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Dincolo 
de spovedanie

Până una alta singurul ortodox cu funcție de răspundere care 
s-a spovedit in fața opiniei publice in această mare Săptămână 
creștinească este premierul executivului. In emisiunea radiofonică 
de marți după amiază, dl. Nicolae Văcăroiu, a răspuns întrebări
lor (și îngrijorărilor) ce i-au fost adresate de ascultători, în cadrul 
Operațiunii „Sinceritate'. Cu transparență, cu obiectivitate și rea
lism, cu multă sinceritate, primul ministru a spus tot eeea.ee a- 
vea pe suflet. „S-a spovedit' vasazică, in fața celui mai blând și 
răbdător duhovnic și cred că nu păcătuim prea mult făcând a- 
ceasta sugestivă asemănare cu ceea ce se petrece intr-un sfânt 
Confesional. Am aflat încă o dată câ: stoparea inflației prin ..in
ventarea' altor subvenții nu este posibilă și ar fi împotriva cursu
lui firesc al reformei; singura resursă sănătoasă pe care nu ne-o 
pot fura americanii, nici rușii, sau japonezii este munca, respec
tiv relansarea economică; mecanismele care dereglează prețurile 
sunt mult mai numeroase decât cred politicieni) sau sindicatele, 
Iar ele se află in atenția guvernului care urmărește evoluția pe 
piața libera a peste 4C00 de produse. Am mai reținut că în po
fida unor manevre sindicale (de genul retragerii de la negocieri) 
sau a unor încercări de presiune, guvernul are pe mai departe toa
tă disponibilitatea pentru a lamuri la masa dialogului problemele 
reducerii subvențiilor și nu numai acestea. Negocierile continuă 
și se pare că vom asista la un final senzațional; -.indicatele care 
au rămas pe poziții, înfruntând cu argumente, contraargumentele 
executivului vor câștiga mai mult decât cele care s-au retras, lă
sând greul pe seama altora, tocmai când ar fi trebuit să nu facă 
acest pas riscant. Au v nit se parc, vremurile când în strada nu 
se mai câștigă nici salarii, nici glorie deșartă...

Poate că inspirata emisiune a Radioului va aduce și alte creș
tine personalități la microfon, pentru acțiunea „Sinceritate'. N-ar 
fi lipsit de interes ca duhovnicii blânzi și răbdători să-i asculte 
și pe liderii sindicali care au stabilit revendicări ultimative, sau 
niveluri de salari; peste puterea majorității societăților comercia
le. Poate că și în materie de corupție ar fi justificate câteva spo- 
vediri. Iz? așteptam și după Sfintele Sărbători, dar să nu întârzie 
prea mult până când se creează în rândul duhovnicilor convin
gerea câ este mai puternică acțiunea corupție, decât combaterea 
ei. In această privință sindica’elc au multă dreptate căci „se miș
că greu', unele structuri, fiind mult încurcate căile celor care au 
păcătuit și au căzut în ispită. Acțiunea „Sinceritate" sau „Spove
danie*, oricum i-ar spune, ar avea audiență și ne-ar mai risipi 
îngrijorările dincolo de Paști, dincolo de 1 mai, dincolo de greu- 
t.ițib tranziției pe care le duc in spate cei blânzi și at.t de răb
dători.

Ion MUSTAȚA

Din inițiativa 
sindicatultii

Pentru imbimatațirea c >ndiți_ 
ii;: s i-ile în completul adminis
trativ .d minei Paroșeni, condu
ce. La mim i, la inițiativa sindica
tului, a asigurat construirea unei 
noi c: rilrale termice destinată 
in. ilzirii băilor și vestiarelor. 
Centrala va deveni funcțională 
începând din iarna următoare 
când, după cum ni s-a relatat de 
către liderul sindicatului, dl. 
Nicolae Sârb, nu vor mai fi pro
bleme în privința climatului op
tim necesar în băile și vestiarele 
minerilor. Centrala va avea 

capa'it de să furnizeze agent 
termic și în celelalte amenajări 
soi aie din sediul administrativ.

1’iină Li intrarea in funcțiune 
a noii central'’, tot din inițiativa 

sindicalului se preconizează am
ple lucrați de reparații a vestia
relor. S-au luat deja măsuri pen
tru dotarea acestora cu dulapuri 

corespunzătoare pentru păstra
rea hainelor personale și a echi

pamentului de lucru ale munci
torilor din subteran. (I.M.)

Quo vădi®, Domine ?
■ In cii'âiid, execuții til ia tuia și ombilicul unor 

prețuri care se mai liraneau de la stat. Ce ui ii după?

Ir.linte dc I Mai muncitori >c, 
pătura larga de proletari semna 
tibelc-convocator dc participare 
la demonstrații. Când semna, o- 
nml muncii mal primea și pova
ra pe care trebuia s-o duca. Un 
tablou, un stea.;. Dacii lozinca e- 
ra mai mare (aici inlcrvcnc iii 
succesele caic trebui.iu raport i- 
tc), o împărțcau frățește doi, trei 
ori patru ortaci. După principiul, 
unde-s mulți puterea crește.

Acum, puterii nu-i prea aide 
dc demonstrații. Chiar dacă, pa
nă mai ieri, le îndrăgea. I’c cele 
de forță, evident. Nu maj dorește 
să vadă mase compacte de oa
meni. O irită. S-a văzut asta din 
poziția avansată de pianul mi
nistru referitoare la mitingurile 
desfășurate in Capitală și în al
te orașe din țară. Lumea iese 
în stradă tocmai pentru câ i-a 
ajuns cuțitul la os. Iar de la

Nu se mai reparn !
După ce a „mângâiat" cca mai deteriorată poi 

țiune de drum din Valea Jiului (in paralel cu 
termocentrala Paroșeni) și ne-a stârnit mari 
sperunțe că vor fi executate reparații durabile, 
echipa de lucrători s-a retras, lăsând gropile su 
se mai adâncească puțin. Ce sâ spunem? Obice
iuri noi la gropi vechi, sau viceversa? (I.M )

Scadența la 30 aprilie
Calculate dlipii noul program dc decontare 

(I—30, respectiv, 1—31 ale flecarei luni) notele 
de plată pentru abonamentul telefonic sunt sca
dente pentru această lună la 30 aprilie. Men
ționăm cu pentru aducerea la zl a decontării, 
calculul actualelor note de plată cuprinde pe- 
iwoada IG februarie — 31 martie a.c. (I.M.)

| In ziarul nostru de azi : '

■ ANA BOROI, la MORMÂNTUL SFANȚ
I ■ VINEREA MARE, LA IERUSALIM ț

| In ziarul de mâine ț
ț ■ PASTORALA PREA FERICITULUI PĂRINTE j 
j TEOCTIST, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE RO- j 

i MANE, CU PRILEJUL PRAZNUIR1I „SFINTELOR ț 
’ PAȘT1“. j

1 ■ Obiceiuri de Paști Ia români și la alte popoare \
\ ■ Ce v-aducc iepurașul?

i O Programul săptămânal TV.

