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GRIJI DE 1
Pentru prima dat4 ziua de 1 aprilie nu 

este așteptata, așa ca plnă acum, cu bu
curia prilejuita de farmecul ei inegala
bil. In premieră absolută, această zi se a- 
propie de noi cu o mare doză de impre
vizibil Ea va marca Începutul celei de-a 
două etape a grijilor noastre bugetare. 
Griji născute din nepotrivirea înțelesului 
pe care-1 poartă cuvintele, cu „înțelesul" 
vieții. Căci, spui „liberalizare" ți înțelegi 
scumpire^ prețurilor. Spui „negociere" și 
înțeleși „preturile cresc". Spui „indexarea 
Bălăriilor", iar sensul se păstrează ace
lași : scumpirea vieții. Ce ne va aduce 1 
aprilie ?

Practic, reforma concepută de executi
vul nostru are încă resurse. Există șanse 
mari să fie evitată inflația înregistrată In 
economia altor țări vecine, datorită stăpâ
nirii prețurilor ia materiile prime de buză. 
De asemene" avem șanse ca tranziția să 
fie limitată In timp, știind că -boala lun
gă mari suferințe aduce". A fost stopată 
s-curgerea de produse peste graniță și 
slnt înlăturate cauzele principale a!c con
flictelor de muncă, respectiv, ale greve
lor. Așa ne-am apropiat de ce-> mai im
portantă resursă: munca! Dacă admitem 
formula lansată de mai mulți economiști 
precum că „reforma nu poate fi făcută 
numai de guve-n", atunci trebuie să ad
mitem, implicit, că fiecare plus de prt>-
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APRILIE
ductivitate asigură înfăptuirea tranziției 
spre o economie rentabilă. Cum s-ar spu
ne, dacă muncim, dacă depunem interes 
pentru starea economică a întreprinderii 
— regie, societate sau cum s-o numi — 
nu avem de cules decît rezultate bune. 
Și atunci, 1 aprilie poate fi așteptat fn 
fiecare an după tradiție.

Este adevăra- că guvernul nu poate face 
singur minuni. Dacă bine socotim, în toa
te țările caia au astăzi o economie invi
diată (Japonia. Germania, Olanda. Belg;a, 
Franța ș.a 1 „minunea" a avut la bază un 
impresionant efort de muncă. Dintr-un 
punct de vedere nu slntem prea departe 
de acest statut, întrucit există și in țara 
noastră mulți oameni care muncesc din 
greu și cu patimă pentru întreprindere. 
Dar. ei slnt trași In urmă de alții. Para
doxal, în unele unităti se creează mai mul
tă pagubă decît prod:'"*’e finită. Iar pen
tru acest neajuns nu e de vină rejorma 
ci numai modul particular (defectuos!) de 
aplicare a prevederilor ei.

Așteptăm 1 aprilie. Apoi, o să <vștcptăin 
concediile, vacanța mare. După care, vom 
aștepta recolta acestui an. Totul e să nu 
devenim doar ni.ștc oameni care așteaptă...

Să facem ceva. Dar, bineînțeles, nu 
greve. Eventual, producție finită.

Ion MUSTAȚA

Rață pe varză
Să presupunem că norocul vă 

scoate în cale o alimentară unde 
tocmai „s-au băgat" rațe. După 
obișnuitul stat la coadă sînteți 
fericitul posesor al respective
lor zburătoare. Gfndul dv. î.și ia 
și el zborul către aproape ui
tatul produs culinar „rață pe 
varză". Se pleacă în căutarea 
verzei (numai acră, bună și aia, 
în sezonul de față). Anoi se trec? 
la prepararea propriu-zisâ. Sco- 
țind rața din pungă, imediat te

încolțește ffîndul că s-ar putea 
să fi fo;t una sălbatică. Deoare
ce nu pare să fi stat la jumulit. 
Cu puful rămas pe ea se poate 
umple o perniță pentru păpușe- 
le, iar cu penele rezolvi pro
blema minelor de pix — care nu 
se prea găsesc — timp de o 
săptamînă. Pe etichetă scrie 
„Abatorul de păsări Arad". Uite 
așa se verifică proverbul ro
mânesc, adaptat situației: „var
za trece, penele rămîn". (i’.N.).

• I

„Lume, .soro..."

Magazin nou
De la sflrșitul stpUmlnii trecute, magazinul alimentar nr. 24 

din Petrila (gestionar C. Ceaureanu), funcționează Intr-un spațiu 
nou, pe strada minei Petrila. Noul spațiu, mult mai confortabil și 
modern creează condiții dintre cele mai bune pentru personalul 
magazinului, cit ți pentru cumpărători, în vederea desfășurării 
□nul comerț civilizat Cum lucrările la acest spațiu durează de 
un timp apreciabil, faptul că S- a finalizat In sflrșit nu poate fi 
interpretat decît ca un semn îmbucurător că, pe ici pe colo. In 
țara asta. Se mai ți lucrează ți chiar ți aici al noi. In Valea fiu
lui. Mai rămînc doar ca și aprovizionarea să se situeze la nivelul 
de modernitate deținut de noul spațiu al magazinului alimentar 
nr. 24 din Petrila. (G.C.).

In 9 martie, sîmbătă după-a 
miază, un individ traversa car
tierul „Brazi" (Vulcan) lălăind 
din toată puterea bojocilor săi, 
celebrul șlagăr „Lume, lume", de 
se auzea pînă In capătul celălalt 
al orașului, la PECO. In mină ți
nea o halbă de bere jumătate 
plină, probabil „împrumutată" 
de la restaurantul „Straja". Cu 
toate că terenul era alunecos,

omul n-a reușit să cadă sau să 
verse conținutul halbei, drept 
dovadă a faptului că, orice s-ar 
zice, există un Dumnezeu al be
țivilor. Ca semn distinctiv in
dividul purta un pronunțat înc<* 
put de chelie în creștet O fi 
adevărat că părul deștept pă
răsește capul...? Ai, ai. al, lume 
(P N.)
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seară, cabana „Peștera Bolii" a 
fost „călcată" de hoți. Crre <ai 
furat, nimic altceva decît un te
levizor colo/. Din import H jțli 
fiind autohtoni ci dovad t, faptul 
că după 4H 1.’ ore de cCtcotări.

t i
efectuate de Poliția Petroșani, 
televizorul a apărut, cumin*^ 
în fața cabanei. Ca și cum ni
mic nu s-ar fi înthnplnt Boți) 
trăiesc cu speranța că sînt in. 
dexați la rubrica „neiden’ific.iti" 
(P.N.)

