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Nevoia de certitudine La închiderea ediției

Reuniune de
informare in

domeniul presei
nici 
nici

ANUL I. NR. 56

au 
rit- 

de-a 
mi
ca.Și 

tehnlco-inginerești 
duminici, n-au

argumen. 
că mine.
pi isosință 

i so.

„Cu narciși, cu crini, cu lotuși
Timpul cald sc.apropic 
Primăvara asta, totu-i 
Nu.i dciit o copie".

G. TOI*IR< EAM

In lungul drum al 
nopții către ziuă, către 
libertatea și demnitatea 
poporului, cîștigate de 

Revoluția din decembrie 
prin atîtea jertfe și sa
crificii ale tinerilor Româ
niei, doar cine nu cunoaș
te sau nu vrea să cunoas
că adevărul nu este 
acord că minerii 
Jiului au constituit 

din categoriile 
re au îndurat cele 
grele opresiuni din 
tea dictaturii. Programele 
megalomanice și < 
riște ale „marelui 
paranoic au impus 
ducției miniere din 
lea Jiului un ritm 
conic — aberant 
punct de vedere 
logic și inuman din 
de vedere al regimului 
de lucru. Ani de-a rîn- 
dul, inclusiv după pro
misiunile la care l-au o- 
bligat minerii pe bîlbîi. 
tul „prim-mincr" la Lu-

de 
Văii 
una 

sociale ca
ma i 
par-

aventu. 
ctitor" 

pro. 
Va- 
dra. 
din 

tehno. 
punct

peni, în '77, creșterile de 
extracție prevăzute 
forțat la maximum 
mul de lucru. Ani 
r i n d u 1 
nerii, 
drele 
n-au avut 
avut o zi liberă. Regimul 
în „foc continuu", intro
dus în ultimii ani drept 
raționalizare, a urmărit 
ca din cele 365 de zile a- 
le anului minele să dea 
producție chiar și 400 de 
zile... Consecința: 
țarea capacităților 
producție, condițiile 
care de securitate, 
prasolicitarea forței 
muncă, 
lucru 
adăugat „alimentația 
țională", condițiile 
ale precare. Minerii, 
ales tinerii fără familii în 
Valea Jiului, intrau In 
mină cu Lite o conservă 
de pește, iar, după dis. 
pariția și a acestora, cu 
cîte un borcan cu ghiveci

La regimul 
draconic

for- 
de 

pre- 
su. 
de 
de 

s-au 
ra. 

soci.
mai

de legume și... grisine. Cu 
acest „supliment" trebu
iau să facă față solicită, 
rilor muncii din subteran, 
timp de 8 ore. Să perfo
rezi, să tai cu ciocanul de 
abataj, să r’dicl armătu
ri, să lopătezi cărbunele. 
Și să faci acest efort cu 
riscul vieții, al neprevă
zutului ce te pîndea la 
fiecare pas In cotloanele 
subterane I Iată 
te care spun 
rul merită cu 
considerația întregii 
cietăți.

Revoluția din decem
brie a însemnat și pen
tru mineri, a trebuit să 
însemne, un act de drep
tate. Li s-a recunoscut 
temeinicia revendicărilor 
privind condițiile de mun
că și de 
ma dată 
umiliri ț i

ca
la 

re. 
din 
est 
de

viață. Pentru pri- 
multe decenii de 
și nedreptăți, au

Ioan DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

PARIS 27 (Rompres). —• 
La inițiativa UNESCO, 
la Paris se deschid as
tăzi lucrările unei reuni
uni de două zile, cu 
ractcr de informare, 
care vor participa 
prezentanți ai presei 
Europa de vest și de 
Scopul reuniunii este
a identifica prioritățile în 
ce privește necesarul 
noii prese din Europa 
centrală și de est și de 
a vedea în ce mod poate 
răspunde acestor cerințe 
Occidentul. I.a reuniune, 
care va fi inaugurată de 
directorul general al 
UNESCO, Eederico Ma. 
yor Zaragoza, au fost in
vitați responsabili ai pre
sei din 20 de țări europe
ne, SUA și Canada, rc-

O INIȚIATIVĂ 
privind organizarea filialei locale a AG1R

Din partea colaboratorului nostru, ing. IOAN NICULAE 
CĂPRAR, am primit următoarea propunere :

Pe plan național AG1R 
’s’.e legal constituită din 
lata de 13 ianuarie 1990, 
avind sediul In București. 
Calea Victorie-, nr. 118. 
telefon 594160. AGIR-uI 
este o așocKiți* profe
sională nrguvern imen. 
•ață, autonomă, apoli
tică. ci per .on.'iidate ju
ridică. cu miji 
riale ți finani 
continuatoare 
vechi de peste 
a asoci.r dor 
din Ron-. ir.'i • 
te întiiu rr 
nerilor și suim 
cMnom.v ;i

u « i k . :

o.T;::c mate, 
nre proprii, 
a tradiției. 
Jo.j de ani, 
dc ingineri 

?. umâreș- 
, i'-.ji ingi- 
v ii rilor in

. te, a 
, i'.o.-.tfițu

lor profesionale, asigurarea 
protecției titlului și execu
tării profesiei, apărarea 
intervs'dor profesionale și 

xual-'-e* ățenești, promo
varea valorilor teluneo- 
-.1: nț f,c-- in țară și în 
•trainătite, crearea ca. 
driiui și a posibilităților de 
împlinire și recunoaștere, 
mciti'-iv pe plan material, 
a r bizarilor tehnice in 
(Lv-rscle aplicații econo
mice.

Cei interesați se pot 
adresa pentru detalii di
rect Corn ‘ iluj Provizo
riu de Og mizare a
AGR:. ’ . . ’i! din Pap i-

rești, fie, pe plan local, la 
adresele CCITPSM (CCSM) 
Petroșani, str. Dr. Petru 
Groza nr. 32-32, tel. 41621; 
41622/126 (intre orele 
7—ÎS); Institutul de Mine 
Petroșani — Catedra de 
l’izică și Electrotehnică Mi
nieră — Laboratorul do 
Instalații Electrice (Intre 
orele 16,30—20,30); str. 
Doinei nr. -I, Petroșani, tel. 
1J8J» (Jupă ora 16) pe nu
mele: ing. Ioan Niculac 
Căprar.

Tot de la aceste adrese 
soheitanții pot obține for
mulare de înscriere in 
AGII!