0 veste
După trei anj de slagnare au 

fost reluate lucrările de construc
ție a Casei de. cultura a studen
ților din Petroșani. Deci, o ves
te bună pentru studenții Univer
sității Tehnice. Lucrările sunt 
coordonate de un om cu un bo
gat palmares iu activitatea de

...și mai puțin bună
Locatarii de la etajele supe

rioare ale blocului D2 din Vul
can sunt nemulțumiți (și pe bu
na dreptate) de faptul că trebuie 
să plutească statului servicii de 
stare nu beneficiază. Astfel, in a- 
cest bloc apa rcee — de cea cal
da nici nu mai pomenim — curge 
in cantități neglijabile pe robine
tele puțin-inccrcate ale acestor 
locatari. Și pcnti’ii ca ei nu do
resc cti acestea sa devină obiec

intâi luna viitoare, bisturiul gu- 
veniamenl.il vi lai i djn ihu m 
carne vi". In ancheta pe care 
am realizat-o zilele treouti- T-ani 
rui'.it pe interlocutori sa răs
pundă l.i întrebai a: CE SENTL- 

MEN IE VA ÎNCEARCĂ GANDIN- 
DlJ-VA LA Zll'A DE 1 MAI Șl 
CELE DE DUPĂ.' Jn continuare, 
cele reținuți-.

• Lump ide.in Calin, inginer; 
„Sincer sa mă exprim, cu sen
timente dc teamă și ni igur.m- 
ța. P.-nlru ca sunt convins ca 
ereșter' . salariilor nu va Ț deloc 
în concordanță cu a a prețu
rilor, iar puterea de cumpărare 
a oamenilor va scade, va avea 
lin impact psihologic negativ a- 
sttpra multor părți din populație". 
• Mircca Spânii, elev: „Nu 
o consilier o zi deosebita in 
viața mea" • Nagy llclla, miner; 
„Eu nu văd bine ceea ce e în

- I

bună...
construcții civile din Valea Jiu
lui, maistrul Ilie Catilina. Fon
durile de investiți alocate de la 
Bugetul de stal pentru finaliza
rea acestei construcții constituie 
o dovadă că se mai pot face mul
te lucrări de interes obștesc, în 
pofida perioadei de recesiune pe 
care o străbate țara. (V.S.) 

te decorative, s-au gândit să 
nu rmij plătească apa. Line știe, 
poate cineva își va aduce aminte 
și de ei. Au lăsat robinetele des 
chisc, Iară teamă de inundații. 
Se așteapta răspunsul... pe con
ductă.

In curând, dacă nu se va face 
nimic, recordul bucureștcanului 
Flori.in l’itliș, omul care n-a 
băut apa de 30 de ani, va fi do
borât... (V. J,.) 

tâmpla in țara. Datorita abuzu
rilor care se lac dc către persoa
ne care au diferite funcții. Sa-ți 
d n.1 lin exemplu: un om simplu, 
să zicom, a luat un pai. Se iau 
niște masuri severe. Pot să dau 
exemple. Iar daca un barosan, 
care arc relații, fură mai mult, 
se trece <u iederi a“ • Viorcl 
Vlnduț, șef secție SDEE Vulcan
— Lup ni : „Nici nu știu cum să 

zic. Daca spui ceva, zic ăștia câ-s 
comunist. Nu mai este disciplina 
muncii. Asta lipsește". „Dar re
feritor la 1 Mai si după?" „Mi-a 
las.it un gust amar modul în ca
re lumea a înțeles noțiunile dc 
economie di piații și libertate". 
• [onel Untaru, electrician: 
„Vreau .s o sărbătoresc prin mun
că. C'c să mai zic? N-are rost să 
scrii 1“ • Bobi Szoradi, munciți*: 
„Ce s;i zic? Trăiască I Mai! Mă 
duc sus să-ți aduc carnetul de 
membru PSM. In loc să scri'-ți

Ghcorghc OI TEANU

(Continuare in pag. • 2-a)

Cam pe ii săi 1 
și iiHkxati

Apropierea zilei dc 1 n .u și, 
mai ales, ce va urma .'lupa „>ar- 
batoarea muncii" preocupa, ca 
niciodată, m ce: mai ma.l grad 
atât... oamenii munci., te.i popu
lația, lai de >in iic .ic >u mc, nu 
mai vorbim >i inciUsii gmer- 
aanții. Este lir-.s.-. ~e ,. lăcut 
sindicatele am vâzat. Ca ce vor 
sâ Iaca din □ ma: am aliat, iar 
ce vom t tce no: aici e aici.

Vom face, in general, ce ne vor 
lăsa alți, sii facem. Deocamdată, 
sub presiunea evenimentelor a- 
c-estei săptămâni a patimilor, a 
mișcărilor sindical-- Guvernul 
a decis să ns mm „îndulcească* 
acest intâi mat prea puțin sărbă
toresc. La ce ne așteaptă „dună', 
s-au ofer.t reprezentanții guver
nului să informeze înlr-o recen
tă conferința de presă. Iată câte
va din a e>te informați' nu lip
site de interes: ■ COMPENSA
ȚIA va h acordat,! in sumă fixă 
șt in mod obligatoriu pentru toți 
salariații indifcicnl de forma 
capitalului societății sau regiei 
in care lucrează. Nivelul compen
sației va fi aproximativ de 7500 
Ici. • INDEXAREA va fi acor
data in funcție de capacitatea 
fiecărui agent economic sub 
forma procentuala pentru a se 
evita o nivi l-n e si mai accentua
tă a salariilor, ceea Ci ar da. e 
la o scădere i ni >tn .iției man
ca. Atât compensai:, a lat și in
dexai-a vor li acorda.e din Ion
elul de salam. • SALARIi L MI
NIM pi econ-jimi va crește do 
la 17 700 lei la circa 22 0o() lei. 
loale calculele -tectualv au a- 
vut ca ba/ii li laicul o igi-.ui le 
lamilie pe amil 1:4V) pentru ca 
este- mai uun de- <.1 pe 1JJ2,
Iar și pentru < pustia j urma e 

metodologica. ■ SU B V EL 4 11 Ll£ 
NU VOR I 1 I.IpIIIDIîl In 1N- 

1 REGIME LA IN 1 Al M 11. i,a 
cum s-a animțal; vor co-m.niaa 
s.i lic suport re de :a bag^m, ne 
stat: i-iifriili- h i imlcloi l.n ton- 
dul di- stal ti-.m-portul m co
mun și iiH-dic.iii ii -i ■ • l’EN- 
l’RU PENSION ARI a Iod pro
pusa majorarea n-ami-aclatorut ui 
medicali.cutelor cui p, risal.- cu 
ăO—75 și suta la sula. PEN l'R J 
COPII este- prevăzută o (ii.ăre 
a aloc itiilor de f>0 pană I i B() 
la suta. • PREȚUL CARBURAN
ȚILOR va fi majorat Cp c.i i 
•10 la la it:V Deci su n ■ aștep
tăm la un preț d< 200—220 l -i 
litrul rle li.-nzma. • Șt ioeâ un 
amănunt, deloc imbucuralor: se 
e-stimiaza o inll.iții- minima de 
sută la suta’, cce i ce im ea’iin.i 
Cel puțin ilublai-L-.i p i-țuril'F r>;.n i 
la stârcitul anului. J.D.)

