
FEMEIA- ETERNA POVESTE
Ln gîdd 
curai

Miine, toate femeile aflate în 
viață ar trebui declarate eroine. 
Eroine pentru faptul că supravie
țuiesc! Pentru faptul că supravie
țuiesc unui dezastru economic și 
social fără precedent, in care ele 
trebuie să J.e mai departe, așa 
cum o fac de ia începutul lumii, 
mame, soții, gospodine, practicind 
în același timp toate meseriile 
posibile pentru a.și cîștiga exis
tente.

Nu știm care ar fi cele mai 
potriod-e cuvinte pentru a fi ros. 
tite de Zma Fem ii pentru că, 

oricare ar fi ele, realitatea le va 
contrazice cu prisosință. Să nu 
uităm totuși, să oferim femeilor 
o floare, pentru frumusețea su
fletului lor. Chiar dacă doar cu 
o floare nu se face primăvară...

Sorin OPREA

Primăvara, anotimpul miraculoasei redeșteptări a naturii, re- 
1 vine de fiecare dată printr-un efort sublim de Mărțișor și, după 
Io ultimă răbufnire a iernii, cu siguranță darul imaculat oferit gin

gașelor făpturi de 8 Martie iși reintră în drepturi, pregătindu-se 
I pentru o nouă și infinită evoluție.

Eternă, ziua de 8 Martie ne reamintește în fiecare an de în- 
Isuși izvorul vieții pe pămînt.

Natura reînvie in ajunul zilei LOR, înmugurind de Armindeni, 
în așteptarea rodului seminției umane.

I Totdeauna, grădina sufletului nostru va fi inundată de par
fumul FLORI LOR ce-și scutură polenul în cuibul veșniciei umane.

(Recunoscători, ne aplecăm cu înfrigurare să sărutăm mîinile 
aspre dar răbdătoare și ghioceii din timpla MAMELOR.

I Uimiți de frumusețea chipului luminat de gînduri bune ne
aruncăm in viitoarea vieții, lăsindu-ne duși de valuri pe corabia 
Ilor bintuită de visuri năstrușnice, dar binefăcătoare ca o apă vie.

Judecători aspri uneori, iertăm, uităm și devenim sensibili 
Ila glasul lin si dulce ca de vioară.

E sărbătoare-n suflet și-n ceasul umbrelor topite-n soare, 
pămintul se inundă cu prezența luminoasă a FIINȚELOR dragi. 

I Niciodată nu vom putea fi îndeajuns de recunoscători ACELORA 
care prin simpla prezență fac mai plăcut parfumul florilor și sen- 

Isul vieții pe pămînt.
Iubire eternă, flori de caiși și de cireși, pentru TOATE! Să 

I aveți zborul „Păsării măiestre", sfințenia „Rugăciunii", bunătatea 
„Domnișoarei Poganii" și puritatea „Cumințeniei pămîntului", cum 
ar fi spus marele Constantin Brăncuși, în puținele lui clipe de 

I răgaz.
I’rof. Ion DULAMIȚA

LIRICA FEMININA
Doamna Lucia Munteanu este 

educatoare. Pe sub privirea 
dtnsei, caldă șt oblăduitoare, 
au trecut mii de copii. Acum 
sint mari, au ei copii, care, la 
rindu-le. sint educați de doam
na Munteanu.

Dar doamna Lucia Munteanu 
are un dar in plus. Simte du
rerea pe care ți-o dă albul ima
culat al hirtiei. Scrie. Versurile 
sale sint de o rară sensibilitate, 
care trădează un frumos carac
ter, o minte limpede și un su-

Su, țtLu,

flet ales. In trecut, doamna 
Munteanu n_a putut publica 
poezie fiindcă era soție de preot. 
Acum e și mai greu, fiindcă nu 
e soție de patron...

Ne facem o datorie nobilă 
din a vă oferi versurile edu
catoarei Lucia Munteanu. Ave!

Mircea BUJORESCU

Eu știu că am greșit adeseori
Cind am plecat spre alt liman de vise, 
Lăsindu-te să stal de sărbători
In spatele ferestrelor închise.

clvlcl mamd
Cu fruntea de lumină sărutată,
Cu ochii blinzi și-atit de iertători.
Tu ești icoana vie, întrupată, 
La care m.am rugat de-atitea ori.

Cu timpla impietrită-n așteptare,
Cu lacrima in candelă arzînd,
Tu ești icoana vie lingă care 
Genunchii mei s-au îndoit căzind.

Cu zimbet răbdător, plin de iubire 
Și gîndul drept spre ceruri înălțat. 
Tu ești icoană Intr.o mănăstire 
Pe care-o port in suflet ne-ncelat.

*

Eu știu că Intre noi au fost tăceri 
Șt anotimpuri mult prea desfrunzite, 
Cind am zburat din cuib de mingiieri 
Și-am rătăcit pe căi înzăpezite.

Eu știu că așteptlndu-mă mereu. 
Cu lacrima In geană tremurată, 
Cind n.am venit, oridt ți-a fost de greu 
Tu m ai iertat de flecare dată..

Palmele mamei sint cuiburi de stele
Cind mingiie somnul din genele mele.
Palmele mamei sint aripi de fluturi, 
Tainic căuș purtător de săruturi.

Palmele mamei sint strop de izvor
Ce-mi stîmpără setea atunci cind mi-e dor 
Palmele mamei sint țărm liniștit 
Gindului meu călător ostenit.

Lucia MUNTEANU
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Tensiunea socială determinată 
de icnomcnele de șomaj și in
flație, starea de criză prelungită 
din economie, generează noi re
grupări in viața politică a țării. 
Alegerile locale au demonstrat 
in mod evident dorința de schim
bare manifestată in masa alegă
torilor. Formația politică majo
ritară, aflată la guvernămlnt a 

pierdut teren. S-au afirmat în 
schimb forțele unite ale opoziției 
In Convenția Democratică, pre
cum și unele partide care din 
punct de vedere al doctrinelor și 
programelor se situează undeva 
la centru. Intre extremele poli, 
tice. Iși face din ce in ce mai 
mult simțită prezența tendința 
de regrupare a principalelor for
țe politice în vederea asaltului 
din alegeri'le generale. Atrag a- 
tenția in mod deosebit preocupă
rile Frontului Salvării Naționale 
pentru recîștigarea pozițiilor 
pierdute șl intențiile Convenției 
Democratice pentru consolidarea 
pozițiilor clștigate In rindurile 
electoratului.

