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AM PLECAT 
SA COLINDĂM

Am plecat să colindăm 
Domn, domn să-nălțăm 
Cînd boierii nu-s acasă 
Domn, domn să-nălțăm. 
C-au plecat la vînătoare 
Domn, domn să-nălțăm 
Să vîneze căprioare 
Domn, domn să-nălțăm. 
Căprioare n-au vînat 
Domn, domn să-nălțăm 
Și-au vînat un iepuraș 
Domn, domn să-nălțain. 
Să facă din pielea lui 
Domn, domn să-nălțăm 
Veștmînt frumos Domnului 
Domn, domn să-nălțăm.

GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTĂRĂȘTE

ART. 1. — Ziua de 21 decembrie 1990 esic zi nelucrătoaro, 
urmind a fi recuperata.

Sini exceptate de la prevederile alin. 1 unitățile din industria 
alimentară ți comerciale destinate aprovizionării populației cu 
produse agroalimentare care vor avea program de lucru normal.

ART. 2. — Ziua de 25 decembrie 1990 este zi nclucrătoarc.
Unitățile de alimentație publică vor avea in această zi pro

gram de lucru de duminică, iar farmaciile și unitățile sanitare 
vor lucra potrivit unui program stabilit de Ministerul Sănătății, 
care să asigure asistența sanitară a populației.

ART. 3. — Nu beneficiază de prevederile’ art. 1 șl 2 unitățile 
cu foc continuu, precum și alte unități a căror nctivifate nu poa
te fi întreruptă.

ART. 4. — Recuperarea timpului de muncă lucrat de către 
angajații unităților prevăzute la art. 1, 2 ți 3 urmează a se face 
eșalonat in conformitate cu prevederile legale.

Ilotărirca este semnată de dl. prim-ministru. Petre Roman.

Democrație de zi și de noapte
La miezul nopții de 10 spre 11 decembrie, pe 

la geamurile noastre s-au auzit citeva colinde, 
devenite deja tradiționale: „Jos lliescu“ ; „Nu 
stați în balcoane/Că muriți de foame“ ; Colin
dătorii, studenți la IM Petroșani, încercau să-și 
aducă modesta lor contribuție la consolidarea 
democrației și... la odihna părinților și fraților 
lor întorși de la lucru. Np. discutăm justețea 
sau injustețea revendicărilor politice care au 
însoțit insolita demonstrație nocturnă. Fiecare 
are dreptul de a avea convingeri politice proprii 
și a le face publice. Nu înțelegem însă de ce 
trebuia să Se întîmple asta la miezul nopții. 
Sperăm că nu au fost derutați de chemările 
„Convenției organizațiilor studențești Timișoa
ra1*,  care cereau o trezire din somnul rațiunii, 
nu din binemeritata odihnă.

N-am înțeles nici de ce a trebuit să vină 
studenți tocmai din Timișoara pentru a chema 
la manifestații. Studenții noștri nu au propriile 
convingeri, ei nu pot să gindească singuri 7 
Opțiunea politică este în primul rînd una in
dividuală. Cert este că cetățenii orașului au 
fost treziți la miezul nopții pentru a asculta 
lozinci pe care le-au mai auzit la televizor sau 
la radio. Pînă la saturație.

Pentru a doua zi se zvonea că va fi o grevă 
generală a studenților de la IM Petroșani. Nu 
s-a putut organiza, ea materializîndu-se doar 
într-o vizionare de casete din Piața Universită

CE NE-AI ADU
Ce ne-ai adus. Democrație 7 
S.ntem atit de oropsiți 7 
Rămii o simplă utopie 7 
Pent. u tine n-am fost pregătiți 7 
Ce ne-ai adus. Democrație 7 
Atit de mult te-am așteptat 
Ne-ai scăpat de la ananghie 
Șt-acum sîntem scoși la mezat 7 
Ce ne-ai adus. Democrație 7 
Doar pașapoarte, blugi, țigări 7 
Iri-colo o gogoșerie 
Și peste tot numai ocări 7 
Ce ne-ai adus. Democrație 7 
Atit de mult insă nimic, 
dacă minerii se-ncălzesc 
cu cărbune din Mozambic.
Ce ne-ai adus. Democrație 7 
Șoma), inflație, scumpiri 7 
Speculă, teroare, hoție, 
șt vrajbă, in loc de iubiri 7 
Ce ne-ai adus. Democrație 7 
Oameni pe drumuri, falimente 7 
Grîul nesemănat sub glie 
și la pline ccni permanente 7 
Ce De-ai adus, Democrație 7

DEMOCRAȚIE ?
Lipsă de căldură și de apă 7 
Mai mulți oameni fără omenie, 
care se fură și se sapă 7 
Ce ne-ai adus, Democrație 7 
Familii despărțite-n trei 7 
Mama — cu FSN-ul, tata — liberal 
Un copil — pocăit și doi — atei ?
Ce ne-ai adus, Democrație 7
Transfugi ce caută covrigi în coadă 7 
Transfugi ce luptă-n frunte să ne fie 7 
Transfugi deveniți brusc coadă la bardă 7 
Ce ne-ai adus, Democrație 7
Ce-ai reușit în noi să schimbi 7 
Te-am așteptat ca pe o apă vie, 
ne-ai inundat cu vorbitori de limbi
Ce ne-ai adus, Democrație 7 
N-am stat destul plecați de spate 
să cădem In slugărnicie 
la ajutoare din străinătate 7 
Mărturisesc că te iubesc. Democrație, 
cum Meșterul Manole o iubea pe Ana. 
Insă, pe zi ce trece, mă conving de tine : 
Pentru români ești o Fata Morgana...

Mircea BUJDRESCU

ții, organizată în amfiteatrul 101, unde studen
ții intrau și ieșeau în funcție de orarul pe 
care-1 aveau.

Pe la amiază, un grup a'încercat mobilizarea 
pentru o mare demonstrație de stradă, dar 
după eforturi de scoatere a studenților din că
mine, s-a ajuns doar la o cifră de vreo 100 
de studenți (mai exact... 113 !).

