
cuHDIAN INDEPENDENT AL VA IE 11 II L li 1
ANUL II, NR. 291 MARȚI, 29 IANUARIE 1991 4 PAGINI — 2 LEJ

8MPORTANT! 
în suplimentul
RELACHE

PROGRAMUL TV.
SĂPTĂMÎNAL

RĂZBOIUL DIN fiOLL CONTINUĂ
Sfîrșitul săptămînii trecute nu 

a fost prea liniștit in Golf. Răz- 
boitil continuă cu intensitate. A- 
liații atacă, irakienii contraata
că iar oamenii nevinovați iși 
găsesc sfîrșitul în această crlnce- 
nă incit‘. tare. Nenorocirea sfir- 
șitului de secol curmă vieți nevi
novate, distruge ceea ce s-a 
construit cu osîrdie și sacrificiu. 
Popoarele lumii sint tot mai în
grijorate, iar teama se cuibărește 
în sufletele fiecăruia dintre noi, 
indiferent în care zonă a lumii 
sîntem. Pe lingă catastrofa gene
rată de folosirea armelor și a 
muniției asistăm îngroziți și la 
catastrofa ecologică provocată de

////> nou „Alba—neagra"

•V

Absent puțin din cotidian, Jo
cul norocului și al desfriului, al 
bișniței și al pricopsini a apă
rut din nou la lumină. Indivizi 
suspecți, fără ocupație, cu o 
Îmbrăcăminte haioasă, nespă- 
lați cu săptăminile, autori ai 
unor ciștiguri fără muncă, care 
nu prețuiesc nimic, de la pio_ 
priii clienți, la sfidarea bunului 
simț, <’-■ Ja oiganele de ordine, 
pînă la legea ce n-o aplică ni
meni. De la bani nemunciți pînă 
la bani pierduți nu c decit un 
pas Existența acestor borfași 
de drumul mare nu trebuie să 
fie în peisajul nou al orizontu
lui democrației. Mai zilele tre
cute, in decurs de rase minute 
cit om reușit să mă strecor să 
văd circul, doi indivizi au pier
dut nu mai puțin dp 1800 de 
lei. iar cîstigul total s_a ridicat 
la 38Oo de lei. Cei doi au plecat 
furioși si după cîteva sute de 
metri s-au oprit și au reflectat. 
Ce facem ? Hai înapoi. Mai

ue ce numai cu verificarea ?
Nu vom încerca să facem o 

trecere în revistă a moutetor 
care au determinat raționalizarea 
benzinei și a motorinei. Cauzele 
sint îndeobște cunoscute și sint 
datorate — așa cum și-a dat 
seama toată lumea — desfășu
rării conflictului din Golf.

Faptul asupra căruia insistăm 
este acela al refuzului cu care 
sint intîmpinați la stațiile PECO 
cei care nu posedă adeverința de 
verificare tehnică anuală a au
toturismului, motocicletei sau 
motoretei. Acest impediment l-a 
Intimpinat și dl. Saradl Fran- 
Cisc, din Vulcan, care ne-a re
latat pățania lui. Dacia sa este 
in regulă. Are verificarea teh
nică făcută, deci a primit cei 
40 de litri de benzină. Numai 
că, solicitînd și cei 10 litri pen
tru motocicleta „IJ", a fost re
fuzat. Aceasta, fiindcă, pentru 
motocicletă, nu are verificarea 
tehnică. Omul a insistat, n pre
cizat că nu mai circulă cu ea 
de vreo doi ani, pentru că-1 lip
sesc bateria și o piesă, dar că 
plătește, în continuare, irripozlt 

„Există femei cure Iți cos un nasture la palton și pc urmă fti l 
declară eă șl-nn sacrificat tinerețea pentru tine". ț

I f

deversarea a peste 6 milioane 
barili de țiței în apele Golfului. 
Forțele aliate susțin că țițeiul a 
fost deversat in mare de către 
Irak, clin două petroliere și din- 
tr-o conductă subterană — Sad- 
dam Hussein susține că petrolul 
a fost deversat din cauza ava
riilor provocate la cele două pe
troliere de bombardierele aliate. 
Pînă la cunoașterea adevăratului 
vinovat, pata neagră dătătoare 
de moarte s-a întins pe o lungi
me de peste 30 km și înaintea
ză vertiginos spre mijlocul Gol
fului, distrugînd tot ce este viață 
in mediul marin.

încercăm o dată. Și dacă vedem 
că nu cîștigăm ii răsturnăm ma
sa și-i luăm banii. M-am uitat 
cum munca de o lună se poale 
duce pc apa sîmbeiei. Autorii 
șarlataniei parcă au simțit 
ce.i așteaptă, și pînă să ajungă 
nepricopsiții au și plecat. Ei nu 
stau mult într-un loc. Aceasta 
face parte din strategia speculei 
și a existenței. Fără bani cei 
doi au de ales două căi: una să 
se împrumute și să supraviețu
iască, alta să se apuce de spar. 
fieri și de furturi. I-am așteptat 
să văd ce mai zic. Erau supă- 
rați. Unul din ei lucrează la 
F.M Petriia. Stă la cămin. E ho- 
tărît, cînd 11 prinde pp bnr.u 
(așa îi zic celui ce cu îndemî- 
nare le in banii) să-l bată pînă-i 
cad toți banii din buzunar. Așa
dar, scandalul e pregătit, con
flictul se va produce și cineva 
va fi victimă. Dar asta așteptăm 
noi de la democrație ?

Dircl NE A Ml (I

pentru acest vehicul. Degeaba. 
Adeverința voruește. ipi tot in 
ace»l mod au fo>i reluzați ți 
alții, care, și pe vremue lui Cea- 
ușescu, mai țineau, pe lingă 
autoturismul de care se loio- 
seau. cîte un hîrb, înscris in 
circulație, de pe urma căruia 
luau cola de benzină. I-am ex
plicat omului că, mai mult ca 
sigur, doamnele de la PECO nu 
fac asta cu de la sine putere. 
Că dispoziția, hotărirea — nici 
nu știi cum să_i mal zici — a 
venit precis de undeva de pe 
la cenți ala PECO, iar ele, ca 
salariate, n-au făcut altceva de
cit să se conformeze.

Totuși, mai mult ca sigur, n- 
ceastă situație se va schimba. 
Este treaba poliției șl numai a 
ei să constate dacă un autovehi
cul are sau nu verificarea teh
nică anuala efectuată. Normal 
este ca, in situația dată. la 
stația de benzină omul să pre
zinte certificatul de înmatricu
lare șl banii.