„Noutăți" ciiicinalogralice
Cinematografele „Victoria" și 

„Paringul" din Petro-uni ne in
vită, potrivit reclamei, puse la 
vedere, în fați intrării In „grota" 
Victoriei, îă vizionăm două filme

de largă accasibllitate care au, 
rulat pc ecrane. în perioada *9 
ianuarie — 3 febsuarie. Serios? 
Să sa fi inventat în Petroșani 
miraculosul .tunel al tim -ului" ?

Dnin’li-, ologișlii lipăi cs, încă prr;i puțin împotriva delrișăi iloi. a,Iu el 
Zolfan SZXIIO

fțoiiiaj în minerii
Zguduitor adevăr pentru cel aflat în situația dc a fi ȘOMER 

Mai ale» clnd este vorba dc un om calificat, absolvent al unui 
institut dc Snvățămint superior, deci un om pentru școlarizarea 
căruia statul a investit bani. Zilele trecute l-am intîlnit pe Simion 
Pop. Este subinginer minier și a lucrat pînă în ziua dc 8 mnrtie 
la E. M. Petrila-Sud — sectorul „Acraj și protecția muncii". In 
7 martie l-a fost înmînată decizia consiliului de administrație, 
prin care i se comunică faptul că i se desface contractul dc muncă 
In baza articolului 130 litera „a" din Codul Muncii. Decizia are 
numărul 901 și este semnată de cinci membri ai consiliului de ad
ministrație și trei reprezentanți ai sindicatului liber al minerilor. 
Se precizează că decizia a fost luată ca urmare a reorganizării 
minei și că: „UNITATEA NU VA POATE ASIGURA UN LOC 
DE MUNCA". O decizie mai clară nici că se putea emite. I.egea 
șomajului nu există plnă în prezent. Cum situația domnului Pop 
se poate multiplica, adresăm o întrebare celor ce se ocupă de pla
sarea forței de muncă : există o șansă pentru acest om și pentru 
ceilalți care se nflă sau se vor afla în aceeași situație 1 O preci
zare:'numai de la E. M. Petrila Sud sînt exact în aceeași situa
ție Încă zece ingineri și subingincri. (Al. SORA TIV). „
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DUGHENIZAREA
Am fost oprit de mai mulți cetățeni în 

ultimul timp care-și exprimau dezapro
barea față de un fenomen supărător pentru 
peisajul orașului: dughenizarea. „De ce 
le-o fi aprobind primăria ?" a sunat în
trebarea. Cine știe ?

Este vorba de apariția, peste noapte 
și care peste tot in centru cît și mai la 
periferie. în piețe, la colțuri de stradă, ori 
înghesuite printre blocuri, unor construc
ții pe cît de diverse pe atît de îndoielnice 
ca stil și gust In arhitectonica orașului cu 
blocuri destul de anoste și șablonarde, 
numai ele lipseau — dughenele din tăblă- 
rie și zăbrele. Dar ce contează valoarea 
arhitectonică, dacă apariția lor este în 
beneficiul Sau, dimpotrivă, în detrimen
tul esteticii citadine ? Gogoșerii. plăcin
tării, bodegi, boutique_uri, cu firme mai 
mult sau mai puțin exotice, sau chiar și 
fără firme. Pentru că. in definiție nici 
firma nu contează. Contează ca eie să-șt 
îndeplinească rolul pentru care și-au fă
cut apariția în marșul nostru spre econo
mia de piață.

Cum e și firesc, privatizarea dă frîu li
ber inițiativei, iscusinței și tenacității in
dividuale. Sloganul „toți pentru unul, li
nul pentru țoți" și_a trăit mălaiul, fiind 
înlocuit cu legea celui mai tare. Că în 
frenetica goană după înavuțire, au ră
mas hanaicapați cei naivi, iar cei nerăb
dători au ciștig de cauză, pare și aceasta 
un lucru firesc. Cei care așteaptă liniștiți 
grija paternală din partea celor in care
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și-au investit încrederea, oonstată, deza
măgiți, că cei mai favorizați ai soartei 
sînt bișnițarii, profitorii... mai vechi sau 
mai noi. Există o categorie, care, profita 
de pe urma abuzurilor celor supuși, iar 
acum profită de pe urma legilor îngădui
toare față de proliferarea pieței negre. „A- 
facerile dughenelor". pe valută sau nu, la 
prețuri exorbitante ale mărfurilor, cunosc 
o înflorire spectaculoasă, în timp ce omul 
de rînd, ca și țara se scufundă în sărăcie. 
Printre și în jurul dughenelor își duc tra
iul și... comersanții ambulanți. Cu ace
eași ostentație și cu vînzoleala lor și a- 
gresivă sfidează bunul simț chiar de la 
intrarea în piață. Și. după ce s-au resdm- 
nat să rămînă pe planul doi, țăranilor 
producători le-a venit și lor rîndul să 
fie... în ton cu comerțul liber. Ceapa și 
morcovii au ajuns 50 lei kilogramul, ba... 
chiar și în dolari.

Pentru a „destabiliza" comerțul ilicit și 
piața neagră comerțul tradițional a venit 
și el cu o măsură „salvatoare": au apă
rut țigările, ciocolata, berea la cutie și 
alte produse, la preț liberalizat Cam ca 
la particulari. Aceasta d;1 lovitură! Că ce 
vor face, cum se va adapta la această lo
vitură bișnița, rămîne de văzut.. Pro
blema e cum vor supraviețui cej care se 
așteptau ca, după anii de mizerie și min
ciună din vechiul regim, soarta le va hă
răzi o viață mai bună. Or, cu buzunarul 
gol în fața dughenelor și a tarabelor va 
fi greu de trăit.» Ioan DUBEK

scurtissimeT
Nu pot fi lăsați pe drumuri I

în blocul de garsoniere 0 22. 
din Vulcan, locuiesc și cîteva fa
milii. De cîteva zile, ceea 
ce a fost un zvon a în
ceput să se confirme: blocul ur
mează să fie transferat de la 
IACCVJ către mina Vulcan, ca
re intenționează să cazeze aici an- 
gajații săi. Partea dureroasă es
te că există capi de familie care 
nu lucrează la această exploata
re. „Si noi ce-o să facem ?“, spu
ne Maricica Indres, al cărei soț 
(nelegitim) lucrează la mina Ts- 
croni, iar ea la prephrația Live- 
zeni. Au împreună un copil, îl 
așteaptă și pe al doilea. Soțul 
are depusă cerere de locuință, 
dar slabe speranțe să_i fie o- 
norată curînd. In aceeași situa
ție se fală familia Raita. fcî es
te angajat la mina Paroșeni. iar 
soția la E.M. Lupeni.