In FSN, se constată o tendin
ță spre sciziune, dar și o luptă 
împotriva ci. Un grup al FSN 
format din 125 de deputați și se
natori au adresat o chemare la 
unitate de acțiune și de voință 
In sinul partidului din care fac 
parte. Un alt grup de lideri al 
FSN ai cărui exponenți s-au de
clarat Vasile Secăreș, Liviu Mu. 
reșan și Vladimir Paști, au or
ganizat în capitală o conferință 
de presă cu deviza : „Un viitor 
pentru România". însuși liderul 
național al FSN, domnul Petre 
Roman a prezentat țn fața re. 
prczentanților unei organizații 
din capitală propunerea unor 
noi opțiuni politice prin adop
tarea moțiunii „Un viitor pentru 
România" Moți unea-Program 
are ca obiective principale con
tinuarea opțiunilor inițiale de tip 
social democrat șl realizarea u. 
nci noi unități de acțiune poli
tică !n Jurul ideii de unitate na.

țională, de reîntregire a Româ
niei in frontierele firești. Pe de 
altă parte, insă, in rmdul frun
tașilor FSN se discută tot mai 
insistent despre necesitatea des-1 
ființării funcției de lider nația-1 
nai, despre oportunitatea unor < 
masuri de reorganizare a parti
dului.

In ceea ce privește partidele 
din Convenția Democratică reți
ne atenția declarația domnului 
Radu Câmpeanu, liderul P.N.L- 
cu privire la necesitatea menți
nerii coaliției in viitoarele ale
geri generale. Dar nu poate fi 
trecută cu vederea nici frămin- 
tirea din rindurile Uniunii De
mocratice a Maghiarilor din 
România. Se pare că a fost sanc
ționată, la recenta întrunire de 
la Oradea, atitudinea intolerantă 
a unor extremiști din conduce
rea singurului partid organizat 
la noi după criterii etnice. S-a 
avansat jrleea de înnoire. In a_ 
cest scop au fost înființate trei 1 
comisii, care probabil că repre- | 
zintă tot atîtea nuanțe de atitu
dine ideologică și politică. A_ 
ceste comisii au sarcina de a 
pregăti Congresul UDMR ce va 
avea loc la sfîrșitul lunii mai, In 
Brașov. Noutatea Q*te că se pre
conizează reorganizări, prin con
stituirea unui viitor partid al 
UDMR din caro să facă parte 
grupări politice distincte, unite, 
probabil, după același criteriu et
nic, de esență totalitarlstă. Ră- 
mînc de văzut daca Iși va spori 
sau nu doza sa de credibilitate 
In rlndul electoratului.

Cît despre puzderia de parti
de mici, care nu au o orientare 
Ideologică bine definită și nici 

piogramc alternative de guver
nam. acestea se situează într-o 
zonă incertă. Cele care se canto
nează spre extrema dreaptă pre
iau și vehiculează Idei specifice

V’iorel STRAUT

(Continuare in oag. a 2-a)

ÎNTREBAREA zilei

Pentru liniștea femeilor care se plimbă, singure, fn aceste 
zile, am vrea să știm : cu ce rezultat s-a încheiat campania de 
slirpire a clinilor vagabonzi, inițiată și pusă fn aplicare de edilii 
nou aleși t.
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Programul TV săptămTnali Programul returmui campionatului

MARTIE 
.n. mucenici din

14,Ou
14,10
14.20
15.20
15,a0

ZlKl.

16,uu
16,30
17,00
17,05

LUNI, 9
13,00 Slin,..

Scvasiu.
. IC lUulltu p.
Laienuui ul
WuRt-DNEfT USIA.
Avunpi emiera suptaminii.
Copiii noștri — viitori 

zice ru.
Casa și gradina.
Muzica pentru toți. 
Actualități.
Emisiune în limba 

ghiara.
Mistificare sau adevăr?
Desene animate.
Actualități.
Tezaur.
Teatru TV. Al matale Ca-

ragiale.
22,10 Studioul economic.
22,35 Repriza a treia.
23,00 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,30 Confluențe.

20,35 Sport.
20,45 Film serial. Joseph Balsamo. 

Ultimul episod.
In lața națiunii.
Pro musica.
Universul cunoașterii. 
Cronica Parlamentului.

mu.

ma-

21,45
22,05
22,35
23,20

Actualități. 
Lumea ideilor.23,50

JOI, 12 MARTIE

18.35
19.35
20,00
20.35
21,00

Actualități. 
Calendarul zilei. 
WORLDNET USIA. 
Ora de muzică.
Oameni de lingă noi. 
Jazz-magazin.
Actualități.

MARȚI, 10 MARTIE

10,00
10,20
10.30
12,10
13,00
13.30
14,00
14.20 Culorile Maramureșului.
14,55
15.35
16,05
16.30
17,00
17,05
17.35
18,00

Actualități. 
Calendarul zilei.
TV5 EUROPE. SUPER

10,00
10,20
10.30 

JHANNEL.
12,10 Ora de muzică.
13,00
13.30
14,00
14,20
14,50
14,55
15.30
16,00
16.30
17,00
17,05
17.35
18,00
19,00
19.30
20,00
20.35
20,45

1 nterierențe.
Muzica pentru părinți. 
Actualități.
Tradiții.
Avanpremieră TV. 
Prcuniversitaria. 
Teleșcoală.
Agen la muzicalii. 
Conviețuiri.
Actualități.
R 'pere Transilvane. 
Recital Jose Feliciano.

Salut prieteni!
Studioul economic
Desene animate. , 
Actualități.
Sport.

Telccinemateca. MORO-
MEȚII (Casa de Filme Unu). 

23,10 Cronica Parlamentului. 
Actualități.

Cultura in lume.
M< r,diancle dansului.

Prcuniversitaria. 
Teleșcoală. 
Muzica pentru toți. 
Forum.
Actualități.
Repere Moldave.
Dosarele istoriei.
Telc-discul muzicii popu

lare.
18,20 Vîrstelc peliculei... în vizită 

la Berlinală.
Studioul economic.
Desene animate. 
Actualități. 
Sport.
Film serial. Dallas. Ep. 109. 
In fața națiunii.

23,40
0.10

MIERCURI, 11 MARTIE

10,00
10,20
10,30

Actualități.
Calendarul zilei.
Film serial. Familia l’ola- 

niccki. Episodul 3.
11.15 Canal France Internațional. 
12.20 Ora de muzică.

