
r că azi a venit Primăvara din 
dezmorțeau izvua e. ■ - rotre-

Uimit de atitea schimbări, ve mc ncbăgrttor 
de-a

rat-n mai

Explodau muguri, se 
coline.

i

I

omnatic cum slnt, am uitat 
nou, 

zeau
de seamă, uitind cele lumești și uitat de lume, am plin-- 
binelea pe umerii acestei Primăveri, pe care n-am sp
bună decît celelalte, dar am așteptat-o. Și a venit scoborîtoare 
pană din filelele cărților cu povești. Primăvara aceasta ori e 
mai altfel decît celelalte, ori eu sînt prea tomnatec. Parcă și oa
menii de pe stradă zimbesc altfel, parcă au uitat de necazurile 
pe care Sfinta Democrație le-u „Implementat**  în viața noas
tră și-așa destul de amărită.

Pînă în 6 februarie au funcțio 
Inat doar șase hale. Acum sînt 

populate toate cele opt hale ale 
i fermei. Dl Constantin Belu, res- 
. ponsabil economic, face citeva 
| calcule: „Efectivul dc găini, la 
■ ora asta, este de 99 648, din care 
| (>6 la sută sînt dc ouai. A.,ta vi- 
. ne în jur de 66 000 ouă zilnic. 
I Vrem s-ajungem la 70 la sută,
* respectiv la circa "0 000 ouă pe 
I zi".

Cu alte cuvinte, găinile se 
simt bine in Societate, chiar da
că își petrec toată viața închise, 
fără a vedea deloc lumina zilei. 
-Se parc că aprovizionarea cu ouă 

Ia populației tinde să revină la 
normal. Deunăzi am zărit o coadă 

I lingă pizzeria din Vulcan. Se 
„dădeau" ouă la liber. Poate că, 
in curind, le vom găsi și la a* * 

I limentaro. Nu de alta, dar 
I* în curind cad Paștele și ar 

fi bătaie de joc să vezi lumea 
umblînd înnebunită să prindă un 
cofrag-două de ouă. Cînd anul 
trecut, tot de Paști, se găseau, 
cum zice omul, pe toate drumu
rile.

Ultima informație pe care ml-a 
furnizat-o domnul dr. Costlnaș 
m-a făcut să cred că va fl, to- 

Ituși, ceva mai bine: „Intențio
năm să deschidem un magazin 

. eh* prezentare aici, în Vale. Nu 
î știm deocamdată în care oraș, e 
Iîn discuție problema spațiului.

In acest magazin vom comcrcia- 
. liza ouă șl carne dc pasăre. In 
I tot cazul, în martic-aprilic. ma- 
I gaz inul va fi deschis".

N«î Î1 așteptăm.
I Ghcorghe OLTEANU, I

Despletită sau cu fundițe. Primăvara aceasta zîmbește ho
țoman și macină astcnii. Cu privirea ei precum cerul, 
imbătrînește gînduri, dar trezește visuri demult adormi

te. Vine ca lava unui vulcan și sufocă orice urmă de luciditate, 
indemnînd la uitarea de sine.

C' int unul dintre cei care cred că Primăvara, indiferent de 
viscolele sufletești pe care le provoacă, trebuie privită 

drept in ochi și sărutată pe tîmple. Iar dacă mai sînt și din 
cei care nu se pleacă In fața minunii acesteia dăruită de Dom
nul — Primăvara — aceia nu sînt prietenii mei.

Bine ați venit. Doamnă Primăvară. Și nu uitați că vă iubesc!
Mircea HUJORESCU
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SOCIAL-DEMliCRAȚlA 
opțiunea politica a 

Frontului Salvării Naționale
In 23 februarie a.c. s-a desfă

șurat, la Tîrgu Mureș, reuniunea 
consultativă Transilvani» a Fron
tului Salvării Naționale, cu par
ticiparea delegațiilor din jude
țele Alba. Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, 
Hunedoara, Maramureș, Mureș, 
Satu Mare și Sibiu. La reuniune 
a participat domnul Petre Ro
man, liderul Frontului Salvării 
Naționale. De asemenea, au luat 
parte li Ieri grupurilor FSN din 
cele două camere ale Parlamen
tului

Au fost discutate problemele ca
re •rm -ază a fi puse In dezba- 
țeren Convenției Naționale a FSN 
din 16—17 martie, printre care 
opțiunea social-demo-.rată a 
Frontului, noua denumire, pre
vederi privind rv-ua platforma- 
program și noul statut, problem- 
dc politică.

In intervenția sa, domnul Vil- 
helm Kleibel, președintele Con- 
lihultd de coordc tara municipal 
Petroșani al FSN a susținut op
țiunea social-democrată, de orien
tare centru-stînra. a Frontului 
Salvării Naționale, arătind că a- 
cca.ta. In afara unei protecții 
Sociale maxim posibile în con
dițiile producției materiale care 
se realizează în prezent, presu
pune și un control al statului 
privind modul de împărțire ji re- 
tmpărțire a veniturilor Intre di
feritele categorii de cetățeni, făr-ă

VINERI, 1 MARTIE 1991

Insă a promovu egalitarismul. 
Pentru că măsurile de liberaliza
re a prețurilor au dus la creșteri 
vertiginoase ale acestora și au creat 
un puternic impact asupra ma
jorității populației, impact care 
crește odată cu aplicarea celei 
de-a doua etape de liberalizare 
a prețurilor, s-a propus ca nego
cierea acestora să nu fie lăsată 
numai la latitudinea agenților e- 
conomici, deoarece cei care ne
gociază. In foarte multe cazuri, 
nu au pregătirea profesională ne
cesară. In destule cazuri se a- 
daugă șl tendințe de incorectitu
dine, de căpătuială. S-a mai pro
pus reincriminnrca ca Infracțiu
ne a speculei, printr-un act nor
mativ care trebuie urgent pro
movat. Specula să nu fie consi
derată nnmai cumpărarea In scop 
de revînzare, tn vederea obține
rii unui cfștig nelegal, ci șl orice 
acte de comerț fără autorizație, 
depășirea obiectului de activita
te autorizat U'J perceperea u- 
nor prețuri mai mari decît cele 
maxim autorizate prin legislația 
în vigoare, în cazul aprovizionfl-

Florin SCURTU, 
secretar FSN Petroșani

(Conținu ire tn pa», a >-■)

K a s p u n s c u talc
Mai zilele trecute am primit o foarte interesantă, prin con

ținutul celor scrise, carte poștala trimisă de domnul Dreptate 
Ion. II informăm că „boul" (a.șa Ii zice) căruia i se adresează 
nu este redactor nl ziarului nostru. Am ret mut totuși, că dum
neavoastră munciți la mina I’aroșcni, deoarece îl așteptați. O 
să i arătăm și dumnealui gentila carte poștală.

