
astfel calea spre alegeri 
pluraliste.

ÎNGHEȚAREA PREȚU- 
RILOR. Guvernul bulgar 
a hortârit înghețarea pre
țurilor la pline, preparate 
din carne, zahăr, ulei, 
lapte șl alimente pentru 
copil. Această măsură a

BUDAPESTA 26 (Rom- 
preș). Consiliul de Miniș
tri al Ungariei — infor
mează MTI — a împuterni
cit MAE să dea publicității 
o declarație referitoare la 
încetarea transportului de 
evrei care vor să emigre
ze din Uniunea Sovietică 
în Israel. Conducerea com
paniei aeriene „MALEV" 
și-a motivat hotărîrea prin 
amenințările primite din 
partea teroriștilor la a-

Dezmințirea comandantului-șef al trupelor 
terestre ale U.R.S.S.

MOSCOVA 26 (Rompres). 
„Nu dorim în nici un caz 
să aibă loc ciocniri" — a 
declarat comandantul-șef 
al trupelor terestre ale 
Forțelor Armate ale 
URSS, V. Varennikov, a- 
flat In vizită la Vilnius.

Intr-un interviu acordat 
ziarului „Sovetskaia Ros- 
sia“ — citat de TASS —, 
el a dezmințit afirmațiile 
privind „presiunea" e- 
xcrcitată de militari asu
pra conducerii lituaniene 
și și-a exprimat, totodată, 
îngrijorarea în legătură cu 
faptul că partizanii miș

fost adoptată în cadrul 
eforturilor vizlnd „stabi
lizarea producției agricole" 
și crearea condițiilor in
dispensabile pentru trece
rea la o economie de pia
ță. De acum înainte statul 
nu va mal fl în situația 
de a Impune restricții țî 
va trebui să devină singu
rul regulator al oarerM șl 
ofertei.

FILME
PE TROȘANI — l’ariii- 

gul: Comoara din Valea 
Șerpilor) 7 Noiembrie 1 
Tlk... Mk... tilc .. j Unirwa: 
Colonelul Rcdl, I II.

LVPENI; Nava Jui 
Yang.

Uzina electrică Paroseni
încadrează direct sau prin transfer:

inginer constructor vechime mint 
mă 5 ani In specialitate

•— electricieni
— lăcătuși
— sudori

Unitatea noastră acord,i aceleași gra
tuități ca șl unilatile miniere, adică i

— graluilalea chiriei la apaitament ) 
qratuililea c-nerqiei Ici mice la apar
tament ;
tarif preferențial de 0,25 lei kWli la 
energie electrică.

Informații suplimentai»- l<i biroul PIR 
al Uzinei Electrice Paroșcni.

încadrarea se face conform
1971 șl Lcqll 57/1974

I eqil 1 2/

dresa securității zboruri
lor aeriene care ar trans
porta evrei sovietici. Gu
vernul apreciază amenin
țărilor la adresa compa
niei ca o acțiune care în
grădește și suveranitatea 
Republicii Ungare. In con
formitate cu poziția sa și 
cu practica în domeniul 
drepturilor omului, guver
nul consideră necesară re
glementarea cît mai grab
nică a problemei.

cării „SAJUDIS" „îșl cre
ează în mod fățiș o arma
tă".

Trupele de interne dis
locate în republică Iși în
deplinesc sarcinile de a- 
părarc a obiectivelor de 
stat importante — a in
format V. Varennikov. 
„Conducerea noastră unio
nală, militarii manifestă 
extremă reținere, mizînd 
pe faptul că reprezentan
ții conducerii Lituaniei 
vor înțelege totuși că e- 
xistă o singură cale — cea 
a democrației, șl nu cea 
pe care au pățit ei acum" 
— se arată tn interviu.

PROTEST. Consiliul Su
prem al Lituaniei a adop
tat o declarație de protest 
împotriva acțiunii Mosco
vei în această republică 
baltică, acțiune pe care o 
eonsideră o „continuare a 
agresiunii din 1940" (data 
anexării Lituaniei do că
tre URSS). „Uniunea So
vietică încearcă să creeze 
e tensiune artificială în 
relațiile cu Republica Li
tuania. Noi unități mili
tare sovietice sînt trimise 
în această țară" — relevă 
declarația.

VULCAN: Gffitocele
lui Benny More.

LONEA: Vocație de de
tectiv.

URICANI: Moștenire
cu bucluc, I II.

PETRILA: Tigrul ce
nușiu, III

AN1NOASA: Columna, 
I li.

