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MULȚI TENTAȚI..., 
PUȚINI RĂMAȘI

Două cifre care spun mul'e: 
In 1990 în unitățile miniere ale 
Văii Jiului s-au angajat 14 946 de 
persoane, iar 15 200, deci cu 
peste 200 mai mulți, au ieșit din 
evidența unităților RAH. Și o 
precizare: la 7 500 de salari iți, 
deci la jumătate, li s-a desfăcut 
contractul de muncă pentru ab
sențe repetate de la lucru, ne
motivate. Ce spun deci cifrele ? 
Că tentația pentru minerit, unde 
știe toată lumea că se cîștigă bine 
este mare, dar, cu toate aces’ea, 
puțini sînt cei dispuși să și lucre
ze în minerit.

și politica
Studenții

ev V

/** nvățămintul superior a fost 
prins și el, alături dc cel: lal- 
te compartimente ale vieții 

noastre, în nebunia pref 'cerilor. 
S-au înființat noi facultăți, s_au 
schimbat profesori, s-au dat lup
te de stradă pentru principii po
litice etc. Anul școlar 1989—1990 
a fost unul compromis din perș

pecfiva rezultatelor din învăță- 
iniiKuî superior. Toată lumea s-a 
consolat cu ideea că anul școlar 
1990-1991 va aduce invățămintul 
superior în matca lui fireas
că. D.ir se pare că nici acest an 
nu se va deosebi cu mult de anul 
trecut. Bibliotecile au rămas tot 
goale. Profesorii au ținut cursuri 
pentru trei.patru stlidenți, cînd 
au venit si aceștia. în schimb, 
studenții din anul iutii sau cei 
care vor să învețe se pling că 
in căminele studențești s-au des
chis shopuri, crîșmc și consigna- 

viațn a devenit nn di

fern. Nu se poate învăța, nu se 
poate dormi. Scutirea de frec
vență a golit amfiteatrele dar ea 
■nu este o măsură negativă în 
sine. Experiența nniversitară a 

nltor țări demonstrează că aceas
tă măsură n-are doar un substrat 
d macratic, ca și-a dovedit efici
enta, cc-i drept in condițiile unei 
alte optici de raportare a stu
denților la studiu și in condiți
ile unor examinări care au in
tr-adevăr caracterul de grile de 
selecție. La noi insă, după 
nimentcle din decembrie, nu 
recuzați de studenții noștri 
voluționari și foarte mulți 
fesori buni dar exigeați,
dc cei slabi, care era norma! 
dispară. Acum se apropie sesiu-

A luat foc politica
Marți, 8 ianuarie 1991, pe la ora 12, în timp ce doamna ca 

vinde ziare in zona cinematografului „Unirea“ Petroșani, era în 
chioșc, s-a trezit brusc in flăcări și căldură. A luat foc politica 
și cultura. Fum, apă, strigăte. Pînâ la urma, oamenii din jur au 
reușit să m ii salveze cîte ceva. Era cit pe-aci să ia foc și doamna. 
Dar ce ne facem cu ziarele ? Să fi fost de vină curentul electric 
de la care s-a încins prea tare reșoul, sau un blestem al unui 
mucalit care mai ieri zicea: „Ard-o focul de politică f*. (N D).
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(Confirmare în pas a 2-a)

Cuvîntul de tăcere

Vasilc Sebaslian DlN'C'U
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Citind, unii 
dezamăgiți, 
unui erou 7 
că este lu-

Unul dintre răniții revolu
ției, unul dintre cei pe care-i 
mai numim și eroi, 
intr-un interviu 
teribil de frică, 
poate au rămas
Cum să-i fie frică 
Mie mi s-a părut 
crul cel mai frumos ți cel mai 
adevărat din cîte s-au 
despre originala noastră 
voluție. Revoluțiile nu 
locomotive nesimțitoare
istoriei. Ele sînt și trebu.e să 
fie profund umane și nu exis
tă un sentiment mai uman 
decît frica. Cel aflat tn fa'. i

gloanțelor trebuie să lupte In 
primul rinei cu sine, cu alar
ma declanșată de gîndul că 
s-ar putea rupe fragilul fir al 
vieții. Eroul simte și el bro
boane reci de sudoare pe jșira 
spinării și inima încercînd să 
fugă ca un iepure speriat. 
Lupta cu tendința animalică 
de a fugi din fața pericolului 
o cfștigă doar cei puternici. 
Frica și iubirea ne Însoțesc pe 
parcursul Întregii vieți. Și c- 
roilor le este frică I Și lor 
trebuie să le fie frică I

-I a f ș i u r in ă r i r e
în noaptea de sîmbătă spre du. 

minică, in spatele Cooperativei 
„Unirea“ Petroșani, la adăpostul 
întunericului, hoți de drumul 
mare au găsit terenul de pradă. 
Cîți or fi fost încă nu se știe, 
dar faptele lor se cunosc. De o 
manieră prestidigitală au descom
pletat turisme proprietate perso
nală, luînd de pe roțile din spate 
cauciucurile. ■ lăsînd pe jantă mai

multe mașini, care, fără obișnuita 
roată de rezervă, vor sta o bună 
bucată de timp pe dreapta. Mo
dul în care au lucrat ne duce cu 
gîndul la o bandă ce a mai o. 
perat și prin alte părți, dar care 
încă nu și.a găsit nașul. Poliția 
este în alertă și în urmărire, iar 
proprietarii mașinilor in aștep
tarea prinderii și judecării infrac
torilor. Cu toată viteza legală. 
(D.N.).

Se ea u t ă i d e i
în vechime, Diogenc cinicul, căuta cu luminarea, un om Acum 

uităm idei, proiecte și soluții. Deci tot oameni. Nu noi, ci Primă
ria muni< ipală pentru definitivarea amenajării parcului de lingă 
Hotel Petroșani. Toți am fost ți sîntem amărîți că acest parc este 
m rt din fașă. Insă pornind de la ceea ce este, construit așa prost 
cum a fost din start toți cei care au soluții sau proiecte și pot 
sprijini realizarea respectivului parc, sînt solicitați să.și d pună 
ideile la serviciul amenajare i teritoriului de la Primăria muni
cipiului.