Domnul Vasile Giurgiulescu, 
de la primăria din Vulcan, că
ruia cele două femei i s-au a- 
dresat, este pus în încurcătură. 
Problema nu este de competen
ța dumnealui. Iși dă seama că o 
rezolVăre favorabilă s-ar putea 
ivi doar printr-o înțelegere a 
sindicatelor dc la aceste exploa
tări miniere. Pune mîna pe te
lefon și discută cu liderul sindi-' 
cal de la mina Vulcan. De la 
celălalt capăt al firului i se spu
ne că urmează să se întrunească 
o comisie care va stabili ce și 
cum. îmi dau seama, că, deo 
camdată, nimic nu este cert 
Totuși, sînt sigur că se va găsi 
soluția salvatoare. Cu aceeași 
speranță au plecat spre blocul 
în care (încă) este casa lor și 
cele două femei.

Ghcorghe OLTEANU i

<

Asociația donatorilor onorifici

Cotidiene
I. \ ALEXANDRIA, județul Te

leorman — ne-a informat domnul 
Fomulus Vențcl — a luat ființă 
primul rndioclub al Mișcării E- 
cologLtc din România. Indicati
vul este YO9KYE. Cum in Va
lea Jiului radioamatorismul arc 
numeroși „împătimiți", in majo
ritate iubitori ai muntelui și ai 
naturii, nu ne îndoim că infor
mația Ic este utila. Dar pentru 
ca știrea să fie cu adevărat de 
folos sugerăm radioamatorilor să 
se adreseze, p'.-ntru amănunte, 
filialei MER din Petroșani sau 
să formezi un -implu număr 
fie te’cfon 441’14, telefonul Elia- 
l< .im:n*.i’e.

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTIC A Masivul „l’artng" a 
găzduit timp do două zile con
cursul de orient.ir ari'tiiă or
ganizat de cercul luritic „Me
canica" Deva, la care an parti- 
«ipat echipaje din în'.'c*.ul jlJ- 
deț, inclusiv Valea Ji lini. Con
cursul a cuprins pc lingă proba 
de orientare pe teren, probe do 
foto și proiecții de diapozitive pe 
irme tari stice. (I O ).

A căzut, m ăpt-imina care 
a trecut, conform tradiției, 
ninsoarea babe'or. Drumurile 
S-au acqpcrit din nou de un 
strat aluni os dimineața și mo
cirlos la prînz. Șoferii înjura 
printr i dinți ș.ni in gura mare, 
după caracter si școală pri
mara.

Joi, în 7 martie, m-am mar
na it corespunz itor cu pix, răb 
dare și hirtic și m ani îmbar
ci! pe mașina care face zilnic 
difuzarea presei In Valea I|U 
lui Sa v id și sa scriu...

Felurind viteza Rină [., li
mita evit.a ii oricărui pericol, 
șoferul mă avertizează că vom 
ajunge tîrziu. Aprob — mu 
bin° mai tîrziu decit nicioda
tă .. I a i. prea din Petroșani, 
in z< n i p'atformei ndu tria'i 
T.ivezeni, baraje nrilliplc d" 
poîiție. Ivi notă câ s-a rezol
vat prr>b|r ma pr rsonalului la 
,-r.e i-tă ati! de necesară insti
tuție și m-ii aflu, lucru știut d 

r.i ‘-ai fur.it ni '-’ ma.
> ni Le ara'îm zi-ireM șl Ii 
tnt *băm l i rind'.d nostru, ram 
r.f n |iir it, da (r s I'.l '-Cili it cil 
noap'ca n cap. V'im e d' ja

— Vlă simt mai lan- i;i un vircolac. emd Ir;i" \ nins din 
punga <!'• «înrolat ’

Vali l.OCOTA

• LA INTR \REA ÎN MAGA
ZINUL alimentar nr. 37 din Pe
troșani, o foarte brunetă comer
ciantă ne imbia ieri : „ia inelul 
de argint, neamule l“. O fi, ni
mic dc zis. Dar genul ăsta de 
comerț ambulant numai civiliza

REPORTAJ DIN MERS

SÎNT DE VINĂ BABELE
tirz.u', vine răspunsul, în timp 
ce noi sîntem constrînși să ob
servăm că toți au In cap cas
chete conform regulamentului 
și că se poartă mustăți conform 
cererii și ofertei. Dar să trecem 
peste a ta, deși s-ar cuveni re
marcat. totuși faptul că pre
zența masivă în carosabil a 
o'hipajcloi de poliție iți di un 
sentiment de siguranța și te 
ferește dc păcate.

Continuii să ningă, continuam
. rulăm încet. Din r-înd în 

' md apare cîte o groapă nouă 
i.e care o luăm în plin. Mă țin 
cu mîna de pik — orie > s_ar 
întîmpla sa nu-1 scap din mi
nă, fără pix sînt un om mort. 
Oprim, la 1 timpuri care mi 
se par o v .nicie, pe la chioșcu
rile de ziare, unde fetele, in
variabil tinere și simpatice, se 
uită la fel de invariabil la 
ceas și p-'ndtile ză mina dreap
tă rlm încheietură, <’») di celui 

ție nu se chcama. Cc spuneți 
domnilor edili, chiar vinde fie
care cum vrea și ce vrea ? Nu 
există oare un spațiu bine de
terminat pentru acest gen de co
merț migrator? (Al.II ).

arătător întins în sus, într un 
gest care nu prea înțelegem ce 
vrea să însemne. Probabil, ș.s.i 
nu dea Dumnezeu cel sfînt.. "

Nu răspundem la provocări 
și trecem mai departe, l’înă la 
Bârbrtteni, unde am avut noro
cul să nu așteptăm la barieră, 
îmi încarc memoria cu numele 
(dc botez, sau dc cununie) tutu
ror subofițerilor dc circulație 
intUniți pe traseu - d-fect pro
fesional al șoferilor.