Dorim un comerț civilizat
Am primit pe adresa 

redacției următoarea scri
soare semnată de doam
na tsanda Chiriac, din 
orașul I.upvni: „La ma. 
gazinul alimentar nr. 
267 din cartierul nostru, 
vânzătorii nu s.au deba. 
rasat dc vechile meteh
ne ale vînzării. In timp 
ce sala mare este goală, 
alică neaglomerată, a- 
limente!c care se vînd 
raționalizat se distribu
ie într-o cămăruță dos
nică. Exemplu: în I I fe
bruarie a.c., de la ora 
15 pină la 19, circa 60 
de persoane așteptau la 
lind afară in frig, în 
fața ușii acelei cum ffu- 
țe dosnice, pentru a.și 
cumpăra produsele ra
ționalizate. In rep-tate

rînduri, citeva gospodi
ne au sugerat șefei de 
unitate să reorganizeze 
vânzarea, să vină în in- 
tlmplnarea cetățenilor 
cu un comerț civilizat 
și operativ. Dar suges
tiile respective nu au 
primit răspuns".

Organizarea mai bu
nă a v î n z â r i i 
dep n.le de colecti
vul magazinului in cau
za. Iar dacă arest co. 
lectiv nu a înțeles încă 
necesitate i dc a veni in 
întimp n.i ■ i ciimpă i- 
torilor cu un comerț ci
vilizat, credem că ar 
fi cazul să intervină con- 
duccrixi ui'rcprinderii co. 
merclale din loialitate. 
(V.S.)
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prezentanti ai organiza
țiilor profesionale și ob. 
servatori din partea Co
misiei Executive a CEE 
și a Consiliului Europei.

Reprezentanți ai noilor 
mijloace dc informare în 
masă din Bulgaria, Ceho
slovacia, RD Germană, 
Urgaria, Polonia, Româ
nia, Iugoslavia șl URSS 
au fost invitați să expu
nă problemele concrete 
pe care le întimpină, ne
cesarul de urgență al pu
blicațiilor respective și 
proiectele g'-nerale ale 
acestora.

La rîndiil lor, responsa
bilii miilacc ’.or dc infor
ma.e în ma* < și ai orga- 
n zați lor p >6. ionale din 
occident au fost invitați sâ 
facă propuneri da ajutoa
re inie liote și pe termen 
mai lur ’ p ntru noile» 
ziare și reviste din Euro
pa centrala și orientală.

I*» p r om ic revo-
. . i <i

■ ’<ji rinn 1
‘.iz iK.-a r

profuuie

projH
sebire dc
‘îMul Eii:

4e no ,
.1 , ,

••re ■
■ , ■ m
a! •

uctuahta- 
um slnt, 
i. pr:va- 

in 
• a< tur ale 

r,ei și 
formelor 
e deo. 
țări d.n 
au foșt

PH1VATIZAK1 A 
opțiune politică necesară

zguduitei ii’: ml 
ic r'Tcrsii.i'' • 
Român: ; r 
pa li>
rile d’ : u.

ciri socia. 
cazul 

' i| totul 
modifică. 

• ă politică
și in ' î mult mai
profund’ intr-o perioadă 
âcurtă. Iii ui’ imul timp, 
Bucuria fi cn’uzia.mul ca
iac eristice primelor zile 
de după declanșar i revo
luției au fost. Insă, Inlo. 
cuite, treptat, de scntl. 
rncnlele d,? îngrijorare. Pe 
plan politic a fost vorba 
de Îngrijorarea produsă 
de evenimentele din 12
și 28 Ianuarie, Iar, mal 
recent, din 18 februarip.
Pe plan economie, Ingrijo-

curea provine din realita
te. i câ sintem puși In 
șitu iția de a opta pentru o 
nouă inie de evoluție. I; te 
evident că nu no putem 
întoarce la formele vechi 
de proprietate capitalistă, 
circ au caracterizat struc
turi economică a țării Th- 
tr c le don i războaie 
m ndi.d fi.ir tot atit dc 
evident este ca economia 
r.'K salis ’.i î-.i dovedit fa. 
hriv iitnru. Se impun, deci, 
in legat m ii cu formele dc 
proprietate, modificări
stmcturale noi Aici sc 
cer înlăturate unele con. 
luzii. care se afhî l i ori
ginea Ingri jorăriloi oa
menilor neavizați. I’iiva. 
lizari .i nu înseamnă, au. 
tnm.il, capitalism. Forme
le- de privatizare sînt dl. 
verse. Important este ca 
aplicarea lor să conducă, 
prin afirmarea liberei ini

țiative I.a înviorarea eco
nomică. I.i crcșteiea efi
cienței economice, a veni
turilor oamenilor harnici.

Economia de pijță cAc 
alternativa necesară la 
ccntralUarcu excesivă, de 
tip socialist. Sc știe, doar, 
unde a dus centralizarea 
excesiva, caracteristică so. 
ciali'.muhii — la actualul 
haos dm economic. Deci 
este vorba, de f ipt, de 
Incepiiiul unui nou proces 
de evoluție, de rcsliuctii- 
rare economii a, prin a- 
daptarea unor foinie noi, 
rare și.an dovedit in prac
tica istorica eficiența și 
v diilitatea.

Revoluția i amâne,t.că a 
uimit lumea prin profunzi
mea el politică, a instituit 
cu prețul de slngc al ti. 
ncrej generații, orientări 
spre cal noi de evoluție 
politii â și economică. Sc

n. irează dc p .n um, 
porn.nd di Li conceptele 
plur.ih'.muliii politic, de la 
cerințele ccunoim.'i de- pia
ța și privatizară, o a ticni 
cale de cvolu economi- 
t n și ociala, ian- nu poa. 
te li, deoc anului i, pe de
plin deiinita. Important 
este ca s.a produs un ade- 
varat ‘.ilt calitativ iii so- 
ciet.itca rom.ine.i,că de la 
dictatura intemaiată pe 
dogma comunista ,i o 
..tructii a ccDiiiiniicâ făli, 
mi litarii, la starea dc I ipl 
a demoriației și libertății.

Acest suit calitativ rc- 
pimziiKâ dQai începutul 
unui nou drum spre o so. 
i ietatv rom.iiieir i ă In care 

înliiuele de pe acum, 
piomovarc.i unor valori 
perene c aracleri-ticc po. 
porului nostru, cum sînt 
cultul tradițional al mun
cii, ii pactul compelen. 
(ei, d rmnilalc.i fi înalt.i 
I nula moi ala .i mnulm.

\ ion i SIR\I I
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ASTAZI, in contul o. 
meniei ’ — al tînărului 
Cristian Manca, bolnav de 
cancer, despre care am 
scris zilele trecute in 
ziarul nostru, un nou act 
de solidaritate. Astăzi, la 
clubul din Vulcan, 
fiind dc la ora 111, 
programat un 
cu formațiile 
„Ultima oră", 
ți „Qtiasar". 
realizate d> n

înce- 
este 

spectacol 
„Bendis”, 
.Rock-ton" 
Fondurile 

încasări.
cum ne-a comunicat dom
nul Terheș Velu, vor fi 
depuse in contul tinăru
lui Cristian Manca care

are 'nevoie de ajutorul se
menilor, (I.D.)

