
Un proces așteptat
Procesul inculpaților Postelnicii Tudor, Bobii Emil, Dincă Ion, 

Mănescu Manea va începe în ziua de 27 ianuarie 1990, ora 

.14,00. Desfășurarea procesului în această zi va fi transmisă di

rect de către Televiziunea Română Liberă

Cărbunele — miercuri
ț7dțd de preliminarul zilei de 111 ieri uri, unitățile CMVJ au extras 

mai mult cu 65 de tone de clirbiino, producția ajungînd la aproape 
24 600 de tone. Mai mult cu 1100 de tone decît marți. Realizări deo
sebite au avut minerii de la mina l’elrila — plus 275 de tone, Livezeni 
— plus 101 tone, Vulcan — plus 11 l tone, Bărb'ăteni — plus 263 și 
Cîmpu lui Neag — plus 977 de tone. Li se adaugă minorii de la Lo
rica — plus 26 de tone, Dîlja - plus 6 tone, Uricanl — plus 90 de 
tone. Un semn do redresare se observ <i la mina I.upeni, unde s-a de
pășit pragul de 4000 do tone pe zi.
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Așa c'Me i il.tiliaLl Atic 
soarea trimisă dc ingine
rul I.tviu Vutcă, di la 
SUT I.ivezcni. după apa
riția, !n ziarul nostru, a 
articolului „<-'e căutau sc- 
curlștd pe Tieț Iută
CC nc Mtrie.

„Am un Lat. vitreg 
Georgiu Corne!, ■ e luci» 
iește cu familia in orașul 
Incu. Județul Arad. In zi 
na de 5 octombrie 1986. 
fiind in r-cluml>*il II la 
scctoru! IV al IM \ ulcan. 
unde lucr.un « .1 ingm: ■ 
Al'M. is jurul ori >r 1; 
am fost ridic.i‘ dc orga 
nete de securitate și du 
la miliția n i > ir; pi i d i li 
Petroșani. unse am stat 
pinii In Scara zilei J'- 6
octombrie. Aci. B ■' >1 
POfiescu N’.olae. impreU 
nă cu alți ofiți ii de e 
Cliritate. Jtfcî’lre ' jri' ș 
Cherciu V.. mi-.m hiat 
mai multe declarații In 
legătură cu fratele meu, 
cerîndu-mi să serul ce 
discuții am avut cu el. In 
aceeașI zi, iu jurul orei 
84, am fost dm la arestul 
miliției fhv.i (boxa 11).

PUTEM SPUNE ADEVĂRUL

Grena din Valea Jiului—1977
In cel m.i> i>u o-- l? an. 

jrc au trecut Șk la greva 
minerilor dm Vale i Jiului, 
împotriva celor ce au par
ticipat activ,.,-au desfășu
rat multiple acțiuni repre 
sive. Rememorarea și re
constituirea acestor ac
țiuni pune in evidență în
călcarea sistematica .1 ce

file represiv' au fost dc o 
diversittite ,ă di o cruzime 
incredibile lentul redu 
cer-,-, n'im'i-.'ițo d. [.<•»>-

lor mai elementare drep-
tort al? omului.

Dictatorul caro 1 promis
J.i mitingul de la I.upeni
d.ri august 1977 că minerii
greviști nu vor fi supuși
P'T-z-ciițiilor, nu și 1 res
p-ctat prornisiun .1 M.iiU-

unde im -i.'it pu-a iu 10 
o'.toiiibiic. 1)< clarațulc 
dale la Petroșani și Deva 
alcătuiau un dosar des
tul de serios.

In 10 decembrie am 
fost eliberat. CInil am 
ajun acasM am afla* 1 dc 
la soție că sccuriștii i au 
făcut duna pei liezilii I i 
domiciliu, caninul mani

I ’rinti c greviști .. au a 
flal mulți membri de 
parlid care au fost „trași
l i ră punderc" in organi
zațiile tic bază. Împotriva 
organizatorilor grevei s-au 
in tocmit, de către securita
te, miliție și procuratură, 
de.irc diverse, pcntiu tri
mitere în Judecății și in
timidări'. Unii au fml acu
zați de instig.ne la greva 
AP01 1 li , m stabilit drepl 
capete de acuz irc delicte 
<lc il r c p t comun 
l'rhiln- cei ce au

■ n uf de ’ifei'il, e numai 11

Viorel SiR.tlii

(( nuI mli.w <■ in p.i» a 2 a)

MĂRTURISIRI MĂRTURISIRI
Ies li ' r mm i a> i-tor 
acțiuni i trebuit a hn z'i 
grave1- ap irtamcntui. li 
toata perioada cit <irn 
lud arestat, soției i ' a 
pu- ca ain fugit din ța

ră.
Iu data tic 18 decembm 

1986 atu to' t chemat la 
comitetul județean dr 
partid, unde biroul Jude
țean (Radu Bălan, l-'aiii 
Viorel etc și un repre
zentant din CC. Dobres- 
ru Miu, după cite am a- 
flat), pe baza mior aba-

REPRESIUNEA
ii'.- gradul II și III a fost 
constituită o comisie dc 
„mi diei specialiști", care 
a avut misiunea de a tria 
cu m ima exigență bol
navii, pentru a-i reda pro- 
ilmției ■ 1 apți pentru 
mum 1. Supm 1 l.i rlndul 
ci la presiuni venite dc la 
conducerea superioară (le 
partid, corm i 1 i-a triat a 
tit de sever (ie minerii 
pen lonați de boală, incit 
m .rea majoritate au ruina . 
f.iră petrii și au fort rie- 
voiți ‘,.1 sc Im id*<'7e In 
mimc.i, cu norme ii fregi, 
ptntru a putea ă trăia ;că. 
EU- greu dc imaginat ctt< 
drame pi anale s-au con 
sumat datorită „deciziilor" 
©omlslel <!■. (noi e a p"n , • 
o s ■ i îl o 

lefi deosebit dc grave sti- 
virșile dc mine (minciuni 
scornita de ei), liotfirăște 
excluderea mea din par
tid. In 30 decembrie 198C 
juristul de la IM Vulcan. 
Macarovski M. îmi cerc 

.1 depun Ja biroul per 
sonal cererea de lichida
re I i zi. In < iz. contrar, 
im ,• desface contractul

d' mum ă, cu art. 61, Iii. 
• li eredi im in stare de 
,.?a ceva, mai ah”. după 
felul tn care am fosl
i-.vlii. din partid. Așa
< a am depus cererea In 
cepind cu 1 ianuarie 1987 
deveneam șomer, pentru 
o jie, .oailii dc patul luni 
uefijnd angajat la nici o 
întreprindere (atlt din ca 
cirul (*MV.I, cit și din 
ce’clalte), din dispoziția 
directorului generai al 
CMV.l și a celor de la 
compotul județean A-t- 

fel mă forțau (indirect), 
să părăsesc Valea Jiului 
deoarece constltuiam pe
ricol de instigare între 
mineri.

