
COTIDIAN DE OPINII Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI

ANUL IU, Ml. G78 VINERI, 31 IVI,IE 1992 1 PAGINI — 10 LEI

Cupa ziarului 
„ZORI NOI"

Programul 
întrecerilor F

In perioada 2—5 august. Cupa 
ziarului „Zori noi“ la fotbal pro
gramează următoarele meciuri :

STADION VULCAN :

Duminică, 2 august, ora 11: 
A- S. Paroșcni — Minerul Vul
can : Luni, 3 august, ora 17 : Jiul 
Petroșani — A. S. Paroșeni : 
Marți, 4 august, ora 17 : Jiul Pe
troșani — Minerul Vulcan.

STADION URICANI :

De la boli de piele
la boli

Multe și necercetate sînt căile 
Domnului I Oameni de la care nu 
te-aștepți își schimbă pielea. Dar 
năravul ba. Unui dintre aceștia 
este. Se pare. doamna Cupșan 
Morar Ulpia-Ianina, medic der- 
mato-venerolog. In lbc să se o- 
cupe de bolile lumești, pentru 
care e plătită la spitalul muni
cipal. doamna doctoriță face a- 
precieri lingvistice nefondate. 
Domnia-sa ne bănuiește de necu
noaștere a limbii române și de 
Ignoranță în... francofonie. Păi, 
doamnă doctor, noi știam că vă 
ocupați de boli de piele (și de 
cele lumești), in nici un caz de 
studii lingvistice. Faptul că s-a 
strecurat o greșeală de tipar vă

de cap
determină să ne căutați pînâ și 
in porii pielii și să ne învinovă
țiți că — vezi Doamne — am fo
losit o expresie în limba fran
ceză, preluată dintr-o scrisoare 
oficială (purtînd numărul 9 6J, 
din 4 mai 1992 și semnată de 
dipl. mg. Gheorghe Stoicuța, pri
mar independent ?), adresată 
domnului Alain Caringnon, pri
marul orașului Grcnoble.

11 rugăm pe domnul director 
al spitalului, dr. George David, 
să verifice activitatea doctoriței 
cu pricina și să încercăm împre
ună să facem o legătură intre 
bolile de piele, lingvistică șl... bo
lile de cap. In rest, sănătate, 
doamnă Cupșan I

Mircea BUJORESCU

N-AVEM PÎ1NE, O 
SA AVEM MĂMĂLIGĂ. 
COZMA E CUCU

RUZ U L l
Domnul Miron Cozma se pregătește să fie prim- 

ministru. Nu e zvon, nu e bîrfă, e o concluzie fondata 
pe cele declarate de domnia-sa, recent, unui ziar cen
tral, cu ocazia unei vizite de lucru la București.

La insinuarea reporterului (Adrian Ionescu) că ar 
fi în vacanță, domnul Miron Cozma, liderul Confe
derației sindicatelor miniere din România, cu sediul 
— încă — în Petroșani, rîde ca de o glumă bună. 
Cum, adică, vacanță? Mineritul se confruntă cu pro
bleme grave — aici a atins coarda sensibilă, pe care 
cîntă primul ministru Theodor Stolojan, ori de cîte 
ori apare în public. Registrul grav, fiind apanajul 
oamenilor gravi, sugerează faptul că ilustrul nostru 
concitadin s-a molipsit de la eminențele cenușii cu 
care tocmai avusese o „rundă de convorbiri**, dar 
cele ce urmează dovedesc, cu prisosință, că c încă de
parte: „La steaua care-a răsărit, / E-o cale-atît de 
lungă..,** — încă o confirmare, dacă vreți, a zicerii 
din popor că seamănă — știți dv. cine spune asta des
pre el — dar nu răsare. Adică e steril ceva, pe unde- 
va, un fel de răchită, care-o să facă micșunele, vor
ba împușcatului, „la anu’ și la mulți ani**.

Apoi îmbrăcînd haina celui obișnuit să aibă drep
tate și cînd nu are — expresiile „leam cerut** și „am 
cerut** sînt tipice — se pierde, da, ăsta e cuvîntul, 
se pierde printre cifre și calcule, presărate cu „din 
cîte știu**.

Abia cînd coboară la „cele pămîntcști** dove
dește bine înfipt în actualitate, punînd punctul pe îi 
pline, zahăr, butelii și case și n-avem nici o îndoială 
că, după întrevederi, primul ministru și-a părăsit 
locul de muncă și îmbrăcat în salopetă, cu cască — 
poate și cu lampas — a pus umărul la încărcatul u- 
nei garnituri cu astfel de bunătăți, cu destinația Va
lea Jiului...

Dar să revenim la pămînt, că acolo îi șade bine 
domnului Cozma. Astfel, cum un potențial prim- 
ministru trebuie să le știe pe toate, domnul Cozma 
inițiază o nouă revoluție agrară spunînd că porum
bul (cu caro se identifică) „cu cît îl sapi mai adînc, 
cu atît crește mai mare și mai puternic** Ceea ce e 
lipsit de orice logică. Să se fi gîndit oare la știulete? 
Sau vorbește în limbi și vrea să înțelegem noi, în loc 
de cucuruz, stejar?

Scrgiu COZMA

Duminică, 2 august, ora 11 : Mi
nerul UricanI — Minerul Lupcnl ; 
Luni. 3 august, ora 17 : Minerul 
Lupcni — Minerul Amnoasa ; 
Marți, 4 august, ora 17 : Minerul 
UricanI — Minerul Aninoasa.

MIERCURI

STADION JIUL PETROȘANI : 
î

Miercuri, 5 august, ora 16 —
finala mică ; ora 18 — finala
mare.

SOCIETATEA COMEaCiALÂ „HERIAES“ SA Petroșani
anunță deschiderea la data de azi, 31 iulie 1992 ș i

N I G II T B A R — .1 1 U L Marți, miercuri, joi și duminică, orele 20 PM — 1 AM 
Disco Party — Muzică — Dans — Surprize

sub egida Soc. Muzicale „ACUSTIC S.R.L.** — Ambianță plăcută și bar.
cu următorul program i Multă discreție

Vineri și sîmbătă, orele 23,30—4,00 AN Disco Bar Mesele se pot rezerva la telefon 42001
Super SIIOW de dans cu trupa MIRACOL DANCE Veniți la noi și nu veți regreta !