Ureva 
l camei

IncL'pand de- joi, l.j aprilie, m i 
(1,15, dl. Mih.n 1 oceac, adimnis- 
trator la „Hotel Pe.roș.ini", a in
trat in greva foamei. In caii.era 
121 a hotelului, in care Lși des.a- 
șoara acțiime.i dc protest, m- a 
relatat ce l a determinat sa o 
declanșeze: „Am .-ijiins la aceas
ta fc- mă extrema dc protest in 
urma conflictului dc muncă din
tre mine .și conducerea SC „Pa
rângul" SA. Voi continua grei .1 
foamei pana la tezoli.ireu situa
ției, respectiv anchetarea ca i- 
hli rle către organele competente. 
Sunt de părere câ desfacerea con
tractului nteu de muncă s-a fă
cut nbuz.iv, în urma memoriului 
depus de către mine la Prefec
tura județului". (Gh. OLTEANUf

eeea.ee
veniamenl.il


2 ZORI NOI VINERI. 16 APRITRg |<W3

In urmă cu doi ani, a luat fi
ința la Lupeni, din inițiativa a 
31 membri fondatori, fundația 
ingineria și Medicina în Protea- 
ți Omului; o asociație obștească 
care și-a propus drept obiectiv 
să sprijine, prin diferite forme, 
protecția omului in procesul mun
cii, în societate, acțiunile de o- 
crotire a mediului natural. Aduna
rea generală anuală a fundației, 
u. fașurată zilele trecute la Pe- 
troșani, a prilejuit evaluarea rea
li ■ irilor, precum și a direcțiilor 
d acțiune pentru îndeplinirea 
obiectivelor ce revin Fundației 
in baza statutului propriu.

In cursul ultimului an, Funda
ția a ajuns la 112 membri, reu
nind cadre de valoare din rân
dul specialiștilor minieri, tehnl- 
co-inginerești, economi.ti, medici, 
cadre didactice etc. din Valea 
Jiului, din Capitala și alte cen
tre. In perioada analizată, res
pectiv, în toamna anuluț 1992, a 
fost organizată la Centrul de sal
vare minieră din Petroșani — 
SALVAMIN — cea de-a doua 
consfătuire IMPRO, cu o largă 
participare, fiind prezenți spe

cialiști din întreaga țară, care 
B abordat probleme de fond ale 
îmbunătățirii protecției muncii, 
| asistenței medicale de urgen
ți prespitalicească, ocrotirea me- 
fului, sprijinirea acțiunilor de 

iktcnță socială umanitară etc.

Eseuri, muzică, 
sărbători

Cum sărbătorile sunt destule 
In Lunile aprilie și mai, perioadă 
când onomasticile se țin lanț, 
și cum la sărbătoare muzica nu 
poate lipsi, consemn ,m pentru 
dumneavoastră câteva dintre tit
lurile nou editatelor albume dis- 
cografice, care Se pot găsi în 
raionul specializat pentru discuri 
al magazinului „Jiul“. Așadar, 
puteți să vă procurați dublu L P. 
„Vecinele mele 1, 2, 3“ al lui A- 
lexandru Andrieș, „Un L.P. mic 
dar foarte* șic" și „Risipitorul de 
iub,re“, ambele ale lui Nicu Aii- 
fantis, „Vino-Doamne!“ și „S-a 
votat codul penal- avându-i ca 
pi '.'agonijti pe Valeriu Sterian 
și „Compania de sunet", L.P.-ul 
„Va fi, Lazurc, va ii", al grupu
lui „Roata", setul de 3 L.P.-uri 
„Discoverios" și multe altele. Nu 
au lost uitați nici copiii, pentru 
care se găsesc discuri cu basme 
și nici albumele pentru cei ce 
doresc să învețe o limbă străină 
(italiană, germana, engleză). Cel 
mai atractiv dintre discuri ră
mâne insă L.P.-ul intitulat „E- 
ROT1G DREAM.S", (Visuri eroti
ce), pe care sunt înregistrate 
piese devenite deja celebre, „E- 
manuelle", Je l’aime non plus", 
„I wnnt your sex", „Jeux inter- 
dits“, I wanna sex yo^ up“ și 
altele.

Capitolul casete înregistrate 
este, de ast menea, bogat, reținând 
atenția cele semnate de Michael 
Jackson și La Toya Jackson, pre
cum și o casetă românească, 
„Remember Msndial", (Al. II.) Obrazul negru cu fum se ține

H Pe Independenței se dă foc la gunoi, iar romii de 
pe mașina salubrității fac haz de locatarii care protestează

Iși spunea detectivul
B »ictinia, in stare de inconștiența, a fosl transpor- 

taiă sub pud, unde atacatului a violat-o

Munteanu Iordache G.ibricl, 2b 
de ani, domiciliază in Vulcan. 1 
Lucra, ca vânzător, Ia depozi
tul .Competrol" al SG l’ECO 
Deva. Gclor pe căre i vedea mai 
fiaieri li se recom.mdj ca fiind 
detectiv.

In noaptea de 2 spre 3 apri
lie a.c., a acostat-o, în spatele 
halelor nefinisate dc pe strada 
.Uzinei, pe P.A. A lovlt-o violent, 
for cq lama cuțitului de la o un- 
gh’eră l-a crestat fața în zona 
occipital stânga. După aceasta, 
fi-a transportat victima tub po- 
rful de cale ferată și a întreținut 

In urmă consfătuirii, a relevat 
dr. Iosif eiontos, președintele 
Fundației s-a elaborat un pro
gram comun multidisciplinar în 
domeniul asistenței medicale de 
urgență cu Centrul de medicină

IMPRO, intre oportunitate 
si deziderate
>

de urgență, dezastre și catastro
fe din Tg. Mureș, mal ales în 
ceea ce privește instruirea per
sonalului, formarea de parame- 
dici. Asemenea instruiri au șl 
avut loo. Totodată, s-au perfec
tat relații de colaborare cu aso
ciația „Armata Salvării" din Ma
rea Britanie. In cadrul acestei co
laborări au venit în Valea Jiu
lui medici șl paramedici de la 
Centrul de salv ire din Bristol 
eare au făcut demonstrații prac
tice în fața salvatorilor min’crl 
și a personalului medico-sanitar. 
Tot în cadrul acestui program, la 
Spitalul Lupeni a fost înființa
tă, cu sprijinul Direcției sanitare 
județene, stația de salvare urba
nă, cu 5 modici, pentru acorda

Un mi
Un calcul greșit au făcut „pro- 

piietarii" care, în incinta minei 
Valea de Brazi au oferit spațiul 
micului magazin alimentar unei 
mari firme (naționale?) având 
același profil. Efectul? După ce 
a atras atenția „la deschidere" 
cu tot felul de rarități, micul și 
cochetul magazin și-a pierdut u- 
nul câte unul, aproape toți cum
părătorii. Rar, și doar dacă este 
neavizat, câtc-un client mai tre
ce pragul acestei unități atât de 
frecventate altădată deși, încă 
de la intrare, firma .(națională?) 
avertizează asupra prestigiului 
produselor sale: GOMTIM. Cau
za? Desigur, prețurile!

Calculul greșit pe care s-au ba
zat proprietarii spațiului (și ac
tualii chiriași) are o legătură di
recta cu minerii și cu câștigurile 
lor. „Minerii au bani — și-au 
spus partenerii acestui ciudat 
schimb de spațiu — și cu acest 
magazin vom da o marc lovitu
ră!" Dar iată că n-a fost să fie 
după socoteala de-aeasă. Vânză
rile an scăzut până sub pragul 
minim al oricăror așteptări. Cau-

Q u o
(Urmare din pag. I)

cele necesare, scrieți lot de a’m..." 
• Adrian paunescu, inspector sp. 
forțfl de muncă: „Cel predomi
nant, la mine, este sentimentul 
de teamă pentru zkia de mâine. 
Nu doar pentru mine în primul 
rând, ci pentru cei care sunt în- 
tr-o situație precară. Mă gândeso 
la cei pentru care sistemul de 
ocrotiri sociale actiail nu le a- 

relații sexuale cu ea. Când și-a 
revenit, femeia a rciișit să fugă. 
„Detectivul" a urmărit-o un 
timp, dar apoi a abandonat cursa.