Cine are och
Toți cei care desfășoară, potri

vit Decretului 54/1990, activități 
de brutărie sînt invitați mîine, 11 
ianuarie a.c., ora 11, la Primăria 
municipiului Petroșani. Se dis
cută chestiuni referitoare la apro-

, să (‘ițească
vizionarea u cele ncre.arc. Așa
dar, să sp facă pîine și produse 
de panificație, căutate de noi, 
prin concurență cu cei cai. intă 
mai dețin monopolul in Valea 
Jiului.

ii' rn do SZADO ZOI.IAN

Melomanii somnambuli
Sîmbătă noaptea, la discoteca d:l( incinta C'.i i dc cultură din 

Urieani, a avut loc a treia spargere din viața acestui nșezîmînt. 
S-n dovedit că hoții erau specialiști In electronică și au avut timp 
berechet, întruclt și-au permis să demonteze o boxă din are au 
luat „doar" un difuzor dc <50 W. în plus nu m ii luat cu ei. la ple
care, pentru audiții la domiciliu, un magnetofon Kashtan, lo'iă 
perechi de căști și niște cabluri de redare. Sâ fi fost n e m- io- 
mani somnambuli? Vom afla cînd it>r fi prinși (Șt C ).

Doamna sing M iru-.ia Ca-finc- 
gra, ■ f i CC"PIL Petroșani, ne □_ 
nunțft că, în scurt timp, va des
chide In Piața azroalimcntai ă dm 
Petroșani, un magazin propriu de 
de facere a pixxluselor lactate, al

falnicii din Liiczeni Totul < sic 
pus la pun-t, lipsești doar auto
rizația • .mitar-ielcrinai ă de func
ționale. Cînd o va avea în palma, 
magazinul va fi dc-.: bis Domnule 
doctor Popcscu, ridicați vă In pi- 
< io,-ni ,i i.i pundeli : cînd ? (Șt C.)

L a 1 u m i n a r e
O delegație a locatorilor căminului 6 \ dm Vulcan, celebrul 

cartier „DiillaV*, ne-a vizitat la redacție, cu intenția de a ne face 
cunoscute condițiile de cazare ce le sînt asigurate aici. Printre 
nițele, nm aflat cu surprindere că iluminatul nocturn se mai face 
și cu... luminări „portabile". N-au vrut să dezvăluie sursa de unde 
nu pnorurat chibrituri, nici prețul acestora. Cercetările noastre 
continuă Insă și, într.un număr viilor al ziarului, veți afla tot 
adeVărill. (Șt C ).
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Lumea minerilor nu are cer nici la suprafață...
Li fiecare -.fîrșit tic schimb, în 

seltul conducerii sindicatului li
ber ile l.i I. M. Livezeni sc ndu- 
n i. de regulă, mineri, pent’u a 
sta <le vorba cu liderii despre 
problemele lor. Ceea ce c trist, 
m-a. se trc in revistă multe 
probleme r re nu. i găsesc rezol
varea In dimineața zilei de 0 
ianuarie a.c., am participat, ală
turi de Ionel Ciontii ,i Dan Lc- 
pădatu caic fac parte din condu
cerea sindicatului minei, la o 
a fel de discuție cu opt minori. 
zXcestora li s-au adăugat, pe par
iu rs, alții si alții Unii ' 1. a s. 
ta la discuții. .Și pleacă. Alții 
p irticipS la di:.Uții..

Din noianul de idei care trec, 
tfel, în revistă re poate des- 

1 rindc adevărul tr.Et că lumea 
minerilor de la Lîvxzeni este 
iară cer și li suprafață...

in bala minerilor condițiile
cele ntai clementa e na *int a- 
sigurate. Din to i) ii Ji uriloi
in-talatc, nun». 2â 1 i Ha cur ; 
in mod normal. ( • -in"
<!■ ferte. Citc 4—ă o imem in- 

iesuie la un dus. penii i a -e 
s .•ăla. alții a-teupi Pe i‘---. pr 
• montul rece, ni ■-i;:; urător, 
c lemn, ni i in . n. . in

Pro
Basarabia 

și Bucovina 

iu ‘ •

u ■ » Gl *:»()!

Sint de llf 1.
• • - ‘ 11 

= A " . 1

ț> «impui i/un 1 1

a’il cilii-: a!-.

vestiar. Din vc-diarc se fura ca-n 
codru...

„Avem, acum, dreptul la trei 
perechi de cizme și la două sa- 
lopete, gratuit, pc an, zice mi
nerul Iile Gabriel, din sectorul I. 
Dar in anul trecut am primit 
doar o pereche de cizme și o sa
lopeta. l’e la sfîrșitul anului tre

TRIST DAR ADEVĂRAT
cut am mai cerut cizme și salo
pete. Celelalte au ajuns intr-un 
li.il de uzură, de nefolosit. Dar 
mi s i spus să aștept pînă după 
anul nou. Deci, pe cea de a 
doua salopetă o voi purta, clin 
dreptul pe acest an I La fel cu 
cizmele... Sintem nevoiți, de fapt, 
sa cumpărăm cizme. Dar cc te 
faci, dacă o pereche de cizme 
costă C50 lei și, de regula, poți 
,-o găsești numai la bișnițari, 

in pia’ . De unde au țigan i 
cizme de cam mc, in mari canti- 
t iti. Ii vânzare, la negru? .Și-au 
de-chis oare ci fabrn ■ de cizme ? 
De .ilopctc cc î mai zicem ? 
1. uim a elași lucru... Cred 
ea p iliția ar trebui ă f 

Atlantic S.K.L.— 
filiala ! I r i c a n i

1 i mu nie 1 il, la l ii. mi, dc .Ins magazinul 
' ' n!. ■ >sRJ, (societate cu răspundere limitata)'" 

ld i liic.mi. I a de c-hidcitir, sferturi din raf- 
• tu'.iuii Io-al unde ai loc sa Întorci carul. Toată

in* ••put in'r un i ’:ii dc 2x? in, după cm n spunea
I JPTH .i a in "li nit e di ia t, ca ei vada... prețurile.
- i. i in, mu l; :'<■<*»• l'i 1 .11 '• dama — Ju dolari

■1 i’h" Iiaiiii ,'.i (rc.eila) — 2 -100 Im ; ( izmiilițe
i * A'!) l< . : ;:.i :u 1 dl- nu- 1' < a! (î‘ 1>U< -Ui) — R lui ;

; •■ î . i a i".i.r a i i'i'^t:,) lei șa.