CUM SÎNT DIMINEȚILE VĂII JIULUI ?
(URMARE DIN NUMĂRUL TRECUT) A

Spre strada minei, clădirea pro
iectului ștrand olimpic pare pus
tie și abandonata. O cucuvaia, 
probabil trezita și ea din somnul 
nopții întărește această convin
gere ce nu mai are nevoie de ar
gumentații. După ce s-au cheltuit 
milioane bune, pentru a se aduce 
clădirea in stadiul în care este, 
aceasta a fost pur și simplu aban
donată, Iar cursa de căutare a 
trnor pv-ntuall sponsori ori resur
se financiare a rămas doar o lău
dabilă și generoasă intenție, ne
materializată și fără perspectiva 
de a fl vreodată Înfăptuită, după 
cum se prezintă situația în acest 
moment, trist dar adevărat, deși 
Petrilel șl nu numai, nu i-ar fi 
stricat deloc un ștrand olimpic

Abandonuri ?
așa cum fără putere de tăgadă 
glăsuia proiectul inițial. Se vede 
treaba că cei dinainte ori erau 
mai harnici ori erau mai bogați. 
Cine știe...

La Fabrica de mobilă din Pe- 
trila, liniște și pace. Poarta în
chisă la acea oră a dimineții 
spune oricui trece prin preajmă 
un adevăr dureros. Cîndva, In o- 
rașul Petrila a existat o fabrică 
de mobilă la care lucrau citeva 
sute de femei și bărbați. Acum, 
cu penuria Stolojeniană de bani, 
de materii prime, de reformă șl 
alte economice de care sintem 
sătui pînă In gît, fabrica de mo
bilă a devenit o amintire, o tris
tă realitate a tranziției. Spre ce 7 
Mărturisim că nu mai șllnt...

(Continuare iii pag. a 2-a)

PETROȘANI
MOTTO; „Titan ais“
Cu maglavais —

Alta viață!
Uarbuji, piersici, țuică, prune, 

multe firme de „renume", bana
ne, chiloți, sutiene, bișnițari ftl- 
mind alene, toți bruneți cu toții 
frați și aere de-inpărați, ness, 
ciorapi, tarabe, cuie numai pli- 
ne-n rafturi nu c. In loc, avem 
ciocolată, porumb fiert și liber
tate, titluri de proprietate vîndij- 
te cu cît se poate și „Carp,iți" 
de Timișoara (nimic prin alimcn-

(( ontiiniare in pag. a 2-a)

ANINOASA
Drumul, drumul...

A fost începui de mult. Tot nu-1 
terminat. In zona podurilor, co
vorul de beton nu a putut fi tur
nat. De ce 7 Trebuie poduri noi. 
Numai organizarea de șantier 
costă vreo șase milioane. Bitu
mul — 32 de lei kg, betonul..., 
motorina...

Cu casă si fără casă
La Iscroni, un bloc cu 32 de a- 

partamente aflat în construcție, 
a fost abandonat. S-au furat ma
teriale de pe șantier, cit pentru

(Continuare in pag. a 2-a)

Am copil. 
Întîi acasă...
In drum spre mină — care mi 

s-a părut interminabil — incero 
să trag de limbă pe citc unul î 
„Ați luat banii 7 Unde faceți 
primul popas ?“, dar minerii sînl 
.șireți și răspund ca la carte 1 
„Acasă, domnul meu, am copii 
de crescut" așa că... nici o spe-< 
ranță.

La mină, „Intrare liberă*. Mi
nerii stau disciplinați la rînJ, 
își iau banii, ii numără. Nimeni 
nu vociferează. Sînt primul val.

(Continuare in pag. a 2-a) 1



ZORI NOI VINERI. 31 IULIE 1992

„Ztiri noi” este, prin definiție, un ziar matinal
Cl'M ^INT DIMINEȚILE VĂII JIULUI?

'A

PETRI LA
ți rmarr din pagina I)

I Alături, chiar pe colț, cîteva 
rame, rămase cică de pe vreme, 
„odiosului regim", ne afirmă c J 
tărie că in țara asta ceea ce a 
fost în decembrie 1989 a fost o 
sinistră momeală pe care am 
mușcat-o cu toții. Căci dacă r 
fi să nc luăm după lîncczcala e- 
conomi<ă în domeniul con-dru'- 
țiilor de locuințe, e cl.’r că „s-a 
dos <1; icului totul ". .

I
Sau mai bin. zis, nimeni nu 

rxistâ fara mincare. Si argu
mentele afirmației le găsești zil
nic. indiferent do ora. dacă ai 
curiozitate i -a pătrunzi in

Noroc i
nu va .periați. Nu cu 
ea economică, ci cu piața

Zarzavaturi 
ba și rarități, iar 

prune face toată pu- 
respectiva. pentru 

7—8 băutori

complexul comercial condus tio 
Bebi Brujan. Tot ce vrea omul 
se găsește și pentru că se 
se.ște, încă de la prima oră a 
mineții aglomerația este in 
Doar fostul aprozar se află 
curat șantier și înăuntru se 
crează.
bați, n-are importanță numele, 
ne-a spus că acolo se construieș
te, pe spațiul fostului aprozar o 
circiumă model, cum n-a fost 
și nu va mai exista în Petrila. 
Fină una alta insă, toate cîrciu- 
mile de pină la piață erau închi
se. Semn că ori cîrciumarii s-au 
culcat tîrziu ori că statornicii cli- 
enți au o ora mai tirzie de sem
nare a condicii. Odată cu apari
ția mirei. Cine știe. Căci oame
nii forfotesc prin preajmă, dar 
Iacalele pe uși alungă dorul de 
șpriț ori berică, rece sadea, 
gheață că nu este, dar cu 
de frapieră cu gheață cu 
Dch, așa e cti ..iconomia" 
de piață.

gă- 
di- 
toi. 
în 

lu- 
Cineva, dintre cei între- 

n-are importanță

de

’ A MINOA SA
(Urmare din pag. 1)

VULCAN
(Ui nu re din pug ■

tară 
preț 
tot.
asta

Nu. 
piața 
cea a roal aventura, 
pe mâNirâ. 
țuica doua 
teren pe ziua 
cei aproximativ

cu piața
fruntași, prezenți pe tarabe de 
la prima oră a dimineții. Negus
torul s alege cu banul, iar cli
entul cu țoiul, sfertul, ori li
trul, după puterea buzunarului 
ori după gradul de uscăciune al 
sugativei din gît. .

