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După lungi dezbateri a fost constituit OPINII
Consiliul Provizoriu 
de Uui une

Reprezentanții partide
lor politice și ai Conciliu
lui Frontului Salvării Na
ționale s-au reunit, vineri 
după-amiază la București, 
iu ședința de constituire a 
(Consiliului Provizoriu 
Uniune Națională.

Potrivit celor convenite 
anterior, noul organism va 
fi constituit din partici- 
panțt activi la revoluția de 
la 22 decembrie 198'9, per- 
sona+rtarți ale vieții științi
fice și culturale, muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri 
studt-nți, minorități națio
nale din întreaga ț un, pre
cum și de o reprez ntare 
•. gală a partidelor consti
tuite pină la aceasta data, 

laicrărlle sesiunii găz
duite de Palatul Pariam fi
tului, situat în vccin.dat-. ■ 
Patriarhiei Române, 
fost deschise de dl. Ion 1- 
licscii, președint.-l'- 
litilut Frontului 
A ilionale.

f-i ordinea i', 
înscrise :

— Constituie :i 
lui Provizoriu d. 
Națională ;

— Proiectul i 
rnent privind ni< 
le: fisurare i 

r onsdtuliii,

de

C’on -.i- 
Sal vâru

r.-gm i 
’ill de 
Im i arilor

Națională
— O informare a guver

nului privind situația eco
nomică a României.

S-a anunțat că pînă în 
• momentul de față au fost 
înregistrate 45 de forma
țiuni politice (35 de parti
de și 10 uniuni ale națio
nalităților), fapt < are va 
determina o lărgire a com
ponenței viitorului Consi
liu.

Dezbaterile pe marginea 
ordinii de zi au prilejuit 
dc la început discuții des
chise, uneori aprinse.

In Urma dezbaterilor 
lips.itc de controverse 
pasiuni dc dășurate in pri
ma parte a ședinței dc con
stituire a Consiliului Pro
vizoriu de Uniune Națio
nalii, rcprczcr: fanții parti
delor politice și ai 
liului Frontului 
Naționale au st ibilit. 
consens, ca din noul 
gan legislativ al țării, 
va funcționa piua la 
gtrile libere dc la 20 
-î facă parte 10.> reprezen
tanți ai partidelor și foi- 
moțiunilor politice nou 
cieatc, 106 reprezentanți 
ai Consiliului Frontului

Să ducem mai departe 
REVOLUȚIA!

nu
Și

Consi-
S.ilvării 

prin 
or

can» 
a Ie
rnai,

(Continuare in pag. a l-a)

VIV •

încercarea de 45 de ani 
de a ne înfăptui idealurile 
sub conducerea unui par
tid unic, de orientare ideo
logică marxista a eșuat la
mentabil. Grație curajului 
sublim al tinerilor, revo
luția a triumfat, într o 
primă ipostază prin instau
rarea la cîrma destinelor 
țării a unui organism de 
conducere provizorie, unic 
în istorie. Din primele zi
le acest organism, deși a 
fost copleșit de greutățile 
unor sarcini presante, și-a 
manifestat preocuparea 
pentru rezolvarea nevoilor 
imediate ale oamenilor. Au 
fost structurate și legifera, 
te bazele libertății și 
mocrației, trecerea la 
societate liberă, care 
fie guvernată din punct de 
vedere politic de mai mul
te partide. Au fost defri
șate și jalonate astfel căi 
noi de evoluție socială. Sta
rea de democrație actuală 
of■ ru șanse egale tuturor 
în cadrul efortului gene
ral de renaștere națională. 
( e capital am moștenit de 
la vechiul regim ? Dezas
trul economic, marasmul 
cultural, social și politic. 
A început un proces înnoi
tor de restructurare eco-

vor-
i- 

care 
Este

de-
o 

să

nomică, a învâțâmintului 
și culturii, a vieții noastre 
sociale și politice. Este 
ba, de fapt, de o nouă 
postază a revoluției, 
poate e cea rr.ai grea,
vorba de o perioadă nece
sară de tranziție și re
structurare multilaterală, 
profundă, in toate domeni
ile de activitate. Șansa 
democrației permite reali
zarea cu succes a ncestei 
restructurări. Platformele 
politice ale celor 3® de 
partide și 10 uniuni ale na
ționalităților care s-au în
registrat oficial pmă jicurn 
iși manifestă diverse op- 

-țiunl cu privire la guver
nare și la organizarea vie
ții economice și socialo a 
patriei.

înainte di ,i ne 
prima adeziunea sau 
deziunea la un partid 
altul, se cuvine să ne 
mințim că 
ținutul ei, 
mocrație 
la alegere liberii, la parti
cipare. I ’ I a t f o r n i a - progra m 
a FSN a fost făcută publi
că din primele zile ale I'

ex- 
n ca
sau 

a- 
con. 

noțiunea de de- 
implică dreptul

prin în; ăși

V ioni STR \I ]'

(( onlinuarc în pag n 2-a)

CASA CĂSĂTORIILOR

AICI SE VA AUZI MARȘUL NUPȚIAL
In imagine, — o i lădiri- care, c u voia 

lui Dumnezeu i a oamenilor de bine, 
esto acum pregătită pen
tru a găzdui momentele unice in 
care (((Mirii iși bagă destinele — ( ASA

TORIU K. Dorim tuluror celor caro vor 
spune DA in fața ofițerului stării civile, 
viață lungă, casă de piatră și copii fru
moși ! (AI II.)

I olo; Ion l.l( II l

UN FEL OE PSALM
Unde-o fi, domnule, lirimăvara asta 
De intirzie cititor in omăt uri Urzii? 
Nu mai vine odată agonia, năpasta 
Astenia aceea cind tu o să vii?

Să rină, odaia, și să țină ini rana
O primăvară de încredere,
Să~[i văd bucuroși ochii verzi ca minciuna 
Să mă văd In a lor vedere...

Și dacă n-o să reușesc să-țhspun toi 
Iar tu, îu incdpățînare, n-ai să crezi 
Am să mă reîntorc in tirziu! omul 
Și-am să rind minciuna din ochii mei verzi 
Vino, odată, primăvară nebună 
Anotimp d in .care minuni se-mp'elinii..

