
CĂRBUNELE - VINERI
*

Dispecerul EMVJ, dom
nul Dan Candea ne-a in
format că în cursul zilei 
de vineri au fost livrate 
economiei naționale 23 700 
de tone de cărbune. Rezul
tate de excepție obține, 
fn continuare, mina Petri- 
la, care a extras 618 tone 
de cărbune peste prevede
rile zilei. Peste preliminar

s-au situat și realizările 
minerilor de la Vulcan — 
plus 29 tone, Paroșeni — 
plus 20 de tone, Bărbătenl
— plus 10 tone și Valea do 
Brazi — plus 136 de tone. 
Destul de aproape de pre
vederile zilei s-au situat 
minerii de la Petrila-Sud
— minus 3 tone și Aninoa- 
sa — minus 18 tone.

A început procesul

DE LA 
ELECTRICĂ
Aseară, la ora 21, inter

pelat telefonic, domnul in
giner Barbu Marinescu de 
la UE Paroșeni, ne-a In
format : „Funcționăm cu 
-azaucte t. 2 șl 3, și turbi
nele 1 șl 2. Energie electri
za — 50 MWh. Energia ter
mică — 140 GcaL Agentul

UZINA
PAROȘENIf

termic are 105 grade Cel- 
slus pe tur“. In cursul zilei 
de ieri. Uzina a primit 1255 
de tone de cărbune. La ora 
21, ora convorbirii noastre 
telefonice, încă 9 vagoane 
cu cărbune porniseră din 
preparație spra uzină. 
(AL H)

Simbătă, 27 ianuarie, a început în București 
procesul primului grup de colaboratori apropiați ai 
fostului dictator, acuzați de complicitato la infrac
țiunea de genocid.

In boxa acuzaților s-au aflat Postelnicu Tudor, 
Bobu Emil, Dincă Ion, Măncscu Manca.

Procesul este judecat do Tribunalul Militar te
ritorial București.

După ce președintele completului a declarat 
deschisă ședința din această zi, în conformitate cu 
normele procedurale legale, s-a făcut apelul nomi
nal al inculpaților. In continuare, a fost citit actul 
do sesizare a instanței. S-au enunțat de procuror 
șl do apărare precizările procedurale privind con
stituirea ulterioară, po parcursul desfășurării pro
cesului, a părții civile.

Președintele completului de judecată a adus 
la cunoștința inculpaților că fn conformitate cu 
garanțiile procedurale legale vor putea pune Intre-
. - ------- ---- .

bări și da explicații la întrebările ce vor fi adresa
te in timpul procesului.

S-a procedat apoi Ia cercetarea judecătorească, 
prin audierea inculpatului Dincă Ion.

La ședința publică de sîmbătă, transmisă di
rect de posturile românești de radio și televiziune, 
au asistat numeroși ziariști romani și corespondenți 
permanenți sau trimiși speciali ai agențiilor de 
presă, ziarelor, posturilor de radio și telcvMnne 
din străinătate.

Următoarea ședință a Tribunalulu' nilitar te
ritorial București va avea loc în dimiueața zilei 
de 29 ianuarie, începind cu ora 9JXL

Reportaje privind desfășurarea următoarelu. e~ 
dințe de judecată vor fi difuzate în cadrul emisiu
nilor de actualități ala posturilor noastre de radia 
și televiziune.

(Rompres)
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Cu domnul NICOLAE PICII, ministrul minelor despre 
STAREA ȘI PRIORITĂȚILE 

MINERITULUI VĂII JIULUI

Sondaj de opinie în plină stradă 

V-ATI GINDÎT CU CINE 
VOTA ȚI ÎN 20 MAI ?

Cu prilejul primei sole deplasări in Valea Jiului, 
in calitate de ministru al minelor, in pofida progra
mului deosebit de încărcat, domnul Nicolae Dicu a 
avut amabilitatea să accepte un dialog scurt pe 
tema probii melor actuale ale mineritului Văii Jiului.

— Stimate domnule mi
nistru. vă rugăm să vă 
referiți la starea și priori
tățile mineritului Văii Jiu
lui la această primă oră 
după Revoluția din decem
brie.

— Valea Jiului -••■te ba
zinul cel mai mutilat al 
mineritului românesc. A 
ajuns pe locul doi pe țară 
ca potențial productiv și 
Importanță economică. Dar 
tocmai din această cauză 
se situează în prim-planul 
atenției din partea Minis
terului nostru, al Guver
nului. Dovadă acestei aten
ții este ți faptul că ne a- 
flăm aici...

— (arc este explicația 
acestei situații

Explicația ? In orice 
' a?, situația nu se dato- 
rește oamenilor, n,cl ca
drelor tehnice, conducăto
rilor producției, ji nici 
muncitorilor. Dacă Valea 
Jiului a ajun* să fie hnzi- 
tril cei mai mutilat, țin să 
precizez că oamenii mine
ritului da aici au ajuns cel 
mai oropsiți. Prin nivelul 
Împu* fn mod abuziv, a- 

icrant producției, a deve- 
hlt imposibilă realizarea 
programelor do deschideri 
•! pregătiri, menținerea fn 

/ 

condiții normale a fluxu
rilor tehnologice, a circui 
telor de acraj. S-a mers 
„din soluție in soluție", din 
improvizații in improviza
ții. Nivelele draconice im
puse extracției — să ceri 
dublarea producției In cinci 
ani n-a fost altceva decit 
o aberație I — au dus m. 
neritul la o stare gravă.

— Care silit urgențele 
pentru ameliorarea situa
ției 7

— Urgențele sint redre
sarea tehnică a minelor, 
mai ales din punctul de 
vedere al securității mi
niere, depășirea stărilor 
de periculozitate din punc
tul de vedere ăl gazodina- 
micii, focurilor endogene, 
al electrosecuritrtții. Mi- 
nede trebuie reașezate pe 
baze noi, redimensiunate 
In concordanță cu puterea 
7ăcămlntu1ui, resti uctura- 
te astfel Incit ‘ă devină 
rentabile,

— Șl producția 7

— Ar fi greșit ca, Ir, 
condițiile actuale, să punem 
pe prim plan producția. In 
primul rlnd securitatea mi
nelor, redresarea tehnică, 
eficiența și apoi producția 
propriu-ti Ui fată ordinea 
priorităților.

— Redresarea implică, 
ui mod firesc, cerințe 
multiple in fiecare colectiv 
minier...

— Cerințele sînt multl- 
|.le, Justificate și se bucură 
de înțelegere. Problema 
care s-a pus mai puțin, 
irr.ft, este următoarea: ce 
fao colectivele înseși pen
tru a soluționa cerințele 
respective, pentru a crea 
baza materială în vederea 
oluționării acestora ?

— Multe cerințe silit do 
ordin social, reprezentind 
revendicările minerilor 
Văii Jiului cu care s-au 
prezentat la guvern. Care 
este soarta lor ?

— Aceste revendicări, a- 
tll cele economice cit și 
cele sociale, soluționarea 
lor de către comisia inter
ministerială constituie o- 
biei-tul lntilnirii noastre de 
azi cil reprezentanții mi
nerilor de la fiecare unita
te și con-iliul de adminis
trație al Combinatului. In 
cadrul acestei lntîlniri se 
va discuta la obiect și vu 
invităm să participați.