INTRE ANIVERSARI 
1 NESQp. din. acest an.se 
numără și doi muzicieni, 
marele 'compozitor “ rus 
PI Ceaikovschi și com
pozitorul, dirijorul ' și 
pro£esorul român Jcan 
Bojj’SjAi.' Se împlinesc 150 
ți respectiv, 100 de ani 
de la nașterea celor do.

.► marvabde persona
lități ale culturii univc’C 
sale.. tA.H.j

SPECTACOL. Pentru 
cei mici, la Cala de cul
tura din Petro» im va a. 
vea loc vineri, 2 martie, 
spectacolul „Concertul 
din pădure" de George 
Ncgr.iru, in organizarea 
clubului d:n Pctriia. Spec
tacolele au loc la orele 
10, 11,30 și 13. tom a- 
vea prdejul sa suiu'tiin 
prez nța in -.vena a p oli- 
lilicului George Negraru 
— '.nari-st, regizor, in
terpret —, ale cărui cre
ații au fost apret iute de-a 
lungul anilor in Valea 
Jiului și nu numai. (C.I.)

CILE POATE DA RE. 
L.VJ'JI '! I a redacția 
noastia S-a prezentat A. 
le .aud u B ,.nt fim O- 
dorheiul Seeu.i»< care 
n«-a ceiui spijinul in gă
sirea fratelui .iu Nico- 
lae 13 il.nt. Ultima dată, 
in u, ma cu trei ani, a 
Im.ut la IM Vulcan. Cine

pur t p drumuri din

poate da relații, es e
rugat i anunțe pe N.igy
Agn ta dm i'<iorln.m

SecUies. , ■ arti 'ruj 13. clean,
slr. Moium bl. 4, ap. 11.
(C.I J

MINA LUNGA. I
Ir ut im Ciobanii Viorel,
de ioc de prin Suceava,
de n.ștc aparatura muzi-
cai.'i A forțat u,a unui
apartament d,n Uiicani
și a inc. ■nat i „silbldl-
zeze" un magnetofon și
o stație dc ampid.care.
Numai că a < am fost
pi n^. O apreciere : Cio-
banu s-a ehbcrat din pr
nitenciar in 6 ianuarie.
Tot ai olo 0 -,ă.i fie... ca-
sa. (SI’.)

TEAV < fll. Cheorghe
l’le>< m. i lin l.up'ni ia-
le. a I d a, u.ui, I>1, 5, ap.
2). ne-a - izat :a i ie

in -tehne tot vechi ! (G.O.)

C.l'IZ.i unei amaiitc d«
țes i, <1: vreo .10 dc ci nti-
mc' n,, i are trebuie ra tiim-
ba a la rondiii ia de apă
ca o la din apartamentul
situat la ■ ' ijul siip-rior
cel ui in < ite loruii ște.
„Din dc. mbru n-avem,
din a a . a ( auză, apa
ra. Li,, a -pu domnul I’l*yt
c<m. D<; la EG' L, doar
promisiuni" Eh, re s.j.j
faci ! Vn-muii noi, dar

Hulirii si realizată do
Dorin GID | A

, __

MEDUZA SOCIALĂ"
Zilele dc după revo

luție an dus la apariția 
unei noi specii de medu
ze, așa-zisa meduză so
cială. Meduza obișnuită, 
pe cit de fragilă ți sua
vă, în același timp, este 
tot atit de periculoasă 
prin valurile ușoare și 
amăgitoare pe care Ie 
stîrnește, in tentaculele 
ci căzîndu-i pradă multe 
conviețuitoare din mediul 
subacvatic. Meduza, tră
iește în apa mărilor și 
oceanelor. Această sub
specie, „meduza socială", 
trăit ște pe uscat, întin- 
zindu-și nenumăratele 
brațe lînoase și cleioase 
în toate mediile sociale. 
Spre deosebire de medu
za subacvatică, meduza 
de uscat este mai subtilă, 
mai nuanțată, mișeîndu- 
se cu dezinvoltură prin
tre minciunile ți calom
niile cuprinse în anoni
mele și declarațiile tri
mise de ca în numele ce
lor a căror pui tătoare dc 
cuvint s-a autointitulat,

tdevărații gospodari găsesc oricind prilejul de a face ceva bun, de a infru- 
museța mediul ambiant. Iată m.d multi tineri care au venit in anticiparea pri
măverii. Foto: Al. HOR'ȚHJ

UN GRUP DE MINERI 
di? la mina Bărbăteni. Nu 
înțelegem de ce nu sem. 
nați scrisoarea. Nu aveți 
de cine vă teme. Și încă 
un amănunt; scrisoarea 
dumneavoastră referitoare 
la abuzurile comise la 
mina Bărbăteni deși a fost 
expediată în ziua de 16 
ianuarie (ștampila de ple
care a poștei), a ajuns la 
noi după 15 februarie I Cu 
toate acestea, am dori să

Dccretiil-Lege cu pri
vire la repartizarea in 
muncă, potrivit pregăti
rii și calificării, a per
soanelor ncincadrate care 
solicită loc de muncă, 
dai publicității in ziua de 
l'J ianuarie stipulează mă
suri concrete pentru re
zolvarea am,ului liber al 
fiecăruia la muncă, po
trivit ' ipaeit îților ,ale. 
Cum • aplica acest De
ci-t in Val- a Jiului, ce 
gr> utați există și cine le 
g no.i-ază — iaht între
bări la car;- un căutat 
raspiin' uri.

I.a Pe’roșani, Vtih.m, 
I.npi-ni și I.Tic.ini comi
siile 10' dc pentru icpar- 
tizarc i in muin ă a ,jer- 
soan ’ior iar. solicită a- 
< est lin i. Primai iile și 
<>fi< ml forțelor de mun.

’ ca au pu In tom-î condll- 
I cerile unităților econo

mice a api a obligațiilor 
ce Io r.vin din aminti
tul Deiiet. 

îndreptate spre cel in
comozi e>- Lipsită dc cu
rajul răspunderii, folo
sește aceleași vechi ar
me urmărind de fapt 
un scop precis — par
venirea. Meduza socia
lă este o specie ce a su
praviețuit vechiului re
gim, de fapt aceeași per
fidă țesătoare de intiigi 
măcinătoare dc gînduri, 
energie și Glan, dușma
nul îndîrjit al valorii și 
competenței.

Meduza'socială se dez
voltă și se înmulțește cel 
mai bine unde va găsi 
întotdeauna ceva de mă
cinat și stricat, acolo un
de va putea întotdeauna 
submina și dărîma, a- 
vînd tot timpul grijă de 
cei din jurul ei, nicio
dată de propria persoa
nă, pentru că ea este fă
ră greșeli, dar o nedrep
tățită, deși ocupă locul 
pe care îl merită în ra
port cu pregătirea ei 
profesională.