Virsta a treia.
Divertisment internațional.
Actu.ditâți.
S.O.S. Natura! 
Avanpremieră TA'. 
Prcuniversitaria. 
Teleșcoală.
Tineri iritcrprcți de muzică

populară.
i) Lumea sportului.
3 Tragerea Pronoexpres.
9 Actualități.
3 Arte vizuale.
3 15, 16, 17 18.
0 Reflector.
3 Studioul muzicii ușoare.
3 Studioul economic.
3 Desene animate.
3 Actualități.

19,00
19,30
20,00
20.35
20,45
21.40
22,05. Reflecții rutiere.
22,20 Microrecital Veronique 

Sanson.
22.35 Reporter '92.
23.05 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
Stadion.
VINERI, 13 MARTIE
Actualități.
Calendarul zilei.
Film artistic. Căsătorie 

blestemată. (Franța, 1990). 
3 WORLDNET USIA.
3 Ora de muzică.
3 Actualități.
3 Mondo-muzica.
D Medicina pentru toți.
3 Bicentenar Ro sini.
5 Prcuniversitaria.
C Limba noastră.
0 Muzica pentru toți.
5 Tragerea Loto.
5 Actualități.
0 Emisiune în limba germană. 
0 Pro Patria.
5 Ecranul.

23,35

10,00
10,20
10,30

Viața parlamentară.
Desene animate.
Actualități.
Sport.
Film serial. Familia 

holm. Episodul 5.
Simpozion.
Muzică populară. 
Actualități. 
Gong! 
Top 10.
SIMBATA, 14 MARTIE

Bună dimineața! 
Actualități.
Feriți-va de măgăruș! 
ltinerarii.
Viața spirituală.
Ora de muzică.
7X7.
Actualități.
TELE-CLUB.
FOTBAL: Rapid — FC

Argeș, in etapa a 19-a a Di
viziei A.

17.20 Ați întrebat? Vă răspun
dem!

Mapamond.
Bicentenar Rossini.
Muzică populară.
Teleenciclopedia. 
Actualități.
Film artistic. Pînă. cînd ne 

vom revedea... (Anglia, 1989).
22.20 Săptămina sportivă. 
22.40 Actualități.
22,55 Film serial. Eu spionez 

(SUA, 1966).
23,50 TOP — 12.
0,50 Video-discoteca.

DUMINICA, 15 MARTIE
8.30 Bună dimineața!
9.30 Clovnissimo.

10.20 Film serial pentru copii.
Arabela. Episodul 11. 

Actualități.
Lumina din lumină.

Viața satuiui.
Aripă de cîntec maramu- 

reșan.
Actualități.
Atlas. 
VIDEO-MAGAZIN. 
Știință și imaginație. 
Convorbiri de duminică. 
Film serial. Dallas. Ep. 110.

19,05
19,30
20ț00
20,35
20,45

21.45
22,30 
2; ,30
23.45

0,15

9,00 
10,00 
10,10 
11,10 
11,40
12.30
13.30 
14,00 
14,10 
15,25

17,30
18,00
19,00
19,15
20,00
20,35

10,50
11,00
12,00
13,30

I 
I

Chis- |

I f

13.10
13,40
14.00
14,20
14,50
14,55
15,30
16.00

I

I
I
I
i

I
I
I
I
I

CLASAMENT. I). Black Or 
White — MICiIAEL JACKSON; 
2). How To Dancc — BINGO 
COYS; 3). Leț’s Talk About Sex 
— SALT’N’PEPA; 4). AII • Or 
Nothing — EUROPE ; 5). Breath 
Of Iafe — ERASURE; 6). 1 Want 
To Break Frec — QUEEN; 7). 
Summcr Dreaming — KATE YA- 
NAI; 8). Good Mornirig Girl — 
WET WET WET; 9). Remembcr 
The Time — MICHAEL JACK

SON; 10). Album Filler — YOUNG 
MC.

ȘTIRI. INFORMAȚII • Clteva 
clasamente la zi prin alte topuri: 
(THE RECORD (Canada): 1. Fi. 
nally-Ce Ce Penislon; 2. Don't 
(Lot The Sun Go Down On Me — 
GEORGE MICIIAEL/ELTON 
JOIIN; 4. AII For I ove — Coloi 
Mc Bad... 10 Black Or White — 
Michael Jack on; MU.SIKMARKT 
(Germania): 1. Dus Bont — U 96, 
8. Black Or White — Michael

14.00
14.10
14,30
18.10
18,40
19,10
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. Stavisky 

(Franța, 1974).
Studioul șlagărelor 
Actualități.
Duminica sportiv... 
Maeștrii.

22,35
23,05
23,20

0,05

■•■■••■••■•■■••■•■■••■■■■•■•a

I
I
I

I
I
I

Criza regrupează politicienii j
(Urmare din pag. 1)

teoriei dictaturii proletariatului, 
dar în numele unui elitism inte
lectual. Sînt animate și ideile 
prăfuite ale proletcultismului. Se 
desfășoară ample miljoace de 
propagandă pentru incitări ex. 
tremiste, național-șovine îndeo
sebi menite să.i învrăjbească pe 
romani și unguri. Aceste încer
cări sînt încurajate de forțe stră
ine, de peste hotare și au scopul 
de a menține o falsă stare de

Jack>on. 10. Color Of. Love —- 
Snap; BILLBOARD (Anglia, dis
curi single) : 1. I’n Too Sexy
— Right Said Frcd, 2. To Be 
With You — Mr. Big,... 5. Remem. 
ber The Time — Michael Jack-

tensiune și încordare. Extrema * 
stingă a abandonat internaționa- I 
lismul și bate monedă pe vechiul I 
socialism-naționalism.

în pofida tuturor acestor ten
dințe și atitudini politice, f ‘ 
face loc ideea unității naționale 
ca o rază de speranță și un posi
bil liant pentru Ieșirea 
ză, pentru pr imovarca 
tarea unor mâsui i Je 
socială care să permită 
rea economică.