Gheorghc OI.TI'ANU

Sîmbătă noaptea Irakul a n- 
tacat din nou Israelul și Arabia 
Saudită cu rachete. în Israel, ti- 
rurile au fost îndreptate spre 
Tel Aviv, Ilaifa și Ierusalim, iar 
In Arabia Saudită spre Riad. Du
pă cum transmit sursele de știri 
autorizate ale aliaților, rachetele 
au fost distruse In aer. dar una 
și-a atins ținta omorind 4 per
soane în Israel și rănind altele.

Pe de altă parte. Irakul a a- 
nunțat că își rezervă dreptul de 
a ataca Bahreinul și Quatarul, 
pentru faptul că au facilitat o- 
fensiva trupelor aliate împotriva 
sa.

(Continuare in pagina a 4-a)

Western C.F.R.
Dacă am trăi în vestul sălba

tic, proDabii că ceea ce se m- 
timpiă la noi, din ce in ce r. u 
des, n-ar trebui să ne mire prea 
mult. Am ști că sîntem departe 
de civilizație și ne.am lua per
manent măsuri de precauție îm
potriva unor eventuale atacuri. 
Cum să tiuim in mijlocul civi
lizației europene spunem noi, 
ceea ce se rnlimpiă pe trenuri
le de călători, (a>pecie despre 
care ziarul nostru a mai luat 
atitudine), este de groază. Iată 
ce ne spune un cetățean in a_ 
cest sens: ,,miercuri 23 ianuarie 
călătoream spre Petroșani cu 
trenul personal, dinspre Tîrgu 
Jiu. Eram sigur că am găsit un 
loc într-unul din compartimen
te, în care se m ii aflau citeva 
persoane. In fața inea s.a așe
zat un individ care după puțin 
timp m_a atacat, incercind să 
mă lovească. Am încercat să 
evit scandalul, iăcind apei la 
ceilalți oameni din comparti
ment. Dar nu am reușit. Agre
sorul nu se liniștea cu una cu 
două. Așa că n-am avut ce face. 
A trebuit să mă bat cu el. I-am 
bătut bine, ’cc-i drept. Dar măr
turisesc că nu călătoream să 
fiu atacat și să fiu nevoit să 
mă bat în văzul lumii, cu fin 
individ agresiv și răufăcător”.

Este limpede că asemenea e- 
venimente se produc în contex
tul general în care se desfășoa
ră traficul feroviar. Dezorgani
zarea, dezordinea, mizeria, lipsa 
de lumină, de confort, facili
tează intențiile agresive ale 
unor borfași de rînd. Și toate 
acestea în condițiile în care 
prețul biletelor de călătorie pe 
mijloacele feroviare, s-a dublat 
iar confortul, în loc să crească 
s-a diminuat. Dezordinea pe 
mijloacele CFR este din ce In ce 
mai mare. Să se ajungă chiar în 
situația să ne fie frică să călă
torim pe tren ? Cetățeanul a- 
gresat dădea soluția să nu mai 
circulăm singuri ci numai în
soțiți. O fi și asta o soluție, dar 
credem că soluția trebuie să vi
nă din partea organelor de poli
ție ale CFR. In mai toate țările 
civilizate trenurile au patrule. 
De ce n.ar fi și la noi ? (G.C.)

furat o
Se fură multe în zilele noas

tre. Cu toate măsurile de pre
cauție pe care ni le luăm fieca
re adesea sîntem victimele ho
țiilor unora. Dar dacă unele 
obiecte mici sînt furate fără să 
bată la ochi, surprinde sau în
grijorează în egală măsură a- 
tunci cînd se fură obiecte mari 
cît o casă. Oare chiar nimeni nu 
vede ? Recent din curtea IRE

Omul care laie lemne... în casă
De inundații, de scandaluri, de 

alte „conviețuiri” ca între vecini 
am mai auzit. Nu toată lumea 
știe, vrea și se obligă să respec
te regulile de bună conviețuire. 
Făcindu-și legea după cum îi 
este putința .și știința. Și astea 
mai trec și se mai uită. O inun
dație se tratează ulterior cu o 
nouă zugrăveală pe banii celui 
inundat, un scandal trece, nu-s 
așa de des salariile, nu întot
deauna ia banii de la mină băr
batul, îi mai ia și femeia și a- 
tunci ocaziile se mai răresc. Și

intimele
In noaptea de 11 spre 12 ia

nuarie 1991, a fost spart și Jefuit 
lăcașul Liceului industrial. Fiind 
izolat oarecum de forfota orașu
lui, infractorii au reușit să sus
tragă bunuri în valoare de 28 
de mii de lei. Stații de amplifi
care, două butelii, alte materiale 
care erau și sint necesare proce
sului de învățămint. Dar poliția 
nu doarme. Ea n început cu me
ticulozitate cercetările și grupul 
n fost prins. Recunoașterea fan
telor s-a făcut greu. Dar pină la 
urmă s-n făcut. Obreja Gheor

Cum miros
S-a deschis o expoziție. Nu 

este vorba de vreo nouă inițiati
vă culturală. Expoziția s-a des
chis la magazinul „Jiul” la raio
nul „cosmetice” și cuprinde par- 
fumuri și alte produse de același 
gen. Comcrclanții noștri n-nu 

basviskintd
din Petroșani a fost furată au
tobasculanta de 8 tone cu nr. 
31 IID 5803, ce aparține SUCT 
Petroșani. Este de culoare ma- 
ron cu o dungă crem orizontală 
pe uși. Semnalăm acest nou 
furt în speranța că poate cineva 
știe unde se află această mași
nă pe care șoferul ei o caută 
disperat (G C.) 

copiii se bucură. Alte convie
țuiri se mai tratează prin „evi
tarea la vedere” a părților cu 
lunile, cu anii. Așa-i la bloc. 
Dar aici se îutimplă ceva ce 
întrece măsura. In blocul 24 clp 
la etajul IV, cartier 7 Noiembrie 
Petriia, cineva taie lemne în 
casă, dimineața la prînz și sea
ra. Ca-n pădure. Da, dar vecinu 
care suportă zgomotul nu locu
iesc in pădure. Ei vor liniște In 
casa lor și rămîn nedumeriți că 
omul care taie lemne în casă nu 
este... forestier.

spargeri
ghe 23 am, lucra la F.M l.ivezeni 
și locuia în Petroșani, str. Avia
torilor, bl. fO/15, Blaga Nicușor, 
fără ocupație, locuia fără forme 
legale In Petroșani, Aviatorilor 
20. Amîndoi însă nu sint de-al 
noștri. Sint din Vaslui. Hoții nu 
fost prinși și sînt acum arestați. 
Cc-or fi căutat ei In Pctrda? Ce 
aici nu sînt din ăștia ? Au avut 
noroc că nu s-au întllnit cu 
banda orașului, cine știe ce mai 
ieșea. Unii zic că se furau mai 
multa într-adevăr hoții se adu
nă și se aseamănă... și fură.

