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Cărbunele miercuri Haideți să mai uităm o dată
Cititorii solicită, cu

Miercuri, 10 ianuarie, au extras peste prevede
rile nivelului dc producție stabilit Întreprinderile 
miniere Lenea, Livczeni, Vulcan ți Uricani. Foarte 
aproape de îndeplinirea preliminarului zilei au fost 
minerii de la Dîlja (minus o tonă), dc la Bărbăteni 
(minus 56 de tone) .ți de la Parcțcni (minus 65 de 
tone). Este un fapt îmbucurător că tot mai multe 
întreprinderi se apropie prin realizările obținute 
de nivelele medii zilnice stabilite la producția de 
cărbune extras. Combinatul minier Valea Jiului a 
extras în 10 ianuarie 21680 tone, mai mult decît 
în ziua precedentă. Slab merg, încă, întreprinderi
le miniere Lupeni, Pctrila Sud ți Valea dc Brazi, 
cu toate ca ți la aceste unilăți producția extrasă 
în 10 ianuarie este mai mare decît cea din 9 ia
nuarie. tD.G.)

DARUL LIBERTĂȚII 
cu consecințe poate incal
culabile.

In această perspectivă, 
trebui»? să considerăm ți 
noi durul libertății. Acest 
Jar ne k igu pe unii 
alții intr-o 
te comună, 
.zÂIa'ea
înlr-uu elan 
recon'.dierc 
:. rățe.'-scă.

Dumnezeu 
; ul libertății 
nemrnarate
dacă ele ne-au fost cîmjva 
smulse, nc-a ajutat să le 
redobînJim.

Se cuvine să-1 mulțumim 
pentru ele, punindu-Jc me
reu în slujba semenilor ți 
slăvind prin ele pe Gel ce 
ni le-a dat.

(Urmora din poQ. t|

dc 
pr>>- 

unianfi 
liber-

responsabilitatea, 
ideea colaborării 

viziune 
Refe- 

oleritu 
el ara- 

Că, 
un

sântul Ioan «fură 
Aur, care a studiat 
fund solidaritatea 
ți intcrdepeni.leiița 
iății cu 
flezvolt.'.
T«x.'ipr«Ke într o 
largă, emoționantă 
jindu-se la o pildă 
de viața cotidiană,
ți intr-uite d««i sci ieri 
atunci cind izbucnește 
incendiu, oamenii din jur 
nu mai întreabă cui apar
ține că'Sa în flăcări. Pro
blema rasei, clasei sociale, 
Convingerii religi'Kise 
se mai pune in ni« i

Ei știu că dacă foeu) 
va fi rejtede stins, se 
produce „jm dezastru

ri o 
un

<rL
nn
va

dc 
responsabilita- 
care exclude 

și ne mobilizează 
creator, într-o 
Și cooperare

ne-a «lat 
ți încă 

daruri,

da- 
alte 
iar

o 
Insistență demnă de o cau
ză mai bună, numele celor 
implicați în distribuirea a- 
buzivă a darurilor din 
Franța. Ei bine, o să vă 
explic în cele ce urmează 
dc ce nu dau și nu voi 
da nume.

Noi nu sîntein și nu 
vrem să devenim presă dc 
scandal. Rolul presei este 
dc a informa și de a lua 
atitudini, nu de a tipări 
denunțuri. Am colaborat 
multă vreme cu presa al
tor țări unde nu pot fi 
date numele vinovaților 
decît în baza unei dispo
ziții judecătorești. Nici 
măcar sentința nu c sufi
cientă. E nevoie dc apro
barea procuraturii.

Repet, hîntem ziariști, nu 
delatori. Credeam că v-ați 
săturat de „ciripitori". A- 
cum ne cereți nouă să „ci
ripim" în 20 000 de exem
plare. Intre acuzat și vi
novat este o cale lungă. 

Condamn cu fermitate prac
tica publicării numelor in- 
culpaților — oameni asu
pra cărora instanța judecă
torească nu s-a pronun
țat încă. Noua lege a pre
sei, aflată în curs dc ela- 
liorare, va lămuri ..acest 
aspect în spirit demo<~rat 
Pînă atunci mă voi ghida"" 
după legea bunului simț 
și nu voi de publicității 
nume, în baza Unor tele
foane sau fițuici sosite la 
redacție. Pentru că defăi
marea unui om în presă 
este un, act cu profunde 
implicații sOciO-moraîc. Am 
cunoscut oameni care și-au 
ratat în bună parte vi
itorul, datorită zelului ne
controlat al unor ziariști • 
irc iponsabili. Dezgustă

Gîndițl- 
inculpațiî 
au copii,
Gîndiți- 

caro 6e 
acestora 

Și

toare practică, 
vă bunăoară că 
și chiar vinovății 
copii nevinovați. 
vă la atmosfera 
creează în jurul
în școală, stigmatizați 
luați în derîdere de colegi. 
Cine ne dă dreptul 
matizăm sufletele 
copii ?

Dc unde această 
răfuială ? De undo aceste 
porniri instinctive, aproa
pe sadice. Credeam că va 
fi suficientă o recreștina- 
re națională, dar văd că 
în unele cazuri trebuie 
mers pînă la redomcstici- 
re.„

Eu voi folosi numai nu
me ca Brînzovencscu, Far- 
furidi, Dandanache, ort 
Cațavencu. Și dacă totuși 
vreți nume adevărate, de 
oameni infectați dc strep
tococii vechiului regim 
mergeți vă rog la Biroul 
evidenței populației șl luați 
«le acolo numele tuturor 
adulților, alfabetic.

In ce mă privește, de
clar închisă acțiunea „Spi
tal". ~
colo 
doar 
furat 
în plină zi, ‘sub ochii dum
neavoastră. ’ Anchetatorii 
au găsit doar cîțiva vlno-

să trau- 
accstor

sete de

Ceea ce s-a luat n- 
noaptea, reprezintă 
o picătură din ce s-a 
lâ 1 sala sporturilor,

vați, din lumea celor obi
diți, adică, paznici, surori, 
femei de serviciu. Cît des
pre cele furate, se mențio
nează cîteva seringi dc 
plastic, cîteva flacoane cu 
antibiotice, cîteva pachete 
cu vată, ete. Un singur om 
și-a recunoscut do bună
voie fapta, pentru care e 
cercetat în stare dc arest.