Agfoinerație impusă
I.a centrul de piine-lapte, col 

de lingă sediul orășenesc 
1-SN, lume multa, la fel ca 
orice dimineață așlcapta piinea 
și laptele. Aglomerație mare, 
re nud, lingă sediul partidului 
«le guvernamint, semn ca tot a- 
< olo se mâninca cea mai buna 
piine.

Dar nu numai acolo. Și la 
magazinul tic la cap tic linie l’e- 
trila tot aglomerație. Lumea 
•i-teaptă. dc'-i e ora 7,45 sosirea

al 
în

laptelui. Nu ajunge de regula 
prea dimineață, e departe ce 
să mai zici. Numai unii de la 
rind, sculați de pe la ora cinci, 
ca să apuce un litru de lapte 
bombăne nemulțumiți, adresind 
cuvinte „de laudă” fabricii de 
lapte, cică pentru că le-o face 
în fiecare dimineață cu înlîrzl- 
atul laptelui și cu cantitatea lui, 
caro niciodată nu este cea care 
trebuie. Seceta mare ce-i drept...

Primăria
Am onstnt.it, <u plăcere că 

<11 primar al l‘...ilci. lonc] Mo- 
goi nu pica respecta orarul de 
începere a programului. Duni 
nealții vine la serviciu cu mult 
înainte de ora stabilită și oa
menii tiu acest lucru, căci în
că de dimineața, era asaltat dc 
oameni cu fel <lc fel dc proble
me. Oamenii merg la cimp, am 
aflat de Ia <11
■ lin că numai 
ța de tot pot 
probii mole -i

pe fază
munlx'. Și-alunci dl. 
ne ’.... : ”
sa 
să 
Și 
la

I

4 
in

Comerțul
D i. a intri in zona Lonea este 

imposibil sa nu intri și in cele 
n .ii fepr< zentative unități comer
ciale cu vad local, alimentara 
nr. 31 condusă de <11 .Mircea 
Miinteanu și restaurantul „Cot
nari" 'ondtts de d-na Doina 
Vass. Alimentara, proii pat zn 
i.i.ivita, arata a noua in interi
or. E- te '.i aprovizion it.î cu tot 
<■<• trebuie i o.un< nii cu < are 
am discutat nu au <1 it uvin- 
le tle mulțumire. I nii .pun eu 
e alimentai a lor, • iun - a de aici 
i7j <am cumpăra tot ce le trebu
ie Iar dl. Miinl'.inii ti< exa-t 

<■ oli< il.p elicnlii - u și rai ori 
il ti in magazin I n r< -l tot

O noapte fârâ

”.................... . primar vi-
dmainte dc ora 7 și arc timp 
le rezolve și lor situațiile, dar 
le rezolve și pe ale orașului, 
orașul are destule. Lucrările 
rețeaua dc termoficare, în 

complexul 8 Martie, cele dc la 
GT3, cele dc la groapa de gunoi 
menajer, cele de la blocul 66, 
cele de la citimitir, rcvopsirca 
emblemei de la intrarea în oraș, 
și amenajarea drumului de ac
ces cairo Jieț sînt prioritățile 
zilei Succes domnule primar...

si Lonea
prin țarii după marfa. Era și a- 
<um plecat prin județele țarii, 
pe l.i furnizorii săi.

I.a „Cotnari", șefa dc unitate 
or anizează de 1,t primit ora ac
tivitatea zilei. în sala mai inulți 
oameni iși beau liniștiți cafeaua. 
E buna și pr-țul nu i cti la pri
vatizați ne spune lin pensionar. 
1 a< iii și noi același lucru și nc 
■onving■ iii, că omul, client per
manent, nu spune dorit adevă
rul. Alături, in (radii sc por
nește grătarul pentru piajif mici. 
Iar b< rea deja ■■<- pline la insta
lație. Nc par<’ r.iu că nll avem 
timp. -V.i ca le dorim tuturor 
pofta Lună...

e\ (■ninieiite!

tara) cartofi, ceapă, ardei iute... 
zarzavat, flori, cornute, bere cu 
102 la sticlă și la butoi, pentru 
băutori de soi. In jur, totu-î plin 
de viață! Piață... Piață...

Care cîștigă ?
Nici nu s-a terminat drumul

tranzit și au și început construc
țiile pe marginea lui, in zona 
cartierului numit prin tradiție 
„Dimitrov" deși acum îi zice cu 
totul altfel. Sc construiește o 
biserică pentru un cult neopro- 
testant. Bani, o groază, nu toți 
din România. întortocheate-s căi
le Domnului! De altfel primăria 
noastră a eliberat, pînă în pre
zent, autorizații pentru construc
ții necesare atît ................... ..
caș de cult, cit 
testante din plin 
niului pentru ca 
truiască un gard. Credem că este 
vorba doar de căutarea unui ar
gument care să ateste „așa — 
zisa ingrădire a cultelor în Ro
mânia post-decembristă”. Altfel, 
nu se explică de ce Primăria nu 
se gindește să ajute și biserica 
ortodoxă „Sfintul Nicolae" din 
Centrul Petroșaniului. Mă rog, 
chestii, trestii... Revenim la zona 
bătrînului cartier rezidențial din 
apropierea drumului de tranzit. 
Se construiesc, abitir, garaje. Cu 
zecile. Care cîștigă ?

Pc „Corso“, la orele 
dimineții

In argou, am scris „Pe G'orso“. 
La tot pasul flori în căldări și 
florărcse. Piața-i la doi pași dar 
vadul florilor rămîno bulevardul 
1 Decembrie. O gladiolă, 30 de 
lei. Un Irandafir 20—25 
Și la flori feseniștii au pierdut 
intiictatca. Să vedem la alegeri. 
Sau, mai exact, după!

Bere la prima oră !
Hotelul și restaurantul „Central" 

sînt, mai ales vara, o ispită. Ieri 
dimineața, la orele raidului nos
tru sc „primea" bere la sticlă. In 
curînd vine ziua de plată, și n-o 
veți mai găsi cu ușurință.