I 
își I 
ale |

I

I

I

din cri. 
și adop_ 
protecție 
relansa.

tivalul „Orfcul de Aur" de la 
Varna (Bulgaria), în perioada 3—7 
iunie a.c. cu un solist (solistă) și 
o formație, ale căror numele vom 
cunoaște curînd. • Duminică, 8 
Martie, de Ziua Femeii, un variat

di viz ei naționale
ETAPA a XVlll-a (7 martie) 

Aris Arad — IELIF 
U.T. Arad — F.C. Bihor 
Chimia — Gloria 
CSM Reșița — Jiul 
CFR — Gaz metan
C.F. Drobeta — Astra Arad 
Unirea — Metalul 
Cugir — Slatina
Șoimii — UMT

ETAPA a XIX- a (14 martie) 
F.C. Bihor — Aris Arad 
Gloria — U.T. Arad
Jiul — Chimia
Astra Arad — CSM Reșița 
Metalul — CFR
Gaz metan — CF Drobeta 
Slatina — Unirea 
UMT — Cugir 
IELIF — Șoimii

ETAPA a XX.a (21 martie) 
Cugir — IELIF 
Șoimii — F.C. Bihor 
Aris Arad — Gloria
CSM Reșița — Gaz metan
Jiul — Astra Arad
C.F. Drobeta — Metalul 
CFR — Slatina 
Unirea — UMT 
Chimia — U.T. Arad

ETAPA a XXI-a (28 martie) 
Gaz motan — Jiul 
U.T. Arad — Aris Arad 
Astra Arad — Chimia 
Metalul — CSM Reșița 
UMT — CFR 
Slatină — C.F. Drobeta 
IELIF — Unirea 
F.C. Bihor — Cugir 
Gloria — Șoimii •

ETAPA a XXII-a (4 aprilie) 
CFR — IELIF 
Unirea — F C. Bihor 
Cugir — Gloria 
Astra Arad — Gaz metan . 
Jiul — Metalul 
CSM Reșița — Slatina. 
C.F. Drobeta — UMT 
Chimia — Aris Arad 
Șoimii — UT Arad

ETAPA a XXIII-a (11 aprilie) 
Slatina — Jiul
Metalul — Astra Arad
Gaz metan — Chimia 
UMT — CSM Reșița 
F.C. Bihor — CFR 
IELIF — C F Drobeta 
Gloria — Unirea 
U.T. Arad — Cugir 
Aric Arad — Șoimii

ETAPA a XXIV-a (18 aprilie) 
CSM Reșița — IELIF 
C.F Drobeta — F.C. Bihor 
C FR — Gloria
Grz metan — Metalul
Ast^a Arad — Slatina
Jiul — UMT
Cugir — Aris Arad
Unirea — U.T. Arad 
Chimia — Șoimii

ETAPA a XXV-a (25 aprilie) 
IELIF — Jiul
Slatina — Gaz metan
UMT — Astra Arad
Metalul — Chimia
F.C. Bihor — CSM Reșița 
U.T. Arad — C.F.R.
Gloria — C.F. Drobeta
Aris Arad — Unirea
Șoimii — Cugir

ETAPA a XXVI-a (2 mai) 
Astra Arad — IELIF 
Jiul — F.C. Bihor 
CSM Reșița —Gloria 
Metalul — Slatina

Riccardo Cocciantc, Umberto 
Tozzi. • Peste 1000 de scrisori pe 
adresa excelentei publicații ro
mânești „Pop, Rock And Show" 
(redactor șef Andrei Partoș) au 
desemnat vedetele muzicale ale

- PUZZLE OÎSCO - ROCK -
son... 19. Missing You Ncw — 
Michael Bolton; TOP 30 POP, 
ROCK AND SIIOW (România 
secțiunea pop internaționala): 1. 
fccn'P Coming Back — Richard 
Marx, 2 Nlght Calls — .Joc Co
de, i; 3 l< Machine Depeche 
Mode, ... 7. Black Or White — 
MICHAF1 JACKSON • Țara 
noa ‘ i va fi reprezentații la f< ■-

program la discoteca „Vox Mon. 
tis" de la Casa de Cultură din 
Petroșani, cu parada modei, dans 
de societate și o MISS, ultime
le doua secțiuni fiind substanțial 
premiate Sini numai 180 locuri, 
fiți pe faz.il • Cel mai „tare" so
list al anului trecut in Italia o 
fost declarat Raff. li urmează 
Mareo Mașini, Claudio Blsio,

anului trecut. Iată-i pe cîțlva: 
secția română: solistul anului, 
Gabriel Cotabiță, solista anului, 
Laura Stoica; grupuri rock: Iris, 
Krypton, Holograf; grupuri de 
thrash, speed și dcath: Tectonic, 
Transilvania, Pansament; me
lodia anului (pop): Un actor gră
bit — Laurn Stoica, Iar la rock, 
„Cine mă strigă în noapte11 — 
Iris Restul, săptumîna viitoare.

b, seria a li-a
Gaz metan — UMT
CFR — Aris Arad
C.F. Drobeta — U.T. Arad 
Chimia — Cugir
Unirea — Șoimii

ETAPA a XXVII.a (9 mai)
Gloria — Jiul
IELIF — Gaz metan
F.C. Bihor — Astra Arad 
UMT — Metalul 
Slatina — Chimia
U.T. Arad — CSM Reșița 
Șoimii — CFR
Aris Arad — C.F. Drobeta
Cugir — Unirea

ETAPA a XXVIIl-a (16 mai)
Metalul — IELIF
Gaz metan — F.C. Bihor 
Astra Arad — Gloria 
Slatina — UMT
CSM Reșița — Aris Arad
Jiul — U.T. Arad 
Chimia — Unirea 
CFR — Cugir
C.F. Drobeta — Șoimii

ETAPA a XXIX.a (23 mai)
Aris Arad — Jiul
Gloria — Gaz metan
U.T. Arad — Astra Arad 
F.C. Bihor — Metalul 
IELIF — Slatina 
UMT — Chimia
Șoimii — CSM Reșița
Unirea — CFR
Cugir — C.F. Drobeta

ETAPA a XXX-a (30 mai) 
UMT — IELIF
Slatina — F.C. Bihor
Metalul — Gloria
Astra Arad — Aris Arad 
Gaz metan — U.T. Arad
Chimia — CFR
C.F. Drobeta — Unirea 
CSM Reșița — Cugir 
Jiul — Șoimii

ETAPA a XXXl-a (6 iunie) 
Chimia — IELIF
Cugir — Jiul
Aris Arad — Gaz metan
Șoimii — Astra Arad
U.T. Arad — Metalul 
Gloria — Slatina 
F.C. Bihor — UMT 
Unirea — CSM Reșița
CFR — C.F. Drobeta

ETAPA a XXXII.a (13 iunie 
IELIF — F.C. Bihor
UMT — Gloria 
Metalul — Aris Arad 
Slatina — U.T. Arad
C.F. Drobeta — Chimia
CSM Reșița — CFR
Jiul — Unirea
Astra Arad — Cugir
Gaz metan — Șoimii
ETAPA a XXXllI-a (20 iunie) 

Gloria — IELIF
Chimia — F.C. Bihor
CFR — Jiul
Cugir — Gaz metan 
Unirea — Astra Arad 
Șoimii — Metalul
Aris Arad — Slatina
U.T. Arad — UMT
C.F. Drobeta — CSM Reșița

