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Istoria vieții religioase evreiești a fost do
minată de comemorări cu valoare sacramenta
lă, investite de profetul Moise cu putere de 
lege.

La cincizeci de zile de la mărita înviere a 
Domnului, Ierusalimul era dominat ți marcat 
de tradiția sărbătorilor iudaice de comemorare 
a primirii de poporul ales de Dumnezeu a Ta
blelor Legii, eveniment excepțional consemnat 
pe crestele Muntelui Sinai. Prescripțiile legii 
vechi erau indiscutabile și respectate cu solem
nitate oficială de pelerinii evrei ce locuiau în 
diaspora imperiului roman, ca și de autohtoni 
prin ceremonii religioase tradiționale bine sta
bilite la Templul din Ierusalim, centrul spiri
tual a lumii mozaice. La un moment dat, o 
outere supranaturală declanșează, aparent un 
fenomen natural, un zgomot identic cu „sufla
rea de vînt" producînd teama și admirația în
tregului oraș Direcția „vuietului" avea o desti
nație sigură: amplasamentul unei modeste case 
evreiești care adăpostea și ocrotea apostolii 
Domnului, Fecioara Maria ți alți ucenici as
cunși, pentru a se feri de intoleranța și vio
lențele iudaice, așteptîr.d cu nerăbdare și tea
mă împlinirea promisiunii lui lisus de pe 
Muntele Eleonului, transmiterea Duhului Sfint.

I’rcot loan l’OG \N

(Continuare in pag. a 2-a)

Buteliile și benzina
Mai așteptăm uneori, 

răbdători ori îngrijorați, 
fie să schimbăm buteli
ile, fie să luăm benzină. 
De celată ce ne-a in
format dl. Mihai Bogar, 
șeful depozitului din 
Vulr ut.

— In privința buteli
ilor de aragaz vă mărtu
risesc, in primul rind, 
că nu s-a ajuns la rit
micitate in aprovizio
nare. Chiar acum se a- 
flă pe undeva pe căile 
ferate 9 vagoane cu 5400 
butelii. Au fost expedi
ate, in 25 și 26 mai, de 
la Timișoara ți Ploiești. 
Vor fi aici luni, marți. 
Gni'lindu-nc la locuito
rii municipiului, din Ti
mișoara am adus, in con
diții nerentabiic, cu au
tocamioane de la 1TA 
și SI CT, 800 de butelii.

Pentru operativitate in 
desfacere, ieri am des
cărcat vagonul nu in 
depozit, ci in gara ls- 
croni. In privința ben
zinei — in luna mai s-au 
vîndut 379 tone — vă 
informez că avem pe
drum, și nu se știe pc
unde este, un vagon (16 
tone) incărcat, din 18
mai a.c., la Borzești. In
Valea Jiului s-au con
sumat, in luna aprilie, 
in medie 86 l/autotu- 
rism, iar la nivelul ju
dețului in medie 110 I. 
In vederea unei bune 
serviri, stația din Live- 
zeni este deschisă intre 
orele 7 și 21, efectuarea 
stocului și monetarului 
făcindu-sc intre orele 
21—22.

T. SI'ATARL

O privire care în
seamnă multe: nedu
merire, întrebări, spe
ranțe...

Foto:. Ion l.K IV
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■ Din viața culturală

a Clubului sindicatului li
ber I.upeni ....Sintem liberi
să facem mai mult".

■ Dezvăluiri. Vinătoa- 
rea — patima dictatoru
lui.

■ Curiozități, recor
duri.

■ Patru milioane pen
tru Bagi.
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MAI ÎN GLUMĂ, MAI ÎN SERIOS

Pledoarie pentru genocid — vodca „Cristal". — Nu Ie iau. Știu iiinlr ai pus ștampila in 20 mai... 
Desene de SZ \IIO Zoltan

A ți trecut cumva prin 
Piața San-Marco din 
Veneția ? E puțin 

probabil. Nu cred că pașii 
v-au purtat prin Roma, 
în piața unde tronează 
basilica San Pietro, la 
Vatican. Desigur, nici la 
Madrid, undeva pe lîngă 
muzeul Prado. Cred că 
nici la Paris, pe lîngă bi
serica Sacre C'oeur Dacă 
nu ați fost nu vă pierdeți 
speranța. Puteți cîndva, 
să ajungeți prin aceste 
locuri. Acum se poate.

Dar, prin țara noastră 
cred că ați umblat. Ați tre
cut, fie și ca oameni gră
biți, prin Cluj, în piața 
unde crucea de aur a cate
dralei ocrotește statuia 
ecvestră a lui Matiaș Rex 
(Matei Corvin al nostru). 
Sau, desigur, ați fost la Ti
mișoara prin Piața Ope
rei.

Toate locurile aminti
te mai sus au un numi
tor comun. Porumbeii ! 
Simpatice păsări atît de 
integrate în natura locu
lui îneît, trecând printre

Sălii în ta 
și pămîntul roditor

In urma apariției notei 
„De ce mor oile, domni
lor ?” am primit un răs
puns de la Maria Lado, 
medic veterinar in Vul
can. Domnia sa ne scrie 
rîndurile de mai jos.

„La această întrebare 
este un singur răspuns: 
trebuia să se facă analiza 
de laborator, ceea ce s-a 
și recomandat. Să vă des
criu cum s-a întimplat to
tul.

In 21 mai 1990 dl. pri
mar al orașului Aninoasa 
mi-a dat telefon că Ocolul 
Silvic ar fi dat cu niște 
substanțe pe pășunea C’ln- 
det și cîteva oi se simt 
rău. Sigur că a trebuit sa 
dau primele indicații cu 
ce să intervină. Mai tir- 
ziu a revenit și mi-a ex
plicat că se continuă pul
verizarea substanțelor cu 
avionul. Am încercat să 
iau legătură cu dl. inginer 
de la pajiști și finețe ca 
să putem ști cu ce sub

ele, trebuie să fi atent să 
nu le calci.

Ca o simbioză, porum
beilor le place acolo unde 
e concentrare umană. Nu 
înlimplător au fost aleși 
ca simbol al păcii. Mai 
ales daca poartă în cioc

Porumbeii
și o ramură de măslin. La 
Timișoara, în piața Operei, 
în acele zile de decem
brie 1989 și ci. porumbeii 
s-au trezit printre gloan
țe, fiind „consternați” că 
li s-a tulburat liniștea. Și, 
în mod sigur, sîngele i-a 
înfiorat. Pentru Că ei nu 
sînt doritori de sînge. Se 
mulțumesc cu cîteva gră
unțe, firimituri de pîine 
și cu... modestia lor de lo
cuitori înaripați ai cen
trelor urbane.