I)e la Uricani fa < in calc.n- 
toai ă, Itiind „cap compas" A- 
ninoa a. Scăpăm d>' barieră și 
la Iscroni, iar de-am începe 
calvarul. Drumul pînă la Anl- 
noasa e o adevărată pistă de 
încercare. Un șofer experimen
tat spunea, cu un aer glumeț, 
cii dccît. să mergi cu mașina In 
Aninoasa, mai bine iți cumperi 
un măg ir, dar nu știa cit rost i 
la preț liberalizat RiJcm, rltl 
mim, dar nu < de i îs. . . .. .

A fost constituită în Valea Jiu
lui Asociația donatorilor onori
fici de sînge. Avînd Un pronun
țat caracter umanitar, asociația 
reunește deocamdată, în rfnduri- 
lc sale nu număr rcstrîns de 
membri, dar este deschisă tuturor 
celor interesați. Scopul ei este 
de a-i reuni pe toți acei cc vor 
să contribuie, prin sîngele do
nat, ln salvarea unor vieți aflate 
în pericol și a le crea unele fa
cilități, aprobate pentru dona
tori. Printre facilitățile ce sînt 
garantate de această asociație se 
numără: excursii gratuite în ța
ră și străinătate; bilete gratuite 
pentru odihnă în stațiuni; gratui
tăți pe transportul feroviar; a- 
sistență medicală gratuită pentru

Licitația nu a mai avut loc, 
dar predarea ?

Pi intr-o recentă Ilotărîrc a 
Guvernului României, obiectivul 
turistic „Straja" Lupeni, com
pus din cabană, tclescaun și cele 
3 teleschiuri, trec, fără plată în 
proprietatea R.A.II. Petroșani, la 
mina Lupeni. Semnează primul 
ministru, Petre Roman.

Deci, și instalația telcscaun, 
a revenit minerilor, minei cu 
contribuția căreia a fost constru
ită de fapt, cu ani în urmă. Pre
luată ulterior, tot fără plată, de 
la IGCL Petroșani, nu demult, 
după cp a fost evaluată și re
evaluată la... multe milioane, s-

Una lingă alta, ca dinții ba
bei, apar case, cînd pe stingă 
cind pe dreapta, semn că am 
intrat în oraș, deși drumul ar 
merita calificativul dc „fores
tier". Cu excepția unei porțiuni, 
de cîteva sute de metri, unde 
este betonată o singură Pistă. 
Pe care se circulă in ambclo 
sensuri Nu e ni i o glumă, c 
un fapt real. In timp cc ne de
plasam, în maniera preventivă, 
pc sensul coiect de mers, din 
sens opus, pc aceeași pistă, nc-a 
apărut in cale... cine credeți ? 
A, mi, nu pisica neagră! Era 
Verile cu lamîia n bot, o che
ma Dacia 1300 șl purta numă
rul 3 IID 1137. O manevră n- 
bllu a șoferului nostru a evitat 
coliziunea și ne-a pus în... șanț.

A nrmat un dialog cordial, 
prim ipial și constructiv pe 
care, din lipsa spațiului, nu mi 
pol permite -a 1 reproduc. Ne-a 

membrii asociației și familiile a- 
cestora. Deocamdată asociația 
funcționează fără personalitate 
juridică și încă nu are un sediu 
dar cei 20 de membri fondatori 
sînt convinși că dorința lor de 
a avea un sediu și de a reuni pe 
toți donatorii în asociație pot 
deveni realități de necontestat. 
Asociația este condusă de un 
președinte. în persoana domnia 
lui Jani Zidărescu și trei vice
președinți: domnii Doru Simiu- 
leț, Florin Ichim și doamna Sil
via Dondoș.

Cei care vor să în legătura cu 
această asociație, o pot face la 
sediul Centrului de recoltare și 
conservare a sîngelui din Pe
troșani. (G.C.) 

ra sâ fie licitată. A și fost fă
cută publică... licitația care, insă 
nu a mai avut loc.

Cu licitația treaba c clară, nu 
va mai avea loc: dar, problema 
este că, deși mina a invitat prin 
adresă oficială fostul proprietar, 
IGCL, actuală regie autonomă..., 
pentru operația dc predare-pre- 
iuarc, acestn nu s-a mai prezen
tat. Operația e acută, pentru că 
instalația, în afară dc a fi pa
tronată, trebuie și întreținută de 
cineva. Or, aceasta presupune o 
preocupare permanentă. (I D.)

scos din impas soția (bănuim, 
nu i-am cerut buletinul) pădu- 
rarului de pe Dacia verde, ca
re, dovedind sînge rece și o 
putere de urs (se cere la pă
dure) a spus: „Hai, oameni buni, 
ciți sîntem aici o ridicăm cil 
mîinile !“ Și așa a fost, după 
cc am apelat la o dubă, care 
patina cu convingere iar în fa
ța noastră se mai împotmolise 
un autobuz, în timp cc coloana 
de mașini din '■pate creștea vi
zibil...

Din șanț am intrat direct in 
centrul orașului. In timp cC 
la chioșc se făcea schimbul de 
avize, ziare și „amabilităț , am 
aruncat o privire în Jur, prilej 
cu care am constatat că tot pc- 
acolo c și cimitirul și că orașul 
ăsta se cam termină cu... cen
trul.

La întoarcere nimic deosebit. 
Doar la Dacia (în Petroșani) un 
pluton do Jandarmi sc luptau 
cu o salvare care 1 icca pe m i- 
garul. l’înă la urmă a mei", 
împinsă dc la spate. E bine 
așa ..

ștefan < IMI’O!
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SPORTSPORT
Fotbal, divizia A

Un punct cit 
speranța primăverii
F ARUL ("ONSTANȚA — JIUL PETROȘANI 0—0

Cine n-a crezut în Jiul, a avut duminică încă un prilej să sc 
înșele. în cea de-a doua etapă, pe malul mării, unde cu siguranță 
primăvara este timpurie. Jiul a făcut un meci frumos și eficient, 
smulgînd un punct foarte mare de la Farul, cea care în prima 
etapă producea una dintre marile surprize, învingînd Politehnica 
Timișoara, chiar pe propriul ei stadion de pe malul Begăi.

