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Gînduri de înviere
După ce am sărbătorit, în plină Revoluție, pri

mul Crăciun liber, ne-am înfrumusețat sufletele si 
in zilele sărbătorii învierii Domnului, puțind rosti 
și urîndu-nc unii altora cu glas tare „Ifristos a în
viat !".

Da, a înviat Ilristos, a reînviat credința noastră 
strămoșească. Pentru noi, românii, credința strămo
șească înseamnă coordonata fundamentală prin 
care ne-am păstrat limba, spiritualitatea, care ne-a 
ajutat să ființăm pe aceste meleaguri bîntuite de-a 
lungul și do-a latul, secole de-a riadul, de valuri 
negre spumegate de hoarde și regi, de împărați, va
luri sparte de stîncile Carpaților — simbol al geo
logicului dar și al piepturilor ridicate iDtrn apăra
rea gliei și credinței.

Coincidența sărbătoririi St. Paște de către toți 
locuitorii României să fie un semn al libertății și 
frăției pe pămintul Patriei pe care o dorim a noas
tră și care să intre cu fruntea sus în Casa Europei

Cit dc emoționante au fost emisiunile de la 
radio și televiziune, paginile editorialelor, cîntecele 
clopotelor și sunetele trascotclor vestitoare de lu
mină in noaptea învierii ! C’ît dc fericiți ne-am a- 
șezat la masă pentru a ne împărtăși rudelor, prie
tenilor, vecinilor, colegilor, bucurii și sănătate, săr
bători fericite și viata demnă în zilele marelui praz
nic liber.

Cil dc emoționați am fost mulțl dintre cei caro 
am participat pentra prima dată la slujba învierii 
cu gînd curat și cu dorința de purificare sufletească! 
Cît dc bucuroși au fost copiii, dar nu numai ei. muș- 
cînd din ciocolata mult visată și admirîndu-și da
rurile aduse de Iepuraș !

A venit, așadar, timpul, să fim vrednici și oa
meni, să ne bucurăm și să ne făurim viața așa cum 
se cuvine într-o etapă superioară a evoluției civili
zației umane în care ne-am reintegrat și noi, ro
mâni i edeșteptați „din somnul cel de moarte",

Gînduri frumoase și puse ca petala florilor de 
măr pentm soi, dragi concetățeni, pentru Țară,

Prof. Mireea MUNTEANU

Crlstos a înviat •
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Pregătiri încă timide ale campaniei electorale
I.a Primăria din Vulcan se lucrează intens in ve

derea pregătirii alegerilor de la 20 mai. Este vorba 
de aducerea la cunoștința cetățenilor a delimitării 
secțiilor de votare. Lucru care s-a și făcut. Punctul 
forte al acțiunii il constituie însă întocmirea listelor 
electorale. O muncă deloc ușoară, deoarece este nece
sară o triere exactă a celor cu domiciliul stabil m 
oraș dt- cei care locuiesc doar cu viză dc flotant. O 
activitate care — cei de la primărie sint conștienți — 
trebuie făcută cu maximum de responsabilitate pen
tru că, așa cum aflăm, dc asta depinde, in mare mă. 
sură, calitatea alegerilor. In ce privește amenajarea 
celor 12 sei ții de votare, treburile nu stăteau, pină 
in 13 aprilie, așa de bine. Primăria a înaintat, din 31 
martie, comandă către IJPL Deva pentru confecțio
narea cabinelor și urnelor de votare. Intirzie sosirea 
devizelor la secția din I.ivczcni, unde se vor executa. 
I cicloane peste telefoane. Drumuri la Deva. Domnul 
Sufletu se gindește cu groază că iar va trebui să facă 
drumuri spre reședința dc județ. Și fot pe chcltifl.il i 
dumnealui, ( a și celelalte. Mă interesez dacă, la dis

poziția partidelor politice antrenate in campania ■•- 
iectorală, s au amenajat locuri pentru afișarea mate
rialelor propagandistice. Îmi sint enumerate: pe stra
da Republicii, lingă magazinul Tineretului, slati i 
de autobuz de la IM Vulcan, lingă blocul Q din car
tierul „Brazi" și cele trei panouri din fața oficiului 
PTi K. \cestc puncte îmi erau cunoscute. Ce mă mi
ra, este că, in aceste locuri, nu zărisem nici un afiș 
electoral, vreo platformă-program. In afară dc cele 
ale f rontului Salvării Naționale, lipite în vitrinele unor 
unități comerciale. Formulez o întrebare pe care să 
o pun la sediul fiecărui partid: Cunoașteți locurile do 
afiș.ij electoral ? La sediul I'SN, care se află în clă
direa primăriei, discut cu doamna Sonia Iluț, secretar 
al filialei orășenești. „Am lipit mai multe afișe cu 
platfornrn-program. I ncle nu fost rupte. A rămas 
doar unul, la farmacie. Ain afișat — așa am înțeles 
— si la‘scările blocurilor. C’înd vor fi desemnați caa- ’
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Cărbunele—cea mai dreaptă răsplată 
pentru drepturile primite UNA PE Z 1

întreprinderea minu.a 
t.onea încă nu țl-a regă
sit In acest an ntmnl ns- 
coșar Indcpl'mrii propri
ilor prevederi stabilite fă
ră nici □ intervenție sau 
■presiune ,/lin afară". Rea- 
lulndu-yi ritmic sarcinile 
<le plan ți depușindu-le 

□nstănt In cursul anului 
1989, colectivul acestei mi
ne nu se poate pline» că 
planul a fost exager it a 
turtei. Cifrele nu pot fi 
Contestate, Iri trimestrul T

la o producție medie 
zilnică de 3531 tone se în- 
r< gistrează un plus do 
12 019 tone, Iar in tiimes- 
trul I al acestui an, la o 
p oclucție medic zilnica mii 
mică — 2669 tone —, mi
nusul este de 7’.21 tone. Șl 
aceasta In condiți le cind 
efectivul din industrie e£ie 
mai mare în primul tri
mestru al acestui an dectt 
In aceeași perioadă a anu 
lui trecut. Fioduidivitățile, 

in Ambele perioade, sint 
realizate ți depășite, nu
mai că in 1989 se reali
zau 6,081 tone pe post, iar 
acum s an obținut 4,579 to
ne pe post

Pentru a nu fi acuzați 
că nu am ținut cont de 
faptul că In primele două 
luni au avut loc evenimen
te care au influențat pro
ducția — greve, mitinguri, 
deplasări la București — 
deși angajamentul luat era 
ca producția sa fie recu
perată, vom face o suc.'in- 
t i analiză și a ie.ilizărilur 
din luna nun tiu a acestui 
an, comparativ cu aceeași 
perioadă n anului trecut, 
lună calmă, propice desfă
șurării normale a procc-'i 
Iul de producție. Concret, 
In martie 1989 se extrag 
112 276 tone (plus 1476 ti
ne), iar In aceeași lună a 
acestui an 51 089 tone (mi
nus 1711 tone). Adevărat, 
■•((■■ tivul realiza! ■ ;tc mal 

mic (iu plecai militarii), 
dar productivitatea obți
nută este superioară celei 
programate cu mai bine de 
400 kg de cărbune pe post.