Petroșaniul nostru, deși 
nu are asemenea locuri 
de repere turistice, are, 

stanțe au dat ți le-am su
gerat ideea să recoltăm 
organele de la o oaie moar
tă, pentru a le trimite la a- 
naliză și dacă se poate să 
retragă oile intr-o zonă 
ferita de aceste substanțe. 
Mi s-a răspuns că așa ce
va este imposibil ți că se 
interzice.

Nu știu de ce s-au opus 
pentru a recolta probele, 
deoarece tehnicianul ve
terinar pentru zona Ani
noasa a fost acolo și vi
neri (25 mai 1990), ur- 
mind să plece la Deva cu 
probe de sînge. l'utea să 
ducă și organele pentru 
analiză.

Di. Sin Dumitru. înain
te de a apela la „Zori noi”, 
trebuia să se deplaseze la 
circă pentru ca împreu
nă cu un reprezentant al 
primăriei' ' Aninoasa, cu

Tibet iu Sl*AT \RU

(Continuate In pag. o 2 a)

în schimb, porumbeii săi. 
Aici ei s-au aciuit în ju
rul pieței comerciale. Da
că treceți dis-de-dimi- 
neață. odată cu ivirea 
zorilor, prin părculețul 
de linge» sus amintita pia
ță sau printre blocurile 
de pe actuala stradă A- 
vram Iancu îi veți întilni 
forfotind prin bruma de 
iarbă ce a mai rămas. Ii 
veți întilni, dar numai 
dimineața. Căci la un 
moment dat sînt obligați 
să-și întindă aripile și să 
ia drumul văzduhului. Ii 
sperie cohortele de bascu
lante, camioane, autobuze 
și tot felul de vehicule, 
intr-un cuvînt traficul ru
tier apocaliptic ce se des
fășoară în această zonă.

Porumbeii din orașul 
nostru nu se bucură de o 
zonă liniștită ca în Iocu-

loan BARDAC

(Continuare în pag. a 2-a)

PE STADIONUL „JIUL"

Spectacol cultural-sportiv
Duminică, 10 iunie, IncepîncF cu ora 14, pe sta- 

dionm „Jiul" din Petroșani este programat uri a- 
tracti’. spectacol culturai-sporti v. Și-au anunțat par
ticip nea vedete ale muzicii populare ți Ușoare, cu- 
nos mi retori de comedie, formații coregrafice. Este 
vorb i despre Stela Popescu, Alexandru Arșinel, A- 
lex.indiu Lulescu, Marina Florea, „Ttio „Expres", 
Carnr n Mureșan, Gabi Luncă, Ion Onoriu ți alții. 
In adiui manifestării vom putea urmări ți un meci 
de lotbal feminin Intre echipele „Juventus" Bucu
re,! i i „Jiul" Petroțani, precum și o paradă a mc 
dej. Sperăm că starea vremii va permite desfățma
rea spectacolului care se anunță agreabil. (Al.H.)
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Am fc.-t surprins zi
lele treJUte de întrebări
le unui p ieten apro
piat, ur.ul dintre acei oa
meni a căror părere do
rești să o cunoști pen
tru că e.ite sinceră, chiar 
dacă nu întotdeauna c-ste 
și competentă.

Prima întrebare era 
legată de cauza care mă 
determină să-mi exprim 
in public opiniile, și 
scop :i acestei manifes
tări. A încercat el însuși 
să-și dea răspunsurile, a- 
Jungind la concluzia că, 
fie obțin ciștiguri mate
riale stimuiatiw, fie 
tini anumite interese le
gate de evoluția demo
cratică pe care o tră
im. Cum însă din arti
colele publicate nu a 
reușit să-mi definească 
„coloratura" politică, ți-a 
exprimat îndoiala că in
tr-adevăr, am de gind 
sa-mi părăsesc profcsi-
unea termică pentru una
politică.

Răspunsul este sim
piu. Doresc să fiu eni
liber, intr-o societate li-
beră Și democratică, iar 
dacă simt această liber
tate d' iese să o și tră
iesc, implicit p:in ex
primarea propriului punct 
de vedere. Dar nu in
ie : -d să exercit foiTnc 
■re pr. -.une psihică lă
muritoare, prin tor: și

Notă de protest
S i; ...... liber din se.-ția utilaj greu SUCT Pe

tro. n>, ud; a l i Liga minerilor \ alea Jiului, pro- 
tirtei/;i impi'rj’. poliției r.dfClitului liber al șo- 
fei 'or J._ ia SijCT, publie.it.i in săptamina il par- 
Ucul.tr ..Realitatea romăne.T ", in 30 m.u . *90, cu 
privire l.i vlumbatea din funcție a economistului 
Con-.t.m’..-n N< ;uț. juristului Ilie C >banu, Traian 
Be,an. «iii- '.nul IntrepruiderBt Elena Micu, sing 
Kuronku Gheurghc. Deoarece directorul a fost ales 
in m» dvmo .diiar pentru ccleiaP .adre 
tchm ■■ •. ■. on<unire nu este « izul, considerăm «a 
cciu..i d.n p'-i.țic sl-.t neîntemeiate.

Comitetul sindicatului secția 
utilaj greu de la SUC I Petroșani

Sămința și pămintul roditor

pro- 
bună- 
medi- 

pre-

(Urmii» du» oa* li

Inginerul de ia pajiști și 
finețe să ne deplasăm la 
fața locului. Spun asta 
deoarece acum cîțiva ani 
am avut un as*, menea caz 
la Dea Iu Balul, unde s-a 
dedus că urni, din răzbu
nare și prinzlr.d momen
tul ci Ocolul Silvic a fer
tilizat, au folosit substan
țe otrăvitoare. Insă 
pne’.arii au avut 
voința de a aplica 
cația de prevenție 
scrisă.

Legea sanitar-veterina- 
ră prevede că înainte de 
O'-c,-nenea acțiun. se anun
ță proprietarii de anima
le. Aceste substanțe tre
buiau date Înainte de a 
urca oile la munte și Îna
inte de ploaie.

Porumbeii
(U'mota din pog. 1)

rile de care am amintit 
la începutul arestor rin- 
duri. Ginguresc tot timpul 
cîte ceva Se pare că vor 
Să ia legătura cu ecolo- 
giștii, și să-i facă aliați, 
împotriva prăpădului so
nor și gazos pe care II 
imprimă o masivă cir
culație rutieră, inutilă, 
prin chiar centrul orașului.

Aceste rtndurl au fost 
Scrise intr-un bloc turn 

insistență, uneori împin
să spie violență verbală 
și vulgaritate, nici in- 
jurind sau strigînd .Jos”, 
sau „sus”. Nu doresv nici 
să mă înregimentez, trup 
și suflet, unui anumit 
progi am politic, mai a-

II ruptul 
de a gîndi 

liber
Ies dacă observ ten-
dința de a impune o
anumită disciplină năș
cută din interese ele
grup.