Jiul a jucat bine organizat în apărare, folosind cu pricepere 
arma contraatacului și numai neșansa lui Bîcu a făcut să nu luăm 
ți cel de-al doilea punct. Registrul tactic al partidei de la Con
stanța, bine pus la punct de ambițiosul Mitică Marcu și secundul 
său Puiu Benea, a surprins pînă și pc crainicul comentator ți. 
cu atît mai mult, pe constănțeni, probabil foarte siguri pe victorie. 
Jucătorii au respectat îndeaproape sarcinile stabilite și rezultatul 
este pe măsura muncii și omogenității echipei. Jiul este acum o 
altă echipă și, spre bucuria noastră, s-a schimbat în bine. Cum 
distanța prea mare dintre Petroșani ți Constanța nu a permis e- 
chipei să ajunjră aca-ă pînă ieri la prfnz, nu putem să vă oferim 
alte amănunte despre acest succes al Jiului. (G.C.).

REZULTATE TEHNICE : Rapid — Poli Timișoara 2—1, Di- 
namo — F. C. Bacău 2—1, F. C. Univ. Craiova — Petrolul 3—0, 
Progresul Brăila — Steaua 1—1, F. C. Brașov — Corvinu] 2—0, 
F. C. Bihor — Sp. Studențesc 2—2, Gloria Bistrița — F. C. Inter 
Sibiu 1—0, U. Cluj — F. C. Argeș 0—0, Farul Constanța — Jiul 
0—0.

C L A S A M E N T li L
1-. F. C. Univ. Craiova 19 11 4 4 41 — 16 26 (+ 8)
2. Stcaua 19 10 6 3 38—16 26 (+ 8)
3. Dinamo 19 10 6 3 30—14 26 (■! 6)
4. F. C. Poli Timișoara 19 10 3 6 31—22 23 (1- 3);
5. Farul Constanța 19 7 8 4 23—15 22 (-!- 2)
6. F. C. Inter Sibiu 19 10 1 8 30—24 21 (< 1)
7. F. C. Argeș 19 8 4 7 27—22 20 ( 0)
8. F. C. Corvinul 19 9 2 8 25—32 20 ( 0)
9, Rapid 19 7 5 7 28—22 19 (— 1)

10. Gloria Bistrița 19 8 3 8 27—26 19 ( 1- 1)
11. F. C. M. Brașov 19 8 3 8 27—27 19 <+ 1)
12. Petrolul 19 8 3 8 23—29 19 ( F 1)
13. F. C. Bacău 19 7 3 9 19—21 17 (— 3)
14. Sportul studențesc 39 4 8 7 23—32 16 (— 2)
15. F, C. Progresul Brăila 19 5 5 9 16—28 15 (— 3)
16. Jiul 19 6 3 10 23—39 15 (— 5)
17.' F. C. Bihor 19 3 5 11 16—38 11 (— 7)
18. U. Cluj 19 1 6 12 14—38 8 (— 10)

ETAPA VIITOARE : F. C. Argeș — Farul, Jiul — Rapid, Poli
Timișoara — Dinamo,- Steaua — F. C. Bihor, Univ. Craiova — Pro
gresul Brăila,' Sp. Studențesc — F. C. M. Brașov, F. C. Corvinul 
— Gloria Bistrița, Inter Sibiu — U Cluj, Petrolul Ploiești — F.C. 
Bacău.

Avînd in. aiz.irea făcută de pri
ma etapă a diviziei B, divizio
narele A s-au aruncat in lupta 
pentru punctele titlului și ale 
supraviețuirii. Cele mari au 
reușit cu greu, pînă la urma, să 
se impună, lider râmînînd în
drăgita echipă olteană. Univer
sitatea și-a înghesuit adversarul 
în colț, făcîndu-1. pînă la urmă 
să arunce prosopul, recunoscin- 
du-se învins. Egalul Stelei a rea
dus la rampă pc cel ce voia să 
rătăcească prin campionatele Al- 
bionului, —l-am numit pe Iovan 
— și a făcut ca Progresul să 
spere și-n această partidă, du- 
cînd lupta pină în minutul 90. 
Dinamo l-a adus pe Orac în a- 
tac, unde un alt fiu rătăcitor. 
Vaițcovici, s-n întors acasă și a 
reușit cu greu să cîști.ge în fața 
celei ce acum nu mai acceptă or-

LUPTE
în perioada 8—10 martie 1991, 

la Zalău S-a desfășurat etapa de 
zonă a campionatului republi
can al cluburilor sportive școla
re. Prezent la întrecere. Clubul 
sportiv școlar Petroșani, alături 
de alte cluburi din Cluj, Oradea, 
Hunedoara, Zalău, Tg. Jiu. Deva, 
Timișoara, a prezentat 16 spor
tivi pregătiți de antrenorul Lică 
Făgaș, din care șase s-au califi
cat pentr . etapa finală de la 
Craiova. Istă numele acestora: 
locul I — Daniel Bostănaru. ca- 
tegoria 38 kg , locul II — Ianoș 
Biro, 43 kg ; Mihăița Culda — 
40 kg, Marton B.ro — 55 k" ; 
locul III — Daniel Olaru, 43 kg

, Ervv:n K . .4 k'- (D.N )

JUDO
I a Pitești, in cadrul câmpie 

■latelor naționale <J<- juniori, re- 
p'-czentanții clubului sportiv Jiul 
l’etrila — antrenor — prof. N’clll 
(ordc.a. au fost in centrul aten
ției. Judokanul Cristian Liipca a 
obținut titlul de VÎcccampiOn na
țional, juniori I și II. Elev al Li
ceului industrial din l’etril.i, ti- 
nărul sportiv este o certă _ va
loare pentru judo-ul românesc. 
Printre finalisti s-au numărat și 
< odruț Cordc.i (I iceul Pe(rila) 
și Marius Adam (Școala gen. nr. 
I Pe(rila). (DA.)