— Vă mulțumim, stimate 
domnule ministru.

Interviu realizat <!« 
loan Dl'llEK

N. Rod. — Despre Iutii- 
nirca de ieri, Intre, minis
trul minelor și ceilalți 
membri ai comisiei inter
ministeriale cu minerii Văii 
Jiului, vom relata in numă
rul viitor al ziarului.

Acest sondaj de opinie 
a fost efectuat în stația 
1*1X0 I.ivezcni. Aprovi
zionarea cu benzină fiind

1. Pe cine alegeți la 20 inai 1090 1
2, Ce așteptați de ia aleșii d-voastra ?

— Drăgancca Viorcl, O- 
colul silvic Petroșani, 50 de 
ani : Cu Frontul Salvării 
Naționale, făru discuție. 
Și, după părerea mea, ion 
lliescu ar fi cel mai în mă
sură să ducă țara la bine
facere. Dacă va fi ales, să 
ducă la bun sflrșit ceea ce 
a început.

— Vasile Jitea, l Ml IT, 
10 de ani: Nu m-iini gîndit, 
mai e timp.

— Constantin Negrea, 
1GCL, 30 de ani ; Cele mai 

URICANI-POLITIA E VIGILENTĂ!
3

Poliția din Uricani a Înțeles că trebuie 
să-și Îndeplinească atribuțiile : npnraica 
liniștii și ordinii publice, a oamenilor cin
stiți, pașnici. Cazul prezentat de lt Dumi
tru lacob și sg. maj. Emilian Călina, din 
biroul judiciar al Poliției din localitate, 
este edificator. In 5 ianuarie a.c„ Clieța 
Cornel și Duc loan, salariați ai sectorului 
III de la JM Uricani, după consumarea 
excesivă a băuturilor alcoolice, s-au eri
jat în... anchetatori. Au mers In camera 
51, din căminul nr. 12, l-au legat cu mîi- 
nile la spate pe colegul lor de muncă To- 
derașeu Costel și, pîrlindu-1 cu țigara și 
bricheta, ba onicniiițîndu-1 cu cuțitul au 
Început , ancheta. Motivul 7 N-o să vă 
vină să credeți : deoarece • Todcrașctt a 
fost crescut la un orfelinat, ar fl... terorist!

Și, uite așa, cci doi iresponsabili s-au 
„distrat" de la ora 22 pîna in jurul orei 
1,15. Președintele de cămin a sesizat că, 
in camera respectivă, ceva ntt-i în regulă 
și a anunțat poliția. Cazul a fost cercetat, 
iar cci doi sînt arestați sub acuzația de 
tilhârie și privarea de libertate. In mo
mentul dc lății așteaptă, în a'estul Poliției 
din Petroșani, să fie Judecați după proce
dura do urgență. După faptă, ți răsplată.

Cei doi jxilițiști ne-au mai relatat și 
faptul ca membri ai Organizației Tinere
tului Liber dau o mină de ajutor la „săl
tarea" celor care și fac ei legea. Nu este 
vorba de acei „angajați cu ochii șl timpa
nele", cl de tineri cinstiți, care Ii iau de 
guler pe cei care atentează la liniștea ce
lor pașnici. (Gir Ol,TE AMU)

un capitol rezolvat aici 
omul vine fără griji și, deci, 
vorbește fără patimă, nu 
mai este nici nervos, nici 

mari șanse ie au cei din 
F.S.N. l’t* ci îi aleg. Aceas
ta pentru că sînt convins 
că ne vor crea o viață mai 
bună decît cea cure am 
avut-o. Un prim exemplu 
este benzina. Am stat ia 
rind doar 10 minute. Să 
meargă tot așa.

— Adrian Marin, l I F, 
23 de ani: Votez cu Frontul 
Salvării Naționale. Ce aș
tept de la ei ? Să fie bine 
ca acum. Am început su 
avem do toate. Și sînt con
vins că va li și mai bine. 

presat de timp. Spune, a 
șadar, exact ce gîndește 
Iată răspunsurile la între
bările :

— Vasile Repede, profe
sor, 40 de ani : Nici nu mă 
gîndesc să nu cîștige Fron
tul Salvării Naționale. Să 
facă numai lucruri bune, 
așa cum au început. Să 
pună bazele unei culturi 
adevărate. E mare nevoie 
de aceasta. Sâ lupte pen
tru ridicarea nivelului de 
trai. Ceea ce au în vedere

Opinii consemnata do
(. . IOVANESC U

(Continuare in pag. a 2-a)
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Amărui preț al dorinței SCURT1SSIME
de confort minim I

și 
ce 
tot

Era în iarna anului 
1984. Gerul cumplit a 
creat multe necazuri oa
menilor. Unii iși mai a- 
mintesc, alții nu. I’entril 
unii acest necaz a trecut 
odată cu iărna. Dar pen
tru alții se continuă 
acum. Și pe măsură 
trece timpul devine
mai. crunt, tot mai apăsă
tor. Pînă la epuizare.

zăcea iarnă a' lovit fără 
cruțare familia turban, 
din strada Viitorului, bloc 
12/3, Petroșani. Mar'a I.o- 
ban, fostă vânzătoare la 
chioșcul de ziare și alte 
produse din piața agro- 
aliment iră a orașului a 
suportat cu marc greuta
te frigul, într-o 1 încăpere 
fără pic de încălzire. Ne- 
reușlnd să mai suporte, 
știm cu toții cit de frig 
este și acum in hala pie- 
ții, a recurs la unele ini 
provinții electrice pen
tru '.’i se putea încălzi. Se 
părea că viața amara de 
la serviciu se mai ame
liorase un pic, chiar cu 
prețul consumului de cu- 
ren 
la locul de muncă să ni 
măgar minim de confort. 
Și Maria. Leban și-l rea
lizase cu riscurile de ri
goare. Dur nenorocul ei

tul <
it Așa este omenește,

și al familiei a fost că, 
într-o noapte, cjiioșcul a 
luat foc. A ars tot A ars 
cu tontă gestiunea < 
tentă și a „ars" și 
crunt familia Leban.