Mirccd BUJORCSCU

medicamente — 
ce mai doare

I. 1.' șlm! . .1 1 p .
ni 'dic.'un -ntit a provo.sat 
numai și numai necazuri 
oamenilor suferinzi. Fir 
gliiilc • dc aprovizionare 
slatoi incit.', după criterii 
arbitiare și lipsite de o 
meni" mi au ținut cont de 
nimic. Cmc rozi ta, rezistai 
/Xcea' t.a Se pare cai a fost 
deviza. Dar, din păcate, a. 
ce .1 luci u se conținu.i și 
acum Tot m ii mulți bol
navi ne vizitează, rugindu- 
ne i i ajutam. < 'uni ? lată 
una din întrebările căreia 
i am căutat răspuns. Dar 
nu l-am găsit. Situația mi 
dic.aini.nlelor . .te și mai 
acută. Iar a bolii ivilor și 
mai îngrijorătoare. Ei se 
îndreaptă cu speranțe spre 
farmaciile din municipiul 
nostru in c.mtarea medi
camentului dorit. Dar dc 
zam.igirca lor este dc-la o 
zi la alta mai maie. Dis
perarea se ciiibărTștt' fără 
voie în inimile bolnavilor. 
Cu fiecare zi ace.ti.i își 
văii și mai am< ninlată ă- 
nălatia, viața.

Am vizitat ieri lai maci i 
or. 15 din Petroșani, far
macie coordonatoare din 
municipiu) nostru. Am Vă
zut doar tafturi goale 
Mult ', multe rafturi goale 
care ar trebui să fie pline cu 
medicamente. Doamna Ma
rin Marian, farmacist di
riginte, șefa acestei unități, 
este la fel dc disperata.

I .iir: atom c'v din forma. i ■ 
ini nevoile să .pună tot 

mu des : ni'
„Nil știm elini vom i i 

din acest impas, no . pune 
inlcrlociFoarea. Notele
noastre de comandă, i- 
n-liniate Oficiului farma
ceutic judelr iii, smt tot 
mai puțin" onorate. Poziți
ile dc eon» tndn onorai" le 
poți numnra pe (.legatele li
nei inimi. Nu știm ce să 
mai spunem oamenilor. 
Mulți nu înțeleg ca nu pri
mim acești irwdteamente".

Din păi ilc, situația de
zastruoasă un se reduce 
n'im.u la anumite sortimen
te dc medicamente, ci la 
marca majoritate Cele mai 
căutate sini antinevralgi
ce, aspirine, antiinflam i- 
toare, cardiotonicc, anti
biotice in general, siropu
rile contra tusei și altele. 
T.egat de siropuri, trebuie 
sa arătam o altă anomalie 
legiferată de inumanita- 
toa vechiului regim. Aces
tea re prepară pe bază dc 
zahăr. Dar o di: poziție, a 
nu știm cui, interzice far
maciilor să cumpere zahăr 
pentru țin pararea acestor 
siropuri. /Xeeeași situație 
este și cil necesarul de 
ulei penii u anumite un
guente. Sperăm ca ine-

Gheorglic ( IURVAS.A

(( onlinuarc în pag. a 2 a)

In imagine, un crîin 
pei arhitectonic dc pc Io 
cili unde altădată era 
restaurantul („IMigiion")

Foia: Ion I.ICIU



2 ZORI NOI DUMINICA, 11 ' 1 BnUABIE 1990

LA RESTAURANTUL „CINA" - GUNOAIE, BATĂ IE UNA!

Să ducem mai departe Revoluția I

Nu aceasta este expresia egalității între femeie 
ți bărbat! In piața ngronlimontară clin Petroșani n- 
ceste trei femei descărcau produse alimentare, iar la 
rițiva pași, zeci de bărbați «c delectau cu țuică cum
părată la speculă, cu 100 )ci sticla. E bine, domnilor 
bărbați ? Foto: Ion 1.ICIU

nează'* 1, rimătorii ți roză
toarele jubilează printre 
ele, iar IGCL-ul fși ia, 
bine mersi, salariile, ba 
își permite să plătească 
și o echipă feminină de 
volei, care are o compor
tare în c impionat mai 
mult decît jenantă.

Săptămîna trecuta, fo
toreporterul nostru Ion 
I iciu a surprins aceste 
imagini care ne-au deve
nit deja familiare în lo
calitățile Văii Jiului. Se 
pare (e sigur) că lucrăto
rii salubrității se călău
zesc după vechea vorbă 
românească „n-aude, n-a 
vede", întrunit sesizările 
și reclamațiile oameni
lor, -eninalele noastre 
critice rămîn fără nici nn 
efect, „iu pur și simplu, 
au efectul unei frecții la 
un picior de lemn. Peste 
tot, in toate cartierele o- 
rașului, gunoaiele „tro

(Urmare din pag. I)

voluției. In jurul ei s-a 
conturat condensul in ac
tivitatea de salvare națio
nală. Intr-un cadru demo
crat c s-a constituit Consi
liul Provizoriu de Uniune 
N.-.’jon dă. l’ste o soluție 
pohta ă binevenită. Pentru 
a nu alunei i in anarhie 
și hac economii , pină la 
viitoarele alegeri este nece
sar |.r .’izoratul guvernă
rii. Cui poată folosi in a- 
cestv momente cruciale ale 
noii ip .teze a revoluției 
noastre disputele inveni- 
nate Je invective, presiu
nea unor e> /mente desta-
I ii datoare '!

•Să ducem mai departe 
revoluția cu demnitate I 
Să beneficiem în mod ci- 
.VUizat de căile noi des- 
ch.-e de ievoluție pentru 
înfăp'.n.rc 1 deplină a li
bertății și democrației. Se 
cuvine să înțelegem că 
Platformele politice ale 
diferitelor partide și gru
pări, inclusiv cea a FSN, 
nu au un caracter obliga
toriu. Fiecare om este li

Așadar, să ne întoar
cem la cele două ima
gini. Ele rcflec ă starea 
de fapt din stingă și din 
dreapta restaurantului 
„Cina" din Lupcni. Un 
bătrin mucalit, locuitor 
al unui bloc din apropie
re, ne mărturisea cu of
tică: ,,Sâ fiți dumnea

ber să-și aleagă adeziunea 
și își va afirma opțiunea 
la viitoarele alegeri. Ce va 
ciștiga platforma-program 
sau partidul care va în
truni o majoritate de vo
turi in alegeri ? Va ciștiga 
citeva mandate în plus în 
viitorul parlament. Din 
ciocnirile da opina ale 
diferitelor partide sau gru
pări sociale, din <1/zbate
rile politice se va plămădi, 
astfel, intr-un amplu și 
complex proces -.ocial, notil 
viitor al României. Un vi
itor in care valoiile liber
tății, democrației ți dem
nității cî.tigate de revolu
ție s*. n i fie simple vorbe 
goliți de conținut, ca pe 
vremea partidului unic, ci 
o realitate palpabilă, care 
să propulseze națiunea 
română în rîndul națiuni
lor lumii cu un înalt grad 
de civilizație. .Sîntcm da
tori, însă, să nu uităm nici 
un moment că în actuala 
ipostază a Revoluției noas
tre naționale, se impune, 
poate mai mult ca oricînd 
să ne facem datoria de a 
munci, înainte de a face 
politică. 

voastră sănătoși, gunoa
iele astea sini de la Cră
ciun și, daca veniți la 
Paști, tot aici le găsiți !“.