Comentariul 
etapei

dinele, F.C. Bacău. Dar derby-ul 
s-a numit Rapid — Politehnica, 
în care giulețtenii nu au aecep- ■ 
tul jocul calculelor — care spun 
că atunci cînd pierzi acasă obții 
puncte din deplasare — și au 
continuat cursa în care metrono
mul merge pe varianta totul cîț- 
tigat acasă. Brașovenii își refac 
din mers ei hipa și victoria asu
pra Corvinului, era previzibilă, 
pentru că elevii lui Ion IonescU 
sînt și ei labili in jocurile din 
deplasare. La Oradea se parc că 
a fost meciul etapei, unde arbi
trii au intervenit, făeînd culoar 
mai multor acțiuni cu mai puțini 
jucători in teren. Cred că a fost 
o mare speianță irosită a gazde
lor și studenții bucureștenl îi 
vor avea pe conștiința. Gloria în
cepe să-și intre in mină pe fon
dul unei mai slabe evoluții ale 
sibienilor care încearcă din nou 
omogenizarea. C lujenii au pier
dut și ultimul tren. Zdroblș va 
fi autorul retrogradării a cel 
puțin une a dintre competitoare. 
D.i'â nu cumva n două. La Cons
tanța, Jiul a pl< . at fără teama 
dc a pierde. .Sjrmanțcle lui Dra- 
gocscu au fost dublate și de 
pronosticul lui Bcnonc Popescu, 
< are vineri promitea un război 
din t aie ei nu vor ie r învinși. 
Dar meciurile cele mai g, ele ur
mează duminica viitoare. Vine 
etapa a treia. Și dacă ‘o'-ul ține 
doar trei zile '■

Doici XI HI I I)

• L-.'i ccrcrcn mai multor pa- 
•i'Piiațî o vor a știe râ-pun-ui 
l i ini:-.•barca : ■-•um poate o cchi- 

. î înscrie trei goluri fără ca 
adversarul sa atingă mingea? îi 
mfo m im : pi ,n trei autogoluri. 
Mai al> 1 urmeaza ă îiveap.'i 
,i divizia C. po■•cum iți impio- 
natul iudeț an. Pentru arbitri 
nu ■ i o ne< uno < ut î.

• Du i < e a fost mh • mit i i 
■ i' ; ul din Baia lona, in v< dc-

- i .ii., uni»! cardirjpnîii, cu-
il Johan K.ușff ■.1 fost

,<■ .11 ■ •. o. El V;,
■ .i m a; . a t< --nuliu ..cl puțin
.■ ]nm >.i r-:infrare.t în viața

• ■, v i i i ie I■;: a 1 na rupâ-
i f irâ 1ig u â.

• ’. 11 :. ■1 ? Hll . ' - i ! (1,
- , ■onndal a în-
m. , multe cluburi

i* Amrrlrli cnutA In

• 1 Hi . .< a mai nnpi
■ , Ț ■ > t C/fâi' r*1? ■r-*2 Iluni, i;1 P
Inpc du pt ub.irmk IjcuH din

* rr» i li- ; • r ii 'li c-1 arcl^z , e-v rfn.
•bl știe, dita a •■ rlil. el an
iii în au vrut ei
• .f*Wclr rația dr I n"bai a ■J.i-

persoana lui Burutinovin pc an
trenorul care să preia conduce
rea echipei naționale pentru 
Campionatul Mondial din 1994. 
Cunoscutul antrenor a mai lu
crat cu naționala din Co'ta Ri<a 
pp'iim și cu cea a Mexicului. O

'at intenția -,i chiar dnrmla A 
a fac e un nWci amiral în Româ
nia, dar bir.-inț'-lc , înaint- fie
- i’ 1 i .. .....ani'l ■' i . - ■ rn • ul .

ai’a v ane 11’ fi eicnUii ’ irc.i
comp,* fr iotul iți no vl i n Emcr’u
.Jenei. Amarii.anii apr*1 i.i/u in
î : V fi/H’î Noi nu p- a

• G , Pe*eseu sr- ii . t.’i ă. în
,).;•! ♦; i ' nă, la nun‘ji lu4 Gic/î
Pcpes- •1. e-, V a av<‘t( 1 :.<• îa Cil-

inir-unul ..lin r mai i 1
.'.O ; * • f 4.)Ur<mîr. vâ - ■!:. pa
înî ca» ecliii 'a P.SV 1 LinJho'-'.-n.
Pom a r io, Cir-re îz, ele. Șl 1'1

doar rochia miresei. Departe de 
țară.

• l.a nici iul dintre echipele 
lui Lupcscu și Ricin a lost pre
zent ți antrenorul Mircea Rudu- 
lescu. El s-a declarat mulțumit 
ca toți trei sînt titulari, deci -,i

STOP PE PIEPT
T ’moftji, dar e Jupa celor doi 
<■• te in pragul retrogradării. <>ii- 
c'lin, loți ini pe lista selecțione
rului Ști vor sa răspundă l.i che
marea pentru echip-, reprezenta 
liva. Victoria poate nn'-'e nu. 
m.ii dinți-.. mare ■iml'itic.

• '.liujt au im nu .orile ■ : n 
t. 1 I-jîs (|o fihală ale Cap- i

II ■■■>,. ii< i Man te derby, 0* uimo 
f .-.te (a. indomla î:i

atenția 1 lturr.7 Poate și a I
v ziiluil d' l!*l'.llt<’. dte.i
11.1 — l' m i AII».' hiuii, tj iil

Ii»G i, F i Aci I (

Bacău. Ora de in.opere v;ț fi 
15,30, iar criteriul calificării i te 
cel d.n clipele europene Returul 
la 1 mai.

• Nouă din cei 18 componenti 
ai lotului dc fotbal al Kuweitu
lui nu reușit să fugă in timpul 

o-t11 it.if i loi d n Golf Ei au ah" 
I mdi a si au antrenat in fie
care zi i>.- unul dintre iadioa- 
nj-lc- puj" la d; ■ l.ie d-' muni- 
( ip ihla'e.i orașului. I’fntru a 
veni in a',.dorul țarii lor, pi o.

n org.'iiiz . a unei intdmri cu 
o ♦tijei n.ii'i mondial.i, iar in

ie- don it t) -nt"'i
i.. t r 'P ut o, a1 i a I imțț,ii'.or i c au 
unt- d •!;■- ri1 1 -im. car1 lini 
)■ i I 1 pi â ■-■.!■• - | •• C. I 1

fi <*•»!. i I i i
l inia, in'< n ' • i«,a z’-l - -U

.. hm i d ,: i -H.iir

se. undă, la Offerburg I undas-Jl 
clujean Meszaros a inebeiat un 
contract cu „Volan" Budapesta. 
Cluburile românești mai au incă 
de unde da jucători. vedem 
i um și ce v,, zice Federația. Nu 
ne vindem țara, doar fotbaliștii...