Trepădușii fostului 
gim s-au repezit cu 
să-și devoreze prada. An
chete peste anchete, 
menzi peste amenzi, 
bineînțeles, obligația 
a recupera paguba. O 
gulră ce se ridica atunti 
la imensa sumă de 250 000 
lei. O avere pentru o fa
milie necăjită ca aceea 
a soților Leban. El, Du
mitru Leban, suferind 
de mai multe boli, acum 
pensionar cu o 
mică. Ea. Maria 
firavă și bolnăvicioasă. 
Ambii puși în fața uria
șei sume de un sfert de 
milion pentru a o resti
tui. Conducerea ICSMI 
Petroșani, la vremea res
pectivă, a dat dovadă de 
multă înțelegere. O parte 
din pagubă a fost recu
perată prin chetă publică 
in rindul lucrătorilor în- 

aseme- 
i s-a asigurat un loc 

Leban, 
a-

exis-
mai

ța 
ca- 
n-a 

pen-

re- 
toții

A-
Și, 
de 

pă

pensio 
Leban,

t reprinderii. De
nea,
de muncă Măriei 
pentru a putea să-și 
chite datoria. Imensa po
vară de pe umerii unei

familii ajunsa acum 
limita răbdării și la 
pătul puterilor. Ce 
făcut Maria Leban 
tru a putea să-și tîrască 
zilele, ale ci și ale soțu
lui bolnav ? Au făcut a- 
mîndoi tot ce au- putut. 
Au lucrat, la serviciu, 
au spălat scări la blo
curi-, au făcut împrumu
turi. Do 6 ani viața lor 
este un adevărat calvar. 
Mai au de plată încă 
80 000 Ici. La care se a- 
daugă o dobindă de 30 000 
lei. Oamenii nu mai pot. 
Strigătul lor de ajutor 
este mai îndreptățit ca 
al oricui. Și, totuși, nu 
s-a găsit nici o posibilita
te ca această familie o-' 
ropsită să fie ajutată în 
vreun fel. Cine o poate 
ajuta ? Este și întrebarea 
noastră, căreia nu-i găsim 
răspuns. Pentru că a 
vrut să aibă un minim dc 
confort la locul de mun
că, să se încălzească în 
gerul cumplit în care trăi
se, Mana Leban a fîlutit 
pica mult. Este un preț 
mult prea maro. Cum pu
tem ajuta acești 
stimați concetățeni 7

oameni,

Ghcorghc CJiIRVASĂ

Pentru o Vale a turismului
Valea Jiului 
a exploata- 

> ce 
a

De ce să fie 
numai o Vnle _ 
rilor carbonifere 7 Dt 
sa ntț fie ea, și o Vale 
turismului 7 Munții pe ca
re îi vedem în jurul nos
tru oferă condiții generoa
se pentru dezvoltarea tu
rismului. Dar turismul nu 
s-a de2voltat în anii dicta
turii ceaușiste pe măsura 
cerințelor minerilor și ale 
posibilităților naturale ge
neroase. Iubesc muntele, ca 
mulți alți tineri din Lu- 
peni și din toată țara. Jată 
de ce noi, cei care lucrăm 
la instalațiile teleschiuri- 
lor și telescaunului ne-am 
bucurat cînd am auzit că 
Frontul Salvării Naționale 
arhotărît să fie date în fo-

Joșință sindicatelor pilnlcre. 
libere cabanele'eare au a- 
parținut întreprinderilor 
miniere. Considerăm înjjă, 
că, pentru a deveni cu a- 
devărat o Vale a turismu
lui, așa cum ne-am • dorit, 
ar fi necesar . î fie menți
nută instalația ’ telescau
nului din masivul Straja 
în sqbordinca secției de 
transport pe cablu, care 
face parte din Ministerul 
turismului. Credem că ast
fel vor fi utilizate mai bine 
cabanele minerilor, avînd 
acces liberja ele schiorii 
și turiștii din întreaga țară.

Ioncl POJ’, 
membru al formației 
„Salvamont" Lupeni

AVEȚI CUVÎNTUL!
Primim zilnic zeci 

scrisori, au loc zeci de 
diențe. Dorim să le rezol
văm pe toate, să 
nim pentru 
lor cift mai grabnică 
publicarea in cadrul 
tei rubrici a unor : 
a acestor scrisori 
că spațiul nu ne 
să le publicăm integral. 
PENTRU CA ZIARUL S.l

AJUNGA LA TIMP
Deoarece în tot cartie

rul „Aeroport" presa se 
distribuie la un singur 
Chioșc, lîngă cinematogra
ful „Unirea", propunem ca 
aceasta activitate să 
organizată atît in < 
complexelor 
„Dacia" și 
din capătul de jos al car-

de
an-

interve- 
soluționarea 

i prin 
aces- 

sinteze 
pentru 

permite

fie 
cadrul 

„Parîngul", 
în cel

in

fierului Aeroport. De ase
menea, cerem ea ziarele, 
mai ales „Zori noi", să fie 
aduse dimineața, nu la 
prînz sau a dotța zi (cum 
s-a intîmplat în 19 ianua
rie).

Miliui NICOI.AE, 
Petroșani

N.R. Pentru lămuriri
legătură cu schimbarea 
numelui, prezentați-vă 
ghișeul „Evidența 
lației" din cadrul 
Petroșani.

CALVARUL
După ce 

cu amănunte 
latoare calvarul prin 
locatarii blocului 27 A din 
strada Aviatorilor — Aero
port au trecut din decern-

la 
popu- 

Poliției

descrie 
revo
care

brie cînd, după primul ger, 
o conductă dc apă rece a 
înghețat și s-a spart — cal
var ce a trecut pe la dom
nul Hodoș dc la primăria 
Petroșani, pc la dispecera
tul IGCL, iar pe la dom
nul llodoș dc la care n-a 
mai primit nici un răspuns 
(timp in care oamenii n-au 
avut apă de băut) — sem
natarul scrisorii Vasile 
MART1NIUC, domiciliat 
in blocul amintit, spune: 
„Eu, împreună cu locatarii 
blocului 27 A de pe scara 
a doua, creuem că ne veți 
ajuta să putem avea și noi 
apă în apartamente, pen
tru că este foarte greu să 
că rum apă pînă la etajul 
IV, mai ales celor care au 
copii mici. Mai avem o ru
găminte (oamenii mai 
răbdare să mai aibă și 
rugăminte ! — n.n.) : .

Cerem măsuri grabnice
In legătură cu decizia dc schimbare a conduce

rii Direcției comerciale aducem la cunoștință urmă
toarele :

1. cerem măsuri grabnice de redresare a comer
țului în Valea Jiului ; 2. sprijinim total decizia de 
schimbare a vdchii conduceri a Direcției comerciale; 
3. decizia de schimbare a conducerii Direcției co
merciale se bucură de aprecierea pozitivă a tuturor 
celor mulți (cumpărătorii) ; 4. avlndu-se în vedere 
nemulțumirea populației față de „activitatea" vechii 
conduceri, nu are nici o importanță opoziția unui 
mănunchi de lucrători atașați acesteia; 5. ceea ce e 
valabil pentru alte întreprinderi („Să nu se ameste
ce nimeni în activitatea întreprinderii") nu este 
valabil pentru comerț, care e o unitate de interes 
general ; 6. sprijinim hotărîrea comitetului F.S.N.
din IPSRUEEM, așa cum a apărut în ziarul „Zori 
noi" din 19 ianuarie 1990 ; 7, propunem ca, la repe
tarea abaterii de necinste în comportarea lucrători
lor din comerț, cei în cauză să fie înlăturați defini
tiv din comerț și deferiți Justiției.

Comitetul F.S.N. din ICTTPMH Petroșani

POȘTA REDACȚIEI

PROMPTITUDINE- in 
eehdiul izbucnit , vineri dr. 
mîneața sc părea că ya 
mistui .toată locuința pro? 
AJad-ar Ciro din Liiptnî 
Dăr țflrhiațla dc jxinipieri 
de- Ja IM Lupeni a sdsil 
imediat la fața locului. 
Dînd dovadă de înalt spi
rit umanitar, loan Tîrno- 
van, șef formație, OJimftfn. 
Medreă, Jan Stroîe, Gheor 
ghe Florin și Arpan Bkm- 
bo, au localizat imediat 
incendiul, salvînd bunurile 
de-o viață ale familiei Biro. 
Sincere felicitări formației 
de pompieri dc Ja JM Lu 
peni. (G.C.)