Pur și simplu doresc 
să percep viața liber, să 
o analizez și să o înțeleg 
cu propria-mi putere de 
judecată, să mă exprim 
in societate prin pro
priile simțăminte și cu
vinte, fără teama de a 
fi urmărit, interzis ți 
alte asemenea replici, 
socotite de unii ca fiind 
„democratice”.

Exprimarea liberă a 
opiniei nu înseamnă, în 
nici o societate demo
cratică, nici abuz de po
ziție socială, dar m.i 

amcleon.sm" politic, 
tradus prin punerea in

Nu v-am sciis cA tn i 
deranjat articolul ți nici 
pentru a da replică. Insă 
altădată ar fi bine să se 
analizeze situația cu toți 
cei implicați, ca să nu se 
ntai creeze confuzii intre 
categoriile de animale din 
arecași specie".

NOTA HED — Iată, 
deci, că sămînțu (ideea 
articolului) a căzut pe un 
p.ămînt roditor. Nu neam 
propus să Intrepiindem o 
anchetă In amintitul caz. 
Totuși, Ideea o reținem 
pentru a dezvălui că In 
viața economică, socială, 
în administrație ți în alte 
sectoare, mai este încă o 
dulce ți comodă birocra
ție cu rădăcini în timpu
rile revolute.

de pe strada Avram lan- 
cu, apartament cu vede
re spic partea carosabilă, 
în plină zi și sub teroarea 
sonoi i a circulației ruti

ere.
Invit cu această ocazie 

pe toii cci care au nervii 
tari să se mute pe strada 
Avram lăncii.

Și, dacă întîlniți porum
beii, ocrotiți-i cu grijă. 
Porumbeii trebuie să ră- 
mînă în orașul nostru. Ei 
•Int un simbol al păcii l

practică a devizei: „să
fac să fiu de acord cu 
toți, deoarece nu știu 
cine va avea puterea". 
Opinia nu înseamnă a- 
cord, deoarece ea urmă
rește numai exprimarea 
propriei gîndiri și nu 
impunerea acesteia, mai 
ales dacă este făcută fă
ră să avem suficientă 
cultură politică.

A doua întrebare, oa
recum surprinzătoare, ca
re mi s-a pus, a fost le
gată de cei care citesc 
ceea ce scriu eu. Per
sonal nu mi-am pus a- 
ceastă problemă, deoa
rece nu mi-am fixat o 
anumită țintă de interes 
ca auditoriu clștigat. Do
rința de exprimare li
beră a opiniei nu poate 
fi alăturată intenției de 
a fi pe plac unora sau 
altora și nu doresc să 
fac nici un fel de pre
siuni asupra cuiva pen
tru a adera sau nu la 
opinia sau idee., făcută 
publică.

Ceea ce mi se pare 
de neacccptat însă, este 
continua încercare a 
unora ce gîndesc că de
țin monopolul adevăru
lui de a blama, incorect, 
iubirea de libertate, a- 
pelînd la alte mijloace 
decit cele civilizate.

Ing. îoan Niculae 
CAl’RAR

Magazinul general din l’cliil.i, punct de atracție pentru cumpărători.

(l'rmarc din pag. 1)

Atmosfera meditativă, 
de reculegere și rugăciu
ne este tulburată ți co
pleșită de apariția mis
terioasă a „limbilor de 
foc” ce exprimă meta
foric somnul prezenței 
inefabilei lucrări a Du
hului prin simplitatea 
apostolică de difuzare a 
Evanglicliei în limbile 
părților, ctamiților, frl- 
gienilor, pamfilienilor, 
egiptenilor, libienilor, 
romanilor, «etanilor, a- 
rabilor... ctc.

Minunea „vorbirii în 
limbi" sub înrîurirea to
nică a Duhului a fost i- 
naugurată de veșnicia a- 
postul uj ui Petru, care 
prin experiența vieții 
ți simplitatea intelectua
lă subliniază, în fața 
imensității auditoriului 
misterul momentului de 
fața, predicind despre 
„faptele minunate a lui 
Dumnezeu”.

Eficacitatea cuvîntnril 
apostolului Petru este 
subliniată și prin actele 
de pocăință, urmate de 
acceptarea botezului, de 
aproximativ trei mii de 
evrei, inclusiv femei și 
copii, care puuficindu- 
sc de „omul cel vecin"

SCURTISSIME
Telefonul public, inamic public ?

Așa pare a fi mai ales în cartierul Petroșani 
Nord uncie oamenii, unii bineînțeles, II socotesc un 
adevărat inamic public numărul 1. Altă explicație 
nu există. Cum este reparat și pus în funcțiune un 
telefon, imediat, strădaniile celor de la poștă sînt 
zădărnicite de cîțiva derbedei (poți să le spui alt
fel ?), care fură receptoarele, desfac discurile, sau 
smulg din perete aparatul. Cu totul ! Ciudat este 
că nimeni nu ia atitudine. Să mai amintim că de 
multe uri un astfel de telefon este salvator, că te 
scutește de drumuri inutile și de cîte alte necazuri ?

Cei de la telefoane sînt operativi în remedierea 
defecțiunilor. Dar operativitatea vandalilor este 
mai teribilă. Poate în cele din urmă se va găsi ac 
și de cojocul lor. (Dorin GIIEȚA)

Aflăm abia acum
Timp de 20 de ani dom

nul Nicolae Dioane și-a 
văzut de munca lui, ca me
canic de pompe la Stația 
de apă Jieț. Astăzi, cu 
fișa de lichidare în mină, 
ca beneficiar al decretului 
privind pensionarea, bato 
pe rînd la ușile birourilor 
pe care nu le știe prea 
bine, pentru că a venit 
rar pe aici. In biroul con
tabilului șef, dl. Vasile 
A r b n g i c, cei 
doi rememorează, în cu
vinte simple, acele ore 
fierbinți ale Revoluției, 
cînd trei zile și trei nopți 
nu s-au mișcat de la pos
turi, pentru a asigura apa 

se îmbracă în vcțtmin- 
tul „duhovnicesc", deve
nind temple ale Duhu
lui - Sfînt, reahzlndu-se 
primele „mădulare” «ale 
Templului Tainic al Dom
nului — Biserica văzută 
— a cărei activitate mîn- 
tuitoare se va extinde In 
hotarele lumii.

Analizînd cronologic 
desfășurarea evenimen-

RUSALIILE
telor biblice, remarcăm 
că Rusaliile încheie epo
ca omenirii călăuzită de 
Lege și încep Zorii că
lăuzei Duhului prin 
„harul și adevărul" a- 
dus de Mintuitorul Iisus 
Hristos.

Sar bi. ton rea de mlinc 
nre importanță și sem
nificații cu caracter de 
permanență In ordinea 
lumii văzute. Ziua de 
naștere a Bisericii — a- 
șezainintul slînt al mîntui- 
rii — se integrează or
ganic în scria eveni
mentelor istorlco-religi- 

bună de băut. Profităm 
de ocazie ți lansăm o 
întrebare.