Domnule director al 
EGCL Lupcni, nu știm 
ce părere aveți despre 

■toate acestea dar sfatul 
nostru sincer este să vă 
mai puneți subalternii 
la- muncă. Altfel dau oa
menii buzna peste dum
neavoastră. Am trăit des
tul în mizerie morală ți 
nu ținem cu tot dina
dinsul să ne ținem cu 
mina de nas cind umblăm 
pe străzr. Aferim I

IMircea BUJORESCU

Poșta redacției
IOSIF CZANE, Petrila: 

Pe prim plan se află îm
bunătățirea aprov izionării 
cu alimente. Desigur tre
buie și vinuri bune, de ma
să De la Direcția comer
cială sintem asigurați că 
se fac demersuri pentru a 
obține repartiții sporite și 
la ace-t produs.

MARIA TR1F. Vulcan: 
Publicitatea solicitată de 
dv. costă 149 lei. Adrcsa- 
ți-vă prin poștă la admi
nistrația ziarului.

ȘERBAN MAJUNELA, 
din Uricani: Conducerea
Cooperativei de credit din 
Vulcan, in conformitate 
cu respectarea statutului, 
trebuie să vă restituie su
ma depu ă la această ban
că.

ANONIM, Lupcni: Cele 
sesizate de dv. nu putem 
șii dacă sini r< ile Totuși, 
adresați-vă primăriei ora
șului I.upcni pentru a re
lata ce se întimplă la ma
ternitatea din localitate.

OT’ARIUC LIVIU, Lo
rica, strada Muncii, bloc 
1114 ți uiți locatari din 
blocul A4: I^i nenumăra
tele problemele ridicate de 
dv. și constatate de noi la 
fața locului, solicităm ca 
EGCL Petrila și primăria 
să soluționeze necazurile 
cu care vă confiuntați cit 
și starea celor 11 aparta
mente părăsite ți distruse 
din blocurile B12, B14 ți 
B9.

ANONIM, Iscroni: Dară 
ața stau lucrurile cum le 
descrieți, de ce nu ați a- 
vut curajul să vă semnați? 
Vtnzătoarea, la sesizarea 
dv., v-a înapoiat suta de 
lei. "

Lipsa
(Urmare din pag. 1)

nea lege să fie abrogată cit 
mai repede, in interesul 
bolnavilor. Gelc mai mari 
probleme le întlmpină bol
navii de diabet. Insulina 
simplă a lipsit mult timp. 
Cantitățile existente acum 
slnt infime. Edulcorantelo 
(znharlnfl ote) de asemenea 
lipsesc.

CURȚI
llnde-i Vulcanul 7

Un cunoscut ne-a relatat, deunăzi, următoarele: 
„Cu puțin timp in urmă, un prieten din București, 
care se întorcea acasă pe șoseaua E79, venind din
spre Hațeg, a vrut să mă viziteze la Vulcan. A a- 
juns în l’etroșani, apoi la Livezeni și, la intersecție, 
s-a întrebat (n-a mai fost niciodată pe aici), pe unde 
trebuie să meargă pentru a ajunge la Vulcan. A 
privit panoul rutier instalat lingă pasajul feroviar, 
dar pe acesta erau trecute doar localitățile Lupcni, 
Uricani și Cimpu lui Neag. A ridicat din umeri ți .. 
s-a dus la București l“.

Sesizare i este întemeiată. Un panou rutier î- 
dentic celui din fotografie, pe care nu este înscris 
Vulcanul (in fotografic, cel de la pasajul de la Ei- 
vezeni) este amplasat și la ieșirea din defileu. Su
gerăm celor în drept să facă rectificările de rigoare. 
Altfel, vor m.ii fi, probabil, confuzii de genul celei 
relatate.

• Ghcorghc OLTEANU

De la Direcția 
municipiului 

In urma sondajului de 
opinie inițiat de ziarul 
„Zori noi", a numeroaselor 
solicitări din partea cum
părătorilor și a analizei 
programului de' aprovizio
nare stabilit de forurile 
tutelare, s-au luat măsuri 
ca. începind cu luna fe
bruarie 1990, unele produ
se alimentare, încă defici
tare, să se desfacă pe bază 
de norme maxime de con
sum.

Astfel s-au stabilit ca 
norme maxime de consum 
pe locuitor: zahăr — 1,1
kg, unt — 100 gr, ouă — 10 
buc. Aceste măsuri au fost 
luate de comun acord cu 
comandamentul de apro-

de medicamente
Nici copiii nu sint mai 

favorizați. N-au mai lost 
supozitoare, de nici un fel, 
de luni de zile. Iar prepa
rarea lor este împiedicată 
de lipsa substanțelor me
dicamentoase.

In luna februarie, pină 
ieri, nu s-a primit nimici. 
Există însă promisiuni că 
fc vor primi unele medi
camente. Vrem și noi să

comercială a 
Petroșani

•

vizionare județean ca ur
mare a faptului că progra
mul de aprovizionare sta
bilit pe baza producției 
planificate nu satisface 
decit într-o măsură mică 
necesitățile de consum.

Unii furnizori, cum este 
fabrica de zahăr Arad, ne 
transmit, că din lipsa ma
teriei prime nu ne poate 
livra nici cantitățile sta
bilite In program. Mențio
năm că aceste măsuri au 
un caracter temporar, pini 
cînd Industria alimentară 
republicană va intra în 
normal și importurile de 
produse alimentare se vor 
derula în cantitățile stabi
lite.

credem că lucrurile vor 
intra in normal. Această 
plagă, a lipsei de medica
mente, trebuie „vindecată" 
cit mai răpiri. Bolnavii 
au nevoie de medicamente, 
nu de sfaturi și drumuri 
inutile. Sperăm că apelul 
nostru, făcut în numele 
bolnavilor din Valea Jiu
lui, se va face auzit acolo 
unde trebuie.