. i- ’ iuli r i m; ’ 1 * i a fum > i | ci r ja 'u'.’iri

.. da.-.mp .i, șfif’ i■ i ' la ' ’• a : iiH i 11 - |..,. ..

i ion i ■ . ..In jm de i mu, imp i ■’"1111.1 (11

’ ' 1 ă»: in i ’ ■ f; ir' ’,i na un ucu < holluieli in nuni i 11-

\ ’l i Di«f zAst/lZl - ■ inimi i zitla f' țiței. "

Tgl, R. Mute i, ro acționai, re pon nb>l 1;, JD.i/M/lll,

I ____ _____ _____

iic.i de examene și avem ocazia 
sa vedem adi vârâtul potențial 

intelectual al studențimii noastre. 
Dacă anul trecut a existat justi
ficarea acomodării la democrație

i libertate, anul universitar în
ceput la 1 octombrie 1991) nu 
mai poate beneficia de aerași î 
scuză. S '.illnca clin această iarna 
poale afirma sui infirma pâre, 
rea scepticilor care afirmă că stil- 
diml.iima noastră a fost luata de 
valul politicului și și-a uitat ade
vărat.i menire. DaUî studenții re- 
pri . iută int' Iec lunlitati i Româ
niei viilo.iic, e.ipil.ilol d- iu!< ti- 
gență al viitorului, atomi -in
ii a clin această iarnă iit și o 
semnific ație mai impm tiuită I i 
C",te un examen de maliirilub I 
nolru, al tuturor, un exemplu 
al societății intrigi, fiindi ă rolul 
inlclcc Inalilor inti.o sm ictale 
este imens. Această sesiuni poale 
da dimensiunea valorii inlvlcctu 
iile n linei întregi societăți. Dacă 
vom (rece cil bine acest examen, 
putem piivi optimiști spic viitor.

o pine i maif.i pro Inc din impoif și ca acestea sini pi< țuiili
i i Iu-" a'lnziționat’i, la care s-a adaiigaf inb.itul comercial.

P iii H ianuarie in .jurul oiei 15, sau vinciul o, t p"icdii ile 
■ i/ni l.i prețul do 2 100 |c i Se așteaptă o mașină, < ne iu aduci :

• a ' i vo do carne (românești), vm (românesc), orez de import, 
oua. !• ui (care vor cei ta in jur de 3(1 de lei), l’in.i la onorarea

< "cu promisiuni, facem precizarea că marfa care a fost adusa 
înapoi I c magazin, ca urmare n dc copei -Irit unor defe, le arcuri e, 
a fo f s Limbată pe loc Sa le ținu Dumnezeu obiceiul! (ȘIC).

mai pe fază, pentru a-i lua de 
guler pe speculanți !'".

„Nu putem ascunde adevărul 
că unii din cei ce vin la mină 
vor să lucreze cit mai puțin, dar 
să cîștige cit mai mult, afirmă 
ajutorul de miner Ion Văduva. 
Ni se cere să respectăm progra
mul de lucru. Dar dacă venim 

cu o cerere pe la birouri, aștep. 
tam ore in șir pentru o simplă 
semnătură, deoarece funcționarii 
sint plecați in vizită pe la alții, 
ori la o cafea, ori la bufet... Este 
nevoie de o disciplină fermă de 
la muncitori, pînă la director, 
pentru toți !'".

„Dacă vorbim de birocrație cu 
liderii noștri sindicali, nu se re
zolva nimic, spune unul din oa
menii care au refuzat să-și vadă 
numele în ziar. Ce rost are ? Or 
o --punem, ori nu, birocrația 
■ ontinuă să existe, iar noi tra
gem ponoasele"

( ite ceva totu.i s-a rezolvat. 
După cum am aflat de la domnul 
Ciontii, sc afla in construcție o

Precizări
Nu dom românii născuți in 

Basarabia și Bucovina de Nord 
ori urmașii acestora pot solicita 
cetățenia Moldovencas ă, deve
nind astfel, români cu dubla cc. 
tațenic. Română și Moldove
neasca, ci și acei români 
■ arc au rude, au desfășurat o ac
tivitate in trecui în Basarabia 
sau Buuivinn Ile Nord, ori sînt 
ala, iți ufleieștc dc frații noștri 
de peste l’rut.

Cei cu cetățenie dubla vor a-

Orizont apropiat
I A.lăzi au loc cercurile pedagogice ale cadrelor didactice, ceea

ligcreaza t a la orizontul apropiat a .apărut trimestrul al II-lca 
d anului de invațamînt. Conținutul discuțiilor de astazi este ab

solut nccc ar, mai ales daca avem in vedere pripitele maori ale 
fostului minister dr- re ort are au determinat disfiincționalități și 

; stranii manifestări in șco? a românească ce-și va reveni in timp 
lupă primul ,o al demn ați Jibi ie ut li’- rci democrații. In- 

| | diferent de trecătoare mode, ministeriale și acum întemeiatele ne
mulțumii i ale cadrelor didactice din Calea diului, școala este o 
in tituțic do o covârșitoare valoare pentru viitorul națiunii, Nu
mai prin vocația apostolica și conștiința civica a învățătorilor și 
profesorilor, po -tigiul social al cadrelor didactice v.i fi în creștere, 
recunosc uta. in sfirșit, -.i de putere, prin legi în domeniu.

'liberia SPATIEI

I’lasa și om —
un cuplu imlesl rllcl ibil 

instalație pentru preparat apă 
carbogazoasă. Apa calda se li. 
vrează, la baie, în ultimul timp, 
mai bine decît înainte, deoarece 
s-au făcut cîteva dotări și repa
rații la centrala termică. Se află 
in construcție (cam demult po
vestea I) .și noua baie. Aici 
lucrările s-au oprit, din lipsa 
unor piese de montat pc la țc- 
vărie...

într-o concluzie la care sub
scriem, dl. Doru Lapadatu, sus
ține ca în conștiințele unor oa
meni nu c bine înțeleasă demo
crația, ci e confundată cu anar
hia. Șefii nu au autoritate, fiind
că le e frică să nu-și piardă 
funcția. Dacă directorul ar ști că 
are răgaz, măcar pentru cinci 
ani să pună lucrurile la punct, 
ar mai face, poate, ordine. Dar, 
dacă se adună 50 de oameni 
care, din cine știe ce motive 
strigă : „jos", directorul sau alt 
șef, care își afirmă, corect, atri
buțiile in mod autoritar, este 
schimbat din funcție. Or, singura 
soluție care se impune, este, în- 
tr-adevăr, respectarea disciplinei...

\ iorel STRAI Ț

vea prioritate in obținerea vizei 
de intrare individuala in Mol
dova și Bucovina de Nord.

Formulare și informații se pot 
primi zilnic, între orele 11—13 

16- 17, in Petroșani, strada 
Oituz, blocul 4, sc. I., ap. 5, te
lefon 12195 de la domnul Ilara- 
bttlă Ioan care va prezenta toa
te cererile, la Chișinău, Parla
mentului Republicii Moldova.