Se’.i/ai.i, poliția orașului Vul
can a demarat cercetările. La lo
cul comiterii infracțiunii polițiș
tii au găsit o legătură dc chei 
cu o unghicră, plus o altă un- 
ghicră, având lama cuțitului mal 
mare, cu ajutorul căreia M.I.G. 
tăiase obrazul femeii. După două 
zile, violatorul a fost identificat 
(i arestat.

Gheorglte OLTEAN U 

rea asistenței medicale de ur
gență prespitalicțască, inclusiv la 
domiciliu.

In ultimul an s-au finalizat 3 
teme de cercetare, vizând de
poluarea apelor Jiului; măsuri

de protecție privind poluarea să
lilor de operație și hipotemia re
gională ca metodă terapeutică — 
aparatura prototip pentru aceas
tă metodă urmând să fie prezen
tată la o consfătuire internațio
nală de medicină de urgență ce 
se va desfășura în curând la 
Tg. Mureș.

In cadrul contactelor cu socie
tăți de caritate, ca „Armata Sal
vării" și Fundația americană 
„Eisenhower", s-au elaborat pro
iecte comune în domeniile asis
tenței de urgență, asistenței so
ciale, protecția omului, în ge
neral, șl protecția mediului. Și 
o ultimă noutate: a luat ființă 
Euroclubul — IMPRO în cadrul 
căruia, de trei ori pe săptămână

c abuz
za? Prețurile, după cum am a- 
minlit, dar nu numai...

Despre GOMTIM, știm numai 
lucruri bune. Mal știm însă că 
o seamă de firme particulare — 
un fel de mici patroni privatizați 
pe lângă firma mare — au um
plut piețele șl au câștigat spații 
comerciale unde nlcî nu te aș
teptai. Cu un mic abuz, aparent 

nevinovat, ele și-au agățat (n-avem 
alt termen) de firma lor 
privită, numele celei mari,-care 
este într-adevăr de prestigiu na
țional. Oare fac ele un bine a- 
devăratului GOMTIM? Este co
rect să oferi la vânzare produse 
tOMTIM cu prețuri pe care a- 
ccastă mare unitate timișoreană, 
din decență față de cumpărători, 
nu le practică? E corect să-ți clă
dești un prestigiu personal, îm
prumutând copios prestigiul pe 
caro greu l-au creat mii și mii 
do salariați timișoreni sau bănă
țeni?

Oricum, un magazin ce poar
tă firma COMTIM, da? este lipsit 
de clicnți ar trebui să dea mult 

de gândit celor frustrați. (I.M.)

vadis, Domine?
sigură nici minimum necesar de 
existență" • Gavril Mureșan, șo
fer laxi-parlicular: .Domnule,
problema e că nu -știm nimic ce 
va fi. Nu mergem pe un princi
piu clar. Se vorbeso multe, s-au 
promis multe și nu s-a ținut de 
cuvunt Totuși, să sperăm că vor 
îndrepta ci treburile cumva. 
Dac-aș vorbi doar de pe poziția 
de pensionar, ar fi dezastru!" 
• llie Toi, vânzător ambulant:

Miercuri dimineață ne-a sunat, 
la redacție, o doamnă caro lo
cuiește in blocul nr. 2 de pe stra
da Independenței din Petroșani. 
A dorit să nu-i apară numele în 
ziar. Ne-a relatat că, tocmai în 
minutele în care conversăm, din 
containerele aflate nu departe de 
blocdl dumneaei se degajă un 
fum teribil care pătrunde, pur și 
simplu, In locuințe. „Lângă con
tainerul al cărui conținut arde 
se află doi romi — spunea doam
na respectivă. Parcă așteaptă să 
se domolească focul pentru ea, 
apoi, să ia containerul și să am
plaseze, în locul lui, un altul ca
re se află pe mașină. Am îndrăz
nit să le zio că nu fac bine ca 
fac, pentru că oamenii și-an cu
rățat casele de Paști, iar fumul 

se desfășoară întâlniri cu toți 
cei interesați să afle noutăți în 
domeniul științei și culturii, în
tâlniri ce prilejuiesc perfecționa
rea cunoștințelor în limbile en
gleză, franceză și germană.

In cadrul discuțiilor purtate pe 
marginea bilanțului anual, par- 
ticipanții s-au referit la comple
xitatea problemelor oare 
se cer avute în atenție în vi
itor — formarea de paramedici 
din diferite domenii, mai ales 
în minerit, capabili să acorde 
primul ajutor prompt și calificat 
fie la locul de muncă, fie în 
mediul urban; finalizarea cerce
tărilor și a demersurilor practice 
pentru depoluarea mediului, pre
venirea poluării organice, a a- 
pclor, asigurarea viitorilor spe
cialiști minieri cu cunoștințele 
necesare în domeniul ecologiei, 
îmbunătățirea continuă a asis
tenței medicale de urgență în 
sectoarele productiv și urban a- 
tât prin specializarea personalu
lui, cât și prin modernizarea do
tării tehnico-medlcale cu apara
tura necesară, valorificarea su
perioară a bazei turistice din zo
na montană. Realizarea acestor 
deziderate va depinde, atât de 
inițiativa .și perseverența membri
lor Fundației cât șl de colabo
rarea el cu unitățile miniere, or
ganele administrației locale, de 
sprijinul unor organisme de pro
fil din țară și străinătate. (I.D.)

S-a întâmplat 
ia „Familial”

Cei care mă cunosc știu că nu 
umblu prin crâșme decât în inte
res de serviciu. Așa stăteau lucru
rile și luni, de Pa tele catolic, 
când mă aflam la 1g iluI „Fami
lial", de pe strada Venus, aproa
pe de ora includerii.

O doamnă, însoțită de un domn 
(așa păreau), au intrat sfioși, au 
cerut patru sticle dc bere („două 
acasă, două aici") și au găsit loc 
în picioare la o masă. Abia apu
caseră să transfere primele în
ghițituri din vasele de sticlă in 
„vasele" umblătoare, câ s-a și 
înfățișat, Ia masa lor, barman a : 
„Vai, doamnă, dar ațj avut cinci 
mii și eu v-am d it rest la o 
miel"... Și l-a numărat, în pal
mă, diferența...

Doamna a rămas mută. Am tă
cut șl eu — să nu mă deconspir, 
de.șl îmi stătea pe limbă să ci
tez din „clasici": „Obrazul sub
țire în Aeroport se ține". (Șt. C.)

„Ce să zic? Să ne dea locuri de 
muncă, să nu mai fim privatizați 
pe drum. Să fim, ca acum, ca 
nimeni în drum și să facem țara 
de râs. Să scadă prețurile la 
mâncare. Să fie toate cele mai 
ieftine. Să nu moară lumea de 
foame, de ciumă ori să-l umple 
păduchii, mizeria. Am avut 
chioșc lunga judecătorie șl l-a 
luat primaru1. Și amplasat aco
lo de ci, dom’le, de primăriei" 

acesta strică totul. Ca răspuns, 
am loat luată in zi flemca, în 
genul, da’ ce, cucoana, nu-ți con
vine? Vă rog, nu este pentru 
prima oară când se petrece așa 
ceva. Noi plătim pentru ca gu
noiul să fie ridicat, iar nu să 1 
se dea foc".