Se face și curat
Ce este, este. Domnul primar 

Stoicuța a impus gospodarilor să 
facă și 
central al orașului este 
Măturat cu zel în fiecare zi. Sc 
simt deci și gospodarii. Marcaje
le rutiere au fost înnoite, totul 
pare civilizat. Mai puțin fintîna 
părăsită clin Piața Victoriei de 
unde au fost furate și dale 
rit marmură. Dale, s-au furat .și 
din fața Teatrului dramatic, au 
fosl descompletate stările din zo
na blocurilor ..Ilcrmcs". Autori, 
neciinoscuți. Cine le pune Ia 
și Uliii ali's. pe banii cui?

amintitului Ia
și bisericii pro- 
ccntiul Petroșa- 
aici să se cons-

de lei.

alegeri.

curățenie. Bulevardul 
curat.

loc

i <11. < onmndant al Poliției 
orășenești nu respecta progra
mul de venire la șut IC cu mult 
înainte prezent la datorie. D și 

< ra foarte dimineață, cin I I m 
deranjat, dl. colonel Dragomir 
Joase raportul și informațiile < u- 
ronte. Trecuse o noapte fura 
evenimente deosebite, semn ca 
oamenii au mai învățat <ilc ceva

I u nu 
la Mi»
< oml > ' 
iese o,

cinci apartamente. Se degradează 
și ceea ce a mai rămas. Și cind 
te gîndești că aici ar putea locui 
multe familii cu copii pentru că 
blocul are numai apartamente de 
3 și 4 camere I In vremea asta, 
criza de locuințe în Aninoasa este 
tot mai acută. Barăcile au fost 
dărîmate parțial, s-au vîndut ma
terialele fără nici o noimă. Nimic 
din ceea ce putea fi și trebuia 
păstrat nu a rămas. Nici măcar o 
țiglă. Și cit de bună ar fi fost 
acum... Ca să fie terminat, blocul 
din Iscroni are nevoie de fonduri. 
Circa 17 milioane de lei. Rămii 
stupefiat cit de „atent" este tra
tată Aninoasa de onor Prefectură. 
Cert este că, vorba domnului IIo- 
ria Petrovicescu, șeful sectorului 
RAGCL Petroșani — Aninoasa, 
„în lipsa unei legislații ferme, 
clare, în lipsa unor reglementări 
privind taxele și impozitele, eco
nomia de piață ruineazS de la o 
zi la alta toate administrațiile 
locale". Se ruinează localitățile, 
in special cele mici, bătute 
Dumnezeu.

cri care au fost în schimbul 
tru. La bufetul de incintă, 
interesez daca se poate servi 
gustare, o cafea. Nici pomeneală* 
Doar suc. „Trebuie să eliberăm 
spațiul, îmi spune vînzătoarca, se 
extinde baia".

De Ia 8 000 la 18 000

de

pa
ni a

□

FEREASCĂ SFÎNTUL 
DE BOALĂ!

Nu găsești aici un punct far
maceutic. Pentru o aspirină acolo. 
In această vreme, „băieții" de la 
„SOCOM" Unirea Petroșani au 
închiriat spațiile de Ia parterul 
blocului C 2 unui întreprinzător 
care își deschide o... ați ghicit... 
unitate de alimentație publică. 
SOCOM are și ea nevoie de bani 
și atunci, îi scoate de unde poate. 
Dacă locuiești în Iscroni și ți se 
îmbolnăvește un copil după ora 
15, asistență sanitară nu există. 
N-are cine și unde. Nu există 
un dispensar. Ființează însă con
signații și prosperă „comcrsanții 
făcuți peste noapte".

RENEL, RENEL. ATENȚIE !
Stâlpii pentru iluminat s-au a- 

plccat și stau să cadă în aproape 
tot locul la Iscroni. Pînă nu se 
va prăbuși vreunul — ferește 
Doamne, de accidente — tot nu 
se va trezi cine trebuie să-i pună 
corect. Stîlpii au fost înfipți de 
mântuială, în pămînt, fără nici 
un gram de beton la bază. In
conștiență crasă 1

CONCLUZIE AMARA 
LA ANINOASA, DIN MILA 

PUBLICA NU SE POATE
1 ACE GOSPODĂRIE !

Cine suferă ? Oamenii care, 
puși in fața greului, caută firave 
.soluții de momi nt. Ca să mai 
treacă o iarnă. Bine că măcar a 
fost .soluționată, cu ajutorul mi
nei Aninoasa, problema centralei 
termice și a punctului termic de 
la J-croiii. Macar au oamenii apă 
rece, caldă, și căldură. Sa între
bam și noi prefectul și pe domnii 
guvernanți, ca și |>< domnii pai 
lamentai i care au votat L 'gen 

Bugetului p< ntru anul I992 de ibia 
prin iunie: n ați vr a mi lo
cuiți macar o săptămina in Ani
noasa sau intr o altă localitate cu 
icclași grad de confort și civili

zație și nu la Hotelul „București"? 
Sa vedeți și dumneavoastră cum 
iși duc zilele oamenii, in vreme 
ce partide și partidulețc se- sfă- 
<J< sc după „eiol ine" grois, i cu

Pe ia 8 și ceva, sala de apel se 
golește și abordez o lichidatoare, 
după ce am tras cu ochiul 
statui de plată și am observat că 
avansul cel mai mic coboară 
8000, iar cel mai mare ajunge la 
18 000. O întreb dacă dă 
și la neveste, 
care are de luat, cu buletinul, 
vreți, să măture ăștia sala 
mine pc-aici Se plânge de 
boseală. „Am fost la festival 
noapte", deși pare proaspătă, 
ieșită din așternut. De 
nu-i mai scrie nici pixul și pro
mit să-i pun o vorbă bună, să-i 
mărească leafa, să-și cumpere un 
stilou. Rîde, apoi se-ntristează 
cind vine vorba de publicarea nu
melui în ziar: „dacă-mi faceți pro
bleme, vă trag de păr". Am des
tul și sînt tentat să-nccrc, 
mă răzgîndesc — am 
fond uman...

la

la

banii 
„Nu, numai celui 

Ce 
cu 
o- 
as’ 
ca 

emoție.

totuși
dar 
un

Ispitele
Fără bani, o iau pe 

lor cu bani. Chiar 
din sala unde se dă avansul doi 
țipi oferă abțibilduri de imprimat 
pe tricouri — 75 lei bucata. Ii 
întreb dacă merge, cîte au... U- 
nul din ci îmi spune că n-au de- 
cît vreo două sute, să testeze pia
ța, le-au adus din Moldova, iar 
cînd văd că insist, șterg putina, 
rîzînd. Au mirosit ei ceva...