Manifestația a pornit pe trotuar, dar din cei 
113, pe care i-am urmărit la început, unii s-au 
mai pierdut pe drum. în cadrul acestui marș 
au intrat în dialog prin fluierături și huiduieli 
cu unii trecători care nu împărtășeau aceleași 
concepții politice. Chemarea „Veniți cu noi“ n-a 
avut ecou, trecătorii dînd dreptate studenților 
doar atunci cînd strigau „Și noi sîntem golani!**.  
în timp ce coloana trecea prin fața magazinului 
„Jiul**,  în alimentara cu același nume, mulți 
studenți stăteau la coadă pentru a-și cumpăra 
ness-ul, țigările „Carpați**  și vodca de sărbători, 
la care, Primăria, înțelegătoare, i-a prevăzut 
individual, cu o rație cît a unei familii. Acestea 
sînt faptele, interpretarea lor o poate face fie
care după propriile convingeri. Fiindcă și la 
noi e democrație. Atît ziua, cît și noaptea. Așa 
s-a scris o pagină de istorie la Petroșani.

N.B. — Ambele mitinguri (nocturn și diurn) 
nu au fost autorizate.

V.S, DiNCU

De unde bani ?
în ziua de 4 decembrie a.c. președintele organizației județene 

a Partidului Social Democrat din România a fost chemat la Banca 
Națională din Deva pentru a ridica 100 000 lei, ce se părea că 
i-au fost trimiși din București. In drumul spre bancă, dl. Mocă- 
niță Constantin se tot întreba cine ar putea fi cel ce donează o 
asemenea sumă P.S.D.R. Mare i-a fost însă surpriza cînd, după 
verificări, s-a constatat că această sumă era trimisă celulei Parti
dului Socialist al Muncii (p.c.r. cu altă titulatură) din Deva.

ÎNTREBĂRI :
Cîți bani au primit tovarășii bolșevici din Petroșani 7
'De unde provin asemenea sume care, pentru asemenea 

formațiune minoră (dar agresivă), sînt enorme la nivelul țării 7
De ce nu se anchetează imediat de organele legale, prove

niența acestor sume 7
log. Florin Dumitru ȚURNA

Marxism pe continentul cangurilor
Duminică dujiă amiază TVR 

ne delecta plnă nu demult cu 
niște „Pavilioane Îndepărtate**.  
Acțiune, suspans, exotism. De 
un timp Încoace susnumita in
stituție ne fericește cu un nou 
serial. Niște „pavilioane**  mult 
mai apropiate. In care aflăm că 
australienii au avut și ei ilega
liștii lor, și ce gr*eu  au mai dus-o 
in rusplndirea generoaselor idei 
ale lui Marx și Lcnin. Idcea te
leviziunii e nemaipomenită. Toc
mai așa ceva ne trebuia nouă. 
Pentru că nu mai auzisem tare

de mult despre te2ele ți princi
piile comuniste. Mai bine rc- 
programau serialul autohton „Izi- 
mini și umbre**  și nu mai era 
necesar un efort valutar. Ori
cum așteptăm cu inimile la guri 
să vedem, in final, cîți tovarăși 
canguri au aderat la p.c. austra
lian, pricopsindu-se cu împurpu
ratul carnețel. în spiritul ceia 
mai profunde democrații (origi
nale) a fost satisfăcut și gustul 
artistic (și nu numai) al membri
lor P.S.M. din România.

l\tul NICULESCU

Șoferii și-au continuat munca
Potrivit hotărîrii consiliului național al Sindicatului șoferilor 

din România, ieri — deci după marșul de protest care a avut loc, 
și In Petroșani, luni după-amiază — trebuia să fie o grevă. Fi
liala din Valea Jiului a sindicatului șoferilor nc-a informat ieri 
dimineață că nu s-au raliat la apelul pentru grevă deoarece 
domniile lor au înțeles că este necesar să circule în vederea bunei 
desfășurări a procesului de producție minieră, de aprovizionare 
a întreprinderilor și comerțului. Deși au dificultăți în aprovizio
narea cu piese de schimb, lubrifianți, anvelope, acumulatori etc, 
șoferii din Valea Jiului, afiliați la Sindicatul Șoferilor din Româ
nia, și-au continuat lucrul. Am fost rugați să transmitem serviciu
lui de circulație al Poliției municipiului mulțumiri că marșul 
dc luni a avut loc In condițiile respectării regulilor de circulație.
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MACINĂ MAI IUTE MOARĂ...
După atitea griji și neliniști aduse de liberalizarea prețurilor, 

afllm unele vești bune de la întreprinderea de morărit și pani
ficație din Petroșani. Moara din Lupeni, care are o capacitate de 
producție capabilă să satisfacă integral materia primă necesară 
fabricării pîinii la nivelul cerințelor de consum ale populației și-a 
finalizat lucrările de reparații capitale. De ieri, utilajele de pe 
fluxul de măciniș al morii au intrat în probe tehnologice premer
gătoare începerii producției. Sub conducerea maistrului specialist 
Dorel Mintăuan, timp de mai bine de o lună, cîteva echipe au 
lucrat zi și noapte pentru punerea Ia punct a unor utilaje care 
prezentau un grad avansat de uzură. Deosebit de important este 
faptul că reparațiile s-au făcut fără a se mai apela la furnizorii 
de specialitate din alte localități ale țării, cu sprijinul și contri
buția întreprinderii de utilaj minier, IPSRUEEM și IM Lupeni. 
„Aceasta înseamnă că nu vom mai fi ncvoiți să apelăm la furni
zorii de departe pentru a ne asigura piesele de schimb necesare 
întreținerilor curente și, deci, o garanție în plus că moara va 
funcționa la capacitatea ei" — ne-a informat dl. ing. Gigi Marcu, 
directorul ÎMI’ Petroșani.

Ne-.in in ii rămas aceste lurlr veghind peste nimicnicia noas
tră. N'e-a mai rămas această imaculată zăpadă pe care n o 
suspectam de nimic, deși vine do sus. Ne-a mai rămas Dumne
zeu, care nu se slic de unite vine dar <• al nostru...

i oto: Sorin OI’REA

Toată vara tuiculiță, iarna... căciuliță

Pînă la sfîr.șitul acestei săptămîni, se estimează că producția 
de făină a morii va crește treptat, astfel îneît din săptămîna vi
itoare să se ajungă la capacitatea zilnică de 120 de tone. Se va 
fabrica, așadar, în curînd făină albă în cantități îndestulătoare 
pentru fabricile de pîine din localitățile municipiului nostru, 
în paralel, la fabrica de pîine din Petroșani, pe lîngă cele două 
linii de coacere a pîinii va fi pusă în funcțiune în următoarele 
zile o a treia linie, cu o capacitate zilnică de 10 tone de pîine pe 
zi. Și o veste la fel de bună pentru cei ce cumpără pîine ca fu
raje pentru porci și alte animale domestice: se va produce în 
cantități îndestulătoare și pîine neagră I Nu vom mai fi nevoiți 
să apelăm, ca pînă acum, la furnizorii de făină din alte județe 
pentru a asigura cantități îndestulătoare de pîine pentru popu
lație.