Memorial
Miine, 2 martie și duminică, 3 

martie arc loc, în sala de lupte 
„Jiul" Petrila, de la ora 10, pri
ma etapă a Memorialului „Vu- 
lentin Carasiniu". Participă toate 
se-țiile de copii, Intre 11 șl I I ani. 
din județ.

Organizarea ■ oncunrului are loc 

Șomaj
Se numesc Ghcorghița llutuza, Maria Colța, Mana Zoltan, Fe- 

licia Gitirgea, Ana Adamete, Maria Stănescu, Elena Rosznai, Da 
mela Radu și au lucrat plnă ln 8 februarie la restaurantul „Mine
rul" al ICSA-AP. Unde dintre ele au o vechime In comerț de 10, 
13, H, 16 ani. Din 8 februarie, restaurantul a fost preluat de So
cietatea comercială „Diamant". Cele 8 femei au fost puse pe li
ber. Șomere. Au șl acum cărțile de muncă 13 ICSA-AP. N-au fost 
redistribuite Acasă nu copii, necazuri. Cum nu mai sînt la o 
vîrstfi prea tlnără, recalificarea este aproape impasibilă. Cum a- 
șigură ICSA-AP protecția socială a lucrătorilor ? (Al. 11.)

sub patronajul AS. îiul Petrila. 
cea care a lansat și a dat spor
tivi de valoare lotului național 
și avînd acum o puternică bază 
de selecție, cuprinzînd copii atît 
din Petrila, cit și din municipiu. 
Ședința tehnică va avea loc ae 
tă7i la sediul clubului. (D.N.) 

‘ Nu demult întreprinderea a- 
| vicolă. Mintia — fabrica de a- 
Ivioane, cum i se spune în ze

flemea — a devenit Societatea 
I Comercială „Avicola Deva" — 
. S.A. Ferma nr. 14 din licroni, 
| aparținînd societății, a rămas în 
1 același loc, cu același nume. De 
* schimbat, tot s-a schimbat ce- 
Iva. Domnul doctor Victor Cos- 

tinaș, reful fermei, îmi spune că 
Iacum furajele sînt aduse ritmic.

Ba chiar și Societatea comercia- 
I lă „Retezat!ti", fosta ICRA, s-a 
I pus pe roate. Ouăle sînt prelua- 
Ite rapid, la nici cîtcva ore după 

ce au fost strînse.

|Sc ouă bine în 
I Societate

I VIATA |
PARTIDELOR!
1 POLITICE

Partidul Național Țărănesc "-creștin și democrat
Orțranîzinf ia

activitatea noastră este sublimă, dar
Cin.1 un membru lini d partidului mi-a spus că „de-pre 

noi n-ai re să scrii'1, am rrezut cA glumește. Șl avea dreptate. 
Umhlînd sfl cunosc adevărul am aflat și ce nu m'-am dorit să 
știu incl'i-iv amăn"ute pir mte din biografiile un >r memliji mar
ianii ai organizației locale In .uelași timp, Insă. o serie de Intrc-

11111 nic i jiu In Pe I roșa 11 i
ne macină frămintărih interne

buri cu încărcătură explozivă șl cu țintă directă, care vizau rea
lizările do pînă acum. au cam rămas în suspensie, Pc de altă 
parte, sînt 1 u" it ?ă mai amin publicarea articolului, deoarece 
„sîntom in reorganizarea comitetului liroctor". Intr-o veșnică 
1 organizare, (Șlef.m CIMPOI).
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BUNE...
GHIOCEI. Ieri dimineață, pe 

trotuarul de la magazinul alimen
tar „Jiul“ erau mulți ghiocei. Mai 
frumoși și suavi ca oricînd, ne în- 
tîmpinau cu gingășia lor, amin- 
tindu-ne totuși că viața e frumoa
să și merită trăită, iar primăva
ra bate la ușă. Ce păcat că la 
florăriile din oraș, florile au ră
mas ca și pină acum. Tot o a- 
mintire și o promisiune...

BANALITĂȚI. Avem în comerț 
de toate. De la țigări și brichete, 
pină la băuturi străine extrafine 
și altele. Dar dragii noștri co- 
mcrcianți uită de unele produse 
de strictă necesitate și pentru ca
re nu trebuie să meargă neapărat 
in Honolulu, ci mult mai aproape. 
Iată o incompletă listă de ase
menea produse, mult căutate de 
cetățenii municipiului nostru și 
negăsite de loc in ultimul timp: 
hirtic igienică, sare fină, chi
brituri, scobitori, șervețele. Și 
multe altele. Și asta ca să vor
bim doar de aceste banalități, că 
de zuliar, oțet, brânzeturi, ce să 
mai spunem ? Or fi și astea ba
nalități, ca prea lipsesc de mul
tă vreme de prin magazinele 
noastre.

De la Liga «indicatelor miniere lioere „Valea Jiului"
Cotidianul „Zori Noi“ publica 

în 23 februarie 1991 articolul „Im
plicare constructivă — linia defi
nitorie a muncii liberalilor". A-

flăm, prin intermediul domnului 
Gh. Chirvasă, aproape totul des
pre activitatea liberalilor din 
Valea Jiului.