INVITAȚIE. Doamna 
Tomșa Iliana (Ileana), ma
ma a trei copii cu numele 
Delia, Raluca ți Cosmin, 
este invitată la redacție 
pentru informații cu privi
re la scrisori și un pachet 
din Corsica. (T.S.)

CAI DE ACCES. La U- 
ricani, constructorul noilor 
blocuri de locuințe a ne
glijat sistematic să-și în
deplinească obligațiile față 
de cetățeni, neexecutînd 
o scrie de căi dc acees și 
alte elemente de sistema
tizare pe orizontală. Efec
tul: în zilele ploioase, pen
tru a intra în blocurile noi 
din cartierul „Bucura", 
trebuie să înoți prin no
roaie. Cind se vor face cele 
prevăzute in proiect ?

PUBLICAȚIE. După in
formațiile noastre. mîine 
va apărea în chioșcuri o 
nouă gazetă. Ea se numește 
„Valea Jiului — dc luni 
pină luni" și este o publi
cație libciă săptămînală, e- 
ditatâ de un grup de tipo
grafi din Petroșani.

STUDIOU. Și a reluat ac
tivitatea „Studioul Z". Este 

vorba dc grupul de artiști 
din Vulcan — creatori li
terari, interpreți de muzi
că folk și rock, artiști co
mici etc. In aceste zile sînt 
programate, la clubul din 
oraș, spectacole pentru mi
litai i și pentru elevi. (II.D.) 

ACTE. La redacție au 
fost aduse acte importan
te, găsite în tren, pe 
numele Rusu Gabriel Va- 
lerică, din județul Boto
șani. Păgubașul este invi
tat la administrația ziaru
lui pentru a intra în po
sesia acestor acte.

PERMISE. In ultimul 
timp sergentul major Flo
rin Tat, dc la Politia din 
Aninoasa, a depistat trei 
tineri conducînd mo’orete 
ftii.î a poseda permise de 
cond>i' ere. Este vorba de ■ 
Pelru Dorinei Burlec, Da
niel I.'.nc și Marius losif. 
Ultimul, din Ccrtejul do 
Sus, i câleease „Hoinarul" 
cumpărat din Vulcan .pen
tru a ajunge la gara din 
Petroșani. A fost oprit din 
cursă după vreo trei kilo- 
mi tri, la intersecția spi e 
Aninoasa. Aviz amatorilorl

PRECIZARE. De la Ca-1 
de ajutor reciproc a sindi
catelor din Petroșani ni sc 
comunică faptul că toți 
membrij CAR care doresc 
să plece în străinătate, la 
obținerea pașaportului, 
vor trebui să prezinte și o 
adeverință din partea CAR, 
privind împrumuturile pe 
care le au dc achitat. (G.G.) )

SESIZARE. Sintem sesi
zați că blocul lfi, din car
tierul 8 Martie din Petrila 
nu beneficiază încă dc apă 
caldă și căldură. Lucrările, 
începute la un semnal a- 
părut in ziarul nostru din 
6 februarie, au fost sistate, 
situația râmlnînd, așadar, 
neschimbată. Ce părere 
aveți, domnilor de la 
EGCL, de o atare „consec
vență" ?l

EXCURSII. La Filiala 
din Petroșani a BTT se 
primesc înscrieri pentru 
excursii în URSS. Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, RDG 
și Ungaria. In colaborare 
cu partenerii din țările 
re-pcctive se asigură toate 
serviciile necesare pentru 
grupurile do turiști. Ex
cursiile au durata intre 
3—12 zile, cu excepția Un
gariei, unde sejurul este 
dc numai o zl.

Rubrică realizată do
( T. DIACONU
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Cronică rimată liberă

ORICUM, TOATE DIHTR-ODATA.

HERMANN OBERTH, uliul din
pionierii astronauticii

a 
de

Prin caracterul lui ori
ginal, cercetătorul Her
mann Oberth, ultimul ma
re pionier al rachetelor 
și astronauticii, care 
murit la sfîr.șitul lui
ccmbrie La virsta de 95 de 
ani, a fost numit adeseori 
ca un „fenomen al Tran
silvaniei", la început in
tr-o manieră glumeață, a- 
poi, mai tîrziu, cu respect 
și recunoștință. In iulie 
1969, cînd nu mai era tî- 
năr, asista •. la invitația 
lui Werner von Braun, la 
realizarea visurilor sale: de 
la tribuna de onoare la 
Cape Canaveral a văzut 
plecînd astronauții lui A- 
pollo 11 spre Lună unde 
trebuiau să fie primii oa
meni care să pună piciorul 
acolo. Hermann Oberth 
n-avea decit 14 ani cînd 
imagina că debarcarea pe 
Lună nu se putea face de
cît cu o rachetă. Avusese 
ideea citind „De la Pâ- 
mînt la Lună" de .lulcs 
Verne, roman de anticipa
ție în care eroul este cata
pultat de un tun pe sateli
tul nostru natural. Oame
nii nu ar putea rezista 
formidabila presiune, i 

■ tata liceanul din 
ilvania.
Hermann Oberth, 

la 25 iunie 1891 la

epocă in care se instala 
apa curentă și electricita
tea. Profesorul lui de fizi
că afirmase că nu se va 
ajunge la folosirea electri
cității pentru iluminat. 
Hermann Obertli își crea
se propria lui lume. Visă
tor și distrat, era de rîsul 
orașului deoarece, adîncit

de
se

la
con-

Tran-

a 
det ali

cii

lui 
vc- 
sc 

fără
sa

linii

I 
I 
I 
I 
I 
I

născut 
Sibii;

— oraș care a clobîndit 
prin ororile s^urității o 
tr: i celebritate —, a crcs- 
■ ut la Sighișoara într-o

în calcule și proiecte, 
gea prin gropi alături 
trotuar pentru a nu 
lovi de trecători.

