
Politica minerilor
din 
fe-

Pentru noi, cel 
Valea Jiului, luna 
bruarie a fost dominată 
de un eveniment politic 
al cărui ecou s-a am
plificat de la o zi la alta, 
In loc să-și piardă din 
intensitate. Este 
despre prezența 
rilor în Capitala 
ei, eveniment pe 
ginea căruia incă ne 
mai sosesc mesaje de 
simpatie. Spre cinstea a- 
cestor curajoși patrioți 
care au înțeles să-și 
spună cuvîntul de fieca
re dată cind țara a tre
cut printr-o derută po
litică, mesajele de sim
patie sînt însoțite de un 
cald gînd de recunoș
tință din partea unor 
oameni pe carc-i despart 
multe preocupări. dar 
Ii unesc la fel de multe 
ginduri curate. „Mine, 
rii sint cu noi“ — a de
venit o vibrantă lozincă 
a lunii februarie, pe ca
re oamenii continuă 
o rostească în cele mai 
îndepărtate colțuri 
țării. „Minerii 
noi" — a devenit o îm
bărbătare pentru mii și 
mii de oameni aflațl In 
pragul unei stări sufle
tești răscolitoare, 
îngrijorarea cîșfga 
ren. acești destoinici 
mun.-tori din subteran 
au sosA „la fița locu
lui", In Prața care se 
numcștc totuși a Victo
riei. și nu au ezitat ă 
risipească deznădejdea, 
să restabilească ordinea 
firea'-. 1 a lucrurilor.

Spurdml toate acestea 
se ridică o întrebare: 
far m.ncTii politică 7

De multă vreme, mi
nerilor le sînt specifice 
•oiidaritati a. coeziunea

vorba 
mine- 
pa*. ri- 
mar.

să

ale 
sini cu

Cind 
te.

sufletească, simțirea pa
triotică. Sînt calități 
conturate în urma unul 
Îndelungat proces de 
omogenizare, în care li
antul principal l-au con
stituit condițiile grele 
de muncă. Pe fondul a- 
celora-și greutăți, Intre 
mineri s-a dezvoltat un 
puternio simț al dreptă
ții. Ei cunosc destul 
bine măsura muncii 
prețul vieții. Toate 
cestea nu creionează 
litățile indispensabile 
mului politic ?

Adevărații politicieni 
sînt cei care se conduc 
după o 
rală superioară. In con
trast cu ei, abilii purtă
tori 
specialiștii In vorbe sau 
răstălmăcitorii de 
nu sînt decît falși 
ticieni. Minerii au 
vedit de două ori 
fac politica bunului 
care pledează pentru a- 
devăr și apără revoluția. 
Ei conți ibuie zi de zi la 
repararea economică a 
țării, îndatorire pe care 
„politicienii de 
sie" o uită •” 
vent, sau 
In cea mai

„Minerii 
ra 1“ Din acest 
care a încălzit 
atitor oameni 
plinite răspunsul la în
trebarea noastră. Dacă 
sint cu țara, ei fac poli
tica țării, a adevăraților 
patrioți.

Minerii prețuiesc 
niștea țăr.i așa cum 
țuiesc bunăstarea 
nomică — și pentru 
bele țeluri depun 
turi care 
gîndul și fapta.
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conduită mo.

de interese mici,

legi 
poli- 

do. 
că 

simț,

irofe-‘ profe- 
!n mod frec- 
o neglijează 

mare măsură, 
sînt cu ța- 

adcvăr 
inimile 

se des-

li- 
pre- 
eco- 
ain- 

efor-
le onorează

C'.

De ce vă invităm
17 D- mbrie 1989. 

ge clocotitor de viață, 
gc tinăr S-a văr tt 
străzile Timțșoar- 
poporului dn nd, 
pn-nus de orice, 
tea și dreptatea, 
știam că In acele 
dc „fi un e" 
d- lanșat 
■-.id armat 
popor, a o 
bobcei sale 
căli are dg 
sau 
oamenii 
căldură, 
tate, 
glndi și I 
dogme și 
indicațiile 
trăvite de 
rău' atc’a 
prostie.

18 D •♦mbrie ly-iJ. 
de început de săptămîr.ă 
divină romanei:--u. Zorii 
acestei zile au fost pri
miți de f.i’zere și tunete

Sin. 
sin- 

pe 
eroii 
mai

libcrta- 
Puțini 
loturi 

tiranul a 
■umpli tul jeno, 

al propriului 
,’i'lme 
minți, 

balauri 
n'-văzuți. Și.

doreau
1 'mină, 

p libilitatea de 
trăi liber, 

pre.-epte, 
prețioase 

i incultura 
împinse piuă

pe întregul cer. A răpăit 
apoi grindina, iar mai a. 
poi, norii negri, ieșiți din 
întunecimea nopții și ai 
furtunii s-au împrăștiat 
ca prin minune, minați 
de soare și vlntu) cald. 
Impre apu , deasupra dca-

a dia- 
năs- 

văzuți 
totuși, 
pline, 

demni-
a 

fără 
fui B 

o- 
țl 
la

Zi

OPINII
larilor Diljii, a 

curcubeul. Culorile 
Silit 
primare: roșu — 
— albastru, culorile 
lorului românesc 
demn.

Am trăit, așadar, 
nul renașterii ț irii 
adevăr și dreptate, 
luția a fost aidoma
tei furtun» dc vară in de
cembrie, neaștr^it.ită, in. 
Boțită Insă do bubuit dc

apărut 
sale 

născute din culorile 
galben 
trico. 
curat,

sem- 
-pre 

Revo- 
aces-

1 oto: Șt. NEMECSEKPastel de iarnă.

Cine sînt bunii gospodari ?
De la Vulcan aflăm că 

primăria din localitate a 
pus in vinzare oile pe 
care lc-a avut In ferma 
proprie, in prezent mai

la noi
detun și răpăit ucigaș 

arma automată cu gloan
țe diavolești, comanda, 
tă „suprem" de un sce
lerat, ucigaș pregătit și 
grăbit să vadă sînge.

Valea Jiului a trăit 
nar superba n iștore 
libertății. A fost ales 
cest loc deoarece aici 
ii !• și muncesc 
adincurilor, * care
atît dc mult lumina, soa
rele, viața. Aici, și nu In 
alt loc, trăiesc 
minerilor împușcați 
1929. Tot aici trăiesc 
caro, In 1977, și-au refu
zat ziua, transformînd 
cele zile în prima 
dc amploare, din 
ne prijinită, pentru

ple. 
a 

a- 
tră-

oanu nii 
iubesc

ui moșii 
in 

cei

a-
grcvă 

păcate 
a da

Ing lonn.NIculac ( Apr ir, 
< ( ITPSM Petroșani

(Continuare In pag. o 2 a)

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
fi lirU.iri” 

șcdlllța bi- 
al Cori

de u. 
prczida- 
Iticscu,

MuTCIlri, 2» 
l'i'iO n avut loc 
roului executiv 
siliuitii Provizoriu
niuoe Națională, 
tă de domnul Ion 
președinți i* < onsiliului.