— A circulat zvonul că 
apa a fost otrăvită ți că 
s-au înregistrat chiar vic
time la I’etrila...

— Ați spus bine „zvon”, 
dar părerea noastră e că 
în realitate a fost o alar
mă falsă creată de ele
mente ostile, în scopul 
provocării unei stări de 
nesiguranță și panică în 
rîndul populației. Apa nu 
a fost otrăvită.

—• Vă mulțumim și vă 
dorim ani mulți de pen
sie într-o țară liberă.

Ștefan CIMPOI 

oasc, cu implicații salva
toare ce susțin efectiv e- 
fortlil uman de desă- 
vlrțire, act unic de cre
dință ce continuă lucra
rea sfințitdvre a lui Iisus 
în lume piuă la sfințitul 
veacurilor.

Prin diversitatea da
rurilor Duhului Sftnt, 
apostolii sînt investiți 
cu puterea preoției hari- 
ce neotestamentare, In 
virtutea căreia difuzea
ză Evanghelia între nea
muri, administrează Tai
nele, începînd cu Bote
zul In numele Treimii, 
eu puterea conducătoare 
a comunității creștine de 
a experimenta și păzi 
învățătură lui llristos.

Iconografia ortodoxă 
imortalizează în culori 
vii evenimentul Rusali
ilor în persoana celor 
11 apostoli și a Maicii 
Domnului prin imagi
nea limbilor de foc, an- 
ticipînd dezideratul de 
trăire unitară în lume 
a credinței, prin univer
salitatea Bisericii — 
„stîlp ți temelie a ade
vărului”, a cărei veșnicie 
și putere „nici porțile 
iadului nu o vor birui".

„DIMINEAȚA COPIILOR” 
— un program special con
sacrat Zilei copilului, va 
fi susținut mîine, dumi
nică, la Clubul sindicate
lor libere din Lupeni. 
Conducerea clubului a 
pregătit, printre alte sur
prize, discoteca și video- 
teea pentru cei mici, du
pă care va urma un pro
gram artistic realizat cu 
și pentru copii de grădini
ța nr. 1 Lupeni. (I.D.)

UNDE-I MĂRUNȚIȘUL? 
In ultimul timp, în mal 
toate unitățile comerciale 
lipsește... mărunțișul. Na 
știm unde or fi stocate 
banalele monezi de 25 do 
bani, dar cert este un lu
cru: la cumpărarea unor 
produse, vrei nu vrei, tre
buie să accepți rotunji
rea prețului. In buzuna
rul cui intră diferența î 
Asta o știm l (Gh.O.)

DUPză CE A FUNCȚIO
NAT citeva zile, chioșcul 
de ziare din fața cinema
tografului „Unirea” Pe
troșani oferă clienților 
un afiș: „caz de boală”. 
„Oare această vînzătoare 
are nevoie de vechime In 
cîmpul muncii ?” — ne În
treabă domnul Ion Bum
bac, pensionar din Pe
troșani. Și nu se găsește 
nimeni să o înlocuiască 
(Șt.C.)

ALBA-NEAGRA. Ați a- 
uzit despre jocul cu cau
ciucul alb și cauciucul 
negru? Se practică. L-a 
practicat .și Guler Ion din 
I’etrila, de 15 ani, domi
ciliat în cartierul 8 Mar
tie nr. 33/27. Juca „la 
pariu”. Cind a ,
ciștjgase vreo 400, pe care 
i-a dat celui care l-a 
învățat. Tot un „afacerist”, 
dar mai versat, l-a îm
pins pe „ăsta micu” Îna
inte. Nu vă lăsați prinși 
în Jocul cu... alba și nea
gra. (S.P.)

DOAMNA AN.A TOTII, 
de La unitatea 321 a ICSA.- 
AP Petroșani, ne sesizează 
faptul că, la diferite ore 
din zi, trecătorii și cei ce 
vor să intre în unitatea de 
cofetărie-patiserie aminti
tă — în majoritate copil, 
tinen, femei cu copii In 
brațe — pot fi „spălați" 
din cap pînă-n picioare, 
fără preaviz, de apa cu 
care unii locatari Iși «pa
lă balcoanele. Rugăm sA 
se efectueze operațiunea a- 
mintitu numai în cursul 
nopții pentru a evita si
tuația semnalată.

CEASUL A RAMAS.., 
ÎNTUNECAT. Ceasul e- 
lectronic din porta IUMP 
a fost în anii dictaturii, o 
sfidare la adresa econo
miilor de energie impuse 
abuziv. Nu pentru că ar 
fi consumat cine știe ce 
energie cele citeva zeci de 
becuri, ci pentru că se a- 
prindcau în ciuda inter
dicțiilor care existau. 
Nc-am mlndnt și noi, ce
tățenii, cu el, spre satis
facția constructorilor de 
mașini miniere. Acum, 
cînd aceste interdicții na 
mai există, ceasul rămîne 
întunecat. Nu este păcat?! 
(D.G.)

Rubrică realizată de 
liorațiu ALEX.ANDRESCU

Ucul.tr
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Din viața culturală a Clubului sindicatului liber Lupeni Patru milioana pentru Hagi
„...Sîntem liberi să facem mai mu!t“

După liniștea care a urmat după retragerea ti
nerilor care o asaltau cu întrebări și diferite soli
citări am avut o discuție cu Eugenia I’etrișor, care, 
participă de 17 ani la activitatea cultural-artistică. 
Acum două luni, în urma unui concurs 1 s-a în
credințat postul de director al Clubului sindicatului 
liber al minerilor din LupmL întrebarea ce i-0 
adresăm — ce s-a intimplat in viața clubului in 
aceste două luni — nu o surprinde deloc.

— In orice caz, mult 
mai multe ca înainte— Nu 
cred că mint, afirmind că 
în două luni am reușit să 
facem cam cit s-a făcut 
„înainte...” într-un an. 
Facem mai mult, pentru 
că sîntem liberi să facem 
mai mult. Să gîndim, să 
ne organizăm, fără sche
mele rigide ale foștilor 
„îndrumători”, atotștiutorii 
de la toate nivelele. Cu 
toții au dat „indicații pre
țioase” și au păzit „puri
tatea” ideologică a mani
festărilor, dar de ajutat 
concret... n-au avut timp, 
nici chemarea.

Și acum 7 Acum simțim 
sprijinul efectiv al lide
rilor sindicatului liber, 
oameni care deși ptnă ieri 
au lucrat in mină, au 
deschiderea necesară și ne 
sprijină efectiv în inițiati
ve pentru a transforma 
mișcarea culturul-artis- 
tică într-o bucurie pentru 
sufletul minerilor, al tine
rilor. Să simtă că trăiesc, 
că e primăvară, că...

— Puteți exemplifica 
citeva inițiative '!