RĂSPUNS. Domnul !•’. 
Edelin, directorul EGCL 
Petrila, ne comunică: „In 
legătură cu articolul refe
ritor la blocul 33 din PC~ 
trila vă informam că imd- 
diat s-au luat măsuri pen
tru degajarea subsolului 
și remedierea unor defec
țiuni Ja instalațiile de apu 
și încălzire. In apartamen
tul 2-1, locuit de A. Tudo- 
rașcu, am montat calorife
rul și am remediat defec
țiunile, uimind să ajutăm 
cetățeanul pentru remon 
tarea parchetului". Mulțu-

COTIDIENE

un
i o 
apa 

cal\a nu urcă oină la ulti
mul etaj din cauză că nu 
are presiune".

Ați recepționat domnule 
Hodoș ? Dar IGCL-ul a 
luat la cunoștință 7 Oame
nii au dreptate I Nu-i mai 
purtați pe drumuri 1

JBOLYA LAZA1U Petro
șani: Ceea ce solicitați, de
pășește puterea noastră de 
rezolvare. Vă putoțb adresa 
Comisiei naționale pentru 
rezolvarea sesizărilor și 
doleanțelor, comisie a Fron
tului Salvării Naționale din 
București.

Dl ZJDER1U DARf-AGI, 
Lupeni: Adrosați-vft pro
curorului șef al municipiu
lui Petroșani și comandan
tului Poliției municipale.

ția și-a făcut datoria așa 
cum trebuie. Respectarea 
orelor de odihnă din tim
pul nopții este o problemă 
reglementată legal. Dar se 
cere și din partea părinți
lor să intervină în cazurile 
în care copiii tulbură liniș
tea publică, purfînd la ma
ximum casetofoanele, noap
tea I

mim conducerii EGCL Pe-* 
trila pentru sprijin și pen
tru promptitudinea în a 
informa cititorii. (G.C.)

SPECTACOL. După cur» 
ne informează domnul Vc- 
lu Terhcș, cel de-al doilea 
spectacol al grupurilor vo- 
cal-instrumentale JBen- 
dis", „Rockton" și „Ultima 
oră" a avut loc în data do 
23 ianuarie 1990, în sala 
cinematografului „Cultu
ral" din Lupeni. Suma do 
7025 lei rezultată din înca
sări a fost depusă în Con
tul „Libertatea — 1989**, 
Următorul spectacol va fi 
programat în aula Institu
tului dc mine din Petroșani,

PETRE R EVITE A, Petro- 
rșani; Aveți dreptate, poli

G1IEORGHE COCOTA, 
Vulcan: Ne bucurăm, ală
turi de dv., că vi s-a re
zolvat favorabil cererea.

IMPORTANT. Infor
măm colaboratorii și co
respondenții, pc toți coi 
care ne transmit în 
scris sau prin audiențe 
punctele lor dc vedere, 
opiniile, luările dc po
ziții și sint consemnate 
în paginile ziarului, că 
poartă întreaga răs
pundere asupra veridi
cității oricăror afirmații.

V-AȚIGINDIT CU CINE VOTAȚI?
(Urmare din pac I)

celelalte partide cred ca-s 
numai ginduri. Or, noi a- 
vem 
este 
dem

Încredere doar in ce 
realitate Nu mai cre- 
In vorbe.

— Nicu Slăvuțcanu, 
l’TTR, 22 de ani: Numai 
cu !• S.N. Aștept de la ei 
ce așteaptă toată lumea. 
Să păstreze libertatea a- 
ccasta ciștigată cu atitea 
sacrificii.

— Mihai >1 u r c u ț ă, 
l< ITPMII, 41 de ani: Votez 
cu candidații F.S.N. 
și numai ei, ne scot < 
încurcături. Aștept de 
ci să pună rapid ordine 
economic și să avem ce ne 
trebuie.

Ei, 
din 

la 
' în

— Ilic Bălușc, EGCL l’e- 
frila, 22 de ani : F.S.N.
6olist. Eu oricum nu mă 
voi înscrie în nici un partid, 
dar aștept de la cel care

vor conduce țara să fie 
întotdeauna ca acum. S-au 
început lucruri frumoase. 
Se merge spre bine. Sigur 
va fi mai bine.

— Arpad Boroș, IM Ani- 
noasa, 42 de ani : Votez cu 
F.S.N. pentru că vreau o 
viață mai bună, in deplină 
democrație.

— Tiberiu Drăguț. IM 
Rovinari, 28 de ani: Eu vo
tez. cu sindicatele și cu 
F.S.N.-ul. Și in primul 
rînd pentru Ion lliescu. 
Vreau să ducă economia 
țării la bine, să ciștigăm 
bani și să o ducem mai bi
ne decît pînă acum.

— Cristinel Dumitru, 
IM Sadu, 24 de ani: Alege
rea Iui Ion lliescu înseam
nă pentru mine mai bine 
în țară. Gu asta am spus 
totul.

— G«*orge Purcei, student 
ÎMI’, 26 de ani : îmi inspl-

ră multă încredere lliescu.
Să fie o viață mai bună 

șl 
a-

viață mai
— aprovizionare bună 
locuri de muncă, mai 
Ies pentru tineri.

co-
IIu-

— Laiiiflau Zbora, 
merciant particular in 
nedoara, 20 de ani: E dea- 
Juns dacă spun lliescu? Așa 
va fi bine pentru popor. 
Va fi libertate și vom avea 
de toate.

— Samir Neamț, ICSMI 
Petroșani, 22 de ani: Cu
F.S.N. I e cer să-și menți
nu politica actualii și să o 
promoveze pe mai departe, 
spre mai bine.

— Constantin Corei, pro
fesor in județul Gorj, 41 
de ani : Cu Frontul Salvă
rii Naționale, dar fără Du
mitru Mazilu. Le cer, dacă 
vor cîștiga — și slnt sigur 
— să materializezo plat
forma începută, dar pe par
curs să o Îmbunătățească.

•I
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I

Rubrică realizată de 
Ilorațiu ALEX ANDRESCU.

SEMNAL
De fiecare dată...' 1 

pagubă
Sîntem sesizați că maga

zia unității „Plafar" din 
Petroșani, amplasată la 
parterul blocului 84 de pe 
strada Republicii a fost din 
nou inundată. Se întimplă a 
4-a oară ca clin cauza ne
glijenței cetățenilor care 
aruncă tot felul de obiecte 
In recipienții coloanei de 
canalizare — este vorba de 
scara a II-a a blocului — 
aceasta sc înfundă >1 se 
revarsă în grupul sanitar 
dc la parter aflat lingă 
magazia unității. De fiecare 
dată, mai ales că remedie
rile din partea EGCL in
tervin cu întîrziere, inun
dațiile se soldează cu pa
gube. Pierde „Plafarul", 
dar pierde și cetățeanul, 
beneficiarii produselor des
făcute de unitate. Și toate 
din cauza neglijenței... (I.D.)