Ea primul punct de pe 
ordinea e zi. președinte. 
le Riidiotclcviziunii Ro
mane, R.i/van 'l’codorcs. 
cu, a prezentat o informa
re asupra unor probleme 
privind netivita’tva televi
ziunii în condițiile ac
tuale.

In continuarea ordinii 
dc zi. Biroul executiv o 
examinat și adoptat Dc- 
cretul-I.cgo privind une
le măsuri pentru orga, 
nlzarca și exercitarea 
vociturii In România.

fliroul executiv :i 
dopf.it, de asemenea. 
• ri tul-l.cge privind 
Irihiiirra viu schimbarea 
de denumiri, prin carete 
stabilesc competențele re- 
f-rlluarr la atribuirea si

a- 
De 

n-

n.

PAIIIS I (Ilomprc’.). — Fui tunde care blntine 
asupra Europei Inceplnil de luni și care au pro
voc.it moartea a zeci dc persoane in mai multe 
țări au continuat să-și fs „mțilă prezența și 
miercuri, provocînd importante pagube materiale. 
Meteorologii recomandă In continuare prudență ca 
urmare a faptului că vremi-,i nu s-a ameliorat.

Totodată, agenția France I’rcs e amintește că 
In cursul precedentelor furtuni — din 25 ianuarie, 
și In ultimele zde din februarie — și-au pierdut 
viața circa 150 de persoane.

Organismele specializate ale CEF, au anunțat 
că vor acorda un ajutor de urgență, în valoare dc 
2,05 milioane dolari, unui număr de șapte dintre 
crle 12 țări m-mbrc ale organizației.

Cercetarea științifică ?
Opțiunea viitorului

de oi, 
bu- 

fost In- 
fiind 

început 
cumpă- 
Vulcan, 
alte lo-

sint de vinzare 42 
rasă țurcană, foarte 
ne (după cum am 
credințați), toate 
geslante. l’entru 
au fost preferați 
rători din orașul 
dar pot fi și din 
calități ale Văii Jiului.

Totul c-tc ca oile să a- 
jungă 
curte 
dări, cu dragoste de a. 
nim de. Pentru .cei caic 
nu dispun de suprafețe 
cu pășuni in gospodăriile 
proprii, în scurt timp vom 
ii in măsură să aducem 
precizări în ce condiții 
pot fi închiriate 
fețele de munții 
inconjoară Valea

In prezent se desfășoa
ră acțiunea de clarifica
re a tuturor pajiștilor, du
pă care acestea vor fi 
predate primăriilor. (C'.I.)

pc miini bune, in 
de oameni gospo-

După cum observăm din 
evoluția zilnică a produc
ției de cărbune extras 
din minele Văii Jiului, cît 
și a ritmului în care pre- 
parațiilc expediază către 

beneficiari sorturile de 
preparate, se poate des
prinde o anume tendință 
de stabilizare în acest 
domeniu. Din discuțiile 
cu multe întreprinderi 
miniere am reținut, de a- 
semenea, concluzia că pro
ducția este într-o conți, 
nuâ creștere. Și este fi
resc să fie așa. Intr-o a- 
semenea situație se pu
ne întrebarea dacă cele
lalte activități menite să 
contribuie la dezvoltarea 
mineritului sînt racorda, 
te l»a aceste deziderate.

Cercetarea 
ind unul dintre 
ile hotărîtoare în 
sens, este firesc să 
noi 
rul 
mai 
drul 
cr Valea Jiului 
ză și un institut de 
f 1 — -
cetări, 
gică și 
pentru huilă 
rui activitate, după Revo
luție, nu s-a înregistrat un 
recul. Dimpotrivă, se poa
te spera că de abia de 
acum înainte, aici se va 
face adevărată cercetare. 
Nu pe.-te noapte, fără în
doiala E greu ca în cîte.

f

științifică fi- 
domeni. 

accst 
capete 
facto- 

atît
i ca- 
nlipi- 

ființea- 
pro- 

Institutul de ccr- 
ingineric tchnolo- 
proiectări miniere 

in a ca.

valențe, să fie I 
stimulator. Cu 
mult cu cit în
Combinatului

va luni să ștergi o moș
tenire grea. Deocamdată, 
după cum aflăm de la 
ing. Lucian Zamfirescu, 
directorul institutului, se 
fac eforturi ca activitatea 
de cercetare și proiecta, 
re să fie pusă pe noi 
baze. „Deși, dată fiind 
autonomia unităților e- 
conomice, spune interlo
cutorul, 
miniere își 
gure atît veniturile cit 
cheltuielile, acestea 
urmă trebuind să 
sigure, institutul nu 
in pană de lucru. însuși 
faptul că avem un mare 
volum de lucrări contrac
tate cu alte institute din 
țarii demonstrează am. 
ploarea la care sintem so
licitați. Ordine trebuie 
însă făcută în disciplina 
muncii 
Aici se 
o gravă 
exemplu, 
vitatca de cerc.-tare după 
volumul de con trucții 
montaj. Ca să nu mai 
vorbim dc o scrie de in
dicatori, buni sau 
care trebuiau rea 
Altfel nu puteai da 
lariu la oameni".

Nu vom insista 
pra neajunsurilor pe 
le-a adtts fiecare indicator 
in parte. Ne ridicăm insă

„Deși, dată 
unită

spune 
întreprinderile 
planifică sin-

din 
fie 

este

?i a . 
șchioapătă. 
greșeala,
să ju ’eci

producției. 
Este 
spre 

acti-

sa-

asu- 
care

Constantin lOV.AXESCU

((ontlnunre in pns. a 2-a>

supra- 
care 

Jiului.
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MUL ȚUMIM, 
DOMNULE MANIU!

Doctorul Nicolae Al- 
dica își amintește exact 
cînd tînărul lor coleg a 
plecat de la Spitalul din 
Lupeni. Era prin 1969. 
Dr. Mjrcea Maniu pleca 

. în Suedia. Știrea fusc-
1 se o adevărată bombă
ț pentru toți medicii din
4 Lupeni. . Tînărul lor co-
' leg .reusise să se integre-
ț ze perfect în colectiv,
i Iar' plecarea lui a pă-
J rut tuturor ca o aven-
ț tură. Anii au trecut și
i pentru mulți dintre cei
? care l-au cunoscut a-
1 mintirea medicului neu-
i rolog s-a cam șters d'.n
i memorie, .A contribuit
* și imposibilitatea stabi.

liiii'uhor legături.
■Spitalul din Lupeni 

și-a urmat destinul său. 
Au venit noi medici, 
unii au plecat tot în 
sțrăinătatc, alții au ră
mas pe loc, înfruntând 
v icis'.(tțijnile unui regim 
csul ‘ care a decimat zi 
ce zi profesiunea de 
ihedic, posibilitățile de 
exercitare a mesei iei. 
Dar au. rezistat.