Oameni buni, am fost 
mințiți patruzeci de ani. 
Pentru liniștea orașului 
nostru, pentru problemele! 
mari care ne așteaptă, vă 
implor, hai să ne mai lă
săm o dată mințiți. 
veni multe daruri. . 
ganizăm cum se 
măcar împărțirea 
tora. Ați văzut la 
zoare cu cîtă eleganță 
cultură se strîngeau 
teanc pentru noi în Olan
da. Oare să ne fi sălbăti
cit atît de mult ccaușismul, 
îneît să nu fim in stare 
să împărțini ce ne trimit 
oameni de bine?

Să-i dam uitării pc cei 
care au smuls ciocolata 
din mîinile tremurătoare 
ale copiilor. N-au decît să 
o ronțăie pc furiș. €u si
guranță o să le pară amă
ruie, ba poate chiar ama
ră.

Vor 
Să or- 
cuvine, 
aceste-, 
telcvi- 

ți 
aju-
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De la Consiliul 
municipal al F.S.N

Icrî, Consiliul muni
cipal Petroșani al Fron
tului Salvării Naționa
le a eliberat, la cerere, 
pe domnul Tiberiu Vla- 
dislav din funcția dc 
președinte, ul acestui or

ganism. In această func
ție urmează să fie ales 
un nou președinte.

Vnlcriu HUTULESCU

Au sfidat tirania
(Vrmarc din pag. I) ,

încrederea omului în om
Dar

Și 
Lu
cit 

mu

Pleca-«-a mea «l-n 
către România, ci 
de a fa«;c bine, nu 
pe deplin înțek

Franța 
scopul 
a fost 

Nu 
i am venit aici sa dan or
dine, nieV să-mi fac publi
citate, ci țx.-ntru a-rm regă
si inima rămasă în Valea 
Jiuiui. Aici unde eu am 
trăit am și am. alătuii de 
majoiatulea membrilor la- 
rn.liei n>«l«', pn«-i«-tii 
cunoscuți, colegi <!•' 
ea și șcmilă. Adi ■ 
1964, p.nă in anul 
Trăind mai mult timp 
lumea liberă, 
mii să-mi exprim deschis 
părerile, nu rn am așteptat 
ca acestea .-A fie luate drept 
ordine de cei care le-au 
ascultat. Din scara «le 28 
decembrie 1989, cind in-am 
înlîlnit cu reprezentanți ai 
Consiliului municipal al 
Frontului Salvării • Națio
nale, am afirmat că sînt 
gata să ajut cu lot ce-mi 
sta in putere în-orice do
meniu și in funcție de ne
cesități, ținind -cont că 
trasedi făcut de muie din 
faris pini în- Valea Jiului,

ți 
Blon

din 
19711. 

iu 
obișnuind u- 

expnin 
nu rn ani

a în-.'-miiat și o Seric de 
contaCte cu diferite orga
nizații de solidaritate in
ternațională, cu „Medicii 
Lumii", care erau instalați 
in orașul Szege«J din Un
garia, dl. dr. Miro'Jav, dr. 
Camei și doamna dr. Eve, 
• ari’ mi-au cerut să Ic 
•ran-mit necesitățile din 
regiunea in care o să mă 
opresc, adică Valea Jiului. 
Odată ajuns, după ce am 
discutat cu membrii C'on- 
.Hinlui municipal al FSN 

și s au făcut liste cu cele 
ncee are, mai ales medi
camente, «le către directo
rul pitalului municipal și 
colectivul de medici, m-am 

informat și am trimis un 
telex, după o convorbire 
telefonică, pentru confir
mare, ceea ce a îndreptat 
primul convoi dc ajutoare 
umanitare, 19 tone, 
din Grenoble. Știam 
alte convoaie au 
spre București, 
și alte orașe greu încerca
te in focul revoluției. Pro
cesul meu de conștiință e

aici, 
că 

plecat 
Timișoara

făcut dc mult Reproșurile 
indirecte le consider 
venite. Nu sînt medic, 
cunosc 
asistent și în relațiile 
publicul la firm.. 
dc creație în bijuterie, 
dintre cele mai mari 
lume, zteționez și am 
țn.nat a român, din 
pulsuiile inimii și cugetu
lui meu, interesul meu sin
cer fiind ajutorarea oame
nilor nevoiași din Valea 
Jiului. Pentru asta trebuie 
să mulțumesc, ea român, 
celor care m-au încurajat 
să plec din Paris, adică 
Biserica ortodoxă-română 
din capitala f ranței și e- 
noriajfiii ei. Știu ce este 
democrație și voi rămînc 
în Valea Jiului atita timp 
cît imt ca pot fi de folos. 
Am o foarte mare încrede
re în ceea ce pot face mi
nerii și ceilalți 
ai Văii Jiului privind 
■torul lor. In primul rînd 
este nevoie «le încrederea 
omului in om.

nca- 
nu 

medicină. Eu sînt 
cu 

Bvlgui i 
una 
din 
ac- 
im-

locuitori
vi-

i Ei s-au jertfit. 
’ Valea Jiului a avut 
•alți tineri, atît din 
peni, din Petroșani, 
și din alte orașe .ale
nicipiului, gata de sacri
ficiu. Și martiri puteau 
fi mai mulți. Și din cei 
care au plecat la Bucu
rești, 
citări, 
denți 
eu arma în mînă, 
văzut pe tinerii 
lori și studenți, 
repezit la armele 
S au împărțit în 
primai iei. $i au 
încolonați, spre 
ne.țl.i. Era 23

.și din tinerii mun- 
militari și stu- 

care ne-au păzit 
I-am 

niunci- 
cum s-au 

ce 
cu rtca 
plecat, 
Dără- 

dccembrie, 
Ja ora prînzului, cînd tot 
Fetroșamul era terorizat 
de zvonurile alarmante 
că vin teroriștii cu blin
date dc la Hațeg Unde 
au atacat orașul, că vin 
cu elicopterele. .Și tinerii, 
cei 
adolescenți, au pteeJt să 
ne apere, Și dacă 
cazql, plecau și 
mulți. La un zvon 
cu teroriștii atacă

mai mulți, firavi,

era 
mai 

cum 
Insti-

tutui, o .tânără, studentă 
la Timișoara, și-a pus 
paltonul ,și a spus doar 
două - vorbe maică-si : 
„Am plecat". Șl a plecat 
și stat o zi și o noapte 
la institut, alături de co
legi și colege, fermă și 
pură, hotărîtă și gata de 
sacrificiu. Așa cum au 
făcut alții... Tînărul mi
ner Dănuț Rusu, tot din 
Lupeni, care a luptat cu 
arma în mînă pc străzile 
București ului, care nc-a 
spus: „M-am dus ca să 
putem trăi demn, iar co
pilul meu care se va naș
te peste cîteva săptămîni 
să
și umilința..1

...Tineretul — minună
ții tineri, martiri și eroi 
potențiali, doar toți care 
au luptat erau eioi — a 
sfidat în numele 
tirania. Să ne fie 
luminos și demn.
cum au fost ei tinerii în 
zorii lumii noi, al viito
rului spre care năzuim și 
pe care trebuie să-1 con
struim.