Am prezentat aceste ci. 
fre așa cum sint, fără ro
tunjiri, din dorința since
ră de a informa ți de a 
atrage atenția — spunlnd 
adevărul — asupra situa
ției in care ne aflăm, pen
tru că numai astfel putem 
ieși din impas. Pentru a 
putea acționa eficient.. In 
orice domeniu, dar mai a- 
Ies în minerit, trebuie, In 
primul rînd, să știm, să 
cunoaștem adevărata față 
n lucrurilor. Țara, econo
mia au avut nevoie de căr
bune și anul trecut și ini 
norii de la Lenea au dat 
cărbune mult. Țara are ne
voie dc cărbune și acum,

Dorin GlIEȚA

<lc \ aii !.(>( OTAI )esen123t> <h< oua.— Ilați mi urgentC( onlimi.irr in pag. n 2 a)
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Industria mică și
Revoluția din decembrie a deschis și 

industriei mici porțile afirmării în sfe
ra serviciilor pentru populație. După 
cum se poate constata, în cele aproape 
4 luni care au trecut, activitatea indus
triei mici din municipiul nostru a cres
cut cantitativ și calitativ, reușind să 
satisfacă în bună măsură unele cerințe 
ale oamenilor. Domnul Emeric Farcaș, 
șeful secției de industrie mică din Valea 
Jiului arc toate motivele să fie satisfă
cut. Și nu numai el, ci și meseriașii pe 
care îi coordonează. Volumul realizărilor 
lunare se înscrie intre 900 000 și un mi. 
lion lei, ceea ce înseamnă un coeficient 
de salarizare între 20 și 40 la sută mai 
mare decît salariul tarifar. Cu alte cu
vinte, dacă se muncește cum trebuie, și 
salariile sînt pe măsură, după cum ne 
spunea domnul Farcaș.

In mod firesc, nc-am interesat care 
este gîndirca de perspectivă privind dez
voltarea in’ continuare a industriei mici. 
In momentul de față ca cuprinde cîteva 
activități' pe care le putem numi utile 
și eficiente. Este vorba despre secțiile 
de băuturi răcoritoare de la Vulcan și 
Petrila, tricotaje Petrila, confecții texti
le Petroșani, tîmplărie, confecții meta
lice Vulcan și Petroșani, florăria Petro
șani, magazinul de prezentare și desfa
cere Petroșani și 10 sifonării. In total, 
in aceste secții lucrează 80 de oameni. 
După cum ne spune interlocutorul nos
tru, industria mică a obținut, acum ia

Scurtă fabulă politică
Emisiunea TV, „.Studioul 

electoral", în care s-a pre
zentat PNL sau, mai pre
cis -pus, unul dintre mem
brii conducerii acestui par
tid — ne-a inspirat o 
să-i zicem — scurtă f ibiila 
politică.

Pentru a im-ăpr.i In 
.Curtea ■ nopcană comu
nă", „ciirn lui" nostru tre
buie să i -c taie coada. în
trebarea care : e pune este: 
cum ? Ii tăiem coada din- 
tr-o data, ca in versiunea 
partidului ni.ii -us mențio
nat, ai p h ■ i — ver-iu

Adevărul
Am ti. U tulii aiba 

luarea Paș ilor. A lo->t o 
serbat-.’ ue înde- !ul.if i 
Masa fiecărui om a f .st 
plina cn d. toate. .Sau ar 
fi trebuit sa fa’. Din păcă
li'. e pare ca la unii nu a 
lost plina elii.ir cu de țoa
le l),i, a3<ta ■■.te ailevi 
iul. Unora I- i lipsit pli
nea. Da, piinc i noastră 
< ea .ie toate zilele. Adică 
și cea din zilele de dumi
nică și luni, pe sare tre
buia să o cumpărăm jnca 
ilc sîmbăîa din comerț. 
Dar, n-a fost a lie așa. 
’Simbătă, în. â din jurul o- 
r<i 11. in magazinele co
rn. rțului nu mai era nici o 
piinc. Se epuizase. /\ mai 
venit ceva pîine în jurul 
•trei 16. S-a epuizat rapid. 
Unii au cumpărat chiar 
10—12 piini, sub ochii în
groziți ai eeJor așezați Ia 
imensele cozi formate. Gu 
fiecare minut, șansa de a 
Jua plinea s-a diminuat. Au 
lâmas oameni fără pîine. 
Am văzut mulți astfel de 
oameni. îngrijorați. ner
voși, al.rgind de la un 
magazin la iltul. In zadar. 
La centru] de pîine din 
Petroșani No; I, mai era 
un oi pîine neagră, 
rotundă i mică. Gurile 
rele puneau că i de «ei.a- 
ra Alții la ra raz, puneau

libera inițiativă
începutul anului un nou spațiu de pro
ducție, cel al fostului depozit de produ
se de sticlărie din Petroșani, de pe 
strada Cireșilor. Se intenționează să se 
deschidă, după amenajarea clădirii, o 
nouă secție de confecții textile, unde 
se vor crea 50 de locuri de muncă pen
tru femei. Pînă acum s-au adus 30 ma
șini de cusut. De asemenea, se va des
chide o nouă secție de confecții metali
ce, în care s-au adus strunguri, mașini 
de găurit și alte mijloace de producție. 
Perioada de amenajare va dura cam 
2 luni și se speră să se înceapă activi
tatea. Pentru anul acesta cam atît se 
intenționează. E mult, e puțin ? Greu 
de răspuns. Și, totuși, se naște o între
bare. O nedumerire în legătură cu in
dustria mică. Aceasta constituie un 
domeniu, în care libera inițiativă poate 
prinde viață mai mult decît oriunde.

Reticențe față de o asemenea opțiune 
nu există. Insă nu există opțiuni de a- 
cest gen. Cei mai inulți dintre oameni 
au optat în Valea Jiului pentru activi
tăți comerciale. D( activități specifice 
industriei mici nu s-a interesat nimeni. 
Probabil că e mai greu să practici ase
menea meserii în cadrul liberei iniția
tive. Vrem să credem că, pînă la urmă, 
se vor dezvolta și activitățile de indus
trie mică. Posibilități sînt multiple. La 
fel și nevoile oamenilor din Valea Jiu
lui, nevoi care nu sînt încă acoperite.