Acum, odată cu vic
toria Revoluției, și pen- 
thj profeihlăea de me- 
cfic se deschid noi posi
bilități de afirmare. Și, 
mai ales, de colaborai e 
cu medici și instituții 
medicale din întreaga 
Europă. Doctorii din 
Lupeni se gindcsc Ja 
foștii lor colegi aflați în 
multe țări ale lumii. Și 
cum gîndurile bune se 
adună, nu. mică le-a fost 
mirarea celor de la Spi
talul Lupeni, cînd, in- 
tr.o bună zi, s-au tre
zit la poarta Spitalului 
cu un autocamion de 
mare tonaj cu remorcă, 
venind din RFG. Iar

In centrul I’efroșaniului.

GHEORGHE RADU, Pe- 
trila. Mulțurrîfrn. Materi
alele trimise vor fi pro
pune pentru apariție, de
sigur selectiv. Mai trimi
teți I

ION BALAIE, Lupeni: 
Vă rugăm treceți pe la re. 
dacție în cursul oricărei 
dimineți, între orele 9 și 
13.

KATM.IN EROSS, Pe- 
trila, cartierul 8 Martie, 
bl. 16, ap. 31 ne scrie c;î 
In luna ianuarie aparta
mentul in care Intuiește 
n-a beneficiat de in<-ă,zi- 
re. De a blo.-ul te ra
cordat la rețeaua dc
rrmofi'âii' a orașului. 
In incht ierea i i'jn ii ne 
pune întrebarea • „Acum, 
cum va fi u plata ? Pe 

surpriza a fost și mai 
mare cînd din cabina a- 
cestuin a coborît tocmai 
doctorul Mircca Maniu. 
Cel plecat de 20 de ani.

Cînd a auzit de căde
rea dictatorului s.a
gândit cum să-și ajute 
foștii colegi. Știa bine | 
cam ce probleme sînt ț 
aici. Și atunci, împreu- ’ 
nă cu soția sa Barbara, ț 
tot româncă, de pe un- i 
deva din părțile Sibiului, ’ 
cu care arc 3 copii, a ț 
inițiat o acțiune de în- l 
trajutorare pentru Spi- 
talul din Lupeni și pen-‘j 
tru copiii Lupeniului. i

Ajutoarele aduse, neț 
spune cu emoție dr. N. > 
Aldica, sînt deosebit de 
impoi-tante. Pentru Spi- 
talul Lupeni au fost a- i 
duse diverse aparaturi > 
medicale printre care a- ț 
parate de aspirație, ae- i 
rosoli, diferite sonde și ’ 
multe, multe medica- ț 
mente, in valoare de l 
peste 25 000 mărci RFG. ’

Alături de acestea au ’ 
fost aduse dulciuri, aii- \ 
mente și haine, împărți- . 
te cu generozitate bol- * 
naviJor spitalului, copi- 
ilor de la Școala gene- ( 
rală nr. 4 din cartierul 
Ștefan. copiilor de la 
casa de copii din Uri- 
cani, celor de la creșe- 
lc d:n Lupeni și Uricani. 
Și, ca un simbolic gest, 
copiii Lupeniului au o- 
ferit multe amintiri oas
peților din RFG. Pen
tru gestul său umani
tar și pentru gindul bun 
purtat, personalul me
dical și copiii Lupeniu
lui adresază un sincer 
„Mulțumim, domnule 
Maniu I".

Gheorghc ClilKVASA 

POȘTA REDACȚIEI
lingă că am tremurat de 
fr,g, în casă, ni se cerc 
să și plătim taxă ?".

Ce putem face noi de- 
cit sn rugăm cetățenii să 
se adreseze cu astfel de 
probleme celor care răs
pund direct de rezolvarea 
lor. In cazul acesta, la 
întrebări se cuvine să 
ră pundă EGCL Petrila.

CONSTANTIN B \I,A. 
UCA, Vulcan, str. Vasile 
Alee ..indii, bl. 6, ap. 15. 
In legăturii cu Include

rea balcoanelffr nu au a- 
pîtiiit, in perioada revo
luției, reglementări noi. 
După cum ne a informat

Sinceritatea
Sfînta Revoluție din 

decembrie 1989 a readus 
pe pămîntul României tot 
ce este românesc : bună
tate, dragoste de pămîntul 
străbun, hărnicia, dorința 
de liniște, umorul, isteți
mea proverbială a româ
nului și spiritul clarvăză
tor. Dar de la umorul 
bun, gustat de fiecare, 
pînă ia veninul batjocurii 
răsuflate al unora care în 
numele dreptului la opinie 
profanează • fiii acestui 
popor este drum lung.

Viața a dovedit-o și 
nu o dată că orice „in
firm" sau „handicapat" 
sufletește se răzbună prin 
răutate pe cei sănătoși pe 
oamenii normali. NorrnaJ,

De ce
(Urmore din pog. 1)

de pămînt cu minciuna. 
Promisiunile ticălosului 

s-au transformat în sen
tință de condamnare Ja 
moarte : ei trebuie să 
moară la locul de muncă 
în explozii, surpări, ac
cidente tehnice și mul
te asemenea urmări fi
rești ale felului în care 
erau puși să 'lucreze. Ie- 
șiți la suprafață, ci tre
buiau să moară de foame, 
de frig, de frică.

Da I Mina dc Valea 
Jiului nu iartă. Ea o- 
moară sau schilodește, în 
grup sau individual, mi
ner sau inginer, atunci 
cînd numai unul dintre 
ei greșește. Uniți în po
sibilitatea morții, mine
rii sînt uniți prin realita
tea vieții. De . aceea, cei 
care nu-i cunosc au
senzația irealului, nefi
rescului, a dorinței „su
gerate". Și totuși, acești 
oameni, poate simpli, au 

doamna Viorica Dască
lii, tehnician la serviciul 
sistematizare al primări
ei municipale, rămin va
labile vechile reglemen
tări, pînă la noi ordine...

ROZA! LA CORMOS, Pe
troșani, str. Republicii, 
bl. 71, ap. 55: Faptele pc 
care ni le relatați in 
scrisoaic antrenează răs
pundeți dc natură penală. 
Noi nu sîntem autorizați 
sa Im m. astfel de cerce
tări. Adresați-vă, deci, po
liției municipale sau pro
curaturii dm Petroșani, 
care sint in măsuru să 
facă cercetări.

nimeni nu o
sănătos, a însemnat și 
înainte și după Revolu
ție să fi cinstit, să res
pecți munca ta și a tutu
ror, să-ți iubești seme
nii și țara și să fi hotă
rât în tot ceea ce faci, 
dar mai important ca ori
ce a fost și este să vrei 
să faci ceva pentru binele 
tuturor și al tău.

Cu batjocura și cu în
cercările dc dezbinare a 
colectivelor de oameni 
prin insinuări și interpre
tări răutăcioase ale legis. 
lației în vigoare și ale 
revendicărilor aprobate 
de guvern nu se va rezol
va nimic. Sînt regretabile 
și le respingem. Forța și 
unitatea de care au dat

vă invităm
fost printre primii, , care 
s-au lepădat de neîncre
dere, dorind participarea, 
prin muncă, la dinami
ca acestui moment

Iată dc ce, acum, esto 
păcat să fie uitate idea
lurile Revoluției ■ și eroi
lor săi, făcîndu-se loc 
încrîncenării, încruntării, 
luptei pentru diabolică 
putere mascate sub atît 
de dorita democrație.