In data de 3 dc-cembrio 
1986, fratele incu este a 
restat și condamnat la 1'.’ 
anr închisoare (devine 
deținut politie), cicoare 
ce, împreuna cu alții, a 
organizat, la Incu. 
SLONl: ui, cu scopul de 

■ răsturna de 1 i putere 
pe Ceaușesco"

In finalul sc'isoru, au 
torid pune citev.i intre 
bări De ce mi distri. 
•.ccurișlii documentele ? 
Crrd ei, oare, că mișcliile 
.âvirșitc vor ramîne ne- 
descoperit.e ? Speiă ei 
că vor reuși să se remte 
greze, ca oameni cinstiți 
și nepatați, in riudul oa 
mcnilor cinstiți, pe care 
i au terorizat timp de 21 
de ani ? Nu I

Dorința inginerului t.i- 
viu Vâtcă este să intre 
in posesia dosarului i. pe 
baza acestuia, să I ic re
pus în drepturi.

Un caz de 
necrezut

Iii lilnri ianuarie anul 
curent, cetățeanul îlă- 
născAi-u din orașul l'C 
triln. slrnd.'i Sltitlionu- 
lui, a hotărit impnună 
<u soția să fiică o in
venție pentru a dczglie- 
ța conducta de a|iă din 
baie. Pentru aceasta a 
făcut foiul cu cărbuni 
și li rime in cadă, folo
sind dri'fil coș dc fum, 
fereastra dc la baie.

Din păcate, invenția 
nu a dat rezultatele 
scontate, l<'i minindii-sc 
tragic — asfisicreu ce
tățeanului TăiiăsescU. 
Soția acesluia a fosl 
Iranspotlală dc urgența 
la spital dc către pom
pieri. A fosl salvată <lr 
eailri lo medlealc.

I ormatl.i m ila
I umpleri 1 I.M. | ....... a

FAPTE NEDEMNE 
DE UN MEDIC...

Minerul pen-.ioii.ir (V-I.ivian Rorcca d<ri Vulcan 
ne- i vizitat la redacție și cu .unAruciune iu suflet, 
.1 rugat sa pulilicurn în ziar dc pro neomenia unor 
medici Chiar și in aceste zile ,ile libertății și dem 
rutații cucerite prin singe nu se deiiaraseaza de 
n1^'...■linele folosite in regimul dc tristă amintire.

„In ziua dc 6 ianuarie, in urma miei crize, arn 
înlernat-o pe soți 1 nu . Verginei Borc»-a Li Spitalul 
din \'ul m. De îngrijire s-a oriipit domnul doctor 
Alexandru Angclescu. Inț.leg cii spitalele nil au 
avut și încă nu au medicamente suficiente pentru 
bolnavi, dar superficialitatea eu 1 tirc meii ui :■ a 
ocupat de tratare 1 bolii dc care sufri.i soț.a mea, 
m-a indignat, m.u ales că starea s.iriat.o.ii soției s .1 
agravat de la o zi ia .alt 1. l'.u eram mai mult i i 
■ pital. Am iniei venit și la medicul șei de ție
interne, domnul doctor (ilnțâ, dar fără nici 1111 re
zultat. Mai mult, m au surprins vorbele jignitoare 
ale medicului Gliițu, care mi a spu . 1 1 „tratarea 
bolii de «•arc ■ uleia soția dv. (trichinoz.i), tiel'ilie 
fiicuta la un ioc cu aniln.iiv'c, nu in .spil d".

Dnpa doua snptamim, ,-idiisi in ziua de 18 i i 
ntiarie, mi s a im-nsfiuțat s.i o transport pe soția 
mea la Spitalul din Petroșani pentru irivesligațu
Dar nu <11 salvarea, ci cu autobuzul '.ni cu trenul, 
l.a insistențele doamnelor asistente Hăpre.in și Pin 
zării, (adinini trasera soției medicamente în piu. față 
de cele proscriși’ de ini-Jicnl Angclescu), care, v.l- 
zînd starea gravii 1 rănutații soției mele, an interve
nit și am ol linul alvarca pentru .< fi 11 an .poitată 
IM I'i’Iio iii

A consi'mnal cele relatate 
Teodor ftUStl

<< nnliniiarr Tn <•
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Cinstea vîndută pe boabe de cafea
Cele ce urmează s-au 

întîmplat luni, la Cofe
tăria nr. 321 — Ilermes, 

' cînd gestionar de servi
ciu era Florea Margareta. 
S-a vîndut cafea. Oame
nii au stat liniștiți la 
rind. Fiecare a cumpă
rat cîtc 210 grame — 100 
de lei. La un moment dat 
cele două vînzătoare Nen
hoff Irina și Spafiu Ana, 
anunță că nu mai este ca
fea. Oamenii nu cred și 
cer să se facă verificări. 
Cetățenii au chemat po
liția. S-a făcut controlul. 
S-a constatat că, pe bază 
de aviz, In cofetărie au 
intrat 150 kg cafea în 
saci de hîrtie și fiecare 
vînzătoare a primit cîte 
4 saci. Au mai fost aduși 
doi saci din magazia la
boratorului, în total 10. 
cîți erau trecuți pe aviz. 
Numai că la control 
s-au găsit 8 pungi a 500 
gr. „pentru schimbul 11“ 
— a motivat gestionara 
Florea, 4 pungi a 210 
gr. s-au găsit în văzul 
lumii pe tejghea (cit se 
vindea fiecărui cetățean) 
„pe care am oprit-o în 
timpul vînzării cu accep
tul cumpărătorilor pen* 
tru colegele de dupâ- 
amiază — ne spune Spa
fiu Ana, un carton pen
tru cutii de „Ness“ ras 
cu cafea boabe cîntărind 
12,160 kg dosită dc Ncn- 
hoff Irina „pentru schim
bul doi de azi și dc mîi- 
ne" (cită mărinimie II). 
Intr-o magazie de lingă 
biroul șefei s-a mai gă
sit o pungă cu 700 gr. 
cafea provenită dintr-un 
transport anterior, pungi 
cu drageuri de zmeură. 
(Pe aviz au intrat 200 de 
pungi, 18 s-au găsit sub 
tejghea, 51 s-au găsit a-