Dreptul la replică

^Cotidiene

AUTORJZ U’E O v i- bun i.
1 ntru ■ ei <e pra-tii.î <■. linii și
turismul: in masivul ...Straja" Lu-
j -?n i a foit nitorizata să fllIK 1 io-

«nerc, in mod oficial. instalat a
- auntiii i Sint asigurate con

dilu mai L iac di a ■ • , la mo-
domele in * al ații de tcle ■- hi, din
zona alpină a ma-ivului „Straja"
(V X)

< o\( c r..S D im n . ă, •! m„
in?. pe pi> L i de >h. din J’arim!,
Va fi o a'.r ictiia competiție de
•■hi pen'i'i fe.j'.e vii lele. Or-
g.miz.itoai ■ i a< e-.tilj con :u: . dc
sezon rar.’, ■intern siguri. •■ vi
bucura d< :>ai"i. ipai *,  este Liga
• Indicatelor miniere libero „\a-
lea Jiului". (’omp 'di i va In e-
js 1.1 orele r>

M\Z\RE 1 i ■ of- l.ii ie. Mai
mulți clicnl i ne au sedzat că.
din oraș, n i m | i >t cumpăra

Coordonați înțelept de d-nul 
senator P. Jurcan, cei 390 de 
membri cotizanți și 82 de tineri 
liberali, au rezolvat, deja, dacă 
luăm dc bune afirmațiile dom
niei sale, cam tot ce era de re
zolvat în domeniile economic și 
social, pentru oamenii din zona 
noastră. Voit am omis cele 4140 
de adeziuni evidențiate în artico
lul cu pricina, pentru că nu știm 
ce reprezintă. Probabil 4140 dc 
persoane care din motive necu
noscute nu plătesc cotizația și 
clin acest motiv pierd titlul de 
membru PNL și celelalte avanta
je. Acest amănunt ne face suspi- 
cioși și nu-i luăm in seamă.

Desigur, mulți cititori au rămas 
uimiți de ușurința cu care d-nul 
senator și filiala PNL au depășit 
diversele probleme ale Văii Jiu
lui; medicamente, aprovizionare, 
poliție, probleme ale Fabricii de 
mobilă din I’ctrila, sindicate, 
cauciucuri, alimente.

Finalul reportajului ne dă i i- 
rur.ința zilei de unire. prin scoa
terea României din impasul e- 
< momic, I’NL fiind, garantul u- 
nor împrumuturi de mai multe 
miliarde de dolari".

Toate par în regulă pinii aici. 
Dar nu int, domnilor! Liga sin
ii ițelor miniere libere „Valea 
Jiului", '.ne a rezolvat 
mare parte din problemele in 
fața carora d-nul Jurcan pune 
expre j ca : „i>e-am implicat
„am susținut", „am depus efor- 
luri". „sini in curs dc rezolvare", 
„se consideră înșelată” 1

P nd, prin statut, o organi/a- 
m politica, nu ite accepta 

î acțiunile si și rezultatele a- 
11" tor acțiuni, a fi- fol oi te în 
copuri propagandistice, indife

rent dc sig! i partidului iin c i"
' , fac p trtc

Cităm din același articol: „Li
nul din criteriile de bază care 
stau la baza prestigiului PNIi, 
îl constituie calitatea membrilor 
săi, conduita morală..“ Păi ce 
faceți, domnule senator? Insuțtn- 
du-vă fără jenă (expresia folo
sită este nemeritat de politicoasă) 
rezolvări care nu vă aparțin, nu 
lezați prestigiul partidului d-vs.?

Nu e un secret pentru oricine 
trăiește în Valea Jiului că sin
gurul lucru concret, realizat de 
PNL pe acest teritoriu este „Clu
bul PNL" sau cum îi spun gurile 
rele, probabil feseniste, „Barul 
PNL“. In acest așczămînt de cul
tură, între două coniacuri, cele 
cinci „birouri executive" stabi
lesc strategii, tactici, moduri dc 
rezolvare a problemelor sociale 
ale oamenilor din Valea Jiului.

Reveniți-vă, domnule senator 
de Valea Jiului ! Dacă întîmpla- 
rea v-a tăcut reprezentantul a- 
ccstei zone în Senatul țării, în- 
h imați-vă la treabă ! România 
dc ast (zi, convulsionată de pro
bleme deosebite, are nevoie jie 
oameni politici corecți și nu de 
demagogi!

Biroul executiv al I ig>< 
sindicalelor miniere libere 

„Valea Jiului"

I’.S. Persoanele interesate dc 
cunoașterea adevărului, pot găsi 
la secretari itul ligii acte dovedi
toare privind cele afirmate dc 
noi in prezcntiA articol. \ă stăm 
la depoziție pentru clarificarea 

oricărei nelămuriri în această pro
blemă. De asemenea, considerăm 
c;\ abaterile de Ia realitate nu 
pot fi imputate ziarului sau re
porterului, care nu i făcut altce
va dorit a consemneze fidel răs- 
pun'-'.'r domnului senat >■•

Igiena in sectorul alimentar

Social-democrati
(Urmare din pag. I)

rii acestora din sectorul de stat 
și altele. S-a propus interzicerea 
funcționării magazinelor care 
vînd marfă numai pe valută.

In încheiere dl. Vilhelm Klei- 
bel spunea: „Opțiunea social-dc- 
mocrată presupune și ordine de 
drept. Or, în prezent starea in
fracțională este într-o accentuată 
creștere. Pentru reducere pro
pun înăsprirea sensibilă a pedep
selor pentru infracțiunile comise 
prin violență, precum și pentru 
sustrageri, înșelăciune, dare și 
luare de mită, trafic de influen
ță ți altele, precum și legiferarea 
unor proceduri urgente de ju
decare. Libertatea nu trebuie 
înțeleasă ca inexistența oricărei

P
piedici în realizarea voinței, a 
scopului propus și nici în sens 
existențialist — libertatea ori e- 
xistă în mod absolut, ori nu exis
tă deloc. Ea trebuie înțeleasă ca 
cxtinzîndu-se pînă la granița 11- 
bertărții celorlalți indivizi. Alt
fel vom promova cu bună știintă 
voluntarismul, anarhismul. Au
toritatea trebuie să intervină, alt
fel cei mulți vor fi căleați în 
picioare de cei puțini, îmbogățitii 
din timpul dictaturii ceaușiste sau 
din etapa prea liberă de după 22 
decembrie 1989. Șj nu e bine".