Acesta este necazul doamnei 
care ne-a sunat la redacție. Din 
alte surse am aflat eă, în Ae
roport, s-a înrădăcinat puternio 
obiceiul de a incendia gunoiul 
menajer aflat în containere. Me
todă brevetată și aplicată cu 
succes dc cei cafe Insoțeso ma
șinile salubrizării. De aceea pro
punem RAGLL-uiui din Petro
șani s-o împărtășească șl celorlal
te regii similare din Vale.

____ Ghcorghe OLTEANU

Cui î-a căzut ?
La finele săptămânii trecute, 

sâmbătă mai exact, în piața din 
Petroșani a fost găsit un borsef 
tip cingătoare care conține e su
mă de bani. Persoana care l-a 
găsit a lăsat obiectul respectiv 
la Poliție. Păgubașul, în ca2 eă 
a sesizat că nu mai are borsetul 
agățat pe foaie, se poate adresa 
instituției menționate p*ntru * 
reintra în posesia lui. (Gh, O.). ,

•*••****•*••»«•••*«•*

HOROSCOP
BERBEC — DRAGON

Găutați soluții neconv<nționale 
pentru a dcpă.ji actuala stare da 
lucruri. .

TAUR — ȘARPE h
Nu priviți înapoi deoarece abis 

șurile de tristețe vă pot demora-. 
Liza. i

GEMENI — CAL 4
Corelările de date vă „mănân

că" o parte din timp. j

RA.C — OAIE
Sunteți aproape de finisarea 

unui proiect secret, dai nu știți 
cat e „devizul", j

LEU — MAIMUȚA
In dragdsle totul e posibil, dar 

numai cu patimal

FEClOARil — COLOSUL
Rutina vă deranjează foarlei 

mult. încercați o schimuare,

BALANȚA — CÂINELE 5
Nu scădeți ritmul de lu> ru, pen

tru câ riscul pagubelor e mare,

SCORPION ~ MISTREȚ/
Dovediți o tenacitate demnă de 

invidiat I

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Pentru a vă atinge scopul pro» 

pus, sunteți predispus (a) oricăi 
ror sat rfficiit

CAPRICORN — BOU
Cota valorică profesională vă 

preocupă foarte mult.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Reușita financiară se datorează 

unor eforturi exclusiv personal

PEȘTI — IEPURE
Dragostea înseamnă intimitate 

totală. Conformați-val >
4................... •«****< 

PROGRAMUL-
1

Ț V
VINERI, 16 APRILIE «ș

4 
7,00 TVM. Telemi.iiriai.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,uO Descoperirea planetei.
12.30 Desene animale.
13,00 Lumea copiilor. t
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzici
15,00 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 Cheia succesului;
16.30 Arte vizuale.

17,00 Actualități.
17,05 Gongl
17.35 Pro Pt.trla. «
18.35 Bijuterii muzical, din crea

ția lui Antonio Vivaldi.
19.0Q Cultura In Lume.
19.30 Desene animate. ,
20,00 Actualități.
20.35 SpcrU
20,45 Film serial. DEETflNUL FA

MILIEI HOWAftD.
21,43 „Pre tine le laudum*.
22,15 Azi în prim plan.
22,15 Actualități. 4
23,00 Magazin cinematograf ta. 
24,00 Campionr.tela mondial# 

gimnastici
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Mătușa Ana a văzut Doeurlle Sfinte & fost Ia Ierusalim ți 
s-a rugat la Sfântul Mormânt. Deși au trecut zece ani, iar tn 
octombrie va Împlini remarcabila vârstă de bO de ani, Ana Borol 
are vie fn memorie flecare etapă a pelerinajului, retrăiește cu 
emoție Întâmplările și impresiile călătoriei. Relatează, povestește 
totul eu luciditate șl pasiune. Q Întrebăm simplu și ne răspunde 
tot așa, cu simplitatea-! captivantă.

— De fapt, cine sunteți dum
neavoastră, m .tușa Ana 7

— Cine sa fiu ?| Un om al a- 
cestor locuri. O momârlancă năs
cută și trăită la Uricanl.

— Deci, o... „fermieră" ?
— Nu știu dacă a te scula zil

nic la 4 pentru a îngriji anima
lele, a duce mâncare la munte, 
la oameni și a lucra pământul 
înseamnă a fi „fermieră". Eu a- 
ccasta am făcut de când mă știu. 
Și înainte și după ce m-am mă
ritat, și după ce am rămas vă
duvă. Bărbatul meu a murit de 
tânăr pentru că a muncit și el 
mult A lucrat și-n mină, de 
unde a rămas cu silicoza ce l-a 
măcinat, șl în gospodărie. Dum
nezeu să-l ierte; a fost om bun 1 
Bun șl credincios, ca și mine. 
M-a lăsat, m-a îndemnat chiar 
(â vizitez sfintele mănăstiri ale 
Moldovei. Am văzut Voronețul, 
Agapia, Văratecul, Neamț, chiar 
și Sicla. un schit dintr-un vârf 
de munte, unde a stat într-o 
peșteră, în sihăstrie, Sfânta Pa- 
raschiva... ;

— Dar ideea de a vedea Ieru
salimul cum v-a venit 7

— A fost visul meu, am vrut 
să văd Mormântul Domnului. 
V-am spus că am fost dintotdea- 
una credincioasă; or, pentru noi, 
credincioșii, învierea lui Iisus 
Hristos este temelia credinței 
și sărbătoarea sărbătorilor noas
tre religioase. De aceea, am do
rit să fiu, sâ ajung și eu odată, 
de paști, la Ierusalim. Am ajuns. 
Din păcate, insă, nu de Paști...

— Cum a fost, cum ați ajuns? 
Aveați... ..aptezeci de ani.

— Am avut o bună prietenă. 
Moldoveancă și văduva. I-a mu
rit bărbatul In a doua explozie 
de la Uricani. A mai fost la Ie
rusalim și ca ne-a adus chemă-

c.

In Vinerea Mare, 
la ierusalim

O z! ploioasa pentru simțămin
tele Întregii suflări creștine ine 
Vinerea cca Mare, ziua procesiu
nii pe „Drumul Crucii", când 
bsus a urcat de ia Pretoriu, lo
cul pardosit c 1 pietre, pe „Via 
Dolorosa" pui .ând, odată cu 
crucea și pot ara păcatelor tutu
ror oameni.oi, până la locul de 
răstignire «ie pe Golgota. Grupul 
de slujitori aduce, de la Pretoriu, 
o cruce pe umerii lor, făcând o- 
prirl In fața fiecărei stații din 
cele 14, evocând prin cântar] re
ligioase adecvate semnificației 
zilei. In curtea Bisericii Sf. Mor
mânt, la capotul procesiunii, 
domnește o atmosferă de rugă
ciune, de meditație, de liniște, 
de înfrățire între pelerinii ve- 
niți aici din toate colțurile lumii, 
dornici de a vedea instaurată în 
lume buna înțelegere și pacea 
pe care Biserica o cere în rugă
ciunile et inversarea Jertfei 
de pe Cruce îl rmește maț mult 
în drajost», pentru cu îndemnul 
Mântuitorului Hristos, lăsat ca 
testament, #stc de a se iubi unii 
pe alții dupl cum El la iubit

rilc, pentru că am fost două, eu 
și o altă prietenă, Diao Aurelia 
din Bistrița, tot soție de miner, 
ehemări am avut, dar când am 
văzut câte foi trebuie să comple
tăm, ne-am speriat. Nu le putem 
face, am zis. Dar ne-a ajutat un 
milițian cumsecade, un plutonier 
major de aici, din Uricanl. Am 
dat fotografiile, am plătit taxele 
și am așteptat pașapoartele. Am 
tot fost la miliție să întrebăm, 
dar... nu și nu. Au trecut câte
va luni, au venit și au trecut 
Paștile .și noi nu am avut noroc. 
Intr-o zi ne-am supărat și-am

Octogenara ANA BOROI, pelerină la locurile sfinte ne 
îndeamnă la

Credință și 
dragoste de oameni

zis hai la Deva, la județ. Era 
iunie ’83. Și, ca să vedeți: pașa
poartele erau venite, doar că nu 
le-au trimis la Uricani. Bine că 
au venit I Ne-am Întors acasă, 
ne-am pregătit ți ne-am dus...