In Valea Jiului se do
rește liniștea și încrederea 
între oameni. De aceea, 
toți cei care nu cred a- 
cest lucru sînt invitați să 
vină aici : să cunoască a- 
dîncul întunecat al mi
nei, dar și măreția stră
lucitoare a munților ce 
ne înconjoară. Cei care 
cred că minerii au cerut 
pe nedrept niște lucruri, 
să vină să viziteze aces
te „muzee", cu „bulevar
de largi" spre abataje, 
despre care, un specialist 
american spunea că ei 
nu le pot nici măcar vi-

Opțiunea
(Urmare din pag. I)

și noi împotriva acordu
lui global in cercetare, ca 
dc altfel in toate domeni
ile, care cel puțin aici era 
un fals. Oamenii jiu erau 
cointeresați. Sau, mai di
rect spus, inteligența nu 
era plătită. Iată o gravă 
greșeala, care se cere 
grabnic remediată. Țări
le care au vrut să înain
teze din punct de vedere 
economic și-au stabilit 
obiective clare de cer
cetare și proiectare. Pro
gramele dc proiectare 
trebuie să țină cont de 
necesități, dar calitatea 
va tivea un rol determi
nant De aceea nu putem 
lega o activitate intelcc-

GHEORGHE TANDA- 
GIUC, Vulcan, bulevar
dul Victoriei nr. 26, bl. 
18, sc. C, ap. 17 : Vă mul
țumim pentru informați
ile pe care ni le dați, ca
re, dealtfel .după cum ați 
citit probabil, au fost 
valorificate în articolele 
despre greva minerilor din 
Valea Jiului din 1977. In 
legătură cu sistemul de 
luare dc mită despre care 
ne scrieți că s-a practi
cat, credem cn sindicatul 
liber al IM Vulcan, este 
în măsură să analizeze 
situați,i și să facă drep
tate. Vă sugeram să vă 
adresați, în acest scop, 
și procuraturii munici
piului Petroșani.

DUMITRU SORA, IM 
Livezeni : V-am înțeles

poate umili
dovadă minerii Văii Jiu
lui în acțiunea lor dc a fa
ce ordine în București, este 
și va rămîne în sufletele 
tuturor românilor. Stau 
dovadă numeroasele me
saje sosite în Valea Jiu
lui dc pe întreg cuprinsul 
țării. Din sinceritatea, 
poate naivă dacă vreți, 
a gîndirii și acțiunii oa
menilor ’ care muncesc cu 
adevărat, rezultă o forță 
pe care nu o poate ni
meni manipula și nimeni 
umili !

Ing. Viorica CIOCAN 
Uzina dc preparare a 
cărbunelui Corcești — 

— oraș Vulcan

la noi
sa. Da, domnilor, dorim 
vizita dv. cît mai curînd, 
mai ales înainte de a vă 
așeza la birou sau masa 
de scris pentru a mai 
scrie un articol în care 
să arutați că sînteți, în 
mod categoric, pentru... 
contra. ,

Nu uităm relele pc care 
le.am trăit, dar nu mai 
dorim nici măcar răul 
din noi, ci vrem să sim
țim, în veci, dulcele gust 
al adevărului viu, al gîn- 
dului deschis și al faptei 
bune.

Da I Rugămintea noas
tră este sinceră: veniți 
să ne cunoașteți, veniți 
ori dc cîte ori sînteți în 
cumpănă și doriți să ve. 
deți cum lucește cărbu
nele, dar și cum lucește 
obrazul unui miner, pu
drat cu praful negru de 
cărbune. Veniți să le ve
deți ochii rimelați, stră
lucitori, fericiți sau triști 
și veți înțelege că sînt 
agresivi doar în a iubi 
oamenii.

viitorului
tuală de numărul de file 
dintr-un proiect, sau de 
valoarea unei lucrări. E- 
ficiența cercetării și pro
iectării constă în rezolva
rea problemelor — de 
moment, dar mai ales ale 
celor de perspectiva. Să 
nu uităm, insă, factorul de 
risc. Orice țară civiliza
tă arc o cercetare care nu 
c legată de rezultatele i- 
mediate. Este imperios 
necesară restructurarea 
gindirii în cercetare. Cer
cetare de azi pe miine nu 
există. Și ICITPMII a 
păcătuit în acest sens. Nu 
din v.na sa evident. Be
neficiile cercetării se re
găsesc în viitor. Dar pen
tru aceasta, statul trebu
ie să fie cel care finanțea
ză această activitate I

indignarea, dar forma în 
care este scrisă, expresi
ile folosite o fac ncpubli- 
cabilă.

UN GRUP DE MUN
CITORI, IM Vulcan: Ne
scrieți că „la sectorul XII, 
transport, de cîțiva ani 
sînt un număr mare dc 
muncitori cu inaltă cali
ficare. deci cu salariu de 
peste 100 Ici pe post, care 
nu intră in subteran cu 
lunile și stau la suprafa
ță fără să execute vreo 
lucrare". Nu vă putem 
contrazice mei să vă dăm 
dreptate, pentru că nu 
am reușit să ne convin
gem dc ce nu ridicați a- 
ceastă problemă direct, 
în cadrul colectivului un
de lucrați ? Dc ce vă mai 
temeți acum ?

OMENIE. Familia doam
nei Prccup Gafina, dTn 
Uricani, str. Muncii, bl, 
8, ap. 2. se va întregi da
torită unui gest de ome
nie. In timp ce a fost in
ternată în Spitalul din 
Lupeni, Gafina Prccup 
care, din motive de sănă
tate nu poate avea copii, 
s-ă atașat dc un copil în 
vîrstă de trei ani, părăsii 
în spitalul respectiv. A 
făcut primele demersuri 
pentru înfierea copilului, 
pe numele Dani și este 
îngrijorată că finalizarea 
acestor forme sc prelun
gește. Ne întreabă ci? este 
de făcut ? Ce altceva dc- 
cît de a avea răbdare I

SINT, TOTUȘI. NECE
SARE 1 O scurtă epis
tolă dc la domnul Mir- 
cea Rusu, din Vulcan, sa
lariat al IPIPS Deva: „Dc 
ce stau stocate sticle dc 
sifon goale, atît dc nece
sare populației în maga
zia IPIPS din Petroșani? 
Dc ce utilajul (mașina) 
de produs sifon stă blo
cată în aceeași magazie, 
dc un an sau doi?". (G.O.)

MULȚUMIRI. ’ Domnul 
Cezar Solomon, de la 
IACMM Petroșani ne 
roagă să adresăm cuvinte 
dc mulțumire oamenilor 
în alb din secția recupe
rări funcționale a Spita
lului orășenesc din Vul
can pentru respectul ți

T

buna credință manifestate 
față de pacienți. O fa
cem cu plăcere I

ABANDONAT. Pe stra
da Crișan, din Lonca — 
ne scrie domnul Ovidiu 
Meteșan, din satul Jieț 
nr. 12 — se află părăsit 
de mai multă vreme, un 
autobuz care are nr. de 
înmatriculare 31 HD 3344. 
Lângă autobuz, oamenii 
au depozitat, treptat, un 
morman de‘cenușă. De 
ce nu e utilizat acest au
tobuz ?