La poartă, puzderie de socie
tăți comerciale private cu măr
furi de import și indigene. Se 
cumpără, în mod special, ciocola
tă, țigări, suc (deși e 30, față 
18 la bufetul de incintă). Nu 
dccît doi mineri cu „toartă" 
semn bun. Chiar pe bordura 
la intrare, două brunețele 
soară de zor semințe. Fină cînd ?,

urmele 
la

ce- 
ieșirea

de 
văd

do 
mă-

La o bere, ca omul
Deși, în fața minei, „Veronica" 

SRL avea de vînzarc whisky, 
vodcă, rom și lichior, ortacii nu 
se prea înghesuiau. La cîteva su
te de metri spre oraș, două res
taurante situate față-n față ofe
reau bere, muzică, chiar și tărie 
la „deț“. Mincare nu, deși am 
înțeles că s-au deschis de la 7- 
I’ină la intersecția unde tronează 
i lanul „Floarea de colț", am 
numărat două restaurante.

mai

La restaurantul „Tirnavc", 
Ia haldă, mici, muzică. Prin 
mul de la grătar zăresc 
prețul, defalcat -pe ingrediente, si 
calculind, ajung la suma de 34.80 
lei, „Nn cu l-am făcut", răspun
de vinzătoarea, cind o întreb cum 
se descurcă cu restul. „Mai dăm 
o felie de piine, o gumă, o țiga
ră". Femeia de la bar dă vina pe 
. Iii’, care e plecit și, de fapt. m> 
e vinovat, că „depinde de piine". 
Sictir, multe depind de piine. Fes
te drum, inlr-o cușcă metalică, o 
vinzătoare suportă cu stoicism 
căldura și vinde de to.it-, chiar, 
și oua, aduse de la... Aiid. Cele 
de la Iscroni merg — birfâ, de
sigur 1 — „dincolo", ca să la în 
schimb mincare pentru găini. D‘ 
la mincare ’a mincare, drumul 

lung...

bere 
fu- 

totu^î

onstnt.it
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OAMENII AU IDEI. 
Cine le recepționează?

Se tot discută despre transpa- 
r nțâ. Oamenii au idei dar, din 
nefericire, nu prea se găsesc or
gane, organisme, aleși, împuter
niciți. care să le recepționeze.

In data de 26 martie 1992, de 
la E. M. I’etrila-Sud »a trimis 
către Primăria Petroșani, perso
nal domnului primar Gheorghe 
Stoicuța, o scrisoare prin care doi 
ingineri, directorul și inginerul 

ț f electromecanic, propuneau o

soluție tehnică vizînd îmbunătă
țirea aprovizionării cu apă a car
tierului Aeroport din Petroșani. 
Au trecut de atunci patru luni 
și, cum v-ați ocupat dv., stimați 
cititori, de această problemă, așa 
s-a ocupat și domnul Gheorghe 
Stoicuța. Drept care, ne permitem 
să-i reamintim domnului primar 
că are datoria de a-și apleca u- 
rechca și la ce mai zic alții, nu 
numai la pornirile dumnealui...

Miicea BUJORESCU

CĂTRE:
Primăria PETROȘANI 

IJ-liii primar Stoicuța 
Gheorghe

Pcntr i a îmbunătăți alimentarea cu apă potabilă a cartieru
lui A-.roport — Petroșani, propunem ca surplusul de apă de pa 
rîul Jicț, ce trece in aval de captarea RAGCL Petroșani de pe 
acest riu și ajunge la Captarea de apă a E. M. Petrila-Sud să fie 
pompat in stația de clorinare a E. M. Petrila-Sud (capa
citate construită de filtrare — clorinare de 301/scc.. 
mări i cu o investiție minimă), sistem prin care, de 
m ntează cu apă potabilă E. M. Petrila-Sud (numai 
sursă).

Prin legătura subterană a rețelei de apă potabilă 
P> trila-Sud și E. M. Livezeni (trebuie revizuite secțiunile conduc
telor, eventual tronsoane schimbate) apa potabilă poate ajunge 
in incinta E. M. Iăvezeni — suprafață, astfel alimentînd E. M. 
P.’trila-Sud și E. M. Livezeni.

Surplusul de apă poate fi 
troșani.

Credem că soluția poate fi 
-i investiție — soluție, de’ fapt, 
analiza de ja 
: ăș3ț.

Necesarul 
rea stației de 
de 30—40 1/scc. bineînțeles in funcție de 
momentul respectiv, starea conductelor din 
cit cunoaștem noi, este bună).

Dorim ca soluția propusă de noi să mai 
primăria și RAGCL Petroșani, înainte de a 
bi'.tăți t hnice de realizare).

Director,
Ing. Dumitru OI’IIF A

dispon idilizat pentru orașul P<?-

rapid aplicată cu minim de efort 
propusă de E. M. Petrila-Sud, Ia 

H.AII Petroșani, din 23 martie 1992, cu domnul Vă-

actual al minei este de 5—8 1/scc. și, prin extindc- 
filtr ire-clorinare, se poate disponibiliza o cantitate 

debitul rîului Jicț la 
subteran (care, după

suporte o analiză cu 
fi demarata (ca posi-

Sîmbătă, 1 august, Ziua minerului

I A 8 8 Â VL E R D E
In prima simbătă a lunii au

gust, în Valea Jiului, este Ziua 
minerului. Ce semnificație are a- 
ceastă zi? Ne-a răspuns dl. Vic

tor Bădircă, vicepreședinte al Li
gii sindicatelor miniere Valea 
Jiului, care ne-a făcut următoa
rele precizări :

— Nu este vorba neapărat de

o semnificație aparte. Ziua mine
rului, cum se știe, se sărbătorește, 
după Revoluție, în ziua de 4 de

cembrie, de Sf. Varvara — ocro
titoarea minerilor, cînd e zi de 
repaos pentru mineri și au loc 
diferite ceremonii cu caracter re
ligios. Dar, de decenii, a mai 
fost o tradiție, la începutul lunii

august se organizau serbări la 
iarbă verde pentru mineri, ser
bări legate de aniversarea grevei 
din Lupeni "29. Mai știm, o grevă 
minerească, care a avut loc și în 
’77. Fără să dăm, însă, neapărat, o 
semnificație politică acestor ani
versări, vrem să menținem tra
diția ca intr-o zi. 
ră, să oferim 
ilor acestora, prilejul ieșirii 
bazele de agrement, la iarbă ver
de. Este o acțiune stipulată și în 
contractul colectiv de muncă, în
cheiat intre Liga sindicatelor mi
niere și. RĂII.

— in ce va 
acest "i zile ?