Mai tîrziu studentul 
proiectat, cu toate
ile tehnice, o rachetă 
combustibil lichid. Apoi a 
el iborat, pină* la < le mai 
neînsemnate amănunte, 
geniale idei asupra cuceri
rii spațiului. Ma\ Wolf, 
care n-a înțeles îndrăzne-r 
țele reflecții ale tînărului 
cercetător, i a respins teza

de doctorat. Reacția 
Obcrth: „Așteptați să 
deți. Vă voi arăta că 
poate ajunge savant și 
titlul de doctor, chiar 
vânt mai mare decit
dintre dumneavoastră". Re
zultatul cercetărilor a fost 
publicat în 1923 în cartea 
„Rachetele în spațiul in
terplanetar", care a susci
tat incrcdibilitate. S-a re
tras plin de amărăciune 
in Transilvania și ajunge 
profesor de fizică și ma
tematică la Mediaș. In 1929 
i-a fost reeditată lucra
rea sub titlul „Căile astro- 
nauticii". Printre tinbrii en
tuziaști, care încercau să-i 
pună în practică ideile, 
era și VVcrner von Braun.

După al doilea război 
mondial a lucrat în Elve
ția, la departamentul mi
litar de la Berna, apoi în 
marina militară italiană 
la La Spezia. In 1956 Wer- 
ner von Braun l-a făcut să 
vină la Ilunstville (Alaba- 
ma) în centrul de încercări 
al rachetelor armatei ame
ricane. Dar doi ani 
tîrziu Oberth s-a 
în apropiere de 
bfrg.

mai 
retras 

Nurom-
I

I

Cea mai înaltă clădire din lume
Comisia de dezvoltare mbană din Chicago a 

aprobat proiectul de construcție al celei mai înalte 
clădiri din lume, ■ are a și fost denumită „Sulița din 
Chicago". Clădirea va avea 123 etaje, cu 15 mii 
multe decît cea mat înaltă clădire existent.! In oraș. 
Sc prevede ca realizarea clădirii — care va Începe 
spre mijlocul deceniului următor — să fie termina
tă în numai trei ani. Un număr dc 12 etaje ale clă
dirii vor fi rezervate unui uriaș garaj.

DEBUT

partide.
ni.is.i rotundă intre cele J 
Desen de Ștefan KOVAtCS

Domnilor, iată că viața, încet, intră în normal 
Și cei mulți ne aruncarăm acei ochelari <le cal 
Cil care, pășeam, orbește, înspre hăul iminent 
Cirmuiți cu „dibăcie" de.......cîrmaciul eminent"...
Prea încet se mișcă...... treaba" și prea iute toții vor
Să ajungă prin consilii sau chiar în înaltul for ! 
I’rca-ncet organizatorii instituțiilor cheie 
Sarcinile „asumate" sc decid să... și lc-nchcie ! 
Și prea iute și acuma, unii, încă sc aruncă 
Ajutoarele primite să-și împartă, fără muncă 
Alții-n schimb tergiversează și le țin și-acutn stocate 
Prefăcindu-se a nu ști cit de mult sint așteptate... 
Magazinele, aproape, după-amiaza sint cam goale 
Cei cc-s puși ca să,., le umple stau și-acuma la...

„taclale" 
Vor și-acum să se mai „schimbe", se luptă pentru 

șefie 
Insă nu-mpart bine marfa cum ar trebui să fie! 
Dimineața „e“ de toate. De la slujbă însă, cînd 
Te întorci și tu acasă și-ai „dori" să stai la rînd 
Bate vintul printre rafturi. Și aceasta numai pentru 
Că nu-i marfa împărțită omenește, de la centru ! 
Cîte-un pic și dimineață, citc-un pic și după masă 
Și-ar mai „prinde" niște ouă și cei caic vin spre 

casă... 
E adevărat, știm toții, dintr-odată nu se poate 
Cornul abundenței nu-i plin să reverse peste noapte 
Darul său cu care-n pripă să ne sature pe toți 
(Că, mai sint pe ici, pe colo și din ăia numiți...hoți) 
Insă mai pe indcletc-i necesar să muncim noi 
Că știm bine, ceaușiștii nc-au lăsat puțin „cam gai" 
De la mic Ia marc-acuma să facem din munca noastră 
Să „spălăm" gospodăria care este, totuși... proastă ! 
Sint prea multe șanțuri încă, abundență de gunoaie 
Ce nu le-o „spăla" natura cu zăpadă sau cu ploaie ! 
Și-apoi, gospodarii noștri ar fi bine să gîndească 
Că mai sînt destui aceia cc-ar dori să sc-ncălzească 
Unii chiar să facă-o baie, alții să sc spele doar 
Și de chiar o fac, înseamnă că-i vreun sfînt în

calendar 
Oricum, toate dintr-odată, știm prea bine, nu se 

poate 
Insă treaba nu va merge niciodată ca pe roate 
Dc nu demarăm odată, cu dragoste să pornim 
Că acuma sînteni LIBERI. Și-abia, după ce MUNCIM 
Să ne-nscricm prin partide sau la miting să vorbim. 
Asta-nscainnă-n 'libertate, demnitațe să trăim !

Ion LICIU

Momîrlanii trăiesc după 
dreapta măsură a lucrurilor

...încă din antichitate și 
nn e greu să demonstrăm 
adevărul acestei afirmații, 
odată ce putem porni de 
la analiza științifică a sis
temelor bioritinice, a sanc
tuarelor dc la Sarmizege- 
tusa și C’ostcști privind 
măsurile timpului, privind 
felul cum au înțeles stră
moșii noștri să drămuiască 
acest timp, adică să-1 îm
partă pentru munca la 
timp, acasă, la pădure, la 
colibă, adică acolo unde 
puteau să-și crească, să-și 
îngrijească animalele. Oa
re cînd nu a fost îndrăgos
tit țăranul român de ani
malele sale, fie el de la 
cîmpie sau de la munte ? 
Nedreptățile, înfipte fără 
milă în sufletul și mintea 
lui l-au făcut să „reflecte
ze" folcloric și, în ascun
zișul glumei, la vreo pe
trecere mai mică sau la 
vreo nuntă să arunce pe o 
închipuită balanță a drep
tății și acestea: „Ia te uită 
la primaru’/cum îi fîllîie

chieptaru’/ținc-l drace 
nu zboare/c-o băut un 
de moare/și unul de covă- 
sit/mult mă mir că n-o 
plesnit/și unul de lapte 
dulce/mult mă mir de nu

DIN MOȘI
STRĂMOȘI

să 
pic

I
I

I
I
II
i

I

• • •

sau 
i-am 

româ- 
jalca 

așa 
este

Să știi că 
copacii, iar 
le lor, pe i 

le ascmănain cu 
cad fără vlagă;
mea lipsită dc 

caută zadarnic 
pădurea îmbătrîncște și ca 
cu păsări cu tot, păsările 
cîntă acum răgușit, cerul 
nu mai soarbe trilurile, iar 
lumea spune că va fi sp- 
cetă. Ah, prietene, ce-aș 
bea un pahar cu apă din 
fîntma copilăriei...