Ghoorghe CIIIRVASA

ne a majorității celorlalte 
partide? Adică, suferă o 
dată și bine, sau suferința 
se prelungești’ cu fiecare 
nouă ajustare a cozii ?

Un lucru e-.te cert: caa- 
da trebuie neapărat ampu
tată și oferim deja pentru 
bietul animal. Ne conso
lăm insă cu gindul că, o- 
• lata intrat in „Curtea eu
ropeana", ciobănescul nos
tul v.i fi acceptat ca un 
„ciine" de rasă; și, de fap'., 
.. Li i ont. a/a cel mai mult1

l’.iul \l( I l.l S( U

despre lipsa de pîine
■ a .i lf 1 de piinc ni i pers» 
tru animale nu constitui i 
un festin. Dar pentru oa
meni ? Nr am pus firesc 
întrebai-a i ,--i inlimplat?

Jata ce ne-a răspuns 
doamna Viorii a Tokacs, 
ai etoai i labiiiii de pli-

Nemuiț urniri 
iu ziua de Paști

ne: „Noi am lucrat Ja în
treaga capacitate. Vineri 
am livrat în rețea 121,6 
tone de pîine. Sîmbătă um 
livrat 93,2 tone, față de O 
comandă de 120 tone. Pen
tru a rezolva comanda am 
lucrat cu toate secțiile : 
I.ivezcni, Bărbutcni, Lu- 
peni, Vulcan, Petrila pîna 
la orele 22. Duminică a- 
veam un stoc de 50 de to
ne de pîine, pe care l-am 
livrat luni dimineață la 
magazinele care au funcțio
nat. Și tot luni am reluat 
lucrul pentru a asigura 
antitatea de pîine necesa

ră pentru marți dimineață. 
Simbată seara în Jurul c- 
rei 19, la centrul de pîine 
uin piața Petroșani (n.n, 
—- rama1 des-his piuă bl 
jurul orei 20) am mai li

ni 1000 de piinji'.

Obiceiuri < ri.zlineșli la moinîrlani. i ’oto I’avel DANII,A

Cu .dl> laxiiit -. fabrica 
de pune a produs. A pro
duc atit cit poate, cit 
arc capacitatea. M ii mult 
nu ■ putea produce. Pli
ni a are nevoie mai mult 
decît orice de respectarea 
prore,ului tehnologic. Dar, 
ne place sau nu ne place, 
trebuie '*o spunem. D< gea
ba a produs fabrica dacă 
n-a avut cine să vinii i pli
nea. Comerțul după cum 
știm a închis magazinele 
la ora 18 sîmbătă. Deci 
toată plinea produsă, pînă 
ia orele 22 a rămas in 
stoc fiind vîndnta gbia 
luni dimineața. Iată deci 
care este adevărul despre 
lipsa de pîine din Valea 
Jiului, care a creat mari 
nemulțumiri oamenilor. 
Dacă cineva ar spune că 
fiind sărbătoarea Paștilor 
și fiecare gospodină putea 
face pîine acasă, trebuie 
să arătăm că lipsa droj
diei, din rețea, a eliminat 
și această posibilitate. Și 
uite așa, una peste alta, 
unii oameni n-au avut 
de I’aști pe masă piinea 
cea de toate zilele I Să 
sperăm că fiind prima noas
tră sărbătoare de acest gen, 
comerțul a învățat ce tre
buia învățat din această 
situație creată șl ne va 
scuti pe viilor de nemul
țumiri.

(.In oighe ( 111R\ \S V

Cărbunele-cea mai dreaptă 
răsplată pentru 

drepturile primite
(Urmare din pag. t)

sau mai bine zis, mai ales 
acum pentru a revigora 
industria României.

In numele acestui adevăr 
trebuie să privim întreaga 
situație cu luciditate și să 
depunem toate eforturile 
pentru a redresa extracția 
cărbunelui. La mina Lonea 
tehnologiile nu s-au schim
bat, nu se poate da vina 
pe utilaje, pe calitatea a- 
cestora, pentru că mina 
nu a fost și nu este me
canizată. Or, în aceste con
diții, oricît de mari ar fi 
eforturile pentru reprofi
larea lucrărilor miniere, 
pentru întreținerea aces
tora, este greu de explicat 
o cădere a producției me
dii zilnice realizate eu 
1300 tone în martie *90.* fa

ță de martie '89.
Nu putem să încheiem 

fără a sublinia, în numele 
adevărului, un alt aspect 

Pregătiri încă timide 
ale campaniei 

electorale
(Urmare din pag. 1)

did.iții, unu afișa candidaturile în locurile stabilite 
lii-iilru aceasta". Ia l’NȚ.-C D, am ca interlocutor po 
domnul IMircea Constantin, președintele filialei oră
șenești a partidului. „Nouă, primăria nu ne-a zis 
absolut nimic referitor la locurile de afișaj. Din au
zite, am reținut că un asemenea loc este lingă com
plexul meșteșugăresc din Contești. Dispunem de ma
terial de propagandă. II vom afișa cînil o vor face

i celelalte partide". I'e strada Republicii nr. 25 se 
dlă sediul l’NL. Domnul Viorcl l.ucaci, președintele) 
filialei, îmi mărturisește: „Teoretic, exirtă și cunosc 
aceste locuri de afișaj. Sâptămina trecută, am pus 
afișe de propagandă și cu platforma-program în sta
țiile de autobuz, în piață, lingă complexul do ali
mentație publică și la farmacie, lingă cel al Fron
tului. Au dispărut. Cred că din cauza unui anumit 
curent de opinie creat în Valea Jiului. Material 
propagandistic avem și îl vom afișa. Ce nu ni se 
pare corect este nltceva : modul în care se fac în
scrierile în I SN. Atit la primărie, dar și în între
prinderi. Pot dovedi că s au dus la IM Vulcan cereri 
de adeziune pentru înscrieri. Era vorba că, în între
prinderi, nu se face politică, nu-i așa

() concluzie este clară. Există o anumită reținere, 
să nu-i zic teamă, de a difuza materialul propagan
diștii. De ce ? Silit unii care nu înțeleg că democra
ția înseamnă confruntare do idei, nu atacuri Ia per
soană. Nu-ți plac ochii cuiva? Bun. Dar de co n-ai 
asculta sau cili ceia ce vrea sâ-ți comunico 7 Poate 
iileea ta e mai bună. Nu prin ruperea afișelor so faco 
propagandă electorală. Astea sînt amintiri dureroase, 
care au rănit, din 1946 încoace, sufletul bunicilor și 
părinților. Să ne ascultăm. Sîntem intr-un moment 
iii tare decidem viitorul acestei țări.

care trebuie să ne dea de 
gîndit tuturor. Am mai 
spus-o și o repetăm — re
vendicările au fost aproba
te, majoritatea. Un singur 
exemplu și credem că este 
suficient pentru a demons
tra eforturile făcute de 
țară și necesitatea de a fi 
răsplătite cum se cuvine. In
1989, în martie, la o pro
ducție de 112 276 tone s-au 
plătit salarii (plus impozi
te și GAS) în valoare de 
17 576 000 lei. In martie
1990, la o producție reali
zată de 51 089 tone, valoa
rea salariilor a fost de 
19 514 000 lei. Acesta este 
adevărul .și trebuie să-l 
privim în față, așa cum 
este, chiar dacă doare, Pen
tru că numai cunoscîndj-1 
putem acționa în cunoștin
ță de cauză spre binele 
întregii țări, al poporului 
român liber și independent.