PUNEA CU SURPRI
ZE. Un cetățean a adus 
la redacție o bucată dc 
piine. Nimic deosebit, 
s-ar putea spune. Numai 
că în bucata respectivă 

de piine sc găsește un 
vierme. Da, ați citit bine. 
Un vierme. In ce condi
ții de igienă se lucrează? 
Supunem această problemă 
organelor de control spe
cializate și mai ales
conducerii Fabricii de mo- 
rărit și panificație din 
Petroșani (Pentru confir
mare, bucala de piine se 
află la noi).

PRECIZARE. Vinătorii 
din Valea Jiului care 
doresc sa facă propuneri 
pentru Regulamentul-ca- 
dru al activității de vină- 
toare din Județ se pot a- 
dresa direct domnului 
Ioan Bozescu din Deva 
(str. Al. Sabia, nr. 11) 
membru vînător din gru
pa 3 Vcțel, Deva. (I.D ) 

VINZATORI DE OCA
ZIE. Cetățeanul V. Un
gur nc-a adresat o scri
soare care ridică o pro
blemă ce trebuie să fie 
rezolvată de circa finan
ciară sau de poliție. In 
fața școlii generale nr. 
4 din Petroșani, vînzători 
de ocazie, unii din ei 
foarte bruneți, oferă co
piilor fel de fel de pre
parate și dulciuri de o- 
riginc dubioasă. Pe lîngă 
faptul că nu dețin auto
rizație pentru a vinde, 
ei atentează la sănătatea 
copiilor dc la școala în 
cauză. Ne exprimăm opi
nia că omul are dreptate 
să invite organele de re
sort să-și facă da’oria.

Rubrică realizată dc 
V iovei STIlAUȚ
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A nins din nou.

AVEȚI CUVÎNTUL B AVEȚI CUVÎNTUL
Satisfacții

€înd am venit în Valea 
Jiului m-am angajat la 
IM Lupeni, în funcția de 
miner, în cadrul sectoru
lui VI,r unde sînt și în 
prezent ,'și ml bucur foar
te m iii de colectivul în 
care rfîuricesc, colectiv 
condus de domnul inginer 
Stoicuța, om aflat me
reu printre noi în mină, 
dînd dovadă de competen- 

. ță, adreșînd un cuvînt bun 
tuturor, mai ales pentru 
nou încadrați.

O altă satisfacție mi.au 
produs-o condițiile de lo
cuit pe care le am la 
căminul de nefamiliști 

, din strada Vîscozei, nr. 
10, unde este administra
tor domnul Tudoran. Plin 

. grija administratorului, 
dispunem în cămin de 
spălătorie, o cameră cu 

. butelie și aragaz unde pu
tem să ne pregătim o gus
tare , o sală de tenis, un 
club unde este instalat 
un aparat de televizor, o 
bibliotecă ș.a.

Noi, cei nefamiliști, ca
re locuim în acest cămin 
mulțum m d.n in mă pen
tru grija față de mineri.

Alexandru î NGUR, 
LVI. Lupeni

Pe adresa E.G.C.L. Petrila
Sîntcm locatari ai blo

cului 26 din cartierul 8 
Martie din Petrila. Ți
nem să facem cunoscut că 
cele două lifturi ■ ale blo. 
cului nu funcționează și 
circulăm pe scări nouă 
etaje. S-au făcut multe 
reclamații la asociația de 
locatari, dar lifturile tot 
nu merg. Se spune că u- 
nul dintre ele este cel 
mai bun din cartier, dar 
că nu este autorizat. Așa

să fie oare ? 'Dacă-i așa 
de ce nu sînt chemate 
organele competente pen
tru autorizare ?

Mai dorim să știm de 
ce nu avem apă rece 
decît pînă la 7,00 sau 
8,00 ? Despre apă caldă 
nici nu se pune proble
ma. Dar de plătit trebuie 
plătit.

Locatarii blocului 26 
(Urmează 21 de semnături 

ale locatarilor)

Cind va dispare nâravul ?
In ziua de 30 ianuarie 

la unitatea nr. 10 din 
complexul „Unic" Vulcan 
se vindeau ouă. Oamenii 
stăteau civilizat la rînd, 
în spatele magazinului. 
Am întrebat-o pe vlnză- 
toarea Dana Crînciu dacă 
mai are rost să stau. Mi 
s-a spus că ouăle sînt 
pe terminate. Numai că a 
venit Zaharia Adela, vîn- 
zătoare La ICS Mixt Vul
can, unitatea nr. 11------
din timpul serviciului — 
i-a dat vînzătoarei o pla
să și 100 de lei. După 
puțin timp aceasta a re
venit cu plasa, spunîndit-i 
că arc 50 de ouă. Vin-

zătoarea a fost întrebată 
de ce favorizează pe unii? 
Răspunsul a venit prompt, 
pe ton ridicat că a servit-o 
din rația dînsei nu dintr-a 
mea. Am sesizat pe șefa 
de unitate, care nici nu 
s-a oprit din mers, spu- 
nîndu.mi „Trebuia s-o 
iei de cap I".

Oare cind vor dispare 
din comerț aceste obice
iuri urîte ? Cînd vom fi 
serviți corect și ni se va 
vorbi frumos ?

Kalatoș I.iliana, Voliniiru 
I’clicia, Lițu Viorica, 

Iorga Ionel,
Vulcan

II
I 
I

I

I

I

I

l-OTBAL

După „Cupă’“... 
campionatul

Așadar „hui" și-a în
cheiat scurta carieră din 
Clipi României. Sorții 
au lost nedrepți cu c- 
ehipa noastră. ■ Meciul 
eu IJinamo a fost deose
bit de greu, mai ales da
că ținem seama de di
ferența de valoare din
tre cele două_ echipe. Și 
acest lucru a fost și mai 
mult pus în evidență de 
programul greu al e- 
chipei noastre. Cu nu
mai două zile înainte, la 
Craiova, „Jiul" a fost 
solicitată lâ maxim. Ol
tenii nu ne-ați iertat. 
Nu ne-a. iertat bici Di- 
namo, la Alba Iulia, 
„Jiul" încercînd doar 
să limiteze proporțiile 
scorului. Și acest lucru a 
fost reușit, pierzînd nu
mai cu doi zero. Intr-un 
meci în care atacul di- 
namovrst a fost mai 
greu de stăvilit decît 
arată scorul. • .