Noaptea mă vreau 
părăsită și plină dc 
Zidurile mele să fie

îmbătrînesc 
crcngi- 

care noi 
viscolul, 
privirea 

orizonturi 
pădurea.

cetate 
taine, 

gin-

Suferința
b

da duminică

S-o duce/și vreo șapte 
smîntînă/că nici dracu’ 
mai mină...". Iată, nu 
te mult timp Va fi un 
de cînd i-am auzit 
munte strigîndu-și cu 
„mim iunile", acele 
de folclor momîrlanesc prin 
care criticau orînduirea 
nedreaptă a lui ceaușescu, 
cel care ii obliga să plă
tească, pentru fiecare vită 
cu vițel, peste 800 1 lapte 
pe an I I-am auzit în 
toată zona de nord-est a 
Văii Jiului, în Preluca, în 
Cleanga, Boul, Jigoru, Sa
șii, Ștevia, Dobraia, l’iii.lop 
Prunți, Muncelele Ră.'.coa- 
lei și- Jiețultii, Voivodu,

de 
nu 1 
pes- 

an 
in 

„of" 
perle

Dealul Cimpii, Taia 
Sterminos, dar parcă 
auzit în toată țara 
ncască; jalea lor era 
mea, jalea noastră, 
cum încrederea lor
încrederea mea, a noastră, 
în turnura spre bine 
România de azi. Ii aud 
bind că oile fată 
zdraveni, semne de an 
și mă bucur că vor 
mărească averea, ciopoarele 
de oi și vilele. Da, „îmi 
tresaltă inima de bucurie" 
pentru ei, momîrlanii din 
cele peste 2800 de familii 
din zona Petrilei, pentru 
celelalte mii de familii din 
zona Văii Jiului. Să-i ajute 
Cel de sus în gîndul lor 
bun — cu toții știm ce în
seamnă asta pentru hrana 
tuturor — să trăiască 
mai departe ani mulți 
fericiți cu adevărat < 
dreapta măsură a lucruri
lor, după cum, pe drept, 
li se cuvine.

din 
vor- 
mici 
bun 

să-și

t pe 
i și 
după

I’rof. Ioan Dan BAI. AN

duri, sau poate judecăți 
dc sau fără valoare. Noap
tea mă vreau cetate pără
sită și. Doamne, ce liniște 
apasă pc ziduri și cit 
sigură c, pe cîntecul 
cucuvaia... ! Să nu mă 
trebi dc ce noaptea 
vreau cctalc părăsită ! 
știai Că toate celățilc pără
site așteaptă, timp de 
istorie întreagă, să fie 
cuite ? Mi-c frică de 
ianjrni !

Poate iți amintești A- 
maradia, rîul picioa
relor noastre de co

pii. Aninii se agățau de a- 
pele ei ca de o iluzie năs
cătoare de verde. Și sălci
ile, ah, sălciile ‘ aplecate 
a rugăciune, a cumpănă de 
timp, sau a iubire dc apă...

Acum, aninii ard de aș
teptare și sălciile sc mai 
roagă încă, unui Dumnezeu 
care trece rar pe acolo. 
Amaradia nu mai este de
cit un fir dc apă care 
curge pc maluri '''' înalte, 
pentru că, dragul mi ti. și 
rillrilc itnbătrîncsc...

Iar fu, minune cu 
ochi ca minciuna, 
unde mergi fără mi

ne; din atitea intimplăii 
ci te am trăit, nn te doare 
nieiuna ? Nu auzi cum, din
spre neunde, o rugă tirzie 
sc îndreaptă spre tine 
caută ochii mei verzi 
minciuna, dar mai 
ca verdele trist din 
ne... !

ci c 

ci. 
îri
ma 
Nu

o 
lo- 

p5-

și te
ea 

ve rzi 
eoli-

Mircea BUJORESCT

i

Epigrame de altădată
La „Central" în crîșmă — 
Veselie multă
Unii mîncă ciorbă
Alții tac... și-nscultă

★
La „alimentara" 

Bunul meu coleg 
A șoptit un banc 
Și mă mir, prieteni. 
C-a rămas întreg

II. DOOROGEANU

ORIZONTAL 1) Picată , 
2) Picată — Picate din 
bloc 1 3) Picată — Picată pe 
jumătate I 4) Admisă, o 
partel — Pică la cirlig; 5) 
Picate și din... pom — Di
minutiv feminin; 6) Picați 
la utmăl — Venită la ur
mă — De față; 7) Șeful 171 
(pl.) — A pica (fig.) ; 
Acoperă ce pică n el; 
Picată-n coadă I... — și 
cate-n cap I — Joc de 
pil ; 10) Picat de sus
Picat sub greutăți

8)
9) 

pi
co

VERTICAL: 1) Tras la 
față, de frică — Picate de 
la țară; 2) Sub picaturi... 
de vorbe — Picat ia ur 
mă I 3) I’ica'â; 4) Picară, 
ceva l — Textilist; 5) Pi- 
cate-n poartă — Spus la 
picnic; 6) Mutat in centru! 
— Picat de sus; 7) Picată 
in fine 1 — A sta să pice 
ceva; (1) l’icare pe Jumăta
te I 
Nu 
10)

— La minor (muz.) ; 9) 
admite doar picâtuti ; 
In ce-i pică.

X vi. M •» »>|»f r
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Consiliul
(Urmare din pug. I)

Salvării Naționale, 27 re
prezentanți ai uniunilor 
minorităților naționale și 
3 reprezentanți ai Asocia
ției foștilor deținuți poli
tici — în total 241 membri.

Tot prin consens s-a ho- 
tiirît ca partidele care se 
vor mai constitui în con
tinuare să intre în compo
nența Consiliului Provizo
riu de Uniune Națională 
ca observatori.