Cărbunele este cea mai 
dreaptă răsplată pentru 
drepturile primite.

FLORI. Haina fiu mu 
a orașului prinde tot rn 
mult contur prin munc.’ 
harnicilor gospodari. S- ia 
plantat pînă acum 14 00') 
fire trandafiri, 40 000 fire 
gard .viu,' 820 de arbori, 480 
conifere, 300 de tei. și 6133 
arbuști. Acestora li se a- 
daugă cele 20- 30 de mii 
de panseluțe. In paraleli 
lucrătorii serei din Petro
șani pregătesc material 
iloricol pentru perioada 
de vară. Se face repicarca 
a .aproximativ un milion 
de. petunii, begiinii, crăițe 
și altele. Este destul de lu
cru.

DlSP/XRUT. Doamna Na. 
ria Karacsony din Vulcan 
(str. Republicii 34, bl. 2, 
scara 3, ap. 12), roagă pe 
cei care i-au văzut fiul, 
dispărut de acasă în după 
amiaza zilei de 12 aprilie, 
să anunțe Ja adresa men
ționată sau la poliție. Bă
iatul, loan-Alin, de 10 ani, 
are ochii verzi-albaștri. 
Este îmbrăcat într-un fiș 
vernil, pantaloni trening, 
iar pe cap poartă o căciu- 
liță verde închis. O vecină 
l-ar fi văzut ureîndu-se, în 
dimineața zilei de 14 apri
lie, ln bonul Bărbăteni — 
Petroșani. (Gh. O.)

ANTICARIAT. La Libră
ria Ion Creangă din Petro
șani, este prezent astăzi din 
nou, „Anticariatul" din 
Deva care achiziționea
ză cărți cu plata pe loc. 
(A.IT.)

A FOST REVOPSIT gar
dul IUMP. Adevărați gos
podari care știu să-și „în
grijească obrazul", să-I 
păstreze mereu curat, ceea 
ce ne bucură. Exemplul 
constructorilor de mașini, 
care în această primăvară 
au efectuat și alte lucrări 
de curățenie a incintei 
întreprinderii, merită ur
mat și de alții. (A.H.)

TURISM. La Deva, în 
fața unei comisii de specia
litate a conducerii mișcării 
sportive, au fost examinați 
și au obținut atestarea, ca 
instructori sau arbitri de 
turism, 6 tineri pasionați 
ai muntelui, membri ai 
cercului de turism „Gen- 
țiana", aparținînd de AS 
„Hidromin" Petroșani. (I.D.)

AMNEZIE. De mai multă 
vreme la unul din blocuri
le din apropierea comple
xului comercial „Parîngul" 
au fost executate unele 
reparații exterioare. De că
tre IGCL Petroșani. Deși 
lucrarea a fost terminată 
de mai mult timp, meseria
șii au uitat să ridice u- 
nele materiale folosite la 
efectuarea reparațiilor. 
Vreau să credem că rîn- 
durile noastre și insisten
țele oamenilor le vor alun
ga amnezia și vor elibera 
spațiul, creînd astfel posi
bilitatea oamenilor 8ă-șî 
reamenajeze spațiile din 
jurul blocului. (C.I.)

PACAT. Sfintele lăcașuri 
din Vulcan, au atras, In 
noaptea de înviere, mii da 
credincioși. Dureroasă este 
însă atitudinea unor gru
puri de copii șl tineri, care, 
în ușa bisericilor, tomen- 
tau cu glas tare filme vi
deo sau, mai mult, vor
beau în termeni deloc ur
bani. Un subiect de medi
tație pentru părinți și pro
fesori. (G.O.)

Rubrică realizată de 
Simian POP
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Expresia devenită cele
bră, prin nu mai pății) 
celebrul Dante Alighieri 
in „Purgatoriul", suna 
„Lasciate ogni speranza 
voi che’ntrate 1". Cam ața 
ar trebui scris la in1>-area 
în preafrumosul și preaco- 
chetul nostru stadion „Jiul" 
pentru a atrage, din start, 
atenția celor care se încu
metă să meargă la meciu
rile echipei. Sîmbătă, Jiul 
ne-a oferit o nouă dovadă 
de neputință. Puținii spec
tatori care au catadicsit 
să vină la stadion au ple
cat cu capul... plecat. Este 
adevărat că studenții de la 
Cluj aveau și ei nevoie de 
puncte dar Jiul avea și aro 
nevoie mai abitir. De ace
ea ni se pare inexplicabilă 
evoluția Jucătorilor noștri, 
care s-au prezentat sub 
orice critică.

După ce oaspeții au des
chis scorul, trimițîndu-ne 
deja cu gîndul la frumuse
țea jocurilor de duminică

Dacă băieții „merg" 
mai greu, fotbalul fe
minin ciștigă... teren. 
In imagine, fotbalistele 
noastre, care au schim
bat cratița cu mingea. 
( hcrclicz. la femmc .'

Nu mai sînt speranțe ?
dimineața, „făclia de Paști" 
s-a numit llenzcl, acest 
copil capricios și talentat, 
care a înscris de două orj. 
Nimeni n-ar mai fi sperat 
că Jiul va cîștiga aceste 
puncte. Ne-am și sătura; 
să-i tot criticăm în acest 
colț de pagina !...

Fotbal, divizia A (încă!).

Să mergem totuși la „iz
voarele" situației delicate 
în care se află echipa 
noastră. Mai zilele trecute 
am stat de vorbă cu pre
ședintele clubului, dl. Con
stantin Căluți. Situația 
clubului este dezastruoasă. 
Nu mai sînt- bani și nu se 
poate fără bani. UGSR-ul 
s-a dus. Liga sindicatelor 
miniere libere nu are încă 
posibilități să sprijine 
clubul. Federația sindica
telor abia s-a constituit. 

Clubul este al nimănui. 
Angajații lui nu știu nici 
măcar ce să facă cu cărțile 
de muncă. Autofinanțarea 
ar duce la autodesființare. 
CMVJ nu mai are aceeași 
autoritate materială. Cele
lalte întreprinderi au „sub 
aripă" asociațiile lor spor.

tive. Citcva unități minie
re au angajați fotbaliști de 
la Jiul. Mai mult nu se 
poate. La ora actuală, clu
bul Jiul mai are 12 anga
jați. Pe ceilalți nu-i mai 
plătesc unitățile. Stadionul 
nu mai are oameni pentru 
întreținere. Deci să nu dăm 
„cu parul" fără să vedem 
și situația reală.