...Au urmat episoade palpi
tante, iiii-î de la începutul că
lătoriei mâtușii Ana. Un gea
mantan greu, în care a pus dc 
toate; și haine, dar și de ale gu
rii — că nu se știe... Or, dacă 
tot s-au dus, nu s-au dus doar 
pentru o zi-două. Au ajuns- la 
Otopr ni, au trecut și de... aven- 

pe toți, pună la cea din urma 
clipă a vicțij Sale pământești.

O ceremonie specifică zilei este 
luarea de pc cruce, slujbă caic 
arc loc în biserica Sf. Mormânt, 
prclungindu-se până la miez de 
noapte cu citiri evanghelice cc 
reîmprospătează în minte, mo
mente din activitatea pământeas
ca a Mântuitorului. Această ce
remonie premerge slujbei proho
dului sau îngropam lui Iisus. 
Un epitaf brodat cu fir, ce a- 
mlntcțte arta bisericeasca din 
'ȚTiriie Române, cunoscuta aici 
prin daniile la locurile sfinte 
și Athos, făcute de domnii și bo
ierii români sc poartă dc pe al
tarul dc la Golgota pe lespedea 
Sf. Mormânt ți strămutat 11 sfâr
șitul programului religios pe 
Sf. Masă din biserica învierii 
unde va fi păstrat până în .Ziua 
cea mare do Înălțare". Atingerea 
de epitaf este socotită o binecu
vântare ți de aceea pelerinii pre- 
zenți țin să se apropie, pe rând 
ți su sărute Sf. Epitaf, cu nădej
de. i de mai bine ți fericire su
fletească. (Al. IloRAȚIUj 

tura controlului vamal. S-au vă
zut și în văzduh, intr-un avion 
luxos, l’rică sau rău de înălțime? 
Nici vorbă! Au trecut Marea 
Neagră, Mediterana și uitându-se 
prin hublou, au văzut jos, pe 
marca întinsă, vapoarele mici, 
mici, ca niște... gâște pe Jiu. In 
două ore și Jumătate au ajuns 
la Tel Aviv. Apoi la Tahana, 
cu autobuzul. Peste tot, peripe
ții; cea mai cruntă chiar aici, 
la Tahana, unde abia ajunși, au 
început să vuiască sirenele, Iar 
lumea fugea înnebunită spre a- 
dăposturi: alarmă aerianăl Ele, 
unde să fugă în lumea aceea pe 
cât de agitată, pe atât de trăl- 
nă. Au rămas și au plâns. Le-au 
ocrotit „niște telcfoniști" —trans- 
nvislonlștii rămași la posturi. Dar 
lucrurile s-au liniștit, alarma 
a trecut și cu un alt autobuz 

au ajuns la ținta vizitei, în Ie
rusalim. Aici, văzându-le „pier
dut •• în învălmășeala marelui 
oraș, le-a venit în ajutor un bă
trânel. Vorbea „stricat" româ
nește, dar le-a fost de folos. Au
tobuzul lc-a lăsat chiar in sta
ția bisericii ortodoxe române 
din Ierusalim.

Pentru prima dată, după lun
ga călătorie, s-au simțit ca aca
să — preoții, maicile, călugării, 
toți erau români. Biserica are 
.și un cămin. Aici au fost cazate. 
Cu mâncarea n-a fost problemă. 
Au avut și de acasă, și-au mai 
făcut... câte o zeamă. Doar erau 
de toate, și lapte, șl zarzavaturi. 
Au schimbat leii; amatoare, e- 
vreice, care se pregăteau să vină 
in România erau destule. Și... 
s-au descurcat. Le-au ajutat și 
măicuțele. N-au umblat după 
aur, după fleacurj ca... altele. Că 
au fost .și dintre acestea... Ele 
s-au dus cu un scop și acestui 
scop .și-au dăruit lot timpul; pe
lerin ijul la Locurile Sfinte. Și-au 
format un grup, au închiriat mi
crobuzul unul călugăr și au vi-

Descriere narativă de AL Odobescu

ftoap
Patruzeci fie zile dcarândul 

creștinul a trăit lepădat de orice 
plăcere, dc orice Ispită, mun- 
cindu-si trupul In strașnică cum
pătare sufletul In aspră po
căință; el, cu inima obidită, a 
urmărit lungile chinuri ți urni* 
lir] ale Mântuitorului omenirii, 
pe care in săptămâna patimilor 
preotul de biserică le-a povestit 
prin îndelungi ți dese citiri, prin 
Jalnice cântări; cl a stat față la 
sfâșietoarea agonie a fiului lui 
Dumnezeu ți, cu toată procesiu
nea funebră a unei înmormân
tări, a văzut in scara dc Vineri 
epitaful pe care se vede trupul 
sângerat ți sdrobit ăl lui te.l' re- 
intrund, cu pompa solnmnâ, in 
tainicul altar, ca intr'ui) mormânt 
tăcut. ,

•Sub așa negre iutipăriri, a Ie
șit el din biserică cu capul ple
cat, cu inima înfrântă, .și sfântul 
locaș și-a închis poițde inir'o jal
nică tăcere. O noapte și apoi o 
zi întreagă au trecut, posomorite, 
fără nici o iLțunare pcn.ru inimă, 
fură mei o mângâiere pentru 
biata fire omenească. O negură 
de jale, o amorțire sufletească 
»’i» revărsat prste lumea creștina 
la amintirea Îngrozitoarei crime 

zîtat tot ce a fost dc văzut: Bi
serica Sfântului Mormânt, 7ldul 
Plângerii, Golgota, Muntele Ta- 
borului și al înălțării, râul Ior
dan. Despre to.ite, biserici și 
n onuiriente din Cetatea Ierusa
limului și nu num ii, are o su
medenie de vederi, pliante, cărți 
și diapozitive. Ișj etalează cu 
mândrie toate „r<dicvele“-mărtu- 
rii ale pelerinajului ei. Și poves
tește.

De fiecare imagine o leagă 
amintiri de neuitat. Cea mal 
mândră este însă de un docu- 
ment-diplomă înrămat și pus pe 
perete, lângă Icoane, în odaia 
ei. Ne-o aduce și citim: „Invred- 
nicindu-se de ajutorul Sfintei 
Treimi, ...Doamna Borol Ana, din 
Uricanl — Hunedoara, a vizitat 
lara Sfântă în 1983, lunile iunie- 
Itilie, și s-a închinat la bisericile

Bunei Vestiri din Nazarct; la 
l’eștcra din Bethler m. unde înge
rii au cântat mesajul de pace al 
Domnului — Slava întru cel de 
Sus, luj Dumnezeu, și pe Pă
mânt Pace, între oameni, bună 
învoire — la râul Iordan, unde 
Domnul s-a botezat de către loan; 
la Muntele Ispitirii; la Muntele 
Golgota, la Sfântul Mormânt, la 
locul înălțării de pe Muntele 
Măslinilor, la lacul Ghenizaret, 
la fântâna lui lacob și celelalte 
locuri dc închinare care au slu
jit Domnului Iisus, care s-a 
jertfit pentru mântuirea noas
tră. Îndeplinind, așadar, cu ha
rul Domnului, călătoria sa — 
mai serie în „document" — întft- 
rindu-se în sfânta credință orto
doxă a neamului nostru, și-a îm
podobit sufletul cu credința nes
trămutată, cu nădejde dc mân
tuire și cu dragoste fierbinte 
de către Dumnezeu și către a- 
proapele...

