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AU MAI RĂMAS DOAR PATRU
ZILE PlNĂ LA ALEGERI! 

in numerele viitoare ale ziarului 
nostru veți găsi modelele 

buletinelor de vot si amănunte*

despre tehnica votării
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A.
In prag de alegeri

ÎNDEMNUL INIMII
Evenimentul electoral de la 20 mai 

are semnificații patriotice cu implicații 
profunde in viața noastră. Momentul 
solemn și patriotic al exprimării libere, 
fără constrîngere și influență exterioară 
a conștiinței maselor, a opțiunilor po
litice reprezintă expresia indiscutabilă a 
participării conștiente și active, prin 
decizie liberă și personală, la viața
țării.

Democrația românească arc un speci
fic aparte ancorat în spiritualitatea po
porului, distinctă de apus și răsăr it, o 
sinteză culturală și politică din care 
emană salurile tradiționale, afirmate 
consecvent In specificul național: iubi
rea, bunătatia, ospitalitatea, spiritul de 
conciliere și toleranța cu alte confesiuni 
religioase și naționalități. Caracteristice 
pentru sufletul românesc Unt deschide
rea. sinceritatea și receptivitatea, res
pectul și bunele maniere, creativitatea 
și cooperarea ca punți solide peste va
lurile tulburi ale vremii, in realizarea 
unității indestructibile a poporului din 
spațiul carpato-di mirean-pont ic.

In dec ursul secolelor, piinca romă- 
nc.i-eă .1 fost și „amară", și „dulce”, con
diționată de even mentele externe și 
deciziile Mrhine Iu it:- la masa tratative
lor, dec,zii izvoriie dm intenția de asu
prire, de Iran fer a bogățiilor naturale 
intre granițele altor țăii. avînd un -cop 
înjositor — deznaționalizarea. Acum.
In prag de alegeri ru adevărat libere, 
să nu ne amăgim cu promisiunea „per
fecționărilor" străine, psntru că impor
tul c.t • c< ,ti tor și deghizat in artifi
cialii •' șl amărăciune. Propag an la a-

cerbă exercitată pe plan politic dc cei 
care la greu au dovedit lașitate pără
sind țara, și au revenit după furtună pe 
terenul nivelat și mănos, pregătit cu sa
crificiile anilor de întuneric, nu denotă 
docil fariseism politic exprimat prin 
discursuri încărcate de demagogie și 
cinism ce nu exprimă loialitate față de 
intențiile tinerei democrații române.

Adevărurile istorici demonstrează cu 
forță de „testament'’ că cine nu este în 
cadență cu credința și conștiința de 
sine a poporului, cu rugăciunea lui ma
terializată în muncă și demnitate, va 
ocii|in poziții marginale sau va stir-a 
prin a se expulza definitiv ca o „mario
netă" categorisită cu îndreptățire în 
rîndiil vînzâtorilor de neam.

Biserica Ortodoxă Română — institu
ție națională care a structurat reprezen
tativ credința poporului, exponent și a- 
părator al conștiinței de neam, s-a năs
cut odată cu poporul, a trăit și trăiește 
in și prin sensibilitatea religioasă a po
porului. 1-a slujit rai devotament și res
ponsabilități1 salvîndu-i ființa in fața 
vicisitudinilor istoriei, p.i trind nealte- 
rată conștiin'n unității și continuității 
RC vatra sti,.moșească. Ca „inimă” a 
neamului, Biserica ne îndeamnă cu dra
goste sâ participăm la alegeri cu lucidi
tate, re-pe.t, demnitate, fără vanitatea 
politică a simp.ili7.intuhti pătimaș de 
partid, dar cu conștiința trează că vom 
contribui la edificarea unui climat de 
liniște si pace într-o Românie modernă, 
siiv- rană și independentă.

Preot lo.in I’OGW

Cit de aproape e cărbunele la mina Iscronî
E te o inttebare pc care 

și-o pune orice om care 
știe că d clțiva ani se lu
crează la deschiderea unei 
noi mine — cea dc la Is- 
< rotii. Răspunsul, desigur, 
este greu dc dat, pe dc 
o parte pentru că dc.-chi- 
derea unei mine nu sc face 
cît ai l>ate dm palme, iar 
pe de altă parte că, așa 
cum se desfășoară lucrări
le In prezent, c greu de 
presupus că va aven loc 
curînd. Cu toate acestea 
am intllnit și optimism 
la noua Întreprindere mi
nieră. „Ducă treburile, merg 
bine — ne spunea irig. Jon 
Hortopan, directorul intre 

l.'NA I’ F /. I

prinderii . la începutul 
anului 1992 dăm cărbune 
de la I :roni". De ce acest 
„dacă” ? Nu este vorba dc 
o condiționare a punerii 
in funcțiune, ci mai ales 
de condițiile actuațe dc 
lucru de la această - mină, 
condiții care continuă dc 
cîtva timp să afecteze ol>- 
ținerea unor rezultate mai 
bune. „Apa și acrul ne dau 
multă bătaie dc cap — fi
nita Nicolae Vucan, Ingi 
nrrul șef cu securitatea 
minieră. Apa. fiin lcă sin- 
tem intr-o zomi puternică 
de infiltrații și nu prididim 
<u evacuarea acesteia din 
puțurile în săpare, iar ac 

ml pentru că depindem 
de mina lăvczeni, care își 
arigttră foarte greu presiu
nea la aer pentru propri- 
ilc-i lucrări. De unde să 
ne mai dea și nouă ? Tre
buie precizat însă că se 
fac eforturi pentru a ne 
ajuta".

Acestea fiind condițiile 
de lucru la nuna Iscroni, 
să vedem care este totuși 
stadiul lucrărilor dc inves- 
tiții dc nici. Au început în 
urmă cu trei nni, iar din 
volumul total dc investiții

( . STÂNESC'U
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PRECIZARE
In ziarul dc ieri am 

ptihlical hotărirea Gu
vernului cu privire la 
aprobarea înființării 
distribuției dc gaze na
turale la bucătăriile blo
curilor de locuințe din 
Valea Jiului. Liga sin
dicatelor libere „Valea 
Jiului” ne-a făcut cu
noscut că această mă
sură de mare interes so
cial este consecința 
prezenței nemijlocite și 
a intervenției ligii Ia 
guvern, cind a fost sus
ținut un pachet dc ce
reri și revendicări pen
tru creșterea gradului dc 
confort și civilizație în 
viața tuturor locuitori
lor din municipiu.