Concluziile reuniunii, precum și 
cele ale domnului Petre Roman, 
privind opțiune^ social-dcmocra- 
tă de centru-stînga . a frontului 
și problemele politice actuale, au 
fost cuprinse într-un comunicat.

TOTUL ESTE DE VÎNZAR?

mazăre din import dc- la maga
zinele alimentare și au fă it coa
dă la cofetărie. Nu c rău că se 
găsește și aici, dar n’J știm rle 
«c nu se „scoate" la alimentare? 
Aici găsim spanac vechi de patru 
ani și produse foarte. foarte 
3 ’impe. Dacă <r fi aprovizio
nat cu a?est produs toate cofe
tăriile din oraș ar fi bine. Dar 
mazărea s-a găsit doar la una- 
<«a, care, se pare, nu prea mai 
face parte din rețeaua comerțu
lui de stat, avînd un statut mai
aparte, la fel ra și marfa, dc
;,ltf«l. Dar asta r?. Cine poate, oa-'
*c roade. 
(TC.)

A<a r in democrația

MARCA. Nu c vorba dc una

Cu r/'a timp in urma ■ <riain 
d.'-pre condițiile igicnieo-sanitare 
care trebuie respectate în com
partimentele producție transport, 
depozitare și desfacere din sec
torul alimentar. Iată acum cîte- 
va obligații ale personalului din 
acest sector, pentru că domeniul 
privat nu cunoaște aceste norme 
iar vecii i lucratori, în aceasta 
perina lâ de tranziție, neglijează 
aceste reguli elementare de igie
nă individuală, fapt care poate 
periclita sănătatea cumpărătoru
lui. Angajarea personalului per
manent .-au flotant in unitățile 
alimentare de orice categoric se 
face numai în baza examenelor 
m. dicalc- și cu avizul dispensaru
lui teritorial. O dată angajat per- 
sonalul este obligat să fu-’ă exame
ne medicale periodice conform 
ordinului- M.S. 15/82.

La începutul lucrului conducă
torii unităților vor controla sta
rea dc igienă a personalului. An- 
gajații din sectorul alimentar, 
dacă prezintă tulburări digestive

au boli de piele, se vor prezen
ta la dispensarul tei itorial și nu 
vor relua activitatea decît după 
in1 . mâtoșirc.

în timpul ai tivitații, in funcție 
de specificul munca personalul 
este obligat să poarte echipament 
de protecție curat, care va fi îm
brăcat numai la loc'.l do man
că, spălat și călcat, de culoare 
descinsă. Ecbipamen ui acoperă 
părul capului și îmbrăcămintea. 
Părțile care vin în contact cu 
umezeala vor fi confecționate 
din material impermeabil.

Pentru întreținerea igienei in
dividuale in toate unitățile ali
mentare se vor asigura săpun și 
prosoape la chiuvete și bîrtie i- 
gicnică la closete. -Angajații sint 
obligați ca înainte de începerea 
lucrului, și ori de cîte ori este 
nevoie, să-și spele miinile eu 
apă și săpun, avind unghiile tă
iate și părul strins sub bonete.

<lc. Gcorgc DÂRLEA, 
medic șef C'.M.P. Petroșani

Concurs
Sîmbatn, 9 martie 1991, la Clubul din Petrila are loc con

cursul de șah organizat de A. S. a Exploatării miniere Petrila. 
înscrierile se fac pînă în data de 7 martie, la dl. Corpodean (E.N1. 
Petrila), sponsorul concursului. Echipele participante vor fi for
mate din 10 șahiști. Concursul se vrea o întrecere între toate uni
tățile aparținătoare RAH-nlUi și Ligii minerilor, iar clștigătorilor 
li se vor înmîna premii și hani. (D.N.),

gest-germană, ci de una mine
rească. Ea poartă numărul 
P'^io—2> ți „amprenta" E. M. Li- 
vwzcni. Cel care nu-și poate ri
dica lampa rlin pricina șus-amin- 
tită, poate să-și ridice marca, de 
la administrația ziarului. (Ș*  O)•

CUM CIRCULAȚI? O autori
zație de circulație provizorie 

pentru un autoturism „Trabanl". 
valabilii pină în data de 3 mar
tie 1991, se află la redacție. 
Grabiți-vâ, poate mai prindeți o 
cur a ' (St.C.).

PRO-PATRIA — 200 de ani de la Memoriul demnității

Rubrică realizată de 
Glicorshe CIIIRVASA

Șl NEBUNE

Lip-.iti de drepturi in vatra 
strămoșească și după anexarea 
Transilvaniei de către habsburgi 
ca și înainte, mai ales în peri
oada de după constituirea „Uni
unii celor trei națiuni" (Unio 
trium nationum) care consemnea
ză excluderea nobilimii române 
dintre națiunile oficial recunos
cute de regalitatea de la Buda, 
românii transilvăneni aleg ea 
formă dc reclamare a drepturi
lor legitime calea politică prin 
redactarea memoriului Supplex 
libellus Valachortim (martie 
1791). Operă colectivă a repre
zentanților fpi'olii ardelene, sem

nat de „cler, de nobilime, de 
starea militară și cetățenească a 
intrigii națiuni române din Tran
silvania". petiția pretinde recu
noașterea românilor ca națiune 
constituțională, egalii în drepturi 
cu celelalte naționalități din 
Tran ilvunia, formulînd puncte 
cum slnt : numirile odioase și 
pline de ocară dc toleranți, ad
miși între stări, să se șteargă t 
națiunii romunc să i se dea toa
te drepturile civile și politice, 
clerul, nobilimea, și țărănimea 
romană să albă aceeași sitlație 
ca și celelalte t1ațiuni (ungurii, 
s.i-ții, secuii) t numiri în funcții

publice și in dicta proporțional 
cu numărul locuitorilor de fie
care naționalitate (560 000 români 
față de 392 000 alte națiuni, pe 
atunci); ținerea unui congres 
național care să aleagă pe re
prezentanții românilor.