NICOI.AE
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Putem spune adevărul

Greva din 77 în imagine
•Singura imagine de caic avem cunoștință pînă 

in prezent-a „intîlnirii“ de lucru a „prim minerului" 
cu cei care l-au așteptat și l-au obligat să vină la 
Lupcni, lâ un dialog bărbătesc — minerii Văii Jiului, 
este o fotografie cam jerpelită, „ofilită". Este firesc, 
doar timp de 12 ani a fost ascunsă, mutată dintr-o 
carte în alta, purtată dintr-un buzunar în altul.

Trebuia să fie demult distrusă. Pentru că a 
doua zi după greva din Lupcni '77, o voce fermă 
ne comunica la redacție : „Toate filmele, fotografi
ile și probele din timpul vizitei de lucru să fie pre
date imediat securității..,'1.

Ordinul a fost ordin și s-a executat ; au fost 
predate .și 20 de filme și fotografiile. Au fost apro
bate spre publicare doar 3 din... 80, selectate de 
„competențe" de la nivel superior... Celelalte au fost 
predate, cu excepția uneia. Despre felul cum a su
praviețuit, cel mai indicat pentru a ne da detalii este 
însuși autorul, fostul fotoreporter de pe atunci și, 
de o lună și actual — Ion Liciu.

— Deși am mai văzut poza, tot pe furiș, nu tc- 
am întrebat niciodată. Ioane, de istoricul acestei fo
tografii și... cum ai păstrat-o ?

— Am ajuns în millocul mulțimii <le la poarta 
nr. 2 a minei Lupcni, in mașina „Agerpresului", ca
re a urmat pe cea prezidențială. Mașina a oprit în 
dreptul țiorții. Nu a mai putut înainta de mulțime... 
Un miner grevist, un zdrahon, a confundat „Dacia" 
neagră a ziariștilor cu mașina marilor granguri din 
suită... A lovit cu pumnul ca un baros capota ma
șina, ineît a și îndoit-o. Dacă eram cu trei degete 
mai înalt, Îmi spărgea capul. Am sărit cu toții din 
mașină.'Minerii l-au luat pe sus pe „mult așteptatul 
oaspete". Sosit de la Neptun, ilar nu au mai lăsat 
pe nimeni din „suită" să înainteze.

— Cum ai făcut poza ?
— Nu am mai reușit r.ă intru pe poarta 2, din 

cauza mulțimii, un zid dc netrecut. Greviștii erau 
agitați. Mă afirm în mijlocul unui vacarm dezlăn
țuit. Mi-am dat scama că nu era vorba nicidecum 
de o „vizită de lucru", cu flori și orale... Dar cu 
eram acolo ca fotoreporter, deci trebuia să fac foto
grafii pentru ziarul meu. Cind am ridicat „Rollcy- 
fb-sur' deasupra capului, m-am gbidit: oare îmi voi 
m. vodca copiii ? Oare nu mă strivesc oamenii 71 
Dar, dopa pruna d< -lanșare, minerii nii-au făcut loc, 
crezin-l. asa cum se preconiza in programul lor de 
rcvemlii ări, că se vor vedea și ei în ziarele centrale, 
în toata țai.i. Dar, s-au înșelat. Au fost înșelați, de 
fap',, piin toate promisiunile făcute de dictator...

Eu am continuat să pozez, am folosit în a a 
zi 29 de filme. Am fotogi diat și dictatorul, și mul
țimea, apoi adunarea di; Ja Petro .ini...

— Hai că am lmi"it o. Spune acum, sin er, nu 
ți-a fosl frică să păstiezi fotografia S o mai ai iți... 
pe ici pe colo ?

— a cum li-a fost -ri ții-, oii de vite ori mi ai 
cerut â ți-o arăt...

foan Dl'Bf.K

ASTE... RISCURI
• Dreptul la replică. 

Domnul Mazilii a absolvit... 
dreptul (de a-și da demisia),

• Vorbesc două limbi 
străine, franceză și engle
ză ; „Na zdarovie l“.

CALENDAR C.M.V.J. - 1990
lanuaiie — prelimii ini 
reinuiric — organizam 
Martie — c „Mărțișor" 
Aprilie — cîntăm in cor 
In mai, la dragoste gindim 
In iunie, ne logodim
In iulie toți vrem concedii

— Alo, drajii mcl copii 
neste dor de voi, să veniți 
cît mai repede și să neadu- 
ceți niște tacîmuri că porcul

ăsta
mîncăm numa cu secera și 
ciocan u.

Ion LEONARD

Un ziarist american i-a 
intervievat pe soții de tris
tă amintire referitor la 
vasta lor operă :

— Ca să nu vă răpesc 
din prețiosul dumneavoas
tră timp vă rog să-mi răs
pundeți, amîndoi, la trei 
întrebări : Ce-ațl lucrat, 
la ce lucrați în prezent și, 
la ce planuri de viitor.

Ea : am lucrat la o di
sertație publicată la noi 

și-n străinătate despre ac
țiunea polimerilor. In pre 
zent lucrez la acțiunea 
poliperilor și-n viitor la 
acțiunea poliprunilor. z

El : Am scris 12 volume 
despre „România pe dru
mul sociali imului" publi
cate atit la noi cît și-n 
străinătate. In prezent lu
crez. la ..Hommiia pe dru
mul comunismului" și n 
viitor J,< „România j>t dru
muri...". (Era cit p-aei Ij

DICȚIONAR
A(? btl) GLOBAL - „Si" 

se plimbau pe tot globul, 
iai noi trebuia '.a Iun de 
a ord 1

In tUgu ,t, căutam r' m< iii 
Septembrie - m< i pe șeo da 
Octombrie — „Întoarcem 

coala" 
Noicmbi ie — l>at< m ii» cui 
Decembrie — t-aibinm nu i!

II. AI.EXANDRESC U

„M-AM REFUGIAT 
iN GRAFICA 
UMORISTICĂ"

Dorm Țopan este subin- 
giner la mina Iscroni. Deu
năzi ne-a vizitat la redac
ție, propunîndu-nc spre 
publicare, mai multe cari
caturi. Cine este Dorin Țo- 
pan ?

— Am absolvit Institutul 
de subingineri din Baia 
Mare. In Valea Jiului am 
venit prin acel tip de „io- 
băgire" a intelectualilor 
— „repartiția guverna
mentală". Sijit încă stagiar. 
In studenție am publicat 
la revista studențească 
„NORD". In alte reviste 
nu am mai publicat pen
tru că tot ceea ce desenam 
era interzis. La un anume 
moment, am expus cîtcva 
desene la gazeta x satirică 
a institutului. Profesoara 
de filosofic care răspundea 
de „propagandă" mi le-a 
rupt, afirmînd că sînt insti
gator. Vocația mea nil este 
încă caricatura, ci umorul. 
Am făcut parte dintr-un 
grup studențesc de satiră 
și umor, grup laureat la 
Vaslui — Festivalul „Con
stantin Tănase” ■—i 1.1 fes
tivaluri de umor studen
țești. Dar cîtc îngrădiri, cî- 
tc vizionări au trebuit tre
cute, do fiecare dată I Da
torită textului curajos, am 
fost descalificați din multe 
concursuri. Primeam feli
citări, aplauze din partea 
spectatorilor și membrilor 
Juriilor de concurs, dar 
rrain ocoliți de la pr<-miori. 
Și atunci m am refugiat 
In grafica umoristică.