Să sperăm că dc sfintele sărbători de iarnă vom avea pîine 
albă la discreție și nu vor mai fi goluri în aprovizionare ca pînă 
acum !

ViorcI STRÂl’Ț

Mafia persistă si insistă
t

Domnul Gcorge Gurlui â fost, 
timp de 12 ani, administratorul 
cantinei studențești dc la Insti
tutul de mine Petroșani. A fost, 
iar acum este șeful serviciului 
administrativ dc la Spitalul mu
nicipal Petroșani. Schimbarea a 
intervenit în iunie a.c. și cum 
orice întîmplare are o cauză .și 
mai ales o poveste, uneori cu 
Iile, ne-am propus să vă punem 
la curent cu acest caz, cu impli
cațiile Mafiei, ramura dc pe Jii, 
familia Subînțeleasă, de răul că
reia a fost nevoit bietul om să-și 
ia lumea-n cap. Legea Omertei 
a dat chix. Dl. Gurlui a vorbit.

Ascultîndu-1 și consultînd vo
luminosul dosar pe care ni l-a 
pus la dispoziție am constatat 
că țesătura intrigilor a luat for
ma unui atac la persoană, în foo 
concentrat, dar cu arme prote
jate fonic. Scopul a fost atins : 
omul a părăsit I.M.P. Glasul lui 
s-a făcut auzit întîi din foaia 
„Gaudeamus" cu promisiunea că 
„va urma", dar... n-a mai urmat. 
Vă întrebați de ce? Recitiți tit
lul. Autorul articolului „Dl. Gur
lui părăsește cantina I înainte 
însă va spune totul", din „Gau
deamus", era student la I.M.P. 
Mai e nevoie de altă explicație ? 
Pentru a continua seria dezvă
luirilor, dl. Gurlui a venit la noi, 
cu speranța că un ziar indepen
dent nu c legat de nici o „obli
gație", cu excepția aceleia de a 
spune adevărul și numai adevă
rul. Iar noi confirmăm că așa 
și este.

Ca administrator, G.G. (recur
gem la această prescurtare) avea

orc suplimentare. Normal și în
țeles de toată lumea. înțeles 
pînă la o vreme, pentru că pe 
1989 nu s-au prea plătit — gre
vau serios bugetul 1 Incredibilă 
este însă stratagema la care s-a 
recurs pentru „a justifica", chi
purile, neplata, prin faptul că 

G.G. nu și-a respectat programul 
de lucru. în ziua de 4 decem
brie 1989 acesta primește două 
documente, ambele înregistrate 
cu același număr și aceași dată : 
4121 din 28 septembrie (!) 1989. 
Normal ar fi trebuit să fie iden
tice, dar nu sînt. Să le luăm pe 
rînd. în primul (impropriu spus, 
deoarece nu se poate stabili o 
cronologic), programul de lucru 
al lui G.G. apare astfel : luni 
7—14 ; sîmbătă 7—10, 17—22 ; 
duminică 10—12 (am ales zilele 
în care apar discordanțe), în 
celălalt exemplar (cu același nu
măr de înregistrare, repetăm) 
programul apare în altă formă : 
luni 14—22 ; sîmbătă 7—15 ; du
minică 7—15. Reamintim că G.G. 
a luat cunoștință de existența 
programelor respective la două 
luni de la întocmirea lor, deci n-a 
putut respecta prevederile lor. 
Era pasibil de sancțiune ? Cine ? 
Lăsăm la latitudinea cititorului 
aprecierea situației.

Asemenea ciudățenii s-au re
petat destul de des in ultima 
perioadă, astfel că ne vedem ne
voiți să continuăm cu noi date 
extrase din dosarul domnului 
Gcorge Gurlui...

Ștefan CIMPOI

BUNE...
CĂMINUL funcționează din 

nou. în noaptea de duminică 
spre luni a fost 6part căminul 
creșă din Aeroport. La prima oră 
cercetările „locale" au constatat 
că s-au luat o parte din produ
sele scoase din magazie pentru 
a pregăti hrana zilei de luni, 
respectiv zahăr, unt, lapte praf, 
pîine. în așteptarea poliției, că
minul nu a funcționat în ziua 
de luni, dar marți el a fost des
chis și copiii sînt din nou la că
min. Hoțul nu e prins. Și copii» 
tot întreabă: cum arată hoțul 1, 
Și el e copil ? O să-l vedem du
pă ce o să-1 prindă poliția, că-I 
aduce aici la noi. Bine copii ? 
Daaaaa ! (D.N.)

LA PETRILA. în piața agro- 
alimentară din Petrila funcțio- 
nează un mic atelier de repara
ții radio-TV. De cînd s-a priva
tizat, toată lumea este mulțumi
tă și unitatea mereu căutatei. 
Aici se pot repara toate tipurile 
de radiouri și televizoare, map< 
netofoane, casetofoane. Zilele 
trecute au fost aduse la reparai 
.și obiecte din Vulcan și Uricanl. 
Semn că ce este bun are și ecou. 
(D.N.)
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Ma apropiam dc casa. Amuzat de cele văzute, uitasem de
tot că n-am căciulă. începusem chiar să filozofez: „necazul e- 
xistâ doar în măsura în care ne gindim că există". îmi dădeam 
scama că c o filozofie de doi bani sau mai puțin, ca apa ce-mi 
curgea șiroaie pe tîmple, umectîndu-mi din belșug barba, dar pe 
moment eram mulțumit că gîndesc. Cogito ergo sum...

Și cum filozofam eu așa, murat ca un șoarece — șoarece mu
rat ? mă rog — numai ce aud dc undeva un hohot, pe care l-am 
luat mai întîi ca fiind de rîs. Dar era de plîns...