★
Vineri seara a luat >l'îr- 

.șit prima reuniune a rc-

De la Ministerul înva|iimintului despre
Perfecționarea 

cadrelor didactice
Agenția de presă Ttom- 

ipres a primit din partea 
, Ministerului Invățumîntu- 
lul următoarele precizări 
cu privire la desfășurarea 

1 activităților de perfecțio
nare a cadrelor didactice 

’ în acest an școlar:
1. — Cursurile de reci

clare, de pregătire pentru 
definitivat și pentru gradul 
II se vor desfășura în va
canțele de primăvară și 
vară, după cum va stabili 
.fiecare facultate, respectiv 
jiceu pedagogic.

Conținutul cursurilor va 
• consja din teme de specia- 

1 Ift.itc, metodioa spcciali- 
' tății, precum și teme do 

psihopedagogie, potrivit 
planurilor de Invățâmînt 
pentru perfecționare.

2. — Proba scrisa de 
pci i.iht.ite — pentru gra

dul I, seria 1989—1991, se 
va desfășura în ziua de 19 
aprilie a.c., ora 9, la fa- 
ctih.iți și licee pedagogice.

3 — Examenele pentru 
definitivare și pentru gra

M i c ci p u b I i c i t a t e
ANIVERSARI

CU OCAZIA împlinirii 
9 !>7 dc iini. Nu n i Iz-
nuț.i Cojocarii urca/.î 
scumpii lor g.'izrl- Mincrva 
Miron, „La mulți ani !" I 
rieili (131)

V INZARI

VI ND < onven.'ibll, Vi<l: <>. 
recordor nou, instalație
recepție satelit, decodor 
(ilinnet. Lupi ni. tylefjm 
60672. (111!)

VINI) motor, iulie vltezi 
Wartburg și alte pie e. In
formații, Uneam, strada 
Muncii, bloc 4/?,7. (I 10)

ril.RDLRI

l'JERDUT legitimații ci. 
viciu pe numele hircu Te
ma, eliberați de IM Petrii.i. 
(■> declar nulă. (139)

PIERDUT dovadă pentru 
porumb nr. 01730, elibei i 
Iji de GIG Petroșani, pen
tru a ridica 130 kg po 
nimb. O declar nulii (138)

PIERDUT carnet student 
pe numele Pipr-rea Ion So
rin, eliberat ck- Inslilutul 
de mine Petroșani. II d 
clar nul. (137)

Provizorîu
prezentanților partidelor 
politice și ai Consiliului 
Frontului Șalvarii Națio
nale.

După umple dezbateri, 
desfășurate intr-o atmos
feră aprinsă, uneori con
tradictorii, dar constructi
vă, participanții au stabilit 
structura și componența 
noului Consiliu Provizo
riu de Uniune Națională, 
reprezentanții uniunilor mi. 
norilăților naționale și ai 
Asociației foștilor deținuți 
politici.

dul II se vor desfășura, ca 
și în anii prcccdcnți. în 
prima decada a lunii sep
tembrie.

Candidații care urmau 
să susțină examenul de 
definitivat in sesiunea de
cembrie 1989 (sesiune care 
nu a mai avut loc) se vor 
prezenta la sesiunea din 
septembrie 1990.

In acest an se organizea
ză și o sesiune specială 
pentru cadrele didactice 
care nu au obținut, în ter
menul legal, definitivarea. 
Acestea vor susține exa
menul in cadrul sesiunii 
curente de definitivat, din 
septembrie 1990. Informa
ții suplimentare se pot ob
ține de la inspectoratele 
școlare.

4. — înscrierile pentru 
definitivat și grade didac
tice, pentru anul școlar 
1990—1991, se fac potrivit 
normelor prevăzute in Sta
tutul personalului didac
tic și în Metodologia acti
vităților dc perfecționare.

PIERDUT legitimație v 
viciu ( numele (iui'i'K 
Mușa, clibvr.'itii dc 
IPSRUEEM I' . , i< 
declar nulă. (I.V>)

PIERDUT legitimație vcr. 
viciu pe numele SAuiiî loan, 
••liieiat.i de IM Lupvni. fi 
di-"l ii nulii (Iii)

Dl ( i si

< Ol.i;( 11\ 1 i. dc ca
dre didactice de I., Șeoa- 
l.i gi m'r.'ilă nr. 3 l'elri- 
la cslc alături dc colega 
lor Guia Mariana in în
cercarea gr<-.i prin care 
trece prin decesul so
țului ei

mg. GI |\ VIORII.

'Transmitem sincere 
condob anțc. (136)

I "HI I \ IIAIIciinu 
este alaiuri dc Mariana 
și Carmen, in greaii.i 
încercări- pricinuită de 
pi< rdi-ri-n soțului si ta
tălui

\ 101(1 |

de Uniune
Prin consens s-a hotiirîl 

ca reprezentanții partide
lor care se vor constitui 
în continuare să intre în 
componența Consiliului 
Provizoriu de Uniune Na
ționala in calitate de ob
servatori.

Dată fiind ora întîrziata, 
participanții la ședință au 
hotărit, cu majoritate de 
voturi, ci ședința să fio 
reluată, marți, 13 februa
rie 1990, ora 10,00, cînd ur
inează să fie abordate, în 
continuare, probleme pri
vind alegerea organelor

SCURTE ȘTIRj
• Guvernul român I 

Organizația Mondiala a 
Sănătății au elaborat dt 
comun acord un plan dc 
luptă împotriva SIDA în 
România — a declarat la 
o conferință de presă, In 
capitala Danemarcei, Jo 
Eirik Asvall, director re
gional al OMS pentru Eu
ropa.

• Guvernul Italian a ho- 
tărît să trimită un tren 
„al păcii și culturii" în 
România. Inițiativa a fost 
luată în cadrul unei reu
niuni prezidate de subse
cretarul la Președinția Con
siliului de Miniștri, Nino 
Gristofori. Trenul va ple
ca din Roma la 7 martie 
șl va trece prin următoa
rele orașe: Timișoara, O- 
radea, Satu Mare, Iași și 
București — informează a- 
genția ANSA.

• Fostul lider est-ger- 
man, Ericli lionecker, nu 
va putea pleca în Dane
marca, unde i s-a oferit re
fugiu dc un activist dc 
partid, relatează agenția 
Taniug. Decizia a fost lua
tă de procurorul de stat 
est-german, care a spus că 
lionecker nu poate fugi de 
răspundere și nu i se va 
permite să părăsească țara 
fiind sub anchetă. In mar

f ILME
11 februarie

PETROȘANI — l’ai di
gul: Steaua Sudului; 7 
Noiembrie: C'ei care plă
tesc cu viața; Unirea: 
Drumul oaselor.