Zvonurile incendiare, 
lupta electorală incinui 
„la ro-u” aruncă gaz 
pc focul indoieblor noas
tre dc fiecare zi. Nevo
ia de liniște e mai acută 
acum. O căutăm refu- 
giindu-ne in mijlocul na- 
turii sau intre paginile 
Unei cărți, iar atunci 
cind și soarele dogoreș
te, ne alină umbra aro
mată și odihnitoare a 
unui c istan înflorit, ha 
uneori ne mulțumim si 
cu umbra unui... stîlp.

lolo: Dan l’I IROI St

Mai
D<- citvva luni parcă am 

uitat să rldem. E adevărat 
prin H'J’VL, minunatul giup 
„Divertis" nc mai „desta
bilizează" încrînccnarca și 
seriozitatea electorală dar 
parcă a dispărut forma 
generalizată a umorului 
românesc: bancul. Mai 
nou. întilnirca cu un prie
ten nu mai c prilej «Ic 
schimburi de bancuri po- 
Lticc, ci unul tic dezbateri 
politice. Un act atit dc se
rios cum sint alegerile nu 
trebuie să ne deturneze de 
la ris, măcar pentru ne
voia interioaiă de echili- 
bl II.

Da; ă celelalte compo
nente al folclorului nu 
fost si tematic alterate, u- 
morid românesc a rămas 
inlart. Nu i s-au putut pu
ne baicre, i-l n a putut 
fi încătușai nici măcar de 
amenințarea cu Închisoa
rea pentru care spune 
ori pentru cel care arcuită. 
Dictatura comuni tă ,i fost 
mereu hăituită de zgomo- 
fo.ivj tinichea a rî uhu 
Dcv. neam libei i atunci

săștim
ciiul rid am și acc.,ta ei i 
un semn că dictatura n a 
reușit să ne învingă. Ban- 
cui politic n a fost un cle
ment care să ne arunce 
in pasivitatea datorată 
dezbrăcării de giavitate a 
problemelor societății. El 
a fost un cl< rnent «le trezi-

Opinii dc alegător

re la luciditate, un Semnal 
de alarmă care era zilnic 
tras de fiecare dințre noi 
citul ne aplecam la ure
chea unui prieten. A fost 
și un element dc conservi 
re a solidarității și Încre
derii ce compen a teroarea 
psihologică introdusă prin 
zicala: „Dih trei oameni 
care discută, doi sint s, u- 
riști", Propagarea lui 
rapidă exprima unit dea de 
păreri, tin.inlmitau i de
zaprobării.

I roii ia și Sal i a poli li: î 
an fii f indicii ' iguro dc 
.mut it ■ inor.ili. penii u o 

rifitmi '!
societate cuprinși dc ma
ladiile terorii total ita riște, 
l’n p por 'are se autoiro
nizează [) ,n anecdote as
piră spre adevăr și, împo
triva minciunii în care era 
forț it 3fi trăia că. nu .și-a 
pierdut nu leul necesar li
nei regenerări morale. Rf- 
sul e o atitudini1 filosofică, 
o atitudine de înțelegere 
superioară a lucrurilor, o , 
formă de luciditate. A rîde , 
de propria-ți prostie e un . 
semn că ai depășit-o deja. , 
Deși sancționează, rîsul e 
un act constructiv, un dc- 
zintegrator. Prin satiră, 
societatea se autoanalizea- • 
ză, relovîndn-și astfel op
timismul și Încrederea în 
viilor. Pentru că poporul 
nu rîde atunci cind între
vede un v.ltur umbrii. cîn<| 
nu crede in perfectibilita
tea naturii umane. Formă 
de anihilare a egoismului, 
rîsul c și dovada disponi
bilității, a d< ehi'lerii spre 
ceilalți, știut fim că doar 
n bunii i ni 1,1111. Ca

Vasile l)l\( IJ

(Continuare in p.ig i d-.i)
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kâ prezentăm candidații Văii Jiului
[ „Voi fi purtătorul de cuvin t
] al Văii Jiului“
■ — Domnule Valciiu Rutulcscu, vă propunem să vă prezentați
• cititorilor noștri.

I— M-am născut în anul 1953, în comuna Curtișoara, satul 
Prcajba, județul Gorj. Din 1964 am avut domiciliul stabil In

I Petroșani. Aici am terminat școala generală și liceul. In anul 1973 
am obținut, prin concurs republican, o bursă pentru Polonia. A 

Ifost singura bursă scoasă atunci la concurs, pe linie de învățămînt 
superior minier. Am studiat la Universitatea din Lodz, apoi la 

I Academia de Mine din Gracovia, In 1979 am obținut titlul de in
giner și diploma „roșie” a Academiei din Cracovia, acordată doar 

I absolvenților cu rezultate excepționale. Am avut oferte tentante, 
inclusiv „dincolo". M-am întors totuși la Petroșani, oraș de care

Imă leagă un sentiment puternic. Și am făcut carieră 1 'După nouă 
ani vechime în muncă, ajunsesem... bibliotecar 1

— Cum explicați această evoluție ?
• — Două lucruri au determinat această marginalizare: aparte-
Incnța politică și modul „ncortodox” de a face literatură. N-am 

fost niciodată membru de partid și știți prea bine ce însemna a- 
I cest lucru pe linie de cadre. Cît privește scrisul meu, cunoașteți 
• situația. Un curaj conștient, uneori împins pină la inconștiență.
I Acest lucru nu putea rămîne nesancționat. După două apariții
I editoriale, cărțile melc au fost blocate. Am publicat doar prin 

revistele de cultură, la rubrici de umor. Dar nu glumeam. Vă 
I asigur că scriam la modul cel mai serios.

— V.ă socotiți disident ?
I — Nu. Eram doar un om de condei. Termenul de scriitor imi
* pare pompos și neadecvat. Ștj im că o dictatură nu se poate răs-
I turiri cu aforisme. Iubeam prea mult viața, munții, poezia, mu-
• zică, pescuitul etc, pentru a mă lua in coarne, de unul Singur, cu
I „cel mai iubit fiu al poporului”. Pentru el eram un fir de iarbă.
I Mă putea strivi oricind. N-a făcut-o pentru că probabil n-a auzit
| niciodată de mine. II preocupau alții mai mari.