Nu se cere nici Un fel de taxă 
pentru acest serviciu.

Un examen
al întregii societăți

(I rm.ire clin pag 1)

BUNE...
AGRESIUNI. Persoane neiden

tificate încă au agresat, în ulti
mul timp, mai mulți călători — 
în majoritate navetiști — care 
circulau cu trenul între Lupeni 
și Petroșani. Scopul agre iunilor 
— jaful. întrebăm Poliția TI" do 
ce nu ia măsuri ?

COMERCI După înde
lungi frămîntări, in sfirșit, cetă
țenilor din Petroșani Nord li s.a 
redat magazinul alimentar 132, 
într-o organizare și un spațiu 
mult îmbunătățit. Complet reno
vat, cu un personal adecvat și 
cu raioane specializate, magazi
nul se înscrie, din acest început 
de an, cu un statut nou în re
țeaua comercială de stat din o- 
rașul Petroșani. (C.G.).

REAMINTIM că in zilele de 
12 și 13 ianuarie puteți viziona, 
la Teatrul de stat, un nou spec
tacol. Sc intitulează „Incendiul" 
și aparține dramaturgului Dimos 
RcndiS. R reprezentat, ii le incep la 
ora 18.

„STIMAȚI TOVAR \ȘI"‘. I a 
E. M. Lupeni-Sud, pe peretele 
dinspre stradă al unei clădiri, pe 
un panou uriaș, stau înscrise, cu 
litere de-o șchioapă, roșii, cu
vintele : „Stimați tovarăși...'".

Restul apelului nu contează, deși 
sintem convinși că are un conți
nut extrem de mobilizator, din 
moment cc a supraviețuit mal 
bine de un an după dispariția 
tovarășului nr. unu. (Șt.C.).

CINE POATE DA REI, \ȚII 7 
Eamilia Murărașu, strada Aviato
rilor, blocul 42 A/8 Petroșani,
anunț i dispariția fiicei lor, Mu- 
rârașu Monica, în virstă de 11 
ani, elevă a Școlii generale nr. 

| 7 Petroșani, clasa a V-a B. Din 
22 decembrie 1990, toate încer
cările disperate s-au dovedit fărâ 
rezultat. Rude, prieteni, cunoș
tințe sint în căutarea fetiței și 

I in sprijinul familiei. Fetița pur
ta pantaloni verzi, haină scurtă 
roșcată-frez in, hi:;, pantofi mă
rcii. O joacă poate întreruptă, 
poate rătăcită. Dar o familie în 
culmea disperării. Noi îi întin
dem toate inimile. Cine poate da 
relații să sc adreseze familiei 
au poliției. (D N ).

SUGESTIE. Acum, cu iarna 
aceasta primâv’ii ali< i, drumurile 
noastre arat așa cmn le știm de 
ani de : ic : pline de gropi, mari 
și mici. Sigm < .i, peste vreo 
doua luni, meseriașii asfaltatori 
sc vor apuca dc lu-ru. Numai 
că, pîn.i a'.un • per on să SC 
ticnea la procurarea materialelor 
nece are. Nn de alta, dar „ex
periența" anilor tie.'uți a arătat 
Că, atum i cind < "e poftă de lu. 
c u, nu ș materiale, cind sînt 
astea, nu prea se înghesuie ni
meni Ja ba ni. (Gh O.).

I'OLC U R. l.,i ( i dc cultură 
<1 n Petroșani, marți, 15 ianuarie, 
de Ja ora 20 — o întiliiire cu 
Iul torul bunăjean. l’rot ’ >iiiș’i 
,1'olela V oii a și 1! i ă M iisC.

( ț |( \ UTOPIE. D. , .azi, cu- 
I , itori.1 din 1’oliiișaili (comple
xul Nicolae Ivilc. eu), primește 
i .mieiizi dc l i 'ei interesați. De 
la limpidul anului mi efectuat 
revim la instalațiile și litila|clc 
inten solicitat® in anul tr rut.

Rubrică realizată dc
II. Al I X ANDRI l

Șl NEBUNE
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OAMENII
SI NECAZURILE LOR

CINE ÎI AJUTĂ!
CINE ÎI ÎNCURCĂ !

Sindicatu’ ca-mpăratu’!
Bariera a stat cam mult închi

să așa că. njungind la E. M. Xul- 
. an, n-am mai prins schimbul II. 
Xu m-am dat bătut. S< opul pen
tru care mă dusese ni era un son
daj de opinie, v roiam să-i întreb 
p ■ oameni cu cred despre sindi
calul lor, dacă mtr adevăr ii re
prezintă si dacă există chestiuni 
are ii nemulțumesc. în aștepta

rea celor care urmau să iasă din 
mină, fac un tur al sălii de apel. 
In biroul maiștrilor de la secto
rul X III observ cîtcv.i persoane. 
Mă hotărăsc să le abordez. Iu 
zic cari-i treaba și-i rog să-mi 
răspundă cinslH. Notez : „Părerea 
mea iste că sindicatul este bun, 
descurcăreț, că-și dă interesul. 
I’ină acum nu m-a nemulțumit 
nimic. 1 adevărat că nici n-am 
as ut probleme" (artificier Ion 'so
lia). „Fu am nevoie de un a- 
p.irt.rment ca lumea, stau cu fe
meia și patru copii in două ca
mere in IJatlas. in igrasie. Mă tot 
amină. \m avut cerere depusă 
in ’85. Pe parcurs n-a mai fost 
găsită. Mi s-a promis că soi fi 
înscris la priorități, dar m am 
trezit la coadă. *sj m ii zii- ți. dom
nule, acolo că n-avem cuie pen
tru amenajat un suitor. I olosim
• i:i<- țigănești, făcute la atelier" 
(artificier X asile ll. 'aur). „X-am 
avut tangențe cu ei. nici nu-i cu
nosc" (electrician Xiorcl Ilord »•). 
.Am uvinte de laudă, in Piață 
socială oamenii trebuie să fie mul
țumiți de toate" (D II Duna, mi
ni.).

Ies. In sală opresc lin tip inilt 
-i blond. II rog să-mi zică si el 
două vorbe despre acest sindic.it. 

