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Pedeapsa d i a b o li c â a
W de la Lupeni

dictatorului
— Domnule director, în zilele 

de 2—3 august 1*377 în incinta 
minei Lupeni s-a petrecut un e- 
yeniment despre care încă nu 
S-a vorbit destul. Ce a însemnat 
in împrejurările de acum 15 ani, 
greva minerilor din ’77 ? A fost 
așa cum se spune, o manifestare 
anticomunistă ?

— Ca să vă răspund direct 
la întrebare pot spune că a fost, 
deoarece s-a strigat „jos Ccau- 
șescu”, iar Ceaușescu era simbo
lul unui comunism exacerbat. 
Greva a pornit de la nemulțu- 
jniri reale și mari, privind con
dițiile de muncă și de viață ale 
minerilor și ea va trebui „repu
să în drepturi”, adică recunos
cută de istorici ca prima mani
festare de acest fel din țara noas
tră, prima împotrivire deosebit 
de dură la adresa regimului, 
prima grevă, care a precedat e- 
venimentele de la Brașov. In 
general se știe că minerii lu
crau 7 zile pe săptamînă, dar 
adevărul e că unii au prestat și 
cîte două șuturi pe zi astfel că 
însumau într-o singură lună mai 
multe șuturi decît zilele ei ca
lendaristice, dar fără să fie răs
plătiți pentru acest efort inuman.

Condițiile de viață erau în Valea 
Jiului mai grele decît în alte 
zone, care dispuneau de resurse 
alimentare. în 2 august 1977 au 
venit la mina Lupeni mineri de 
la toate exploatările din Valear 
Jiului, în cursul nopții au făcut 
lista cu revendicări și 1 -au deter
minat pe dictator să vină la Lu- 

peni. Oricine, dacă citește lista 
cu revendicări și este de bună 
credință va admite că greva 
minerilor a fost justificată și că 
a fost consecința unei crize a 
regimului.

— Cum a reacționat Ceau
șescu ? A satisfăcut revendică
rile ? A respectat promisiunile 
făcute minerilor ?

— Un dictator atît de orgoli
os, cum era Ceaușescu, care a 
fost huiduit de mineri, a reacți
onat în mod abil. Formal, a re
cunoscut revendicările, a făcut 
promisiuni mari — inclusiv că 

minerii nu vor suporta’consecin- 
țe penale — dar după ce con
flictul de muncă a fost definitiv 
stins și-a arătat adevărata față. 
Cele mai multe din promisiuni 
au rămas pe hîrtie. Cîțiva mi
neri au suferit rigorile legii, pen
tru alte învinuiri desigur, dar 
nefondate. Dar, răzbunarea cea

Convorbire cu dl. ing. ALEX/XNDKU BLAJ, 
directorul minei Lupeni

mare a lui Ceaușescu a fost cu 
totul alta. In următorii ani, el 
a impus creșterea producției de 
cărbune pînă la limita imposibi
lului, ceea ce a menținut cea 
mai încordată stare de spirit pe 
care o cunoscut-o vreodată Va
lea Jiului. Ceaușescu a găsit a- 
ceastă soluție de a subjuga nu 
numai minerii ci și cadrele 
tehnico-inginerești, supuse la 
pedeapsa aproape diabolică a 
creșterii aberante a producției. 
Cine a trăit aici, cred că înțele
ge ce vreau să spun. De altfel, 
pentru greva din ’77 minerii au 
plătit cu vieți omenești; acciden
tele au crescut, au culminat cu 
C:le de la Vulcan și Livczeni 

care au fost consecința „goanei 
după cărbune”.

— Ar fi justificate demersuri
le pentru a obține reabilitarea 
minerilor care au suferit de pe 
urma grevei, și reabilitarea mo
rală a grevei în general ? Pentru 
a obține printr-o sentință inte- 

meiată adevărata încadrare ju
ridică și politică a grevei, ca 
manifestare anticomunistă? Va 
face cineva asemenea demer
suri ?

— Cred că este necesar să se 
obțină — cum s-a procedat în 
cazul evenimentelor din Brașov 
— o asemenea reabilitare a mi
nerilor și încadrarea corectă din 
punct de vedere juridic, a gre
vei. Mina l upeni va face aceste 
demersuri. Știm însă că nu va 
fi ușor. Dar avem datoria față 
de această pagină tristă de isto
ric să reconstituim adevărul. Ve
deți, minerii sărbătoresc acum 
ziua lor și pentru a doua oară 

in istorie „Ziua mineri’or” esțo 
legată de rememorarea urvr 
momente dureroase: in <> augn t 
1929 au căzut victimă 21 de 
mineri, în 2—3 august 1977 a 
avut loc o grevă urmată de con
secințe și mai grave. Nu este 
cazul acum să fac bilanțul pier
derilor din anii care au urmat.

— Există și in prezent motive 
de nemulțumire pentru mineri ?

— Există, desigur, dar nu de a- 
ceeași natură Atunci chiar „drep
tul la grevă” era interzis, acum 
e un drept cîștigat. Condițiile de 
muncă s-au îmbunătățit, se lu
crează 30 de ore pe săptămînă, 
de salarii nu se poate plînge de
cît cel care nu muncește. Ca 
director pot spune că motivele 
de nemulțumire ale minerilor, 
legate de producție sînt și ale 
mele. In general aprovizionarea 
tehnico-materialâ este precară, 
iar unele utilaje sînt învechite. 
Dar punem cu toții mîna și re
zolvăm multe din problemele di
ficile cu care ne confruntăm. Nu 
vreau să fiu înțeles greșit dar 
cred că multe exploatări din 
țară ar dori să aibă mineri cum 
a avut și cum are mina Lupeni.

ion MUSTAȚA

Unde s>nt „zonele
Cu discreție, muncitoarele care 

îngrijesc puținele zone florale 
(nu le putem numi ronduri) din 
Petroșani își încep de dimineață 
lucrul. Nu avem prea multe a- 
menajări care să creeze o bucu
rie privirii dar nici nu putem

verzi" de altădată
da vina pe aceste muncitoare. 
Poate că ar trebui reluată o re
gulă : fiecare unitate comercială 
— indiferent de forma de pro
prietate — să-și sporească renu- 
mele și prin modul în care își 
amenajează spațiul împrejmuitor.
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Uniunea Națională a Asociațiilor ne Locatari
Există șanse ca și asociațiile de locatari să-și îmbunătățească 

activitatea, Rămase ale nimănui din lipsa unor prevederi leg s- 
lative, asociațiile vor fi reunite înlr-o structură recent înființată : 
Uniunea Națională a Asociațiilor de Locatari, avind drept scap 
sa apere interesele și chcpturile celor care ari, ră Ia această formă 
organizatorică.