Trei ciști"âloarc din 
zece— pretendente la 
„Miss Narcisa". Cele 
mai frumoase fete ale 
Lupcniului: MONIt. \
MATLi'l'A — „Miss 
Narcisa"; ANGELICA 
M \RCU — premiul 
special al juriului și 
ADRIAN \ BEȘTEA — 
premiul pentru popu
laritate.

— Desigur. O manifes
tare care zic a fost reu
șită. Și iată argumentul:
un tinăr miner mi-a spus
următoarele: „Doamnă, ați 
reușit să aduceți primăva
ră In Palatul cultural”. 
Am adus-o Intr-adevăr. 
Scena, podiumul, au fost 
împodobite cu cel puțin 
500 de narcise... împărți
te in final spectatorilor 
care nu umplut pină la re
fuz sala. Dar primăvara 
au adus-o în sală cele 10 
tinere, eleve de liceu, con
curentele la titlul con
cursului de frumusețe — 
primul din Vale — „Miss 
Narcisa”, precum și mu
zica tinărâ, oferită publi- Ioan DUBI K

cu 
de

nu
I-au urmat „Car- 

liber”, 
care

cu lui de solista Tatiana 
Filipoiu și grupurile „Salt” 
și „Salt-juniori”, manifes
tare completată și 
parada modei oferită 
Cooperativa „Straja”.

A fost o reușită, dar 
singura, 
navalul tineretului 
„Nedeia lupeneană” 
a cuprins o frumoasă pa
radă a portului momlrlă- 
nesc; o expoziție foto, în
soțită de proiecții dia — 
pe teme de speologie; 
spectacolul formației de 
teatru în limba maghiară, 
„Diamantele negre” și al
tele. Reușim să atragem 
tinerii la club, mai ales 
prin depășirea monotoni
ei serilor de discotecă, prin 
diversificarea și 
atractivității 
Cum ? Oferind 
muzica ce ie place 
mult: Hard, Rock, Heavy, 
inițiind dialoguri pe te
me de mare interes pen
tru ei... Da, și despre dra
goste

— l’e ce vă bazați în 

creșterea 
acestora, 
tinerilor 

mai

rcalizarea planurilor de 
viitor ?

— Pe sprijinul sindica
tului liber, al altor insti
tuții, ca Teatrul „Valea 
Jiului”, pe corpul de co- 
lalx>ratori inimoși care 
m-au ajutat și pină In 
prezent — Ioan Tătaru, 
Pongracz Gabricl, Ramo- 
na Rusan, Eleonora Sav, 
Tatiana Filipoiu și alții. 
Pe sprijinul animatorilor 
reîntor.și la club; un e- 
Xcmplu, coregraful D. Vi- 
loaicâ. Cu ajutorul dom
niei sale, revitalizăm for
mațiile de dansuri popu
lare și moderne și ne pro
punem un curs de balet. 
Alte gînduri: să punem în 
scenă piesa „Viața unei 
femei” de A. Baranga ți 
să ieșim cu ea intr-un 
turneu prin țară; să re
luăm activitatea „Clubu
lui Femina", să plecăm 
pe litoral cu cele 10 con
curente la „Miss Narcisa” 
și altele...

Luni a avut Ioc semnarea contrariului fotbalis
tului român Gheorghe Hagi pentru ciulul spân t>I 
Real Madrid, suma transferului fiind de 1 mdioane 
de dolari, ce se vor distribui Clubului Stea a (50 
la sută), Ministerului Sportului (30 la sută) si Fe
derației române de fotbal, care a eliberat .Cartea 
verde*4. Pe contract și-au pus semnăturile Javier 
Gil Te Biedma, vicepreședintele lui Real M îdrid, 
Nicolae Gavrilă, președintele clubului Steaua 
București, Gheorghe Hagi și Cristian Bivol.,: u, se
cretar general adjunct al Federației române de 
fotbal.

In contract sînt stipulate, de asemenea, prove» 
deri privind participarea Jucătorului român Ia me
ciurile echipei naționale, precum și o serie de rela
ții de colaborare Intre gruparea bucureșteană ți 
cea m.-.drilenă. Astfel, pînă la 20 august va avea 
loc un meci de adio al Iui Hagi, la București, între 
Steaua șl Real, precum și schimburi de tehnicieni 
și delegații intre cele două cluburi. Totodată, Real 
Madrid s-a arătat interesată de încredințarea pen
tru un stagiu de pregătire și de Jocuri a unui tînăr 
jucător al clubului în echipa română, fiind prevă
zute și donații de echipament sportiv pentru o se
rie de secții dr la Steaua, ambele cluburi fiind 
polisportive.

De curind a avut loc o ședință a Birouitii Fe
derației române de fotbal, în cadrul căreia, ia pro
punerea clubului Steaua București suma ce 1 se 
cuvine acestuia din transferul fotbalistului Gheor
ghe Hagi (In valoarea totală de 2 milioane de do
lari, reprezentînd 50 la sută din suma integrală) 
va fi împărțită în cote egale între Steaua și S»K>rtu] 
studențesc București.

(Rompros)

EFECTE NOCIVE 
ALE FUMATULUI

La fiecare 13 secunde, o 
persoană își pierde viața 
ca urmare a efectelor fu
matului și circa 150 mi
lioane de copii vor muu 
din cauza unor boli legate 
de fumatul excesiv, a a- 
nunțat Organizația Mon
dială a Sănătății. Organi
zația internațională rele
vă, într-un raport difuzat 
recent, că un foarte marc 
număr de copii sînt su
puși riscurilor „fumatului 
pasiv”, adică inhalării de 
fum ca urmare a faptului 
că sînt nevoiți să locuias
că sau să-și de -fașoare ac
tivitatea în 1< uri unde 
se fumează.

Un copil care trăiește în 
mi-dai de fum..tori inha
lează anual o cantitate de 
aicotină echivalentă cu fu
matul a DO de țigări.

(Romprcs)

Serial

VTnătoarea — patima dictatorului
Dintre obiectele de uz 

cotidian ale lui ceaușcs- 
cu, citeva oglindesc rătăci
rea psihică și gîndirea fi
surată a unui om dement. 
in camera de lucru pe bi
rou s-a găsit o statuetă 
d« stui de mare ce-1 înfă
țișa pe dictator ca vinător. 
In dormitor, pe noptieră 
era așezată statueta unul 
tanc.