— Ce iir.i aimiă tisul 
pi nlr ii dumneavoastră ?

Risill Atitudinea față 
di- - ea ce i■■ ti în Jurul 
no-'ti il. Stai’i i z 11 nii ., a
omului In Itnmaiiia — -.t.'i- 
i< i lu--i urilor de a-.tazi, 
i-'.te in-a c< va, Car< poa
te numi „d>- ri ii plin-ai",

— IM111111111iin și (i iiiniti-m 
(ă n pa ;i,iile iiriaatoai c 
al> zi ii ulm noslt ii ri af> 
ca tnmiii -avnasfra v.t vedea 
lumina tiparului

Convorbire consemp ilH <le
A. 11ORAȚIU

ÎNTREPRINDEREA 
DE PRELUCRAREA 

LEMNULUI DEVA 
cu sediul în Des a

Bulevardul Dr. P. Groz.a nr. 24, 
încadrează pentru Secția de mobilă Petroșani

— lăcătuși mecanici — 3
— electricieni — 1
Informații suplimentare la sediul între

prinderii, telefon 16124—11999.

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE 

ENERGETICE DEVA 
încadrează imediat, în condițiile Legii,

— electricieni șefi de tură pentru stații 
electrice de transformare din Valea Jiului

Persoanele interesate se pot adresa Ia 
sediul IRE Deva, biroul POPIR, telefon 15750 
int. 121 sau la CIT Petroșani, telefon nr. 
41850.

I.C.S. ALIMENTARA
Șl A.P. PETROȘANI

încadrează direct sau prin transfer
— paznici obiective speciale
Retribuția se va face conform Legii nr.

57/1975.

Mica publicitate
ANIVERSARI

•SOȚIA Elena, fiicele M.i- 
liaela, Daniela, Adriana, 
fiii Ion și Andrei urează 
iubitului lor Popescu Ion 
cu ocazia aniversării zilei 
de naștere multă sănătate, 
fericire! și tradiționalul „La 
mulți ani I (18706)

PĂRINȚII, surorile și 
fratele urează iubitei lor 
Miclea Claudia cu ocazia 
aniversării a 16 ani, mul
tă sănătate, fericire și 
tradiționalul „La mulți 
am" I (18692)

CU OCAZIA împlinirii 
a 50 de ani și a ieșirii la 
pen- ie soția Margit, copiii 
Ibi, Zoii, Feri și Antonia, 
ginerele Nicu, nora Car
men, nepoții CTii.t, și U i- 
mona urează timpului lor 
Silve-zter Zoii,m multă 
sunai ite, feric,>' și , I .a 
mulți am (tH(’ill)

VINZ\RI

VINI) Dicia LI0O, Val
ii ui, Ah ea Muncii, Iii. E2, 
ap. 37. (1870-1)

VINI) ap.ii l.im.-ut dona 
■ . anei e , ..ii I '.i t I in Deva. 
Ini irmații zi In i( , telefon 
I7.i ’ lali-i orele 111-20. 
(13 'îi;

V INI) fi igiiler „A reții. " 
1 10 1 In p<_ locl.'i tai e de 
l’nn.-ț onaie. Informații, te- 
l"loii I I92‘> după oi'.i 15. 
(lll'i'JM)

VINI) \uleo VIIS progra
mabil (u vhh-olext lip 

JVC IIR-D520E (mode in 
Jupan) sigilat. Informații 
telefon 42774. (’8677)

PIERDERI
PIERDUT carnet student 

pe numele Tărăsescu Ni- 
colae, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani, B 
declar nul. (18676)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Tamaș 
Marin, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (13724)

PIERDUT legitimație spe 
■ ială de călătorie nr. 716, 
pe ruta Petroșani — Lonca, 
eliberata de AllTL Petro
șani. O declar nulă. (18721)

PJEitDi T legitimație ser 
vierii pe numele Ioana Da
niela, eliberat,! dc 
ll'SBl 1 M Petroșani. O 
declar nula. (18716) 

l’IEItDL'T carnet stu
dent pe numele Gyorgy II- 
diko eliberat de Institutul

I’lll'Dl T legitimații ser
viciu ;> numele Copîndeau 
Lilian.i, eliberată de UP 
l’et i.la O declar nulă 
(l.'b’Hl)

tic ni t ru? Petroșani. B dc
clar■ ri.il. (18707)

1’ IKiUJl 'T legitimație
■. u i X•ivi u i ; ■ numele Ivan
Dlllllll! 11. eliberata de IM
Dtti a. O declar nula.

P ii i:i)i ' l’ legitimații-
■ e|- . 1 Ol p.- numele V da
i lle G’-’i i: Ii-.-t.i ol.lier.ită de
ll'l. I) V. Fabric a de
m >1 , i, ,u.'z"ni. O declar
ti: 1 ■ l : ;0)
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DECRET— LEGE S p O R T — V A R I E r A Ț I
privind asigurarea unui climat 

de ordine și legalitate
In scopul apărării dem

nității Și întăririi autorită
ții persoanelor desemnate 
să asigure ordinea și liniș
tea publică, să apere cu
ceririle Revoluției popu
lare din Decembrie 1989, 
avuția națională și dreptu
rile fundamentale ale cetă
țenilor, Consiliul Frontu
lui Salvării Naționale 
decretează:

ART. 1. — (1) Insulta, 
calomnia ori amenințarea 
Săvîrșirii nemijlocit sau 
prin mijloace de comunica
re directă contra unui ofi
țer, maistru militar, subo
fițer sau militar In termen 
din cadrul Ministerului 
Apărării Naționale, poliției 
sau a altor unități ale Mi
nisterului de Interne aflat 
In executarea unei misiuni 
ie asigurare a ordinii ți

Președintele
Consiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

IIOTĂR1RE 
privind unele măsuri in învățămintul preșcolar, 

primar, gimnazial, liceal și de maiștri
Guvernul României lio

tă riîște :
ART. 1. — începind din 

trimestrul al 11-lea al a- 
nulul școlar 1989/1990, nor
ma didactică a cadrelor 
didactice din învățămintul 
gimnazial, liceal ți de 
maiștri este de 18 ore pe 
Iptămînă, iar pentru 

maiștrii-instructori de 24 
re pe săptămină.
Pentru stabilizarea In- 

vățamintuiui la sate, In 
sprijinul dezvoltării agri
culturii, cadrele .didactice 
cu domiciliul In orașe și 
titulari în mediul rural 
(exceptind comunele sub
urbane conform legii), vor 
avea norma redusă la 16 
ore pe săptămînă, cu creș
terea retribuției cu 10 la 
iută. Pentru cadrele di
dactice care predau la 
claie simultane, creșterea 
retribuției va fi de 20 la 
sută.