X fIu i ă-| < heamă Gheorghe Riga, 
'i c mei anic la sectorul IX ge
neral. Fi, mecanicii, sini nemul
țumiți că posturile ce Ie lucrează 
simbăta si duminica nu sint plă
tite. „X rem și noi să ni 
se plătească, așa cum se face 
la Paroșcni". li urez poftă 
bună si dau să mă lipesc dc alții. 
I nii ni'i nu vor să stea de vor
bă, alții imi aruncă din mers „e 
bine, dora'le, e bine" ( el mai ex
presia din acest punct dc vedere 
a fost minerul Troian Șandrii. 

din sectorul X „Lasă.mă dracn' ! 
inai bine m-ai ihcmj la o țuică".

Pe inginerul M irin Gosoiu nu I 
ni o 041 o» m si nici el nu înă șlia. 
li spun ir mă interesează. Omul 

' de acord si zice : „Sindicalul 
ăsta e un fel de subordonat al
• ondui erii întreprinderii. Xr 
tr> bni să si mufe ''dini in ahă 
p irte c i să nu m ii aibă ta ig. ii
le cu dispozițiile dirci tiunii. > a 
mi nemulțumeați' pe mine per- 
sonil, dar mi gind'si la om* m

\ii mă interesează cine-i in f. lin
tea sindicatului. \u prea multe 
de discutat și de aranjat cu con
ducerea. De aceea ar fi bine să 
fie situ iti cu sediul in altă parte 
și să fie retribuiți din fondul sin
dicalului".

Hotărăsc să-mi mut sediul. A- 
jung la baia minerilor. Intru și, 
pe bune, însuși Danie* ar fi murit 
de invidie dacă ar fi văzut cc-i 
acolo. Cile un bec, ampl-isd dea 
supra fiecărei uși, amplifica gro
tesc, pe pereți, umbrele haine
lor de lucru puse la uscat. Și mi
zerie. X-o s|nin eu. ci Toader Bă
lăuci din sectorul XII. „Te im 
bolnăvești ușor și ne ducem dra
cului in spital eu toții ! Poate că 
sc mai apucă să facă ordine dacă 
văd că mai vine cite cineva să 
vadă". „Xu prea se vine de la 
sindicat in mijlocul minerilor, în 
sala dc pontaj. ( nul mergi pe la 
ci. nu-i găsești. Nu vin să mai 
zică ce s-a discutat pe la Bucu
rești cu salarizarea. Măcar o dată 
pe săptămină" (-Xuguslin Matei, 
electrician, sectorul VID Tot la 
fel zic și cu — intervine mine 
rul V irgil (ompera. Am avut 
probleme cu ah ilajul, n-a venit 
barem o dală de la sindicat sa 
vadă in ce condiții muncim noi 
Pe stratul V'. la numărul I I. Sin
dicalul il plătim, siut la zi. Am 
fost ajut it personal, înțeles, d ir 
să mai vină și pt-acolo". Dă sa 
plece, se întoarce insă și adauga : 
„Echipament nou de lucru nu ni 
sc dă, țnnă nu-l înapoiem pe cel 
vechi. ( e să-i d iu. ia uitați" I. 
și mi trată pantalonii dc salopetă 
zdrențuiti.
Gheorghe Drobotă. Mii adaugă 
ă iii mină te împiedici de pen

sionari. < blegul său. brigadierul 
Constantin < iocan, il aprobă, 
apoi Drobotă încheie cil „trans
portul în comun e un dezastru. 
Două intervenții la atiti amar 
de oameni. Merg oamenii mghe- 
suiți ca și cartofii". < iocan ține 
să adauge că, la băii , se fură în 
prostie cizme. „<® de perechi nu. 
m ii la noi, de < răciun". Ea ches
tia asi i. Ion Hoca, vagonetar la 
■ase. reni ircă : ,,< ind i-nm zis
domnului < odiță, șeful băii, că 
uite, mi s-au furat cizmele, el 
mi-a răspuns să fur și eu altele I".

fes pe poaită. O intervenție cu 
cabina roz, asaltată cu voioșie și 
plină ochi, incercînd să demareze, 
era cit pr-aci să.și deșerte sur
plusul de conținut. ( ontemplcz 

■ i gindesc în sinea mea : dimi- 
iH'ița zilei următoare va începe 
p atru acești oarrv ni i u o dis
tracții- similară.

Gheorghe Ol TI XXII

I ară.«. IÎ2 O
X.

Blocul 101 clin Petroșani, bule
vardul 1 Decembrie. Locatarii lui 
așteaptă rle sîmbătă, 5 ianuarie 
1991 o picătură de apă. Solicitați, 
IGCL-iștii au venit urgent doar 
marți, 8 ianuarie 1991, într-o c- 
chipă completă, un maistru și 
cinci muncitori. S-au uitat, și.au 
făcut planurile, au adus în discu
ție o vomă, o sîrmă de desfundat, 
posibilitatea rezolvării problemei 
și, apoi au trecut la treabă. A- 
dică și-au adunat sculele și au 
plecat acasa. Era ora 13. Și oame
nii de aici, așteaptă apa ca pe 
cele trei clemente indispensabile 
vieții. Apa, aerul și soarele. Ce 
ap i or bea cei din echipa care, 
în soarele democrației și în aerul 
libertății au uitat dc elementarul 
H2O. Și nu numai dc el. (D.N.).

Popa și... găurile
A cxist.it unul in istoi.a re

centă a județului nostru a cărui 
mate pasiune erau gardurile și 
bordurile date cu var. Zeci de 
tone de ciment și fier s-au dus 
pe apa simbetei ca să fie înălțate 
k irduri. Insul de tristă faimă a 
i> -ii p. ușa din dos din istorie, 
I i in Iu si „opera îngrădită" ne. 
terminată. Au rama*, Spre exem- 
p i, tn cartierul „Aeroport" din 
l’« ro- mi, borduri plinite, g u- 
t * și cu urițcniilc alea dc fiaie 
i , ■ lumalate. Vot ba aia : 
„Popa --i.. găurile". Bani sirii,iii,

Cantină p?ntru fiămînzi!
în urma cu circa o luna de zile, dînd curs unor nemulțumiri 

exprimate de către mineri, <11. Ionel Ciontea, vicelid r al indi
catului liber rle ia I. M. Livez.eni a solicitat Conducerii lAtCVT 
sa intervină pentru punerea la punct a cantinei minei. Obiectul 
nemulțumirilor minerilor era mîncarca nu prea bine pregătită 
și lipsa unor condiții de igiena la servirea hranei in sala de mese 
și la bucătărie. Cu acel prilej, dl. Ciontea susține că a primit asi
gurări și promisiuni ca se vor lua imediat măsuri. A trecut luna, 
dar măsuri n-au fost luate. Minerii continuă să fie ncmulțunuli de 
cantitatea și calitatea mîncării și condițiile de igien i. în sala e 
frig. Trebuie să stai cu cojocul în spate* pentru a servi mîncarca. 
Șeful cantinei, dl. Rizea, dă asigurări că ceea ce se livrează prin 
aprovizionare se și prepară și se servește la masă, 1 hă excepție. 
Dc Ia un robinet, apa se scurge pe pardoseală, In sala de mese. 
Dar npa de băut se „autoservește" din două bidoane mari, de 1001, 
din plastic. Nu se bea din pahare, că nu sînt. E\i ta, Ia îndemînă 
două borcane cu care oamenii beau apă...