— V-a durut această marginalizare ?
— Evident I Gind un om, bintiiit de patima scrisului nu mai 

| "are acces la tipar începe o drama personală. M-am consolat to- 
Ituși. tipărindu-mi lucrările peste hotare. Cu riscuri colosale. I- 

nainte de Revoluție, tot ce se publica „dincolo” trebuia să poarte 
f s iza „con-iliuJui culturii și educației socialiste”. Așa ceva n-am 

putut obține niciodată, l’cntru Dulea și T imara Dobrin eu eram 
| doar un ,.nucrob al Solidarității poloneze". Am reușit totuși să-mi 

public lucrările in 12 limbi. I Ițim i apariție: cartea mea SAND 
| OAS1.S, Texas. SUA, septembrie 1989. Acea.ta mi-a adus mul'e 
I bucurii, dar., nici un dolar I

— («-să propuneți in cazul in care veți ocupa un loc in Par
lament ?

| — Să urmez - u înțelepciune (nu orbește) linia FSN-ului, de
■ care ma ,imt atașat tnea din decembrie. De această mișcare m-au
I legat in primul rind conving iile mele politice. Sini adeptul unui
I anticomuni m pașnic Eu nu vreau sa pînzur pe nimeni. Visez 
| o adevărata reconciliere. Cei vinovați -ă fie pcd< psiți de ju tiiic, 
Inu stigmatizați di societate. Accept de bunăvoie postura de „rob 

d I nv. i ' i i". Voi încerca -a fiu pnrfătoiul de cuvin! al Văii 
țiului. Am un r .pect deosebit față de mineri. Minerii rm au a-

• edat o mai iniied' |-c. Sper a nu ne dezamăgim reciproc.
— \-ali exprimat lirziu intenția de a candida.
— I’ -pur. .i a pi- ii din nudul miselor. Eu doar am ac- 
d-o Ti ziu '* Poate av.-ți dreptate Pa-.trcz ceva din filosofi,i 

imu ui ,. 'iiflorci, l<> o afum a - ind c sigur că e primăvară. 
I Interviu realizat <lc

Simian POP

0 economie sănătoasă, 
cu oameni sănătoși /

Din partea Partidului Socialist Democratic Român, pe listele 
de candidați pentru alegerile în senat se află și domnișoara ing. 
Rodica Ardelean. S-a născut in Petroșani, unde a absolvit școala 
generală, liceul și Institutul de mine, facultatea de electromeca
nică. După absolvirea facultății, din 1970, a fost repartizată la 
CFR Petroșani. In prezent lucrează la atelierul de zonă al GFR 
Petroșani, avînd funcția de inginer.

— Ce v-a determinat, domnișoară, să vă înscrieți în PSDR ?
— Intîmplător la 22 decembrie 1989 am fost în București și 

am participat la Revoluție. Apoi am ascultat la TVRL primele 
platforme program ale diferitelor partide politice, carc-și anun
țau apariția. Din intuiție am aderat la platforma PSDR. Ulterior, 
după ce am citit cu atenție platforma-program, m-am înscris in 
acest partid.

— Ați fost membră a PCR?
— Știți cum era. Unii erau membri. Alții erau comuniști din 

convingere. Am fost și eu. Dar numai membră. In 22 decembrie 
1989, în București, alături de alți zeci de posesori ai carnetului 
mi-am ars carnetul, rcnunțînd la o calitate pe care nu o 
în suflet. In realitate am crezut și cred în Dumnezeu.

— Care sînt principalele idei ale platformei-program a 
care v-ati făcut să deveniți membră a acestui partid ?

— Milităm pentru însănătoșirea economici naționale.

aveam

PSDR,

pentru 
trecerea treptată la economia de piață, prin evitarea șomajului, 
pentru creșterea treptată a nivelului de trai al populației și îm
bunătățirea condițiilor de asistență socială pentru toți cetățenii 
patriei, cu drepturi deosebite care să se accrde copiilor, femeilor, 
bătrînilor și handicapaților. Considerăm necesară, pentru atinge
rea acestor obiective, reorganizarea activității economice, descen
tralizarea, valorificarea resurselor materiale proprii, pe baza 
promovării cerințelor economiei de piață. Credem că se impune 
menținerea proprietății statului asupra bogățiilor subsolului, a- 
naliza atentă .și responsabilă a oportunității menținerii unităților 
economice nerentabile și trecerea lor treptată în proprietatea per
sonalului muncitor, sau în proprietatea privată pentru a deveni 
eficiente, rentabile.

— Mizați, desigur, pe voturile femeilor. Ce le oferiți lor pen
tru a vă alege ?

— 'După tributul de suferințe plătit ca soții, ca mame, 
harnice „tovarășe” de muncă sub regimul comunist, apreciem 
femeile din România au nevoie de privilegii speciale. 'Dorim 
fie legiferate in viitorul parlament: accesul neîngrădit al femei
lor în toate domeniile de activitate prin drepturi egale; alocația 
de stat pentru copii să fie plătită mamelor, indiferent dacă sînt 
sau nu salariate; mamelor cu peste patru copii să li se acorde o 
alocație de stat suplimentară, care să le permită îngrijirea și e- 
ducarea copiilor. La naștere să se acorde mamei un concediu plă
tit de un an și 50 la sută din salariu în următorii trei ani; asis
tența medicală gratuită pentru copii; pensionarea femeilor la 
vii si a ele 50 de ani și 25 de ani vechime în muncă.

— ( e idealuri umaniste doriți să promovați în viitorul parla
ment ?

— Dorim să dovedim dragostea noastră față de oameni. în
țelegem, in spiritul idealurilor morale ale bisericii 
lăsăm urmașilor noștri nu numii întregul unei casc 
mă România, ci ș-i strălucirea morală a cuvinluliii 
așezat la temelia acestei zidiri, tocm ii pentru a nu 
cala do nun.ni și in nici un fel.

LILIAC Pe versanții din 
apropierea tronsonului dc 
drum care străbate Meri- 
.șorul, Crivadia și Banița 
a înflorit liliacul sălbatic. 
Din păcate unii cetățeni 
rup arbuștii, încărcîndu-și 
brațele cu mari buchete 
de flori, peste limitele im
puse de decență. Să ocro
tim acest frumos dar al 
naturii I

PLOMBĂRI. După înde
lungi așteptări, care au pus 
la grea încercare răbdarea 
conducătorilor auto, în 
cartierul Aeroport din Pe
troșani, pe străzile Unirii 
și Independenței, au fost 
plombate gropile din șo
seaua asfaltată. Ar fi de 
dorit să se plombeze șî 
numeroasele denivelări șî 
găuri care de ani de zile 
se întîlnesc pe drumul de 
pe Malcca, pînă la cabana 
Rusu 1

EXCURSIE. De ieri, 41 
de tineri salariați de la 
IM Valea de Brazi se află 
într-o excursie. Pînă în 17 
mai ei vor poposi în sta
țiunea balneoclimaterică 
Băile Felix și vor efectua 
o vizită de o zi în Unga
ria.