— Ce s-a întimpiat doamnă ? întreb pc femeia care plingea 
cu voce tare, de tremurau cărnurile pe ca. Am prins curaj pen
tru că observasem, în proximitatea ci, un individ fără căciulă, 
dar cu părul dc pc calota craniană suspect de uscat; iar curiozi
tatea... (defect profesional, ce mai !).

— Ce să fie, domnule dragă, uite mergeam așa cu soțul de 
braț și vine unul din spate, îi «ia căciula din cap și fuge... Ce mă 
fac, co mă fac ? 3000 de lei m-a costat 1 Mai bine o lua pe a 
mea, că-i mai ieftină I Co mă fac ? De unde mai scot 3000 
lei ? Și doar i-am spus ăstuia: hal, mă, cu capul gol, că nu mori! 
Mutu’ nu, că ninge. Uită-te, mă, la dumnealui, om serios, cu 
barbă și umblă fără căciulă — așa e moda acum I Tu n-ai putut! 
Da las’ c-o să umbli tu la modă, pîn’ ți-oi lua eu căciulă I

Nu știam ce să fac, cum s-o îmbărbătez, să nu mai plîngă, 
dar îmi venea și să rîd. Cred că pînă la urmă am reușit să spun 
ceva, că i-ain văzut pleeînd. Pînă acasă am tot rîs pe înfundate, 
Cu mina la gură să nu mă vadă careva dar de cum am pătruns 
în incintă m-am pus pe un rîs de a sărit ncvastă-mca din pat 
Mă uitam în oglindă — ăla din fața mea avea pc cap o platfor
mă compactă dc zăpadă, care alimenta pîrîiașele ce se prelingeau 
pe tîmple — și-i mai trăgeam o rundă I Ala din fața mea clipea 
șiret din ochi și rîdc.i și el. Mi s-a părut chiar că, la un moment 
dat, a șoptit: „Dc-aia nu port eu căciulă 1".

.._____ __ Șlcfan CIMPOI

NEGOCIERI. Tot mal mari 
sînt prețurile produselor la toi 
felul de băuturi. Vinul spumos 
a urcat vertiginos, mai rău cai 
bursa aurului și a ajuns de la 
35 de lei la 98,50. Totul 
să desfacem ușor sticla să 
curgă afară conținutul. Că 
preț au grijă alții. (D.N.)

UN BULETIN de identitatO 
și o legitimație eliberată de 
Clubul Sportiv Școlar au fosl 
găsite pe holul Casei de culturi 
Actele aparțin lui loan 
din Petroșani pe ca^e îl 
la administrația ziarului 
ridice. Au fost aduse la 
un binevoitor. (Al. II.)

FILTRU. De la sorg. 
Florin Tat, din cadrul 
orașului Aninoasa, am < 
în după-amiaza zilei de 8 
cembrie, a fost organizată o ac
țiune stop-flash vizînd compor* * 
tarea conducătorilor auto M 
condiții de carosabil necores»i 
punzător. Au fost sesizate, ca 
această ocazie, situații în care 
unii șoferi conduceau cu vitezS 
excesivă, în flagrantă neconcor- 
danță cu starea .șoselei. Ei an 
fost sancționați cu avertisment 
A existat însă și 
conducătorul auto 
troc Liviu Adrian, 
autoturismul său 
sub influența biiuturilor 
ce. (G.O.)Ningea au fulgi mari ca-ntr-o iarna robotii.i direct ilm pas

telurile bardului de la Mirccști. Belșug de alb, belșug de apă în 
fulgii moi, caic se lipeau instantaneu pe ce cădeau. Era vineri, 
trecuse Sfintul Nicolae, cel dat cu săracii, și se cam fâcii<e noapte. 
I’e a'falt mai umblau doar pirații motorizați și cite-o convenție. 
Cineva spunea că a fost v ,zut chiar și un autobuz nparținind 
AU'I'LP dar cu nu dau crezare zvonurilor, așa că am luat-o spre 
<wsu allegro ma non troppo, per pedes apostolorum. Treabă 
.simplă pe altă vreme, dar acum curgea de sus, generos. apos, 
pc .te < ipul meu. Iar cu n-aveam căciulă... Să fi avut macar un 
fes acolo, nu’ neapărat o vălurită de miel, cum arc ăsta de trece 
fudul pe lîngă mine și zîmbește pe sub mustață... Oare cît o fi 
rostind, cu liberalizarea asta ? (întrebare fără rost, că banii mei, 
< ind nu sună în bjzunar, înseamnă că nu sînt). Mă furișez. — 
atît cît se poate la statura mea — să trec neobservat. Nu mică îmi 
e mirarea insă cînd văd, nu departe in fața mea, doi confrați 
întru suferință — dcscăciulați dar veseli. Poate că nici nu-i ob
servam, preocupat de propria-mi nimicnicie, dacă nu-i auzeam 
«■întind (nici o aluzie la cîntînd în ploaie; acum ningea). Și cîntau 
ei ceva din folclorul nou, nu prea mă pricep eu la din astea, dar 
am reținut involuntar o frîntură: „toată vara țtiiculiță, iarna... 
<âciuliță...". Ce oameni, dom’le, mi-am zis I Cum deturnează ci 
adevărul I Undc-au văzut ei, toată s .u t», auzi, „țuiculiță" ?! Poate 
la „via’a satului" I?

în zona Parîngul, a trebuit sa dau dovadă de mult tact, pen
tru a evita oarecari coliziuni frontale, cu niște personaje bipede,
• are păreau a ignora regulile circulației pietonale și încercau să 
mă ocolească treeînd... prin mine. La un colț, sub neon, am fost 
martorul neintenționat al unei mărturisiri. Unul, care nu părea 
să fi băut mai mult de un litru de țuică, îi spunea celuilalt, care 
se ținea de stilp să nu cadă: „în credința catolică, în care am 
fost eu botezat pînă acum 3 săptămîni...". Mai departe n-am mal 
auzit că trecea un tractor, cu un plug din alea care iau zfpada 
din carosabil și o pun pc trotuar și huruia... ca un tractor I Am 
înțeles că noul convertit voia să-l racoleze pe cel ce ținea stîlpnl 
lu spate. Dificilă sarcină I i

CADE ZAPADA. Ca urmare a 
creșterii temperaturii aerului 
zăpada căzută din abundență în 
ultimele zile se topește. Căderea 
zăpezii de pe streșini 
provoca accidente grave, 
ție deci, nu circulați pe 
streșini I (Al. H.)