Deocamdată, Uniunea a elaborat un proiect de lege prin’ caro 
să fie reglementate statutul juridic, rolul, funcțiile, drepturile si 
Îndatoririle asociațiilor.
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Curățătoria chimică clin Petro
șani se redeschide luni, 3 august, 
cu un nou program de primire- 
predare (8—18, iar sinibăta 8—12). 
Nou este și faptul că se primesc 
la curățat și covoare de iută 
(mochete), piuă la 6 m.p. Tot in 
cadrul curățătoriei poale fi gă
sit. in zilele de luni și vineri, 
marele maestru în arta vopsito- 
riei Anton Ardelean (Pilii). Sc

spală „matele"
primesc la vopsit articole din 
lină, tercot, bumbac, in, costu
me de blue-jeans cojoace.

La curățătoria chimică ter
menul este de 21 orc* (nu se ia 
in calcul ziua primirii). Vă su
gerăm să vă grăbiți cu hainele 
groase (paltoane, pai di sie, șube, 
cojoace), pflnlru a evita neplăce
rile cauzale <le aglomerația de 
la incepittul iernii. (St.C'.)

încet ind de astăzi, numere de apel 
din șase cifre

In- perioada 2—5 august, Cupa zi.irului ;j 
„Zori noi“ la fotbal programează următoa- !î
rele meciuri ; ;•

I ■
STADION VULCAN : î:I ■I •

Dumini.- 2 august, ora 11 i AS I’aro- •• 
Ș* ni — Minorul Vulcan : faini, 3 august, ;; 
ora 17: Jiul Petroșani — AS Paroscni; îj 
*I;'rți, 4 augn t, ora 17 : Jiu| P< troșani — jj 
Minerul Vulcan. ••

STADION UKICaNI :
Duminică, 2 augu- t, ora 11 : Minerul I 

Urii ani — Minorul Lupeni; Luni, 3 anglist, ■ 
ora 17: Mineriți I.upeni — Minerul Ani-| 
noasa; Marți, 4 august, ora 17: Minerul i 
Urirani — Minerul Aninoasa. I

STADION JIUL PETHOȘANI: •
Miercuri', 5 august, ora 16 — finala mi- 1 

c i; ora 1(1— finala mare. 1

lucepind tic az.i noapte, ora 0, in municipiul Petro
șani și in întreg județul Hunedoara, numărul de telefon 
este dc 6 cifte. La Petroșani, Petrii», Vulcan si Lupeni se 
adaugă in fața celui vechi cifra 5.
• •••••••••••••■•■••••••••<«»*»*<-*<»««******aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'

IN PAG. Ă IV a

PROGRAMUL T V.
Ne cerem scuze pentru publicarea neintegralA a lui, 

și anunțam cititorii <a îl vom relua în zi irul de miori uri, 
5 august.
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15 ani de ia greva minerilor din Vaiea Jiului ADEVĂRURILE, CHIAR DACĂ SÎNT BRUTALE, RĂMÎN ADEVĂRURI
P-litru mineri lumina sim

bolizează pregnant viața. 
Mai mult decît un simbol, 

ea este un echivalent. După ore
le de încordare in [ața stratelor 
■ gre și dure, după peregrinări
le prin cotloanele subterane, pri
ma și cea mai intens trăită bucu- 
i a minerului revenit la supia- 
l.iiâ este reîntilnirea cu lumina 
soarelui, cu universul atit de 
bogat și feeric luminat de razele 
astrului zilei. Bucuria o trăiește, 

o înțelege, cu adevărat, doar cel 
care a petrecut orele de încorda
re și de efort iii lumea fără cer 
— unica și hotăiitoarca condiție 
de realizare a contrastului din
tre lumea din subteran și cea de 
la „ziuă”. Conștiința acestui con
trast, conștiința rațiunii de a fi 
a meseriei de miner — de căută
tor al izvoarelor luminii în lu
mea tenebrelor și de biruitor în 
lupta corp la corp cu duritatea 
roților — este tocmai argumen

tul demnității de miner. Și a- 
cest argument e mai solid decît 
toate contestările și speculațiile 
filistine și obtuze. Minerul a 
fost conștient, dintotdeauna, de 
drepturile sale la o viață dem
nă, omenească. Dacă în abataj 
sudoarea curgea șiroaie și se a- 
mesteca cu praful de cărbune, 
dacă în galerii trupul i se înco
voia sub grinzile pîrîind de a- 
păsarea munților, sus, minerul 
dorea cu ardoare să stea drept 

șî demn, preferind, pe bună 
dreptate, verticalitatea. Poziția 
verticală. Iar atunci, cînd a 
fost frustat de acest drept, mi
nerul a ripostat, cu vehemență. 
Și în ’29, dar și în ’77, cînd su
focați de „sarcinile mobiliza
toare” și „indicațiile prețioase” 
de cifre de plan aberante, cînd, 
supuși la un regim de muncă 
forțată pentru a satisface cu căr
bune foame unei industrii e- 
nergofage stupid concepute.

...Au trecut 15 ani de la acel 
3 august ’77 cînd revolta mineri
lor din Valea Jiului a sfidat, la 
Lupcni, pentru prima oară, orgo
liul aberant al dictatorului, al 
regimului său abuziv și discreți- 
onar. Minerii care au trăit eve
nimentul, mai tineri sau mai 
vîrstnîci, vorbesc, cu toții, cu 
aplomb despre acele zile care 
le-au adus admirația și stima 
întregii națiuni.

Dreptul la
revoltă

• 1’. nsionai .’ • Pensionar | • Ați fost 
mni- r '! • Miner ! • Dar in '77, ați lost 
acolo... la poarta d>i7 • Cum sfl nu ! Nai 
'l-am dat jos pe Ceaușescu ! • Ei, nici
chiar așa... • Păi, nici chiar așa. Dar, nici 
înalt nu mai lipsea ..