8-900 Iei ?
intenționat să facă expoziție, dar 
din cauza prețurilor (8—900 de 
lei) lumea Se înghesuie doar să 
privească. Și să comenteze cu u 
mor, dar mai ales cu amărăciu
ne. Ce miros au căpătat banii... 
(V S D.)
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Va fi TIMOFTE „colacul do salvare"?
Va trebui să ne formulăm poziția: noi 

nu sîntem in opoziție față de Jiul. Cl- 
poziția Jiului sînt chiar fotbaliștii cehi- 
p< , chiar cei care ar trebui să-și spargă 
bojocii, nu să facă pe milogii. Nefiind 
deci in opoziție, sîntem obligați să luăm 
o... poziție, fiindcă s_a dus dracului că
ruța.

După ce-ani dat aproape o echipă pe 
la alții, nc-am trezit că nu se poate 
incropi un lot mai de Doamne-ajută. 
Cam dat pe S<’decanj (să joace cu 
Steaua pe toate stadioanele lumii) și 
l-am primit pe Craiu să bată arbitrii 
și să ne facă de miru’ lumii. Și cite 
dc-aste.i n-am mai făcut. E adexar.it, 
pentru Sidecaru am mai luat un ban 
grămada. .Alții au fost cedați ca vai 
și-amar

Coniluirre.i tehnica a ei hipei (a îta 
o fi. cine le mai ține socoteala '.’) m 
v hinibă la Jiul la iei de des cum 1 > 
schimba Ccaușes.u țoalele. Domnii ju
cători i.au dat o palma < u piciorul lin 
Petre l.ibardi. Crud ca la purtători) de 
cornițe și blaniță cu liniță (vedeți cum 
li alintăm, doar n_o sa le z .-cin berbe-
• uti, c< naiba 1) lo_ar trebui un antrenai
• are sa i pup - toata zilia.n fund, sa

joace cărți și remi cu ei, să le dea și 
papa cu barbețică și dc băuț cu bibero
nul din sticle de xvisky.

Pînă una alta, dă colțul ierbii și Jiul 
Petroșani e echipa fără bani. Fiindcă, 
nu știm de ce conducerea clubului, 
precum și alți băgători de seamă sînt 
foarte secretoși cu noi și vin la redacție 
doar cînd îi lezăm direct, nc-am inte
resat și noi cum se mai stă cu banii.

Iată cc.am aflat. Se pare că TIMOFTE 
VA FI COLACUL DE SALVARE pentru 
echipa Jiul. Dc ce ? Pentru că, din cele 
120 milioane lei cu care a fost cumpărat 
dc nemți, după unele asigurări Jiul va 
primi 13 milioane de lei. Pentru un club 
faJimcntar aceasta sumă este COLOSA
LA ! Se parc că, în primă instanță. Jiul 
va primi 5 milioane de lei, urmînd ca 
restul să vină pe parcurs. Ar fi inte
resant d,, aflat ce se va face cu banii 
aceștia, fiindcă poate vine la vară în 
vacanță Timofte și, cum e el vorbăreț, 
întreabă ce șj cum.

Oricum, clubul Jiul tace mile. Nu 
scoate nici o vorbă despic milioane, 
dar se plinge că n_are bani. Poftim ?

VIircea HI JORESC 1

Interviu prin tete fon
Duminică seara la ora 21,45 am 

luat legătura telefonică cu băile 
Fclix, hotel Crișana, locul de 
cazare a echipei Jiul. La capă
tul firului Dumitru Marcu și 
Puiu Banca. Toți ceilalți compo- 
nenți ai delegației erau la... somn.

— Vă rog primele amănunte 
pentru suporteri.

— Climatul s-a schimbat total. 
Toată lumea este la unison și 
nu se face nici un rabat la 
pregătire.

— Cite antrenamente faceți pe 
zi ?

— Trei. Primul începe la ora 
7,15 care durează 30—10 de mi
nute, urmează cel de la ora 11,00 
care depășește o oră, iar al trei
lea de la ora 16, care se desfă 
șoară pe o durată în:re 30 și 100 
de minute. Punem accent pe 
dezvoltarea forței, vitezei și mo
bilității. Totul e bine, n-averr 
nici un fel de greutăți și fiecare 
jucător are la activ peste 120 de 
km parcurși.

— Cînd v-apucați și de... min
ge ?

— Azi a fost prima atingere și 
era o bucurie generală. Am făcut 
și o miuță în care a învins e- 
cliipa lui Bîcu cu 7—5.

— Ce echipe mai sînt în zonă?

— A fost Rapidul — care a 
plecat de trei zile. Pleacă într-un 
turneu în străinătate. Oricum 
îi așteptăm acasă cu încredere.

— Ce veți face în continuare ?
— Miercuri plecăm la Debre

țin unde vom face un joc ami
cal. Vă vom comunica rezultatul 
și echipa. La Fclix vom rămîne 
pînă în 2 februarie după care 
revenim acasă. Deocamdată toa
tă lumea se pregătește exemplar. 
Lăsconi acuză dureri la genun
chiul drept, dar se încadrează, 
Popovici are dureri musculare, 
iar Benone Popescu — o gleznă 
umflată.

— Cum Se acomodează cei noi?
— Cornea (Strungul Arad) este 

un real talent și se află în frun
tea noilor veniți, știe fotbal, la 
fel și Răducu. Totul este să-i 
putem „rezolva" la echipele lor 
pe ei și pe ceilalți. Deocamdată 
atît. Mîine dimineață (luni) Ie 
voi spune că s-a purtat pentru 
prima dată o corespondență spe
cială pentru ca toată lumea să 
știe ce facem și că nu am as
cuns nimic din pregătiri și din... 
speranțe. După 14 minute dialo
gul a luat sfîrsit. Următoarele 
vești — pe ciirînd.

Dorcl NEAMTU

DAC A AȚI UITA I 
AVtM KLIC.BY „Dl- Â“ !