— Vrem să 
derii, a bun i 
aceasta, 
fanfarelor miniere, al altor- for
mații artistice, să facem 
toate bazele de agrement 
calitățile Văii Jiului să 
veselia, buna dispoziție, 
ca și unitățile comerciale să ne 
fie alaiuri și să ofere tot ce pot, 
mai ales bere, ca minerii și fa- 

.miliile lor să se simtă bine. Do
rim, așadar, ca prima sîmbătă 
din luna 
destinderii, a odihnei 
Urăm 
liilor
(l.D),

in miez de va- 
minorilor, famili- 

la

între E. M.

ce poate fi 
fapt, se ali- 
din această

așadar, ca prima 
august să fie o zi a 

meritate, 
tuturor minerilor și fami- 

petrecere frumoasă.

fie o zi a destin- 
dispoziții. Pentru 

încercăm, cu sprijinul

consta proțjramul

Desen de Zoltan SZABO

ca la 
din lo- 
domine 
Sperăm

— Scuzați ! De cînd a.intrat 
parlamentul in vacanță și 
primarul e plecat in l'ranța, 
caricaturile* sini mai slabe.

I ng.-șcf elecl romecanic, 
Ing. Nicolae POPOVICI

După izbitură a făcut o rotație completă

Pe cînd o Cameră de Muncă
la Petroșani

Mai iutii, ce este o Camera de 
Muncă. Răspun ul il oferă <11. 
Mthaj Mnnteanu, inspector prin
cipal la Oficiul do Muncă 
Pr»tecție Socială. „Camera 
Muncă are rolul de a înregistra 
activitatea privată. De la por
nire, înregistrare, oprirea CAS- 
ului, a contribuției de 3 la sută 
pentru pcn.ii, a ajutorului di șo
maj etc. și de a face operațiuni
le de rigoare. E, dacă vreți, ca 
un birou personal al unei uni- 
1/ți. Aclualment”, Camerele de 
'Muncă ființează în orașele reșe
dință de iud- ț. La noi, la Deva". 
• „< um s-ar explic ti nevoia înfi
ințării unei Camere de Muncă la 
Petroșani ?*' • „Aceasta se dato
rează tocmai solicitărilor partieu- 
l.vilor de a înscria diferite soci»:- 
’ iți private și prin faptul că, 
i' ' fel s-ar evita deplasări la 
Deva. In plus, se poate ține o 
videnț corecta a modului ck’

Și 
de

in

e- 
u-

tilizare a pieței muncii". • „De- 
taliați puțin acest ultim aspect". 
• „Sînt mulți particulari care 
folosesc forță de muncă fără să 
fi anunțat Camera de Muncă și, 
respectiv, GMPS. Dj aici apar 
eludările legilor, plus câ acești 
oameni nu au nici o protecție so
cială, șe află 
tronului, 
cedia 
orice moment.
coptă această ipostază 
în timp ce lucrează la 
troni, beneficiază și d 
omaj", • „Domnule

principal, există aseincnea cazuri 
in \ ale • „Există. Sini multe 
persoane care se pling, la noi, 
c;i au lucrai doua luni la diferiți 
particulari, după caro au fosf 
dați afară." • „Prin urmare, so
luția ar fi inființ.irea, la Petro 
șani. a unei Camere ele Mumă,

la cheremul 
acesta putindu-i 

nejnstificat și abuziv
Unii angajați ac- 

deoarcce, 
acești pa- 
ajulor de 
inspector

pa- 
con- 

în

prin e’are* să sc evite asemem-a, 
hai să le zic... neplăceri. S-a în
treprins ■ ceva în acest sens? 
• „Am înțeles că sînt particulari 
onești care au solicitat, la Deva, 
înființarea unei Camere de Mun
că și la Petroșani. A unui birou, 
oficiu, sucursale, sau, mă rog, a 
ceva în genul acesta. Pentru mo
ment, nu a venit niej un răspuns. 
Noi, totuși sîntem în așteptarea 
lui". Gheorghe OLTEANU

evite

Poate ne ajută

străinii...

Raionul de băuturi
m-loinci i a/.i in pi.iț.i I, b einm - li iu I.- din Petro...mi (băz i- 
. I, i nume) un „r,i <>n“ eaiitat < n insistența ele o numit.i
1 I ■ impui atori. Vmz,dorii ob l a la acest raion, un-ori

discreție, prirlihi* „oruțin de fi garantate" din care, evi idu.il 
i i guști cit im.ipi intr-un i.l ui t ir. ca să t.eonviiv-i de Imn 

'"■"m I 1”1'- 'hîuținile' Tui ă s-rvit.i din i un tr mii i, de 
' ăn.'il ui alt „z, imă* pe b iză de fructe, 

■părut noutățile elin import : un soi de < Io 
cu iz elr- menta, colorata cu zahur ars. l’ro-

î il
i

■ii '
pol i

pl.istii . ni.ii cite-o 
ilaturi do care au 
raia amar-dulccai'a.

dusul este oferit cu aplomb, iar vinzato irea cu privirea șasic iți 
iiantcaza că ai in față frcstitiil bitter suedez despre care „s-a vor

bit și la ra lio". Numai câ, ce a ce în viziunea vinzătoarei era lin 
argument indjatabil, la radio t) fost prezent it cu totul altfel : bău
turile care <irculă la noi cu pretenția de „bitter suedez" nu sint 
decît niște falsuri grosolane. Suedezii pijze?>c secretul acestui „<*li- 
xir ‘ mai bine decit își păzesc scoțienii scrretul băuturii lor na
ționale.

Așad ir, în'a o băutură prefabricalu. Dar, la consumatorii 
noștri nn cont' iza : • mi-e biberul falsificat ce mi-c țuica „în
doita" ! (I \1 ).

' II

Rezista glorios in fața orică
ror trupe de asalt strada len.t- 
cliița Văcărescu din Petroșani, 
o mica arteră (fundătură) dar 
care are un „bogat trecut isto
ric”. Gindva, localnicii o nu
meau „.Strada f.marioților", in
spirați de puterea economică și 
socială a celor ce domiciliau in 
vilele accesibile doar unor pri- 
vilegiați ai soartci. Strada tre
buia să 
mulata, ca să se fac.i 
pentru drumul de tranzit 
după cum se vede, ca 
in fața trupelor e ire o 
De citeva zile echipa de

accesibile dom
ni soartci.

fie <l« multa vreme dc- 
cn s;î se fai ă legal ura 

dar, 
rezistă 
atacă, 
demo- 

i ire e formată dinlr-im muncitor 
r.i.e nu recuperează mai mult 
de o cărămidă pe minut. In a- 
cest timp, la drumul de tranzit 
mai lucrează 2 p nsionari. 
aceste forțe este posibil ca și Jr 
tuiul, prin iulie august, 
nostru de tranzit să se afla 
aceeași stare, Nu-I nimic, poate 
vin japonezii, sau măcar nid- 
ifricanii, să no dea o mina de 
ajutor. li aștept,un... (l.M.)