Dar, acesta e . fotba
lul. „Jiul" părăsește Cu
pa României, creîndu.și 
astfel posibilitatea să se 
ocupe mai serios • de 
campionatul- în desfășu
rare, la finele căruia 
toți • oamenii' ' de suflet 
din Valea Jiului doresc 
ca echipa noastră să se 
situeze cît mai sus în 
ierarhia, clasamentului. 
Urmează, așa cum se 
știe, duminică, un meci 
la fel de greu, cel cu 
Sportul studențesc, e- 
chipă, aflată se pare 
într-o formă mai bună 
decît „Jiul" și . care .a-, 
lunecată și ca în jos, in 
zona nisipurilor • mișcă
toare va veni cu sigu
ranță la Petroșani de
cisă să-și vîndă cît mai 
scump pielea. Mai sînt 
cîteva zile pină la a- 
ceastă nouă încercare a 
Jiului: vrem să credem 
că antrenori și jucători 
vor pregăti cît mai bine 
această partidă,"'- foamea 
de puncte a Jiului ne- 
maiavînd nevoie de ar
gumente; Noi suporterii 
vom fi alături de Jiul.

Gheorghe CI! IR VAS A

ZORI NOI Hi ZORI NO|

Sondajul de
Redacția zi irului „ZORI 

NOI" organizează cH dc-al 
doilea sondaj de op:nic De 
iceastă dată aducem in a- 
tenția cititorilor teme de 
actualitate: libertatea, nor
malizarea vieții socj il-e- 
conomice, încrederea în 
viitor ș.a.

După cum am informat 
la timpul potrivit, primul 
nestru sondaj s-a bucurat 
de un interes deosebit Ru
găm și de această dată ci
titorii să participe în nu
măr cît mai mare la ccl 
de-al doilea sondaj, 
ajutînd astfel în mod sub-

opinie nr. 2
stanțial la conturarea par
ticularităților și profilu
lui democratic actual al 
Văii Jiului.

In mod special, așteptăm 
participarea minerilor. In
ginerilor, tehnicienilor, 
maiștrilor, a tuturor celor
lalți muncitori și specia
liști din întreprinderile mi
niere, preparați!, uzine 
constructoare de mașini și 
piese de schimb, institute 
do cercetare, șantiere de 
construcții, din celelalte 
unități economice ale mu
nicipiului nostru.

Dură, chiar foartc du
ră întrebarea din titlu. 
Dar autorii acestor rin- 
duri (și nu întîmplător un 
ofițer de poliție) insistă 
să mențină această între
bare : de ce vă bateți joc 
dc tinerețe ? O punem în 
numele libertății atît de 
scump plătită cu prețul 
tinereții. Atunci dc ce să 
vă bateți joc de cei mai 
frmoși ani ai vieții 
unui om ? De ce ?

Faptele : șase tineri a. 
restați, Moldovanu Daniel 
Claudiu de 17 ani, elev 
la Liceul chimic Lupeni, 
Romaniuc Marcel, de 22 
de ani, conducător auto, 
Ocuț Florin, Boroghină 
Ion, Frățilă Eugen, Fo- 
dor Costel și tinăra de 
J9 ani R.E. (din motive 
pe care le veți înțelege 
nu-i vom face public 
numele).

Toate s-au petrecut în
tre zilele de 23 ianuarie 
și 11 februarie a.c„ sînt 
fapte pe care mintea o- 
menească le respinge, sînt 
fapte străbătute de o săl
băticie de neim.iginit.

Era în ziua de 23 ia
nuarie, In jurul orei 17, 
R E. cobora de la cabana 
Buta fără să se teamă de 
iarnă, de sălbăticiuni, 
spre Casă, spre Uricani, 
fără să gîndească la ade
văratul pericol, oamenii 
și încă de o virstă cu ea, 
cnnoscuți. O a)unge din 
Urmă O autobasculantă.

Pasagerii din cabină — 
Moldovanu Daniel Clau
diu, Ocuț Florin, Frăți- 
lă Cristian — și șoferul 
Romaniuc Marcel îi pun 
gînd rău. Opresc în drep
tul ci. Fata îi recunoaș
te pe doi ca fiind vecini, 
Moldovanu și Romaniuc. 
Fata s-a urcat in cabina 
celor doi cunoscuți (cită 

mirșăvie) care au diis-o

Daniel Claudiu, el copilul 
dc liceu, o „promite" pe 
fată lui Boroghină Ion. 
Sc afiliază din nou Ocuț 
Florin. Toți se duc la 
locuința fetei care dor
mea, pătrund în aparta
ment. (In casa scării era 
gălăgie, se mutau oame
nii în apartamente noi). 
Ii cer de mincarc și dc 
băut. Terorizată, fala

De ce vă bateți joc de tinerețe?!
în cariera Păroasa. Aici 
pustiu, n-o auzea nimeni. 
S-au făcut presiuni asu
pra ei și pînă la urmă 
Romaniuc a violat-o. 
Au dus-o cu mașina pînă 
la Valea de Pești în ta
bără, în camera unor 
burlaci, unde din nou a 
fost violată de Moldo- 
varu Daniel Claudiu, Ro
maniuc Marcel și Ocuț 
Florin. Dindu-și seama 
că la u-/i mai erau încă 
vreo 10 huligani, Ro
maniuc înti ; irește peri

colul și-i șoptește lui 
Ocuț să scoată lata pe 
fereastră. Fata e dusă 

acasă și... așa sc încheie 
zma de 2J ianuarie.

Din acea zi se lac fot 
felul de presiuni asupra 
fetei să nu voi bea < ii, să 
nu spună părinților In 
4 februarie Moldovanu

n-arc încotro. După care 
Moldovanu încearcă s-o 
violeze. Intervin ceilalți 
doi. Boroghină îi scoate 
din locuință și o violează 
din nou. Cită brutalitate 
animalică, cită lipsă de o- 
rnenic I

Momentul culminant al 
infracțiunii a fost comis 

în ziua de 11 februarie 
în Jurul orei 22 și 30 dc 
minute. R.E. era acasă 
cu cel,, doua ->urori ale 
ei a cumnatul '„iii. De 
frică nu spus se mm am 
nimic. In acest timp,
Moldovanu Daniel Claii- 
din și R imainuc Maicel 
vin la ii i In.irm iți cu 
pari și sparg ușa, o iau 
pe falii cu terța și o duc 
la locuința lm IV u 
Vasile din (i i ii-.ini. Dm 
nou Moldovanu Dan >4

Claudiu, Romaniuc Mar
cel și Frațilă Eugen o 
pîngăresc. Moldovanu sc 
duce la discotecă și se în
toarce cu Fodor Costel și 
Boroghină Ieronim. i\- 
ce.știa iau fata deja deze
chilibrată psihic și o duc 
cu forța la Boroghină Ion. 
Aici c „oferită" lui Fodor 
Costel. Cei trei tineri in
tenționau „s.o salte" în 
același mod și pe sora cea 
mică a lui R.E., elevă la 
liceu. Dar familia fugise. 
Au venit între timp pă
rinții fetei de la țară 
care au anunțat poliția. 
S-a constituit o echipă 
operativă din polițiști și 
tineri. Toți cei șase au 
fost prinși, unul cîte ți
nu și sc află în arestul 
poliției, pentru a fi Ju
decați pentru viol, violare 
de domiciliu și privare 
dc libertate.