D litre sjxinuriJc cu tradiție în Valea Jiului, nigby-til s(. 
lan ura <i<- o mare audiență. In primul rind el a avut și are 
farmecul tinereții studențești și al unei devize in spatele careja 
nu se ascunde mmic, decit gloria sportivă. Lupta în grămada 
ordonata sau spontană are ceva din încleștarea sinceră de_a 
invjnge fără a lovi adversarul, iar aici singurul arbitru este 
jucătorul. In 99 de cazuri din 100, el este"1 corect. Unu la suta 
înseamnă eroare sau excepția care confirmă regula. Mă aflu 
în fața fostului Jucător al echipei Farul (cîndva campioană na
țională), <11. Vasile Bcrcu, actualul antrenor al echipei de rugby 
Știința Petroșanj. ° fire blîndă, în care nu văd nimic din 
duritatea jocului ci numai din bărbăția lui.

— Așadar, sezonul s-a încheiat, pregătirile au început.
— Da, pregătirile alt imi-put. Ne-am adunat pe data de 10

• inuarje 1991 cu același lot, cu intenția de a continua pregăti- 
rde în localitate plna la începutul lunii februarie, cînd dorim 
să mergem intr.o stațiuni-, muie pregătire;! se poate face cen
tralizat la un grad de efort stițx-rior. Forma de organizare a 
campionatului național dc rugby a cdfției 1990—J991 djferă față 
<l<- < ele precedente. Part i-iparea lotului național la meciurile 
din cadrul Campionatului European, precum și calificarea la 
<• i do a doua ediție a Cupe. Mondiale au faetlț sa reluăm

ampion.diil mai re|l»-di-
El xa începe in 2 martie. Vom juca cu Steaua, Ja București, 

urn torul meci la Contai, toare Buzău și pe 10 martje acasă cu 
f arul, după i-aie inecțiem returul.

— Ați fost intr-o grupă grea !
Da, să joci alături de .Știința Cl'MJN Baia Mare 

4 ioana țarii), Dinamo, (Irivița Roșie, Farul (toate foste 
pioanc) și TU Ind Constanța și să ocupi locul 4 n-a fost 
Fapt pentru care vom intra în turneul tinal pentru locurile 
Dorim să prjndem unul din cele mai bune locuri, pentru 
.'inul să fim plasați intr-o conjunctură mai favorabilă și 
<a ar fi unul dintre cele mai bune locuri pe care le_a
• Jiip.i de.

— Ce
— In primul tind tinerețea, 

voința și clar 
niu, Ilic-v, se 
tlole.i și alțjj. 
««■op, care să 
.șani și [x- toți

(carn
ea m- 
ușor. 
5—8. 
ca la 
cred 

obținui
a lungul anilor, 
predomină la formația dc care v-ați legat 7

cljmatul studențesc, optimismul, 
Experiența unor Di urnea, Su.șinschi, Medrago- 

Ixicziko, Șuiogan, 
principalul nostru 
mine din Petro-

îmbina cu
Formarea 
reprezinte 
suporterii

— Apropo, c ine sînt
— Maj

/itniii i < înd ora Jiul in 
spic Știința pentru o i 
trebuie să ini cp <u don 
<11 .Sin iu, dl (Ulița Pop 
1 ig.i minerilor.

No tiebilie laiparat un 
• le Ministerul Edui ații i și 
(•li <> pai'o d>n 
deci ii.au Io limfă 
<opii •,! stau intr.o

cu un arbitru 
de disciplinați, 
Și alte rele 7 
Alte „rele" sînt pe punctul de 
național doi jucători dc bază:

(.11 ari t ru ti tn nit nt

Di urnea, 
lui Soare 
omogen, este 
Ins'itiilul dc

talentul 
unui 15 
Cu brio 
lui.
suporterii și cine vă 

iutii studenții, dar și multă lume 
uiți suporteri ai 
ie sigură. In privința 
prorector Duna, cu <11. 
Cranii, dl. Szilagv, |

ajută ?
din oraș. Știu că 
fotbalului veneau 

sprijinului 
. Rotunjeanu, 
primăria

sponsor. Noi sîntem -ilbvi-nțioi 
hraițiîmintlilili, care nu are nici 

sportivi sînt familiști, locuiesc la căminul 
Iorziko, Flurea, Drăghici, Medragoniu 
cameră. Cred că nu c corect Am avut 

în meciul cu Dinamo. Jucătorii au 
dar o paitc din spectatori I.au agresat.

un
5, 

au 
pro- 
fost

l"lului itlll

f

dă 
pă-
de

• •an.il.î <!• Dunl .NI. Dl| I

Judo se afirma I
Sîmbată 26 ianuai ■<> 1991, a 

avut loc Iu D<-va etapa jud< țea- 
nă la Judo, fete și băicți-Juniori.

Echipa AS Jiul Petrila, a foit 
reprezentată de 14 tineri judo» 
kani, antrenați și coordonați de 
inimosul profc.-or de educație 
fizică, Ioan (’odrea, cadru di
dactic la școala nr. 6 Petrila. 
Secția de judo funcționează dc 
ani de zile și rezultatele an a- 
părut, Judokanii pelrilcni mi 
dominat întrecerea, aducînd aca
să 3 loturi I și 3 locuri II, încă 
o dovadă a unei munci făcute 
cu seriozitate într-un sport în 
care predomina dăruirea și la 
lentul.

lată rezultatele tehnice: Juniori 
II — Fete. Locul I Daniela Bo- 
lohan cat 42 kg; Carmen Băbu
ță, cat. 46 kg; Csaloka lldi, cat. 
52 kg; locul II Maria Marmaliuc, 
cat. 46 kg. Băieți: locul I Florin 
Mihai, cat. 45 kg; Codruț Cordea, 
cal. 65 kg

Juniori I: l ele. Olar M<mj> a, 
cat. II kg; liana Elena, cat. 4» 
kg. B.iieți; l.upca Cristian, cat. 
55 kg; Suioban Tibor, tal. l'ă kg.

Toți juniorii I s.;m <L-is.it pe 
locul . unu.