Bineînțeles că situația 
precară a clubului nu scu
ză cu nimic evoluția peni
bilă a echipei. Fiindcă, 

pină acum, jucătorii n-au 
simțit, cu nimic, aceste 
lipsuri. In schimb, au ei 
destule, acolo pe gazon 1 
Do asta să se ocupe secția 
de fotbal (oaie mai există 
secție de fotbal la clubul 
Jiul ?). Mărturisim că în
cercăm un sentiment de 
compătimire pentru antre
norul Libardi, care a „pi
cat" într-o conjunctură 
grea la Jiul. In cazul re
trogradării (ptiu. Satană 1). 
se va arunca mîța în o- 
grada lui.

Și încă o problemă. Dacă 
alte echipe au membri sus
ținători cu zecile de mii, 
Jiul înregistrează doar... 
J20 (dintre care 20 sînt 
„apropiații" clubului). E a- 
devărat că văzînd cum joa
că echipa, nu te trage ața 
să bagi mîna-n buzunar să 
scoți banii... Dar copilul 
trebuie alăptat cînd plînge, 
nu cînd gingurește 1

Mircca HI JORESC IJ

Fotbal, divizia C

Greu și
AS PAROSENI VULCAN 

— CSM CARANSEBEȘ 1—0 
(1—0). Teren bun, timp 
excelent pentru fotbal. 
Spectatori — aproximativ 
300. S-au întîlnit o fostă 
divizionară „B", AS Paro- 
șeni, și una dintre echipele 
fruntașe ale seriei — CSM 
Caransebeș.

In prima parte a repri
zei I asistăm la un joc d* 
tatonare, purtat între cele 
două careuri de J6 metri. 
Ca urmare a acestui joo 
de contre, în min. 20, la 
un fault la mijlocul tere
nului al lui Dodencin asu
pra hii Lozici, acesta din 
urmă părăsește, accidentat, 
terenul. Treptat echipa gaz
dă începe să domine teri
torial. crcîndu-.și ocazii de 
gol. Aslfcl, în min. 27 ra- 
teaza Matula din careul de 
6 metri — lovitură cu ca
pul, pe lîngă poartă. Trei 
minute mai tîrziu ratează 
Bustiix de la 10 m — po
ziție excelentă; o nouă du
blă ocazie a gazdelor, în 
min. 35, avîndu-1 în prim 
plan pe Baltaru. Domina
rea insistentă a echipei din 
Vulcan se concretizează un 
minut m.ii tîrziu prin șu
tul puternic și plasat al 
lui Dodciviu, în dreapta 
poi tarului Bona: 1—0. Mai 
ratează Matula în min. 10, 
• lupa .ire oaspeții ie-, m i 
hot.niți la atac.

Începutul reprizei ■■ - 
runde aparține oa>p< ți- 
lor, avînd chiar și o ocazie

la limită
bună de cgalarc în min. 
55. Gazdele preiau iarăși 
inițiativa, creîndu-și o se
rie de ocazii de majorare 
a scorului. Astfel, In min, 
60, lovitură liberă directH 
de la 18 m, din poziție 
centrală, trage puternie 
Năcreală, dar prinde por
tarul. Zece minute mai tîr
ziu. Dodencin cade In e® 
icul oaspeților și arbitru) 
— deși pe fază — nu a- 
cordă niiViic. Din nou Do 
denciu scapă pe contraatac, 
în min. 80 și este oprit prin 
fault, la 20 m de poartă 
Lovitura liberă va rămîn» 
fără rezultat... Astfel, în 
nota de dominare a gazde 
lor ia sfîrșit meciul, pe ca
re îl cî.știgă cu multă 
muncă și pe merit. Rapor 
tul de cornerc (8—0) re 
flcctă fidel dominarea r 
chipei din Vulcan.

Brigada de arbitri — a 
vîndu-1 la centru pe Rață, 
Fetru din Tg. Mureș, aju 
tat la cele două tușe d<- 
Ungvai Ștefan tot din Tg 
Mureș și Gulca loan din 
Sighișoara — a condus <?•> 
rect formațiile.

AS Faroșcni Vulcan: O 
prița, Cioară, Leleșan, Vă
duvă, Bîi san, Năcre dă, Do 
deliciu, Bi, tine, Matul.., 
Baît.iru.

CSM Caransebi .: Bona
Vlăduți, Buliga, Arnătu,
Gogiu, Matcaș, Icni a D-
cuseară, N.doș, Veche, 1
z < i (Verdcs).

Paul M( l i ES< u

Situația cadrelor didactice 
nu se poate soluționa global 1

BELȘUG LA MEDEIE

Jn ultimii ani, in inxața 
mintul preuniveisitar se 
crease impresia că ev.-tu 
un excedent de cadre di
dactice, mai ales în mediul 
irban. Mulți profesori de 

diverse specialități, in mod 
deosebit cei caic predau 
discipline umaniste, erau 
in situația • suplinească 
pe ici, pe colo, unde exis
tau catodic vacante.

Alte modalități de a lă- 
•a impr ra falsă că .înt 
prea mulți profesori era.j- 
< uprindeii-a unui număr 
foarte mare de elevi intr-o 
clasă ( int .și peste 40 de 
elevi in unele școli), mări
rea normei didactice la 21 
de orc p. sâptămînă, ceea 
ce a condu: la diminuarea 
severă a timpului pentru 
perfecționarea pregătirii 
metodice și pentru munca 
individuală ’u elevii. Me
diocritatea a 'fost încura
jată prin sistemul învăță- 
mîntului, alterat de o poli
tizare excesivă ;i fragmen
tarea muncii instructive 
prin atît de cunoscuta 
„muncă patriotică", a) «ă- 
rci conținut nu era altul 
dccît acela de a efectua cu
rățenia localităților, t'a șl 
cum școala avea menirea 
■a scoată doar măturători 
dc străzi. Consecințele : 
supraaglomerarea elevilor 
și cadrelor didactice, im
posibilitatea unui Invăță- 
mînt eu adevărat formativ, 
modern, de calitate.

Situația cadrelor didac
tice este critică, disfuncțio- 
nalitățilc sternului de fn- 
». ățămînf afcHînd /. av.

vreme îndelungată, locu
rile de muncă. Buși in si
tuația să aleagă între a fi 
titular, pe un post cit dc 
cit sigur, oricum de a a- 
vea o oarecare „certitudi
ne a zilei de mîinc" și fa
milie, nu o dată cadrele 
didactice și-au părăsit pos
tul, pentru a-și urma so
țul sau soția. In acest haos 
:-e încearcă acum sa 
facă or<line.