I'ață de minerul virstnic, retras in pen
sie de vreo opt ani, un tinăr miner, lider 
«indicai dintr-unul din marile sectoare ale 
minei, este mai explicit: • Adevărul e 
ca eram deja sătui, pînă n gît, de toate 
minciunile și toate promisiunile ceaușisto. 
M.u ales de cultul personalității. Și dacă 
atunci, in august ’77, ni se alăturau și 
alin, lin alte zone ale țării, „marele ji 
jimiiul nostru con Jucător" an i iși afla 
slirșitul. la Lupeni. Aici, la Lup ni a tost 
hui m.t p- ntru prima oară și i s a strigat 
, Ins U 1'JșeSCII

. I.a Comitetul sindicatului minei stăm 
de vorba cu minerul care a pătimit cel 
m ii mult pentru ca l-a sfidat pe Ceauș’S- 
<u. Este minerul Joan Toderașcu, care, 
dnp.î un iccidcnt de m nă a lost pensio
na: gradul III, deci cu drept ele muncă, 
iui atunci, ln august 77 a lost unul din- 
fjc cei mai revoltați greviști ai I ’ipeni i- 
lui. De ce'.’ Nc-o spune tranșant;

— Cum sa nu Hi revoltat cind ni 
s a luat pensia, iau cu aveam acasa opt 
copii de crescut. 1’cn'ru accasța 1 am zgil- 
țiit aco'.o, de pl inșeul gheretei de la poar
ta II pe Ci-aușcscu și l-am întrebat ; cum 
sa-mi țin familia? Dar, nu mi a răspuns. 
Dc fapt, ce să răspundă ? Ne-a promis a- 
lunci ca nimeni nu va avea de suferit 
din cauza gie\ci. Or, el abia a plecat, iar 
cu, după doua or-, im fost irestat. A 
in mat procesul și am primit patru ani .și 
jumătate, cu execuția condamnării la lo
cul de muncă. Dar, transferat la Barbă- 
teni, m am trezit din nou arestat și cu 
comutarea pedeps- i pentru executarea în 
penitenciar. Am des > nit „deținutul nr. 12“ 
>i am stat la închisoarea Aiud doi ani și 
jumătate. Aceasta m-a costat greva, jig
nirea adică lui Ceaușescu. AI am convins 
și cit au valorat cuvintul promisiunile 
„celui mai iubit liu al poporului". Și nu 
numai cu Eu singur am stat la închisoare. 
Dar condamnați, cu executarea pedepsei 
la locul de muncă an fost opt: Dabclea 
Alexandru, Ciortan loja. Caii i Vasile, Da- 
j.rlics Ștefan, Guzu Vasile, Flama, Dumi- 
trache, Gheorghc Dumitrașcu. Toți numai 
«le la Lupeni. Apoi, au lo ,t și dc la alte 
nene. Ci1 i n-.im nh rit ?!

— Anii ui trecut !).■ do, .mi i... ( iu 
ș si n n 1 mai e...

Nu -mi pare
rău de

Ceaușescu
, — \a mi pare rău d.- C o a ii ș si ii. 
A primit cea meritat. fini paie iau ca 
I I i osc u nu se interesează de vi il i no,li
tra dc soarta țării. Aducem în țară loată 
pl ava și gunoiul Europei. (lunii d mes 
l< .lt. COt I Col.l lopi-'op ș| fot i'i' X l'"i i 

nu vrei. Ce dracii, noi nu am avut sucuri, 
bomboane ? Azi, la noi, în abataj s-a 
stricat semcringul, uleiul s-a scurs pe 
motor, s-a oprit craterul iar producția a 
stat. Și totul datorită dezinteresului de Ia 
cel mai înalt nivel pentru producție, pen
tru economia țării. Unde sînt legile care 
să ne apere împotriva haosului, a celor 
carc-și fac dc cap ca-ntr-un sat fără cîini 2 
Ce asta-i privatizare 1

— Tot supărat ?
— Cum să nu ?! Pe cine nu supără 

scumpetea, bișnița, corupția ? Gunoaiele 
ce ne sufocă în Aeroport ? Totul, la poli
ticienii noștri, e o luptă pentru ciolan. 
Care e deosebirea între ei .și Ceaușescu ? 
Și ala ne-a promis în '77 de toate. Și șaso 
ore, și aprovizionare mai bună, și altele. 
Ne-a promis, uncl,e ne-a și dat, dar apoi 
ni Ic i piat pe toate. ■

Speranțe
Și

dezamăgiri
Un alt grevist, minerul Nicolae Rus, s-a 

.mgajat la mină chiar în ziua cînd a îm
plinit 18 ani, iar acum este conducătorul 
unei brigăzi dintr-un abataj frontal. Zi
lele revoltei minerești îi sint vii în me
morie :

— Am ieșit din schimbul I, în 2 au
gust, cînd greva era deja în toi. Nu m-am 
mai dezbrăcat dc hainele dc șut. Am ră
mas la poarta II. Am trăit momentele dc 
tensiune ale mulțimii nemulțumite cînd 
fostul prim-minisi.ru Ilic Vcrdcț a vorbit 
peste o jumătate dc oră, fără să ne pro
mită nimic. Că nu poate. Că nu de el de
pinde. Că a reținut totul șl că îl va „in
forma” la București, pe „tovarășul" și apoi 
guvernul ne va soluționa cererile. Riposta 
minerilor a fost firească : dacă nu poate 
primul ministru, să vină aici, la J’.upcni, 
el care e în măsură să le rezolve. Și așa, 

obligat dc mulțime, Ilic Vcrdcț a coborît 
de pe planșcul gheretei portarului și l-am 
condus, cu alți mineri, pînă la Poștă, în 
centru, să vorbească cu Ceaușescu. Afl'.l 
la Ncptiin. Greu a fost să-l convingă pe 
„cel mai iubit"... sa vină printre mineri. 
A fost nevoie dc trei drumuri pînă la 
podii. Pină să vină in „vizita dc lucru", 
si Iliq Vcrdcț, și alții au fost sechestrați 
în ghereta portarului... A dou.i zi a urmat 
mult așteptatul „dialog". Cu bilbiii li, cu 
promisiuni, iar din p utea minerilor cu 
huiduieli și fini.'râturi. Doine a prezentat 
lista cil cd< (7 revendicări. Un le accep
tate foarte greii, dar, din < uc, peste un 
m, nici jumătate nu au fost r. speciale. Au 
urmat ani mai grei: goana după cârbunji

ii orice preț. Alin i I.upeni trebuia siî n- 
iungiî la fi—9(100 ton, p(. zi. S a fui lt. . a 
mințit. Din spituri și culcuș cărbunele nu 
a m.ii fost < nrățat. Și azi trăim coiv-o- 
■intele —. 'aiiloaprindorile, focurile dc 

mina.
— După l.î ani d- la gievă i doi ani i 

ri.i d? I,i Revoluție. C’ satisfac ții aveți ?
E democrație. Nu m u i dictatul .. 