Pedeapsa va fi pe-i <-.ip-
să asprii, m rilată. Dar
cine v.a dat vouă, ne.
mernicilor, dreptul • n
fiu ați fericirea unei f.
pentru (Miftcle vo. r-tre
murdare ? Vor urma am
grc. de închisoare. Du
I ipl.i voastră nu -.<• va j
șterge din m mut ui ; iit*»i i •’ «i ( i r
vinii i> cA ,i fost il
De ■<• va bit.-ț| p,. de

LI pol iți'-
lin n î. « V li,

Simi i PUP

1. Apreciați 
domeniile vieții

participare
că democrația s-a instaurat în toate 
social-economice ?

NU ȘTIU .

Personal, vă socotiți un om liber în gîndire 
și exprimare 7

DA NU NU ȘTIU□
opinia dv. se mențin forme vechi care2. După

îngrădesc libera manifestare a democrației ? 
DA NU NU ȘTIU

semne de normalizare a vieții econo-3. Există 
mice în întreprinderea în tare lucrați ?

DA NU NU ȘTIU

— Cadrele oe conducere cu care lucrați dovedesc 
competență

DA
profesională ?

NU NU ȘTIU

— Dar 
DA

autoritate morală ?
NU NU ȘTIU

îmbunătățirea activității economice.4. Pentru
ați făcut propuneri care au fost aplicate ? 

DA NU

— Dar propuneri care nu au fost luate în scamă? 
DA NU

pa

6. Aveți
DA

l*C’

I

rlidele poliiicc create, există unul care 
i suficient dc bine interesele ?

NU

inciid'-rc in viilor ?
NU

I

Ilnțl

NU ȘTIU

cele trei (sau două

ll’AIIE
L

la snn-
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Steaua Su-

Jandarmul

Petrecerea.

PETROȘANI — 7 No. 
iembric: In căutarea lui 
Jupiter; I’arîngul: A- 
frica Express; Unirea; 
Maria și Mirabela In
Tranz istoria.

LUPENI: 
dului.

VULCAN; 
la plimbare.

URICANI;
PETRILA: Alerg după 

o stea.
ANINOASA: Hercule

cucerește Atlantida.
N.R. Eventualele mo

dificări intervenite In 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii ci
nematografice județene 
Hunedoara.

T.V.
10,00 zlctualitâți.
10,15 Ilo-Bo-Tron.

11,00

12,25
12.40
13,00

15.30
16.00
1G.30
16.50
17,10

18,10

19,10
19,30
20,15

20,25

21,20
22,20
23,10
23,25

Gustul și culoarea... 
laptelui.
Pro-muslca (re. 

luare).
Desene animate.
Actualități, 
închiderea progra
mului.
Glasul pămlntulul. 
Craii din Mocod.

Gong.
Știința azi.
Emisiune In limba 

germană.
Tribuna partide

lor politice.
Desene animate.
Actualități.
Să vorbim despre 
libertate.
Roman-foileton.

Nopți și zile.
Gaudeamus.
Teletop.
Actualități.
Nocturnă.

întreprinderea de 
tricotaje Petroșani

INCADREAZA DE URGENȚA i
— 3 motopompiști cu stagiul militar sa

tisfăcut la pompieri.
— 1 absolvent al liceului de arte plastice, 
încadrarea și retribuirea se fac con

form Legii nr. 12/1971 și a Legii nr. 57/1974.
Relații suplimentare la biroul PIR.

I

Unitatea de mecanizare 
transporturi și construcții 

forestiere Deva

ZORI NOI h ZORI NOI

I

I
I

str. C.A. Rosetti nr. 2 
angajează pentru coloana Iscroni:

— 2 mecanici auto
— 1 electrician auto
— 1 sudor autorizat electric și autogen

Talon de participare
La sondajul de

opinie nr. 2
• Citiți cu atenție întrebările înscrise pe verso.

• Răspundeți, indicînd semnul Xr într-una din 
•^isuțe.

• Indicați profesia, vîrsta și întreprinderea.

• Decupați TALONUL DE PARTICIPARE și 
expcdiați-1 pc adresa redacției „ZORI NOI".

• Vă sugerăm să participați în număr cît mai 
mare la acest sondaj. Noi apreciem că fiecare om al 
muncii are o opinie care prezintă interes.

• Așteptăm în mod deosebit să nc răspundă 
minerii, inginerii, maiștrii, tehnicienii din între
prinderile extractive, preparați!, uzine constructoare 
de utilaje, șantiere de construcții, specialiști din in
stitutele de cercetare, ca și toți ceilalți cetățeni din 
Valea Jiului.

în atenția cititorilor I
S Sondajul nostru de opinie iși piopu 

ne să contribuie la conturarea unor parti
cularități și trăsături ce sînt proptii actua
lului profil democratic al Văii Jiului. Nu 
avem pretenția unui studiu dc maximă ge
neralitate și nici de rigurozitate științifică. 
Din aceste motive, nu am „încărcat" ches
tionarul ru prea multe întrebări.

■ Sugerăm cititorilor care doresc să 
completeze unele răspunsuri cu o interpre
tare critică sau cu opinii mai cuprinzătoare, 
să ne scrie adăugind la TALON! II. DE 
PARHCIPARE textul respectiv.

NU, 
doi-

■ Spre deosebire de primul sondaj (ca
re <i avut o tematică unilaterala și a nece
sitat ca răspuns opțiunea între DA și 
pentru o singură întrebare) cel de al
tea sondaj de opinie aduce în fața cititori
lor mai multe întrebări, După răgazul ne
cesar, vă rugăm să completați Iară graba 
răspunsurile pentru fiecare întrebare în 
parte.

Nu este nevoie să să semnați I

\ <i IHII11U1111III I

Și
Informa 1 ii suplimentare la telefon 23608 

23760 Deva sau Aninoasa, inferior 10.

ANIVERSARI Mica
de 

tata, 
urează 

Csibi 
sănătate, 

tradiționalul

Unitatea de mecanizare 
transporturi și construcții 

forestiere Deva
< str. C.A. Rosetti nr. 2 
angajează pentru coloana Urfcanl

i— 3 mecanici auto
— 1 electrician auto
— 1 strungar
Informații suplimentare Ia telefon 23608 

șl 23760 Deva sau Urlcani 180.

I.G.C.L. Petroșani 
strada M. Eminescu nr. 15—17 

ANGAJEAZA
în condițiile legii, muncitori calificați 

meseriile i
— zidar
— zugrav
— timplar (dulgher)
— instalator sanitar
— sudor autogen șl electric 

pentru lucrări de prestări în construcții.
Relații Ia biroul PERSONAL telefon 

41920, 41921, 42293, interior 46.