Cu

drumul
în

Cei care s-au deplasat, miercuri după amiază, pe șoseaua spre 
Vulcan au putut observa o Dacic 1 300 „lipită" de parapetul po
dului de peste pîriul Valea Ungurului. Ce s-a întîmplat ? Con
form declarației proprietarului mașinii S.N., autoturismul pilotat 
de el se deplasa dinspre Vulcan spre Petroșani. în apropierea 
podului, i-a tăiat calea un motociclist pe care tocmai il depășei. 
In aceste condiții, „a tras" volan dreapta, intrind în coliziune cu 
podul. Mașina a lovit cu partea dreaptă parapetul, după care s-s 
întors cu 360 de grade, ajungind ctî fața în direcția inversă sen
sului de deplasare. în autoturism se mai afltiu trei persoane, colegi 
de munca ai proprietarului autoturismului. De la un cetățean am 
aflat că unul dintre cei trei s-ar afla intr-o stare mai gravă.

Din fericire, doar ușor răniți
Luni, 27 iulie 1992. .ora hi. Lo

cul acțiunii : punctul Crivadia de 
pe DN 66. Bariton Constantin 
posesor doar de o luna al per 
mitului de conducere, se întor
cea de la Timișoara cu autoturis
mul Dacia 1.300, nr. 2 IID 9630, în 
locul menționat, o curbă cu. vizi
bilitate redusă, a ignorat linia 
continua trasata pe șosea și s a 
angajat in depășirea altui auto
turism, in timp ic din față se a

propia 
înmatriculare 
til să m ii precizăm f iptul că s-a 
produs coliziune.i. Cile doua auto
turisme s-au răsturnat, pur 
simplu, cu roțile în sus. Din fe- 

accielcntul s a soldat doar 
a celor trei 

autoturismul
i-

o m i-șinu cp n.nnărul le 
JG.I590. Este inu-

iicirc
cu rănirea ușoară 
persoane aliate în 
condus de imprtl■ ntnl șofer 
inilor.

Nu a păstrat distanța
auto la S (." 
autom a 

bulevard din Aeroport — I’ 
pe ban l i iutii autoiitilit ira 
dreptul complexului „Dacia" 
opri. Surprins deoarece nu pa.Ira 
de itilovehii aiul ce se deplasa in fața sa. con lucator'lJ 

linca. M m *vra
In plus, iiita- 

d? e;m nt, 
le ■ ir< ub 'ir.

l’.il.i le Lucian, con lucăloi 
in dimineaț i zilei d< 27 iulie, 
sonul de 
pllsa, tot 
dat, prin 
pentru a 
elita fața 
auto de pc m.ic.lra a inccrcal să vireze bl usc la -
i losl tii/ie | o.irifcc aiitoutiliî ii a tel a lost lovita 
mai-araua .1 inlrit in i ,'izitme ,.i < ti un aitotran poi toi 

ire cellei re.jiil.im nl ir dn spat |); banda , ilo i i

Sl ir Tr.ms S A. pilot i, 
ir . ia 31 111) l-l40 pe tron- 
trt’ș ini In f.iț.i sa se d*-- 
21 C f 3 ’2 I i mi moment 

șoferul afest ia a frîiut 
o dispună sufici-

Reamintim
Mulți șuiei i — profesioniști și 

amatori — ne întreabă, „i um a 
rămas iu vizele in dicale pei i- 
Oilice". Ne am interesat la B rotii 
circulație din cadrul Poliției mu
nicipiului Petroșani și le răspun
dem ciî, in conlormil ite cu Or
dinul comun nr. 52/3073 din 198.) 
al ministrului sănătății și M I 
elaborat ui baza dispozițiilor I)< 
crețului nr. 328/1966 — republi- 
r at, posesorii permit uliii do eon- 
liirere int obligați su feiluezc

esamniil medii al p.TÎodic l.i ur
mătoarele li inii’iif ; • piua la 43 
de ani profe oniștii din trei în 
trei am iar amatorii" din cinci in 
< in.-i am ; o peste 43 de ani. pro
fesiuni.Iii nni.il, iar amatorii din 
trei m t i ani ; • Examenul sc- 
rologic se efectuează odată cu e- 
x.inii nul medic ii, i ir peste f»0 le 
ani lin .3 in 5 ani.

Rubrică realizata de
Gheorghe OJ 1'E.ANU
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C3NSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
Direcția Tehnică

ORGANIZEAZĂ

licitație pentru execuția construcției 
„Sediul Primăriei Hațeg**

l orma licitației:
— publică, deschisă, fără recalificare.

Obiectul licitației:
Executarea unei clădiri cu S ! P 5 etaje, cu structură 

din cadre de beton armat și lucrări tehnico-edilitarc afe
rente.

Investitor finanțator* 
organizator:

Consiliul județean Hunedoara,

Direcția Tehnică:
str. 1 Decembrie nr. 35, telefon 13383, 11350 int. 215,.

închiderea licitației:
Ofertele se pot depune piuă in data dc 28 august 

1992, ora 12, la sediul oiganizatorului.

Deschiderea ofertelor:

VINERI, 31 IULIE 1992

MICA PUBLICITATE
VINZARI

VlND vilă, piscină, grădină, te
ren arabil, fînaț, Pui, telefon 160. 
(3620).

VlND garsonieră zonă centrală, 
str. Constantin Miile, bloc 2, par
ter. Informații, telefon 96/512944, 
Caransebeș, între orele 18—20. 
(3609).

VlND Dacia 1 300, telefon 42169, 
după ora 15, preț negociabil. 
(3648).

VlND Skoda MB 1 000, stare 
excepțoinală, 150 mii lei. Tele
fon 55032. (3715).

VlND video-cameră Sony, nouă, 
Vulcan, str. Platoului, nr. 6, bloo 
31, ser. II, ap. 11. (3716).

VlND Aro 244 cu motor Bra
șov, caroserie Aro 243, Petroșani, 
Aleea Poporului, bloo 2, ap. 6, 
telefon 45043. (3720).