Observînd înmulțirea 
anormala a acestui ani

Posta redacției• •
purtam o discuție cu sem
natarii sci idorii, pentru a 
descoperi adevărul, dar nu 
știm cu cine. Vă rugăm 
reveniți cu o nouă scrisba. 
re, dar semnală.

EVA DAVJD, Petroșani. 
Referitor la întrebarea pe 
care ați adresat-o, prin 
interni 'dini redacției, Insti
tutului de m.ne — „dacă

In momi n tul promul
gării D-ci-etului-Lege, nu
mărul persoanelor fără 
serviciu aflate in evi
dența Oficiului munici
pal al forțelor de muncă 
era de peste 500. Nu
mai că, in cîtcva zile, 
numărul cererilor S-a a-

Munca —un drept, o îndatorire
propiat de 1900 1 D ci, dc 
apioape 4 ori mai multe 
solicitai i I Unde or u 
fost ace-ti oameni îna
inte de apariția Dt’cre- 
tn.ui-1 ? Domnul Flo
rei Manca, pi eșcduT-’le 
comisiei dc repartizai e a 
forței de numea de la Pe
troșani și rcpYe/en'anți ai 
Oficiului municipal al 
forțelor de muncă nc-au 
Informat ca, din totalul 
celor 1900 solicitanți, mai 

mal fac un apel .către 
toți locuitorii Văii Jiu
lui să trecem Ia stîrpi- 
rea ei. Să încercăm îm
preună să schimbăm, un
de este cazul', aceste 
împrejurări favorabile a- 
pariției ei, să o forțăm 
să coboare din nou în 
adîncuri, în tenebre, a- 
colo unde cste locul ei.

Pot fi folosite cu suc
ces în combaterea ei 
cinstea, omenia, corecti
tudinea, asumarea res
ponsabilă a celor afir
mate, tot ceea ce ține 
de calitatea de OM. Per
soanele care găsesc exem
plare rătăcite la locul 
lor de muncă sînt rugate 
a le depune cu grijă la 
STII.PUL INFAMIEI.

Vă mulțumesc I

Constantin IACOB, 
I.M. V ulcan

P.S. — Propun spre 
aprobare formarea unei 
grupe de deratizare soei- 
nlă.

se va menține profilul to
pografic subingineri — in- 
vuțămînt seral'', secreta
rul șef al IMP ne-a comu
nicat : „In intenția noastră, 
dorim să menținem acest 
profil. (J informație e- 
xactă veți putea primi con- 
su.ltind broșura „Admite
rea in învăț.imintul supe
rior" care este în luciu 
la Ministerul Invâțâmintu- 
lui".

puțin de 100 sînt bărbați. 
In rest femei, in majori
tate tinere.

Deși au apărut nume
roase dil icultăți. pe care 
întreprinderile, din păca
te, nu toate s-au străduit 
să le rezolve cit mai 
bine pe baza D crețului și

a precizărilor primite 
de la Ministerul Econo- 
m ei Naționale și Min.s- 
tei ui Muncii și Ocroti
rilor Sociale, în prezent, 
toți solicit mții au primit 
un loc d0 munca.

D.fi< ultjîți au apărut 
datorită faptului că mul
te persoane care tiu pri
mit repartiții refuză locul 
de muncă oferit pentru 
motive neîntemeiate. Do
resc aceste persoane locuri

VÎNĂTOAREA
pe baze oneste, echitabile
Noi, cei care practicăm 

vînătoarea ca sport, sîn- 
tem conșticnți că revoluția 
din decembrie 1989 a 
deschis, drum larg lichidă
rii formelor discriminato
rii și neechitabile, practi
cate timp de peste două 
decenii și în activitatea 
de vînătoare. Așezarea a- 
cestci activități pe princi
pii noi, democratice și e- 
chitabile este dorința tu
turor vînătorilor cinstiți. 
In numele lor, propunem 
cîtcva principii, gîndite de 
un colectiv dc vînători de 
la Deva, care să stea la 
baza unui nou . „Regula- 
ment-cadru" pentru acti
vitatea de vînătoare în 
România.

Principiile gîndite și 
propuse a sta la baza „Re- 
gulamentului-cadru" sînt 
următoarele : 1. Organiza
rea și desfășurarea activi
tății dc vînătoare în așa 
fel îneît să se asigure men
ținerea speciilor și a nu
mărului de piese optim, 
fără a perturba echilibrul 
ecologic, efectul estetic, 
psihologic și spiritual al 
mediului înconjurător. 2. 
Asigurarea participării u- 
nui număr marc de ama
tori la acest sport, dez
voltarea inițiativei perso
nale și creșterea demnită
ții umane. 3. Privatizarea 
activității de vînatoare, 
excluderea oricărei forțe 
de dominare și dictat po
litic, economic, organiza
toric ori de altă natură. 
4. Excluderea noțiunii de 
plan, sarcini, obligații în

f iovii mai fac și sport!
In perioada li—20 fe

bruar.e, la Liceul indus
trial din Petroșani s-a des
fășurat concursul de hand
bal masculin dotat cu 
„Cupa primăverii", în ca
drul caruia au luat startul 
7 echipe însumînd un nu
măr de peste 50 de spor
tivi. Finala desfășurată in
tre componenții claselor a 
XI-a C și a Xl-a E a 
constituit una dintre cele 
mai disputate întîlniri, sco
rul final fiind 19—18 in 
favoarea handbaliștilor din 
a XI-a C. A doua clasată 
a fost echipa reprezentată 
dc sportivii din a XI-a E 
și, surpriză, pe locul III, 

de muncă numai în bi
rouri ? O sene de per
soane — așa cel puțin 
a rezultat din discuțiile 
purtate la comisia de re
partizare de la Petroșani 
— au pretenții n< justi
ficate. Fiecaie dintre ele 
iși expun cu ton mai 

mult sau mai puțin ridi
cat, greutățile de familie, 
dar cfnd h se oleia un 
loc de muncă unde sc 
ce.e mlr-adevar muncă, 
lug de gieu, refuza înca
drarea și se plmg pe la 
colțuri că nu au fost în
țelese. Există înscrise la 
comisiile care sc ocupă 
dc repartizarea în pro
ducție, persoane care au 
refuzat două sau chiar 
trei repartiții.

tot ceea ce face obiectul 
produșilor „vînat" cum 
sînt carnea, pielea ș.a.,- 
valorificarea acestora fi
ind la libera apreciere 
a vînătorilor. 5. Elimina
rea totală, definitivă și sub 
orice formă a terorii și 
patronării vînătorilor de 
către organele de Poliție. 
Vînătorul răspundc direct) 
și personal de modul cum 
păstrează și folosește ari 
mă și muniția dc vînătoa
re. 6. Taxă anuală fixă și 
în același cuantum pentru 
pentru fiecare cetățean 
membru-vînător, elimi- 
nînd astfel practicile dis
criminatorii, abuzive și 
neechitabile bazate pe re
lații și subiectivism în sta
bilirea acestor taxe. 7. In
criminarea și sancționarea 
severă a abuzului urmat dc 
daune în patrimoniul ci
negetic. 8. Arbitru unio 
(for silvic județean) și de 
necontestat, în stabilirea 
fondurilor de vînătoare, a 
speciilor de vînătoare și a 
efectivelor, în stabilirea 
daunelor și sancțiunilor do 
aplicat in situații de abuz.