Tn cursul argumentărilor se 
repeta mereu: „Națiunea ro
mână este cu mult mai veche 
dintre toate națiunile Transilva
niei din vremea noastră, întrucîti 
este lucru sigur și dovedit, pe 
temeiul mărturiilor istoric#, □ 
unei tradiții niciodată întrerup
te, a asemănării limbii, datinilor 
și obiceiurilor, <ă ea îți trage 0-

riginea dc la coloniile romane 
aduse la începutul' secolului' al 
doilea de către împăratul Tr^- , 
ian...".

Memoriul era înaintat împăra
tului Leopold al lî-lea. Care s-â 
spălat pe mîinl ca Pilat, ti imti 
țîndu-1 dietei din Transilvania^ ( 
Care, evident, il respinge.

Dar românii transilvăneni, țo- .. 
lerați secole de-a rîndnl în pro- , 
pria țară, mai apoi toleranți, au 
continuat să spere și bă luptd 
pentru dobindlrea drepturilor. 
Visul s-n împlinit, pi in Inrtfe. “n 
1918. ■ • »

Frol. Mireea MUNTLANU
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Mai binR să nu mori
Odată cu trecerea in neființă, 

emul și-a încheiat conturile cu 
lumea pământească. Fie că des
părțirea se produce cu regrete, 
fie că vine ca o ușurare. în tre
cerea spre lumea cealaltă, mai 
are de depășit supliciul purgato
riului, dar asta e o chestiune 
care il privește personal. Ceea 
ce-i pTivește pe cei rămași în 
urma lui pe lumea aceasta este 
faptul de a-i organiza o înmor
mântare decentă, în conformitate 
cu morala creștină. După trece
rea formalităților birocratice, în
cepe cursa pentru procurarea ce
lor necesare. Un sicriu ln preț 
neliberalizat costă între 860 și 
2 500 de lei. Asta la Petroșani. 
La Vulcan, prin Casa pensiona
rilor, aceeași marfă face intre 
2 500—4 000 lei. Plus un comision 
de zece la sută pentru membrii 
Casei, ori douăzeci la sută pen
tru nemembri. Garnitura costă 
intre 670 și 790 lei. Aici intervin 
diferențieri de calitate. Un aco
peritor, categoria I, costă 488 de 
lei, unul de a 11-a doar 355 lei. 
de exemplu. O cruce din lemn 
se procură la Petroșani contra 
sumei de 70 de lei, în timp ce 
Ia Vulcan costă aproape dublu 
adică 130 de lei. Literele d<- pe 
sicriu 2 lei, necrologul — 3. O 
coroană din flori artificiale — 
325 lei. Djn flori naturale, 670— 
800. Și chiar peste. în funcție d» 
mărime. Luminările, între 3 51 5 
Iei. La cimitir, un loc de veci, 
categoria I. face 300 de lei. Ca
tegoria a îl-a, asta Jrtsemnînd 
un loc mai la margine, 225 lei. 
Groparii Iși fac meseria contra 
unei taxe de 270 lei. Un trans
port cu driciri, in gol. este de 70 
de Iei. Transportul sicriului, 150' 
lei

Am ajuns și la fanfară. Pentru 
membrii cotizanți ai Casei pensi

onarilor, aceasta costă doar 4 lei. 
Pentru nemembri, în jur de 3 000. 
Puiu, celebrul personaj, duce 
crucea (fapt pentru care a intrat 
și în TOP, deoarece o face pen
tru oricine, indiferent de culoa
rea politică), pentru numai 60 
de lei. Serviciul religios se poate 
face, după caz (și după om) pen
tru o sumă mai degrabă simbo
lică, dar și contra unor sume 
ce ating 600—700 de lei. Pentru 
cine dorește și Iși permite, un 
monument funerar, care costa pe 
vremuri aproximativ 8 000 de lei, 
acum ajunge cu ușurință la du
blul acelui preț. Un cavou face 
cam cit o căbănuță la munte.

După rezolvarea acestor pro
bleme, următoarea preocupare o 
constituie organizarea mesei de 
pomenire. Care constă dintr-o 
gustare, al cărei preț variază, la 
cantina de pe fost-i stradă Ilie 
Pintilie, între 3,60 și 11,10 lei, o 
ciorbă (4,20—9.15 lei) și o frip
tură (12,05 lei) sau grătar (26 lei). 
Pentru cei mai necăjiți ar fi de 
preferat ca aceasta să cadă în- 
tr-o zi de post, unde cu numai 
10 lei de persoană te poți des
curca onorabil (o ciorba de faso
le _ 1 40 lei. o salată orientală 
— 5,70 lei, plus pîinea, un leu 
felia). Țuica, dacă n-o ai de a- 
casă, o procuri la preț liberali
zat (150—250 lei kilogramul). O 
data terminată și pomenirea, 
tragi linie și aduni. Rezultatul 
final, indiferent de calitatea 
mărfurilor cumpărate și a servi
ciilor efectuate, te duce la con
cluzia că o înmormîntare în
seamnă o gaură importantă in 
buget

Un motiv în plus pentru a 
nu dori moartea n.mânui. (I’.N.)