La rîndul lor, bucătăresele nu dispun tot timpul d apa. Exis
tă restricții la livrarea apei... Vorba unuia dintre minerii de 1.1 
Livezeni „C întina noastră este pentru flămînzi. Eu de luni de 
zile n-o mai frecventez. Trebuie să fii nemîncat demult, să intri 
pe acolo Altfel, nu prea ai poftă de mîncare...**. (V.S.).

muncii și materiale iro-ite. Pri
măria nu le vede, probabil că 
„impat țiaT-italea nu îi permite. 
Doamne, și cit de util ar fi fierul 
ă*-ta retopit la Hunedoara l E 
plin municipiul de garduri semi- 
demolatc. Nu putem să dăm aces. 
tui fier o întrebuințare mai bună? 
Doar, știm bine, minereul nu 
crește pe toate... gardurile. Face 
excepție de la proverb județul 
nostru, in mod deosebit Valea 
Jiului, mulțumită lov.u; ului 
l’opa. (Al II

Au fiert ciorba cu 
termoplonjorul!
în zona cartierului 8 Martie, 

Petrila, strada Republicii, 83, dl. 
Gheorghiu a deschis un centru 
de butelii. Este al treilea în oraș. 
Cu toate aprobările necesare. Pină 
aici, totul e bine. Dar de la X al
ean nu se trimite nici cota de 
butelii, nici repartiția, și lum a 
așteaptă în zadar. Celelalte două 
centre primesc. De ce nu și al 
treilea? In perioada sărbătorilor 
de Crăciun s-a fiert ciorba cu 
termoplonjorul. Bine că avem 
curent. (D.N.).

Sînge dfe.o 
aico ’1

La restaurantul „Ardealul" din 
Uricani au avut loc în mii pu' > 
de o oră, pe la amiază, în 
8 ianuarie, trei încăierări. Două 
dintre ele s-au lăsat cu sînge. Nu 
se știe bine motivul de la care 
„s-au luat". Cert este că doi tine 1 
s-au ales cu capul spart de cie - 
tcle de cuie, pe care-1 purta a- 
stipra lui Ilie Ilăloiu, om în virstă 
bino cunoscut în local, deoarece 
soția lui lucrase aici pînă la pen
sie. La rîndul lui, III. era cît pe 
ce „să sc scoale mort" de jos, ca 
urmare a răzbunării celor doi. 
Corpul delict — cleștele — se 
află acum la Poliția orașului U- 
ricani, al cărei comandant, dl. că
pitan Adam iMuntciinii, s-a arătat 
surprins de proporțiilo a ’ ii 
scandal, declanșat într-’.m 1 ' •
altfel, liniștit... Cerce’mrile vo- I , 
lumină in acc-.t iaz, imm.i.it . i 
alcool și ■ im’e. (St.C . .

— • e ■ oin< i»l< illă . Si 
in zin.i in i ari mulI dini i e 
di spre gestionarul ilv la

iw iiipffn 
Irrlwi.i 

A limrnl.ii ;t“ ”

ii h»ni(iit <h < pf f v.i I I 
M rif* .if lff fihil f'il.i (t iiic
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• ’ 1 • . •
tl ti. 1 ral. Cine

i i t De-tule
|L 1 l', care n-au
in i i u Spitalul,

1 ifsi Ullit.î-
ții. itMl l.oh 1'. 1 .iți c.ire-și
ump ii a țli o alimente
(T)| ” a lud ir i a ll li cu-
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in pit a 1 1!

mpSffitoi i a- 
li m ur itor din

ll. aii i ■ . 1 p ilru cnre a
Io i linul 11 1 >1 h tul Nu mai
Vi.I 1 un il<- 1 1 I p, eț'.li dor la i.l-
f) t • ■ ol 11 ll 1 1 1 ■ ton d „ofen.

■ ;il 1 al l,” Sio 111 i adoptat ;diin< >
. noi . a li. l’il/ll cumpăr doi ilor,

„i t a I i e n i",
de stan. A de < urați nie in.uccpta- 
bd.i pentru un spit d (mire alte
le, Jui i .doai ■.-1 comercială foloseș
te mina in loc ite clește pentru 
pr.ijiluri ș.i'i piodu e dc patise
rie. E mai swnplu, chiar dacă an
terior ni.uupule iz'i ambalaje, sa 
zicem). Lt-ii\.a di* lucruri inaccep
tabila se [icrpcluează dc mult 
timp. Sc znt de directorul spita
lului, con Jiul de administrație 
al lf SA.Al’ nu a hiat nii i o mă
știi i.

Pină una alt i, bufetul osie lă- 
.' il de izbeliște. R aniiiițiin că 
unitatea a fo<-t infimțata nu pen
ii U bolnavi, nu pentru cei „de pe 
strada", <i cxchr iv pentru perso
nalul spitalului. Nu e simplu, 
după ce un om — medic au a- 

1 isti’iil mcdiml — a i Io tuat un ser
viciu de gard i, să mai aib.i i i-

citire?
lei i le .i sta la coadă Ia lapte. 
Dc ac,'* si s-a creat acest bufet. 
Punem insa mai multe întrebări: 
eum intri cei de pe stradă in 
imiii i p lahilui, cine menținu 
stări a de lucruri negativă dm 
bufet și cu ce interese, cine per
mite celor intoinsiți să eoboareja 
bufet șl cu ce interese, cine sînț 
aceștia atunci, cine șl cu a cui 
voie neglijează normele elemen
tare de comerț, cim este merceo
logul 1CSA-AP care ar* în grijă 
unitatea și de ce se sphno M 
modul ironic ca Puietul de in
cintă al spitalului aparțini în 
fapt „Italienilor I".

Așlepl.im răspunsurile
p u tea i elor vizați.