REZERVOR. In incinta 
1M Valea dc Brazi, au în
ceput lucrările de glisare 
pentru un nou rezervor- 
turn pentru apă. Prin da
rea în folosință a acestui

ca 
că 
să

creștine, să 
care sc chea- 
dumnezeiesG 

putea fi stri-

Lis ordinea zilei — privatizarea

„PARADISUL» ÎN PERICOL
D imnul I i ui /U . xandru 

' .ip.ian.i a fa ut d> mersu
rile ue< ii ■ p-.nlru a în
ființa un Ic-.d de ilim?n- 
l.ițic public i și a obținut 
uimitoarele ipiub.ui. an
im izația de fiur-tion.iie 
nr. 142/23.04 90, eliberata 
di Primăria .ludei ana 
ilari, .-loara, pentru A-o- 
eiația familială „I’.uadi-" 
aprobare de spațiu ni. 
209:1/03.04 1.190. de pri
măria municipiului petro
șani; contiact de închirie
re pentru spațiul comtr- 

« ia! do la parterul blocu
lui 70 B din str. Aviatori
lor, Petroșani, pe perioada 
01 04.90 — 01 Q4.95; cont 
la BN l'etiosaru nr.
407271)51, in baz.i uniii cre- 
<lit de 200 000 lei, pentru 
con’ractJii ea '-aruia a fo<f 
nevoit a-si ipoteca bunuri
le materiale pe ur |e 
deține.

Diz.nform iți a upra pio- 
filului unității amintite, p. 
mi locatari ai blocului cu 
pricina (mai iiliș femeile) 
au inc'-put , amenințe cu 
nete de violentă, < i cc a

letci inin.it oprii ea lui r.i- 
Hor începute.
Dacă mi ăluația niale- 

i ia a a întreprinzătorului 
incomodează pe protesta
tari, aresta dorește să pix 
• izeze, pentru calmarea 
piritelor, următoarele; „Lo

calul familial „Paradis” va 
oferi clicntilor în primul 
rind gustări și menu-uri 
complete, prodige de pati- 
■erie-cofetai ic, lactate, ră- 
jritoaic .și berc, la pre

țuri rezonabile. Oi a de în
chidere a loialului a fu-t 
fixată la 22. deci rm r vor. 
ba de un bar de no >p!e 
și nici de □ circiumă ordi
nară".

•Spațiul atectat acestui 
local nu a fost solicitat 
nici de către cooperația 
meșteșugărească „Unirea”, 
nici de către IGSA-AP, du
pă cum nc declara dom
nul Alexiu Ponisky, ingi
ner șef la IGCT, petro
șani. Centrul do piine-hip- 
le, doi it de locatari, a pri
mii un alt patiu, mai bine 
pla at in zonă, intre blo-

vei particiilai c dezvăluie, 
ară nu ostilitatea față dc 
revederile unui aet nor-

un, p< CJIC <1

olOMt
ObstrXICțlOHflircii

.Ii/mnia-sa, Ce se întimplâ, 
totuși, daca nu-i dai omu
lui de băut 7 Am văzut 
cu toții, a crescut vertigi
nos inițiativa „țuicQrilor", 
m afara oricărui cadru lc-

I.egea 51 privind posibilitatea |1 riVatizării linor 
anumite activități <le producție și servicii a slirnit, 
• um era de așteptat, controverse aprinse la diferite 
niveluri, incepind de la omul de rind, carc-și închi
puie periclitate interesele prin tendința acaparatoa
re a patronului hulpav — imagine tradițională, ino
culată cu agresivitate de propagandă' comunistă — 
pină la structurile economice și birocratice, moște
nite de la vechiul regim, inerte prin definiție. Cazul 
pe care vi-l supunem atenției merită credem, prin 
amploarea căpătată, mai mult dccit o privire fugară.

mafii’ eu putere de lege, 
semnal de domnul Ion I- 
licscti, președinte ,-d (-PUN, 
atunci cel puțin un mod 
îngust de gîndire. Domnul 
Romulus Hurdan, vicepre
ședinte id GMl’UN Petro
șani, sufține că problcma- 
li. a socialo trebuie să pri
meze — „in loc să-i dai 
omului de mîncarc, îi dai 
de liant 1 , ai giimciilraza

gal. C< este dc preferat : 
haosul sau legalitatea? Dar, 
pusă altfel, problema bău
turii c deja o diversiune, 
deoarece profilul unității 
in discuție a fort lămurit 
mal sus. De fapt, ar fi 
bine să recunoaștem, din 
respect pentru adevăr, că 
In majoi ilatea orașelor 
mari din tara, <a, de alt

fel, și în Petroșani, ?inl 
restaurante și baruri ale 
comerțului de stat, la 
parterul unor blocuri. Și 
acest fapt este acceptat.

Domnul I.A.S. a primit 
noi asigurări, din partea 
forurilor competente, că 
poate să-ți vadă liniștit 
de treabă. Ca orice om de 
ufaccri care se respectă, e 
hotărit să nu abandoneze 
prea ușor această investi
ție. Suma pusă In Joo de
pășește cu mult posibilită
țile multora dintre noi ț! 
r greu de crezut că va fi 
cineva dispus să l-o resti
tuie, obligîndu-1 6ă renun
țe. Dc fapt, aici apare O 
întrebare: un grup de ri
tos-a zeci de oameni are 
dreptul să respingă, prin 
violență, în numele demo
crației, o lege aprobată 
de l’.nîamcntî Dacă da, 
uu înțelegem rostul atîtor 
dcclcte-lcgi, care se tot 
aprobă și se dan publici
tății.

Ștefan ( IMI’Ol

obiectiv de investiții, pre
văzută în a doua jumătate 
a anului, se vor asigura 
condiții mai bune de ali
mentare cn apă a între
prinderii din sursă proprie.