LA CASA DE CULTURA din 
Petroșani, joi, 13 decembrie, do 
la orele 17 și 19,30, două 
certe pentru tinerii iubitori 
rock-ului și muzicii ușoare, 
vitațl grupul „Formula T", 
interpreții Mihai Pokorschi 
Doina Matei. (Al. II.)
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ACTE. Au fost găsite și adusa 
la redacție: un buletin de iden
titate. seria BT 37629, eliberai 
de miliția municipiului Tnlcea 
pe numele Pătruț Nicolae și un 
certificat de naștere pe același 
nume. Păgubașul își poate re
cupera aceste documente de lai 
reducția ziarului nostru. Găsito
rul a rămas anonim și nu pre
tinde recompensă.

Rubrică realizată dc 
Vasilc DlNCU

Șl NEBUNE
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Ceea ce e strict necesar
STAREA DE VEGHE

Am intrat în luna decembrie, ne apropiem de sărbătorile de 
iarnă. Deși trăim într-un climat social tensionat, sperăm să avem 
parte, cu prilejul sărbătorilor și de zile mai liniștite.

Luna decembrie arc pentru activitatea minieră un specific a- 
parte și prin numărul mai mare, decît în alte luni, al zilelor de 
repaos. Or, mina e mină. Locurile de muncă nefiind plasate și 
lipsind supravegherea obișnuită, sînt condiții favorabile pentru 
acumulări de metan peste limita admisă, pentru producerea fe
nomenului de autoîncălzirc a zăcămîntului, acumulări de ape etc.

Pentru prevenirea acestor fenomene, se impune mai acut ca 
oricind controlul riguros al locurilor de muncă. Cazuri recente la 
cîtcva unități sînt semnificative. La mina Dîlja, tot într-o zi ne
lucrătoare, s-a ivit un început de incendiu care, datorită faptului 
că a fost descoperit cu întîrziere, a doua zi, s-a extins, operația 
de stingere devenind mai complicată și necesitînd un timp mai 
îndelungat. Situații periculoase — acumulări de metan — au fost 
înregistrate nu de mult la minele Bărbăteni și Petrila-Sud. Nese- 
sizîndu-se blocarea ventilatorului, din lipsa de control, lichidarea 
acumulării metanului a necesitat eforturi deosebite, timp de 3 
schimburi.

Iată de ce, în această perioadă, a sărbătorilor, se impune 
cu toată exigența, controlul exigent al locurilor de muncă, al 
tuturor zonelor, al personalului care intră în subteran.

Printr-o decizie a conducerii R.A.H, s-a dispus ca, la toate 
exploatările, conducerile să desemneze cadrele cele mai autorizate 
pentru a supraveghea în mod riguros intrarea în subteran a per
sonalului de control în zilele nelucrătoare. La fiecare unitate se 
cer elaborate din timp comenzile pentru lucrările de revizii și 
reparații și controlul locurilor de muncă în zilele de repaus, c- 
fectuarea controlului upnînd să fie încredințată persoanelor com
petente care prezintă garanții moral-profesionale certe pentru 
această activitate. Cu aceeași răspundere trebuie asigurată per
manența la unități în zilele nelucrătoare, a cadrelor de conducere 
și a echipelor de salvare.

Tn general, trebuie acționat pe toate căile, de către toți fac
torii cu putere de influențare — conducerile operative, personalul 
tehnic, sindicatele miniere — pentru menținerea în această pe
rioadă, cînd mulți se lasă cuprinși de „febra" pregătirilor... de 
sărbători și uită de rigorile și exigențele muncii în subteran, a 
climatului de ordine și disciplină.

Ceea ce trebuie înțeles de către fiecare salariat este adevărul 
simplu că minele sînt ale oamenilor, ale celor care își cîștigă 
piinea în aceste unități. De starea minelor, de gradul de securi
tate al zăcămîntului, depinde munca și cîștigul fiecăruia. Iată 
de ce, neglijențele față de acumulările de metan, de autoîncălzi- 
rea zăcămîntului, toate abaterile, indisciplina care periclitează 
locurile de muncă și desfășurarea normală a producției, ca și 
sustragerea elementelor componente ale unor instalații și utilaje, 
deci lipsa de grijă pentru acest bun al unei întregi colectivități, 
care este mina — trebuie curmate cu toata fermitatea.

Conștiința profesională, conștiința civică a fiecăruia trebuie 
să-și spună cuvîntul 1

Pe marginea unei acțiuni de control

Securitatea minelor-probleme și cerințe 
în cursul lunii noiembrie, lucrători din aparatul central și 

teritorial al Departamentului Protecției Muncii al Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale, împreună cu cadre din Departamen
tul Minelor și CMV.I, au întreprins o acțiune de control în do
meniul protecției muncii. Acțiunea a urmărit modul cum au 
fost realizate măsurile stabilite cu ocazia controalelor precedente, 
condițiile de muncă la fronturile de lucru și gradul de securitate 
al acestora. Din sinteza constatărilor, am desprins cîteva aspecte.

O PRIMA CONSTATARE este 
scăderea substanțială a numă
rului de accidente înregistrate de 
la începutul anului, comparativ 
cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut; au scăzut mult 
accidentele cu invaliditate și 
cele mortale. Este un rezultat 
pozitiv care denotă că măsurile 
întreprinse în cursul anului pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de securitate, concomi
tent cu ameliorarea regimului 
de lucru în subteran, și-au do
vedit efectul, contribuind la so
luționarea unor probleme multi
ple privind creșterea gradului 
de securitate a minelor.