Greva din Valea 
Jiului -1977

(Urinare din pag. I)

și Gheorghe Maneliuc, fost 
miner la Aninoasa, arestat 
de securitate, la puțin timp 
după grevă și expulzat, ul
terior, din Valea Jiului. 
Gheorghe Maneliuc a mu
rit, după cum ani aflat de 
la prieteni de-ai lui. In ur
ma bătăilor primite la „an- 
alTctele" din beciurile se
curității.

lordache Dumitru, Vasi- 
lc Bogdan, Ion Toma, Va- 
rilc Caila, foști mineri la 
IM Lupeni, în prezent pen
sionari. au suferit schin
giuiri i condamnări. Gon- 
"tantin Dobrp a fost trans
ferat „In interesul servi- 
<iuliii" In orașul Craiova. 

laeob Dumitru, fost mi
ni r, actualmente pensio
nar, lider al greviștilor din 
Valea Jiului '77, deși este 
un om pe deplin normal, 
ca toți oamenii, pe baza 
unui diagnostic medical, a 
fof t Scuzat și tratat de o 
„boală psihică". In spitalul
de psihiatric din Zam.

l-itri doar cîțiva din ml-
n< rii greviști de pe lista
neagră, care au avut de
• oferit In urma grevei

supra țucrătoarelor, cele
lalte au fost vîndute tot... 
personalului, nici n-au 
fost scoase la vînzare).

Acestea sînt faptele. 
Cu atît mai de condam
nat cu cit cumpărătorii 
au stat corect la rind, au 
încuviințat ca vînzătoa- 
rea Spafiu Ana să rețină 
cafea și pentru lucrătoa
re. Numai că mărinimia

Șl TOTUȘI SE 
MAI INTIMPLĂI

— Cea mai puțin vino
vată este Spafiu Ana, îi 
reținem doar dosirea 
pungilor de drajeuri, Fe
kete Helena, fiind femeie 
de serviciu am conside
rat că nu a avut tangen
ță cu marfa, deși a știut 
de ea că e dosită. Ges
tionara și cele două vîn
zătoare au fost amendate 
cu cîte 2000 de lei fie
care, cu posibilitatea de 
a plăti în 48 dc ore ju
mătate din minimul pre
văzut de lege.

Cerem și părerea direc
torului ICSA și AP, 
Gheorghe Toma.

— Fapta este de con
damnat și, împreună cu 
comitetul Frontului Sal
vării Naționale din între
prindere am luat urmă
toarele măsuri: Florea
Margareta a fost scoasă 
din munca de lucrător 
gestionar: Spafiu Ana a 
fost mutată vînzătoare 
într-o altă unitate de 
profil, Nenhoff Irina și 
Fekete Helena au fost 
trecute muncitoare în 
depozit. Este bine să știe 
toți lucrătorii comerciali 
și îndeosebi gestionarii că 
nu vom permite nici un 
fel de abatere de la Le
gea nr. 3, că orice încăl
care va atrage după sine 
scoaterea din munca de 
gestiune.

După gravitatea fap
telor și măsuri care, vrem 
să credem, vor fi în mă
sură să-î convingă pe 
lucrătorii din comerț — 
și îndeosebi pe gestionari 
— că cinstea și corectitu
dinea nu se vînd pe boa
be de cafea.

Simion POP

Superbă dovadă n coeziunii dintre popor ți armată. Foto: I. I.ICIU

„ZORI NOI" INTERVINE

MAI MULTA OPERATIVITATE!
Gh. Tudorașcu din Tctrila 

ne-a solicitat ajutorul. In 
garsoniera tatălui său s-a 
spart un calorifer și e les
ne de înțeles ce s-a întlm- 
plat. Ne-am deplasat ime
diat acolo. Blocul 33 din 
cartierul 8 Martie, este u- 
nul dintre Imobilele cu 
cele mai mari probleme. 
Subsolul este Inundat In 
întregime, temperatura 
foarte scăzută In aparta
mente șl alte hibe de a- 
cest gen chinule locatarii. 
In apartamentul 24, gar
soniera In care locuiește 
Atanasle Tudorașcu, miner 
pensionar, vedem un ade

FAPTE NEDEMNE
(Urmare din pag. 1)

După cum am putut citi 
de pe fișa medicală, diag
nosticul ar fi „colită bi
liară, pancreatită și trichi- 
noză“. (Am sacrificat un 
porc în iarna aceasta, dar 
din analiza de laborator a 
cărnii a rezultat că nu 
este infestată. Nu știu prin 
ce împrejurări soția a asi
milat și această boală...).

După investigațiile făcu
te în ziua de 18 ianuarie 
la Petroșani s-a constatat 
că soția este bolnavă și ne
cesită un tratament inten
siv. Astfel,' în ziua de 19 
ianuarie a fost transferată 
de la Spitalul Vulcan la 
cel din Petroșani. Doamna 
doctor Georgeta Țurnă, ca
re se ocupă de tratarea 
bolii soției mele a dat și 
dă dovadă de multă probi
tate profesională, de medio 
și om. In 24 de ore de la 
internare, soția s-a putut 
ridica din pat și se află 
în stare tot mai bună, în 
curs de vindecare, denotă 
că se află în mîini sigure.

îmi pun umila mea în
trebare: de ce unii medici

MIȘCARE
Mișcarea Ecologică Ro

mână își are reprezentan
ții ei și în Valea Jiului. 
Grupul de inițiativă al a- 
cestei mișcări din Valea 
Jiului a și luat legătura 
cu forul de conducere al 
acestei mișcări și a început 
înscrierea aderenților. Iși 
propune lupta împotriva 
poluării de orice natură : 
chimică, biologică, fonică, 
radioactivă, culturală ctc, 
dar, în primul rînd, împo
triva poluării morale. Așa 
cum se specifică în Ape
lul lansat, deviza Mișcării 
Ecologice Române este : 
„Un om curat, într-o țară 
curată, înfr-o lume curată".

Grupul dc inițiativă a 
programat o primă întîl- 
nire a susținătorilor mișcă- 

vărat dezastru. Apa caldă 
ce a inundat apartamentul 
a distrus locuința, a afec
tat mobila și toate bunu
rile din casă. Un instalator 
adus de Gh. Tudorașcu a 
demontat caloriferul de
fect, a pus un blind șl a 
Dlccat Solicitarea adresa
tă de cetățeanul Tudoraș
cu se referă la interven
ția pe lingă EGCL Pctrl- 
la pentru a remedia In 
cel mai scurt timp defec
țiunea.