Luminos și demn 1

nu cunoască tirania

morții, 
viitorul 

Ața
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SOLIDARITATE. Ieri 
am primit la redacție ■ ut ■ 
ihătoai'ea scrisoare semnată 
dc 33 de cetățeni de la 
depozitul Varnița al BA 
Petroșani: „Sîntem cu dum* 
peavoastră domnule Vale ■' 
fiu Butulescu. Ațî fost șl 
sperăm să fiți în continu
are purtătorul de cuvîn) 
ăl nostru, al multor ce
tățeni din Petroșani șl vu 
mulțumim. Adevărul nu 
supără decît pe cel vino- 
vați. Așteptăm, în conti
nuare, articolele dumnea
voastră". Fără comentariu 
(V.S.)

NEREGULI care nu mai 
trebuie tolerate. Petre Ran- 
cea, din Petroșani ne-a se
sizat ieri, că la magazinul 
„Jiul" din Petroșani au 
sosit 10 lăzi frigorifice, ca
ro s-au vîndut după sis
temul vechi, preferențial, 
de pile, cunoștințe, relații 
Invităm pc cei în drept 
și poliția să Intervină și 
să stabilească vinovățiile 
și să aplice legea. Tre
buie să lichidăm acest 
cancer care a măcinat a- 
tîția ani comerțul. <V,S.)

CENACLU. Astăzi 12 ia-1 
nuarie la ora 17 va avea 
loc In „sala artelor" a Ca
sei db cultură dîri Pe
troșani primă ședință din

I COTIDIENE 
!--------- ----

Dacă p> c a libciu cinai 
ți cea loiali, ar li tipări
tă intr-un tiraj in,jj mare, 
ay fi citit mai devreme 
„Zori noi", iar „răspunsul" 
meu la articolul „Avem a- 
celeași a .pirații", al dom
nului Vaier,u ButulesiUar 
fi ap.ii ut ma, repede. Sper 
în a ca niciodată nu e 
prea tîrziu...

Aș fi propus domnului 
Flutiilest u sa dea Ui matu
rul anunț : „Profesor, dau 
meditații la adr’.ar și nu 
primesc lecții teieloiuce de 
șantaj de prost gust". Pen
tru că, daca piua a< um nu 
erau dotezi concrete im- 
’polriva medicilor care s-au 
„îmbolnăvit de lăcomie", 
mustea ai fost furnizate 
chiar de telefoanele de 
amcihii'.iri'. Daca a>a a 
fo i. . E l.mpede ca ade
vărul supărător și num.ii 
vinovății re.i ționrazâ ast- 
f<’ Domnul Butulescu i-a 
exclus din critica dumnea- 
i... .... ___ l._:

au rtimas cu mîinile cu
rate. In viitor, însă, orici
ne ai scrie acuzator la 
adresa medicilor, și nu 
numai a lor, să ofere și 
duvezi concludente. Mai 
precis ; nu tagma medica
lă s-a făcut dc ris, nu me
seria care — cred că sin- 
teți cu toții dc acord — e 
mu-adevăr umanitară, ci 
numai aceia caic s-au pre
tat, daca s-au pretat, la 
luci urile de care au fost 
acuzați. Cred că ar fi tre
buit spu . cevfl concret, fu
ri! gi neralitați « are să-1 
implice pe toți. Dată exis
ta dovezi, să fie date pu
blicității.

Piofit de acest pi ilej 
penii u a .pune ca Fi ou
lui studenților iși depășeș
ti.' atribuțiile. Găsesc că 
nu e de competența sa ’ă 
mici vina in oi ««.mizai < 1 
Frontului Salvării Naționa
le din (și ma reler concrctl) 
■Sțiital, alila timp cit ei

se reorganizează în fron- 
tulițe, comitete, comisii, 
sindicate. Și mai ales gă
sesc că este cel puțin im
pertinență Să încerci pă
trunderea în raportul d«>

OPINII

Medita) ii 
la adevăr

gardă al medicilor — o în
trunire exclusiv profesio- 
nalii. Ce pregătire au dum
nealor pentru asta ? Sau 
poate vor să dea „indica 
ții prețioase"? Poale ca in 
loc de legitimații du 
„bont", ar trebui să pre
zinte carnetele de student. 
Sa poala fi verifivala și 
silit.iția lor școlară. Nu să

studențesc promovează mc- 
diocritatca sau chiar re- 
petenția.

Dar să revin la acele 
telefoane, la șantaj» Tre
buiau întrebați „apostolii" 
< îți dintre dinții și-au în
drumat copiii spre școli 
de îniuțămint superior, fă
ră o pregătire particulară 
asiduă și costisitoare ? In 
locul lor, aș mulțumi me
ditatorilor care au menți
nut piegâtirea profesio
nala a elevilor la nivelul 
care este, căci învațămin- 
lul liceal s-a degradat în 
ultimii ani. Profesorii, prost 
plătiți, trebuiau su-și cîș- 
tige plinea.

Aproape toți, de la copii 
la adulți, ne-am făcut vi- 
novați de cile ceva, pen
tru ca vechiul regim u a- 
tental realmente la ființa 
biologică și spirituala a po
porului nostru. Ceea ce se 
înliinpln acum — actele de 
vandalism, dc vendetă ctc.

■

De ce să nu valorificăm 
șansa istorică pe care o 
avem ? De ce să nu ne 
spălăm sufletele la izvo
rul cristalin al umorului 
inteligent, care Iși are o- 
riginea în ființa românului 
și căruia îi dă glas în a- 
eest ziar atît dc frumos 
domnul Butulescu? Cu mîi
nile și sufletele curate, tre
cute prin botezul umofu- 
lui caustic și atît de fin, 
oamenii adevarați ar pu
tea face multe, chiar da
că uneori au greșit. Să 
învnțam st! ne lăsăm sati
rizate defectele, cuci alt
fel nu ne vindecăm. Ge 
groaznică e ura I

In ceea ce mă privește 
am doua lucruri de adău
gat. Unu ; voi cili cu in
teres articolele semnate dc 
Valcriu Butulescu, și doi : 
va promit, domnule Butu
lescu, ca voi învăța să 
fac injecții...