Lucram șase ore u c inci zik ; salariul •’ 
mulțumitor. Du a preț urile au < r< .ut — 
de z ce ori. Deși alții au salarii m u mari 
ib cit noi. ( i;i ce ni supără c că in mină 
trebuie sa ne luptăm cu greutăți mai 
mari ca in lini din c uiz.a proastei apro- 
vizirsn.ii i : utilaj noi — nu. Nici șuruburi, 
nici lopeți, nir i cuie ce| puțin iui iv<-m.

Ce ne supără...
mult ne supară, însă, că toatăCel mai 

țara ne împroașcă cu noroi pentru depla
sările la București. Noi nu ne-am dus in 
13—14 iunie nici pentru Iii eseu, nici 
pentru Roman. Ne-am dus pentru liniștea 
țârii, pentru a opri destabilizarea ei. și 
televiziunea nc-a mințit. A mințit, de fapt 
întreaga națiune pentru ca nu a aratat nici 
despre noi adevărul, nici toată mizeria ce 
am găsit in zona corturilor i"h Piața Uni
versității. E adevărat, au fost și excese, și 
violențe...

Au lost excese pentru că au fost și pro
vocatori, intervine în discuție minerul Con- 
tantin Preoteasa, tot șef de brigada .și 

Jidcr sindical de sector. Am fost tăcuți 
șobolani, nenorociți, înjurați. Am răspuns 
Ia jigniri pe măsură și, uneori, din pă
cate, cu sjolențâ și excese, ceea ce se tot 
arata lti televizor. Ne pare rău de aceste 
excese. Vin de la mare și pot să vă spun 
că sint revoltat de modul cum se poartă 
unii cu noi. Nici un pahar de apă nu-ți 
da dacă află că ești miner. Și zic că e □ 
nedreptate. Atunci în iunie ’90 și proba
bil .și in septembrie ’91, cînd cu n-ani fost 
la București, au fost și între noi provoca-; 
toii. Și clin Vale, .și din București. Pro- 
vocatori infiltrați de cei care au avut in
teresul. să ne compromită. Și hoți ordi
nari, și țigani, și sînt provocatori și în 
P-czcnț, aici la mină. Aceștia ne-au făcut 
de rușine .și la București, și ne fac si a- 
cum. Ne îngreunează zilele prin indisci- 

pi‘‘n distrugerea utilajelor, prin tot 
felul de dezordini.

— Un provocator a fost șî cel care a 
cicclarat la comisia parlamentara că di- 
rectorul Blaj a fost prezent Ia a patra 
mlncriadu, intervine din nou brigadierul 
Nicolae Rus. De ce nu a dat televiziunea 
dezmințirea noastră ? Și încă ceva: De 
ce sintem ignorați de guvernanții noștri ? 
Dc ce sîntem lasați dc izbeliște, cu greu
tățile noastre ? De ce nu se discută cu 
noi despre viitorul minelor ? Unde să pleo 
cu, cu silicoza mea, după 22 de ani în 
mină ? Și nu sînt singurul. Vrea cineva 
chiar o nouii răzmeriță ?

întrebări
valabile,

justificate
- știți de ii1 au pornit pensionai ii minei

gi i v a din ’77 ? — no întreabă lin fost
min r timp de 27 dc ani, Io.m F i'.td in, 
de cîțiva am handicapat după lin acci
dent de nună, ciiitl a rămas cu un picior 
taiat sub gen inclii. Ne răspunde tot cl :

— în '77, minerii care au fost în situ- 
iția mea de acum — vorbesc de suferinzi 
?i nu de chiulaii caro, fără să fie bolnaxi, 
au beneficiat de pensia dc gradul III — 
au avut toate motivele să se revolte. N au 
primit pen .ia, dar nimeni nu a l'ost In 
stare să Je răspundă la întrebări. Șefii 
i idicnu lin um rl. N-a fost aceasta o sfi- 

• uc. De aceea au cerul greviștii să vini 
U iiișcscu. Jl</.uitatul grevei, al promisi- 
nn lor făeiite ihinci, sp cunosc. F.l i mu

rit, anii au trecut, dar nu pot să nu fac 
comparații și să nu-mi exprim nemulțu
mirile. Am avut o revoluție. Ne-am aș-, 
teptat la un trai mai bun. Dar, parcă-i 
la fel ca înainte. După ce pe vremea dic
taturii, Ceaușescu ne-a chinuit să scăpăm 
de datoriile externe, și am răsuflat ușu
rați, am dus-o și mai prost. Nici mîncarc 
nu nc-a dat. Acum, după Revoluție, cc 
s-a întîmplat ? In februarie '91, Guvernul 
Roman ne-a scutit pe noi, handicapații, 
dc impozit pc salarii. Pentru mine, fără 
un picior și cu alte afecțiuni, această bi
nefacere a însemnat mult. Dar bineface
rea n-a durat decît un an. Mai pot eu 
să mă tratez cu salariul cc-1 cîștig ca în
cadrat la o muncă ușoară ? Să mă dus 
într-o stațiune, să-mi văd dc silicoză, de 
tromboză la celălalt picior ? Sînt între
bări care dor, iar la comisia de expertiză 
ești tratat ca și înainte...

Au fost
in

prima linie
Despre greva din ’77 și-au exprimat o-i 

piniilc și doi mineri, pensionari din 1984* 
Pînă la pensionare, dobrogeanul Gheor-, 
ghe Ursan a acumulat o vechime în mină 
dc 27 dc ani, iar mureșanul Octa- 
vian Rațiu, dc 33 de ani. Acum i-am găsit 
lucrlnd ca ziuași pe un șantier. In ’77 au 
fost mineri „de front" deci, în prima IU 
nie, iar cînd au Ieșit din mină, pensio
narii declaraseră deja greva.