ADRESA. Mai mulți ce
tățeni ne întreabă unde 
se pot adresa cu sesizări 
pentru abuzurile suferite 
în anii dictaturii ceaușiste. 
Sîntem în posesia acestei 
informații: la Gomisia cen
trală de cercetare și rezol
vare a cazurilor de abu
zuri, strada Apolodor nr. 
17 București. Președintele 
Gomisiei este domnul Nicu 
Stăncescu. (G.S.)

CE FACEM DIN ORAȘ ? 
Oamenii de bună credință 
se întreabă îngrijorați:' „ce 
facem din oraș, un imens 
talcioc?”. Deoarece pe tro
tuare, cît ține zona cen
trală, se vînd de toate, 
inclusiv de-alc gurii, puse 
pe jos. Niște bomboane 
„fabricate” pe Ia unii pe- 
acasă și țigări și.„ te miri 
ce. Să nu înțelegem eăj 
asta înseamnă liberă Ini
țiativă, el bișnițerie, care 
e interzisă de lege. S-a 
comunicat la radio într-o 
dimineață că la Tg. Jiu se 
face comerț stradal, da» 
numai de către unitățile 
de stat și cooperatiste, în 
condiții de igienă șl în lu
mina legii. Oaro primăria 
noastră ce zice, la Petro
șani nu se poate ? (S.P.) „

MULȚUMIRI SINSERB. 
In ziua de 13 mai 1990 d-ng 
Ica Iova șî Viorica Revnio 
din Petroșani au găsit o 
geantă cu o sumă impor
tantă dc bani. Deși îndem
nate dc o a treia persoană 
să-șl împartă banii, cela 
două surori refuză. In con- 
sceință se deplasează la 
adresa păgubașului A.9. 
pentru a-i restitui geanta. 
Familia păgubașului adre
sează pe această «ale sin
cere mulțumiri pentru 
dovada de cinste pe «are 
au dat-o.

Rubrică realizată «le 
\ioicl STRAI Ț

inin.it
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Vă prezentăm candidatii Van Jiului
Aici este nevoie de noi, 

în patria în care ne-am născut
Sin". CAROL ANTON DIETRICH. Un tinăr ca

pabil, competent, inimos. Așa a fost caracte
rizat candidatul Forumului Democratic German din 
județul Hunedoara pentru Adunarea Dcputaților. 
Deci să admitem. .

l»c

Să facem pași pe calea civilifației

— Spune(i-mi, vă ro", 
mai bine, cine sinteți de 
fapt.

— Sînt descendentul li
nei familii de brutari din 
Orăstie. După cîtcva gene
rații, eu am fost primul 
care am rupt tradiția 
străbunilor. M-am născut 
la 1 ianuarie 1958, la O- 
răștie, unde am și copilă
rit. Am terminat liceul 
„Aurel Vlaicu”, iar apoi, 
la Timișoara, am absolvit 
Institutul politehnic „Tra- 
ian Vuia”. In 1981, la ab
solvire am fost repartizat 
la IFA „Viscoza” unde 
am lucrat pînă in 1987, 
cînd m-am transferat la 
IM Cimpu lui Ncag și fac 
parte din serviciul mcca- 
no-encrgetic. M-am căsă- 
toiit aici în Lupcni. Soția 
este medic.

— Ce socotiți mai im
portant pentru activitatea 
dv. de viitor deputat ?

— Nu poate fi nimic 
mai important, zic cu, dc- 
eit să militez pentru ceea 
ce prevede și programul 
FDGR: păstrarea identi
tății naționale și culturale 
a minorității germane din 
România. Sintcm tributarii 
unei anumite moșteniri 
din vechiul regim, unei 
tendințe care și în noile 
condiții se menține — ple
carea etnicilor germani din 
țari, noastră natală. Moti
vele plecării germanilor 
au f.;-t multiple, de-a lun
gul anilor am fo-t con
fruntați cu -ituații. cn 
probleme <h o-ebite. După

război am fost identificați 
cu fasciștii. Drept urmare, 
mulți germani au fost de
portați în URSS, apoi în 
Bărăgan. Aceste suferin
țe au lăsat urme, au gene
rat, o anumită neîncredere 
și urmarea este: dacă în 
1938 populația germană 
în Ardeal și Banat numă
ra nouă sute de mii, acum 
sint abia două sute de mii. 
Și anul trecut, dar și în 
primele luni ale anului, 
“vcdul a continuat. Iată 
de ce, in noile condiții ne 
preocupă să oprim plecă
rile și să ne ocupăm de 
situația celor ce au rămas, 
să le susținem interesele, 
să le creăm condiții de a-și 
cultiva limba, tradițiile, a- 
filmarea personalității.

— Ce faceți, concret, în 
această privință ?

— I itați : avem xcro-co- 
pii după diferite articole 
din presa germană. Exem
plarul acesta e din „Spie- 
gel”. Sînt materiale des
pre condițiile improprii din 
Germania — aglomerație, 
animozități ctc — create 
după exodul din estul Eu
ropei în ultimul an. Deci, 
milităm pentru rămincrca 
aici, in țara de baștină a 
germanilor, sașilor și șva
bilor. Se deschid punțile 
și la noi spre Europa, iar 
in condițiile libertății și 
d:mocrați i este bine să-și 
■ ■intârrască fi" are ynde îi 
este rostul.

— Populația germană, 
hărnicia și inventivitatea 
etnicilor germani sint pro

verbiale. Cum vedeți con
tribuția lor la progresul 
patriei noastre comune ?

— Democrația, pcrspcc- 
t va privatizării, oferă 
condiții multiple. Vorba 
unui oaspete austriac care 
a vizitat de curînd Sibiul
— avem multe posibilități 
care au fost neglijate. Or, 
cu investiții minime, dar 
cu investiții de efort și 
inteligență, se pot face lu
cruri mari. Ceea ce ne 
propunem, deci, este să 
punem umărul, ca și alte 
dăți, să ne valorificăm 
capacitatea intelectuală, 
spiritul organizatoric pen
tru renașterea țării, pen
tru progresul economici. 
In domeniul traducerilor 
din limba germană, al în
tăririi colaborării cu spe
cialiștii germani, inclusiv 
din mineritul regiunii 
Rnhr, vom putea face 
multe.

— Ce alte idei, gmduri 
le puteți împărtăși, dom
nule Dietrich, privind
progresul ceonoinico-so- 
cial al țării ?