ART. 2. — PInă la 15 
m irtie a.c. se va face un 
■nventar cu toate posturi

Avînd In vedere că dom
nul Attila Palfalvy nu a 
respectat hoturlrile Guver
nului ți Ministerului Invă- 
țămlntului, lutnd decizii pe 
cont propriu de despărțire 
a învăț-ămintului de limbă

PROIECTUL LEGII ELECTORALE
Iu ■ ipitală a avut loc, 

slmbătă, puma Intilnirc, 
concepută ca o masă ro
tundă, consacrată dezbate
rii proiectului I-egii elec
torale elaborat de comisia 
constituțională, Juridică, 
și pentru drepturile omu
lui a Consiliului Frontului 
Salvării Naționale, la care 
au participat reprezentanți 
ai tuturor partidelor le
gal înființate după Revolu 
ția din decembrie 1989.

Au participat, de aseme 
nea, în calitate do observa
tori, reprezentanți ai unor 
formațiuni politice, aflate 

liniștii publice, de apărare 
a avuției naționale, a vie
ții, integrității corporale 
și a bunurilor cetățenilor 
ori în legătură cu activități 
Îndeplinite in executarea 
unei asemenea misiuni, se 
pedepsește cu închisoarea 
de la 1 la 5 ani.

(2) Lovirea sau orice ac
te de violență, precum și 
vătămarea corporală sâ- 
virșite împotriva uneia din
tre persoanele și în condi
țiile arătate in alineatul 
1, se pedepsesc cu închi
soare de la 2 la 7 ani.

(3) Faptele prevăzute în 
alineatele 1 ți 2 îndrepta
te împotriva judecătorilor 
sau procurorilor, militari 
ori civili, sau a membrilor 
tribunalelor extraordinare 
aflați In exercițiul func
țiunii sau în legătură cu 

le vacante din Invățămîn- 
tul preșcolar, primar, gim
nazial, liceal, și de maiștri, 
în condițiile restringcril 
normei de la articolul 1, 
cuprinzlnd catedrele rezer
vate (legal sau ilegal), ca
tedre încadrate cu suplini
tori, pensionabili la cerere. 
Aceasta se va realiza de 
către inspectoratele șco
lare județene, cu sprijinul 
unor comisii Județene de 
inaltă competență și ținută 
morală, formate clin ca
dre didactice.

ART. 3. — Rină la 15 a- 
prilie a.c., se va face un 
inventar al tuturor spați
ilor de învățămînt exis
tente, a celor deja intrate 
în patrimoniul școlii sau 
care vor fi repartizate în- 
vățămlntului, pentru a a- 
sigura baza materială ne
cesară noii rețele de învă- 
țiimint pentru anul școlar 
1990/1991 și reducerea e- 
fectivelor de elevi pe clasă.

ART. 4. — Pină la 10 a- 
prilie a.c., va fl anunțat 

• Eliberare din funcție
maghiară de cel de limbă 
română, într-un mod care 
a contribuit la declanșarea 
de tensiuni intre populația 
maghiară și populația ro
mână in unde localități din 
Transilvania, Ia propune
rea Ministerului Invață- 

in prezent In proces de 
constituire ți Înregistrare 
legală.

In cursul acestui dialog, 
menit să ducă la definiti
varea proiectului Legii c- 
lectorale și, In final, la a- 
iloptarea Decretului-Lege, 
lin m.ire număr de repre
zentanți al partidelor șl 
formațiunilor politice pre
zente au expus puncte (le 
vedere asupra reglemen
tărilor cuprinse In proiect

De menționat că, la scurt 
timp după ce ți-a expus 
punctele de vedere, atlt 
In cadrul plenului mesei 

activități îndeplinite in e- 
xercițiul funcțiunii, se sanc
ționează cu pedepsele pre
văzute în acele alineate.

(4) Persoanele aflate în 
stare legală de reținere 
sau deținere care produc 
acte de dezordine și se ma
nifestă violent împotriva 
cadrelor militare cu atri
buții de comandă, pază și 
supraveghere, se pedepseso 
cu închisoare de la 3 la 
10 ani. Pedeapsa aplicată 
se adaugă la pedeapsa ce 
se execută, fără a se pu
tea depăși maximul genoral 
al închisorii prevăzut de 
Codul penal.

ART. 2. — Urmărirea șl 
Judecarea infracțiunilor 
prevăzute In art 1 se fao 
de urgență, potrivit proce
durii privind infracțiunile 
flagrante.

sistemul de ocupare a pos
turilor didactice din Invă- 
țămlnt, avînd în vedere 
stabilitatea Invățămlntu- 
lui și criteriile umanitare 
și de competență. Titulari
zările făcute de inspectora
tele de învățămînt după 3 
ianuarie a.c. sînt anulate.

ART. 5. — Pină la 15 
martie a.c. vor fi supuse 
spre aprobare rețeaua șco
lară și planul de școlariza
re pe anul școlar 1990/1991, 
iar pină la 20 martie vor 
fi stabilite criteriile de ad
mitere In rețeaua învăță- 
mlntului preuniversitar.

ART. 6. — Manualele a- 
probatc de Ministerul In- 
vnțămîntulul, cu modifi
cările anunțate după 3 ia
nuarie a.c., vor fi, pentru 
Întreaga rețea școlară, pînă 
la finele anului școlar în 
curs, singurele manuale 
utilizate la clasă și la vi
itoarele examene sau con
cursuri.

Prim-ministru, 
Petre Roman

mintului șl a Comisiei pen
tru Știință ți învățămînt 
a Frontului Salvării Na
ționale, domnul Attila Pal- 
falvy a fost eliberat din 
funcția de adjunct al mi
nistrului învățămintulnl.

rotunde, cit șl In scris, de
legația Partidului Național 
Țărănosc-Creștin și Demo
crat s-a retras.

Discuțiile asupra proiec
tului Legii electorale vor 
continua în cadrul urmă
toarelor mese rotunde, timp 
de o lună, pînă la realizarea 
unui acord comun. Urmă
toarea Intilnirc de acest 
fel va avea loc sîmbătă, 
3 februarie a.c. Proiectul 
Legii electorale va fi dat 
publicității în vederea u- 
ni’i largi dezbateri.

(Roinprcs)

PARIS 27 (Romprcs). Se
lecționata de fotbal a 
României, aflată într-un 
turneu de pregătire în 
Franța, întîlnește astăzi, de 
la ora 18,00, Ia Marsilia, 
formația de primă divizie 
Olimpique. Din lotul echi
pei române fac parte, între 
alții, Lung, Andone, Iovan, 
Hagi, Mateuț, Sabău, Lăcă
tuș, Gh. Popescu.

Partida va fi transmisă 
In întregime la radio, pe 
programul I.

RIO DE JANEIRO 27 
(Rompres). Președintele 
Federației Internaționale 
de Fotbal, J. Havelange, a 
acordat un interviu revis
tei „El Diario Folha" din Sao

M i c
PIERDERI !