— Ne-am alăturat și noi. Și era firesc 1 
din solidaritate cu greviștii, dar și cu gîn- 
dul că peste cîțiva ani vom ajunge și noi 
ca cl. Și ne-am cerut drepturile. Nemul
țumiri s-au acumulat multe, alimentația 
proastă, asistența medicală ia fel, regimul 
de muncă epuizant, fără duminici, fără 
Crăciun sau Paști, fără orice. De multe 
ori, pentru că n-am avut duminică liberă 
am prins și trei luni schimbul de noapte...

Ea cele spuse de pensionarul Ghcorghe 
Ursan, „ortacul", O. Rațiu adaugă :

— Revolta minerilor a fost justificată. 
Am avut toate motivele să fim nemul
țumiți, să ne revoltăm. Dar mă întreb', 
acum c bine ? De sperat am sperat ca după 
30 de ani de mină ne vom bucura de o 
pensie bună. Dar, poți trăi dintr-o pensie 
dc miner care a ajuns aidoma cu pensia 
Unui frizer ? Or, nu c totuna : după 30 de 
ani de muncă în mină ai alte afecțiuni, 
alte nevoi. Medicamentele s scumpe. Dacă 
le găsim... De tratament intr-o stațiune 
nici vorbă. UTn kilogram de mușchi a a- 
juns la 1 300 Ici. Noi suferim, sărăcim, iar 
alții, privatizații lui Severin, se îmbogă
ți sc. Dacă s ir îmbogăți toți prin muncă 
cinstită ar li bine. Dar, ciți nu furii...

Pagină reali/.ata 
la cererea

E.. VI. Lupeni 
dc

IOAN DUBI K

minisi.ru
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qoî ani mai tînăr!
La o cană cu vin

Boabe de fasole
țigan lencit

*

l'l'll-

— Zău ? Dar 
sii dea lovitura

Bana este ceea ce nu-ți ma 
produc pantofii în clipa in care 
au devenit ncprczcntabili.

Pieton. Tipul 
du-se 
bagă

Am întîlnit un

dra- 
oare- 
dăm 
ușor 

ca-n poizia PREVIZIUNE
— Alo, Salvarea ? Să fiți de

seară la ora 8, pe strada Lalele
lor, numărul șapte,
pregătit tocană de 
ti u cină.

Născut cu...
Asta la o cana cu vin, într-un ccrc de cunoștințe, nu constituie 

neapărat o pierdere de timp, un fapt blamabil, cum este conside
rat în majoritatea cazurilor (in special de către soțiile sau priete
nele celor in cauză). zXsta depinde, însă, în mod hotărîtor, de ca
litatea „combatanților”. De multe ori, pe lingă buna dispoziție 
impnmatu de licoaica zeilor, a vorbelor de duh, ai șansa de a auzi 
despre intîmpiări demne de remarcat. Despre una dintre acestea 
voi povesti în cele ce urmează. Cu mențiunea că nu-s povești.

Intr-un cătun de munte din Ardeal, format din vreo zece case 
răspindiie care-ncotro, t Lirnlia unui gospodar trăiește bucuria naș
ti ii unui copil. Părintele acestuia coboară în comuna aparținătoa
re, unde 1 se întocmește actul de naștere al pruncului. Cu drumul 
și formalitățile pierde o zi, pe ușor. De bucurie ce nu face omul, 
pierde ;i o zi bună de muncă. Atit că bucuria lui și a familiei a 
fost, din păcate, de scurtă durată. Imbolnâvindu-se grav, la numai 
cîteva luni, pruncul moare. Jale, durere. Acum, conform uzanțe
lor, trebuia declarat decesul. Cătrănit, gospodarul și-a căutat ali
narea in muncă, gindind că decit să mai facă un drum la comună, 
mai ci.-ti at ar fi cu o zi bună de coasă. După un timp, in care du
rerea s-a mai estompat, omul, cu mintea lui de român practic, ce-și 
zice — sieși, apoi nevestei: „Acum, că a pierit Nicolae 
așa o fi vrut Dumnezeu. L-am plins, că ne-o fost drag, 
sintem încă in putere... Și la doi ani după, se mai naște 
Călăuzit de simțul practic caracteristic, țăranul ii pune 
tot Nicolae, pentru că actul de naștere există și astfel 
scutea de-o lungă călătorie. Nevasta se lamenta că nu

al nost’ 
Da’ noi 
un prunc, 

numele 
mai 

după 
fost, 

învăță- 
tarc-i

se 
e 

lege și i-o fi cu nenoroc copilului. Două mici probleme au 
Cind, după act, Nicolae ar fi trebuit să meargă la școală, 
torul i-a zis tatălui: „mai lasă-1 barem un an. omule, cT 
mic la trup“. La numai cinci ani era normal dar învățătorul nu 
avea de unde să știe. A doua, a fost că a terminat armata la 18 
ani și ci’ va luni. In rest, „pirpiriul" de Nicolae trăiește și azi, iar 
cînd intră pe. u<i trebuie să se aplece, să nu dea cu capul de grinda.

ORIZONTAL: 1. Bulevard petroșănean; 
2. Lună cind restaurantul nostru deschide 
și terasa — Gustos ca aperitiv, îndeamnă 
la bere; 3. Ustensilă pentru făcut curat — 
Poantele domnului Necs au și această 
calitate; 4. Fără asta, plita stă — Cui fără 
vîrf! 5. Soare african — Operațiune de 
pregătire a omletei ; 6. Și restul (abr.) — 
Încurcatele ape ale Rinului! — De vechi) 
7. A condimenta ciorba de burtă ; 8. I se 
mai zice și Piedone — Sentiment trăit du
pă ce servești masa la Bulevard (pop.) ; 9. 
Interjecție pisicească — Crustacee ce pot 
fi servile și la Bulevard; 10. Dumnealui 
șeful — Înghesuială mare.