ETAPA a XXXIV.a (27 iunie) 
F.C. Bihor — Gloria 
UMT — Aris Arad 
IELIF — U.T. Arad 
CSM Reșița — Chimia 
Astra Arad — CFR
Jiul — C.F. Drobeta
Gaz metan — Unirea
Metalul — Cugir 
Slatina — Șoimii

RĂSPUNSURI LA SCRISORI. 
CAMELIA PREDOȘANU, Lu- 
peni: mulțumim pentru aprecie
rile la adresa discotecii „Vox 
Montis", vom înCcrca să menți
nem standarul la fel Ca acum. 
Poți să vii în fiecare joi, vineri, 
sîmbătă și duminică. ALIN CO- 
ZARIU, Pctrila: Rainbow, cele
brul grup englez, ființează din 
1975. Componența a fost fluc
tuantă, dar numele trupei ră- 
mine legat de cx-Dcep Purple, 
Ritchic Blackmore, care de-a 
lungul anilor a lucrat tot timpul 
cu o echipă numai de super-pro- 
fesioniști: basistul Craig Grubcr, 
toboșarul Cozy Powcll, clapiștii 
Tony Carcy sau David Stane. 
PETRE LUCACI, Petroșani: de-, 
sigur, vom încerca și invitații de 
„anvergură11 cum le numești, cu 
soliști pop din țara noastră, la 
„Vox Montis". totul este să mbă 
ci timpul necesar.

Gemi TUȚU
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8 Sa nu

Martie
uităm

Z lua

că este totuși
I

Femeii I

De ziua lor j
Am fi vrut să trăim cu toții, cu bucurie, venirea primăverii. 1 

A'u a primăverii calendaristice, aflată de altfel, in fiecare an sub t 
semnul zilei de 8 Martie. Am fi dorit ca rîndurile de față să fie i 
ecoul gîndurilor tuturor bărbaților din lume, prin care să trans. | 
pară ideea de gingășie, de puritate ți de prețuire, pentru toate . 
femeile lumii, dar mai ales pentru toate femeile Văii Jiului, con- 
citadincle noastre cu care impărțim deopotrivă, puținele bucurii • 
ți marile necazuri. N-a fost dat să fie așa. Realitatea noastră ime- I 
diată este altfel decit am fi vrut.o cu topi. Puținele bucurii pe * 
care ni le putem permite sînt infime pentru a alunga umbra de j 
tristețe pe care ne-o dă o succintă analiză a vieții noastre. Să | 
nu uităm că tot mai multe femei sint înscrise pe listele ajutoare
lor de șomaj. Să nu uităm că tot mai multe femei sfnt îngrijo
rate de menținerea locului de muncă. Să nu uităm, că datorită 
prețurilor, aprovizionarea familiei a devenit o adevărată povară. I 
Să nu uităm... I

Dar să nu uităm că totuși este primăvară. Să nu uităm că, I 
uneori un zimbet de copil, de adolescent, ori de bărbat poate a- | 
lunaa orice tristețe. Să nu uităm că este totuși Ziua Femeii ■ 
ți sintem cu toții oameni. Și tocmai pentru că sîntem oameni a- I 
vem disponibilitatea de a ne bucura, de a adresa un zimbet plin 
de speranță, un gind frumos ți curat tuturor femeilor din muni- I 
cipiul nostru. Le merită cu prisosință. •

Mama
(fragment)

Pe malul apei sc-mpletcsc 
Cărări ce duc la moară 
Acolo Mamă te zăresc
Pe tine-ntr-o căscioară
Tu torci. Pe vatra veche ard 
Pocnind din vreme-n vreme 

Trei vreascuri rupte dinlr-un gard
Iar flacăra lor geme...

GEORGE COȘBIJC

) turmă de pisici 
și un stol

Cam asta este fauna „conlocui
toare" a locatarilor blocului 18 
din strada Independenței, daci 
luam in caicul ftumai una din 
scări și anume a 11-a. Aparți
nătorii sint, citez din scrisoarea 
primită la redacție, „3 gospodi
ne ciute, nu ca noi, care vă 
transmitem niște lapte adevă
rate" care „au fost și înainte 
de constituție (.') și după". „Pri
ma locatară are o turmă de pi
sici, care, cind fac pui, ii a. 
ruiică pe lingă bloc morți sau 
Sa moară". Faptă condamnabi
la, nu-i așa, stimați cititori? 
Imaginați.vă cum dau ortul po
pa copiii de mită, abandonați 
printre gunoaiele care colcăie de 
bandele organizate ale dușmani
lor de clasa — șobolanii — și 
de cele neorganizate ale ciori
lor vagabonzi, care au scăpat 
de ultima cruciadă a hingheri, 
lorl Imaginați-vă cită durere, 
cit chin I Și, in acest timp, ce 
fac ccologiștij? De ce nu se 
innjnțisfeă, de urgență, o co
misie de salvare a pisicilor or. 
fane sau să importăm una dacă 
nu avem specialiști pisicologi, , 
că occidentalii le au și pe astea.' 
Sau, de ce nu. le dăm la 
export, că e rentabil, după cum 
dovedește o carte ce face ve
chime pe rafturile librăriei „Ion 
Creangă" din Petroșani. E.te o 
inadmisibilă scăpare a vechiu
lui regim, o moștenire grea, o 
problemă peste care nu putem

o cățea cit o capră i 
de papagali
trece, pur și simplu, cu vederea f 
sau cu furtunul de pompieri... | 
cum face A.P., cind spală tera- ■ 
sa unde-și duce veacul „o că- I 
țea cit o capră pe care-o ține * 
pentru soțul ci, cind merge la I 
pescuit, că e inteligentă". Nu • 
știm ce rol poate avea inteligen- | 
ța aici, cind Sadoveanu spunea I 
că „undița e un instrument ca- ■ 
re arc la un capăt un animal j 
mic, iar la celălalt un animal . 
marc" dar durerea c alta. Sub I 
terasa incriminată se află sir. • 
ma de rufe aflată In folosință I 
comună. Deci, peste rufe cade < 
apa cu... nu zic ce, „de nu mai ț 
crește nici iarba de 5—6 ani", j 
(Cățeaua asta, sigur, arc mațe , 
stricatei). Ba, mai mult, „înain- j 
te de sărbători a tuns-o, a țăsă. 
lat-o“ și a aruncat bunătate de ț 
lină peste niște „amarite" de i 
covoare persane, scoase la aer, l 
să vadă lumea care ce arc. As- | 
t-J-i curat risipă de materie pri- , 
mă, pedepsită sever dc legile în I 
vigoare și nu ne îndoim că fo
rurile competente vor intra ur- | 
gent in alertă. ■