Oati.i I l< II

Volei feminin, divizia B, seria a ll-a

SEMNE
VIITORUL 1C.CI, PETROȘANI 

— TOPLIȚANA TOPLIȚA 3—0 
(17—15, 15—13, 15—10). O sală 
arhipimă s-a bucurat duminică 
dimineața dc frumusețea unui 
spectacol voleibalist ic oferit de 
ocupantele locurilor 9 (Viitorul 
IGCL) și 6 (Toplițana) în scria 
a 11-a a „B"-ului. Primul set a 
durat 20 minute, fiind foarte c- 
chilibrat: 4—4, 10—10, cu jucă
toarele oaspete Cornelia Csibcl și 
Cccilia Szabo excelente la blocajt 
La 14—10 concentrarea gazdelor 
slăbește, va fi 14 —11, 15—15 și 
fn final, victorie la limită cu 
17—15. In setul al doilea (26 mi
nute), Jucătoarele Viitorului 
|G( L cu Mimica llmlin.1, S mon.i 
Filiche și llanclore Isarpineiv 
foarte precise în jocul pe atac, 
reușesc su ajttnga la 10 ’ in ze
ce minute, dar din nou lipsa de 
concentrare înspre final va dine 
la scoruri echilibrate și un 15—13 
Iu limită. Setul 3 (22 minute) va 
fi la discreția echipei din Petro 
șani. iu ătoarcle lui Puiu Săsa-

BUNE...
ranu jucînd relaxat, cîștigind fă
ră probleme cu 15—10 (au con
dus la lin moment dat cu 9—2).

tn final, o victorie obținută nu 
fără eforturi, dar cu atît mai 
picțioasă cu cît adversarul a dat 
o replică viguroasă.

începutul returului ne-a arătat 
o echipă Viitorul IGCL Petro- 
jam, hotărîtă să urce mult peste 
locul 9 ocupat la sfirșitul turului, 
loc ce nu reflectă valoarea de 
ansamblu a voleibalistelor noas
tre. Au arbitrat: Gh. Toma din 
Pitești și Scbasti in Tomcscu din 
Tg. Jiu.

VIITORI 1, IG( 1 l’ETROȘ ANI: 
Daniela Corjescu, D uneia Chitic, 
Monica Ilodin.i, Sorina Popa, Si- 
mona Filiche, llani’ore Karpl- 
necz.

TOPLIȚAN \ TOPI,IȚA: Lu
minița Rin la, Otilia Csedo, Ma- 
liana lacob, Cornelia Csibe) (Mi
oara Minai), Cccilia Szabo, Mă
ria Cosa (Cleop.dra Mănăilă).

I 
Cenu TI | U ,

adexar.it
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MAI PUȚINE ACCIDENTE Neatenția costă scump !
In anul trecut, la mina Uricani 

au fost înregistrate 127 de acci
dente. Din nenorocire, unul din 
ele a fost mortal. Celelalte au 
fost, în majoritate ușoare- La un 
efectiv scriptic mediu de 2800 de 
oameni, acest bilanț nu este, de
sigur, satisfăcător. Oamenii care 
s-au accidentat au suferit...

Cu toate acestea, din bilanțul 
accidentelor, pot h trase unele 
concluzii care trebuie să fie cu
noscute de cei ce muncesc In 
mină. In comparație cu anul 
1989 In anul trecut s-au înregis
trat mult mai puține accidente, 
în 1989, numărul accidentelor a 
fost de 220. din care două mor
tale. Cu 113 accidente mai puțin 
înregistrate în 1990 — iată ce a 
însemnat respectarea zilelor de 
-iibnă de la sfirșit de săptăml- 

nă pentru m neri
E totuși posibil și necesar să 

^e reducă în continuare num... ul 
accidentelor. In acest scop este 
bine să se cunoască principalele 
cauze ale accidentelor din anul 
trecut. Din cercetările și anche
tele făcute cu prilejul fiecărui 
accident s-a constatat că 48 la 
sută din cazuri se datoresc căde
rilor de roci. Iar căderile de roci 
se intîmplă mai ales în abataje, 
la locurile de muncă ale mineri
lor, fie din neatenția oamenilor, 
necopturirii corecte a tavanului, 
fie din nerespcctarea unor ' re
guli si normative de protecție a 
muncii. O pondere de 16 la sută 
din accidente s-au înregistrat ca 
urmare a transportului manual 
sau mecanic pe căile orizontale 
din subteran. Iar pe locul al 
treilea, cu 15 la cută se situează 
căderile, din diferite motive, ale 
cehii accidentat. Concluzia care 
•e impune es*e că neatenția șl 
nerespcctarea normelor de pro
tecție a muncii slnt. In prezent,

l'zund mtliziită «Ir 
Viftrtl STR AI T.

1.1 «rrrcr.i IM. I

DISCIPLINA NU-I FACULTATIVĂ...

principalele cauze ale producerii 
accidentelor. Accidentele pot să 
fie și mai puține, dacă oamenii 
se prezintă la locul de muncă o- 
dihniți. Dar și după ce și-au re
memorat de fiecare dată cînd 
intră în mină care sînt cerințele 
de protecție a muncii specifice 
locului și operațiunilor de mun
ca ale fiecăruia. Din înțelepciu
nea minerilor care au ieșit la 
pensie merită să fie reținute în
demnul: nu te apuca de lucru în 
abataj înainte de a controla a- 
mănunțit ce a lăsat în urmă 
schimbul. Sint sau nu în regulă 
armăturile și bandajele? Avem 
asigurat un aeraj bun ? Nu c 
metan pe undeva, prin găurile 
din tavan sau adunat în cuib ? 

Care e starea de funcționaro a 
utilajelor și dispozitivelor de 
protecție de la locul de muncă ? 
Sint amplasate unde trebuie de
tectoarele de metan ? Și multe 
alte întrebări de care depinde 
direct dacă lucrezi în siguranță 
sau nu.