VERTICAL: 1. Cristinuța noastră — Mi
rosul fripturii a la Bulevard — Ulei en
glezesc, bun și la sardele; 3. Bună de glu
mă Ia bucătărie — Căciuli metalice anti- 
șoc; 4. Și căciula Papei — Rît! — Sandu 
Giurgiu; 5. Pot fi și fantezii culinare; 6. 
DOuă boabe de cușcuș ! — Alt ospătar de 
seamă; 7. Definesc maioneza sau icele 
tăiate — Primele două restaurante!...; 8. 
...și trei alimente de bază — O piele roșie 
dar nu-i rac fiert; 9. Tot chef se cheamă 
că e — Pe loc; 10. Valabil pentru mămăli- 
guță — Și-o doamnă, ospătar.

Dezlegarea careului apărut în numă
rul trecut. ORIZONTAL: Calificare —

o 
QQ 
Ui

03 
O

Uj 
u:

Mitn- I nr
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h
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i L
t

1— 1□ ___ j

parlament — Lamă — AI — RTI — Ira — 
Oboi — M — FT — Ori — Sto — Iambi 
— Rial — CM — O — Retro — Aerisit — 
Ag — RNT — Tara — I — Etimologie. 
VERTICAL: Ia fel.

De risu’ lumii
SCUZA
— Clinele pe care mi l-ați vîn- 

dut săptămîna trecută a murit.
— Vai, mie nu mi-a făcut ni

ciodată așa ceva 1

REPLICA
— De ce tragi lanțul ăla greu 

după tine ?
— Încearcă dumneata să-l îm

pingi 1

Gogu J umili usă, zis „minte 
rotundă", manglitor cinstit pen
tru buzunare aurite, stațion ază 
la colț și dă in fiecare „dă 
c.i’ă":

— Cu banii, aleluia, cu 
gostea — la prima vedere ; 
cum paralel. Se impune să 
de-o gaură pe l'ină plină 
asezonată cu „nouri" 
aia dă dă fiori...

Situația bate spre complexita
te. Noroc cu frica de pompieri. 
„Ca samănă ăștia la moacă cu 
polițiștii... ceva de speriat". Ma
teria lui cenușie — încinsă. Aptă 
de forjare.

La Gogu, la trenă, forneia. Cu 
puradei cu tot. Și cu farfuriile 
■parte în capii’ lu’ Gogu. Că de, 
i „ici", ca omii;, acu face politi- 

eu romii. „Jos... 1“ Sau „sus", 
a tot aia ic. Orijin dă”. Cică 
a dat

crescută 
h i pin i

i-a i 
pini și 
< artf-a aia... 
sflții, pe la 
a 1 ilt.i. cj

Săr.ir u’, < 
secret cu i

cu ccologiștii. Are iarbă 
prin crăpăturile pode- 

și prin casă.
cu Gogu, ăl de-1 cin! irâ 
poi> tul. Ala, M.R., 

.. Și-l mai cîntară 
colțuri, cind a fost cu 
„șișu“.
Gogu 1 Geaba buzunar 
maxi-gabarit. Tot l-a 

dibuit... m ima ei de muiere......Ce
Imni ar fi o berc I" — zice și 
oftează Gogu Jumuleasă. Stă in- 
ti-un colț fie piatră, lingă Spita
lul urbei Ca aici, Ia „Boutique...“ 
. te și berc. „Dai și mic un 1 u, 
«ă io este om năcijit...". Și oa- 
rm nii ti c. Gogu Jumiilcasf, cau- 
■■î „sponsori". Și soarele apune, 
i.n a'a a fom. ia... și pui i I ii... și 
Vară, vară... d.i’ Ia toamnă,., 
lin 'iii in'. „colo, electoral so 
mai r; a. Că altfel ce te faci cu 
bieții o.imi n> sărmanii Nici foile 
al a <le „propilar” nu le mai cum
păra nimeni, f a sîrbl „lembargo", 
la noi.. „prafu’ die pă toba". 
C-ku deteru faliment ți urșii, ți 
ursarii I. i niemți nu m ii e 1c- 

“ Șase! Pst I Lae, vardis- 
,Su trăiți dom’ șef l“. Gata, 

Bietu’ Gogul Manglitor 
m ai

in 
si

tn-fle...’
tul.
I a dus...
a-ntlia, Da’ de la cine să 
inini'b1 isc i ?

Eugen CI CI1. 
\i< ii B AC IU

l’agin.i coordonată de 
llorațiu II I X INDRESC l

☆
care, neputin- 

băga în mașina lui, 
in mașinile altora.

★
totdeauna orchestra 
prost atunci cînd publicul

Nu 
cintat 
ii ccrc să repete o piesă.

★
Culmea comerțului: să vinzi u- 

nui eschimos, un frigider.

DIALOG
— Domnule gardian, de ce sînt 

gratii aici, la pușcărie?
— Pentru mai multă siguranță,- 

" cine credeți că o 
la penitenciar ?
* _

'ZZZZZZZZ/ZZZZ/Z//ZZZ//ZZZ/ ZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZ/ZZ/ZZ/ZZZZ/ZZ/ZZZZZ

H O D I I
Soția mea a 
ciuperci peri

„Tanti, aveți hodogi? Cit fac doi hodogi".
Replica, strict autentică a fost rostită dc un 

ține, in fața unui chioșc dc unde se pot cum
pără niște, gustări calde și înghețată. Ce-or fi 
ăia, hodogi ? Aveam să mă dumiresc, cerînd și cu 
ca și ciufuliciul care se interesa dc ei, un astfel dc 
animal. In mintea mea crezusem că este vorba 
dc sico chestie zdravănă, vreun dromader fript 
sau cel puțin de un sfert dc balenă. Aș I Ho
dogul s a dovedit a fi un banal cîrnat vîrît cu 
de-a sila, așa cum ne vîră guvernul pe git re
forma asta fără cap și coadă, intr-o chiflă. Tot 
ca la implementarea reformei. „Chiflă" mal 
mate decit tranziția asta nu cred că poate să 
mii ii românul. Așadar, un cîrnat implementat. 
Am intrat deci în Occident, hodogul fiind ro
manizatul IIOT-DOG anglo-amcrican, născocit 

fie FMI, BIRD, BERD și CIA, MOSSAD și FBI

ți M.I. 6. IIOT-DOG, „ciinc cald" la ei, a devenit 
IIODOG, adică potaie sfrijită și rebegită, la noi.