A treia problemă o constituie I 
o crescătorie de papagali des- | 
pre care nu spunem Insă nimic, | 
că ăștia au darul „ciripitului**... ■ 
Dar. la anul care vine, o.să fie t 
șl... reccnsămlntul dobitoacelor * 
și-o să-l pună ai noștri la I 
punct și pe „papagali"... I

Ștefan CIMPOI I 

,,Mugurel dc cîntcc românesc 
Cu nădejdea-n <ine eu trăiesc 
l a veni și vremea TA
Cind lumea va cinta 
Și va fi mindria TA

și-a mea"

< iprian PORl’MBESCU

Despre protecția mame lor

Cine a
La fel ca multă lume, mărtu

risesc că prea multe lucruri nu 
știam piuă mai deunăzi, despre 
Creșa nr. 2 din Vulcan. Poate 
n-aș fi aflat mare lucru nici 
acum, ilară zvonurile, bată.Ic să 
Je bată, nu s-ar răspîndi cu iu
țeala fulgerului prin Vale, tre
zind veritabile avalanșe de griji 
și nedumeriri. Cunoașterea di
rect la fața locului a acestei in
stituții, a cărei menire umani, 
tară este dc_a dreptul benefică 
pentru o societate bolnavă cum 
este a noastră, nu poate fi decit 
un lucru îmbucurător pentru ori
cine. Cu alte cuvinte, ai posibi. 
litatea să constați, la modul con
cret, că în vreme ce prețurile 
au devenit peste tot o adevărată 
pacoste pentru bugetul oricărei 
familii, la crcșa nr. 2 din Vul
can, prețul de îngrijire a unui 
copil, ne referim la cel maxim 
(veniturile părinților peste 20000 
lei) ajunge, într-o lună dc zile, 
doar la 1140 lei pentru un copil. 
Trebuie să recunoaștem că este 
mai mult decît avantajos și este 
o adevărată bucurie pentru oraș

pus gîod rău
să beneficieze de această, creșă 
cu program săptămînal. Părinții 
aduc copiii la începutul săptămîn'i 
și- îi iau la sfirșitul acesteia.

Copiii rămîn în îngrijirea per
sonalului crc.șci. Am avut posi
bilitatea să ne convingem ca 
întreg personalul se străduiește 
să nu le lipsească nimic, supli
nind cum nu se poate mai bine 
ibscnța căminului părintesc.

Condițiile bune create in a- 
ecastă creșă pen’iu toți copia 
găzduiți au făcut ca activitatea 
să cuprindă mai multe localități 
din Valea Jiului, nici fiind copii 
din Vulcan, l’etrila. Petroșani și 
Aninoasa. Din cele 75 de locuri 
de cîtc dispune în prezent creșa 
(între timp s-au efectuat unele 
modificări, pentru lărgirea >u. 
prafeței de activități specifice 
copiilor) sînt ocupate 50, exis, 
tind disponibile încă 25 de locuri, 
caic pot fi ocupate în orice mo
ment.

Am vizitat, împreună cil nsls. 
tenta șefă, d.na Marin l’cnișoară 
și administratorul, d-na Ileana 
Doșa, tot spațiul ce compune

creșei ?
creșa. t rebuie să spuni in ca a- 
ceâsta frapeaia, pur și simpTu 
pim gradul de curățenie și do. 
i.ire. Dar mai ales frapează prin 
grija deosebită față de copii a 
personalului, care reușește să se 
substituie zi de zi părinților a- 
c< stor copii, cuprinși între virsta 
dc 1 an și G ani, alit pe timpul 
zilei cit și pe timpul nopții

Ei bine, față de aceasta situa
ție, aflată la indemina oricui 
pentru a se convinge că este 
adevărată, zvonurile care ciiculă 
în, orașul- Vulcan sînt de-a drep
tul îngri joi,doare. Se vorbește 
nici mai mult nici mai puțin că 
această creșa va fi" desființată, 
deoarece S-ar intenționa ca in 
localul respectiv să se facă alt
ceva. O policlinică sau cam așa 
ceva. In orice caz, se pare că 
zvonurile vin dinspre spitalul 
orășenesc. Dar clădirea este a 
IJACCVJ. Indiferent a cui ar fi, 
este mare păcat dacă cineva se 
se gtndewle la așa crin. E pavat 
le copii, o păcat dc mamele lor

Gheorghe < IIIRVASA
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rebus Qe dragoste și dor |
ORIZONTAL: 1. Verb cu acțiune primăvă. I 

ratică In viața noastră. 2. Bunica (pop.). — Rea || 
dc gură 3. Tirul vieții — Infrînarea dcsfrînatu- ■ 
lui 4. Avion pronume personal — Electoral ar- I 
tlstic* și sportiv — Odată spus, ai pus pirostri. . 
ile 5. Iubărcț — Involuntar. G. Un^eterist cele- 1 
bru — Bătut in cap. 7. Pilot pe distanță mediei •
— Spoit. 8. A schimba atmosfera — Doamne, și I 
rit dc aproape stă dc sinii filei! (pop). 9. Loco- I 
tenent (pr.). — Sănătos — 10. Cinlărcți la nun. ■ 
țile grecești — Siguranța statului... acasă (pi).

VERTICAL : 1. Aflată numai tu închipuire. . 
2. Firesc. 3. Diafllm fără peliculă! — Iubit, 4. I 
Adorat de egipteni — Cai — A-ți Ieși liibirea-n 
cale. 5. Adolescentă la prima iubire. G. Stil ■ 
nemțesc dc odinioară — Floare de mai fără I 
înțepător 1 7. Unul ce se dă marc cuceritor (pop). |
— Tine — Patru latine. 8. Casap fără calciu la ț
început do sâptămină 1 •— Nil îndrăznește nlclo- . 
dată. 9. Pețitul, logodna, nunta legătoare mire. | 
soi ș.n. 10. Locul patului nupțial — Dragostea J 
ți căsnicia azi. pentru noi. I

Horațiu ALEXANDRI S( U I

Gînduri pentru mama
Eu sint la grădiniță, la grupa mare. Dc Ziua Femeii, impre- 

una cu doamna educatoare, am făcut, fiecare copil pentru mama 
lui, cîtc o felicitare. M-am bucurat foarte mult, pentru că eu o 
iubesc pe mămica mea și cred că este cea mai buna din lume 
Chiar și atunci cind mă cearta că nu mănînc tot, sau mai fac 
cîte o boacănă. Nu mă supăr pe ea nici cind îi cer să-mi cum
pere dulciuri și Jucării și îmi spune că nu are bani. Eu sint fetita 
mare de acum și înțeleg că ca cîștigă bani puțini. Cind mă îm
bolnăvesc, mama are grijă dc mine și îmi pare rău dc ea cînd 
o văii că din cauza m(a plinge. Și atunci mă rog sa mă însănă
toșesc mai repede, să n-o mai supăr. In unele soi i, cînd nu e 
obosită, îmi citește povești, iar atunci cind nu Înțeleg ceva, nil 
se supără pe in ac, Îmi explică tot cu răbdare.