T.a EGGb Petrila discu
tăm cu Constantin Popes- 
eu, contabil șef, șl cu șe
ful secției de gospodărie 
comunală, Parascliiv, In 

din Vulcan pe care, de 
fapt, cu toată sinceritatea 
i-am nominalizat — în ca
zul meu, de fapt al soției 
mele — nu au dat dovadă 
de omenie, de probitate 
profesională ? Și situația 
mea nu este singulară. 
Mulți pacienți doresc să 
fie tratați la Spitalul din 
Petroșani. De ce, stimați 
medici din Vulcan 7

Acum, cînd ne bucurăm 
de drepturi și libertăți pe 
care le-am așteptat ca ae
rul și lumina, cînd totul 
se face pentru om și bine
le său, stimați medici, din 
Vulcan și Valea Jiului, de- 
barasați-vă de unele me
tehne, „de atenții" (nu toți, 
dar uqii trebuie să o faceți, 
ca cei relatați de mine). 
Mulți sîntem mai nevoiași 
ca dumneavoastră, iar dv. 
lucrați și primiți un salar, 
puteți primi flori, să vă 
bucurați de gratitudinea și 
respectul celor pe care îi 
tratați. Să nu uitați că 
pentru un bolnav primul 
medicament este cuvîntul, 
verba bună, îmbărbătarea 
și dragostea față de pa
cienți.

ECOLOGICĂ
rii pentru ziua dc 30 ia
nuarie a.c., ora 17, la Casa 
dc cultură din Petroșani. 
Pină atunci cei care do
resc să adere la această 
mișcare se pot adresa ur
mătorilor membri ai Gru
pului de inițiativă: Romu- 
lus Vcnțel, strada Inde
pendenței, bloc 3, ap. 3 sau 
la serviciu, IPSRUEEMP, 
strada Lunca, Petroșani, 
Francisc Szabo, str. Victo
riei, bloc E2, sc. I, ap. 6, 
Vulcan, Al. Szuszer, birou 
tehnic SUCT, Doina Senk, 
Cinematograful „Parîngul" 
V. Pirici, CMVJ (tel. 345), 
lulius Bor, str. Republicii 
105/14 Petroșani. Doritorii 
pot obține formularele de 
adeziune la această mișca
re. (I.D).

prezența domnului Tudo
rașcu, factorii de decizie 
de la nivelul EGCL Pe
trila ne-au asigurat că 
meseriașii întreprinderii 
vor monta caloriferul In 
apartamentul 24 și în mă
sura In care vor dispune 
de material vor remedia 
șl parchetul. Am-fost asi
gurați că se vor întreprin
de acțiuni pentru rezolva
rea problemei căldurii șl 
apei calde tn blocul 33. Aș
teptăm ca pi omisiunile să 
fie realizate șl noi vom in
forma «ititorii noștri des
pre modul In care EGGb 
șl-a respectat aceste asi
gurări. (G.0)

| TELEFON. Se impune 
' montarea urgentă a unui 
| post telefonic la stația de 
. filtrare a apei Taia, întru- 
I cît de aici sînt alimentate 
I cu apă orașele Petrila și 
* parțial Petroșani. Telo- 
| fonul este necesar atit 
. pentru intervențiile ope- 
| rative, cît și pentru infor- 
Imațiile zilnice privind ca

litatea apei. (C.I.)
■ OMENIE. Prin telefon 
I de la colaboratorul nostru 
I Ștefan Nemccsek primim:

„La mina Paroșeni, la pro- 
. punerea comitetului F.S.N. 
| pe întreprindere, prin con- 
. sultarea tuturor oameni- 
I lor, au fost depuși In Con- 
] tul „Libertatea — 1989", 
] 153 000 lei, reprezentînd 
. valoarea fondului de pre- 
| miere a oamenilor pe luna 
I decembrie". O frumoasă

dovadă de omenie pentru 
. care oamenii de la mina 
I Paroșeni merită toate feli- 
. citările I

SINDICAT LIBER. Șo- 
1 ferii de la SUCT Petro- 
I șani s-au constituit tn sin- 
1 dicatul liber al șoferilor. 
I In cadrul ședinței de con-' 
; stituire au fost stabilite 
I modalități de lucru ale 
I* colectivului, obiectivele ca

re stau in fața sindicatului 
nou creat, care are ca scop 

| garantarea drepturilor șo- 
Iferilor de la această uni

tate. Dc asemenea, au fost 
aleși reprezentanții șofe- 

| rilor în conducerea sind' 
■ catului liber. (V. Beldie)

I COTIDIENE

PREPARATORII din Pe
trila au hotărît ea fondul 
de' premiere ce li se Cuvi
ne pe trimestrul IV 1989 
să fie virat integral In 
Contul „Libertatea — 1989". 
Este vorba de o sumă de 
137 000 lei, sumă care a și 
fost virată la CEC. (I.D.)

DECIZIE BIZARA. Con
ducerea ICSA-AP Petro
șani a adoptat o decizie 
cel puțin bizară. Odată eu 
redeschiderea restaurantu
lui dc la Hotelul „Central" 
din Petroșani s-a stabilit 
programul unității între 
orele 10 și 19,30. In acest 
fel, oaspeții găzduiți î- 
hotel nu au unde servi mi 
cui dejun. Măsura luată 
de conducerea ICSA-A/ 
dovedește lipsă de spirit 
comercial și de respect 
față de cumpărători. (Al. II.)

CIINE. Ieri dimineața, 
în intersecția de la Casa 
de cultură, chiar In mij
locul străzii zăcea un cîine 
mort. Bineînțeles, toată lu
mea II privea ca pe un 
cline. Nimeni Insă de la 
gospodăria orașului nu s-a 
gîndit să-l ridice. Sugerăm 
ca în acțiunea de asanare 
a vechiului IGGL să se re
înființeze secția de ecari
saj. Am scăpat numai do 
doi cîini... (M.B.)

„OMUL PURUREA TI- 
NAR I". Duminică de la 
ora 11, Teatrul de stat 
„Valea Jiului", ne Invită 
să vizionăm un spectacol 
în premieră. Este vorba de 
un colaj de texte din pu
blicistica și proza cu ca
racter politia a marelui 
Eminescu, colaj realizat 
dc Dumitru Vclca, sub ti
tlul „Omul pururea tînăr". 
Un spectacol care se adre
sează îndeosebi tinerilor. 
(Al. II.)