— Am mai multe, dar 
aș puncta doar cîtcva. în
cep cu agricultura. Eu per
sonal optez pentru mode
lul danez în agricultură, 
fără a da la o parte tradi
ția autohtonă. Prioritare 
sînt întărirea disciplinei, ri
dicarea conștiinței profe
sionale și a gradului de 
pregătire profesională; in
troducerea consecventă a 
noului in tehnologic și 
tehnică. Aceste obiective 
sint strins legate dc ridi
carea gradului de civiliza
ție mat -rială și spirituală 
a tuturor cetățenilor.

loan Dl Bl K

vram 
inginer 

activitatea 
parcurge

preparați

Din Valea .liului 
«lin Komănia candidează 
cisc Appel. Originar din 
ra, născut în 7 noiembrie 
cursurile Liceului „A 
din anul 1966, este 
IMI*. Iși începe 
Corocști, unde
fost director la 
iar din toamna anului 
prinderii de preparare 
Este căsătorit, are un

— Domnule Francise Ap- 
pcl, știm că ați avut și a- 
veți și o intensă activitate 
științifică. Vă rog să vă 
referiți la ea.

— Am participai la mai 
multe simpozioane și se
siuni de comunicări știin
țifice, în țară și în străină
tate, pentru domeniile de 
cercetare și proiectare în 
domeniul preparării. De 
asemenea, am participat la 
mai multe sesiuni dc cer
cetări tehnico-științifice 
ale C AER. In 1982 am sus
ținut teza de doctorat cu 
tema „Optimizarea evo
lutivă a procesului de con
centrare prin zețaj”. Mă 
număr printre inventato
rii instalației de limpezire 
a apelor Jiului. M-au preo
cupat și aplicațiile in do
meniul tehnicii de calcul, 
introducând pentru prima 
dată această tehnică la 
preparația Corocști, care 
acum se extinde la toate 
preparările din Vale, cu 
finalizare în anul 1991.

— l’resupunind că veți 
obține voturile electoratu
lui, ce obiective v-ați pro
pus’.’ l’enfru ce veți lupta?

— In primul rînd voi 
insista pe un control se
rios asupra tăierii păduri
lor in județul nostru. In 
Vest mobila noastra este 

listele Mișcării Ecologiste 
pentru Senat dr. ing. Fran- 
(Tiscior, județul llunedoa- 
1940, în 1957 a absolvit 

Iancu" din Brad, iar 
preparator, absolvent al 
ea inginer la l’rcparația 

toate treptele ierarhiei : a 
ile I.upeni și Corocști, 

1989 ' este director al Intrc- 
a cărbunelui din Petroșani 

copil, student la IMI’.

foarte scumpă, tocmai pen
tru faptul că acolo sînt 
protejate pădurile. In al 
doilea rînd. voi lupta pen
tru deschiderea pentru tu
rism a acestei minunate 
zone, care este Valea Jiu
lui. Cum ? l’rin intrarea 
in Vale prin Valea Ccrnei, 
ITcrculanc, Cheile Sohodo- 
lului, zona Cîmpu.șel. Cîm- 
pu lui Ncag, cu racord 
modernizat spre Buta și 
spre Obîrșia Lotrului, spre 
Rîmnicu Vilcca. Această 
zonă poate fi plină dc tu
riști străini și va aduce un 
venit valutar deosebit. Nu 
vor fi neglijate, bineînțe
les, zonele din Parîng, cu 
telescaunul ca acces spr? 
căldări. Dacă se realizează 
această deschidere, succe
sul turismului în zonă îl 
asigură privatizarea și li
bera inițiativă a oamenilor 
de acțiune, pentru ca tu
riștii să aibă condiții din
tre cele mai bune. Tot ca 
o preocupare de bază va 
fi refacerea solului distrus 
de exploatările prin carie
re și redarea acestuia ce
tățenilor care 1-ati avut 
in proprietate. La acestea 
se adaugă măsurile efi
ciente pentru limpezirea a- 
pelor Jiului și popularei! 
lor cu pește, continuînd 
cil soluționarea depoluării 

orașelor Vulcan, Lupcm, 
(Tirani din cauza Uzinei 
electrice J’aroșcni. In ace
eași idee, a depoluării, am 
în vedere și redimensiona- 
rea capacității autovehi
culelor dc transport, do 
tarea cu toate tipurile, să 
nu mai fie nevoie ca pen
tru transportul unui sac 
de ciment să folosești o 
autobasculantă, cu consu
mul corespunzător de car
burant și poluarea ce de
rivă de aici. Dar pentru 
aceasta este nevoie dc in
troducerea unei discipli
ne privind orarul de mun
că la mijloacele de trans
port, dar și la oamenii și 
unitățile care dispun de a- 
ccstc mijloace. Nu înțeleg 
de ce, dacă sîmbăta și du
minica nu se lucrează, se 
află in circulație un nu
măr destul de mare de 
mașini mari 1

Și, ca un corolar la ede 
arătate mai sus, trebuie 
să susțin, și să susținem 
cu toții, măsurile de edu
cație cetățenească, în pri
mul rînd privind atitudi
nea față de un sistem ec<> 
logic, dar și al educației 
în general. Educație care, 
după părerea mea, trebua’ 
vă înceapă din școli, încă 
dc acum. Parcurile să fie 
ale școlilor, ale copiilor 
pentru întreținere și pen
tru joacă. Dar la acea- tă 
educație în general trebu
ie să participe din plin 
presa, radio-televizium u. 
cu mult mai multe arii. <•- 
le și emisiuni in a". 
sens. Plinind toți um.i u 
fotul este posibil în t.i’.i 
noastră, care a făcut m 
pas important pe • i 
civilizației.

( . STA MX I

Vulcan, nslAxi. rolo : Aurel Dl'I.A

Cit de aproape e cărbunele

Mai știm
(Urmare «lin pag. f)

deschidere el înseamnă ie
șirea din carapacea sigu
ranței de sine a ignorantu
lui. El transformă senină
tatea prostiei în neliniște 
îmbolditoare la schimbare, 
flancul politic a fost forma 
noastră de rezistență la te
roare. Modul cum a explo
dat. națiunea în decembrie 
este și efectul umorului 
românesc» care n-a fost 
doar o supapă pentru fen- 
iuni, ci si o bombă eu e- 

să rîdem ?
fcct întîrziat. Deși a dis
părut efectul urii colective, 
ura n-a dispărut. De ce să 
d .-pară rîsul atunci cînd 
i liiectul lui a existai din- 
totdeaiina și nu va dispare 
niciodată ? Dacă nu von» 
uita să rîdem, ura, violen
ța și neîncrederea care an 
pus Stăpînire pe noi, vor 
dispare pe nesimțite.