Invățdtnînlul — 
in cumpăna

ffare este situația în Va
lea Jiului ? Se încearcă 
„din mers" rezolvarea pro
blemei cadrelor didactice, 
lichidarea anomaliei exis
tenței suplinitorilor, pe 
baza normativelor elabo
rate de Ministerul învăță- 
mîntului; se cunoaște a- 
cum noua structură a lice
elor și școlilor profesiona
le în Valea Jiului, s-au 
operat modificări In pla
nul ele învățămînt, In struc
tura anului școlar. Dc ase
menea, se încearcă reașeza
rea numărului dc elevi în
■lase, norma didactică a
fost redu ă la 18 oro po
ăptămînă. Ca atare, In

scurt timp sc vor cun oaș-
te cu certitudine posturile» 
libere, pe specialități, In 
municipiu șl județ. Lista 
va fi afișată la Inspectora
tul școlar Județean. Ga 
tici'iit dc urgență — ne a

informat doamna inspectai 
școlar Viorica Ciucean —, 
la clarificarea catedrelor. 
Fosturile didactice vacante 
urmează să fie atribuite 
prin numirea ca profesor, 
învățător sau educator ti
tular de către cei care in
tră în resbrîngere de cate
dră și prin concurs, tot 
ca titular, de profesorii su
plinitori. Actele necesare 
concursului sc depun la 
inspectoratul școlar in pe
rioada 30 aprilie — 10 mai, 
în 13 mai fiind programat 
concursul. Pentru posturile 
la care există o singură 
opțiune, numirea se va fa
ce firesc, fără concurs. A- 
colo unde sînt mai multe 
cereri, analizîndu-sc actele 
de studii și situația perso
nală a fiecăruia — domi
ciliu, grad didactic ș.a. — 
se va face o ierarhizare și 
se vor acorda numirile. In 
caz de deplină egalitate, 
va avea loo concursul pro
fesional, pe baza progra
mei de învățămînt pentru 
gradul didactio definitiv. 
Unele posturi rămase va
cante vor fi ocupate prin 
repartizarea absolvenților 
promoției 1990.

Față de aceste măsuri, 
opiniile sînt divergente.

Problema titularizării 
suplinitorilor încă nu este 
dară. Rezolvarea „de sus 
în jos" va duce la nemul
țumiri. Numai o largă con
sultare a cadrelor didacti
ce, a tuturor oamenilor 
școlii, va soluționa situația 
din învățămînt.

II. ALEXANDRI S( I?

aveți 50 de

serioși. Deși rîsul n-a 
pus la index prefe- 
adesea ca, încrun- 
să întrebăm, să ee- 
socoteală. Să cerem, 

„Vrem", 
cu-

Jn ultima vreme, con
fruntați cri atîtea eveni
mente grave, am devenit 
mai 
fost 
răm 
tați, 
rom
ca scop în sine, 
„ni se cuvine" sînt 
vintcle pe care le-am în
vățat cel mai ușor, o da
ta limbile dezlegați

Rine n-a auzit, de zeci 
de ori pe zi, pe diverse 
tonuri, întrebarea care

,i constituit în generio 
ni acestor, rîndnri ? In

autobuz, în librării, 
„mărunțișuri" dacă 
mărunt ești pierdut, 
ma se rotunjește, frumu
șel, prin adaus, în bene
ficiul celui sau, mai co
rect, celei de la casă, oa
meni pe care, totuși, nu-i 
putem bănui de intenția 
dc căpătuială pe... buzu
narul noștru.

S-ar părea că o anumi
tă politică bancară
i-re it această penurii’ de 
bani mărunți. B ini 
care, în trcai.it fie pus, 
nu mai poți cumpăra a- 
proapc nimic (25 de bani,

la 
n-ai 
su-

pier-

S-a»

cu

bani ?
de exemplu). Leul 
de rapid teren.

Ce-i de făcut T
putea umbla la prețuri? 
Se știe că orice decizie 
eronată, In situația 
tuală, ne poate 
mult 
peste 
bani 
tăm.
specialiștilor, pe 
invităm să reflecteze 
toată seriozitatea, i 
pra acestui aspect al Yie 
ții noastre.

In viitor — 
cei 25 sau 
în discuție, 
așadar, i

ae- 
costa 
mult 

de50
Aștep- 

cuvîntul 
care-1 

! cu 
as:i-
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I
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lată opiniile după al doilea sondaj preelectoral
Institutul Român pentru 

Sondarea Opiniei Publice 
— 1RSOP — a trimis spre 
difuzare Agenției de pre
să „Rompres" Raportul bl 
legătură cu cel de al doi
lea sondaj preelectoral din 
8—IO aprilie a.c

Opțiuni stabile

Cel de-al doilea sondaj 
preelectoral al IRSOP, rea
lizat tu intervalul 3—10
prilie a.c. asupra unui 
țpr.tion național reprezen-

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Cîntecul lebedei în CubaDomnul Petre Roman, în Spania

MADRID 17 (Rompres). 
P mentlnd Vizita în Spa- 
n,a a primului-ministru Pe
tre Roman, agenția spanio- 

i de știri EFE remarcă do- 
■ mța părții române de d 

dezvolta relațiile bilatera
le, cu precădere In dome
niile turismului, industriei, 
agriculturii, mediului în
conjurător șl culturii și de 
a obține sprijin pentru pro
cesul de democratizare din 
țară.

La sosirea la Madrid — 
se arată In comentariu — 
primul-ministru a exprimat 
dorința ca observatori spa
nioli să participe la su
pravegherea procesului e- 
lectoral de la 20 mai, ca 
ț aceea a aprofundării con- 
t telor între partidele po-

Cît costă intrarea
' BELGRAD 17 (Rompres). 
Consiliul ercecufcv federal 
(guvernul) Iugoslaviei a 
hotărît să aplice, lnccpînd 
6e la 20 aprilie, un nivel 
cainim de schimb de 200 
de dolari, în dinari, intra
te pentru fiecare turist 
■trăia — transmite agen
ția TANIUG. Decizia este 
cnotivată de faptul că In 
Cltima perioadă s-a con
statat un mare aflux de 
cetățeni din estul Europei.