• Patru suporteri — trei băr
bați .i o femeie — ai lui Olini- 
pi<|iic Mar-cille ; i fo-1 arestați 
după mc. iul cu \ < Milan din
Cupa Campionilor E.irop ni pen
tru grave tulburări ale ordinii 
pubti ■• și n r< ipc. l.ii e.i -> Cane
lor <1( poliție, ja' i’luhul fi.iiii.z 
' i «.lipi.-: ta rigorile ie.;.i

• Ș.cito ■ li.i.i i și-.ri 
moarte.i in av ilan-,.i din Mlpii 
clvel UI. ' ea i c.il,. tl'"i/! e»l# 
un i d.n- ■ - i-- mai tr-d, e d
I• inimi tim|:.il ii. T-' e ■ 
Mie. . Iii) b>r de •/<.!'.:’o 
d I t ț|.d ■ n ■ ■ i, in
.. i ■ , . doi iv ■• i
.■IU ■oh '.tea pe ;.et- 

nov. ,i .....ii r rin i ■*
\ , a i c m< ...ri i a zh|5 -

.!■■ ■ !• : ■ I ni '*0 ' 1'-

Dm, ! xrvrrr
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Situația din Goii
Continua schimburile de prizonieri

lu urma înțelegerilor conveni
te Intre aliați și irakieni, schim
burile de prizonieri de război 
continui Să se desfășoare după 
planul stabilit. Pind în prezent, 
cea mai mare parte a prizonieri
lor de război deținuți de Irak 
au fost eliberați, urnrnct ca In 
cursul zilei de astăzi sa fie re- 
patriați și o parte din kuweiti- 
em reținuți de Bagdad. In ceea 
ce orivește eliberarea prizonieri
lor irakieni, situația este mai 
complicată, datorită numărului 
mare de prizonieri capturați, 
precum șl a tendinței tot mai 
vădit exprimate de o parte n a- 
cestnra de a refuza întoarcerea 
In Irak. Frica de Saddam anu- 
iea. i unor irakieni chiar și do
rul de fcmiliile lor. Cu toate a- 
Certea, mulți irakieni an fost e- 
li' erați, forțele aliate recpcctind 
ințulegerile convenite. Triumful 
trupelor aliate In războiul con
tra Irakului La adus președin
telui Bușit o mare popularitate 
In SUA. oe care expertii o a- 
preciază egală celei de care se 
bucura pre x mtele Truman tn 
anii ’45. Cu alte cuvinte. Bush 
poate t- sigur încă de pe acum 
de un nou mandat tn fruntea 
executivutui american. In dis
cursul său rostit In fața Congre
sului american. George Bush a 
afirmat din nou voința SUA dc 
- se instaura In lurrc o race du
rabili. apreciind ră a «osit ti n- 
pul să se pună capăt conflictu

lui isi aeliano-arab, fără a-și dez
vălui intențiile în această spi
noasă problemă a lumii contem
porane. Declarația lui Bush a fost 
apreciată drept pozitivă, inclusiv 
de Organizația pentru Elibera
rea Palestinei. La rîndul lor ță
rile arabe și-au exprimat dorin
ța ca forța de menținere a păcii 
In lumea arabă să fie constitu
ită din trupe ale țărilor arabe, 
nu mai puțin de opt state arabe 
semnind In acest sens o conven
ție a cărei cerință urmează să 
fie supusă aprobării Consiliului 
de Securitate al ONU. Pînă a- 
tunci însă situația din Irak este 
cit se poate de confuză. Știri 
transmise de agențiile internațio
nale de presă consemnează ele
mente suplimentare despre situ
ația aproape insurecțională din 
marele oraș Basra. dih sudul 
Irakului, din orașul Amara pre
cum și din alte orașe din nor
dul țării. După ultimele știri 
transmise se pare că mișcarea 
populară contra lui Saddam șl 
slngerosului său regim a căpă
tat proporții de masă. în ciuda 
intervenției ferme a Gărzii repu
blicane. Saddam. îngrijorat de 

situația existentă. încearcă mă
suri extreme. L-a destituit pe 

ministrul de interne și a numit 
pe acest post pe unul din gene
ralii rcnumițl pentru cruzime în 
Irak, nimeni altul decît vărul 
lui Husscin și cel co fusese nu

nul guvernator al Kuweitului 
după anexarea acestuia în au
gust 1990. Totodată, printr-o re
centă dispoziție a dictatorului de 
la Bagdad, soldații gărzii repu
blicane vor primi din această 
lună o soldă lunară de 300 do
lari ceea ce ii face să se situ
eze în rindul celor mai bine 
plătiți soldați din lume. Prin a- 
ceste măsuri, ca și prin efortu
rile de a reda populației energie 
electrică și apă potabilă, alte 
bunuri de maximă importanță. 
Saddam încearcă să-și salveze 
obrazul și pielea grav șifonate 
în urma aventurii sale din Ku
weit Insă chiar dacă postul o- 
ficial de radio anunță insistent 
că situația este sub control tn 
toată țara, știri venite ne dife
rite canale infirmă optimismul 
autorităților de la Bagdad, ne
mulțumirea populației față de 
regim luînd pe zi ce trece pro
porții tot mai îngrijorătoare. De
altfel situația din Irak este ur
mărită îndeaproape de țările a- 
rabe. pentru că așa cum decurg 
lucrurile în momentul de față, 
un război civil este foarte aproa
pe și el trebuie împiedicat chiar 
cu prețul sacrificării lui Saddam. 
care se agată și cu dinții de pu
tere, declară șeful opoziției ira
kiene. Dar situația se complică 
pe zi ce trece, revolta populară 
extinzîndu-se cu rapiditate tn 
peste 12 orașe ale Irakului.

Institutul de mine 
Petroșani

organizează concurs pentru ocuparea Următoaielor posturi i
4

— INGINER DE SISTEM

— LABORANT

— CONDUCĂTOR AUTO

— FOCIIIȘTI

— INSTALATOR SANITAR

— TÎMPLAR

— LĂCĂTUȘ MECANIC, cat. 4—6

— ZUGRAV

— ELECTRICIAN, cat. 4—0.

Concursul va avea loc in ziua de 11 aprilie 1991, ora 10, In 
sala de lectură a Bibliotecii I.M.P. înscrierile, pînă in 10 aprilie.

Condiții de încadrare conform legilor In vigoare.

Relații suplimentare '■> pof obține la Biroul Personal, telefon 
42580, interior 151.

■-* .

HOROSCOP
, VARSAlOF

(29 Ianuarie — 1* februarie)
Aveți o viață socială activă as

tăzi Fac-.-ți o bună Impresie ce
lor din jur.