Că s-au redus accidentele gra
ve este îmbucurător. Dar faptul 
că în cursul acțiunii de control, 
al controalelor precedente s-au 
constatat o seamă de deficiențe, 
abateri de la normele de lucru 
care mențin, în multe cazuri, si
tuații preaccidentale, trebuie 
să determine întărirea climatului 
de exigență și răspundere față 
de respectarea tehnologiilor de 
lucru, a normelor de ordine, dis
ciplină și securitate a muncii. 
Analiza cauzelor și a împrejură
rilor care au favorizat produce
rea accidentelor grave evidenția
ză pe primul loc surpările și 
căderile de roci, determinate de 
nercspoctarea monografiilor de 
armare, susținerea necorespun
zătoare a intersecțiilor, urmate 
de căderea accidentalilor, ncu- 
tilizarea unor echipamente și 
dispozitive de protecție, lipsa 
de atenție în timpul circulației 
personalului pe puțuri, galerii și

suitori, în folosirea mijloacelor 
de transport, în manipularea u- 
tilajelo'r etc.

Se cer deci acțiuni ferme, mai 
ales din partea personalului teh
nic de conducere pentru preve
nirea cauzelor generatoare de 
accidente, cu accent pe respec
tarea disciplinei tehnologice și a 
normelor de protecție a muncii 
de către întregul personal.

AERAJUL — OPTIM — O 
NECESITATE PERMANENTA. 
La nivelul minelor, controlul 
a evidențiat asigurarea debite
lor necesare de aer pentru des
fășurarea în bune condiții de 
securitate a procesului produc
tiv Totodată, insă, s-cu consta
tat și neglijențe, atît ale factori
lor de conducere cît și de exe
cuție de la unități, respectiv, ca
zuri cînd lucrările miniere nu 
aveau asigurate debitele de aer 
prevăzute în proiectele de aeraj, 
creîndu-se premise pentru acu
mulări periculoase de metan 
și creșterea cantitativă a pra
fului de cărbune și steril în 
suspensie. în urma verificării in
stalațiilor de acraj parțial s-an 
constatat deficiențe privind e- 
tanșarea coloanelor de aeraj, 
neprelungirea acestora Ia timp 
la fronturile de lucru sau spre 
priza de aer proaspăt, deficiențe 
în funcționarea ventilatoarelor.

COMBATEREA ACUMULĂRI
LOR DE METAN. în primele 10 
luni ale anului s-au înregistrat 
608 acumulări de metan peste 
limita admisă de 2 la sută. Ele 
se datoresc decuplărilor de e-

» ■>
o

nergie, opririi ventilatoarelor, 
instalații de aeraj necorespunză
toare, emanații din spațiul ex
ploatat, profile obturate etc. Ce
le mai multe acumulări s-au 
constatat la minele Livczeni, U- 
ricani, Vulcan și Lupcni. - Con
statările, cu ocazia controalelor, 
au evidențiat și alte neajunsuri, 
mai precis acte de indisciplină: 
lipsa tablelor pentru evidenție
rea metanului, neglijarea con
trolării concentrațiilor da me
tan de către unii șefi de schim*  
și maiștri minieri, plasarea lo
curilor de muncă fără detectoa
re, neevidențierea sau evidenție
rea incorectă a concentrațiilor 
în registre» neraportarea aces
tora.

Sînt neajunsuri care trebuie 
remediate operativ. Atît meta
nul, cît și praful de eărbunc 
prezintă pericole reale pentru 
mină și pentru oamenii, ei I

SEMNAL

Atenție, incendii!
Jk panoul I din stratul 3/V 

al minei Ijupeni, In 5 decembrie 
dimineața, deci tot după o z 
nelucrătoare, s-a descoperit "r 
fapt ieșit din comun: era n 
cendiat suitorul de atac la fc.a 
a patra. S-au luat măsuri 06 ■■ 
rative pentru izolarea și înnămo 
lirea aonei, în vederea asanări 
focului. O comisie anchetează 
cazul pentru determinarea can 
zelor incendiului și stabilirea 
măsurilor preventive, pentru pre 
întîmpinarea situațiilor similare

Focuri de mină, incendii av 
mai fost.,. Important este să se 
facă totul pentru prevenirea lor. 
Deci, atenție: să nu incendiem 
minele I Sînt ale noastre 1

3333333333333333333333333333333
Mineri, maiștri, tehnicieni!

RESPECTAȚI CU STRICTEȚE 
NORMELE DE PROTECȚIE A MUNCII I

Praf eroziv de cărbune
• Reduceți cantitatea de praf aflată în suspensie: folosiți

pulvcrizatoarelc de ceață în timpul pușcării; mențineți in func
țiune în timpul transportului pulvcrizatoarelc de la rostogol l 
ventilați permanent abatajul menținînd tuburile cît mai a- I 
proape de frontul de lucru 1

• Sistificați în mod corect abatajele și lucrările miniere, 
pentru evitarea explozivității prafului de cărbune 1

• Reduceți posibilitatea trecerii în suspensie a prafului din 
locurile de muncă prin : folosirea pulverizatoarelor la punctele 
de deversare a transportoarelor; folosirea burajului cu apă; 
stropirea continuă a cărbunelui in timpul încărcării în abataj.

Pagină realizată la cererea II.A.II.. do
loan DUBEK, 

Ilustrația: Ion I ICIU

C ontrolul—mai necesar ca oricind!
„Pentru zilele de repaus, la minele grizutoase de categoria IV se sa organiza 

un serviciu de inspecție pe fiecare schimb. Fchipeie vor controla fiecare loc 
de muncă în parte, iar rezultatul conliolului v a fi consemnat in . registrul de 
raport al inspecției in zilele de repaus

(Articolul 316. paragraful 3, clin Ml >1 INi)



4 ZORI NOI MIERCURI. 12 DECEMBRIE 1990

Actualitatea internațională
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Cehoslovacia 
este amenințata 

de un pericol 
intern

i-RAGA 11 (Rompres). Adre- 
sindu-se Adunării Federale a 
Cehoslovaciei, președintele Va- 
clav Havel a subliniat că această 
țară nu este amenințată de un 
pericol extern, cum se intimpla 
tn ’recut, ci de unul intern, rela- 
reasă agenția CTK. în acest sens, 
președintele Havel a atras aten
ția asupra neajunsurilor din 
„conștiința democratică și Înțe
legerea dintre oameni1*.  In con
tinuare, Havel a arătat că orice 
holărîre In legătură cu legea 
competențelor adoptată de mem
brii organelor superioare legis
lative va fi obligatoriu îndeplini
tă de toate organismele, institu
țiile și de toți cetățenii Cehoslo
vaciei.