Nu trebuie să se uite în nici 
un moment că în mină sint con
diții deosebite de lucru. Spațiile 
restrînse, ilum râtul mai slab dc- 
cit ce) de la suprafață, temperau 
tura și umiditatea mai ridicată, 
schimbarea destul de frecventă 
a locului de rruncă impun un 
mai mare grad de disciplină și 
atenție, respectarea tuturor ma
urilor special prevăzute pentru 

asigur.'!ea securității muncii I

Datorită unui moment de nea
tenție, cu cîteva luni în urmă, 
tînărul Savin Constantin, sala
riat al EM Uricani a suferit un 
accident care putea să-j fie fatal. 
Numai datorită omeniei și solida
rității colegilor săi de muncă a 
fost salvat. Aflîndu-se în stare 
de comă după accident, il a fost 
transportat cu elicopterul din 
Petroșani la Tini șoara. Datorită 
intervențiilor unor medici cu o 
înaltă calificare profesională via-

Aerajul — problemă vitală
în perioada care a trecut de 

la revoluția din decembrie 1989, 
la mina Uricani sa acordat o 
atenție sporită problemelor de 
protecție a muncii în subteran. 
Consiliul de administrație a ac
ționat stăruitor pentru îmbună
tățirea acrajului general și par
țial, pentru a asigura la fieeare 
loc de muncă un climat cores
punzător cerințelor mineritului 
modern. Pe linia acestor preocu
pări este de menționat faptul că 
a fost repusă in funcțiune sta
ția principală de aeraj de pe 
planul înclinat nr. 15. S-au asi
gurat, astfel debitele de aer pro
gramate pentru lucrările minie
re dintr-un nou panou de pe 
stratul 3. Merită să fie mențio
nată și dotarea cu o stație de 
aera.) cu debit sporit, din zona 
puțului de aeraj Vest, de la Stcr- 
minos. Ventilatoarele vechi de 
la arest important puț de aeraj

MINERI!
In toate locurile de munca un 

de se formează praf silicogcn, ca 
urmare a manipulării cărbu
nelui și sterilului, stropiți mate
rialul de încărcare Mențineți in 
funcție pulverizatorul la punc
tele de deversare, în tot timpul 
transportului. Puneți în funcțiu- 
>■> pulvcrizatoru; în.itnle de îm
pușcarea frontului de lucru I 

ța i-a fost salvată. Dar, de co- 
rînd, el a fost nevoit să se in
terneze din nou la spitalul din 
Petroșani pentru a i se face o 
operație ușoară la un ochi, tot 
pentru repararea unor urmări 
ale accidentului. Spitalizarea și 
concediul de boală sau prelungit 
nefiresc de mult. In curind el 
va fi din nou sănătos și se va 
reîntoarce la locul de muncă. 
Dar cîte suferințe a avut de în
durat, pentru un moment de 
neatenție I 

au ramas în rezervă, asigurindu- 
se astfel condiții de continuitate 
în introducerea în subteran a 
debitelor de aer planificate con
form normativelor de protecție 
a muncii.

In ceea ce privește aera iul 
parțial ;e mai întîinpuia unt.te 
dificultăți. In luni ianuarie s-a 
resimțit lipsa l'ignelor necesare 
prelungirii coloanelor de aerqj 
piuă în frontul de lucru, con
form normativelor, intervențiile 
repetate la baza de aproviziona
re pentru livrarea lugneler np 
au avut rezultate pozitive La 
bază se resimte lipsa și a tlloi 
materiale, cum sînt uleiurile mi
nerale, atît de necesare întreți
nerii utilajelor în bună stare de 
funcționare, \erajul e o proble
mă vitală penii i mină, een.i 
impune urgentarea liv.ujii ai cs-( 
tor materiale »

Drepturi meritate
Biroul liderului indcatului 

liber de la mina Uricani, \'i‘ toi 
Badircă, este asaltat zilnic do 
zeci de oameni care aici iși pun 
nădejdea să li se rezolve pro
blemele personale. D< cîteva 
zile pe la sindicat se perindă cei 
ce au solicitat bilete de trata
ment în stațiunile balneoclima
terice. Li se rezolva pe Ioc, fără 
prea multe discuții. In ultima 
decadă a lunii ianuarie, a fost 
livrat și minei dor de la Uri« am

Democrația c democrație, iar 
disciplina e disciplină. Nu se
poate compara democrația cu
indisciplina, așa 'iim se mai in- 
timplă să le compare unu cnre 
muncc*. in mină. Un simplusem- 
nalist, pus -a supravegheze o 
banda transportoare, dacă nu-$î 
face datoria in mod disciplinat, 
1 ' ronform.t.itc cu atribuțiile Sa- 
i-j ia kc I de muncă, poate să

■ •ir.iribui - b; .accidentarea ortaci-
■ sin au i pună in pericol

a it .’c.i - geranț- celorlalți.
’ um ? E-.te .uf; icni sa nu uti- 
li'z; din l<w nu rin -nmudi 
" i‘ “. p’llvei izatn.ii .-•|. dc ip î țl 
ie; pentru «mnbate, . prafului 
s ..bun in iimpul tmnspm 
«'•iui pe b.iii.!.î l'.-.te uficient
■ >Orn i in să op pc.i. »-
i'' ci rind nu trebuie și nu 
voie, utilajul p-? rare îl dirijează 
l rintru apăsare de buton, (,’on- 
tro»:-;U Li. ut o «Ic per «inalul teii 
nit de sondor, re șj de eiali-
i.ite in ultima vreme l.i mina 

Uricani au constatat că np s-au 
utilizat pulverizatoaiele de np*- 
aer pentru combaterea prafului 
de cărbune la sectorul III. în 
zona abatajului în care mun- 
cesf minerii din brigada condu
să do Cosei. Un fapt asemănător 
a fost surprins în sectorul VI, 
p. fluxul de transport do la ori
zontul f>00. Cu prilejul controa
lelor, unii oameni au fost nt«-n 
ționați. Alții a* fost «hiar amen
dați. Dincolo de aceste conset in- 
ti este ne. e-.'ir i i < unoir-i a 

■ i altele Praful din subteran nu 
constituie rlo,ir un p'i'icol do ei 
plozie, in anumite concentrații 
a in •combinație ■ ii motanul, < 

< .!< dăunător ănătuții l i d;s 
pen arul minei sini inr< gi'-i ■ iți 
oameni bolnavi de silicoza .i de 
afe țiuni di'-orMJ ale < ailor >• • 
Piratorii. Solicitările de bilete 
do trimitere la tratament tncdi 
i al, către simlit al din partea ce 
lor ce suferă do difere > afecțiuni 
au fo t pentru acest an d. -17 . 

Aceasta înseamnă că circa 20 la 
sută din numărul total al salaria- 
ților suferă de diferite afecțiuni...

Că disciplina nu-i facultativă, 
ci obligatorie, reiese și din alte 
multe exempk In abatajul fron. 
tal din panoul I, stratul 3, în 
cnre muncesc maiorii «lin briga
da condiră do Arpad Szatmari, 
s-a produs in aceasl i lună o uir 
pare. Consecinței” -e cunosc 
Ceea ■ e a pus in i in "V I nțâ 
controlul lacut u privire la 
t uize este că nu a fost rcspccla- 
ta disciplina tehnologica. I ad 
vârât ta în zona abat.i|ului tec
tonica Iral'i Ii 111 pline priv 'o- 
mc g r Ic fie dirijare i fiontlllui 
Tehnic, pentru iisțitiere o folo

• stilpi individuali A lunge ca 
un singur schimb ‘â nu-și I.k-1 
datoria #Jm prevăd porni i’ivțb 
<ic îm i i. f din negiițcnlii. Iip 
dm i ■ om i :« tellțu, pen1111 a
e aiui o ;i pi o unu mari m 

| | Oilt \ I ll I tul leetorillui. ma --

trul și și’fil! do sîfhimb ap fost 
amendați... .