Rugăm membrii vînători 
din Valea Jiului să facă 
propuneri, consul tînd în 
prealabil ,, Regulamentul- 
cadru" existent sub for-, 
mă de proiect, la Asocia
ția vînătorilor din Petro
șani.

In numele colectivului <J4 
redactare a „Regulamcntu- 
lui-cadru",

loan BOZEȘAN,
Deva

componenții clasei a X-a 
O. In topul goigeterilor 
pe locul I s-a clasat Dra- 
goș Botorongă cu 26 de 
goluri, iffmat de Marius 
Roncea (20) și Sorin Stan- 
cin (18); întrecerea spor
tivă a fost organizată și 
coordonată de domnul pro
fesor Vladidav Durei.

Tot la Liceul industrial 
Petroșani a avut loc si 
campionatul de tenis do 
masă p ntru băieți. Pe 
locul I s-a clasat Alin 
Ilaftav, pe locul II Mihai 
Frânez, iar pe locul II) 
Simion Ababei.

Dana 1.14 41)

Trebuie • ă eradicăm 
mentalități nocive gen 
„pline cit mai alba, ob
ținută cu muncă puțină". 
Decretul-I .ege promulgat 
de Guvern oferă un ca
dru real pentru afirma
rea omului prin propria 
sa muncă. Dar numai să 
cerem drcptuii. fără a 
nc a .urna -'bogățiile fi
rești in.camnu să rămî- 
ul m la a- eiași stadiu 
nociv de gindire. așa 
cum unii s-au obișnuit în 
anii trecuți, cind. deo
potrivă, aplicindii-sc a- 
beranta lege a acordului 
global și pornind de la 
lalyi înde aton de plan, 
cel ce muncea și cel ce 
nu muncea pr.meju a- 
ceiași bani șt aveau a- 
celcași drepturi.

In România azi, se ga- 
ranteăză si se apară drep
tul la muncă. Trebuie su 
excludem in a lenea, pa
razitismul și orice for
me mascate ale acestora.

II AI.EXANDKESCU
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PENTRU MINERI

Prețuirea întregii țări
Publicăm și în acest număr de ziar, mesaje a- 

dresate minerilor. După cum se constată, inițiativa 
lor de a se deplasa la București are un ecou de 
durată, ceea ce denotă trăinicia sentimentelor pe 
garc țara întreagă le nutrește față de oamenii des
toinici din abatajele Văii Jiului. (Ion MUSTAȚA)

Am fost martor ocular

te un exemplar din „Zori 
noi" — în care au fost pu
blicate paginile cu tele
grame și scrisori " sosite 
din țară — pe adresa zia
relor „România .libera", 
,',Adevărul'* și altele, ca și

la TVRL. Dorința lor este 
ca și presa centrală să a- 
fle prețuirea de care se 
bucură minerii în întreaga 
țară. Vom îndeplini aceas
tă dorință.

Ce seară plină de încre
dere, în liniștea atît de 
mult dorită am putut trăi 
in 19 februarie 1990, cînd 
din piepturi de mineri, de 
adevărați patrioți am pu
tut duzi glasul ordinii de
mocratice pentru apăra
rea purității marii noastre 
Revoluții din decembrie 
■1989. Toți oamenii cinstiți 
vă salută, vă îmbrățișea
ză și vă urează multă 
sănătate.

Am fost martor ocular 
in 18 februarie cînd în ju
rul orei 20,40 în momentul 
în care grupul de turbu- 
lenți a vrut să părăsească 
poziția din imediata apro
piere a ușilor de intrare, 
în Palatul guvernului, au 
fost apostrofați și opriți de 
grupuri manevrante cu 
cuvintele: „Ce, așa ne-a 
fost înțelegerea, plecați ?“ 
Am încercat să intervin și

am întrebat, cine are drep
tul să oprească pe cineva 
care vrea să .plece ? Am 
fost apostrofat, jignit, spu. 
nîndu-mi-se să plec, pen
tru că nu am ce căuta cu 
asemenea întrebări.

Voi, minerii, ați reușit să 
rodați liniștea oamenilor 
de bună credință, să lim
peziți cămașa albă a re
voluției pc care forțe ires
ponsabile, manevrate de e- 
lemente antinaționale au 
încercat s-o murdărească 
și să o sfîșie.

Ați fost, sînteți și rămî- 
neți în inimile tuturor oa
menilor ce nutresc senti
mente de dragoste față de 
țară și poporul român, a- 
vem încredere in voi, vă 
stimăm și sintem alături 
de voi.

Ing. \ asilc MIMIȘ, 
București

O eliberare de griji

O mindrie pentru învățători
Dragi mineri,
Am trăit in m.jlocul vos

tru 25 de ani, invâțindu- 
vă copiii să scrie, ă ci
tească, să fie drepți și cin
stiți. M’ilți dintre ei sînt 
acum mini ri. Chiar dacă 
im plec it din „Vale" mă 

-.-.ml alături de voi căci o 
bucată din inima mea a 
rămas acolo.

V.am văzut in dala de 
19 f.-bruar «, a doua oara

Dreptatea
D: ><. mineri lin V dea 

Joitu1,
•Sin' :m alături de voi cu 

girului și atletul și sin
tem d - acord cu toate 
punctele de V'-dere pe ca
re le.ați prezentat, cu a- 
tlta convingere și curaj, 
în fața m mbrilor Cl’UN. 
Vă mulțumim pen’rn că 
ne-ați adus o clipă dc ii- 
șur.irc și liniște în inimile 
noastre-, care trebuie să 
știți ră ’ it în același r tm 
< i inimile- voastre.

J.i televizor, venind la 
București pentru a apăra 
cuceririle revoluției. Am 
sorbit cuvintele fiecăruia 
care a vorbit: sincere, sim- 
pie, minerești. Nu pot ex
prima ce am simțit. Mă 
rezum doar la atît: int
mîndră de voi !

Margareta VATZ, 
învățătoare pensionară, 

Orăștie

va triumfa
Avem convingerea ca

toți oamenii de bine din 
a< c.Lstâ scumpă țar i se vor 
uni și dreptatea va trium
fa.