Patima vînătorească a 
lui ceaușcscu a fost cu
noscută. Mulți se întrea
bă dacă a fost un vinător 
pasionat. Vinătorii vestiți 
si României au știut că a 
urmărit trofee record și 
numai atît. A vrut să 
doboare recordul bunului 
prieten, președintele Tito, 
care a deținut trofeul 
mondial la urs. Natural, 
pentru acest lucru a dis
pus de mașinații deosebi
te. In primul rlnd a in
terzis vînatul urșilor pe 
întreg teritoriul Români
ei. Ca urmare în anii '80 
s-au înmulțit urșii bruni 
periculoși într-un număr 
îngrijorător de mare. Azi 
Sînt într-un număr ce de
pășește 5000. Cine ar fi 
împușcat un urs, drept a- 
mendâ trebuia să plă
tească 80 000 lei. Natural 
excepție dc la această mă
sură a făcut conducăto
rul. Mai mult. Un regi
ment de vînători de urși 

au lucrat pe mina — sau 
arma — lui. După rapoar
tele specialiștilor s-au în
tocmit „programe” de vî- 
nat urși. In mai multe zo
ne d«n munți a început 
concomitent plasarea mo
melilor de carne cu mie-

Dezvâluiri

re, în mai multe locuri fi
indcă niciodată nu s-a 
știut înainte unde are 
„plăcere” să meargă la 
vinătoare conducătorul. 
Tariica vînătorilor a fost 
extraordinar de simplă. 
In punctul stabilit din 
pădure, la aceeași oră a 
zilei, se așeza momeala de 
cazne. La început ursul 
se apropia cu reținere de 
această momeală. Carnea 
era așezată pe crengile 
copacilor în așa fel ca 
ursul să fie obligat să se 
ridice în două labe. In 
acest fel cu ajutorul bi- 
nciilului s-a putut determi
na înălțimea ursului. Sub 
o anumită mărime, ceau- 
șescu a consider.it „jigni
tor" să împuște un urs 
•Spaima animalului — du
pă această hrănire în sc
rie — a dispărut, s-a 

obișnuit cu locul. Un vî- 
nător din județul Harghi
ta, s-a exprimat în felul 
următor; „Urșii noștri au 
fost mai punctuali decîl 
ceasul elvețian".

In acest fel, organizarea 
de vinătoare nu a consti
tuit niciodată o surpriză. 
Ciad fost înștiințați
unde dorește să vîneze „șe
ful", vînătorul principal 
l-a informat pe vînătorul 
responsabil cu 
momeala. Numai a- 
tunci era posibilă orga
nizarea „vînătoarci" dacă 
ursul a mincat cel puțin o 
lună de pe acel loc. Ast
fel, „marele vinător” nu 
a avut probleme grele. 
Ursul nștajitat apărea la 
un copac inainte ales, se 
cățăra după mincare și 
«atunci se descărca arma. 
Ceaușcscu nu greșea de 
obicei și pentru că, după 
spusele soldaților, ochea 
destul de bine. S-au adu
nat In statistici toate e- 
venimentele vînătorești 

bune. Dună părerea gene
rală, dictatorul a împușcat 
mai multe sute dc urși. 
De aceea nu este înt.lm- 
plătoare statuia de vinător 
pusă în biroul de lucru

Ing. L'ineiicli KOV.V S 
(raducere din volumul 

„A VEG” apărut iii
I 'ng.iri.i

CEL M
Cel mai muc bazin de 

înot din lume se află 
Ia Casablanca, în Maroc 
și măsoară 480 m lungime, 
75 m lărgime și are o su
prafață de 36 018 m pă- 
tr ați.

ic
Cel mai rapid înotător 

a fost Jorn Bottom (SUA) 
care a atins viteza de 
834!) m/h, iar cea mai ra
pidă înotătoare a fost Suc 
Hinderaker (SUA) care a 
înregistrat 23,14 secunde 
pentru parcurgerea unii 
distanțe de 45,7 m.

ic
Cele mai multe titluri 

clștigate le-a înregistrat 
la bărb iți Ame Borg (32) 
și la femei Ragnhild Hve- 
g»*r (12).

Recordul olimpic este 
de 9 medalii de aur cu
cerite de Mark S; itz 
(SUA). tot el deținind și 
recordul celor mai multe 
medalii olimpice: 9 de aur, 
1 de argint și 1 dc bronz.

ic
Cv.i mai perfectă sări

tura a fost realizată de 
Michael Fînneran în 1972 
care a obținut nota 10 de 
la toți cei 7 membrii ai 
jiiriiiiiii pentru o săritură 
libera cu spatele, cu efec
tuarea unei rostogoliri și 
jumătate și a două răsuciri 
șt jumătate de pe tr.ini

AL CEA
bulină la înălțimea de 10 
m, reaLzare fără prece
dent. 4

Cra mai lungă distanță 
parcursă vreodată în înot 
(2681 km) a fost înregis
trată de Fred P. Newton, 
în v Listă de 27 de ani In 
1930, care a stat in apă

Curiozități, 
recorduri

742 dc orc. Cea mat lungă 
durată realizată înot a 
fost de 168 de ore conti
nuu, înregistrată de Char- 
Icm Zibbelman, alias Zim- 
my, care nu are picioare, 
în 1941, Intr-un bazin din 
Honolulu. Cea mai lun
gă durată realizată înot 
la femei (87 de ore și 27 
de minute) s-a înregistrat 
în 1931 de către Myrtlie 
Huddlcston din New 
York.

ic
Primul om care a par

curs Canalul Miner,, fără 
vestă dc salsare a fost că
pitanul Matthew Webb. 
Timpul înregistrat a fost 
de ”1 de ore și >5 de mi
nute in 1875.

Cel mai tînlr înotător 
«re a p.ii.urs di'-tanța

M A 1...
Devei-Wissant a fost Karl 
Beniston care în 1964 a 
înregistrat 12 ore și 29 rle 
minute, avînd vîrria de 
13 ani șt ?33 de zile.

☆
Cel mai bătrln înotător 

a fost Wiliam Barnic care 
ia 55 de ani a parcurs 21 
de miie în 15 ore și 1 nu
mit, în 1951.

ir
Recordul oficial dc 

traversare a Canalului 
Minecii a fost de 7 ore și 
40 de minute și U deține 
Penny Dean din Califor

nia, în 1978.
ir

Cea mai înecată traver
sare a fost realizată' de 
Henry Sullivan care a 
înotat din Anglia m Fran
ța în 26 de ore ți 50 de 
minute, in 1523.

. ii
Cc.i m ii rapidă dublă 

traversare a Canalului 
Minecii a fost realizată de 
Gynihia Nicholas in vfrs- 
tă de 19 ani, in numai 19 
orc și .>5 dc minute.

☆
Pritn i traversare a Ca

nalului Minecii sub apă 
a lost realizată de Fred 
B-il.iasare in vîf-tă de 38 
de ani, in 18 orc și 1 mi
nut, in 1JC2

consider.it
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Convorbiri Bush - Gorbaciov ÎNTÎLNIRE INTRE PREȘEDINȚII

U.R.S.S. ȘI COREEI DE SUD
WASHINGTON 1 (Horn- 

preș). — In Salonul oval 
al Casei Albe s-a încheiat 
cea de-a doua rundă a con
vorbirilor între președinții 
Statelor Unite, George 
Bush, și URSS, Mihail 
Gorbaciov, în cadrul celei 
de-a doua întilniri la 
nivel înalt între cei doi 
șefi de stat.