Hodogul nostru pricăjit estc tot un fel de for
mă a economiei de piață. O chestie stropită cu 
sos și pusă la căldurică, vreme de cîteva luni, 
pină la alegerile mult promise. Iată deci prefi- 
gurindu.se viitorul. Hodogul, alimentația rațio
nală a guvernului, este născut sub lozinca „Timc 
is money", bun pentru șomeri cu diplomă sau 
1 ira, bun oricum. Că am ajuns să f,m și noi 
hodogi. Ne punem sos in cap. slăbim mai ceva 
decit cîrnaciorii oltenești șl luăm „chiflă după 
chiflă", cu aerul că am Intrat în lumea civili
zată. Să nu fim surprinși. Tot înghițind la 
„chifle", postorcvoluționaro, vom ajunge grași sa 
Slolojin. hodogul nostru frunte. (Nelii
BACJU).

ÎNCURCĂTURĂ
— Vai, fata mea

și a rămas însărcinată.
— Și ce faci ?

— 11 caut pe tată.
— Și ?
— Pină acum am găsit trei...

_ *
CONSTATARE
— Strada era goala, iai tro

til irul și mai și.
_ * _

PLECARE
- Plec la războiul de 10(1 <lc ani.

a foit sedu*. I

CEL MAI
Ad.-\ natul nume al ora ului 

Los Angeles este: „El pucble 
mustra sonora la rcina fie 
■mi. Ies flc Porciimciil.i". Să ti 
limbo plimba n gură, nu alia

A

Nume dc locuri — cele 
scurte din lume: satul „A" 
insula Fyn — Norvegia, oi , 1(I 
,.U“, în insulele Carolinc — P icl- 
fic. A existat șl un oraș „6 n 
Virgini.i — USA.

mai 
din 
’ ui

lai răspindil ni 
,Chang“ — circa 
.* fie oameni.

_ * _

fl 
los 
re

!

*

l.Oscnta; 
(1090).

A TREIA MINA
— In acest timp, ciupind bar- 
a micuței, slring pumnii învie
ri 1 in buzunar patru sau 

miinr le

Doctore, boala mc.i 
aiit de rară?

— Aș. Cimitirele sînt 
de astfel de cazuri.

*

Cel mai vechi nume de persoa
nă ce a parvenit pină în zilele 
noastre: „Sckkcn", rege i) Egip
tului antic, a domnit fn anul

Cea mai mare carte | 
măsoară 2,71 x 3,97 m. C 
252,6 kg. Cea mai mi< ă 
caile pentru copil, care 
14X1,1 mm, povestind 
furnicii „Ari". Publicată 
I i Tokio — Japonia.

cinci

Alcc-

sticki

este

Pacientul se dezbracă.
Doctorul : — Ar fi bine să 

faceți zilnic, baie.
Pacientul — Dar fac zilnio 

baie.
Doctorul ; — Uimei schimbați 

apa.

gurindu.se
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PROGRAMUL TV.
!. LUNI, 3 AUGUST
1J.55 J.O. '92.

— Box (sferturi de finala). 
16/)0 Emisiune in limba ma

ghiara.
16.55 Actualități. 
17,05 J.O. '92.

— Hipism (dresaj — fina
lă echipe).
—■ Sărituri in apă.

18,00 Pro Patria.
18,50 Studioul electoral.
19.30 J.O. '92.

— Buletin Olimpic.
19.45 Desene animate. 
20,00 Actualități.
20,40 J.O. '92.

— Atletism.
— Box (sferturi de finală)
— Haltere (110 kg ).

23.20 Studioul economic.
23,50 Actualități.
24,00 J.O. *92.

— Rezumatul zilei.
MAItȚI, 4 AUGUST

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Ecran de vacanță.
10.55 Ora de muzică.
11.55 J.O. '92.

— Badminton.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți, 
14,00 Actualități.
14,2Q J.O. '92.

— Badminton.
— Sărituri in apă (finala 
bărbați 10 ir )
— Ilipism (sărituri peste 
obstacole — finală pe e- 
chipe).

Jf. : Studioul electoral.
18.1 ) Salut, prieteni !
1'.. . Desene animate.
2t , •.> Actualități.
20,Iu Studioul economic.
2'-. 1J Telccinemateca.

Perdeaua roșu-inchis. 
(Franța, 1951) 

22,00 J O. ’92.
— Buletin Olimpic

22.15 Cultura în lume.
22.45 Jazz Fan.
23.15 Actualități.
23.30 Drumuri în memorie. 
24,00 J.O. '92.

— Rezumatul zilei.
MIERCURI, 5 AUGUST

T. ) Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 Tilm serial.

JOI, 6 AUGUST
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 Transmisiunea directă a 

slujbei religioase „Schim
barea la față” de la mă
năstirea „Antim”.

11.55 J.O. '92.
— Tenis de masă (indivi
dual masculin).

13.30 Actualități. Meteo.
13.55 J.O. '92.

— Box (semifinale).
— înot sincron.

17,00 Actualități.
17,05 J.O. '92.

— înot sincron.
17,45 Tele-discul muzicii popu

lare.
18,00 Studioul electoral.
18,40 Studioul economic,
19.10 Desene animate.
19.25 J.O. '92.

— Atletism.
20.30 Actualități.

— Buletin olimpic.
21,05 J.O. '92.

— Atletism.
23,00 Flim serial.

Dallas.
Episodul 151.

23,50 Actualități.
24,00 J.O. '92.

— Rezumatul zilei.
VINERI, 7 AUGUST

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10.10 J.O. '92.

— Caiac-canoe (finale).
— Atletism (50 km marț) 

13,00 Mondo-muzica.
13.25 Actualități. Meteo. •
13.55 J.O. '92.

— Box (semifinale).
— Tenis (finala femei)

17,00 Tragerea Loto.
17.10 Actualități.
17.15 Emisiunea în limba ger

mană.
18.15 Studioul electoral.
18.55 De dragoste și dor.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.30 Film serial.

Destinul familiei llouard. 
Episodul 33.

21.30 J.O. '92. Atletism.
23,00 Actualități.
23.15 Top 10.
24,00 J.O. '92.

— Rezumatul zilei.

Societatea Comercială
5 STARS—IMP. EXP.S.R.L.

este reprezentantul firmei

EFES PILSEN
în județul Hunedoara pentru desfacerea berii en-gros. 