I n gi iip de ■ dariați din 
cadrul Direcției .Județene 
ib Poștă și Teii omuniiații 
Mehedinți, Drobela Tur. 
nu Severin, în numele câ. 
roia ■'cmni- izâ

Doina TRI MIJI I'\Ș

Vă mulțumim, vă mul
țumim, vă mulțumim din 
tot sufletul pentru ceea ce 
faceți penti u‘această țara, 
pentru acest popor greu în
cercat. Pe lingă munca 
voastră atît de grea, vă 
admirăm și prezența în 
Capitală. Făcută eu atâta 
efort, cu atâta sacrificiu, ca 
să spele rușinea făcută de 
huligani, vagabonzi, para- 
ziți mînuiți de cei ce vor 
cu orice preț puterea. Am 
simțit o eliberare dc grija

Noi nu avem forța
•Și grupul nostru din 

cadrul serviciului l’inan- 
ciar-contabil al Direcției 
Sanitare jud. Harghita — 
sprijinim conducerea pro
vizorie a țării, în frunte 
cu domnul Iliescu, cu a- 
ceeași adeziune, fără însă 
să avem forța voastră ad
mirabilă.

Am urmărit eu atenție 
evenimentele din timpul 
revoluției cît și cele ac
tuale. Avem și noi con-

apăsătoare că iar se vor 
năpusti asupra noastră toa
te relele.'Am simțit pjite- 
reâ și voința voastră' unit 
că și perfect ordonată de 
a apăra România dc mîr- 
nilc murdare ale celor ce 
nu iubesc acest popor, a- 
cest pămînt. Sîntem cu 
totul alături de voi și 
credem în voi. Noroc 
bun l

Cetățeni ai . Capitalei 
— Drumul Taberei.

voastră admirabilă
vingcrca că numai per
soana domnului Iliescu 
este garanția formării u- 
nui viitor mai bun.

Noi sîntem sinceri și 
cinstiți muncitori unguri, 
respectăm pe semenii noș
tri indiferent de naționa
litate, iar pe voi vă iubim 
ca și cum am fi frați.

Semnează 10 salariați 
<lc la Direcția sanitară 
a județului Harghita.

Știm că și in Valea Jiului au fost victime
Cînd am văzut atîta ata

șament sincer și omenesc 
om partea dumneavoas
tră, am plins pur și sim
plu și nc-ain rugat la 
Dumnezeu să aveți sănăta
te și tot ce vă doriți în 
Viață, și libertatea câști

gată cu atitea jertfe, mie

zul revoluției plecînd chiar 
din Valea Jiului cu ani 
în urmă, cînd știm bine 
că au fost victime și ne
cazul! pe care vechiul re
gim lc-a mușamahzat.

Alexandru Mt’NTE.INU, 
Cluj-Napoca

Vă apreciem inițiativa și curajul

Să știe și alții
M ii niuițr oameni ai 

mur>> li de la IUM Petro
șani, a.eliciul dc automa
tizări «xprimă aceleași 
ginduri I • aprobare față 
ne inițiativa minerilor ca
re ..au depla. it :Je două

ori la București pentru a 
restabdi liniștea in sufle
tul tuturor oamenilor dc 
bine din țară. Cei 32 de 
semnatari ai scrisorii ne 
Silgcr. ază i trimitem cî-

Mulțumim din suflet mi
nerilor din Valea Jiului, 
care au fost alaiuri dc toți 
oamenii de buna credința 
<t.n țara noastra.

Apreciem în mod <b ose
bit inițiativa pe care au 
lu it-o, unitatea dc care au 
dat dovada de fiecare dala.

Majoritatea locuitorilor 
din această țară gindesc la 
fel ia minerii și sîntem 
aiăluri de ei, ilar nu sm. 
tem atît de uniți în luarea 
unor decizii colective.

Sintem alaiuri d gu
vernul actual și de Con

siliul Provizoriu de l niu- 
ne Naționala in tot. ceea 
ce se întreprinde pentru 
liniștea și bunul mers al 
țării.

Protestăm împotriva a- 
titudinii necuviincioase a 
acelor partide și indivizi 
care tulbură liniștea și pro
voacă dezordine în rîndul 
poporului român.

Semnează întregul 
personal de la ( asa dc 
copii școlari fete din 
Rm. Vilcea.
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Iarna la „Curmătură**. Foto : Vasilc l’OLLAH

Rămășițe anacronice 
la ICRM Deva

Cu puțin timp în urmă, 
în Valea Jiului au sosit 
televizoare alb-negru și 
congelatoare. Ba au venit 
și frigidere. Nu este un 
simplu zvon. Este un lu
cru cert. Aceste produse 
mult căutate au sosit în- 
tr-adevur. La întrebarea 
noastră: cîte televizoare, 
congelatoare și frigidere a 
primit comerțul nostru, 
directorul Direcției comer
ciale a municipiului, ec. 
Ion Horea strînge din u- 
meri ?! La fel ca și noi și 
dinsul a auzit că au venit 
asemenea produse. Dar 
cîte ? Nu știe. Motivul e 
simplu. Toate aceste pro
duse au sosit fără știrea 
Direcției comerciale. ICRM 
Deva, a livrat aceste pro
duse direct către între
prinderile comerciale. Ba, 
mergînd mai departe, la 
magazinul specializat din 
Vulcan s-au livrat - direct, 
pe bază de delegație a 
gestionarului. La alte ma
gazine — Petrila — nu s.a 
livrat nimic. De ce ? Nu 
se știe...

In dorința de a colabo
ra în condiții corecte cu 
furnizorul direct, Direcția 
comercială a municipiului 
a procedat la un schimb 
de adrese cu întreprin
derea specializată din De
va. Dar una spunem alta 
facem 1 Așa s-a
înțeles de către 
unii democrația. Și
ICRM, nici măcar nu se 
poale prevala de existența 
unor contracte. Televizoa
rele, livrare i lor nu in
tru în clauzele colractua. 
le. Cu alte cuvinte Direc
ția com.-rcială a munici. 
piului ;1 fost „pa-atu" de 
la e* •rcita ea controlului 
nsupi a a. estor rr ir! uri 
f'- irlc solicitate. Existmd

asemenea situație, posibi
litatea repartizării lor în 
mod echitabil pe locali
tăți și pe întreprinderi co
merciale a dispărut.