FOLCLOR Ansamblul 
folcloric profesionist „Ba
natul", prezintă la Petro
șani, In sala Casei de cul
tură, două concerte de mu- 
rică populară. Soliștii Ul
mii CîrțI, Garmtn Popovic! 
șl Lazar Dlagoev. Concer
tele vor avea loc luni, 29 
ianuarie, de la orele 17 șl 
19,30. (Al. H.)

Robrică realizați de
Gheorghe 0H1RVASA

unora dintre ele s-a trans
format în lăcomie pe 
care, pentru a și-o satis
face, au recurs la vechiul 
nărav — dosirea mărfii. 
Și aceasta în condițiile în 
care se fac eforturi deo
sebite pentru aprovizio
narea populației.

Am stat dc vorbă cu 
cele patru lucrătoare co
merciale în sediul Poli
ției. în timp ce ofițerii 
și-au făcut datoria.

— E urîtă fapta dum
neavoastră 1

— Nu urîtă, foarte url- 
tă. Deși nu mă simt vi
novată decît de cele 18 
pungi cu drageuri găsi
te. Cafeaua n-am ascuns-o
— Spafiu Ana.

— De azi încolo n-o să 
se mai întîmple — Florea 
Margareta.

— Nu voi mai dosi 
marfă — Fekete Ilelena.

— Am greșit, dar n-o 
să se mai întîmple — 
Nenhoff Irina.

Cerem părerea ofițeru
lui de poliție ;

a represiunilor care au ui - 
mat.

Au existat, desigur, ,șî 
mineri care au participat 
la grevă și au murit de 
moarte naturală, In cei mai 
bine de 12 ani care au tre
cut de atunci. Pentru res
tabilirea adevărului, în 
condițiile presei noastre, 
de azi, cu adevărat libere, 
facem pe această cale a- 
pel la cei care cunosc bine 
faptele, să aducă noi măr
turii, să ni se adreseze cu 
încredere. Din investigați
ile făcute pînă acum, re
iese că a existat un corte
giu lung dc suferințe șl 
nedreptăți, linele din ele 
se mai mențin și se cer 
îndreptate...

Punem punct aici rela
tărilor cu privire la greva 
minerilor din '77, care a 
avut un caracter revendi
cativ. Dar vom relua, tn 
curind, cu multe amănun
te, relatările despre oame
nii care au avut do suferit, 
mal suferă șl trebuie să 
fft> reabilitați în fața In
stanței morale a opiniei 
publice pentru a-.șî primi 
drepturile de care au (ost 
frustrați prin abuzuri șl 
represiuni •
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Un exemplu tipic de 
izolare, pentru simpla 
vină de a crede In Dum
nezeu n-i l-a prezentat 
spre a fi publicat, cola
boratorul nostru, Ioan Bă- 
loi. Vă prezentăm o par
te din conținutul cutremu
rătoarei scrisori cu titlul 
„Prețul credinței".

„După douăzeci de ani 
de activitate neîntrerup
tă ca „Educatoare" la 
Grădinița nr. 2 și nr. 6 
din orașul Lupeni, In pri
măvara anului 1983, 
doamnei Gheorghița Zmcd 

se desface contractul 
de muncă In baza Legii 
nr. 5/1978, art. 64, litera 
„t“, măsură întreprinsă 
de Inspectoratul școlar cu 
aprobarea organizației 
orășenești Lupeni a par
tidului comunist pentru 
credința .ei în Dumnezeu, 
pentru că participă la 
ședințele Cultului Penti
costal Lupeni.

După acuzația 
încălcări a eticii 
mintului modern 
nunata epocă 
adusă de înseși
el, nu se Împotrivește ho- 
tărîrii luate și pleacă cu 
lacrimi în ochi în căuta-

gravei 
învăță- 

din „mi- 
de aur" 
colegele

muncă 
între- 

mic,

rea unui loc de 
pentru a-și putea 
ține băiatul mai 
lev la Timișoara.

Zile și săptămîni de-a 
rîndul a bătut la porțile 
întreprinderilor din zona 
orașului fără să găsească 
un loc de muncă adecvat

e-

CRUDUL PREȚ 
AL CREDINȚEI

pregătirii ei. In ziarul 
local s-a anunțat un post 
vacant de PAZNIC de 
noapte.

Iarna geroasă a acelui 
an 1983 — o surprinde 
subțire îmbrăcată pentru ‘ 
această muncă, ca Paznic 
la moara veche din Lu
peni care nu avea o în
căpere, o cabină, un loc 
de refugiu pentru visco
lul tăios din . timpul lun
gilor nopți, obligată fiind 
să patruleze pe lingă zi
durile reci, respingătoa
re, pentru a nu îngheța.

Din milă, ceferiștii can
tonului apropiat o mai 
cheamă să-și dezmorțeas
că oasele înghețate de ger.

Timpul trecea cu greu 
însă, în toamna anului 
1985 este transferatei ca 
PAZNIC la poarta nr. 3 
a minei Lupeni unde a 
muncit pînă la Revoluție.

Am rugat-o să ne spu
nă cîteva cuvinte.

— Acum nu e momen
tul de autobiografii, 
resc nespus să mă 
torc în învățămint, 
care nu l-am pătat 
nimic. Iar visul meu 
plinit va fi o mare 
lizare : să fiu din 
printre minunății < 
ai grădiniței.

N.R. Doamna 
ghița Zmed a pătimit deș
tul pentru credința ei. 
Dar nu în zadar I Revo
luția, dreptatea au învins 
în această țară 
minunați. Așa 
fost informați 
toratul școlar, 
Gheorghița Zmed a 
repusă în drepturi, 
din nou educatoare 
grădinița nr. 5 din 
peni.PREFAȚA LA UN

In Jurul orei 10. O șe
dință care se vroia „de ca
binet", la preparația Co- 
roești, miercuri, 24 ianua
rie, Intre președintele co
mitetului F.S.N., președin
tele sindicatului și condu
cerea uzinei — s-a trans
format in altceva. Intr-o a- 
dunare spontană, la 
au participat salariați 
schimbului I din toate 
țiile, fără ca procesul 
producție să fie 
Era vorba de consemnarea 
unor revendicări pe 
preparatorii de aici, 
preună cu colegii lor 
celelalte uzine de prepara
re, urmează să le prezinte 
guvernului. Și cine altcine
va declt ei, salariații, sînt 
îndreptățiți să formuleze 
aceste revendicări ? In nici 
un caz, acest lucru nu se 
putea face — in prima fază 
-- prin reprezentanți I