Desfacerea berii se face în depozitul Societății Comer

ciale „Retezatul" Petroșani.

Telefon 42016, 42601. (3737)

S.C. „CARMETAPLAST" DEVA S. A. 
(I. P. I. C. C. F. DEVA)
Str. E. GOJDU nr. 73, 2700 DEVA

Oferă preluarea în locație de gestiune a carierei Ba

nița — comuna Banița, județul Hunedoara (lingă Petro

șani).

Informații la sediul societății. (3709)

Societatea Comercială
COM 
IMPi X

DAG5 SKJ-
REALIZEAZĂ

HOROSCOP
LEU

(23 Iulie — 22 august)
Niște vorbe de clacă vă pot 

stoarce lacrimi amare.
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Nu întîrziați la marea întîlnh 

rel Consecințele ar putea fi de
zastruoase.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

Banii care vă lipsesc sînt 
foarte aproape, dar tîrgul e pri
mejdios.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Marginalizarea aparentă este 
efectul declarațiilor dv. hazar
date.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Reușiți să vă lichidați datori
ile, fără să vă umiliți peste mă
sură.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Oaspeții dv. încep să-și facă 

gînd de ducă...
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Detașarea completă de grijile 

cotidiene nu e posibilă fără un 
deosebit efort de voință.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Pregătiri intense pentru o 
escapadă în grup.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Lungul drum fără escală, plă
nuit pînă la amănunt, se opreș
te la prima haltă...

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Conflictul „între generații" se 
acutizează, în detrimentul dv.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Aveți de-a face numai cu fețe 
pleoștite și locuri comune.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Anturaj de excepție; recolta 
culeasă, în final, de sub masă, 
bogată.

la prețuri negociabile; filmări x iclco pentru orice ocazie, 
videoclipuri publicitare, înregistrări casete video.

CALITATE ȘI PROFESIONALISM.
Petroșani, Zorilor 4/6, telefon 11752.

La Casa de cultură din Petro
șani astăzi și miine, o expoziție 
cu vinzare de obiecte pentru îm
brăcăminte, deschisă între orele 
10 și 18. Fondurile rezultate 
din cumpărarea obiectelor expu
se se vor vărsa în contul Socie
tății Române de Cruce Roșie.

Marc și Sopliie.
Episodul 4.

11.30 Ora de muzică. 
12,00 J.O. '92.

— Hipism (dresaj indivi
dual — finală).
— Tenis de masă (finală
— individual feminin). 

11,75 Actualități. Meteo. 
15,35 Preuniversitaria.
46,00 Festivalul internațional do 

muzică corală Pitești, *92.
16,20 Arte vizuale.
16,50 Tragerea Pronocxpres. 
17,00 Actualități.
17,05 15, 16, 17, 18.
17.30 Muzica pentru toți
17.45 J.O. '92.

— Buletin Olimpic 
18,00 Studioul electoral. 
18,40 Simpozion.
19.45 Desene animate
20.&0 Actualități.
20.30 Film serial.

Ilemingw ny. 
Episodul 2.

21,25 J.O. ’92.
— Atletism.

— Scrimă (floretă masculin) 
21.00 Un iversul cunoașterii.
23.30 Actualități.
21.00 J.O. ’92.

— Rezumatul zilei.

MICA PUBLICITATE [
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei de naștere urăm dragei noastre Carmen Că- 
pățină toată fericirea lumii și „La mulți ani 1“. Cu toată dragostea, 
soțul, copiii ți soacra. (3743).

COLECTIVELE ziarului „Zori noi“ și ale restaurantelor „Gam. 
brinus** ți „Paradis** urează dragei lor patroane, doamna Carmen, 
succes in afaceri și să lie iubită I

CU OCAZIA aniversării majoratului urăm fiicei noastre Andy 
Dana, multă sănătate, fericire, noroa în viață și un sincer „La 
mulți ani !“. Părinții. (3728).

DOMNULUI locotenent Iacob Dumitru de la Poliția Uricant, 
cu ocazia avansării In grad, soția ți colegele ci ii urează noi suc
cese in profesie ți, mai ales, în viață, (3735).

DIVERSE
AGENȚIA de turism TPZ Vulcan organizează excursie Turda, 

5 august, cu plecare din Vulcan, ora 14.
Prețul — 10 000 lei. Informații: telefon 70854, sau la Agenția 

din Vulcan (vizavi de liceu). (3733).
S. C. DEC'IS — IMPEX S.R.L. Petroșani, str. Avram Iancu 6/9 

prestează servicii de dezinfecții și deratizare. Tai fie avantajoase.
Relații la telefoanele 42108 ți 45013. (3738)

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere pc numele Bejan ileana, elibe

rat de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (3729).
PIERDUT legitimație periodice nr. 8 735, eliberată de U. T. 

Peli•țani. O declar nulă. (3730).

COMEMORĂRI

SOȚIA Paraschiva anunță cu tristețe că se împlinesc .șase săp- 
tămini de la dispariția bunului ei soț

LUNGU VASILE (zugrav)
Nu te voi uita niciodată. (3631)._____________ __
FAMILIA Petre Lungu aduce un omagiu la șase săptămîni 

de cînd a trecut în neființă
LUNGU VASILE

Amintire veșnică. (3631).

MARIANA Berindei anunță, cu adinei regrete, șase săptă
mîni de la dispariția celui ce a fost un bun șef, om de aleasă 
omenie

LUNGU VASILE
Dumnezeu să-l Ierte- (3632).
SOȚIA Georgeta, copiii și nepoții anunță cu adine regret îm

plinirea unui an de la trecerea în neființă a bunului lor soț, tată 
și bunic

PADUREAN FERDINAND

FAMILIA anunță împlinirea unui an de la dispariția celui 
care a fost soț, tată, socru, bunic

MEDVES CAROI.
Pioasă aducere aminte. Lacrimi și flori pe tristul său mormînt. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace. (3734).

SOȚIA Mariana, copiii Claudia și Sorin, Împreună cu întreaga 
familie anunță pe această cale împlinirea a Șase luni de la dis
pariția celui caic a fost un bun soț, tată, cumnat și ginere 

SOINEANU IOAN (38 ani)
Nu te vom uita niciodată, 3742.
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