Iar dorința cetățenilor, 
solicitarea lor de a cunoaș
te exact care e situația cu 
aceste produse au fosl e- 
ludate, prin această pro- 
ceduia absolut nouă a 
ICRM Deva, care a ne
glijat nu numai rolul Di
recției comerciale munici
pale in gestionarea și 
controlul celor mai cău
tate produse, ci șl atribu
țiile specifice ale condu
cerii comerțului din Valea 
Jiului. In aceste condiții, 
directorul Ion Horea este 
nemulțumit. Pe bună drep
tate spunem noi. E ca și 
cum cineva ți-ar vinde în 
propisa casă lucruri des
pre care nu știi ca există. 
Cu toate acestea, condu
cerea Direcției comercia
le a luat măsuri-ca toate 
televizoarele, congelatoa
rele și frigidere sosite s.i 
se vindă în fiecare maga
zin pe buza listelor exis
tente la magazine, în or
dinea înscrierilor făcu'e 
O mașină binevenită, me
nită să elimine suspiciuni
le și neîncrederea solici- 
tanților. Cei de la Dirccți:; 
comercială sînt de-a drep
tul nedumeriți de atitudi
nea ICRM Deva. Oare chia: 
sa nu știe cei de acolo 
cîte discuții și nemulțumiri 
sînt în rîndul populației, 
în legătură cu televizoa
rele, congelatoarele și fri
giderele ? Greu de presu
pus. Insă, noi ne mani
festăm încrederea că în
tre ICRM Deva și Direcția 
comercială se va ajunge b- 
o înțelegere.

tfhcorghe CHIRVA:- l
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
3 Martie — Ziua unității Bulgariei

SOFIA 27 (Rompres). — 
Probleme actuale ale si
tuației din Bulgaria, posi
bilitatea trecerii pașnice 
11 o societate democratică 
in condițiile unității nați- 
rin.iie au reprezentat te
ma centrală a convorbi- 
i dor care au avut loc în 
a Irul intilnirii de luni 
I ntre președintele Con- 
liulud de Stat al Bulga

riei, Petăr Mladenov, și 
onducătorii principale

lor organizații social-po- 
li’.ice din această țară.

O atenție deosebită a 
fost acordată stadiului 
convorbirilor In cadrul 
. Mesei Rotunde", parti- 
r 'panții exprimînd puncte 

e vedere diferite cu 
p. vire la condițiile con. 

i'irii dialogului. Sa și

plnă acum, principalul 
punct controversat a fost 
problema organizării Par
tidului Comunist Bulgar 
la locurile de muncă. Du
pă dezbateri Intense, a- 
ceastă problemă a fost 
rezolvată In sensul că P<3 
Bulgar s-a declarat dis
pus să renunțe la activi
tatea în întreprinderi.

Propunerea prezentată 
de Petăr Mladenov po
trivit căreia ziua de 3 
martie, ziua eliberării de 
sub Jugul otoman și res
taurării statului bulgar, 
să devină sărbătoarea na
țională și să fie marcată 
ca zi a libertății, indepen
denței și unității Bulga
riei a fost susținută de 
participanții Ia convor
biri.

SCURTE ȘTIRI ei SCURTE ȘTIRI
MOSCOVA 27 (Rom

pres). — URSS și Ceho
slovacia au semnat la 
Moscova un Acord pri
vind retragerea totală a 
trupelor sovietice de pe 
teritoriul cehoslovac, în 
trei etape, cu data limită 
de 30 iunie 1991, a anun
țat președintele ceho
slovac Vaclav Havel, a- 
flat în vizită oficială în 
Uniunea Sovietică.

Acordul a fost semnat 
de către miniștrii de ex
terne ai celor două țări 
și la ceremonie au fost 
prezenți președinții URSS 

*și Cehoslovaciei.

MOSCOVA 27 (Rom. 
preș). — Sovietul Nați
onalităților — cameră a

Sovietului Suprem al
URSS — a aprobat. In 
prima lectură, proiectul 
de lege privind bazele 
raporturilor economice ale 
URSS, republicilor unio
nale și autonome.

Agenția TASS men
ționează că, în cursul se
siunii de toamnă a parla
mentului sovietic, o pri - 
mă variantă a acestui do
cument fusese respinsă, 
deputății apreciind că în 
el se menține dictatul 
centrului asupra republici
lor. In noua redactare a 
legii sînt stabilite limite
le competenței URSS și se 
statuează dreptul repu
blicilor de a soluționa de 
sine stătător toate pro. 
blemele dezvoltării lor 
economice și sociale.

FILME
PETROȘANI — Pariu.

ANTNOASA: Taina 15,00 La poalele Harghi-

agenda

de Sud. 
Transmisiune di
rectă de la Presov.

regin ei piraților.
16,00

tei.
Nctați în

.-ut: Africa Exress; 7 T V dv. 19,30 Actualități.
Noiembrie: In căutarea

* • T • 16,20 Oameni, salvați 20,15 Tribuna partidelor
i Fupiter; Unirea: Sub- , ,, nr. viața Deltei 1 politice.
:■ tui rea.

I U,UU Actualități 16,45 Teleșcoală (reluare) 20,45 Panoramic econo
I.UPENI: Moment glo- 10,15 Teleșcoală. Gurs de limba ger- mic.

f . 11,20 Teatru TV (relua mană. 21,05 Telecinemateca.
VULCAN: Stop cadru re). 17,00 Meridianele cinte- Dirijorul.

ia masă. Sfintul Mitică cului. Producție a stu
LONEA: Tănase Scatiu. Blajinii' 17,20 Limba noastră. diourilor poloneze.

I—II. de Aurel Baranga. 17,40 Desene animate. 22,35 Academia de Arte
URie.ANI: Cronica a- 13,25 Magazin auto-mo- 18,00 Campionatul Mon- Frumoase: 1864—

dolescenței. dial dc handbal mas- 1990.
PETRILA: Un pas gre to. culin: 23,00 Actualități.

șit 13,45 Actualități. România — Coreea 23,20 Nocturnă.

LG.GL. Petroșani
strada M. Eminescu nr. 15—17

ANGAJEAZA
I m condițiile legii, muncitori calificați in 

meseriile :
— zidar
— zugrav
— timplar (dulgher)
— instalator sanitar
— sudor autogen și electric 

pentru lucrări de prestări in construcții.
Relații la biroul PERSONAL, telefon 

41920, 11921, 42293, interior 40.

Direcția județeană de drumuri 
și poduri Deva

ANGAJEAZA PENTRU
BRIGADA DE CONSIRUCȚtl MONIAJ 

VALEA JIULUI 
următorul personal :

— maistru întreținere utilaje lerasierc
— mecanic întreținere auto și utilaje
— sudor
— mecanic deservent excasalor tip 

castor
încadrarea personalului se face conform

I e-țiî nr. 57/1974 și Decretului nr. 206/1988. 
Relații suplimentare la Brigada C M Pe- 

1 Iroșani, telefon 43888, sau D.J.D.P. Deva, le- 
| lefon 956/1 1126.
- __

întreprinderea minieră 
Aninoasa

nu mai f<i< e angajări, pentru nir i o categorie 
d personal, inerpind cu dala de 26 februarie 
1990

Combinatul minier 
Valea jiului

cu sediul in Petroșani, str. 23 August nr. 2 
organizează în data de 7 martie 1990, 

ora 1 1,30, concurs pentru ocuparea postului de
— contabil șef la IM Uricanl
Condițiile de încadrare sînt cele prevă

zute in Legea nr. 12/1971.
înscrierile se fac piuă în data do 5 mar

tie 1990.
Relații suplimentare, precum și tematica 

pentru concurs se pot obține la Biroul perso- 
nal-invățâmînt social din C'MVJ.