I.otul național șl olim
pic al țării noastre la tir 
cu arcul, care se pregătește 
pentru Campionatele eu
ropene de la Barcelona din 
bina iulie, compus din Ma
rina Moloce, Diana Nico- 
laescu, Lancz Eva, Victor 
Stinescu țl Aurel Robu, 
v.i participa, Incepînd de 
a .lăzi țl pfrtă In 21 aprilie, 
l.r Marele premiu Sofia la 
tir r.-u arcul ce va avea ioc 
in ora.'il bulgar T’Hrir

★

NFAl YORK 17 (i;.„n.
pr’S). Gen de-n 91 a ediție 
a tradiționalei curse de 
maraton de la Boston a 
fost. cîștigată de italianul 
Gelindo Bordin, cimp'on 
olimpic la .Scul, in 1988, 
la ace, artă probă. El a fost 
cronometrat pe clasica 
distanță de 42,195 km in 
Bh 8’ 20’’, devansindu-1 pe 
principalul favorit, tanza- 

titiv de 2 178 persoane In 
viistă de peste 17 ani, ara
tă o accentuată stabilitate 
a opțiunilor electorale. FSN 
deține în continuare 56,1 
la su ă din sufragiile pu
blicate, urmat de PNL cu 
15,7 la sută, PNȚ-CD 5 Ja 
sută. Mișcarea ecoiogistă. 
4,5 la sută, în timp ce res
tul de aproximativ 65 de 
partide existente pe scena 
politică obțin în total 4,2 
ia sută din voturi.

Este interesant faptul că 
majoritatea electoratului 

litice și parlamentarii din 
cele două țări.

*

. MADRID 17 (Rompres). 
Primul ministru român, 
dl. Petre Roman, aflat în 
vizită la Madrid, a confe
rit marți la Palatul Mon- 
cloa cu președintele guver
nului spaniol, Felipe Gon- 
zalez. In timpul celor două 
ore, cît a durat întrevede
rea, pu fost discutate po
sibilitățile de relansare 
a relațiilor dintre cela 
două țări, posibilitățile ca 
României să i se acorde 
credite pe termen lung din 
partea Spaniei și situația 
din România înainte de 
alegerile dc la 20 mai. O 
altă întrevedere oficială a 
celor doi prim-miniștrl 
este prevăzută pentru mier
curi la amiază.

în Iugoslavia ?
i.are vin in Iugoslavia cu 
diferite produse, le vlnd 
pentru a cumpăra, cu ba
nii dobîndiți, devize străi
ne, cârc le scot djn țară, 
afectlnd economia iugo
slavă — pr-eeijează agenția 
TANIUG.

Eea mai mare parte a 
acestor „turiști" este alcă
tuită din persoane prove
nite din Bulgaria. România 
și Ungaria, scrie TANIUG 

TELEX-SPORT
Astăzi, dc la ora 20,00, stadionul „23 August" din 

Capitală va găzdui meciul dintre formațiile Dinamo 
București și Anderlccht Bruxelles, manșa a doua ■ 
semifinalelor „Clipei Cupelor" In fotbal. După cum 
se știe, în prima partidă, scorul n fost dc 1—0 în 
favoarea echipei belgieni.

ni.mul Ikangua. In «ursa 
similară feminină, prima 
a trecut linia <le sosire Ro
șa Moța (Portugalia), înre
gistrată în 2h 25’ 28’’, care 
ciștigă pentru a treia oară 
In ultimii patru ani aceas-

f< miniri din cadrul (■ im-

tă competiție, caro n reu- 
mil ienit la start m i 

parti< ipant
de

*

•STOCKIIOlm 
pris). Proba <)<•

17 (Huni. 
ximpJtj

are deja preferințe politice 
clare într-o direcție sau 
alta. Numai 9,7 la sută din 
Alegători sînt încă indeciși.

Rezultatele indică o par
ticipare electorală de 87 la 
sută. Numai 4 la sută de
clară că nu vor vota, iar 
9 la sulă nu sînt încă ho
tă rîți.

încrederea în persoane 
publice

Cotele de încredere In 
cele 14 persoane publice 
specificate prin interviu

HAVANA 17 (Rompres). 
„Patria sau moartea", „Vom 
continua construcția so
cialismului indiferent ce 
s-ar intîmpla" — aceste 
lozinci au definit încărcă
tura emoțională In care s-au 
desfășurat, în cursul zilei 
de luni, la Havana și In 
alte localități ale țării, 
festivitățile prilejuite de 
sărbătorirea a 29 de ani 
de la definirea de către 
liderul cubanez, Fidel Cas-

Narcomania
BUDAPESTA 17 (Rom

pres). Problema narcoma- 
niei a devenit tot mai a- 
cută In ultima vreme In 
Ungaria, relatează agenția 
TASS. Una din cauzele a- 
cestei stări de lucruri re
zidă, In opinia experților 
Interpolului, în faptul că 
Ungaria ți capitala țării, 
Budapesta, sînt utilizate de 
lumea interlopă drept drum 
de tranzit de „rezervă" 
pentru transportul de nar
cotice. Din Iran, Pakistan, 
Afganistan. stupefiantele 
sînt livrate prin Turcia, 
Bulgaria, Iugoslavia și Un
garia in Europa occidenta
lă. Potrivit relatărilor a- 
genției MTI, cea mai mare 
parte a stupefiante'or sînt 
introduse în Ungaria de 
către conducătorii mijloa
celor de transporturi auto, 
de studenții străini șl In 
primul rînd de cei prove- 
niți din țările arabe și din 
Turcia.

Medicii, opinia publică 

pionatclor europene dc te
nis de masă, disputate In 
Goteborg, a revenit sporti
vei bulgare Daniela Ghcr- 
ghelceva care a învins In 
finală cu 3—1 (17—21, 21— 
15, 21 — 18, 21 — 16) pe Yong 
Tu (Elveția). Otllia Bădes- 
cu (România) a obținut 
medalia de bronz, fiind 
întrecută In semifinale cil 
3—2 de către Yong Tu.

La masculin titlul con
tinental a fost adjudecat 
de suedezul Mikacl Appel- 

se mențin relativ neschim
bate. Pe primele locuri con
tinuu să se afle Ion Iliescu și 
Petre Roman cu 7,5 punc
te din 10 posibile, urmați 
de Sergiu Celac (6,1); Vic
tor Stănculescu (5,9); Ion 
Caramitru (5,5); Gelu Voi- 
can (4,9); Mihai Chițac 
(4,6); Radu Cîmpeanu și 
Toma George Maiorescu 
(4,5); Cazimir Ionescu 
(4,2); Ion Mânzatu (3,9) ; 
Sergiu Cunescu (3,0); Ga- 
rol Kiraly (2,6); Corneliu 
Goposu (2.1).

tro, a caracterului socialist 
al revoluției — transmite 
din Havana agenția TASS. 
Participanții la mitingul 
de masă din capitala Cu
bei au scandat „Nu —- •-
conomiei de piață, sistemu
lui pluripartit", „Da — re
voluției, socialismului, ro
lului conducător al parti
dului comunist". TASS mai 
arată că au fost, de aseme
nea, criticate procesele ce 
au loc Intr-o serie de țări 
est-europene.