Această adunare a prile-

care 
ai 

sec- 
de 

afectat

care 
!m- 
din

juit, de altfel, un dialog 
direct între conducere și 
salariați pe teme care fră- 
mijiiâ colectivul: cine a 
dispus angajarea domnu
lui Ghcorghe Lăzărescu, 
fos^ activist de partid, In 
funcția de tehnician, știin- 
du-se că, există persoane 
care puteau fi promovate 
pe asemenea posturi (Cor
nel Pinte) : modul în care 
se face servirea la chioșcul 
de incintă, cu precădere, 
pentru conducerea uzinei; 
prezentarea unor biografii 
profesionale ale membri
lor comitetului F.S.N. — 
cu referiri directe la Geor- 
ge Drăgănesc —, și nemul
țumirea majorității în pri
vința felului cum s-au îm
părțit ajutoarele (Elena 
Cujcrcan, Vasile Bitoancă); 
cazul sudorului Bebe Co- 
jocaru care, pentru acti
vități mal mult obștești — 
amenajarea terenului

Laboratorului de pati- 
nr. 340 — din Petrila,

E drept... Uneori pină 
și copacii râmîn singuri 
in drumul lor spre e- 
tcrnitatc...

unsi măsuri
Foto : V. I’OLL \K

S-a dus baba cu colacii!
Zilele trecute, colectivul 

serie și cofetărie — unitatea 
a hotărit destituirea din funcția de șef de unitate 
a lui Iosif Demeter. I.a întrunire au fost de față re
prezentanți ai Comitetului F.S.N. din ICSA—AP șl 
ai Direcției comerciale a municipiului. Motivele sînt 
multiple și adevărate: abuzuri, purtări grosolane, a- 
titudine de patron, ,,îndulcirea" cu diverse produsa 
(ness-uri, ananasuri, arahide, ciocolate, portocale și 
altele) a suspușilor vremii, foștii tovarăși. Deci, rînd 
pe rind, se duce baba cu colacul pentru toți șefii 
necinstiți și „mînjiți". (M.B.)

copii

Gheor-

de oameni 
cum am 

de inspec- 
doamna 

fost 
Este

MITING

UNA

tenis și a patinoarului 
primea salariu de 
dor categoria VI/2 (Zita 
Deak și llie Cață); în munci 
care solicită efort redus să 
fie numiți oameni care se 
știe că sînt bolnavi și 
greutăți familiale (Emil 
clăman).

Unora dintre aceste 
trebări li s-a răspuns, la al
tele răspunsul a lipsit 
sau a fost incomplet. Oa
menii nu se mulțumesc cu 
Jumătăți de măsură. Vor 
să știe adevărul pe care îl 
așteaptă să fie spus răspi
cat la mitingul pe 
preconizat pentru 
că, 28 ianuarie.

N. Red. — Ieri 
ță am aflat că, in 24 ia
nuarie, la Coroești s-a rea
lizat o extracție 
In special de 31,2 la 
sută, iar extracția globală 
a fost de 69,8 la sută, 
bele superioare celor 
nule în ultima vremel 
preparatorii știu să-și 
datoria I

au
Se

în-

care l-au 
dumini-

Am- 
obți- 
Decl, 
facă

Glicorehe OLTEANU

ORAȘ

k
Top nostalgic : compoziția vechiului 

transpusă in linie modernă, intră din nou in 
deci „Distruction", cu grupul sociaușistul — 
>’unk. I.iviu HARIIT1I

bateri*! 
topuri, 

Grrnip

Este un adevăr că Petro- 
șaniul e mult rămas în ur
mă față de orașul reședin
ță de județ. Situația este 
valabilă și In ceea ce pri
vește orașele din Valea 
Jiului față de centrul de 
reședință al municipiului 
Petroșani.

Comparați orașul Lu
peni cu cea mai mare pon
dere In extragerea de căr
bune cu orașul Petroșani. 
O asemenea comparație 
poate spune multe. Spitalul 
din Lupeni nu mai face 
față de mult solicitărilor, 
locuitorii fiind ncvoiți să 
apeleze la Spitalul din Pe
troșani, Nu avem policlini
că. Mai mult, o parte din 
medicii din Lupeni sînt 
solicitați a face gărzi la 
Spitalul municipal din Pe
troșani. In repetate rlnduri 
s-n cerut construirea 
pital orășenesc care 

cuprindă și secțiile de 
ternitate și pediatrie, 
nu mai corespund și 
dcauna s-au 
din parb i

unul 
să 

ma
ca r o 
tot- 

pur piedici 
municipiului,

POSTA 
REDACȚIE! 

f

VICTOR, 
felicităm

ca la vîrsta 
22 

I

se ■ 
a- 

in- 
zile.

JUGANAPU 
IM Uricani: Vă 
că ați reușit 
de 45 de ani să aveți 
de ani lucrați în grupa
de muncă, adică In subte
ran. întrebați dacă vi 
poate acorda pensie la 
ceastă vîrstă. Sîntem 
formați că în aceste
o comisie a Guvernului va 
analiza ,și această problemă 
a minerilor din Valea Jiu
lui, cu convingerea că ea 
va fi în favoarea dv.

IIOLBAN ION, ACCF, 
punct de lucru Lonca : Gu 
problema sesizată 
țiel vă rugăm să vă 
sați F.S.N. al ACCF 
găzii din care faceți
singurii In măsură să 
răspundă corect la 
sesizate.

redac
ad ro

și bri- 
parte, 

vă 
cel c

In așteptarea
Am primit din nou la re

dacție o scrisoare prin care 
ni se solicită să intervenim 
pentru schimbarea gestio
narului Milea de La centrul 
de butelii din Vulcan. Așa 
cum știm, aceasta a fost 
una din doleanțele oame
nilor care s-au întrunit la 
mitingul ce a avut loc

orașul Vulcan. Nu putem 
înțelege de ce Consiliul 
orășenesc al Frontului 
Salvării Naționale și pri
măria orașului Vulcan ter- 
glx’ersOSză acest lucru. De 
ce nu este schimbat Mi- 
lea ? Este de neînlocuit ? 
Ori sînt interese mai obscu-

Se pune tot mai mult în ultimul timp problema 
rentabilității carierelor existente în Valea Jiului. A- 
ceastă problemă planează și asupra colectivelor mun
citorești de la carierele Defor și Jieț. Nesiguranța 
zilei de mîine, nedumerirea s-au cuibărit în sufle
tele oamenilor, decimîndu-le încrederea în forțele 
proprii și, de ce să n-o spunem, aportul productiv. 
Toți se întreabă : se va închide cariera 7 Ce vom 
face 7 Unde vom lucra 7

A mai turnat gaz peste foc și articolul din ^A- 
devurul", pe care noi îl considerăm total neadevărat 
și nedocumentat. Nu acesta este adevărul despre 
cariera Defor sau cea de la Jieț. Noi nu am dat și 
nu dăm numai piatră. Spre exemplu, de cînd s-au 
deschis aceste cariere am dat 380 000 tone de cărbu
ne, iar volumul de descopertă se ridică la 2,4 mi
lioane mc. Coeficientul realizat este dp 6,4, ceea ce 
este cu mult sub cel planificat de 15 la 1. Deci slut 
argumente care demonstrează că sîntem rentabili. 
Tocmai de aceea nu înțelegem opiniile formulate In 
legătură cu carierele de unele cadre de conducere 
de la IM Lupeni și preparația Lupeni, pe care îi 
rugăm să nu se supere, dar nu sînt specialiști In a- 
ceastă problemă.