Am văzut la televizor cum unele mame tși vindeau copiii 
și am întrebat.o pc mama dacă pe mine m-ar vinde. A zlș că nu 
m-ar da pentru tot nurul din lume, să nu mă mai gindesc nlcio. 
dată la asta. Mama Iubește toți copiii, dar pe mine mă iubește 
cel mai tare. Am să-1 rog pe tata să-mi den niște bani. Vreau 
să-i ofer mame , o lată cu felicitarea, șl o floare. Știu că ii plac
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HOROSCOP
Societatea comercială 

„TRANS-ROM - ORIENT” 
SRL Petroșani

anunță deschiderea magazinului din Piața Victoriei, la 
fosta expo-mobila, intrarea prin careu (spate).

LA PREȚURI AVANTAJOASE, vă oferă: țesături 
import (Franța), radiatoare cu cuarț (Italia), detergent 
(Italia), sucuri (Italia), lenjerie intimă femei (Italia), caii, 
ciucuri Dacia, Lada (Bulgaria); blănărie, covoare, încălță. 
minte, etc. (836)

PEȘTI
(1!» februarie — 20 martie)

Invăluit/ă) in aburit alcoolului 
savurind bucuriile muzicii, veți

I 
I 
I*
1

1

I
I

Scc'etatea comercială 
„SPICUL" Valea Jiului SA 

PETROȘANI
angajează muncitori necalificați-bărbați la 

moara Bărbăteni-

Condiții: ,
— absolvenți a 10 clase;
— domiciliul stabil în Lupcni.

Relații suplimentare la telefon 42673; 43134 birou
P.I.S.

P.S.M, in legalitate
Organizația municipală a Partidului Socialist al Mun- 

cil aduce la cunoștința membrilor și simpatizanților săi, 
că au fost perfectate toate formele de legalizare a acestui 
partid, urmind ca acesta să participe in alegerile legisla. 
tive din acest an.

Lumea valutei, va'utele lumii
Circulara nr. V/446/7 privind modificări ale Normelor Băn. 

cu Naționale a României nr. V/630/36 din 4 iulie 1091, referitoa
re la Înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar

CAP. III — .OPERAȚIUNI DE SCHIMB VALUTAR” 
Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins : 
«Casa de schimb valutar poate vinde valută sub forma banc- 

notelor In valutele cotate de Banca Națională a României, numai 
persoanelor fizice rezidente In România care solicită schimbul In 
scopul efectuării de călătorii turistice in străinătate, plnă la echi. 
v.dcnml a 50 mii lei pe an de persoană.

Vlnzarca se poate face numai pe bază de pașaport individual, 
in limita Încasărilor valutare zilnice ale casei (punctului de 
schimb.

Suma in lei (in cifre și litere, și data efectuării schimbului 
(ziua, luna, anul) se înscriu In mod obligatoriu In pașaport, fiind 
confirmate cu ștampila casei (punctului) de schimb și semnătura 
1 icrătorulul.

In cazul persoanelor care efectuează cumpărări parțiale de 
valută In decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora 
cererile solicltanților respectivi numai în limita sumelor de lei, 
care, potrivit mențiunilor Înscrise anterior In pașaport de alte 
puncte de schimb, reprezintă diferențe plnă la plafonul maximum 
anul ele 50 mii Ici*.

Soliritnrllc de valută ale persoanelor fizice rezidente pentru 
.'l e scopuri de interes personal cum sfnt tratamentele medicale

• lăinata'e, inclusiv cheltuielile pentru însoțitori, achiziționarea 
e proteze ori aparate medicale de uz personal, plata de cotiza- 

țu n valută la asociații ori organizații internaționale etc., se so_ 
tționcază potrivit normelor ce se vor elabora In mod distinct 

pentru astfel de cazuri.
Cotația principalelor valute la Casa dc schimb valutar a Băn. 

eil tx>mer.< ale din Petroșani a f . | stabilită, pentru ziua de 6 mar
tie, după cum urmează:

VALUTA
Dolar SUA 
Marca germană 
‘ra sterlină 
<nnc elvețian

Gulden olandez 
franc francez 
Slilling austriao

CUMPĂRARE
355
214
616
235
190
63
31

VINZARE
372
224
646
246
199
66
32

Casa este deschisă zilnic Intre orele 6—12.

I
I
I
I
I
I
I

și
uita ușor cine plătește...

BERBEC
<21 martie — 2(1 aprilie)

Puteți începe antrenamentul 
pentru săritura peste cal.

1AUR
(21 aprilie — 21 mai)

Nu se poate spune că veți 
vea o zi proastă, deși se depun 
eforturi in acest scop.

GI-MENI 
(22 mat - 21 iunie)

Țelul dv. final poate fi atins, 
prin manevre abile de culise.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Punind in operă un sfat de 
proastă inspirație, veți deveni 
mărul discordtci, tntr-un anturaj, 
de altfel, vesel.

I EU
(23 iulie - 22 august)

Cu ocazia unor deplasări scur
te, aflați vești senzaționale, care

fl-

I
FECIOARA r

(23 august — 21 septembrie) | 
Tentativa de joc dublu e de-. 

turnată, prin istețimea celor pe ’ 
care vreți să-l „duceți"—

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie) l 
Partenerul dv. s-ar putea de- | 

clara nemulțumit, dacă nu „ți
neți aproape"...

SCORPION
<22 octombrie — 21 nolemhrie)
Jocul in care v-ați prins are ' 

« singură regulă : pierde cine * 
str.gă mai tare !

SĂGETĂTOR
(?2 noiembrie — 20 decembrie) g 
Fericirea are ca unitate de mă

sură distanța față de casă...
CAPRICORN

(21 derembric — 19 ianuarie)
Linia efortului maxim se in

tersectează cu cea a minimei 
rezistențe.