De asemenea, Vaelav Havel 
a adăugat că potrivit sondajelor 
de opinie, majoritatea covîrși- 
tnare a cetățenilor Cehoslovaciei 
doresc să fie menținut sistemul 
federal.

LUME, LUME-LUME. LUME
• Pe la noi vedem ce se Intimi lă. Bine nu e. 

Și nici nu o să fie mai bine. Dc .prc tot ce s-a 
Intimpiat și se IntimpU, adcvăi-ul ii vom ști 
după anul 2000 1 a Iată că și albanezii s-au 
trezit la sfinta realitate. Grupuri de cetățeni și 
studenți (dar nu minieri) au demonstrat. In stil 
albanez, pentru democrație și libertate. Pină 
Ia urmă, polițiștii le-an arăt st ei libertate și 
democrație. S-a bătut manual... • Pe lingă a- 
tltea viscole politice. Dumnezeu s-a supărat 
tare și a dat ordin Departamentului precipitații 
să pună la respect pe creaturile sale, oamenii. 
Drept pentru care. în diverse țări ale Europei 
(Marea Britanie. Franța, Spania, italia, Elveția, 
Germania și Austria) a căzut zăpadă cu topta- 
aul și a viscolit amarnic. Zeci de persoane au 
„dat in primire", înghețate In automobile blo- 
eate. surprins de alunecări de teren sau ava
lanșe Localități Izolate și fără curent, școli 
tnchisc. Prea o duceau bine capitaliștii ăștia.. 
b TrfrinUd lui VValcsa In alegerile din Polonia. 
ITyminski nu se lasă. F.î zice că-șl va continua 
activitatea politică numai !n Poion’o, chiar și 
din pușcărie. Oficialitățile poloneze i-au inter
zis acestuia plecarea dj» țară, pentru activita
tea sa din timpul campaniei electorale. Se zice 
că afaceristul Tyminski, care s-a pricopsit pe 
alte meleaguri și ținea morțiș să conducă Po
lonia, a venit In țara sa cu o nevastă peruană, 
care dansa din fese la întrunirile electorale ale 
■Dțului. La noi, de-astea eu fesele nu s-au 
tatlmplat Sau. mai știk^ e A revenit pe Tcrra 
• nva eo sin ici .Soiuz TM-IO“, cu doi ruși și un...

Japonez. Ei stăteau în Cosmos din 2 decembrie. 
S-au înțeles In esperanto și prin semne. Japo
nezul are Un semn și acum. la ochiul oblio 
sting. • Pină și chinezii s-au angrenat în ac
țiunea de ajutorare a sovieticilor, dar numai 
„pe bază comercială". Adică, pe valută, fiindcă 
și chinezii iartă, dar nu uită. Să nu fie ca în 
vechea anecdotă: să se trimită clteva zeci de 
milioane de kilograme de orez și fiecare kilo
gram să fie adus de un chinez... • Consiliul Bi
sericilor din Ungaria se adresează tuturor fo
rurilor religioase din România și din lume să 
ia apărarea părintelui Laszlo Tokes, impotrva 
căruia s-a recurs la „calomnii, suspiciuni, ata
curi neîntemeiate", cînd s-a reîntors In țară. 
Au dreptate. După ce e, vai de capul lui. cu 
oasele rupte, ne mai arde și să-l tragem la răs
pundere pentru ce „ciripește" peste tot In străi
nătate. LSsați-1 In pare, totul se rezolvă pe 
cale naturală. • „Skoda" a ales ca partener de 
afaceri „Volkswagcn", în detrimentul firmei 
„Renault". Se zice că și firma „Olcit" s-a aso
ciat cu o fabrică de cărucioare din Insulele 
Antile. Insularii ne d::u bucșele silens și ne 
instruiesc șoferii. • Meci de binefacere. Bayern 
Munchen a jucat cu selecționata URSS (1—1). 
Fondurile (1,24 milioane mărci slnt ceva bani), 
au fost donate sovieticilor. Și noi, echipa re
dacției nc-am gindit să facem un meci de
monstrativ cu cea de la poliție șl să donăm 
fondurile pentru slnistrațil de Ia Jiul.

Mircea BU.IORF.SCU

SCURTE SURI ■ SCURTE ȘTIRI
V V

POTRIVIT INFORMĂRILOR 
furnizate de Ministerul pentru 
colaborare economică exterioa
ră, incepind cu 1 ianuarie 1991, 
In Polonia va intra în vigoare 
sistemul de calcul în valută liber 
convertibilă la prețurile iiiou- 
diale curente cu următoarele 
țări: Albania, Bulgaria, Ceho
slovacia, Cambodgia, Cuba, 
Laos, Mongolia, România, Unga
ria, Vietnam și Uniunea Sovie
tică.

FILIP DIMITROV, jurist, In 
vlrstă de 35 de ani, membru al 
Partidului .ecologist, a fost ales, 
marți, în funcția de președinte 
al Uniunii Forțelor Democrate 
din Bulgaria, după trei tururi 
de scrutin, relatează agenția BTA. 
El îi succede în acest post lui 
P. Berov, care și-a dat demisia 
în urma dezvăluirii legăturilor 
sale cu serviciile secrete bulgara

LIDERUL COMUNIST Slo- 
bodan Miloșevici a cîștigat • ale
gerile prezidențiale din Serbia, 
a anunțat directorul Oficiului de 

Statistică, Milovan Zivkovicl, In 
cadrul unei conferințe de presă 
la Belgrad. Rezultatele cunoscu
te pînă în prezent se referă la 
12 circumscripții, din totalul 
de 250, conferindu-i Iul Miloșe
vici un avantaj „de pauu uii 
mai mare“ față de principalul 
său adversar, scriitorul Vuk 
Braskovici.

LA STRASBOURG, In pre
zența văduvei marelui fizician 
sovietic, a fost creată „Fundația 
Europeană Andrei Saharov", 
menită să contribuie la promo
varea democrației și libertății.

PREȘEDINTELE ANGOLEÎ, 
Jose Eduardo dos Santos, a de
clarat în cadrul unui miting or
ganizat pentru a marca cea de-a 
34-a aniversare a Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei, 
că noile reforme politice pot ac
celera negocierile cu rebelii pen
tru a se pune capăt astfel răz
boiului civil. „Pacea este un scop 
care trebuie atins cu orice preț“, 
a declarat dos Santos.

Pentru timpul
TV.