IVIincrva MURESAN,
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acest an a membrilor ce
naclului literar „Panait 
Istrati", aparținînd zia
rului nostru. Vor prezenta 
din lucrările proprii Con
stantin Cîmpeanu (poezie^, 
Mircca Andrnș (proză) și 
Olga Sleț. (pictură). Con
cursul instituit în cadrul 
cenaclului arc ca temă 
„Eminesciana".

SOLICITARE. Telefo
nic, de la Lupeni, loncJ 
Stoica, bl. 4, str. Calea 
Brăii ne solicită interven
ția pe lingă EGCL Lupeni, 
în rezolvarea unei pioblc- 
me vitale p«?niru locatari 
— apa potabilă.

După cum ne spune in
terlocutorul, blocul in ca
re locuiește este lipsit do 
mai multă vreme de apă 
potabilă, care abia dacă 

urcă pînă la etajul al Il-lea. 
Apelăm la con«Jucerca 
EGCL Lupeni, să rezolve 
cît mai repede această pro
blemă. (G.C.)

ÎNTREBARE. Odată cu 
sosirea ajutoarelor in ora
șul Petroșani, și la Fabri
ca de lapte au fost întoc
mite tabele cu femeile ca
re au câpii mai mulți. Au 
fost înscrise pe tabel 14 
femei, cu un număr dc 29 
de copii în total. Tabelul 
a fost înaintat la Consiliul
Frontului Salvării Națio
nale și nici acum aceste 
femei n-au primit nimic, 
întrebarea lor, „cînd vor 
primi ajutoarele promise?", 
o considerăm mai mult
decît justificată. (G.C.)

CĂPȘUNI IN IANUA
RIE Prin grija lucrători
lor comerciali de la uni
tatea „Agrocoop" Petroșani 
— șef de unitate Susan a 
Pelrișor — au fost aduse 
și puse în vinzare 
8 tone de căp
șuni, în stare congelată. 
După dezghețare, căpșuni
le isi recapătă integral pro
prietățile și pot fi servite 
la masă sau folosite la 
pregătirea produselor de 
cofetărie. Așadar, o veste 
bună, mai ales pentru 
copii. (A.II.)

! Rubrică realizată do
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CINSTIM MEMORIA BRAVILOR EROI !
memorie

In aceste momente Să 
înălțăm rugi, să potri
vim cuvinte, cum n-am 
mai făcut-o niciodată, 
pentru a no apropia cu 
sfințenie dc sufletele, de 
numele celor care s-au 
jertfit pentru libertate 
șl adevăr. Sînt eroii 
zilelor noastre, cu tru
purile. cărora s-a putut 
înfăptui Revoluția. Sla
vă vouă, eroi cu sau' 
fără uniformă, tineri 
ori copii, bărbați și fe
mei, ce ați stat neînfri- 
cați in fața gloanțelor 
teroriștilor, 
crificiu fără
Prin faptele și jertfa 
voastră ați dat O mă
reață . lecție de iubire 
dc țară, înscriind cu 
sîngcle vostru fierbin
te’, nevinovat, o pagină 
nepieritoare in epopeea 
națională.

V. AVRAM, 
profesor

Măicuță, nu
Acum istoria înto.trce înc-o filă-n carte, 
Filă-nroșită de-al tinerilor sînge,
Băiatul tău îți spune, de dincolo de 

moarte,
Să nu plingi măicuță, măicuță nu mai 

plînge I

mai plînge!
Sintem acei cc-au zis că nu plecăm, cit 

sîntem vii,
Iar eu am onoarea să fiu printre cei 

morți.

R E V I E M
lurtunii, datatoare dc viață

într-un sa- 
seamăn.

u
Rug aprins, inima mea 
Se închină
Vouă eroi ’
Brad înalt la fereastră 
îmi plînge, 
Zvircol.ndu-mi durerea 
In sînge.

La Timișoara, în București, Ja Cluj și 
la Sibii

Din noapte dc revoltă eu luminări la 
porți

Eu știu că aste zile ntcicînd n-or fi uitate 
Și inima dc-al meu dor de ți s-o frîngc 
Mă vel găsi-n lumină, căldură, libertate. 
Și-atunci nu plînge mamă, măicuță nu 

mal plînge,

Un luminiș — moartea mai multor copaci.

Ar
Din rana bradului se revărsă rășina, adică înmuem: 
mata Jui durere.

Dorin SEVERIN, 
inginer Af

Eterna amintire
Clipe atil dc înălțătoare, cînd moartea parc 
ori mai tristă.

fjc dona

Cinste eroilor ce viața și-au jertfit 
Pe-altarul sfînt al marii Revoluții. 
Cu trupurile lor ei ne-au clădit 
O Românie demnă între nații.

Veniți români, pios să le-nchinăm
Din inimile noastre, o rugăciune sfîntă. 
Prin Jertfa lor supremă, azi avem 
O țară liberă și libertatea scumpă.

In numele dreptății și iubirii
Să le aducem toți o veșnică cinstiri
In' numele dreptății șl-nfrățirii
Să le păstrăm în suflet eternă amintire.

Ana DODA, 
învățătoare

w
Față de veșnicia cosmică, orice slavă c cruce

Ar
Posibilitatea pietrei dc a fi mereu piatră.

Ac
Ingropați sub stejar, sute dc ani gîndu) lor 
mură în frunze.

dc lemn

va Ire-

Stea
In fragila lume știrbă ’ 
Visul pe-un cartuș se schimbă.
Cind în lume mame mor, 
fiți pentru copii izvor — 
rana s-o răscumpărați 
cu orfani din gări salvați; 
fiți sărut pe ochi de rouă 
și căldură-n trup cînd ploUâ.

i» aprins
La răscruci sc-nâlță 

■Troițe
Și-n lacrimi
Miorițe.

no ard
; •

r

u a Lor
cadă Steaua Lor

I

să nu
desplctită-n plîns de dor: 
pasul făr' de-abecedar 
flc cuib dc zbor stelar.. .