CU OCAZIA zilei 
naștere soția, fiica, 
mama și bunicii 
scumpului lor ing. 
Francisc multă 
fericire și 
„La mulți ani I". (433)

FIICA Veluța șl 
țica Gristina urează 
mei și bunicuței lor, 
Mari a, din toată 
fericire și sănătate 
caz ia

nepo- 
ma- 

Ficior 
inima, 
cu o- 

pensionării. (348)

buchetul vic-
12-lea 

și buni- 
IIosu 

fericire,

CIND In 
ții tale adaugi al 
trandafir, mama 
ca Iți doresc țic 
Gristina 
sănătate, 
călduros 
(•348)

multă
note bune și un 
„La mulți anii",

GU OCAZIA aniversă
rii zilei de naștere urăm 
dragului nostru naș Pis- 
curcanu Gheorghe (Ghi- 
ță) multă sănătate, ferici
re și un călduros „La 
mulți ani t“. Fini : Gigi, 
Marieta și Gică. (4.31)

\ INZARI

VIND videorccorder 
„GRUNDIG" VS-500, lele, 
comandă infraroșii. Infor
mații, telefon 44705. (380)

VIND casetofon Dcck A- 
kay GX-F-31 și amplifica
tor Akny AM.U-210. Infor. 
mâții la telefon 43146. După 
ora 18. (112)

VIND cabană 
metri, 
sanie),

4/2. 30
transportabilă (pc 

vizibilă telcscaiin 
Straja. Telefon
troșani. (393)

VIND tractor 
doi cilindri, pe 
Lupcni, cartier 
•trada 'fusului i

41799. Pe-

„Daitz" cu 
motorină. 

Barbă teni, 
nr. I. (401)

VIND casă și 
străin. Petroșani, 
Vlaicu nr. 29. (10.3)

VIND ieftin IMS și mo. 
tor Diesel absolut nou 
Uricani, strada Muncii 
bloc 5, ap 5. ( 128)

VIND Skotla S 100. sta
te bună preț convenabil. 
Uricani, strada Progrcsu 
lui nr. 18A. ap 13. (429)

DIVERSE

publicitate

cfiu- 
apar- 

de

TINERI căsătoriți 
tăm garsonieră sau 
tament. In Petroșani, 
închiriat. Adresați, telefon 
41791, pînfi la ora 15,30. 
(367)

Efectuez transport 
ARO 
toată 
lefon

de Asociația de 
Vulcan din strada 
Viitorului, bloc 7. 
declar nulă. (385)

PIERDUT tichet

locatari
AL

O

J

și remorcă244
țara. Informații, 
44506. (370)

PIERDERI

cu 
în 

te.

de 
Gre- 
Gon-

PIERDUT contract 
închiriere pe numele 
cu Ana și Spineanu 
stantin, eliberat dc IGGL
Petroșani. II declar nul. 
(372)

PIERDUT legitimație ser.
Vitrcgu 

de
nu-

bute
lie cu nr. 1046, eiberat de 
Centrul de preschimbare a 
buteliilor Aeroport 
declar nul. (388)

PIERDUT 
absolvire a 
calificare — 
numele Stoica I. Gheor
ghe, eliberat de IM Pe- 
trila, seria 27557/1985. II 
declar nul. (394)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele 
Viorel, eliberată 
IPSRUEEM Petroșani, 
declar nulă. (.395)

SE IMPLINESG șase 
luni de la dispariția 
scumpului nostru soț, 
tată și bunic

KELEMEN ADALBERT 
(BELA)

11
Lacrimi și flori pe 

mormîntul lui. Fami
lia. (426)

certificat 
cursului 
miner -

de 
de 
pe

Fericei 
de 
O

sufletul lui 
iubirea cu 

ne-a Înconjurat, 
de 

tot ce 
noi 
du.

rccu- 
nos- 
des- 

1 a

viciu pe numele 
Gheorghe, eliberată 
IM Livczcni. O declar 
lă. (379)

PIERDUT legitimație 
viciu pc numele 
Maria, eliberată dc
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (375)

PIERDUT carnet stu
dent și legitimație biblio
tecă și periodice pe nu
mele Goia Vaier, elibera
te de Institutul de mine 
Petroșani. Le declar nu
le. (427)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele 
Daniel, eliberată dc 
I.ivczeni. O 
(118)

PIERDUT 
serviciu pc 
Dănuț, eliberată de 
Dîlja. O declar nulă. 
(419) *

. PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele I’redoiu 
Aurel, elibciată dc IM 
Dîlja. O declar nulă. (117)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele 
nei Costică, 
IM Vulcan.
(41a)

PIERDUT 
viciu pc 
Ovidiu,
Livczcni. O
(113)

PIERDUT 
rulment pe 
banu Dumitru, eliberată

DECESE

PENTRU 
bun, pentru 
care 
pentru dragostea 
oameni și pentru 1 
a făcut pentru 
toți, închinăm cu 
rere, dragoste și 
noștință omagiul 
tru la 2 ani de la 
părțirea de cel ce 
fost

IOAN BARDE

ser-
Ănghcl

Marcuț 
IM 

declar nulă.

legilimațic de 
numele Pop 

IM

Acatri- 
clibcrată de 

O declar nulă.

legitimații ser. 
numele 

eliberată de 
declar

Ioana 
IM 

nulă.

chitanță 
numele

L.n 1 
cilii*

FIICA, ginerele, 
poții mulțz.nitn 
ror celor care au 
alături dc noi la 
rea durere 
do pierderea 
noastre mamă șl 
ni că

CSIK1 1MARLX
I.ncrimi și flori pc 

tristul ei mormint. (132)

Veșnica lui pomeni
re. Familia. (430)ne. 

lutu. 
fost 
ma-

pricinuită 
scumpei 

bu.

. OMEIHOR \RI

SO'f’IA Adriana șl 
fiul Bogdan reamin
tesc tuturor celor care 
l.au cunoscut că se Îm
plinesc 3 ani 'de la 
decesul scumpului nos
tru

RIZA DIMITRIU 
FLORIN

Lacrimi și flori pe 
tristul lui mormint.

Nu te vom uita nici, 
odată. (422).

FAMILIA Tanaszi a- 
duce un pios omagiu la 
Împlinirea a 3 ani de 
la decesul scumpului 
lor ginere și cumnat 

RIZA D1MITIUU 
FLORIN

Ii vom păstra veșni
că amintirea, (423)

Redacția șl adonirii-tralm i Prlrojanl tfr Nlcolar llălrvscu, nr 1 i Tvl“foan» i rccretartal i 41662 1 terții «1661, I2I6L 
fipnnl: I >i>r>i>r ifla Petroșani. »fr Nicnlae BMeetco nr t, telefno 41365.

PIOS omagiu 
prețuire pentru 
care acum 6 luni 
încetat să mai 
Cei care l.ați < 
cut nu.l uitați și 
ruiți-i un moment 
aducere aminte lui

de 
inima 

a 
bată, 

cunos- 
i dă.

de

NIREȘTEAN 
ALEXANDRU

Bunătatea și noble
țea lui sufletească fără 
seamăn nu va 
nicicînd din 
triste ale soției 
icei Luminița.

Dumnezeu să-l Ier
te și să-1 odihnească. 
(124)

pieri 
inimile 
și fi-

VALUL uitării nu se 
va așterne nicicînd peste 
amintirea bunului 
cumnat. Dureros 
acum la 6 luni de 
rosul tragic al 
care a foM un om 
bit

nostru 
omagiu 
la de- 
aceluia 
deose-

NIREȘTEAN
ALEXANDRU

Nu.l vom uita nicioda
tă Luminița și Coste’. 
(425)