în Ungaria
din Ungaria sînt alarmați 
de faptul că, In prezent, 
numărul narcomanilor — 
In marea lor majoritate ti
neri — a depășit în Un
garia 40 000. In 1985, exis
tau In Ungaria 30 000 de 
consumatori de stupefian
te. Potrivit presei ungare. 
In ultimii 2—3 ani a cres
cut, de asemenea, consi
derabil în țară numărul 
persoanelor care folosesc 
diferite preparate medica
le — tranchilizante, prepa
rate toxice și extrase din 
semințe de mac, In marea 
lor majoritate provenite 
din import.

In Ungaria se desfășoară 
In prezent o luptă susținu
tă împotriva consumului, 
precum și a tranzitului de 
stupefiante pe teritoriul 
țării. Din 1987 s-a trecut 
la aplicarea pe scară largă 
a unui program de comba
tere a alcoolismului șl nar- 
comanlel, informează agen
ția TASS 

gren, învingător cu 3—1 
(21—15, 15—21, 21—14, 21 — 
19), în fața polonezului An- 
drzcj Grubba.

In finala probei de du
blu bărbați perechea Lupu- 
iescu, Primorac a dispU3 
cu 2—0 (22—20, 22—20), de 
cuplul Roskoph, Fetzner 
(RFG).

★
ROMA 17 (Rompres). To- 

mas Belii, un suporter al 
echipei Cesena a fost rănit 
cu lovituri de cuțit de un 
suporter advers la sfîrșltul 
meciului Cesena — Juven. 
tus (1—1) din etapa a 32 a 
a campionatului italian de 
fotbal. Transportat urgent 
la spitalul din Cesena, tl- 
nărul Belii (21 ani) a pri
mit Îngrijirile necesare, fi
ind declarat In afară de 
pericol.
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Condiții de angajare conform Legii nr. 
12/1971 și nr. 57/1974.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU OCAZIA împlinirii 
a 16 primăveri, Dan Iți 
urează, dragă Monalisa Vă- 
sîi, multă fericire și un 
călduros „La mulți ani 1“ 
(945)

COLECTIVUL din secția 
compresoare de la IM Pe- 
trila urează colegei lor Ga- 
bor Ilona, cu ocazia zilei 
de naștere, un călduros „La 
mulți ani I". (963)

VINZARI
VIND radio dublucase- 

tofon „Internațional" șl 
combină muzicală „Elek- 
ta" (2x50). Telefon 41786. 
(960)

DIVERSE
TINERII din județul Hu

nedoara care au participat 
la revoluția din 22 decem
brie, sînt rugați să se pre
zinte la Casa de cultură 
din Petroșani, în data de 
19 și 20 aprilie, între orele 
9 și 12. (961)

ABSOLVENȚII din Va
lea Jiului, promoția 1954, 
ai Școlii medii tehnice de 
cărbune Lupeni sînt con-

COPIII, ginerii, nora, 
nepoții și strănepoții 
anunță cu ndîncă dure
re încetarea din viață 
după o lungă și grea 
suferință a scumpei lor 
mamă, soacră și bunică 

ANCA VIORICA
Inmorminiarca are loc 

azi, ora 14. Cortegiul fu
nerar pleacă din strada 
Institutului nr. 10/1. 
(956)

PĂRINȚII, soția și 
fiii anunță cu adîncă 
durere încetarea fulge
rătoare din viață n 
scumpului lor 
BOTEZATU PETRICA 

(36 ani)
Inmorminiarca are loc 

Joi, 19 aprilie, ora 14.33. 
Cortegiul funerar plea
că dc la Biserica Orto
doxă Română (mică) din

COMEMORĂRI

VECINA Augustina 
șl fetele anunță împli
nirea a 6 luni de la dis
pariția neașteptată a 
celei ce a fost

KOVAȘE JENICA
Nu te vom uita. (954)

FAMILIA Gristocca 
Nicolae comemorează cu 
pioșenie 2 ani de clnd 
ne-a părăsiit pentru tot
deauna minunatul tatii, 
socru țl bunic

SALLAI FRANCISO
Pentru bunătatea ta 

>1 amintirile frumoase 
cc ni le-ai lăsat vei fi 
mereu prezent în gin- 
durile ți inimile noas
tre. (946) 

vocațî azi, miercuri, 18 s- 
prilie, ora 16, In fața Ca
sei de cultură Petroșani 
Comunicări importante. 
Sînt invitați foștii profe
sori ai școlii, actualii pro
fesori ai Liceului industrial 
Lupeni, soțiile (soții) ab
solvenților, absolvenții pro
moțiilor 1950—1955. Rela
ții: telefon 41303 (Teodorcs- 
scu Ana) sau 44914 (Vetro 
Francisc). (957)

PIERDERI

PIERDUT legitimație ser. 
viciu pe numele Splnu Si- 
leta, eliberată de CCAIO 
Petroșani. O declar nulă. 
(952)

PIERDUT legitimație ser- 
viciu pe numele Amișcule- 
sel Mihai, eliberată de IM 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(955)

PIERDUT capac orna
ment roată Mercedes. Găsi- 
torului recompensă. Adre
sați, telefon 44146 sau 70601, 
(959)

PIERDUT contract închi
riere pe numele Iugan 
Leontin, eliberat de IGCb 
Petroșani. II declar nul. 
(962) 

DECESE

strada Ilie I’intilio. 
(950)

SOCRII, cumnații, 
cumnatele și nepoții re
gretă profund dispari
ția fulgerătoare din mij
locul lor a bunului lor 
cumnat și unchi 
BOTEZATU PETRICA

Nu-1 vom uita nicio
dată. (950)

COLEGII de muncă 
de la RCM — CFR Pe
troșani sînt adine miș- 
cați de dispariția din 
mijlocul lor a celui care 
a fost un om de aleasă 
omenie și probitate pro
fesională
BOTEZATU PETRICA 

Sîntem alături de fa
milia greu încercată.

Dumnezeu să-l ierte! 
(951)

PIOS omagiu de pre
țuire pentru inima ca
re acum doi ani a în
cetat să mal bată. Cel 
case i-ați apreciat ta
lentul deosebit al mîi- 
nilor, dăruițl-l un mo
ment de aducere amin
te celei cane i fost

-S'ILAGin CECIL1A
(CICI)

Bunătatea țl noblețea 
ei sufletească vor ră- 
mlne veșnic vil In su
fletul meu.

Mereu aceeași Anca 
Adochiței. Mami €ici 
nu te voi uita nicio
dată. (964)

R< durțla țl administrația i Petroșani «tr. Nicolae flălacteu nr. I 1 Tel» toana l secretariat i 41462 i secții 41681, (2101 
lipanii i Tipografia Petroșani, str. Nlrelae IIAIcesca nr, t. fo|«-fno 41363.