Convorbirile au fost a- 
•wnte asupra diferitelor as
pecte ale negocierilor pri

HOTĂRlRE A SOVIETULUI SUPRFM
AL R.S.S. MOI DOVENEASCĂ

C1IIȘ1NAU 1 (Rom- 
pres). — Sovietul Suprem 
al RSS Moldovenești a 
adoptat hotărîrea „Cu pri
vire la recunoașterea Re
publicii Lituaniene inde
pendente” — relatează a- 
genț iile TASS și France 
Pressc. Parlamentarii mol
doveni s-au pronunțat pen
tru stabilirea de relații 
diplomatice, economice, po
litice și culturale directe 
cu Lituania și au propus 
C iuiui Suprem litua

vind reducerea armelor 
strategice și posibila sem
nare a unui acord de fac
tură comercială.

Surse iile Casei Albe 
au precizat că în cadrul 
primei runde, Bush și 
Gorbaciov au procedat la 
o perspectivă generală a- 
supra schimbărilor petre
cute în ultimele luni In 
Europa, cît și unele as
pecte privind reducerea ar
mamentelor.

nian să efectueze un schimb 
de reprezentanțe perma
nente. Împotriva hotăririi 
menționate s-au pronun
țat, în cadrul parlamen
tului moldovenesc, depu
tății din partea grupului 
„Moldova sovietică", a
ceștia nefiind de acord cu 
formularea „relații diplo
matice” care — potrivit 
opiniei lor — nu se pot 
stabili între republicile u- 
nionale ce fac parte din- 
tr-un stat unic.

SEUL 1 (Rompres). — 
Președintele sud-corecan 
Roh Tac-Woo va avea o 
întîlnire istorică la San 
Francisco cu liderul so
vietic Mihail Gorbaciov, 
s-a anunțat într-un comu
nicat guvernamental • difu
zat la Seul. Roh Tae Woo 
se va întilni luni cu Mi

PARTICIPAREA LA ALEGERI IN POLONIA
\ APȘOVIA 1 (Rom

pres). — Potrivit unui co
municat al comisarului ge
neral pentru alegeri, la 
scrutinul din 27 mai a.c. 
au participat 11 380 629 dc 
cetățeni polonezi repre- 
zcntînd 42,27 la sută din 
totalul ■ persoanelor cu 
drept de vot. Alegerile 
s-au desfășurat pentru 
2 383 de consilii comuna
le, în acest scop fiind cre
ate 47 997 centre dc vota

MEDICAMENTE ÎMPOTRIVA SIDA
WASHINGTON 1 (Rom

pres). — „Hoffmann — 
La Roche INC”, filiala a- 
mericană a firmei farma
ceutice elvețiene „Hoffmann 
la Roche", a anunțat că 
în prezent continuă testa
rea în vederea omologării 

hail Gorbaciov, apoi va 
pleca la Washington pen
tru convorbiri cu pre
ședintele american George 
Bush. Agenția Reuter pre
cizează că aceasta va fi 
prima întîlnire între un 
șef de stat sau de guvern 
sud-coreean și un condu
cător sovietic.

re. Din totalul de 52 037 
dc mandate, pentru care 
au candidat 147 389 de pre- 
tendenți, în urma scruti
nului au fost acordate 
51 987 de mandate de dc- 
putați, respectiv 99,90 la 
sulă. Documentul menți
onat relevă că toate con
siliile comunale dispun de 
numărul necesar de depu- 
tați pentru a-și începe 
activitatea — informează 
agenția PAP.

a unui nou medicament — 
„DDC” (dideoxycytină) pen
tru tratarea pacienților 
bolnavi de SIDA care nu 
suportă „AZT" (zidovudi- 
na) sau medicamentul ex
perimental ,,DDI“ (dideo- 
xyinosina).

4 N U N Ț
Veniți să lăudăm pe Domnul Dumnezeu împre

ună și inchinindu-nc în duh și în adevăr să evo
căm Pogorirea Duhului Sfint de ziua de Rusalii, 
cînd s-a semnat actul do naștere al Bisericii Creș
tine.

Slujba evanghelică va avea loc luni, 1 iunie 
1990, ora 18, la Casa dc cultură din Petroșani.

Va predica pastorul Plcșa Ionel.
Corul Bisericii Penticostale și solistul vocal O- 

vidiu Litcanu vor cinta pentru lauda lui Dumnezeu.
In zilele dc 4—10 iunie, ora 18, slujbe evan

ghelice la Casa de rugăciune din strada Digului nr. 
26.

Vă așteptăm cu drag. (1341)

intreprinderea piese turnate 
Cimpina

strada E. Teodoroiu, nr. 29
telefon 973/34661, telex 19624

execută pentru întreprinderile miniere t
— construcții sudate
— prelucrări mecanice
— piese turnate din fontă și oțel
— realizează modele și prototipuri dr 

serie mică și unicate.

întreprinderea minieră 
Petrila

SPORT 0 fPORT « SPORT ’ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT
angajează direct sau prin transfer

— muncitori necalificați pentru baia 
minieră

Glorii ale fotbalului românesc
Despre 

la Coppa
Fotl aiul român» .c, prin 

calificarea spectaculoasa 
la Coppa del Mondo 1990, 
a dovedit că dispune dc 
mari rcsuisc care, prin- 
tro politică inteligentă 
de fructificare a talen
telor, poate să-l aduTi în 
ierarhia europeană și mon
dială, a declarat dl. Cor
nel Dinu, adjunct al mi
nistrului sporturilor în- 
tr-un Interviu acordat 
Rompres. Sâ nu uităm în
să că pepiniera acastuia 
11 formează doar trei clu
buri — Dinamo, Steaua 
și Universitatea Craiova. 
Cind aceste echipe joacă 
Intre ele, se poate consta
ta că nu sîntem prea de
parte de încărcătura fizi
că și tchnico-tactică a 
fotbalului momentului ac
tual. Ne lipsește doar ati
tudinea tactică colectivă 
și cea In scheme dc joc pe 
grupuri. Tehnic, indivi
dual, stăm chiar mai bine 
la unele vîrfuri.

(n ce privește restul e- 
chipelor sîntem încă 
destul dc depaite de ceea 
ce se joacă in Europa, iar 
nivelul meciurilor este 
edificator în acest sens.

Referitor la șan ele na
ționalei la Coppa del 
Mondo, dl. Dinu a ținut 
să sublinieze că însăși 
calificarea constituie o 
performanță, dar că ad
versarii din grupa C sint 
extrem de puternici, ceea 
ce face riscant orice pro
nostic. Da' ne vom cali
fica in optimi, vom reali
za o fx t formaiița doo:.,._

tricolori 
del Mondo

bitâ. JMc însă greu. Sint 
puțin sceptic pentru cu 
simt confuzia din fotba
lul nostru de acum.