Oameni Lupi sau „oa
meni de bine” cum ne nu
mim mai nou, haideți să 
rîdem I Fiindcă atunci cînd 
i îdcjn -intern lucizi.

Nu este doar alcoolul...
Nu găsim. nici 

o explicație pentru gestul 
Săvîrșit de Mihai Ungurea- 
nu din l’ctrila (8 Martie, 
bloo 10) în ziua de sîmbă- 
tă, 112 mal. Aflat în star» 
de ebrietate, numitul a 
Spart geamul finei uși de 
intrare la magazinul ali
mentar nr. 42. Din această 
cauză, personalul u fost 
nevoii sjț rămînă mult 

peste programul dc lucru, 
să caute un geamgiu, să 
facă reparațiile necesare...

Iată unde duce alcoolul. 
Dar să nu ne amăgim, su 
nu dăm toată vina pe pa
har fără să Judecăm ade
văratul vinovat. Căci ade
vărat este dacă spunem : 
lată unde duce lipsa de 
bună creștere, de pducație. 
Alcoolul nn a făcut deaît 
«a stimuleze violența. țl.M.)

la mina
(I i ni.iie «lin pag. 1)

nil s-a realizat nici jumă
tate, dacă ne rcfei.m doar 
la construcții-montaj, pen
tru cu la lucrările geologi
ce, realizările sînt sub 10 
la sută. Este adevărat, vo
lumul acestora din urmă, 
este mult mai mic. Prime
le capacități dc producție 
vor fi dcsciiisc in stratul 
15. Pentru asigurarea con
dițiilor de muncă este ne
cesar un suitor de aeraj 
în zona de est a minei, a- 
flal în prezent in execuția 
II LGS București, care s-a 
angajat să termine lucrarea 
pînă în octombrie acest an. 
Deci pînă atunci suitorul 
va fi săpat și tubal. După 
care, mina începe pregăti
rile capacităților de pro
ducție din str. 15.

Tn Incinta principala, 
în zona sectorului II, se a- 
flă în săpare două puțuri 
— puțul auxiliar și puțul 
eu skip, Ia ambele conti- 
nuîndu-se lucrările de să
pare, betonare șl amena
jare. Totodată, se fno pre
gătirile pentru executa
rea puțurilor de captare 
a apel, niște fintînl de eîte 
9 m adîncime, din caro 
va fi asigurată alimenta
rea cu apă a Incintei. Ita 
puțul auxiliar, din 600 m 
cit va avea adîncime, s-au 
săpat doar 200 m, iar la 
puțul cu skip doar 120 m, 
tot din 600. E mult, e pu
țin ? Dacă ne gîndim la

Iscroni
faptul i i, in fiec.irij lună 
nn .«■ sapa nici măcar 15 
m cit este planul, ne dăm 
seama că va fi foarte gren 
ca mina să fie pusă in 
funcțiune la timp. Să a- 
mintim, totodată, că infil
trațiile dc apă se manifes
tă din plin, îngreunînd 
lucrările. Debilul infiltra
țiilor ajunge și pîna la 
53 mc de apă pe oră. A- 
ceastă apă trebuie evacua
tă, în condiții destul dc 
grele, cu pompe care sînt 
mai mult defecte «lccit în 
funcțiune, pentru că lipsa 
pompelor submersibile 
este o boală mai veche nu 
mimai Ia mina Iscroni, ci 
la toate minele din Vale. 
Și aceasta pentru că firm«’ 
ca „Aversa” București și 
Wl’S Botoșani nu se țin 
de cuvlnt să onoreze ce
rerile minerilor. Dacă la 
toate aceste neajunsuri 
mai adăugăm și faptul că 
nu în toate brigăzile de 
mineri se înregistrează 
ritm înalt de lucru, vedem 
că termenul de punere *n 
funcțiune nu se va respeo-, 
ta cu siguranță,

înainte de a încheia ica- 
mintim Ministerului Mine
lor că tergiversarea acțWT 
nil dc recalculare a devi
zelor și aprobarea cheltui^ 
Iilor dc deviz după chcft 
tuiclilc din facturi nu este 
de natura să Impulsione
ze ritmul de lucra la • 
mină care se vrea totali 
doschi-’ii cit mai rcpedft
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
in URSS cresc efectivele poliției SCURTE ȘTIRI ® SCURTE ȘTIRII ’

MOSCOVA 15 (Rompres). 
Guvernul Uniunii Sovie
tice și-a sporit efectivele 
de poliție însărcinate cu 
reprimarea agitațiilor de 
masă, de la 100 000 la 
350 000 de persoane — sem
nalează revista america
nă „Us News and World 
Report”, citată de agenția 
EFE.

Săptămînalul american 
arată că marc parte din 
noile efective — ce vor 
primi ordin direct de la

UNGARIA SE RETRAGE 
DIN TRATATUL DE LA VARȘOVIA ?

BUDAPESTA 15 (Rom
pres). Comisia pentru pro
bleme externe a parlamen
tului ungar a a. 
doptat hotărirea de 
a nu sprijini inițiativa 
Uniunii Democraților Li
beri privind examinarea 
de urgență. In cadrul Adu
nării de Stat, a chestiunii 
referitoare la posibila re
tragere a Ungariei din Tra
tatul de la Varșovia — 
transmit agențiile MT1 
ți TASS. Membrii Comi
siei și-au explicat decizia 
prin faptul că ap .rtenen- 
ța Ungariei la Tratatul de 
la Varșovia implică un 
mare număr de interrelații 
P'l'tice externe, juridice 

președintele sovietic Mi- 
hail Cîorbaciov — slnt mi
litari proveniți din unită
țile retrase din Europa 
răsăriteană și veterani ai 
războiului din Afganistan.

Sporirea efectivelor poli
ției va permite Kremlinu
lui, potrivit lui „Us News", 
să stăpinească manifesta
țiile populare șl muncito
rești, fără să se vadă obli
gat să ordone intervenția 
armatei.

internaționale și economi
ce, iar un sistem atit de 
complex de interconexiuni 
necesită o analiză mai în
delungată.