12 DECEMBRIE
9,00 Video-satelit

10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zileL
10.20 Avanpremieră.
10.30 Oameni de lîngă noi.
11.10 Film serial (reluare). 

Verdi.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Fotbal:

„Gupa României".
14,50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 Forum.
16.45 Studioul „E“.
17,25 Cîntec" populare.
17.40 15—16—17—18.
18.20 Reflector.
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21.00 Cronica Parlamentului.
21,15 Roman-foileton.

Anna Karcnina.
22.10 Mai aveți o întrebare 7
22,55 Dosarele istoriei.
23.20 Gong I

0,00 Actualități.
0,05 Pro musica.

MICA PUBLICITATE
VINZARI

VÎND Dacia 1310 Delta, alb 
13, nouă, (jumătate preț în va
lută — dolari), telefon 50108 Pe- 
trila. (2994)

VÎND garaj metalic, str. Inde
pendenței, telefon 44970 Petro
șani. (2992)

DIVERSE
PRIMĂRIA orașului Petrila 

organizează concurs în data de 
28 decembrie 1990 pentru ocu
parea postului de contabil In 
cadrul administrației locale de

dumneavoastră liber
13 DEC EMBRIE

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități,
10.10 Horoscopul zileL
10.20 Confluențe.
11.10 Roman foileton (reluare).

Anna Karenina.
12,05 Ora de muzică.
13,05 Avanpremieră.
13.10 Arte vizuale (reluare).
14,00 Actualități.
14.10 Foto-magazin.
14.30 Mondo-muzica.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
*6,20 S.O.S. Natura 1
16.50 Trurlî, Trurli I
17.10 în obiectiv: Societatea.
19,40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului. 
21,15 Film artistic.

Pentru cine bat tobele.
Producție a studiourilor 
franceze. Premieră pe țari

22.50 Televiziunea vă ascultă t
23.20 Cultura în lume.
23.50 Actualități.
23,55 Serenade.

Stat. încadrarea se face conform 
Legii 57/74 și 30/90.

PIERDERI
PIERDUT contract de închirie

re pe numele Ogrin Ion, elibe
rat de EGCL Vulcan. 11 declar 
nul. (2991)

DECESE
COLECTIVUL disciplinei de 

Construcții Miniere Subterane 
din Institutul de mine Petro
șani, adresează d-lui Semen Con
stantin sincere condoleanțe, pri
cinuite de trecerea în neființă 
a mamei sale. (2993)

Spitalul municipal Petroșani
încadrează:

— director adjunct economic
— șef serviciu Aprovizionarc-Transport
Condițiile de încadrare sint cele prevăzute In Legislația ta 

vigoare.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului muni

cipal Petroșani.

Exploatarea minieră Petrila
strada 23 August nr. 2 

organizează, în data de 21 decembrie 1990, concurs pentru ocu
parea unui post de economist.

Studii : absolvent al inv&țămîntului superior de specialitate. 
Relații suplimentare la Biroul PONS al exploatării.

VĂRSĂTOR
<2B ianuarie — 18 tcbrBark*)
Abandonați orice prcjtviecată 

și faceți loc opiniilor realiste, 
bazate pe experiența dv. perso- 
nnLă, avind grijă să vă degajați 
de practicile rutiniere.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 

’ 'Această zi poartă amprenta 
nostalgici, a regretelor, inutile 
do altfel. Coneentrați-vă la pre- 
wnt și schițați vlitoruL
a BERBEC

„• (21 martie — 20 aprilie)
Legăturile dv. amoroase slnt 

consolatoaro și avantajoase, 
practic totodată. Sentimentele vă 
jlnt Impărt .ite.
4 TAUR

(21 aprilie — 20 mal)
Dispuneți de mari posil il • Ați 

fie concentrare intelectuală, in-

HORO SC
deosebi de voință, astfel că veți 
Înlătura multe dificultăți și griji.

GEMENI
(21 mal — 21 iunie)

Afacerile vor merge bina, dar 
veți regreta repede faptul că 
v ați arătat prea intransigent șl 
de a fi refuzat un aranjament 
echitabil.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Astăzi nu vă vor lipsi ideile 
inspirate. PAstrați-le, veți avea 
nevoie de ele mai tlrziu I

LEU
(23 fistic — 22 august)

Este posibil să remarcați că 
anumite persoane care nu vă 
niă'e.ii plnă acum dcclt indife
rență și chiar ostilitate, mani- 
fc-tă ’ță le dv. o reală simpa
tic

O P
FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
Momentele de divertisment 

vă slnt necesare și binefăcătoare.
BALANȚA

(22 septembrie -— 22 octombrie) 
în domeniul sentimental, tre

ceți prințr-o perioadă de fericire 
liniștită.

SCCKPfON
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Puneți In practică numai idei 

Line clarificate Nu neglijați nici 
un amănunt I

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Nimic nu vă va tulbura ar

monia vieții sentimentale, dar 
nu uitați că dragostea nu exclu
de prietenia.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Nu vă lăsați antrenat în ar

canele pesimismului I

Uniunea economică română 
a întreprinzătorilor particulari

— filiala județului Hunedoara —»
aduce ia cunoștință celor i utere tați că

in paralel cu cursul de MANAGEMENT ȘI MARKETING anunțat, 
care va funcționa in Petroșani, din 12 ianuarie 1992, avind O 

durați de șase luni
se organizează 

un curs similar pentru absolvenți de școală medie.
Pentru înscriere, candidați! vor prezenta copiile legalizate ale 

diplomei do bacalaureat ți certificatului de naștere ți două foto
grafii tip legitimație.

înscrierile se fac piuă la data de 5 ianuarie 1991 la sediul 
din Petroșani ni Uniunii.

Informații suplimentare zilnic, intre orele 9—13 ți 16—18, la 
sediul provizoriu al Uniunii, situat in clădirea Teatrului de stat 
din Petroșani, etajul 1, sau după ora 19 la telefon 43910.

(t< dacția 0 sdmiiiUlr »|i» i'i'lroțaul «tr NiertL»» ll'ilceveo, nr l E-lefoanat secretariat i 4 19 821 secihl 4 10 63, 4 24 04. 
Tlpaml • Tipografia Prtro«anl str Ntc«)ar Bălerscn nr 1. telefon : 4 13 63