Maria Nițu-DIACONESCU, 
cenaclul „Orfcu" — Vnlcan

J.ueia MUNTEAN!?, 
educatoare

Gînduri de deșteptare
L'n neam care a dat do

vadă că este în stare să 
trăiască clipe de înălțare 
ți dc Întinerire sufleteas
că, dum este poporul nos
tru,’. are dreptul ca, in- 
cepind de-acunt, să nădăj- 
duiajca într-un viitor marc 
care-i va cefe întreaga lui 
putere de viață pentru a-și 
rcocilpa locul ce i se 
v,ne. NCamul nostru 
pus aîtăzi în fața i 
probleme care nu se 
rezblva decît printr-o 
tcrnică strîngere a tuturor 
rindurilor. Trebuie să ne 
unim toate eforturile pen
tru a înfiripa o oștire stă- 
pînită deopotrivă de pute
rea unei idei. Mișcarea 
neamului nostru este 
nită sa închege toate stri
gătele de durere și 
libertate ca din Imulirea 
lor să creeze puternicul 
temei m .ral al unei ac
țiuni unitare. In aceste zi
le nu poate exista decît o 
singură formulă, aceea a

i cu- 
este 

unor 
pot 
pu-

me

de

„îndatoririlor obștești". 
Este timpul să lămurim și 
să fixăm definitiv in con
știința noastră libertatea 
cucerită și apărarea aces
teia prin toate mijloacele. 
Și tot acum este 
suprem să începem 
in toate domeniile, 
fel incit să reușim 
zarea unei 
vieții noastre.
tul nou al unui altruism 
cinstit, noi, coi dc astăzi, 
trebuie să reintronăin în
crederea în noi înșine. Es
te de datoria noastră a 
tuturor să ne angajăm la 
lupta de primenire. Uii a- 
semenea cuvînt poate 
botezat oricum, dar 
vremea să-l pornim 
toate puterile.

Să ridicăm deci vălul de 
pe toate minciunile, să le 
zicem pe nume greșelilor 
care au bintuit societatea 
noastră, să aducem un 
suflu a. pru de sănătate. 
Să nu ne temem de sughi
țurile cârcotașilor și lingu-

timpul 
munca 
în așa 
reali- 

regenerări u 
Prin spiri-

fi 
este 
din

ai „ceau- 
acestca 

insă cu

șitorilor slujitori 
șismului". Toate 
vor trebui făcute 
mult discernămînt. Să tre
cem prin muncă la culti
varea tinerei plante „LI
BERTATEA" ce a fost să
dită în țara noastră prin 
sacrificii omenești în așa 
fel incit să ajungă cit mai 
curind la statura normală 
în care să înverzească, să 
înflorească și să dea roa
de înmiite, să aducă roade 
de cultură și propășire în 
toate ramurile științei, ar
tei, civilizației. A sosit cea
sul ca noi — mineri, mun- 

e- 
aici, 
prin 

ne

citori, tineri, sluclenți, 
levi și intelectuali— 
acasă, prin fapte și 
muncă stăruitoara să 
dam silința a săvîrși Ideile 
la care am visat pentru a 
ne face vrednici de cinstea 
și dragostea României de 
mîinc.

Șef lucrări <Jr. Ing. 
/Adrian TOBORESCU,
Institutul do mine

NEMURIRE
Să no- închinăm, prietenii
Curajului 1 ' 1
Care ne-a îmbălsămat 

eroii.

Să ne îițehinăm, prieteni. 
Acelui roșu cald
Ce pe asfalt a devenit 
Simbol.

I-oi plînge mereu, 
In sufletul rh'eti, 
In zîmbctul meu, 
Mereu.

Ban GOBREA, 
student, I.M.P.

«

I
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Scîntei peste timp...
Din tot timpul curge 

subteran în sufletul oa
menilor o necurmată sete 
de cunoaștere, adevăr și 
dreptate. Aceste licăriri nu 
pot fi stinse de nici un în
tuneric sau opresiune. Din 
aceste licăriri s-au năs
cut lumini ce ne-au eter
nizat ca neam: Mircea col 
Bătrin, Ștelan cel Marc, 
Mih.u Viteazul, Nicolae 
Bălcescu — necurmat șir 
de renașteri naționale.

Batea, acum lăO de ani, 
pulsul puternic al suflului 
național de la „Dacia li
terară", în timp ce bătăi
le inimii Rălcescului și a 
Iu. Vacile Alecsandri se 
amplificau In sufletul în
tregului neam.

Vibrația și dăruirea lor

tr-o neasemuită renaștere 
națională, în care se în
mănunchează jertfa tine
rilor eroi, Jertfa armatei 
noastre, a întregului po
por unit într-un minunat 
Front al Salvării Naționa
le.

Bălaia peste veacuri a 
continuității noastre spi
rituale libere își va urma 
drumul neoprit prin ade
ziunea noastră ce înseam
nă: muncă, solidaritate și 
apărare a valorilor mate
riale și spirituale.

E timpul adevărului, pă
șim in el fără teama să 
ridicam monumente ne
pieritoare pentru cei ce 
s-au Ierți it și pentru vic
toria Libertății.

Margareta PASTERNAK,

Trec pe străzile ur
bei. De fapt, am 
impresia că pi

cioarele nu ating asfaltul, 
că plutesc prin aerul o- 
zonal al altei lumi, prin
tr-o lumină benelică, prin 
miezul speranței pe care 
pînă nu demult pierdu
tă am crczut-o. Trec pe 
Străzile urbei gindindu 
mu la anii tinereții, la 
tinerețea genmației mele, 
ia acei ani viguroși ciiiji 
visele nâșU.ui i utez.ințe 
nebanuite, tind din le 
miri ce, se mișt' aua idei
le care, îngemănat* in
tre ele, nășteau la rindill 
lor balsamuri pu e pen
tru vinde'iiea liniilor 
lumii.

Da, așa ar ii trebui; sa 
fie, dacă o minte plină 
de bășicile abjec ției, ig
noranței, urii față de 
frumos, bășicile nepu
tinței intelectuale nu ne

Ar
Moartea. Oare c punct sau virgula ?

☆ -
Cerul devine sîngeriu, cînd soarele se coboară io 
nivelul privirii noastre.

*
Povara vieții numai pe noi apasă, 
deasupra recilor morminte.

Oare • it valorează 
arc?