VĂRSĂTOR

răstoarnă planul bine chibzuit al 
zilei.
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(20 ianuarie — 18 februarie) 4
Șoc emoțional, urmat de reiat 

xarea nervilor, prin aport de sti
mulente...
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MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU ocazia aniversării a 25 de ani de viață, Nelu și Florentin 
urează „La mulți ani“, domnului SFERLEA VASILE de la Rest. 
„Prietenia”. (847).

UN GlND frumos și un sincer „La mulți ani 1“ pentru tine, 
Fulop Arpad. (lrina și Emeșe). (894).

MATRIMONIALA
DOMNIȘOARA drăguță, serioasă, doresc cunoștință în vede

rea căsătoriei, Intre 24—30 ani, studii medii. Căsuța poștală 57, 
Evi. (819).

VINZARI-CUMPARARI
VlND mașină scris electrică, mare, ADLER, xerox REX- 

ROTARY A 4, A 5, xerox TOSH1BA, A 3, A 4, A 5, expresoare 
cafea, videorccorder SONY, casete video neinregistrate. Telefon 
43533, slmbătă, duminică, între orele 17—21. (810).

VlND mobilă, televizor color, video. Str. C. Miile, bloc 2, ap. 
6, Petroșani. (814).

VlND televizor alb-negru cu jocuri. Telefon 45832. (820).
SCHIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, zonă centrală Petroșani, cu apartament 
central Petriia. Relații în str. Republicii, bloc 114/7 sau telefon 
43106, Petroșani.

DIVERSE 
CEDEZ apartament, trei camere, mobilat. Informații, Petriia, 
Republicii, bloc 66, ap. 38. (842).
DR. TURCU PETRU consultă la Policlinica cu plată In zilele 

de marți, miercuri și joi, de la ora 10. (824).
SOCIETATEA COMERCIALA „ALPIN* S A. LUPENI scoate 

la licitație unități cu profil de alimentație publică.
Licitația va avea loc In data de 25 martie 1992, ora 10, la 

sediul societății din str. Liliacului, nr. 6. Lttpenl, județul Hune
doara.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau 
la telefon 935/60761. (740).

DECES

str.

Programul TV.
S1MBATA, 7 MARTIE

9,00 Bună dimineața!
10,09 Actualități.
10.10 Club „ANDA".
11.10 Descoperirea Planetei.

O noapte la Paris.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7
14,00 Actualități.
14.10 TELE-CLUB
15.55 Mapamond.
16,25 Rugby: Scoția — Franța, 

in Turneul celor 5 națiuni. 
Transmisiune directă de la 
Edinburgh.

18,00 Balul Mărțișorului... la Pi- 
rîul Rece.

19,00 Melodii Îndrăgite. Muzică 
populară.

19,15 Teleenciclopedia.
20.00 Actualități.
20.35 Film serial. Caracatița. Se

ria a IV-a, episodul 6.
22,40 Săptămîna sportivă
23,00 Profil pe 625 de linii. Emi

siune de varietăți. Retrospec
tivă dedicată regizorului Ale
xandru Bocăneț șl actorului 
Toma Caragiu.

24,00 Actualități.
0,15 Film artistic. Lungul drum 

către casă. (SUA 1981).
2,00 închiderea programului.

DUMINICA, 8 MARTIE

8.30 Bună dimineațal
9.30 Intreabă-mă!

10.20 Film serial pentru Copil. 
ARABELA Episodul 10.

10,50 Actualități.
lt.OO Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13,30 Flori de clntec româneso. 
14,00 Actualități.
14.10 Atlas
14,3v V’IDEO-MAGAZIN.

15,25 FOTBAL: Petrolut — 
Dinamo din prima etapă a 
returului Campionatului Di
viziei A. Transmisiune di
rectă de la Ploiești.

18,05 Știință și imaginație.
18.35 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. Dallas. Eoiso- 

dul 108
20,00 Actualități
20.35 Film artistic. Domnișoara 

din Rochefort. (Franța, 1966).
22,40 Actualități.
22.55 Duminica sportivă.
23.20 Maeștrii. Toma Caragiu.
0,20 Recomandări din program.

1 A MII.IA mulțumește tuturor celor care au fost alături de 
ea in marea durere pricinuită do dispariția celui care a fost un 
bun soț, tală și bunic

MOLDOVAN MIRCEA
Odihnească-se In pace! (84S)

VÎDEO 
• Fiim

COMEMORĂRI

CU adincă durere familia anunță că In data de 9 martie, 
1992, se Împlinesc 6 luni de la dispariția fulgerătoare a scumpului 
lor

CIOC CONSTANTIN
Nu.i vom uita niciodată! (844)

SOȚIA, copiii, ginerii, nora, nepoții șl strănepoata amintesc 
că se împlinesc șase luni de la decesul scumpului lor

SENGHER IOAN
Lacrimi și flori do-a pururea pe tristul său mormtnt. (833)

A TRECUT un an dc lacrimi și durere de cînd nc-a părăsit 
scumpul nostru so(, tată și bunic

FEHER MARTIN
Dumnezeu să-l odihneascăI Familia. (805)

SOȚIA Anuș, copiii Iani și Tibi anunță Împlinirea a patru ani 
dc la dispariția iubitului lor tată și soț

NiSTOR 1OAN
Nu te vom uita niclodatâl (808)

ASTAZI, 7 martie se Împlinesc 10 ani de la dureroasa des
părțire de cel mai iubit și mai scump fiu și frate

1VAN ADRIAN (DANEL)
21 dc ani

O vie amintire Iți vom păstra. Marna și fratele.

Reda, t)3 «i adminislrutla : Petroșani, str N Bălcescn. nr 2 Tel<-tonnt

Casa de cultură Petroșani

Simbătă, 7 martie

— orele 11, 15, 17: TINERE 
SEDUCĂTOARE 2; sexy cu In- 
grid Steeger.

— 18,30: NĂSCUT PE 4 IULIE) 
dramă, fapt real cu Tom Cruise 
(premiul Oscar).

Duminică, 8 martie

— orele 11. 15, 17: AMERICAN 
KICKBOXER 1; superacțiune, 
box cu picioarele cu John Bar- 
rett;

— ora 18,30: CONSECINȚE 
— UN TEST DE DRAGOSTE) 
suspans, dramă, caz real cu Rieh. 
Chamberlain.
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IMPORTANT '
Anunțurile de mică și mare 

publicitate se primesc, zilnic, 
plnă cel tlrziu la ora 12, a zilei 
anterioare celei pentru care se 
solicită publicarea.

secrrturlnt : 41662. secții : 41663. 42164
I