Viața de miner e grea. Numai I 
i ine n-o cunoaște sau nu o prac- I 
lică nu recunoaște a< c t lucru 
Nu îiîiimpliitor, numai în pe
lin,ida care a trei ut «lin luna ia 
nuarie a acestui an, 18 de oa
meni au părăsit mina, «lin care 
:!8 prin desfacere disciplinară a 
. antractului de muncă, pentru 
Pemotivatc. I a maia Uricani se

• știi' <dar: cine fac.' trei nemoti- 
v at< « te dat afara I

De la «lire, orii! consiliului d«' 
a Imini .1 rație, pină la Ultimul 
iniin. ilor se pune ae. enliil cuv. 
nit po dis< jilina tehnologul si a 
uiiiik ii. I unii a dacă di iglina 
nu e, mei proilucța de . arliune, 
in <le|>|ina sigili mj i. nu se poa
te < atrage lai la< a n i e eai bu 
pe ti a p: or ama’ |>< b iz. 
re.,,. ,| „| uin o m >i zeul, ni.-i | 
preț e il I i -alai n m u . nu pot 
f i apre. inie a iii.li «’pt al iti 1 

tip nou lot «le butelii de aragaz, 
tu <. hipmnentul de jirotceți. 

se -,lâ mai bine decît in alti 
ani. Mint'rilor li se asigura 1 
alopete și «îte «loila peif.ș.ln de 

ciznn* de cauciuc pe m. Dai 
nul trocul au ramas m re lam . 
lirr.ailo de cchi|>ament In pi'.’ 
lecție p«- lunile iio.embn. j .Ir, 
cembrie. Sau la«ut iiteri. il'u 
pentru a fi livrate si ■ ni i' îl d'- 
do echipament re-dant?

Sintlii atol minei ivi m a
c,i pe vremea «Iu ta* ;r i ■ ■ . 
ni-lc 'irea.ia de tiansim < lin 
tre p ii Iid și mase ", ej un i
ideii «Ic lideri liber ale-a d ■ o.i 
meni, <ar«’ se preocupa cil . le 
vârât, sacrificînd o parte 
timpul lor liber, de asigurarea 
drepturilor «ișticate «le min«sr. 
după tevoluție.
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Războiul din
(Urinare din pag. I)

Forțele navale aliate au supus 
pozițiile irakiene din Kuweit ce
lui mai accentuat tir de artilerie 
de la începutul ostilităților, pro- 
ducînd pagube importante teh
nicii de luptă a Irakului. Trupe
le aliate au reușit realizarea v ți
nui „cap de pod“, pe o insuliță 
din marginea Kuweitului. Un a- 
tac decisiv asupra pozițiilor ira
kiene din Kuweit se pare că nu 
vr. fi pasibil, mai devreme de 
15 februarie.

Pînă atunci insă, conform a- 
nenințărilor lui Saddam Hussein. 
Irakul va continua să atace Israe

lul, atacuri în care după spusele 
dictatorului de la Bagdad, vor 
fi folosite și alte arme care vor 
demonstra forța de distrugere a- 
cumulată de Irak. Saddam afirmă 
că punerea în valoare a capaci
tăților militare acumulate de I- 
rak va pune capăt hegemoniei 
imperialiste asupra țărilor arabe.

în legătură cu capacitatea Ira
kului sursele militare americane 
apreciază că Irakul are încă in
tacte 65 la sută dip Pistele de 
zbor. Cit despre aviație, datele 
asupra distrugerilor provocate 
sînt confuze, la fel ca și despre 
rachetele pe care le deține.

Guvernul israelian nu a luat 
o decizie clară asupra posibilită-

Golf
ții de a rjposta la atacurile ira
kiene, dar a menționat că ripos
ta în condițiile date, devine cer
tă? Totodată. în Israel viața în
cepe să-și intre în normal. Au 
fost reluate cursurile în învăță- 
mîntul- universitar, dar pentru 
Invățămtntul gimnazial lecțiile 
se țin încă prin radio. Și în în- 
vățămînbul universitar cursurile 
se țin numai pînă la ora 16.

în mai toate țările occidentale: 
SUA, Franța, Anglia, Spania, 
Germania au loc mari manifes
tații împotriva războiului la care 
sînt antrenați sute de mii de 
oameni. Războiul e război și are 
durerile sale peste care oamenii 
nu pot trece.

S.U.C.T. PETROȘANI
r

strada M. Etninescu nr. 22
vinde prin licitație publică patru remorci auto biaxe de 5 tone 
și trei autovehicule diferite in ziua de joi, 31 ianuarie, ora 12, 
la sediul unității.

Lista cu mijloacele de transport pentru vinzarc poate fi 
consultată la sediul unității, biroul tehnic, telefon 418711.

Liceul Industrial nr. 1
Petroșani

organizează concurs în ziua de 31 ianuarie 1991, ora 12, pentru 
ocuparea următoarelor posturi .

— 1 dactilograf temporar 6 luni
— 1 post pedagog
Înscrierile se fac la secretariatul liceului.

H O R O S C O F
V <i«bA 1OK

(20 ianuarie — 18 februarie)

In curînd veți da o nouă di
mensiune afacerilor dv.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Oricît vă veți feri, se pare că 
nu puteți ocoli niște încurcături 
sentimentale.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Fiți foarte prudent In relați- 
' do serviciu. Cineva „vă sapă”.

TAUR
1 aprilie — 20 mai)

Imaginația, creativitatea dv. In 
suferință. E preferabil să evi
tați explicațiile astăzi.

GEMENI
(21 mai — 2( iunie)

Azi vă adaptați mai greu rit
mului de lucru impus. Căutați 
să evitați discuțiile în contra
dictoriu.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Dați dovadă de mult discernă- 
mînt in noua problemă cu care 
vă confruntați.

I.EU
(23 iulie — 22 august)

Cineva așteaptă din partea 
dv. confirmarea unor senti
mente.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Azi norocul vă surîde.