ÎNTREPRINDEREA 
DE BETELE 

ENERGETICE DEVA
<

încadrea/ă in condițiile legii, electricieni cu 
condiții de șefi de tură pentru stații electrice 
de transformare din cadrul CIT Petroșani, 
precum și pentru CDFE Palro.șapi șl Brigada 
de Construcții Montaj. Pentru activitatea do 
construcții montaj, încadrăm și muncitori ne- 
• alificați (barbați).

Mal precizăm ca se acordă următoarele 
gratuități

gratuitatea chiriei la apartament
— gratuitatea energiei termice la ap,ir- 

ta mont
tarif preferențial de 0,25 lei kWli la 

energia electrică.
Persoanele interesate se pol adresa la 

sediul IRE Deva biroul POPIR, tel. 15750, 
int. 121, 131 sau la CIT Petroșani, CDEE Pe
troșani și BCM Petroșani, tel. 41850, 41880.

Mica publicitate
VINZARI <

VIND urgent Dacia 1300, 
cu îmbunătățiri. Telefon 
43612, int 138, după ora 
14. Stația electrică IUMP. 
(384)

VIND sau închiriez casă 
liberă, cu curte și garaj, 
Petroșani, strada Ion Bu
clai Deleanu nr. 7. Informa
ții la Deva, telefon 956/ 
21839. (304)

VIND urgent casă, stra
da 11 Iunie nr. 12, Petro
șani. (364)

VIND Dacia 1300. In. 
formații, Alimentara — 
Gîmpu lui Neag. (368)

OFERTE SERVICIU

EFECTUEZ traduceri en
gleză, franceză. Petroșani, 
strada Independenței nr. 
1, ap. 27. (374)

DECESE

CU ADINCA durere in 
suflet soțul Clement, fi
ica Monica, fiii Simi și 
Ovidiu, nora Gabi și ne
poata Artemis anunță 
încetarea din viață a 
scumpei lor

NISTOR VALERIA
Infnorinîntarca arc loc 

joi, ora 11. Cortegiul 
funerar pleacă din stra. 
da Carpați, bloc 2. 
(377)__________________

CU ADINCA durero 
familia anunță înceta, 
rea din viață a dragului 
lor
MATASAREAN IOS1F 

Odihnească.se în pa
ce ! (381)

COLECTIVUL admi
nistrației locale a zia
rului „Zori noi" este 
alaiuri de familia co
legului Olteanu Ghcor- 
glio în momentele de 
grea încercare pricinui
te de decesul tatălui so
cru

STEGA ION
Sincere condoleanțe.
COLECTIVUL Labo

ratorului do analize 
medicale do Ia Spita
lul orășenesc Vulcan 
este alături de dr. Gre- 
tti Mușat, soție, Mura 
și V’ivi, copii, la în
cercarea grea pricinu
ită de dispariția ful. 
gerătoarc la numai 39 
ani a omului de ome
nie, medic cu o pro
bitate profesională deo
sebită, respectat și sti
mat, soț și tată iubitor 
dr. Mt’ȘAT OCTAVIAN 
directorul Spitalului o. 
rășencsc V ulcan.

Chipul lui bjînd ți lu
minos va răminc veș
nic viu in amintirea 
noastră.

CU INIMILE îinpie, 
trite de durere, familia 
Alexandru Blaj regre
tă, alături dc dr. Gre- 
tti MtițaL copiii Ma. 
ra și V’ivi, trecerea în 
neființă a celui care a 
fost un prieten ade
vărat, soț ți tată c- 
xemplar 
dr. MUȘAT OC TAVIAN 
directorul Spitalului o. 
răscitesc Vulcan.

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

COLECTIVUL Secți
ei interne a Spitalului 
Vulcan aduce un pios 
omagiu celui care a 
fost un om minunat 
dr. MUȘAT OCTAVIAN 

Sincere condoleanțe 
familiei greu încercate 
prin dispariția fulgeră
toare a unui soț și tată 
deosebit (389)

PIOS omagiu celui ca
re a fost
dr. MUȘAT OCTAVIAN 
directorul Spitalului o- 
rășenesc Vulcan, medic 
dc excepțională calita
te profesională ți dc 
aleasă omenie.

Colectivul Policlini
cii Vulcan. (390)

FAMILIA Dămian este 
alături de familia Mușat, 
greu încercată prin 
pierderea omului dc o. 
menie
dr. MUȘAT OCTAVIAN 

Sincere condoleanțe 
celor indoliați.

FAMILIILE dr. Anto
nio Gheorghc, dr. Mir. 
za Radu sînt alături dc 
familia greu încercată 
prin pierderea celui ce 
a fost 
dr. MUȘAT OCTAVIAN 

Transmit sincere con
doleanțe familiei.

FAMILIILE Golianu 
ți Ripa anunță dispa
riția fulgerătoare a 
prietenului și vccinu. 
lui lor
dr. MUȘAT OCTAVIAN 

Sintem alături dc fa. 
milia greu încercată.

MIMI și Doru Man. 
caș, zguduiți de jale 
și durere sînt alături 
de Gretj’, Maia ți Vivi- 
ță in greaua încercare 
prin care trec în urma 
decesului celui ce a fost 
un om deosebit și un 
prieten devotat 
dr. MUȘAT OCTAVIAN 

V’ivi, nu te vom uita 
niciodată.

FAMILIA ing. Popcs- 
cu Cantemir aduce un 
ultim omagiu celui care 
a fost un bun prieten 
dr. MLȘAT OCTAVIAN 

Transmite sincere con
doleanțe familiei greu 
încercate.

FAMILIA I.azăr
Glieorglie împărtășeș
te durerea familiei dr. 
Mușat pricinuită de dis
pariția fulgerătoare a 
celui care a fost direc
torul Spitalului V ul
can
dr. Ml’Ș \N' OCTAVIAN 

Dumnezeu să-1 ierte.

COMEMOR VRI

SE ÎMPLINESC 2 ani 
de tristețe și nețtcarsă 
amintire de la decesul 
dragului nostru soț și 
tată

PONCIS GJIEORGUE 
(382)

SE ÎMPLINESC șase 
luni de la dispariția 
scumpei noastre 
SECULA ELISAI3ETA

Lacrimi ți flori pc 
inormfnlul ei. Familia 
(386)

FAMILIA dr. Ion 
Păpădie regretă dispa. 
riția prematură a dis
tinsului coleg 
dr. MUȘAT OCTAVI \N 
directorul Spitalului o. 
rfițcnesc Vulcan.

Lacrimi și flori pe 
tristul său mormint.

CU DURERE ir. suflet a- 
mintim că se împlinesc 5 
ani de la despărțirea dc 
cel cane a fost un bun 
soț, tată și bunic

BODU NICOLAIE
Amintirea lui va rumlno 

veșnic în inimile noastre. 
(366)
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