Păcăleală ori atitudine necuviincioasă
Cu puțin timp in urmă, la inițiativa primă

riei și de comun acord cu Fabrica de produse 
lactate din Petroșani, s-a luat hotărîrea să se 
modernizeze cît de cît aprovizionarea populației 
cu lapte. Prin intermediul abonamentelor indivi
duale. Măsura, binevenită, nu putea decît să 
bucure oamenii. Fabrica de lapte a acceptat și a 
și făcut public acest lucru. Dar minunea n-a 
ținut decît trei zile și valul de nemulțumiri al 
oamenilor a crescut în intensitate. Aspect faci
litat și de atitudinea necuviincioasă a unor vîn- 
zătoare care ar fi trebuit să ofere oamenilor po
sibilitatea să intre în posesia abonamentului 
de lapte. De această binefacere nu beneficiază 
oricine. Și aici trebuie să îndeplinești anumite 
condiții. De fapt ce nu este condiționat în țara 
asta a noastră? Tată ce ne scrie și ne povestește,

despre problema abonamentului de lapte, • 
femeie în vîrstă și bolnavă, doamna Silvia An- 
ghelache din Petroșani: „La solicitarea mea de 
a face abonament pentru lapte vînzătoarea mi-a 
spus că nu face abonamente. Iar cînd i-am ar
gumentat că are această obligație prin anunțul 
din ziar mi s-a răspuns să merg la ziar să-mi 
dea lapte, spre totala mea surprindere".

Ne parc rău pentru pățania doamnei Anglie- 
lache, dar vînzătoarea trebuie să știe un lucru 
sigur. Dacă noi, redacția am putea da și lapte 
la oameni am face-o tot cu aceeași tragere de 
inimă cu care ne ocupăm de toate necazurile 
oamenilor care ni se adresează. Dar asupra aces
tui aspect vom reveni, doamnă vînzătoare. Vom 
afla și cum vă numiți. (G.C.)

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „A" LA FOTBAL
I.Ttl’A a 18-a — 3 nrtrliv

l’oli. Timișoara — FC Farul 
FU Bacău — Rapid București 
Petrolul Ploiești — Dinamo 
Steaua — Univ. Craiova
Sportul stud. — Progresul Brăila 
FC Corvinul — FC Bihor
Inter Sibiu — FCM Brașov 
FC Argeș — Gloria Bistrița
Jiul Petroșani — „11" Cluj

' TAPA a 19-a — 10 martie

Rapid București — Poli. Timișoara 
Dinamo — FC Bacău
Unilv. Craiova — Petrolul 
Progresul Brăila — Steaua 
FCM Brașov — FC Corvinul
FC pihor — Sportul studențesc 
Glofia Bistrița — Inter Sibiu 
„U't Clpj - FC- Argeș ■
VC Farul — Jiul Petroșani

EI’IPA a 20-a — 17 martie

FC Argeș — FC Farul
Jiul Petroșani — Rapid București 
Roii. Timișoara — Dinamo
Steaua — FC Bihor
Univ. Craiova — Progr. Brăila 
Sportul studențesc — FCM Brașov 
FC Corvinul — Gloria Bistrița 
(Inter Sibiu — „U“ Cluj
Petrolul Ploiești — FC Bacău

UT APA a 21 -a — 20 martie

FC Bihor — Univ Craiova 
FC Bacău — Poli. Timișoara 
Progresul Brăila — Petrolul 
FCM Brașov — Steaua 
„U" Cluj — FC Corvinul
Gloria Bistrița — Sportul sfudepte < 
FC Farul — Inter Sibiu
Rapid — FG Argrș 
Dinamo — Jiul Petroșani

t.TAPA a 22-a — 7 aprilie

FC Forvinul — F(J Farul 
Inte» Sibiu — Rapid 
FG Argeș — Binamo
Progresul Brăila — FU Bihuj

Univ. Craiova — FCM Brașov 
Steaua — Gloria Bistrița 
Sportul studențesc •— „U" Cluj 
Petrolul Ploiești — Poli. Timișoara 
Jiul Petroșani — IC Bacău

ETAPA a 2 .3 a — II aprilie

Gloria Bistrița — Univ Craiova 
FCM Brașov — Progresul Brăila 
FC Bihor — Petrolul
„U“ Cluj — Steaua
Rapid — FC Corvinul
FC Farul — Sportul studențesc 
Dinamo — Inter Sibiu
FC Bacău — FC Argeș
Poli. Timișoara — Jiul Petroșani

ETAPA a 21-a — 21 aprilie

Steaua — FC Farul
Sportul studențesc — Rapid
FC Corvinul — Dinamo
FC Bihor — FCM Brașov
Progresul Brăila — Gloria Bistrița 
Univ. Craiova — „U“ Cluj
FC Argeș — Poli. Timișoara 
Inter Sibiu — FC Bacău
Petrolul Ploiești — Jiul Petroșani

*'I'APA a 25-.| — 28 aprilie

FC J’arul Univ. Craiova 
Gloria Bistrița — FC Bihor 
„U“ Cluj — Progresul Brăila 
FCM Brașov — Petrolul 
Rapid — Steaua
FC Bacău — FC Corvinul
Dinamo — Sportul studențesc 
Poli. Timișoara — Inter Sibiu 
lini Petroșani — FC Argeș

ETAPA ., 2li-a — *> mai

I’rogrc ul Brăila — FC Farul 
Univ. Craiova — Rapid
Steaua — Dinamo
FCM Brașov — Glorii, Hi Iriț.i
FC Bihor — „U" Ciul
FC Corvinul •— Poli Timișoara 
S'portul studențesc — FC Bac.iu 
Petrolul Ploiești — FC Argeș 
Inter Sibiu — Jiul Petroșani

I I\P \ .1 27 .1 — 12 mai

Dinamo — Univ. Craiova
FC Farul — FC Bihor
Rapid — Progresul Brăila 
,,U" Cluj — FCM Brașov 
Gloria Bistrița — Petrolul 
FC Bacau — Steaua
Jiul Petroșani — FC Corvinul
Poli. Timișoara — Sportul stud. % 
FC Argeș — Inter Sibiu

ETAPA 28-a — 19 mai
•
1CM Brașov — FC Farul
FC Bihor — Rapid
Progresul Brăila — Dinamo 
Gloria Bistrița — „U" Cluj 
Steaua — Poli. 3’imi.șoara 
Univ. Craiova — FC Bacău 
Petrolul Ploiești — Inter Sibiu 
l'C Corvinul — FC Argeș
Sportul studențesc — Jiul Petroșani

ETAPA a 29 a — 22 mai

Poli. Timișoara — Univ. Craiova 
Dinamo — FC Bihor 
l'C Bacău — Progresul Brăila 
Rapid — FCM Brașov 
„U“ Cluj — Petrolul
FC Farul — Gloria Bistrița <,
Jiul Petroșani — Steaua
Inter Sibiu — FC Corvinul 
l'C Argeș — Sportul stud.