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)

Nu vă grăbiți la cumpărat. 
Aveți puțină răbdare, se va ivi 
o ocazie mal bună cît de cu
rînd,

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Prudența e foarte bună, dar 
uneori e nevoie de curaj. As
tăzi, de exemplu.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Vă așteaptă o pierdere...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Sportul „ sănătos, dar atenție, 
nu săriți peste... cal.

Pentru timpul dumneavoastră liber
29 IANUARIE

J.OO Horoscopul zilei.
•,10 Video-satelit.
9,55 Vîrsta a treia (reluare).

40.20 Actualități.
10.30 Interferențe.
11.10 Ora de muzică. Aniversă

rile anului : Antonm Dvo- 
rak.

12.10 Studioul de literatură (relu
are).

13.10 Actualități.
13.20 Campionatul mondial dc 

zebl alpin — proba femi
nină de slalom super-uriaș

1 1,30 Casa O grădina. ’Tn erlm- 
Dei de București (II).

14.50 Preuniversitaria. Consulta
ție pentru admiterea In 
treapta a H-a de liceu : Fi
zică (clasa a X-a).

15.30 Teleșcoală • Curs de lim
ba franceză • Curs de lim
ba rU’ă.

16,00 Muzica pentru toți. Dialog 
cu iubitorii muzicii ușoare.

16.20 Conviețuiri. Emisiune reali
zată cu comunitatea romi
lor.

16.50 Noi ți calculatorul. 
47.05 Muzicorama
17,25 Măria sa Natura.

Miracolul plantelor
17,45 Lumea ideilor • Gabriel 

Andreescu, laureat al Pre
miului Internațional pen
tru Drepturile Omului.

18.15 Cheia succesului • Ferma 
familiei Lundberg (ultimul 
episod).

18.40 Tarafuri tradiționale româ
nești „Rapsozii Gorjului*’ 
din Tirgu-Jiu.

19,00 Puncte de vedere. Astăzi: 
Guvernul

19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21.15 Telecinemateca. Vassn. 

Producție a studiourilor so
vietice. Premieră pe țară.

23,30 Actualități.
23.40 Salut prieteni !

30 IANUARIE

9,00 Horoscopul zilei.
9,10 Actualități.
9,20 Film serial (reluare).

Sfintul (Filiera braziliană — 
II).

10,10 Preuniversitaria.
10.50 Campionatul mondial de 

schi alpin — proba mascu
lină Je slalom special pen
tru combinată (manșa I).

11.50 Oameni de lingă noi.
12.30 Ora de muzică Bicen' nnr 

„Amadeus".
1.3.30 Actualități.
13,40 Tragerea Prono Expres
13.50 ( ampionatul mondial Mr- 

schi alpin — proba mavn

lină de slalom special pen
tru combinată (manșa a 
II-a).

15,00 Serial științific. Pe urmele 
lui Gingis Han.

15,30 Teleșcoală.
16.00 Muzica pentru toți.
16,15 15, 16, 17, 18. Dacă vreuna 

din aceste cifre spune lumii 
vîrsta voastră, studioul nos
tru vă aparține I

16,55 Economia încotro? Cum 
să-ți furi singur căciula.

17,20 Tineri interprețl de muzică 
fi opul ară.
n fața națiunii. Partidele 

politice.
18,15 Reflector.
18,40 Recital: Mezzosoprarta G ■■ 

briela Popescu.
19,00 Puncte de vedere. Astăzi : 

Opoziția.
19,40 Desena animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21,15 Roman foileton.

Prețul succesului. (Ep. 5).
22,10 Mai aveți o întrebare 7 •

Războiul stelelor.
22,55 Patria este norodul, iară nu 

tagma Jefuitorilor. 170 de 
ani do la Revoluția lui Tu- 
dor Vladitnirescu.

23.20 Ecranul.
0,00 Actualități.
0,05 Pro Musica. O întllnirc cu 

Chopin... în miez de noapte.

Exploatarea minieră 
Petri la Sud

angajează direct sau prin transfer :
— pi imitorj-distribuitori
încadrarea se va face conform Legii nr. 12/1971 și Legii 

57/1971.

Liceul Industrial nr. 1 Lupeni
angajează direct sau prin transfer :

— 1 fochist
— 1 muncitor calificat electrician
Informații suplimentare la secretariatul liceului — telefon 

G0779 sau 60530.

Societatea comercială pe acțiuni 
de turism „Parîngul" Petroșani 

(liotei Petroșani)
cu sediul in municipiul l etroșani, strada Republicii nr. 110 

angajează de urgență
— contabil șef
Condiții de încadrare: studii economice superioare.
Informații la telefon : 42801, 43728, 41425. _________

l■l■lllll■ll■■lllla■■■l■ll■llll^■l■l■■■>l■l>>■l■■l<l■■■■■■ll■

MICA PUBLICITATE
VINZARI

VIND instalație de gaz auto telefon 70372 Vulcan. (3362)
VINO convenabil videorecorder Petroșani str. Republicii 

101/63. (3374)

DECESE

SOȚIA, fiica și ginerele anunță cu adincă durere încetarea 
fulgerătoare din viață n celui care a fost un bun soț și fală, 
la numai 62 de ani

MOISE MIHAI
Cortegiul funerar pleacă azi, de la domiciliu, din strada 

Mihail Kogălniceanu. nr. 2/1 ora li. Dumnezeu să-1 ierte! (3371)

FAMILIA Ulendea D. este alături de familia Precup Viorcl 
șl Fclicia la greaua durere pricinuită de decesul tatălui 

CTIEAGU EMANOIL
Sincere condoleanțe. (3370)

FAMILIILE Davidovici, Stoiciiițoiu și mama, deplîng înce
tarea din viață a bunei lor cumnată, mătușă și noră 

DOBRESCU IOANA
Nu o vom uita niciodată. (3364)

FAMILIA Dobrescu Constantin regretă dispariția dragei 
lor cumnate

DOBRESCU IO ÎNA
Veșnică amintire. (3365)

LOCATARII blocului 5, sc. 1, strada Păcii, Petroșani, sînt 
alături de familiile Negruț și Dobrescu in marea durere prici
nuită do decesul celei care n fost

DOBRESC U IOANA.
Sincere condoleanțe. (3375)

FRAȚII Zaimf sînt alături de familia greu încercată prin 
dispariția prematură șl după o lungă suferință n Cehii care a fost 

VLASA CRISTIAN (22 ani)
Ntl-I vom uita niciodată. (3377)
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