De aceea solicităm că dacă se ia în discuție ren
tabilitatea carierelor Defor și Jieț, acest lucru s.i 
fie făcut numai de către specialiști. Sugerăm forma
rea unei comisii din rîndul cadrelor didactice de la 
Institutul de mine din Petroșani, cu specialitatea 
Exploatări la zi, care să decidă rentabilitatea sau 
nerentabilitatea celor două cariere.

Pînă atunci noi ne vom vedea de lucru și ape
lăm la toți oamenii de bine din carieră să facă la 
fel. Dreptatea este de partea noastră și în 
condiții create în țara noastră ea trebuie să învingă

Sing. Marcel IVA.ȘCU, 
Sing. Adrian JITEA, 

I.M. Lonca

noilt

l

FRUSTRAT ANI DE
a vechii conduceri a spita
lului din Petroșani, iar pe 
șefii de la fosta Direcție sa
nitară județeană i-a lăsat 
reci...

Tineretul orașului Lu- 
peni nu are o casă de cul
tură și o sală de sport co- 
i espunzătoare pentru a-și 
petrece timpul liber.

șl 
con-

nicipiu, vlnzarea lor fă- 
cîndu-sc mai mult prin a- 
ccst magazin.

Sîntem nemulțumiți 
de aspectul noilor
strucții, și să nu mai vor
bim de amplasarea lor. Cu 
ce sînt mai îndreptățiți ce
tățenii Pctroșaniului să 
calce pe trotuare de mar-

/ z

Ecouri Ia un Decret-Lege

Fondurile de aprovizio
nare cu marfă nu au fost 
și avem impresia că nu 
sînt nici în momentul de 
față repartizate proporțio
nal cu numărul de locui
tori. Să nu mergem mai 
departe decît a arăta pro
cedeele practicate de ve
chile întreprinderi comer
ciale. Dar, și ulterior, ma
gazinul „Jiul", monopoli
za mărfurile venite în 
schimb, și chiar din fondul 
d< marfă al întregului mu

mură, iar lupencnii să Ișl 
rupă picioarele în gropile 
„noilor" trotuare ? Ce 
rcre aveți că în orașul 
peni nu există un hotel 
un magazin Romarta 7

In sfh.șit, vorbind 
activitatea sportivă, 
fondurile au fost i 
zatc pentru întregul muni
cipiu, dar de aceste fonduri 
a beneficiat numai orașul 
Petroșani.

Și încă ceva: Lupeniul 
mi arc o gară Avem gaia

pil- 
Lu-
sau

de 
toate 

reparti-

ZILE
loc de Lu- 

pentru că 
a prefe-

„Bărbăteni" In 
peni, probabil 
dictatorul 
rat, după sfidarea lui prin 
greva minerilor din *77, 
să nu mai audă de Lupeni. 
Dar, și această gară 
despic care mult»' se pot 
spune — numai gară nu se 
poate numi

In fine, sîntem con.știenți 
că minerii Văii Jiului con
stituie și trebuie să consti
tuie un detașament unit 
și puternic. Este bine ca 
Valea Jiului să constituie, 
o entitate omogenă Dar ne 
nemulțumește faptul că 
Lupeniul, oraș cu ponde
ra industrială, cu tradiți
ile lui, a fost frustrat din 
toate punctele de vedere 
In anii dictaturii. Sîntem 
rămași în urmă în mod in
admisibil atît față de con 
trul Județului, Deva, cît 
și față de centrul rnuniți 
pfului — Petroșani.

Senincază un grup de 21 
d« profesori de la Școala 

generală nr. 3 l.npcni
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—l.C.S. MIXTAL LI P E N I
încadrează direct sau prin transfer j

— doi paznici obiective speciale pentru 
orașul Lupeni

încadrarea se face conform l-egii 57/1974.

Informații .suplimentare la telefon 60353 
•au 60761 și la sediul întreprinderii.

I. C. K. M.
încadrează de urgența pentru Sucursala 

Petroșani
— 1 conducător tractoare rutiere
Condiții de încadrare și salarizare con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57'1974.
Informații suplimentare la telefon 17018

— Deva.

EREA MINIERĂ
mai;

FABRICA DE MORĂRIT 

Șl PANIFICAȚIE 
PETROȘANI

incadrej/â direct sau prin transfet i A

, 5? 1 electrician auto
5 J l— 2 mecanici auto in categ. 3. 4. 5

Condiții le de încadrare și salarizate con
form Legii 12/1971.

Informafii suplimentare se pot obține la
telefon 42673, 43134, biroul P.I.R.

incadreazd direct sau prin transfet 
următorul personal:

— 4 paznici pentru obiective speciale

Condiții de îucadrare conform Legit nr. 
1/1970, Legii 12'1971 și Legii 57/1974.

Informații suplimentare la sediul unității 
sau Ia telefon 60436.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 
Ut DRUMURI SI PODURI 

H H
încadrează pentru ț

BRIGADA DE CONSTRUCȚII MONTAJ 
VALEA JIULUI

următorul personal i

mecanic întreținere auto și utilaje'
— strungar
— sudor
—- mecanici deservenți buldozer
— mecanici deservențî excavâlpif tip

Castor

încadrarea personalului se va face con
form Legii nr. 57/1974 și Decretului nr. 206/ 
1988.

Relații suplimentare la Brigada C 1 M, 
Petroșani, telefon 43888. sau D.J.D.P. Deva, 
telefon 956/14126.