PIERDUT cameto stu
dent pe numele Darie Ga- 
briel — Cristian și Adobri- 
ței Daniel, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(18679)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Rodica 
Alexandru, eliberată de IM 
DUJa. O declar nulă. (18689)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 8998, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(18695)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Ivan 
Dumitru eliberată de IM 
Dîlja, O declar nulă. (18697)

DECESE

SINTEM alături do 
familia ing. Scroban A- 
Icxandru Ia marea du
rere pricinuită de de
cesul fiului.

Sincere condoleanțe. 
Familia ing. Alexan- 
tlrescu Romulus din 
Satu Mare. (18715)

VECINII din scara I, 
blocul 5, Petroșani, A- 
Icca Poporului aduc un 
ultim omagiu celui ca
ic a fost un bun vecin 

Ing. SCROBAN 
ALEXANDRU

Sincere condoleanțe. 
(18717)

SINTEM alături de 
colegul nostru dr. ing. 
Scroban Alexandru în 
marca durere pricinuită 
de dispariția fulgeră
toare a iubitului său fiu 

ing. SCROBAN 
ALEXANDRU

Transmitem condo- 
leanțcle noastre și în
treaga compasiune fa
miliei. Colegii ți con
ducerea CEPROM — 
Sala Mare. (18718)

CU TOATA căldura 
sufletului sintem ală
turi do familia dr.
Gticorgbiu Constantin, 
la sfișietoarea durere 
a pierderii fiului lor 
GflEORGlIIlI SORIN
Nicoleta ți Mircca 

Vețcan. (18722)

COLECTIVUL secției 
nou născuți do la Spi
talul municipal Petro
șani este alături do co
lega lor Gbeorghiti A- 
driana, la greaua încer
care pricinuită de pier
derea fiului.

Sincere condoleanțe. 
(18720)

Paulo în legătură cu apro
piatul Campionat mondial 
din Italia. „Cred că al 14- 
lea campionat al lumii va 
rămîne în istoria fotbalu
lui ca unul dintre cele mai 
reușite. Nivelul tehnic al 
sportului nostru a atins o 
cotă înaltă și majoritatea 
echipelor participante au 
o bună valoare, astfel că 
este și greu de dat un pro
nostic. Dacă totuși îmi ce
reți să o fac, aș putea 
spune că Argentina, Brazi
lia, RF Germania și Italia 
ar fi posibile semifinaliste. 
Dar nu sînt excluse surpri
zele. Va clștlga, desigur, 
cine va marca mal multe 
goluri.

a publicitate
ADUCEM și pe a- 

ceastă cale un ultim și 
pios omagiu celui care 
a fost inginer șef

ROMOȘANU 
GHEORGIIE 

om de aleasă omenlo șl 
integritate profesiona
lă.

Dumnezeu să-l ierte 
șl să-i fie țărîna ușoa
ră I Colectivul do oa
meni ai muncii coL 6 
— SUCT Petroșani. 
(18726)

FAMILIA Daisa mul
țumește cu adîncă re
cunoștință sufletească 
tuturor celor care au 
fost alături do noi și 
in mod special colegilor 
do la IUMF prin pre
zența și ajutorul ncmS- 
surabil pe care l-au 
făcut in aceste clipe 
grele prin pierderea fiu
lui nostru

DAISA NICOLAE
Să-i fie țărîna ușoară 

și Dumnezeu sfi le a- 
jutc tuturora. (18719)

SINTEM alături do 
colegul nostru Horea 
Brndca în momentele 
grele pricinuite do de
cesul tatălui.

Sincere condoleanțe, 
roțtii colegi de liceu. 
(18686)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINEȘTE un 
an de dor și jale de 
la decesul scumpei noas
tre fiice și mame 

SORINA
II vom păstra veșnic 

vie memoria. Mama 
Maria, tata Nicolae și 
fiul Vladimir. (18664)

SE ÎMPLINESC șase 
săptămîni de cînd o 
moarte fulgerătoare l-a 
răpit pc cel care a fost 
un bun soț, tată, socru 
și bunic
SMARANDA RADU 

lăsînd o adîncă durere 
în sufletele noastre.

Lacrimi veșnice pc 
mormîntul său. (18647)

TATA Dcak Carol, 
bunicii Dcak și unchii 
Tibi Csabo și Edith a- 
nunță împlinirea a șase 
săptămîni de la clcpcsul 
scumpei lor fetiță, ne
poțică

BENCZE MI1IAELA 
(12 ani)

Nu o vom uita nicio
dată. Dumnezeu să o 
ierte. (18725)

Referindu-se la viitoare
le campionate mondiale șl 
țările ce le vor organiza, 
Havelange a spus că Ia 
1998 ar putea fi gazdă 
Franța, iar In anul 2002 
Japonia sau RP Chineză. 
Cum se știe. In 1994 „Cupa 
mondială” de fotbal va 
avea loc In S.U.A.

Echipa de tenis a Româ
niei urmează să susțină, 
la Dublin, Intre 2 ți 4 fe
bruarie, primul meci cu e- 
chipa Irlandei, contlnd pen
tru tradiționala competiție 
„Gupa Davis". Din lot fao 
parte Florin Segărceanu, 
Adrian Marcu, George Co- 
sac, Răzvan Itu și Dino 
Pescari u.

PATRU an! de tris
tețe ți dor nemărginit 
de etnd bunul meu 
»oț

MOZEȘ ANTONII 
(Toni)

a plecat pe drumul e- 
ternitățil.

Nu voi uita nicio
dată chipul său drag, 
dragostea cu care m-a 
înconjurat și a fost în
conjurat

Multe lacrimi șl flori 
pe tristul său mormînt 
(18728)

SOȚIA, fiica, fiul, gi
nerele și nepoțica a- 
nunță împlinirea unui 
an de lacrimi și dure
re de la despărțirea de 
scumpul nostru 

LUȚ DUMITRU
Nu-1 vom uita nicio

dată. (18730)

MAMA Irina, sora 
Erzsi și cumnatul Ioan, 
anuță cu adîncă durere 
împlinirea unui an de 
la trista despărțire de 
scumpul nostru

KISS ALEXANDRU
Nu II vom uita nici

odată. Lacrimi și flori 
pe tristul său mormînt. 
Familia. (18682)

SOȚIA ți copiii a- 
mintesc împlinirea a 
6 saptămlni de la pier
derea iubitului lor

MINZALA MIHAI 
(56 ani) 

Amintirea lui va ră- 
mînc veșnică In inimi
le noastre îndurerate. 
(1B69I)

SOȚIA Rebeka, fiica 
Bobi, fiii Valentin și 
Eugen, nora Marika și 
nepoți anunță cu durere 
că se împlinesc 6 luni 
de la decesul scumpului 
lor soț, tată, socru și 
bunic

HUMMER IOSIF
Lacrimi și flori pc 

tristul său mormînt 
(18691)

€U DURERE In su
flete anuțăm împlinirea 
a 6 săptămîai de cînd 
moartea nemiloasă a 
curmat firul vieții, la 
numai 12 ani a fiicei, 
finuței și nepoatei noas
tre

BENCZE MIHAEI.A

Toate florile lumii pe 
tristul ei mormînt. Ta
ta Miliai, nașii Moldo- 
van Zoii și Katy (Ma
ma șl Tata). (18687)
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