LUPENI: Noiembrie,
ultimul b 1.

VULCAN: Ilibernatus.
LONEA: Comisarul Gar- 

done in acțiune.
URICANI: Ultimul

războinic.
PETRII A: Sprijiniți I 

pe șerif,
ANINOASA Colosul 

din Rodos, I-II.
12 februarie

PETROȘANI — l’arin- 
gul: Faleze po nisip; 7 
Noiembrie: Sprijiniți 1
pe șerif; Unirea: Destin 
tragic.

LUPENI: Ultima noap. 
te a Șclierczadei,

VULCAN; Ultimul 
războinic.

LONEA; Un pa-, greșit.
URICzîNI: Oricaie fată 

iubește un băiat.

T V
• 1 f< brii.ii i,

9,00 Ginmasl li.ii pentru
toți.

9,10 Universul copiilor.
10,16 Film seri.il

Uimitorul căpitan
/ Nemo.

Națională
conducătoare ale Consiliu
lui Provizoriu de Uniune 
Națională și modalitățile 
de lucru concrete ale a- 
ccstuia.

Intr-o scurta întîlnirc 
cu ziariști români și co
respondenți ai presei străi
ne, domnul Iliescu a sub
liniat importanța acestei 
prime reuniuni, apreciind 
că s-a ajuns la o înțelegere 
prip consens asupra pro
blemelor dezbătute.

(Rom preș)

tie, el va fi adus in fața 
tribunalului sub acuzația 
de înaltă trădare.

• Slovenia a devenit pri
ma republică din Iugosla
via al cărei partid, fost 
comunist, s-a orientat spre 
social-democrațic, luînd 
ca model Partidul Social- 
Democrat vest-german — 
transmite din Liubliana tri
misul special al agenției 
France Presso. Suprimarea 
cuvântului „comunist" a 
intervenit la 4 februarie, 
la Liubliana, capitala Slo
veniei, în cursul linei reu
niuni a UC din Slovenia, 
cînd acest partid a hotărît 
să se rupă de Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia 
ca urmare a opoziției între 
delegații sloveni reformiști 
și colegii lor sîrbi conser
vatori.

• După cum relatează 
agenția TASS, in Ucraina 
a fost constituit Consiliul 
asociațiilor naționale care 
reunește organizațiile cul
turale ale grupurilor na
ționale din republică între 
care români, bulgari, ar
meni, unguri, evrei și alții. 
Consiliul își propune să 
coordoneze activitatea aso
ciațiilor naționale zonale 
și să contribuie la întări
rea bunelor relații dintre 
popoare.

11,00 Actualități.
11.10 Armata poporului.
11,45 Viața satului.
13,00 Mapamond.
13,20 Caleidoscop.
17.40 Adevăruri de u c 

avem nevoie
18,00 Film serial.

Isaura.
18.30 Muzică și pul- i- 

tatc.
18.40 Tribunii partidelor 

politice.
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.10 Film artistic.

Te iubesc, Mark .'
Producție a studiou
rilor americano. 

22,03 Dans, dans, dans. 
22,43 Actualități.
23,01 Nocturna.

12 februarie!

l.i.ăO Opinii, opinii, opi
nii...

16,00 Actualități.
16.10 Emisiune In limbi 

maghiară.
19.10 Desene animate
19,30 Actualități.
20.15 Tezaur folcloric.
20.40 Să vorbim despi 

libertate,
20,50 Panoranu econo

mie.
21.15 Roman foili-lmi

Nopți și zile,
22.10 Telcsport ’
22.11) Reflector.
23,00 Actualități.
'2.20 Nocturna.

A

întreprinderea de 
industrializarea laptelui 

Hunedoara — Deva >
ÎNCADREAZĂ urgent

pentru Fdbrica de Produsle Lactate Petroșani
— Livczeni

următorul personal
— 3 lăcătuși mecanici întreținere și re 

parații
— 2 electricieni întreținere și reparații t
— 1 mecanic friqotehnist
— 1 sudor autogen și electric
— 1 strungar
— 1 mecanic auto
— 2 zidari-zugravi
Condiții, conform Legii tu. 12/1971 și 

Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la sediul fabricii, 

telefon 41823.

Institutul de proiectare 
Hunedoara-Deva

ANUNȚAM PE CEI INTERESAȚI, 
PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, 
LĂRGIREA GAMEI PRESTĂRILOR 
CE SE EFECTUEAZĂ LA CERERE ;

i

■ Documentații complete pentru con
strucții civile, de cult, industriale, agrozo
otehnice, lucrări tehnico-edilitare, drumuri, 
locuințe personale, anexe, instalații de orice 
fel în construcții existente, modernizări;

■ Proiecte de mobilier și decorațiupi in
terioare pentru toate genurile de lucrări ;

■ Documentații pentru reparații capita
le și curente, amenajări și expertize tehni
ce ;

■ Lucrări topografice și geodezice;
■ Proiecte de amenajare a teritoriului 

și urbanism, inclusiv studii sociologice de 
fundamentare a acestora;

■ Documentații de înstrăinare a imobi
lelor și terenurilor, partajări etc ;

■ Elemente de grafică și design (invita, 
ții, felicitări, reclame, afișe, firme, monumen
te funerare etc) ;

Comenzile se pot depune la sediul insti
tutului din Deva, Piața Victoriei nr. 2, cod 
2700. Informații suplimentare la telefon 12430 
sau 13730, interior 16 sau 40.

Cooperativa „Straja" 
L u p e n i
ÎNCADREAZĂ;

— con ta Iii 1 șef
—- paznic (bărbați) »
Condițiile de încadrare sini cele prevă

zute în Legea nr. 12/1971 si Hotărîrea nr. 
4/1988 a UCECOM.

Relații suplimentare se pot primi la bi
roul personal invățămint al cooperativei, 
precum și prin telefon 60312 — 60593.

Rtdacțio șl administrația > Petrojonl. sfr. Nicolae tlălccscu. nr. 2 i Telefoane ) secretariat: 41662) «ccții i 416C3, 4216L 
Tiparul i Tipografia Petroșani, str. Nicolae D.llccsco nr. 2. telefon 413G5.

seri.il