COdl’IIIMlVA „IIUHifV
I
c u sediul in Petroșani

strada N. Balcesru nr. 1

incadreaza direct sau prin transfer personal 
calificat in următoarele meserii;

— lăcătuș mecanic întreținere și repa
rații mașini de cusut și tricotat

— electrician de întreținere pentru insta
lații electrice interioare

— tîmplar mobila

— plapuinar

— țesător

eroilor pentru funcția dc responsabil 
de unitate

Condițiile de incadrace și retribuire sini 
rele; prevăzute de legea nr. 12/1971 și Le
gea nr. .57/1971.

Cei interesați se pot adresa la biroul 
personal al cooperativei și la telefon 432.51.

„Z
DAMIAN, ligm 
lORDAf III ,

VINZ fl!E

VINI) video Akai și ca
sete înregistrate. Telefon 
60608. (18 662)

SCHIMBURI l.OCUINȚE

SCHIMB apartament, 3 
camere. Petroșani — Ae
roport, c(t apartament 2— 
3 camere, în Vulcan. In
formații, Petroșani, strada 
Aviatorilor, bloo 34/15 sau 
16. (18674)

PIERDERI

PIERDUT dovadă pen
tru porumb pe numelo 
Grunță Marcu Iul Nicolae, 
eliberată do I.L@. Deva — 
Centrul Petroșani. O de
clar nulă. (18660)

PIERDUT legitimație ser 
viciu pe numele lorga .Iu 
ncl, eliberată de IM Gîm- 
pu lui Neag. O declar nu
lă. (18661)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Ncmeth 
Ifclen, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (18665)

PIERDUI' legitimație ser
viciu pe numele Gherbe 
Emeric, eliberată de IM 
Petrila. O declar nulă. 
(18675)

DECESE

Mica publicitate
ÎNDURERATA soție, 

Skroban Ileana, anunță 
dispariția fulgerătoare 
a preabunului și prea
iubitului ci soț 

ing. SKROBAN 
ALEXANDRU 

(25 ani)
Lacrimile mele fier

binți vor curge pururea 
pc tristul tău mormînt ! 
Dumnezeu să te ierte ! 
(18671)

PĂRINȚII Alexandru 
și Piioska și sora Ildiko 
nnunță cu ndîncă du
rere în suflet dispariția 
fulgerătoare dintre noi 
a preaiubitului fiu și 
frate

ing. SKROBAN 
ALEXANDRU 

(25 ani)
Sfișletoarc durere iu 

inimile noastre. Te vom 
plingc veșnic fiule și
frate! Dumnczi 
te ierte !

■u să

Sfinta slujbă a in-
mormîntării va ,avea loc
duminică, 28 ianuarie
1590, ora 1 t, la Biserica
Evanghelică din Petro-
ș.'mi. (18671)

FAMILIILE Kovacs 
Jozsef, Eva și Nan Ma
rin Silviu, Angcla cu 
durere în suflet anunță 
moartea fulgerătoare 
într-un groaznic acci
dent de automobil a ce
lui care a fost prietenul 
și finul 

ing. SKROBAN 
ALEXANDRII

Dumnezeu să-l odih
nească in pace! (18G72)

FAMILIA Cioabă Ni- 
eu. Ana și Florin cu a- 
dineă duicre anunță 
moartea fulgerătoare a 
ginerelui și cumnatului 

ing. SKROBAN 
ALEXANDRU

Dumnezeu sfi-l ierte! 
(L8G7I)

COLEGII din Cadrul 
Cooperativei „Unirea" 
Petroșani sint cu toată 
inima alături de colega 
lor Pir! Skroban și fa
milia, în marca durere 
pricinuită de moartea 
tragică și fulgerătoare 
a fiului lor

ing. SKROBAN 
ALEXANDRU 

(Soniko, 25 ani)

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (18678)

COLIX riVUL de 
muncă din cadrul 
ICSITUMMR, At. 310 
Petroșani, este alături 
do familia Skroban A. 
la greaua încercare pri
cinuită do decesul pre
matur al fiului

ing. SKROBAN 
ALEXANDRU

Sincere condoleanțe. 
(18668)

STUDENȚII anului 
II MIM sint alături do 
colega lor Ildi, în greaua 
încercare pricinuită de 
decesul fratelui ei 

ing. SKROBAN 
AI.EX ANDRU

Sincere condoleanțe. 
(18673)

GlIIOACA Lizicn și 
fiica Violeta împărtă
șim profunda durere și 
regretul familiei Skro
ban A. pricinuite! di 
pierderea fiului 

ing. SKROBAN 
alexandru

Silicei» condoleanțe. 
(18667)

COLIX 1IV IL do 
muncă din cadrul 
ICSITUMMR At. 310 
Petroșani este alături de 
colegul lor Nnn Nicolae 
la greaua încercare pri
cinuită de decesul soției 
sale.

Sincere condoleanțe. 
(18GG9)

COLECTIVII I Spita
lului orășenesc Vulcaq 
este alături de dr. Isactt 
I’ulvhl in marca durere 
pricinuită do decesul 
mamei sale.

Odihnească-sc in pa
ce f (18G70)

MULȚUMIM pe a- 
coastă calc tuturor a- 
colora caro au fost ă- 
lături do noi prin pre
zență, telefoane și fiori 
în marca durere prici
nuită do dispariția pre
matură a minunatului 
om care a fost 

ing.
ROMO.ȘAN.l 
GIIEORGIII.

Să-i fio țarina ușoară. 
Familia.

FAMILIA Daisa a- 
nunță cu adincă durere 
încetarea din viață a 
scumpului lor fiu 

NICOLAE 
după o groaznică sufe
rință.

Inmormintarca are loc 
azi, ora 11,30. Cortegiul 
funerar pleacă de la 
Biserica Evanghelică.

Nu-1 vor uita, nicio
dată, mama, tata și fra 
telc. (18GG3)

COLEGELE do la 
Căminul de copii nr. 4 
Petroșani sint alături do 
colega lor Daisa Eczse- 
bet la durerea pricinui
tă de pierderea fiului ei 

DAIS 4 NICOLAE 
(26 ani)

Sincere condoleanțe. 
(186G6)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC 2 ani d.- 
la trecerea în neființă ,i 
mamei

KAPITAN MARIA 
Nu te vom uita niciodată 

Toni și Pușa. (18652)
GU NEMARCWNITA 

durere în suflet soția ți 
cei trei copii anunță împli
nirea a 10 ani de la tre
cerea în neființă a celui 
ce a fost

PUICI ZAHARIE
Va rămînc pentru lot 

domina în amintirea noa.C 
tră.

Cei ce l-ați cunoscut, p- 
corclați i un gînd. (I86;>4)
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