1 septembrie 1992, ora 10, 
al orașului Hațeg.

la sediul Consiliului local

Documentele licitației:
se pot cumpăra dc la sediul organizatorului cu 15 000 

Iei > exemplar iricepind cu data de 6 august 1992.

PUBLICITATE

VlND apartament, str. Repu
blicii, bloc 65, ap. 37, Petroșanl- 
Nord. (3721).

VlND apartament clouă camere, 
zonă centrală, etaj I, Informații, 
telefon 44829, între orele 20—22. 
(3726).

SCIHMB DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I, 
Bacău, cu similar Petroșani, 
formații, telefon 41056, după 
19. (3727).

OFERTE DE SERVICIU

diverse

In-
ora

ANGAJEZ barman, cu expe
riență, cu vîrsta de maxim 28 ani, 
pentru
Lonea. Telefon 45474, între orele
20—22. (3725).

restaurantul „Albatros"

Societatea Comercială 
„ASCOM“ SRL Vulcan

amplasată pe Bulevardul Mihai Viteazul, bloc 17, la parter 
(lingă coafură), 

vă oferă, la un Preț deosebit dc convenabil.

TELEVIZOARE COLOR,

noi, sigilate, marca „ALFA**, avind diagonala ecranului dc 
G1 dc centimetri. Se acordă o garanție de 6 luni de la 
cumpărare.

PREȚUL UNUI TELEVIZOR COLOR „ALFA** ESTE 
I)E 75 000 LEI.

Nu ratați ocazia! Este, poate singura dată cînd vi se 
oferă, la o asemenea mimă, un televizor color modern și 
cu fiabilitate ridicată. (3723)

Societatea Comercială ,,N0VA“ SA Lupeni
cu sediul in Lupeni

i

anunță scoaterea la vinzarc a următoarelor activei
I
Activ ul• Adresa Obiect dc activitate Preț de Pornire Suprafața construită

— Big Bar B-dul alimentație publică

— Hala Agro-
Pății nr. 2 5 353 000 113 m’

alimentară B-dul
(Hațcgaria) Păcii alimentară 7 339 000 . 201 in’

— Mic-Gros B-dul comerț cu mărfuri
Păcii 12 nealimcntaro 2 923 000 G1 m’

Datele economico-financiarc sau dosarul dc prezentare a activelor pot fi consultate la telefon 
\ inzarca se va face prin licitație publică în data dc!9 august 1992.
Taxa de participare la licitație este <lc 15 000 Ici și garanția de 10q/o din prețul de pornire a)
Acestea se vor achita în contul nr. 303000901 descins la B.C.R. Lupeni. Presclccția ofertanțiior 

data de I I august 1992.
Terenurile ocupate dc activ nu fac obiectul licitației.
In caz dc neadjudccarc, licitația se va repeta pe data dc 21 august 1992. (3705)

nr. 60353.

licitației.
va avea loc in

E(. IIIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr

* . (iheorghe OLTEANU
• •• • Corectura j

Emilia ACIHREI și Viorica UR)UI ESCU

Cotidianul de opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" csle realizat do 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZOR! NOI" S A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
n Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director
MIRCFA BU.IORESCU

Materialele necomandate șl nepublicate 
nu 60 restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii dalelor 
cuprinse in articole aparține. In exclusi
vitate, autorilor.

PTROANA „SNC DAN" (fostă 
cofetăria 369 „Rcalcom") este pof
tită să-și achite datoria do 
71 651,60 lei la Depozitul zaha
roase Vulcan, contravaloarea măr-* 
fii primită cu avizul 101746 din 
3 iulie 1992. Considerăm că ar fi 
cazuj să se gîndească și la da
torii. (3724).

SOCIETATEA Comercială 
Tîaus" Satu Mare vinde 
frigidere, congelatoare în 
str. Brazilor 5, telefon 
(3704).

DECESE

„F.
aragaze,
Vulcan,

709 4 L

ală- 
în 
de

COLEGII de birou sini 
turi de arh. Pocnar Petru, 
marea suferință pricinuită 
pierderea iubitului său tată.

Odihnească-se în pace! (3731).

MII DE mulțumiri tuturor prie
tenilor de familie, vecinilor și 

celor care au fost alături de noi 
piin prezență și flori în grelele 
momente pricinuite de Pierderea 
ee’n; mai bun și iubit om dintte 
nci

IIAIDU ȘTEFAN (PISTA) 
(54 ani)

II vor plînge amarnic soția 
Berta, fiica Tcreza, ginerele Ma
rian și nepoțica Stepania — Ali
na. (3732)

MULȚUMIM Societății REAL- 
COM și tuturor colegilor care au 
fost alături de noi în durerosul 
Boinent pricinuit de decesul iu- 
bitului meu sot

IIAIDU ȘTEFAN 
Familia. (3732)

MULUȚUMESC familiei Pave- 
lonescu și Colectivului Laborato- 
ru’ui de preparate reci care au 
fost alături de mine în grelele 
momente pricinuite de moartea 
iubitului meu soț

IIAIDU ȘTEFAN (54 ani)
Soția Berta. (3732)

COMEMORĂRI

CU ACEEAȘI nemărginită 
durere reamintim celor ce au 
cunoscut-o pe
COTEȚ MARGARETA (66 ani) 
că s-au scurs șase luni de la 
nedreapta și neașteptata dis
pariție din viață.

Dumnezeu să-ți odihnească 
sufletul tău bun. Copiii Alice 
și Petru, nepoții și strănepo
ții. (3722). 

MAMA, fratele și cumnata 
amintesc celor care au cunos
cut-o, că a trecut un an de la 
trecerea in neființă a celei 
care a fost o minunată fiică, 
soră și cumnată

POPESCU ELENA (NINA)
Vei rămîne veșnic In inimi

le noastre. (3719).

MĂTUȘĂ Susana și copiii 
Carmen, Toni și Adina amin
tesc cu aceeași tristețe că a 
trecut un an de cînd ne-a pă
răsit scumpa noastră nepoată 
și verișoară

POPESCU ELENA (NINA) 
(3717)

A TRECUT un an de țacrimi 
și durere de cînd ne-a părăsit 
iubita noastră fină

POPESCU ELENA
Nu o vom uita niciodată. 

Nașii Stoica Nicolae și Maria 
din Vulcan. (3718).
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Petroșani, str. Nicolae BălcescU or. 2 
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