...— A fost frumos, a fost bine, 
își amintește mătușa Aria. Să 
vad locurile Cele mai sfinte de 
pe acest pământ, pe unde și-a 
purtat pașii, s-a jertfit ți de un

tea Paș
ce s’a săvârșit acum câteva su
timi (sute) de ani.

A doua seara vine, ți presim
țirea așteptată, dar nu încă măr
turisită, a unei apropiate bucu
rii, face pe creștin să-și caute 
ți alinarea și întărirea intr’un 
somn timpuriu. De vreme, ceta
tea e afundată in intim rec, in 
liniște, in nemișcare. Abia dacă 
in fundul altarului dinaintea 1- 
coancj mântuitoare mai veghea
ză lumina șovăinda a unei can
dele.

Dur, In tăria nopții, servitorii 
templului p3,esc dibuind pragul 
Cvl năpustit; cl pătrund in loca
șul deșert caic răsună a gol sub 
postii ile lor sfn'țc, unu aprind 
scânteia dc iască in adâncele 
candele dc uih>nt, alții lac s:i 
vibreze (Im cc m c< luai tare 
toaca și clopotul, rare deșteaptă 
din somn pe credincioși.

Unul câte umil sosi sc ar mn 
ți aceștia, slrecurânrlu -,c <lea- 
lungul purcțdor intuneco.i pe 
caii abia se resfiiiiigc sta lin-a 
ti ai> parrpit.r a tan.lr-lr lor. o
șoapta dc puți umiliți, rin tăcute 
metarui, de cruci niv.oa».-, o 
murmură de închin.a mm și de 
binecuvântări iun p a -c înălța 
«Ic pretutindeni. Alunei ir.de ai-

de s-a înălțat la ceruri Domnul 
nostru Iisus, a fost cea mai ma
re fericire din viața mea. Pele
rina Iul mi-a întărit credința în 
Cel de Sus, așa cum se vpuM 
in această scrisoare-doeînnenț, 
nădejdea de mântuire...

— După tot ce ați văzut, ce m 
spuneți nouă, semenilor dvjț

— Ce să spun oamenilor? fli 
fie buni, să creadă în Dumneaen 
și, dacă pot, să v.ziteze Incurile 
«linte.

loan DUBEK

t iIo r
tarului se deschid; preot»!, In 
vestminte strălucitoare de fi», a- 
pare cu făclia aprinsă, el da 
semnul obțteștei luminări, ți De* 
ce creștin aleargă să ia pentru 
sine foc clela acea lumină; în câ
teva minute, mii de făclii își 
înalță flacăra lor Jummătcare 
sub boitele templului; eădclnB 
țrue răspândesc cercuri din ce îa 
cc mai întinse de mirezroe; gl* 
șurile întărite tresar de cântece 
rie bucurie. O știre mântuitoare 
vestesc ele toate: Jlristos a in
și, ii! Ih-istos a înviat din morțf, 
cu moartea pro moarte culcând, 
și celor din morniânturi, viață
d.irmndu-le 1“. «s

Inimile credincioșilor tresaltă
de bucurie; mințile lor simt
porniri uimitoare către gloria
și mărirea cerească lr» acel»
valuri dc lumina, dc profumuri 
(parfumul i), de cântări, in acea 
falnică veselie a bisericii crești-
n >, toata firea serbează «u fn- 
• antiic măreții misiei al iuvic- 
iii. întării ea credinței, inturria-i 
r«,i speranțelor, rCnuȘten ,i a tot 
ii e bun, frumos ți ailivar.it a 
tot cc s» poate chema pe Imn» 
iubir<-a dc Dumnezeu. _ .

pcn.ru
ir.de
ailivar.it
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ANIVERSĂRI DECESE

PENTRU Irina, toate florile 
din lume la împlinirea vârstei de 
13 ani. Cu multă dragoste, mama 
și Anca. (2593)

PENTRU IUBITUL meu tată 
David Karol, la aniversarea zilei 
de naștere, un călduros „La 
mulți ani !“. Cu drag Suszi. (2586)

CU OCAZIA zilei de naștere 
a dragei noastre Mihaela Lumi
nița Dragu, sora Camelia, frații 
Ștefan și Laurențiu, împreună 
cu părinții, îi urează „La mulți 
ani 1“ și multă sănătate. (2564)

CU OCAZIA zilei de naștere, 
domnul Tibi, împreună Cu Mânu 
ți l’ușa, transmit doamnei Mă
ria Iuga un călduros „La mulți 
ani !“ .și ii oferă un buchet de 
trandafiri, învăluit de cele mai 
trumoase sentimente. (2499)

CU OCAZIA zilei de naștere, 
dragă nașă, Ana Gartnef, finii 
Gristina și Nicolae îți urează 
multă sănătate, fericire, mulți 
ani feliciți și un sincer și căl
duros „I a mulți ani !“. (2571)

I 
î

VANZAR1

cu tele- 
ireproșa- 

545210.

VÂND televizor color 
Comandă, funcționare 
bilă, 120 000 Ici, telefon 
(T.-6)

VÂND apartament 4 camere 
Petroșani, zonă centrala, telefon 
511626. (2580)

VÂND spațiu comercial a- 
menajat, dotare completă, zo
ne centrală, vad 
Preț convenabil, 
I’ctrila, 555118, 550820.

comercial, 
negociabil. 

(2556)

VÂND urgent I ăstun, an fa- 
Li icație 1989, 24 000 kin, telefon 
6-11319, intre orele 11—16; 20—22" 
sau 613815. (2590)

CONDUCEREA Bisericii Pcn- 
Ucostale din orașul Lupeni oferă 
<ae vânzare clădirea situată in 
Lupeni, str. Apeduct, nr. 17. In- 
birmații: Calea Brăii, nr. 11, preț 
negociabil. (2506)

VÂND garsoniera confort 1, 
Petroșani, zonă centrală. Telefon 
5^ >633, între orele 8—19. (2607)

VÂND dozator trei capete, măr
ci Siemens, spațiu comercial 26 
mp, piața 8 Martie, Pctrila. 
formații: str. 1 Decembrie 
((ostă Republicii), bloc 97, 
ap 39, orele 17—21. (2 51)

In- 
1918 

sc. 1,

DIVERSE

SOCIETATEA Comercială 
Disco-Bar SRL Petroșani an
gajează pentru RcstauranLul 
Minerul ospătarc (18—25 ani), 
bucătărese, femej de serviciu, 
portar (bărbat). Relații Ia Res
taurantul Minerul. (2568)

IN BAZA autorizației rir. 7831 
din 17 februarie 1993, eliberată 
de Prefectura județului Hune
doara, funcționează unitatea 
BIIELO-HELO“ Petroșani, re
prezentată prin Filip Ana. (2587)

OFERTE DE SERVICIU

SG 
câni 
ligile 
telefon: a< a>ă 120, firmă 
(2585

CONTRA.SIMEX SRL Uri- 
angajează vânzătoare bou- 
și consignație. Relații : 

283.