PEȘ1 l
(1* februarie — 20 martie)

Unele probleme dc sănătate vă 
pot crea dificultăți.

ui iun ■ 
ai «artie — 2b aprilie) 

' *lacvtatl cu o persoană apro
piată m legătură cu Planurile 
dv, de viitor.

I AVU
ai apr dl» — O mai)

Se va ivi ocazia să vorbiți In 
public, in numele altora. Grijă 
mare la ce și cum

GL.MI NI 
Ci mai — îl iunie)

O conjunctură favorabilă pcn. 
’-e a vi te încredința o pro
blemă importantă

RAC
(23 Iunie — 12 ♦oile)

Șanse sporite de promovam 
profesională.

LUI 
ai iulie — n tugu-i)

Relațiile personale, mai ales 
cel», romantice. Unt hipersensibi
le. Nu faceți nimic ce le-ar pu
ica tulbura.

FECIOARA
(23 august — -1 septembrie)
<> persoană Intllnită astăzi vă 

va produce o impresie deosebi
tă. O puteți include în cercul dv 
de prieten

HAL AM A
(2.' rabri» — 21 octombrie)

Evitați e' icrele de orice fel.
ORPION

(.' ifl«mb »e — »| n->l> rnbriv)
A't-wi respnnsabllităiile vor a- 

Urra ca o pov.iră Organizați,v5 
mai Line timpul.

SAGl MIOP
(22 noiembrie — 20 ifiunibrk)
O importare d-m.inntoare s-an 

ategantă vă poate a'’uce neca
zuri.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)
Cel din jur sînt receptivi In 

Ideile dv. Chiar șl adversar,!. 
Profitați.

Camera de comerț și industrie 
a județului Hunedoara

organizează in d.ita de 20 martie 1991, Ora 10, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi :

— I Post economist principal

— I post Jurist principal.

Tematica, bibliografia și con<ii|iilc <!<■ concurs sint afișate ia 
sediul Camerei, strada 1 Decembrie, nr. 35, Deva, telefoane : 
956/1 1X65, 11960/115, 110, 192. 256.

CAMERA DE COMERȚ Șl INDUSTRIE
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

invită întreprinzătorii particulari ca. In legătură cu 1

— transformarea în societăți comerciale a întreprinderilor mici 
șl asociațiilor cu scop lucrativ

— constituirea do societăți comerciale ’,
— înscrierea iu Registrul Comerțului

să consulte biroul dc s[M-ci alitatc creat recent pentru aceste 
probii mo.

Se asigură promptitudine șl sc garantează legalitatea docu
mentelor întocmite, biroul lucrează la sediul Camerei, strada I 
Decembrie, nr. 15, tclefo inc : 956/1 «185, 11X50/110, 115. 192, 256, 
221

(AMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE 
A JUDEȚULUI HUNEDOARA

anunță pe toți cei interesați !

— societăți comerciale cu capii I (iiiblic și privat ;

— so<i-tăți mixte;

— intrrprinzMori particulari
că pof obține li'-ențn <le impari și de export p< litiu toate pro
dusele, in condițiile legisl-țicl, in vigoan în 2—7 zile.

Dc asemenea, pune la di,poziție torni» larc și of-ră consultanță 
și do.umcnf.'ițic ncci .ară pentru compb I uca cetinilor <’c licență 
dc irnport-cxport.

Relații suplimentare la sediul C;.meri i, sfi.e.l.i I I) i nilirie, 
nr. 25 Deva, telefoane: 956/11865, 11.1*0/1 IU 1 15 256.

Sînrsala ASIIIIIM (AllAS) 
llnnedoaru-IIeva

organizează, ln ziua dc 21 martie 1991, concurs pentru ocuparea

postului do DIRECTOR pentru Filiala Petroșani.

Condiții : absolvenți al Invățămîntului superior economic
(tehnic).

Informații la telefon 42872 — Petroșani sau 12710 — Deva.

MICA PUBLICITATE
V1NZÂR1

VlND Dacia 1 300. Telefon 
44079. (211).

VlND televizor alb-negru „Siri
us1*. Petroșani, strada Gh. Bari- 
țiu, nr. 26 sau telefon 45148. (210)

ÎNCHIRIEZ garsonieră. Pe
troșani, strada Dacia, bloc M 3, 
ap. 4. (165).
SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB casă, strada Egalității, 

nr. 16. cu garsonieră, exclus A- 
eroport și stadion. Telefon 
42499. (204).

SCHIMB garsonieră, confort 1, 
etaj 1, Petroșani, «trada Dr. Pe
tru Groza, bloc 28 B, ap. 6, cu 
apartament 2—3 camere. Petro
șani, (exclus Aeroport). Relații 
la domiciliu. (216).

riF.RDERI
PIERDUT doi porci (alb—ereț).

vineri. In jurul orelor 15—16. A- 
dresați : Bodescu Iuliana. strada 
Daeia 39/1. Recompensă. (206).

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Năstăsache Gheor- 
ghe, eliberată de E. M. Bărbă- 
teni. O declar nulă. (208).

PIERDUT legitimație bibliotecă 
(jjeriodicc) pe numele Gomoi So
rin, eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar nulă 
(215).

PIERDUT legitimație bibliotecă 
(periodice) pe numele Gross 
Crlstina, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O declar nulă. 
(217).

PIERDUT legitimații bibliotecă 
și periodice pe numele Pop Gri- 
gorc, eliberată de Institutul da 
mine Petroșani. I.e declar nule. 
(221).

DECESE

COl’II, nurorile, ginerii, nepoți] și cuscrii anunță cri adîncă 
durere încetarea din viață a scumpului Iar

DRAGAN NICOLAE
liimormîntarrn arc loc azi, ora 11. Cortegiul funerar pleacă 

din strada 6 August, nr. 12, Petroșani. (211).

SOȚIA, copiii, ginerii, nurorile ți nepoții anunță cu ndîiică 
durere încetarea din viață a scumpului lor

TAȘ VASILE (60 ani)
Ininorinîntnren are loc azi, ora 1 (. Cortegiul funerar pleacă 

din strada Independenței, blocul 16, Petroșani. (213).

COMk.MORARE

FIICA I Iviră, ginerele, nepoții și strănepoții anunță cu aceeași 
<ln -re împlinirea a șase luni dc la decesul scumpei lor

KALINAȘ ILONA
N.i te v. m uiți niciodată. (220).
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