In acest context. Comi
sia a apreciat că problema 
apartenenței Ungariei la 
Tratatul de la Varșovia tre
buie dezbătută în cadrul 
comisiilor pentru proble
me extdrne. problemele 
apărării, constituțională și 
Juridică. Decizia definiti
vă privind examinarea 
acestei inițiative urmează 
să fie adoptată de depu- 
tați, la viitoarea sesiune a 
adunării dc Stat, precizea
ză sursele citate

ALEGERI. Data prime
lor alegeri cu participarea 
mai multor partide politi
ce In Mongolia a fost fixa
ta la 29 iulie. Aaeastă de
cizie a fost adoptată de 
Marele Burai l’opular (par
lamentul), odată cu noua 
lege electorală și garanta
rea activității altor parti
de. La aceeași dată se vor 
desfășura și alegeri In or
ganele locale și municipale,

TRUPE. Agenția TASS 
informează că marți a în
ceput cea de-a doua etapă 
a retragerii trupelor so
vietice staționate în Mon
golia. Prima unitate care 
părăsește In acest cadru te
ritoriul RP Mongole este 
o escadrilă de aviație, pînă 
de curînd dislocată în a- 
propierea orașului l’lan 
Dator.

PENSII. După dezbateri 
aprinse ce au durat mai 
multe zile. Sovietul Suprem 
al URSS a adoptat, marți, 
noua lege a pensiilor. In 
conformitate cu aceasta, 
majoritatea cetățenilor ță
rii vor primi așa-numite 
„pensii de muncă". Con

diția pentru aceste pensii 
este limita de vîrstă — 60 
de ani la bărbați și 55 de 
ani la femei — și vechi
mea în muncă — cel puțin 
25 de ani la bărbați și 20 
de ani la femei.

VANDALI IN CIMITIRE. 
Două cimitire catolice din 
localități italiene situate 
în vecinătatea orașului Ve- 
rona au fost profanate, in
formează agenția France 
Presse. Bande de vandali 
au deschis și jefuit circa 
50 de morminte din cimi
tirele localităților San 
Zeno di Colognola și No- 
garole Rocca.

CICLON. Puternicul ci
clon care a lovit, la sfîrși- 
tul săplămînii trecute, 
coasta de sud a statului 
indian Andhra Pradesh, a 
făcut cel puțin 520 victime 
— relevă un nou bilanț, 
publicat dc agenția india
nă de presă PTI. Se men
ționează că, în pofida ploi
lor torențiale care cad în 
regiunea calamitată, au 
loc operațiuni de salvare la 
care iau parte șl militari, 
sinistraților acordîndu-li- 
se apă potabilă, medicamen
te și înbrăcăminte.

I. C. S. Alimentara 
și A. P. Petroșani

angajează direct sau prin transfer 
următorul personali

— paznici pentru obiective speciale

Retribuția se face conform Legii nr. 
57/1974.

T.A.G.C. Ind. Cluj-Napoca 

Antrepriza montaj instalații 
Cluj-Napoca

BRIGADA NR. 6 PETROȘANI

angajează muncitori în următoarele meserii:

— electricieni, categoria II—VI

— instalatori, categoria II—VI

Salarizarea se face în condițiile Legii 
nr. 57/1974.

Se acordă diferite sporuri.
Informații suplimentare la sediul brigă

zii din Petroșani, strada Aviatorilor, bloc 
56, ap. 1 și 2, telefon 44782.
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Milieu III

județean dc îolbal
I’APJNGUL l.ONEA — 

VICTORIA GALAN 3—0. 
Prima acțiune de gol a- 
parține gazdelor. In minu- 

o 
pe 
va 

col
țul' lung. Este 1—0. Atacul 
gazdelor depășește mereu 
apărarea stipranumcrică a 
oaspeților și în min. 13, la 
un corner executat de Să
lăjan, Marcș sare și Blag, 
prezent pc fază, 
sec ridiclnd scorul 
Se joacă In forță 
curile pc flancuri 
norilor sînt greu 
dc o apărare ce n-a avut 
liniște și răgaz.

Repriza a doua poartă 
amprenta unei ultime în
cercări a oa ipcților de a 
întoarce soarta campiona
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se agață dc orice 
surprinzînd prin 
tacuri 
gazdă 
f ță". 
ori In 
echipa 
și trim 
rițoiu și Lăcătuș care 
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ANIVERSARE

FAMILIA Mircca Lun- 
traru urează prietenului 
\ cgh Gyula sănătate și fe
ricire acum, la împlinirea 
a 45 dc ani. (1205)

V INZARI

casă cu giă'!
77. Informații

\ IND
.lieț nr. 
domiciliu. (1203)

VIND video Playcr 
•casete înregistrate. Tele
fon 70465 piuă la ora 15. 
(1201)

Și

VIND Trabant Hycoinat, 
nou. Rudoi Mihai, strada 
N. Bălccscu, bloc 3, sc. 1, 
ap. 1. (1195)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pc numele Gon

IMX ES

COPIII Lică șl benti
ța, ginerele Dorin, nora 
Cornelia, nepoatele lla- 
mona și Alina anunță 
cu adincă durere înee- 
(,'uen din viață a scum
pei lor

stantinescu Elisabeta Co- 
rina, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1191)

PIERDUT dovadă pentru 
porumb nr. 01518, din 1988, 
pentru 196 kg, eliberată 
de CGAIC Petroșani, pe 
numele Scorci Marin. O 
declar nulă. (1196)

PIERDUT certificat de 
calificare sudor, pc numele 
Dcac Pavcl, scria A nr. 
21891, eliberat de IACMM. 
Petroșani. II declar nul. 
(1197)

PIERDUT tichet butelie 
seria D 2343, eliberat de 
centrul dc preschimbare a 
buteliilor Aeroport. II de
clar nul. (1199)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Ilurcz Ni- 
colae, eliberată dc IM Livc- 
zeni. O declar nulă. (1200)

PIERDUT certificai de 
calificare In meseria de 
miner pc numele Lupu 
Ghcorghe, eliberat de IM 
Paroșcni. II declar nul. 
(1201)

( 051) MORAR)

mc 
mni

DUIOASE și neșter
se amintiri la împlini
rea a 4 ani <lc la dece
sul scumpului nostru 
soț, lată șt bunic
BANDOLEA PARTENIE

Nu te vom uit i nlcio. 
dată. Soția si copiii. 
(1202)
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