Ciiniti'. O, pieile,

Ciți au căzut

Să ne înfiâțim,

*
nemurirea pe o pjanelfl murito-

Ar
prelaccți va iar in oameni I

opt mii 
să fie 

cine mai 
știe? 

unde 
noian dc numere rotunde 
ar
un

șaizeci de mii — i 

istorA discret ase

un
un

un

mai avea ceva dc spus 
glas in minus sau în 

plus 
prunc cu fața la pâmînt 
leagăn gol — bătut de 

vint 
ursuleț rămas pe drum

abecedar minjii de fum 
o veșnicie efemeră 
o mamă care tot mai spera 
doamne — mare Impura!, 
dc ce, uoamne, i-ai iusai , 
ai lăsat să ardă jos 
doamne — visul lor hun 
ciți au căzut — opt ni.- 

să fa.
șaizeci ue mu — cine -ma> 

știe 1

Vaieiiu BUTELESCU

Muncă și demnitate pentru libertate
Am învins cu prețul 

slngelui vărsat de marti
rii României libere, de 
cei care, cu arma în mi
nă, punînd stavilă gloan
țelor teroriștilor pieptu
rile goale, fără veste an- 
tiglonț. Veșnică va fi 
recunoștința noastră, a 
celor care trăim într-o 
țară liberii, a urmașilor 
noștri care se vor bucu
ra de toate drepturile o- 
mtilni stăpîn pe țară și 
destinul său. Ei s-au Jert
fit ca noi să fim liberi

și independenți, 
taica trebuie să 
tram, Victoria să o con-

Liber- 
o păs-

Legămintul nostru

solidăm, iar pentru a- 
ceasta avem sfinta dato
rie, l'ața de eroii neamu
lui, să muncim așa cum 
ar fi lucut-o și ei< sa lnn 
prezenți la locurile noas
tre de munca și să ne 
facem, la rîndul nostru

datoria cu aceeași dărui
re cu care ei au înfrun
tat dușmanul de temui, 
ceaușismul, teroriștii $1. 
căiăii săi.

Trebuie să facem legă- 
mint în aceasta zi memo
rabila, cind ne cinstim 
martirii, că ne vom în- 
zeci eforturile pentru a 
revitaliza economia na
țională, industria Româ
niei libere, singura cale 
de a apăra și consolida 
cuceririle . Revoluției po
porului român. (D.G.)
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Lumină benefică
otiăvea cugelcle, nu ne 
indopa cu reclamele unui 
fdP patriotism, obligin- 
du-ne să înghițim guluș- 
tele unei ideologii gău
noase, lozincarde, infes- 
tîndu-ne cu gingăvelile 
cultului pentru cel mai 
odios și fcioc-e individ al 
neamului, imbâti i ii in du
ne prin acestea ( u un 
sfert d- veac mai de
vreme. Doamne, mă gin-

celui mai mare despot al 
neamului românesc, la
tă crima pe care nimeni 
în mărinimia lui nu o
poate ierta.

Trec pe străzile ur
bei, și cad țn oclfii 
semenilor oglin- 

dindn-se lumina benefi
ca a di .călușarii măști
lor , i plasturii ai mcați 
la container* si cec-a ce

BER, să gindeșt», SA 
creezi fuiă teamă și sus
piciune față de semenul 
tău ? Da, trec pe străzi
le urbei și gindesc.

...întotdeauna voi fi trist 
iubito / Dar niciodată 
trist ca pin-ăc um, / Tris
tețea mea de azi e floa
re / Tristețea mea dc ieri 
e scrum".

Bueurați-vă oameni, bu- 
curați-vă poeți ai nea
mului dc sunetele clo
potelor, de florile I.1BER- 
TAȚII caic din ncferici-

supra ciivintulm, pentru 
ca im- i i it'latc- care- *e

de c cu groaza 1<< i fl s-a
puiul p e de iu acest
sfert de soci 1, li Cil 1
pi'-rdul națimioa ac .-asta
de laie'j, n.iț lluea acr.r la
cu in.m c și c-ugi-tul dm-
toidn ain.i do-.c Iii'- .pie
sublim, spie alibi1 Irul e
sen’/'lor, spii liumil.i’e și
omc-n'i'. Mu gmde .e la
cil s a puiuț piere le prin
caii niala iiidolui.iJUI u a

niimu>i< 1,11IEI; 1 A IE nu
are put. : • - a ev pi ime 
m;i ac oi >1 n< i,;a.pomenita 
■■t.i c- ii- o g n. 'i.'.iză în 
sil. li-tn' I rai imi dintre
noi

< poale fi mai -.iiliinn, 
mat ;11.111,,11«>i, m.u t tra 
mei mai iu vi.i i ta O-- 
Mlllil decît sa li J.I-

simt e te undeva dea re, a fost dobindilai cu
prețul atitor jec tfe.

Da, trec- pe slrazile ur-
l>r,i și c'indesc .

Dm vi-.ul nu ii cu ten
îngrop iți / Vor treia- mii
dc ani piuă se șterge / 
Singcle cms al celor im 
plișcați / In cea mai Iun 
l'u noapte do ilns-mlm-,

Ion l’as». ii VI,AB
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Procuraturii Generale a României și 
Inspectoratului General al Politiei

întrunire spontană a 
lucrătorilor comerciali

FAcîndu-se ecoul dure
roaselor întrebări pe ca
re foarte mulți cetățeni, în
deosebi din Timișoara, și 
le pun în legătură cu lo
cul unde s-ar găsi trupuri
le unor martiri secerați de 
gloanțele teroriștilor, pre
sa noastră liberă s-a adre
sat organelor de procura
tură și poliție pentru a 
primi răspunsuri clare și 
* informa opinia publică.

In urma cercetărilor e- 
fectuate au rezultat urmă
toarele :

La 18 decembrie 1989, In 
timp ce odiosul dictator se 
fia în Iran, „academicia

na^* analfabetă care, prac
tic; exercita conducerea 
efectivă a țării, cu cinis
mul ce o caracteriza, a or
donat figurilor de tristă a- 
mântire ale vechiului re
gim. Ion Coman și Tudor 
PoEtelnicu. să ia măsuri 
pentru incinerarea trupu
rile- a 40 de victime ne- 
Identificate ale represiunii 
de la Timișoara. Această 
vțitinc Josnică, de ștergere 

■ oricăror Uime ale crime
lor săvlrșite, a fost moti- 

prin aceea că, dacă 
' opurile lor ar fi fost

------------------------------------...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I) E < R E T — LEG E
privind urmărirea, judecarea și pedepsirea 

unor infracțiuni de specula
In timpul șl după victoria revoluției populare din 

luna decembrie 1989, uncie persoane necinstite, sfi- 
dind cele mai elementare norme umanitare, au sus
tras bunuri ce fuseseră trimise din spirit de solida
ritate internațională poporului român și le-au vln- 
dot sau au încercat să le vtndfi la prrtnri de speculă 
In s~opnl realizării de profituri.