II. XI I.XAXDRI M 1
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Pentru timpul dumneavoastră liber

1) e rsi i s i e
Dup i m n festațiile de marți, 

din capital i 1 .uaniei, la care au 
participa: peAe 10 000 de per
soane ca.e a'.i cerut demisia gu
vernului. m mifestații .vjfdate cu 
ciocniri violente între poliție și 
demonstranți, parlamentul litua
nian a accep'at demisia in bloc 
a cuverr :i I ituaniei. Motivînd 
decizia de dtm.sîe a cabinetului

pc care l-a condus, doamna prim- 
miu -.tiu a arătat că decizia se 
datorează diferențelor mari de 
opinie, privind dezvoltarea eco
nomică a țării. Se pare că intre 
demisia guvernului și înăsprirea 
măsurilor impuse de URSS, pen
tru menținerea Lituaniei in com
ponența sa, există o strânsă legă
tură, la care insă nu prea se 
face aluzie.

Tsntativâ de lovitura da stat eșuata
Tentativ: i Im tură de stat 

a lui Roze l i Fonlan. fost mi- 
n stru de i : ne al Republicii 
Haiti, a e-*P. După ce il for
jase pe ore ■ dintele recent ales 
să-și anunțe demi ia, forțele mî- 
1 •are nu au fost de aceeași pă

rere cu poliția și, în ciocnirile 
care au avut loc, generalul re
bel, împușcat in mina dreaptă, 
a fost arestat, urnind a fi defe. 
rit ju-titiei. Se fac eforturi pen
tru restabilirea ordinii în țară.

OuNura iui Stalin
în 1934, după asasin irea unui 

membru al biroului politic, lui 
Stalin a început să-i fie frică de 
a avea aceeași soartă. De aceea 
și-a comandat o... sosie. Aceasta 
a fost găsită în persoana lui S. 
Liubiski, un funcționar obscur. 
Ani de zile, dublura lui Stalin 
s-a întîlmt cu personalități stră
ine. a ținut discursuri. Desigur, 
nimeni nu știa despre aceasta, 
deoarece medicii, chirurgii, fri
zerii și croitorii care efectuaseră 
retușurile necesare au fost asasi
nați. Ca de altfel și membrii fa
miliei lui Liubiski. în 1952, după 
pretinsul complot al medicilor, 
iăubiski a fost închis într-un la
găr. A fast elilrerat de acolo 
după moartea lui Stalin. (Gli.O.).
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Apel la ajutor
In '_api*:d . Samnliei, Mngadis- 

c: ■. luptele '-ițeroase continuu. 
Intr-un comunicat d it publicită
ții se precizează că populația a- 
cestui oraș es’e nro mințată de o 
eventuală epidemie de tifos și

holeră, ca urmare a miilor de 
endavre ce zac pe străzile capi
talei. Cu acest prilej, s-a lansat 
un apel la ajutor din partea 
Crncii Roșii internaționale, pen
tru a contracara deci an, a rea e-' 
pid mulor.

„Bun venit
Tntr-un rr’' ng zgomotos și 

r im de rrwurfotuții Ie f.Tnativm 
desfășurat la Bagdad, lidcrifl 
OEP, Yasser Arafat, a făcut re
feriri la r.îzt oiul sfjnt al arabi
lele împotriva forțelor mullinațio.

râzboî’jl'ji" !

nalc și in ftccial a SUA. Printre 
altele, el a spus : „dacă amer:ră
nii vor război, noi spunem bun 
v, n t războiului*, in opinia sa 
an eventual răzIJoi ar dura vreo 
șase ani și se va termina cu 
victoria arabilor.

Ce va decide 
Coneresul ?o

La Washington, miine se va 
reuni camera reprezentanților a 
Congresului american, in vederea 
urni d asupra crizei din
Golf. C unora reprezentanților 
este chemată șă decidă asupra 
a trei rezoluții în această proble
mă intre care se include și in
trarea SUA în război, in cazul 
în care Irakul nu va părăsi Ku
weitul. Observatorii apreciază că 
după experiențele din Vietnam 
este foarte greu de luat o asc- 
m- nea decizie, deși în actuala 
situație o cedare a SUA ar știrbi 
nu numai pre igiul președintelui 
Bush, ci chiar al poporului ame
rican.

22,20

22.50
23,20
23.50
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10 IANUARIE 
Video-satelit. 
Actualități. 
Horoscopul zilei. 
Confluențe, Nichita Stânes- 
cu.
Roman foileton (reluare). 
Mclba.
Ora de muzică. 
Avanpremieră. 
Arte vizuale, (reluare). 
Actualități.
Audio-vizuaî studio. 
Mondo-musica.
Muzica pentru toți. 
S.O.S. Natura I
Trurli, Trurli.
în obiectiv: Societatea 
Piața și banii dv.
Tele-discul muzicii popu
lare.
Campionatul mondial 
natație.
Puncte de vedere. 
Desene animate. 
Actualități.
Cronica Parlamentului. 
Film serial.
Linda: Roșu carmin. 
Concerte pentru două viori 
și orchestră.
Televiziunea vă ascultă 1 
Cultura în lume. 
Actualități.
Serenadă.

H IANUARIE

de

9,00
10,00
10,10
10,20
10,30

18,00

19,00
19,40
20,00
21,00

Video-satelit
Actualități.
Horoscopul zilei.
Avanpremieră.
Orașe și civilizații. (relu
are).
Film serial (reluare).
Carol cel Mare.
Ora de muzică.
Actualități.
Hobby-club.
Preuni verși tarla.
Limba noastră.
Muzica pentru toți.
Tragerea Loto.
Studioul șlagărelor. 
Economia încotro ?
Emisiunea în limba germa
nă.
Campionatul mondial da 
natatie.
Puncte de vedere.
Desene animate.
Actualități.
Roman-foileton. Mclba. 
Ultimul episod.
în fata națiunii.
Simpozion.
Gaudeamus.
Actualități.
Jazz-Fan.
Tele-top.

angajează de urgență

— 2 electricieni, categoria II-VI
— 1 instalator gaze și sanitare

Informații suplimentare la sediul societății, 
nr. 61/A, Uricani.

CyAKȚ

strada Republicii

1) 1 N
IO I II R \ D' R \ 

pi x iui \ iollt.x uhxmorro

B t»nț d Întrunim ilar din Ni- 
caragna în ultimele două săp’ă- 
mîr.i din decembrie -e grav ; 24 
fle morți și 0 de răniți Pentru 
ci Violeta Chamono n-a putut 
distribui minturile ’pTomise 
foștilor luptători contras, țar« ti 
luat foc. Pi marii din 1* orașe 
cu priză la retx» i se Întorc îm
potriva pvesi 'hntelui. Totuși ui 
p< —ionda campaniei sale. In mar
tie, aceiași primari au făcut 

apel pentru i o vota pe CTia
-ro.