ETAPA :l<)-a — 2 iunie

„U‘ Cluj I C Farul
Gloria Bistrița — Rapid 
l’CM Brașov — Dinamo
Progresul Brăila — Poli. liniriMUi
I ( Farul I ( Ba ău
Petrolul Ploiești — FU < orvin il 
Sporliil stud - Ini '>■ Sibiu
Șleau., l'C Argeș
Univ Craiova — Jiul Petroșani

I T \ P \ a 31 a — 9 iunie

Petrolul — FC Farul
FC Argeș — Univ. Craiova
Poli. Timișoara — FC Bihor
Jiul Petroșani — Progresul Brăila
FC Bacău — FCM Brașov
Dinamo — Gloria Bistrița
Rapid București — „U“ Ciul 
Inter Sibiu — Steaua
FC Corvinul — Sportul stud.

ETAPA a 32-a — 12 iunie

FC Farul — Rapid
„U“ Cluj — Dinamo (
FCM Brașov — Poli Timișoara
Gloria Bistrița — F.C. Bacău
Sportul stud. — Petrolul
Steaua — FC Corvinul
Univ. Craiova — Inter Sibiu 
Progresul Brăila — FC Argeș
FC Bihor -4 Jiul Petroșani

E1’i|PA a 3.3-a —■ IC itini*  4

Dinamo ' Farul
Petrolul Pldie.ști — Rapid
FC Corvinul — Univ. Craiova
FC Argeș 4 FC Bihor
Inter Sibiuir— Progresul Brăila
Jiul Petroșani — FCM Brașov
Poli. Timișoara — Gloria BistYțța
FC Bacău ‘4 „U“ Cluj
Sportul stud. — Steaua ,

ETAPA a 31-a — 23 iunie

Rapid — Dinamo
„I1‘ Cluj — Poli. Timișoara
FC Farul — FC Bacău
Steaua — Petrolul Ploiești 
Progresul Brăila - FC Corvinul 
i'niv Craiova — Sportul sțnd
FC’ Bihor — Inter Sibiu
l’£M Brașov FC Argeș
Gloria Bistrița — Jiul Petroșani
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Important, pentru cititori
Datorită greutăților financiaro (prețul hîrtiei — negociabil, 

după cum se știe), începind de astăzi, ziarul nostru costă 3 lei. 
Abonamentele pe luna martie vor sosi în njpd normal.

Preț
Cam ce concentrare de arme, 

nu din cele clasice, a fost în Golf 
Și i”*'țu!  lor ne dăm seama abia 
acum. Prima rachetă contrara- 
chetâ americană, „Patriot- (au 
fost 12 baterii), costă 6,5 milioa
ne franci. Ceva mai scumpă, 7 
milioane franci, est» racheta de 
croazieră „Tomahawk", tot ame
ricană, din .care s-au tras vreo 
300. Bombardierul american, de 
redetectat noaptea de radar. 
_F 117 A“, costă 680 milioane 
f-.-ici (f-.ncezii adaptează totul

Forțele
I iir.p de șapte săptămfni a fost 

o ptrjolitoare furtună In deșertul 
arab. S a folosit nu numai teh
nică militară de inaltă precizie 
și performanțe, ci și tactică și 
șlrațJț'ie sprijinite pe informați- 

e sateliților, lată ce forte mili
tare terestre au fost prezente :

• l!t\K - 545 000 Soi
l OC<1 tancuri ; 500 avioane de
Juntă ; rache'e de tip „Scud' 
botezate „Al-Hussein*.

rl O
v ncvAroR

i-'0 imusrio — 18 februarie)

încrederea fără lin c dăunea- 
7 l'i fel de mult ca i neincrc-

peșfi
(19 februarie — 20 martie)

T-liați cu impresia că nu sin- 
teti agre*t(6)  de colegii de mun
ci Astăzi veți avea proba con
tra: io

berbec
(21 martir — 20 aprilie)

Va curge șampanie. vor curge 
Șl latrlml — de bucurie '

r-WH
(21 aprilie — 20 mai)»

1 V3 face cu ochiul a tr?i.ș ur»f
CI E ultima...

leutni timpul dumneavoastră liber
A VINERI
• • I martie 1991

|9,00 Actualități.
10,10 Horoscopul zilei 

Worldnet-USTA. Fauna ș 
flora AmericU. Snpar O>*r  
nei • r MUvaini de muzică 
rock. Bepot 1990

12.00 Ora d*  muzică
13,00 Oameni de lingă noi
13.30 Avanpremieră TV.
13, <0 Varietăți rnt»rnationa|r 
14.00 Actualități
1*10  Mondo-muzica Julmny Lo 

gjfi. PliiJIppe La Fontalne 
ti Bano și Romlna Porvet. 
folio Tglcslțs țț Chrh De 
Burgh

i*  10 Casa și grădina
1-.00 Preunivcrsitaria
15.30 Music-bo*  Panorame pop 

brazilian
16,00 Măria-sa natura
16.30 Muzica pentru boți
17,00 Emisiune în limba germană 
18,00 Invitatul tăptămlnii.
<6,30 Cînteeul Inimii mele Melo 

dl) populare.
15 Viratele peliculei 

Depene animate Sandy Bel 
ă egalități.