De siwnenea, profitlnd de situați* gria a econo 
mle; moștenite de la foitul regim dictatorial, per- 
soer ? necinstite sc dedau la acte de speculă, vîn- 
eînd cu suprapreț uncie mărfuri care mji sînt în
că deficitare.

Avi;-.:! hi vedere cele de mai ;.-r, Consiliul Fron
tului Salvării Naționale decretează:

ART. 1. Constituie infracțiune și sc pedepsește cu 
înch oare Je la 3 la 10 ani. confiscarea parțială a 
averii și interzicerea unor drepturi, comercializarea 
oricăror bunuri primite în cadrul acțiunii de ajuto
rare internațională a statului, obținute prin surii i 
gene sau In orice mid, fără drept

Cu aceeași pedeapsă se sancționează vlnzarea cu 
suprapreț a oricăror mărfuri.

Dacă modul de obținere a bunurilor constituie 
prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile de la 
concursul de infracțiuni.

Prin derogare de la dispozițiile legii penale, 
tăinuirea și favorizarea la infracțiunile prevăzute 
in alin. 1 și 2 se sancționează cu pedeapsa arătată 
in acele aliniate.

Tentativa se pedepsește.
ART. 2. Faptele prevăzute In art. 1, săvlrșite 

plnă la data adoptării prezentului Decret-Lege, se 
pedepsesc potrivit prevederilor în vigoare la data 
comiterii lor.

ART. 3. Urmărirea și Judecarea infracțiunilor 
prevăzute in nrL 1 și 2 se fac de urgență, potrivit 
procedurii privind infracțiunile flagrante.

Președintele
< <>nsiIinlni Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iiicscti

următorul comunicat
predate familiilor, s-ar fl 
amplifi* it tulburările în 
Timișoara, precum și prin 
faptul că odiosului tiran 
trebuia să i se raporteze, 
la întoarcerea din Iran, 
că nu există victime.

Fostul ministru de in
terne Tudor Postelnicu, 
clinele credincios de pază 
al tiranilor, a transmis a- 
ceastă dispoziție criminală 
lacheilor săi, generalii Ma- 
cri Emil, fost șef al Di
recției a II-a din Departa
mentul Securității Statu
lui, și Nuță Constantin, 
fost șef al Inspectoratului 
General al Miliției, care se 
aflau la Timișoara.

Acești doi criminali au 
procurat o autoizotermă. 
In care au fost încărcate 
cele 40 de cadavre, intro
duse In saci de plastic, du
pă care generalul Macri 
Emil a telefonat lui Gan- 
ciu Gheorghe, fost colonel 
de securitate, care lucra 
la administrația cimitire
lor din București, anun- 
țtndu-1 că autoizoterma va 
ajunge la București In 
cursul zilei de 19 decem
brie 1909 și ccrindu-i să 

fie Incinerate trupurile 
persoanelor ucise la Timi
șoara.

La rlndul său. generalul 
Nuță Constantin, care du
pă cum se știe este mort, 
a ordonat telefonic la 
București fostului său loc
țiitor, colonel Moraru Pe
tre, șl colonelului Baciu 
Ton, să ia măsuri pentru a 
asigura preluarea unul 
transport cu colete conțl- 
rlnd ajutoare primite din 
străinătate pentru demons
tranți. ce nu trebuiau să 
ajungă la aceștia și nici 
nu puteau fi distruse la 
Timișoara.

Dmd curs dispoziției pri
mite, cei doi, în ziua de 19 
decembrie 1989, au asigu
rat preluarea izotermei 
la km 36 de pe autostrada 
București — Pitești, și con
ducerea acesteia la Crema
toriul uman din București, 
constattnd că, tn realitate,

Procuratura Generală a
României.

Gheorghe Robu

•

este vorba despre cadavre.
In cursul nopții de 19 

decembrie 1989, trupuri
le celor 40 de victime, ca- 
le nu erau însoțite de nici 
un fel de documente pen
tru stabilirea identității, 
au fost incinerate, fără 
forme legale șl fără a se 
păstra cenușa.

Cu toate acestea, întru- 
cît organele procuraturii 
au păstrat procesele verba
le de constatare șl actele 
reedico-legale de stabilire 
a mcrțli pentru fiecare 
dintre cele 40 de vectime, 
există posibilități de iden
tificare pe baza acestor 
documente.

Cercetările continuă pen
tru trimiterea în Judecată, 
conform legii, a celor vl- 
novațl, aflațl In stare de 
arest, urmtnd să revenim 
pentru a informa prompt 
opinia publică.

Inspectoratul General ni 
Poliției, 

gencral-coloncl Jean 
Moldovcanu

Gu puține zile în urmă 
Consiliul municipal al 
F rontului 1 vării Națio
nale a enîf? hotărîrea nr. 
7/1990, prin care Șerb Mi- 
ron, director al Direcției 
comerciale municipale și 
Nicolae Giurgiu, director 
adjunct al aceleeași direc
ții erau eliberați din funo- 
țiL

Hotărîrea a creat pro
funde nemulțumiri în rin- 
dul lucrătorilor comerciali 
și a cadrelor de conducere 
din acest domeniu foarte 
important al municipiului 
nostru. Peste 100 de lu
crători, fără a perturba 
activitatea comercială s-au 
întrunit la sediul Direcției 
comerciale protestînd îm
potriva acestei decizii pe 
care o consideră abuzivă 
ți ilegală. >

Fiind prezenți la această 
manifestație notăm reven
dicările lucrătorilor co
merciali în ordinea în care 
au fost formulate.

•1. Contestăm Hotărîrea 
Consiliului municipal al 
FSN, prin care Șerb Mlron 
și Nicolae Giurgiu au fost 
eliberați din funcțiile ce 
le dețineau șl cerem anu
larea acestei hotfirîri șl 
rămînerea lor pe mai de
parte pe funcțiile de di
rector și director adjunct 
la Direcția comercială.