X4XIIX IXPONEZA

Ma. mult de ăl la sută dintre 
marile întriprm^cri jirponear nu 
(o-1 am-mint-itc rir pangs’eri, din-

riîl'SA străină
tiii- cure 40 Ia suta aparțin So- 
kaiya, o branșa a mafiei nipone. 
Conform studiilor poliției națio
nale, pe ? 106 întreprinderi son
date, 336 n i cedat, acceptînd să 
p ițească sumele cerute, in 50 la 
sută d,n cazuri li s-au cerut mai 
puțin de 100 000 yeni. Dar trei 
societăți au dat mai mult de 100 
de milioane de yeni., o dată.

nou^-.AtAi.i»:
PF.NTRNTARf 1 IC I

Scmn^^F trutatului Anlsrc ti- 
en Ș-aL^miiilnh în Chile lonn 
to-ecută. Patru „cianuri" s-nu în
fruntat prjCind viitorul Polului 
Sud. Delegațiile australiene iți 
{i.Tmerie vor să interzic® drfitu- 
tiv toate exploatările solului. 
Nona F< landă, jursțirmta de 5 
țări europei»- cen un statut de

rezervație naturală. Grupul diri
jat de americani propune un 
moratoriu de 30 sau 40 de ani’ 
Japonezii și britanicii, pragma
tici, reclamă o convenție pentru 
a fixa condițiile de exploatare n 
Antarcticii.

RECOMPENSA 
SPIONILOR K.G.B.

I'oșla sovL’tivâ onorează agen
ții dubli ai URSS. O serie de 
timbre de cinci copeici, cu efigia 
celui mai mane spion străin care 
a lucrat pentru KGB a ieșit din 
imprimeriile nrseșt1. Primul lim- 
bru vîndut ete acela al celebru
lui ofițer al sarvicijlor secrete 
britanice' care și-a încheiat ca
riera ca general KGB: Kim
Phîtby.

(După „Paris Mateh")

scoate la concurs următoarele posturi :

posturi pentru activitatea de con- 
și prestări servicii — economiști).
CONSTRUCȚII specialitatea con- :

— INSPECTOR PRINCIP XL (2 
trol al activității comerciale

— 1RIIITECT sau INGINER 
slrucții civile (de preferință bărbat).

— ȘEF BIROU CONTABILITATE (economist).
— CONTXBII
— SECRETAR STENODACTILOGRAF (șef cabinet).

Condițiile de angajare sini cele prevăzute de Legea 12/1971 
și I.egrn 57/1971 republicată.

InserR'iiLc pentru concurs se fac la Primăria municipiului Pe
troșani, camera 14, telefon 41220, 41221, interior 166.

înscrierile se vor face p.nă la data de 18 ianuarie 1991.
Concursul vn aven loc in data de 21 ianuarie 1991, la Primă

ria municipiului Petroșani.

MICA PUBLICITATE

f
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H O R O $ C O ?
X ARS V FOR

(20 iinoarie -- |Ș libiu.irie)
Se p»™ -ă veți plăti scump 

niș^v voii-, rostite cu prea mul
ta ușurință Opinia c lor din fur 
vă rămi'w lo' i'-i favorabilă.

PEȘTI
(15 f<-br<Mii ir — 20 martir )

l > i efla dr r ne trebuie să vii 
f' rițl. d r veți rrjntmun să i? 
i i-. '< . ■» a

Ui KBțr
CI oi.Kfrr — za apriliel

N'i ine*) pieținți jn mir
■ ,O ■rn.u . -I I

IAI R
(21 aprilie — zo mii»

1 nta'.in ris,'ihi-' r’-lc cnnxccin 
ta mei ronjimtliiri n trsle unice. 
Johij. nil .1,' ți rî rialii pre

■ '!■ ine un r >| preliminar

GEMI 41
(?I m?| — 21 iunie)

Veți investi ultimul leu într-o 
a facere" din care nu se poate 

' i liga nimie
RAC

(22 iunie — 22 Iulie)
Veți deveni sut,ierbii linei ca

lomnii d.ur veți ieși onorai II din 
intWrăturu

I EU
("3 iulie — 22 migiisf)

( in-l nasturi, de la palton lip- 
s' ic ]>c jumătăți', iar buzunarele 
sini ‘ pai te, omul trebuit: ori să 
se iri-rare. ori ‘ă divorțeze.

IEI IOARA
(23 angli'! — 21 t< pti-mbrie) 

Renunțați la soluția radii ala p'1 

• ~-~m HwafirtBwrmiaffmtiînnflr

cmc o aveți iu gind. Calea de 
mijloc arc înră sorți de izbîndă.

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)

■Se întrezărește o mărire a sa
lariului.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Nu căutați departe ccca ce 

este foarte aproape de dv.
SAGETA U>R

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Profunzimile sufletului se cer 

uneori sciutate Astăzi veți găsi 
un moment prielnic meditației.

( APRICORN
(21 decembrie — 19 imiuiir ie)
Un copil vă va umple ziua de 

bucurii neprețuite.

ANIVERSARI

CU ocazia împlinirii a cinci 
tuli, părinții și surioarele Clina 
și Adina, urează scumpului lor 
Ciprian multu sănătate și „La 
mulți ani I". (3181).

vInzari

VÎND .autoturism Lada 1 200, 
stare ireproșabilă. Telefon 11.319. 
(3184).

SCHIMBURI

SCIIIMB apartament 2 camere 
(zona Piața) și gmsonicră (Gen. 
V. Mdea) cu apartament 3 ca
mere (exclus cart. Aeroport). Re
lații : tel ton 43097, după ora 17. 
(3189).

PIERDERI

PllJlDUf legitimați? serviciu, 
pe numele Dârăban Gabriela, c- 
libcrată de l.U.M, Petroșani. O 
declar nulă. (3185).

PIERDUT legitimație serviciu, 
pe numele Forării Vasile, elibera
tă dc 1. M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (3191)

COMEMORĂRI

PIOS omagiu la împlini
rea .i 10 zile de la decesul lui

GO7.MAN IACOB
Veșnică amintire. Soția. 

(317S)’

FAMILIA îndoliată aminteș
te împlinirea a șase sftptă- 
mîni dc la decesul celei ce a 
fost o minunată mamă, soa
cră și bunică

STRUGAR PROFIRA
Lacrimi și flori pe tristul 

ci mormînt. (3190).
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