IN MEM0R1AM
TICUGHEȚA DORIN

' eslea a căzut ca un trăznet. Dorin Gheța a dispărut din 
lumea celor vii. El, omul plin de viață, care a ars ca un rug 
pe altarul meseriei dc ziarist, s-a stins ca o flacăra, lăsând în 
urma lui o amintire pe care nimeni nu și-o va șterge din memo
rie. niciodată.

Tc-ai dus dragă Dorine. Te-ai dus și tu, așa pe neașteptate 
și pentru noi acest crud adevăr este încă neadevărat. Ai fost a- 
lături cu noi, pe meterezele publicisticii din Valea Jiului 16 ani 
și mulți dintre noi au avut ce învăța de la tine, atât în meserie, 
cât mai ales în privința felului tău inegalabil de a fi om. Și a- 
cum ai părăsit lumea noastră, doar la 50 de ani. Marc pierdere 
pentru noi toți cei care te-am cunoscut.

Fie-ți țărâna ușoară. Dorine și primește lacrima noastră de 
amărăciune pentru că te-am pierdut.

Dumnezeu să te odihnească în pace!
Colegii din redacția „ZORI NOI".

CU INIMILE zdrobite dc dureroasa pierdere, intr-un trag- 
accident la mina Petrila, anunțăm dispariția neașteptată a celui 
mai iubit soț și tată

sing. CREȚU GALI (32 ani)
Te vor plânge mereu soția Adina și fiul Andrei. (2581)

FAMILIA Chiriac — socri. Luci și Marian — cumnați, d 
plâng dispariția fulgerătoare a omului de înaltă noblețe 

sing. CREȚU GALI
Dumnezeu să-l ierte. (2581)

FAMILIA Toader Dan aduce un ultim și dureros omagiu ce 
lui ce a fost un minunat prieten

sing. CREȚU GALI
Amintirea ta va rămâne veșnică. (2581)

FAMILIA Toader Constantin este alături de familia 
în durerea pricinuită de dispariția prematură a celui ce a 

sing. CREȚU GALI

Crețu 
fost

(2581)

ÎMPIETRIȚI de durere, Luiza — soție, Măriuca, Francisca 
Emil — copii, Mirela 
celui care a fost

— noră, anunță dispariția fulgerătoare

GIIEȚA DORIN

să-l răpească dintre noi prea devreme

Ș>
a

Dumnezeu a vrut
nemeritat. Corpul neînsuflețit este depus la sediul Ligii Sindica
telor Miniere Valea Jiului.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 17 aprilie.

FAMILIA 
care a fost un

Dumnezeu

Ș*

Emil Gheța deplânge pierderea prematură a celui 
frate și un unchi iubitor

GIIEȚA DORIN
să-l odihnească 1

CONSILIUL de coordonare al Ligii sindicatelor miniere Va
lea Jiului este alături de familia îndoliată prin dispariția prema
tură a celui ce a fost un om de o neprețuită competență profesio
nală și aleasă omenie

ing. geolog GIIEȚA DORIN
Ii vom simți absența.
Dumnezeu să-l ierte. (2582)

BIROUL Executiv al Ligii sindicatelor miniere Valea Jiului 
anunță cu durere și adânc regret dispariția prematură a colegu
lui și prietenului

ing. geolog GIIEȚA DORIN
Suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l Ierte ! 

(2582)

A PLECAT dintre noi pentru totdeauna
ing. geolog GIIEȚA DORIN

Colegii de muncă (personalul angajat al Ligii Sindicatelor Mi
niere Valea Jiului) transmit condoleanțe și sunt alături de fami
lia îndoliată prin pierderea unui om cu suflet mare. (2582)

FAMILIA Popa Silviu și Mariana regretă dispariția celui 
care a fost un OM

GIIEȚA DORIN
Dumnezeu să-l ierte ! (2951)

A PLECAT Pe drumul fără întoarcere bunul nostru prieten 
GIIEȚA DORIN

Odihnească in pace I Familiile Achirci și Csont. (2609)

Ml.MBRII Sindicalului liber din Stația CFU Pctrila regretă 
profund dispariția neașteptată a omului dc aleasă omenie

GIIEȚA DORIN
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Odihnească în pace!

UN IJLȚIM omagiu din partea Sindicatului liber EM Livezeni 
pentru cel care a fost un foarte bun coleg și prieten

GIIEȚA DORIN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (2595)

UN ULTIM omagiu celui car a fost minunatul oin
GIIEȚA DORIN

din partea < electivului Casei de cultură din Petroșani, (2600)

ELEVII din clasa 
împreună cu doamna 
dciea iubilului său fală

GIIEȚA DORIN 
și transmit condoleanțe familiei îndoliate.

Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 
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FAMILIA Voica Sandu regretă profund dispariția neașteptată 
a celui care a fost

sing. CREȚU GALI
Nu 1 vom uita niciodată. (2581)

CONDUCEREA EM PETRILA este alături de familia îndu
rerată de pierderea celui ce a fost 

sing. CREȚU GALI
Condoleanțe familiei. (2588)

CONDUCEREA Sectorului III șl colegii de muncă, EM Petri
la, regretă încetarea prematură din viață a bunului colaborator 

sing. CREȚU GALI 
și transmit condoleanțe familiei îndoliate. (2588)

MEM&RII Consiliului sindicalului liber dc la EM Petrila, re
gretă dispariția fulgerătoare a celui care a fost 

sing. CREȚU GALI 
șl transmit condoleanțe familiei greu încercate. (2588)

CONDUCEREA EM Pctrila regretă pierderea prematură a 
celui ce a fost

KAKUCS FERENCZ
si este alături de familia îndoliată si transmite sincere condotcan 
țe. (2588)

CONDUCEREA sectorului III și colegii dc muncă de la EM 
Petrila, regretă profund dispariția prematură a celui care a fost 

KAKUCS FERENCZ 
și transmit condoleanțe familiei îndoliate. (2588)

MEMBRII Consiliului sindicatului liber dc Ia EM Petrila, a- 
duc un ultim omagiu celui care a fost

KAKUCS FERENCZ \
și transmit condoleanțe familiei îndurerate .(2588)

NEPOȚII aduc un ultim omagiu bunului lor unchi 
BARBU CONSTANTIN

înmormântarea va avea loc azi, la ora 11, de la domiciliul din 
str. Republicii, nr. 110. (2591)

SOȚIA Maria, fiicele Mona și Ibi, ginerii Mircca și Angliei, 
nepoții Râul, Octavian, Ciprian și Aliria, anunță eu durere în 
suflet, pierderea celui mai Imn soț, tată, socru și bunic

ERDELY GEZA (67 ani)
Lacrimi și flori pe tristul său mormânt.
înmormântarea arc loc azi, 16 aprilie, ora 13,30, de la (apela 

Unitariană. (2589)

CALECTIVUL Consiliului local I.upcni este alături dc doam
na Maria Tcmișan, in greaua suferință pricinuită dc decesul ta
tălui. (2603) ________________

COLE( TIV UE Circumscripției fiscale Lupeni este alături de 
doamna Maria Temișan, la marca durere pricinuită de decesul 
tatălui. (2601)

COMEMORĂRI

SOȚA Elixabela, copiii Valentin, Valentina și nepoții anunță 
cu aceeași durere că astăzi se împlinește un an dc la decesul 
iubiltiJui loi soț, tată și bunic

l’URDUI TRAI AN

11 vom plânge mereu. (2583)
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