DIVERSE
FAMILIILE Brie șl Po- 

pescu mulțumesc medicu
lui dr. Koroji Imre de la 
Spitalul municipal Petro
șani pentru deosebita com
petență profesională de 
care a dat dovadă în tra
tarea doamnei Brie Geor- 
geta, rcdîndu-1 sănătatea. 
(742)

ANIVERSARI
TOATE florile recunoș

tinței noastre medicului 
pediatru Băcilă Traian, 
datorită căruia astăzi li 
putem ura scumpului nos
tru fiu Andrei Berianu, 
întîiul „La mulți ani l“. 
(724)

FIUL, nora șl nepoții 
Roxana și Gosmin urează 
scumpului lor Busuioc Pe
tru cu ocazia împlinirii a 
62 de ani și a ieșirii la 
pensie, multă sănătate, 
bucurii In viață alături de 
cei dragi șj tradiționalul 
„La mulți ani l“. (731)

VINZARI
VIND Trabant 601 S, 

Lupeni, strada VIscozei, 
bloc 3, ap. 6. (717)

VIND casă cu grădină 
și posibilități multiple a- 
menajare mică industrie, 
în cartierul Brala — Lu
peni. Informații, telefon 
957/12970. (715)

VIND Skoda S 100, stare 
foarte bună. Vulcan, bloo 
D8, ap. 59. (720)

VIND Dacia 1300, 23 000 
km, motocicletă 1J 350 
cmc, blănuri nutrii argă- 
site, Vulcan, strada. V A- 
lecsandri nr. 57. (722)

VIND casă, trei camere, 
dependințe șl grădină. In
formații, telefon 43237. (727)

VIND urgent, foarte con
venabil, vidcorecorder nou 
și boxe Unitra 73 W, Te
lefon 44605. (732)

FAMILIA Vasile Pa- 
velonesc și Chivuța a- 
nunță cu durere înceta
rea din viață a celei 
care a fost un om 
minunat 
MAIUA FAVELONESG

Inmorminlnrca azi, la 
Uricani — Valea de 
Brazi. (711)

SOȚUL Jean, sora 
Puica, fratele I.ulu și 
nepotul Nicolae mul
țumesc tuturor celor 
care au fost alături de 
noi cu gindul și cu fap
ta la marca durere pri
cinuită de pierderea 
scumpei noastre

POP IULIA (PUȘA) 
II păstrăm veșnică a- 

mintirca. (726)

LOCATARII blocll 
lui 101, strada Republi
cii sfnt alături de veci

COMEMORĂRI

PIOS omagiu la îm
plinirea a doi ani de 
la decesul bunului nos- 
ti u prieten
GABOR ALEXANDRU 

(SANDU)
Lucia, Cristian, An- 

dicca și Vasilicu. (735)

anunțam cu aceeași 
durere, că s au scurs 
2 nni de In decesul

VIND sobă motorină, a- 
parat de mărit foto, aparat 
sudură 220 V. Cumpăr mi
cro, mini calculator. Tele
fon 42774, zilnic. (734)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 3 
camere (Ungă piață) eu 
apartament 3 sau 4 came
re, zonă centrală. Informa- 
ții la telefon 44308, după 
ora 18. (733)

SCHIMB garsonieră, con
fort I, cu apartament, 3 
camere, Petroșani Nord. 
Informații, Centrul mili
tar (căp. Costineanu). 
(711)

OFERTE SERVICIU

CAUT menajeră. Adre
sați, Petroșani, strada Mo
rii 13, telefon 44071. (723)

CAUT șofer profesionist, 
pensionar. Petroșani, stra
da Morii 13. Telefon 44071. 
(723)

i 
PIERDERI

PIERDUT certificat de 
calificare artificier de mi
nă seria A 272/1988, pe 
numele Jianu Vasile, e- 
liberat de IM Petrila. II 
declar nuL (712)

PIERDUT chitanță fond 
rulment 1965/15 septem
brie 1979, eliberată de 
EGGL Vulcan. O declar 
nulă. (721)

PIERDUT autorizație fo
tograf nr. 154 din 14 mar
tie 1983, pe numele Bădo- 
iu Marin, eliberată de 
Consiliul Popular al ora
șului Vulcan. O declar 
nulă. (729)

PIERDUT dovadă porumb 
746/1987 pentru 180 kg pe 
numele Drăgăneso Ionel, 
eliberată de €16 Petroșani. 
O declar nulă. (730)

DECESE

nul lor Pop Corloiati în 
marea durere pricinui
tă de decesul soției sa
le. Sincere condoleanțe.

Noi îi păstrăm veșni
că amintirea. (725)

COLECTIVELE că
minului șl grădiniței 
nr. 4 din Petroșani aduc 
un ultim omagia celei 
care nc-a fost o bună 
colega ți prietenă

POI’ IULIA (PI ȘA)
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. (728)

COLECTIVUL Sta
ției câi ferate uzinale 
Petrila este alături da 
familie fn durerea pri
cinuită do dispariția 
celui ce a fost

I.0RINCZ ȘTEFAN 
ți transmite sincere con
doleanțe.

scumpului nostru 
GABOR ALEXANDRU

(33 ani)
S-a Jilț ca o floare de 

mal, 
și-n suflet nc-a lflsat 

durere.
Dai nu ' i trece mult 

și va veni
Arca scumpă revedere 
Acolo sus In veșnicie.
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