întrebat cum vede pro
fesionismul in fotbalul 
românesc, interlocutorul a 
subliniat că acesta se poa
te realiza în timp, ducînd 
la recunoașterea fotbalu
lui ca „meserie" și stabi
lind drepturile și obliga
țiile ce revin jucătorului 
și antrenorului. O proble- 
mă-chcie, care va trebui 
reglementată de statutul 
fotbalistului profesionist 
este aceea a acoperirii, din 
beneficii, a scurtei sale 
perioade de viață sporti
vă, și acest lucru nu-i u- 
•șor in condițiile datelor e- 
conomicc obiective cu ca
re ne confruntăm. După 
30 de ani, a spus dl. Di
nu — fotbalistul se gîndeș- 
te deja la pensionare. Cu 
ce va trăi el in continua
re 7

Domnia sa a abordat, a- 
poi, problema transferă
rilor jucătoi ilor români 
în străinătate, admițind că 
acest lucru va slăbi echi
pele de club, dacă acestea 
nu vor ști să-și promove
ze talente tinere proprii. 
Va exista un „export" dc 
jucători — a spus dl. Di
nu — o serie de lotbaliști 
aflindu-se de pe acum pe 
agenda tran'Ierurilor unor 
ciubllii europene cimot

iile. Nu cred inșii c.'i vom 
axea un „eypnit” m;r iv 
de fotbaliști.

(Rompres)

DOCUMENTAR
ROMA 1 (Rompres). — Cupa FIFÂ, trofeul de 

aur masiv (circa 5 kg) ce va răsplăti pe câștigătoa
rea Campionatului Mondial de fotbal, și-a încheiat 
periplul său prin cele 12 orașe italiene care vor 
găzdui meciurile, intorcindu-se la Roma. Cupa va 
fi păstrată intr-o vitrină blindată la sediul Com
paniei dc asigurări IN A — Assitalia din Via del 
Tritone, in centrul capitalei, sub o pază severă. Ea 
va fi transportată dc aici in ziua dc 8 iulie la sta
dionul Olimpic din Roma pentru a fi atribuită e- 
ehipei câștigătoare a Cupei Mondiale.

☆
Banca Nazionale del Lavoro, care a fost în

sărcinată cu operațiile de vînzare a biletelor Cupei 
Mondiale, a anunțat că la 31 mai se mai aflau dis
ponibile 220 000 de locuri la diferitele partide cu 
excepția finalei de la 8 iulie.

Relații suplimentare Ia biroul ONS al 
întreprinderii.

Spitalul orășenesc Lupeni
angajează direct sau prin transfer:

— electrician categ. I—IV

— timplar categ I—V

— fochist categ. I—IV

M I C
ANIV f.RSARl

FIUL loji, nora Ildi, ne
poții Raluca și Cosmin u- 
rează dragei lor Tomșa 
Elena multă sănătate și 
fericire la ieșirea la pen
sie și împlinirea a 55 ani. 
(1330)

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie fratele Petrică cu 
familia și Pusa Mihaiță, 
verișor Petrică și Cornelia 
urează dragului lor Ste- 
lescu Ion „La mulți ani!" 
și sănătate. (1342)

SOȚIA, fiica. ginerele 
și nepoata doresc multă 
sănătate și fericire scum
pului lor lacob Nicolac 
cu ocazia pensionării.

V INZAIll
VIND Oltcit, nou. In

formații: gara Baiu Mare, 
Popesru. (1334)

VIND mașină de cusut 
„Singei”, l’ilioșum, stra
da Aviatoiilor, bloi 40 A, 
ap. 9. (1340)

l)l\ I RSl,
l’ROI'l SOH m.ilemali<<■ 

Luciii rigroindllsti ial Tea
ca, județul BrAiiț.i NăsJud, 
cr«t transfer catedră cu 
similar județul Hunedoa
ra. Informații, telefon 116,

A PUBLICITA TE
Teaca sau 71255, Lugoj. 
(1344)

PIERDERI
PIERDUT contract de 

tnchiriere pe numele Ba- 
ricz Albert, eliberat de 
EGCL Vulcan. II declar 
nul. (1335)

DECESE

SOȚUL Ocsi. fiica 
Marcela și fiul Marcel 
anunță cu nesfirșită du
rere stingerea din viață 
a iubitei lor soție și 
mamă

MASZM ROZ ALIA 
Draga noastră nu te 

vom uita niciodată.
Cortegiul funerar va 

pleca dc la Capela E- 
vanghelică Petroșani, 
duminică, 3 iunie, ora 
I l.il'i

COLECTIVU1 Al'TI.
Petroșani este eiitreînn- 
ral de dispariția pre
mii liră a colegei lor 

MASZ.NI ROZII IA 
I n giiul seșme pen

ii li toi ceea ce ai re- 
pre/ental pentru noi.

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliat!

FIICA Olga, nepoții 
Gina, Iulian și Flavius 
anunță cu adincă du
rere încetarea din via
ță a scumpei lor mamă 
și bunică

LAZAR OLGA 
(mama Olga)

Este depusă la Bise
rica evanghelică din Pe
troșani. înhumarea va 
avea loc simbătă, ora 
15. (1333)

FAMILIA îndurerată 
anunță pe această cale 
rudele, prietenii și ve
cinii din blocul Ilermes 
de trecerea in neființă 
a doamnei

LAZAR OLGA 
depusă la Biserica e- 
vanghclicft din Petro
șani. (13.36)

COI.EtlHUl. ICRM 
este alături de colega 

SZARO ANA 
in marea durere pri
cinuită dc decesul ma
mei sale

I.OI IS Bl RTA
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. (1331)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC 7 ani 
de la dureroasa des
părțire de fiica 

LORINCZ JUTCA 
(25 ani)

Cine a cunoscut-o să 
se gindească cu drag 
la ea. Mama. (1328)

CU ACEEAȘI dure
re amintim împlinirea 
a 6 iutii de ia trecerea 
in neființă a scumpei 
noastre

MATRONICI IRINA
Soțul, cumnații și 

nepoții. Nu te vom 
uita niciodată I (1329)

S-AU SCURS 4 ani 
triști de cind purtăm 
povara duieroasei des
părțiri dc dragul nos
tru fiu, frate și cum
nat -

CAUATU 
IONEL NELUȚU

Nu I vom uita nici
odată. (1332)

Rtul.iclia șl ndwiinisirali» < Petroșani,
Tiparul : I

ștr Nicolac Uâlccscu, nr. 2. Telefoane t secretariat : 4 16 62 | secții i 4 16 63, 4 24 64. 
ipogi dia PatrtJjuiiI, s(r. Nicolac B.dccscu, nr. 2, telefon i 4 19 69.