2. Garantarea faptului 
că numirea și înlocuirea 
dm funcții a conducători
lor întreprinderilor comer
ciale se vor face numai 
prm «-onsultarca și acor
dul Direcției comerciale a 
județului.

3. Contestăm valabilita
tea deciziei semnate de 
prof. Vladislav Tiberiu, 
care o semnează In nume
le Frontului de Salvare 
Națională de la municipiu 
și poartă ștampila primă
riei.

s. Solicităm dreplul de 
a ne alege singuri condu
cerea comerțului, fără a- 
mestecul unor alți oameni 
care nu lucrează în dome
niul comerțului.

5. Acuzațiile ce se aduc 
comerțului să aibă o bază 
temeinică. Justificată, să 
existe probe, argumente 
și dovezi. Să nu 
fim acuzați gratuit, 
comerțul din Valea Jiului 
a fost și este la fel ca și 
comerțul din întreaga țară.

6. Problemele aprovi
zionării din Valea Jiului 
nu pot fi rezolvate ime
diat Trebuie să se înțelea
gă situația existentă. Va
lea Jiului nu produce bu
nuri alimentare și toate 
trebuie aduse din țară, iar 
acest lucru cere timp.

7. Lucrătorii din comerț 
sprijină în totalitate plat- 
forma-program a FSN șl 
își iau angajamentul să 
ccntribine printr-”n co
merț modem și civilizat, 
la înfăptuirea acestui pro
gram.

8. Să ni se spună moti
vele pentru care au fost 
eliberați din funcții cel 
doi directori. Șerb Miroa 
are decizie de un an do 
zile șl a fost rugat să ră- 
mînă In funcție, iar Nico
lae Giurgiu se ocupă In 
cadrul Direcției de pro
bleme de investiții (con
form fișei postului) și nu 
de cele de aprovizionare.

8. Convocarea adunării 
generale a lucrătorilor co
merciali pe data de 14 
ianuarie 1990 orele 10, In 
sala restaurantului „Mine
rul".

Am notat cu fidelitate 
revendicările propuse da 
cei prezenți la această în
trunire. Directorul Direc
ției comerciale a Județului 
Dumitru Bogdan împreună 
cu cei prezenți a decis ca 
pînă la această adunare 
generală problemele co
merțului să fie rezolvate 
de toți directorii, adică șl 
foști și cei nou numiți.

Să nu uităm că lu
crătorii comerciali au fost 
mereu la datorie în zilele 
Revoluției și mai ales du
pă și este păcat ca tocmai 
acum cînd aprovizionarea 
populației începe să se 
îmbunătățească să asistăm 
la lucruri neplăcute. No. 
considerăm că aceste pro
bleme pot fi rezolvate de 
lucrătorii comerciali al 
municipiului nostru care au 
datoria să înțeleagă largul 
caracter de reconciliere na
țională existent în Româ
nia, necesitatea unei bune 
colaborări cu organele lo
cale ale puterii, care tre
buie ajutate și nu împie
dicate să-și exercite atri
buțiile.

Georgc BOGDAN

M I C A P II B LICITAT E
Spitalul orășenesc \ INZARI

Petrila
V1ND video Player Ja

ponez (puțin folosit). Tele
fon 43436. (18195)

PIERDUT legitimație 
vicia pe numele Agapi 
eliberată de IM I’ctrila. O 
declar nulă. (18501)

ser- 
Ilie,

CMVJ Petroșani. O declar 
nulă. (18488)

191)0, ora

10, la sediul unității din sîi.itla T. \ ladinil

VINU foarte convenabil 
videorecorder JVC, deru- 
lator casete „Jin Snn“ și 
casete înregistrate. Telc 
f->n 500C1. (18500)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Dragomir 
Florin, eliberată de IM Dil- 
Ja. O declar nulă. (18506)

PIERDUT legitimație ser. 
viciu pe numele Bălan loan, 
eliberată de IM Livezeni. 
O declar nulă. (J8490)

rescu nr. 2, Pelrila, concurs pentru ocuparea PIERDERI

j postului de PIERDUT legitimații ser
viciu pe numele Sahnen 
Domnlca, 
IPSRUEEM 
declar nulă.

PIERDUT carnet student 
pe numele Moisuc Florin, 
eliiterat de Instiutul dc 
mine Petroșani TI declar 
nul. (18507)

PIERDUT legitimație ser. 
viciu pe numele Galaureao 
Adrian, eliberată dc UE 
Paro.șcnl. O declar nulă. 
(18491)

Familia Bordei mul
țumește colegilor dc la 
întreprinderea dc con
fecții Vulcan, mina Vul
can, vecinilor, tuturor 
celor care i-au fost a- 
lături Ia greaua sufe
rință pricinuită dc dis
pariția celui care a fost 
un soț ți tată minunat 

BORDEI PETRU
Nu I vom uita. (18199)

PIERDUT

eliberată 
Petroșani 
(18197)

de
O

legitimație ser 
viciu pe numele buca Au 
tel, eliberată de UE Păro
și ni. C) declar nulă. (111198)

PIERDU'l' legitimație ser
viciu pc numele Fcraru 
Daniel, eliberată de IM 
Bărbăteni, O declar milă 
(P'179)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Bereș Da
niela, eliberată de IT Pe
troșani. O declar nulă. 
(18192)

(.OMI MORARI

raci Indii
Dau roșu

EGCI, 
ar nul.

PIERDU 1' legitimație ser
viciu pe numele Talpă 
Daniela, eliberată dc 1(4 
VuJran O declar nulă 
(18 187)

PIERDUT ligitiinație ser
viciu pe numele Cazan 
Georgeta, cliberotă de

Colecții ul I .a bora io
vului de tehnologie mi
nieră clin cadrul 
K ITI’MII este alaiuri de 
colegul Gheorghe Niclii- 
ta la durerea pricinuită 
do pierderea tatălui 

MURITĂ AUREL
Sincere condoleanțe. 

(18196)

Multă durere și neș- 
tearsă amintire la 4 ani 
de la trista despărțire 
de scumpul nostru soț 
și tată

ROȘCA IC \N (18301)
Soția Eliz, copiii E- 

liz, Ana, Magdalena, E- 
niko. Zoii amintesc cu 
durere Împlinirea a șase 
săptămini de la despăr
țirea dc dragul lor.

LOIUNCZ ZOLTAN 
(41 ani)

Lacrimi ți flori pe 
tristul lui morinlnt. 
(13505)
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