ul război
in moneda lor). Cel mai scump 
este ,.E 3 Sentry- (SUA). cum i 
se zice avionului radar Awacs-. 
strategul cerului : estimat la 910 
minoane franci. Au fost operați
onale un număr de 14. Alte avi
oane : „Tornado- (Marea Brita- 
nie-. Germania și Italia au In 
dotare), bombardier puțind trans
porta 9 tone — 160 milioane 
franci ; „Jaguar*  (Franța și Ma- 
rea Britanie), tot bombardier — 
100 milioane franci : „F 14 Tom- 
cat- (SUA) — 380 milioane franci;

militare din
• FORȚELE COALIȚIEI — 

SUA : 245 000 soldați, 2 000 tan
curi, cărora le adăugăm 75 000 
și cel puțin 200 tancuri din cor
pul de elită, marina de coastă ; 
FRANȚA — 10 000 soldați. 40 
tancuri ; MAREA BRITANIE — 
25 000 soldați, 170 tancuri ; ARA- 
BIA SAUDITA — 20 000 soldați. 
200 tancuri ; EGIPT — 35 000 
soldați, 480 tancuri ; SIRIA — 
20 000 soldați, 270 tancuri ; KU-

R O S C
GEMENI

(21 BSai — îl iunie)

Posibil să descoperiți picior 
străin in proximitatea patului 
conjurai. Fără violență 1

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

V» se oferă două variante A- 
legcți-o pe a treia •

LEI)
(23 iulie — ?2 august)

Durerile stnt mari atunci clnd 
rid. Niciodată nu veți cunoaște 
glndurile acestui om, do care, 
parcă, vă leagă ceva.

H.CIOAR t
(Î3 august — ?| septembrie)

Vă așteaptă un examen seri
os. Nu vă bizuițl doar pe noroc.

•’O.aO Viața parlamentară.
21.05 Roman-foileton Gla-ul ini

mii (Episodul 3).
22.0j Concurs internațional 4a 

dans (Ix
23,05 Avanpremiera mâiți,arului
83,15 Actualități.
88,25 Gaudcamus.
0,10 Tele rock
0.55 Avanpremieră TV

SlMllATA
2 martie 1991

Mrcul dejun.
10,00 Actualități.
)0,10 Descoperirea planetei Mu 

eao
10.30 Feriți-vă de măgăruș
11.30 istoria religiilor 
1? 00 Ora dc muzirfl
13,00 7 x7. Evenimentele Ir.tcinc 

ale spătfimlnii
13.30 Avanpremieră TV.
13,40 Bijuterii corale Corul „Ma

drigal*.
14,00 Actualități.
14,10 Tele-club.
17.30 Mapamond.
18,00 Concurs internațional de 

dan? (II).
19,00 Melodii îndrăgite.

ului
„Miraj 2 000“ (au fost in luptă 
12) — 150 milioane franci. Ra
cheta inteligentă, antinavală, 
„Exocet- (Franța) costă 4,8 mili
oane franci. Au fost prezente în 
Golf cîteva sute de acest tip. Ul
tima născută dintre rachetele 
inteligente, americane, aer-sol. 

„AGM 130-, costă 3,5 milioane 
franci. Toate avioanele folosesc, 
drept combustibil, Kerosenul, din 
care numai in 8 zile s-a consu
mat 20 000 tone

Golf
WEIT — 7 000 soldați.

Alte forțe terestre : BANGLA
DESH — 6 000 soldați ; PAKIS
TAN — 5 000 ; CANADA —
1 700 ; MAROC — 1 500 ; NIGE
RIA — 500 ; SENEGAL — 500 ; 
CEHOSLOVACIA — 200 ; HON
DURAS — 150 ; CONSILIUL DE 
COOPERARE DIN GOLF — 
3 000.

La care s-au adăugat forțele 
aeriene și navale.

O P
BALANJA

(22 septembrie — 21 octombrie)

In timp ce vă aflați la un chef, 
va ajunge la urechile dv. o ves
te tristă.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Reduceți țigările și mal tăiați 
din limbuție — aveți șans*  de a 
prinde un tren bun.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Dumneavoastră trebuie să vi 
se reamintească mereu: „clnd 
totul te invită, e ora la care to
tul te părăsește...*.

CA TRICORN
(21 decetabrir — 19 Ianuarie)

O situație neclară la locul de 
muncă. Lămuriți lucrurile plnă 
n'i e prea trlzlu.

19,45 Teleenclclopodia
20,00 Actualități.
20,40 Săptămlna sportivă.
21,00 Film serial. Jack șl Grăsa

nul (episodul 5).
22,00 Concurs internațional do 

dan» (III).
23.00 Ti-am luat un mărțișor I 

Cabaret umoristico-muzical. 
Invitați: Tamara Buciucea- 
nu Botez, Rodica Manda- 
che. Dana Dogaru, Valen
tin Tcodosiu. Maia Morgcn- 
■tern. Dl a na Ltipescti, Vlr- 
ginia Mlrea, Canrelia Zor- 
lescu. Catrinel Paraschi- 
vescu, Tania Filip, Mitică 
Poposea, llorațiu Mălăcle. 

Ștefan Bănică Dan Condu- 
rache. Virgil Ogășanu, Nicu 
Constantin, Claudiu Isto- 
dor Vasile Murariu, Geor- 
ge Alexaniru, grupul „Di- 
vettl-»''. Sini.i Fn n li.’ Nicu 
ălifantis, Iun Dolflnescu
Emilia Pope <l. Ștefan nă- 
nică-ir Drng , Oltean') Ma- 
tei. Mihni Ft'iino
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HUMA VINDEX - ZAHăBIA
cu sediul in Petroșani, strada Avram Iancu, nr. 12, mezanin (în 
cadrul sediului A, C. Ind.), vă stă la dispoziție cu servicii de 

inaltă specialitate în domeniile

— executarea formalităților cerute de Legea nr. 31 pentru înfiin
țarea de societăți comerciale :

— executarea oricăror formalități cerute de Decretul Lege nr. 54 
privind libera inițiativă ;

— relații economice, financiar-bancare și de asigurări )
— contabilitate, expertiză și evaluare ;
— studii tehnico-economice de fundamentarea Investițiilor j
— prestări servicii, intermediere ți reprezentare în domeniile dc 

mai sus ;
— consultanță juridică și economică.

TATA, maina, sora șl fratele cu durere anunță împlinirea a 
șapte ani de la decesul fiului lor

BEDEOAN PETRU GHEORGHE (DOLDI) 
care, azi 1 martie, ar fi Împlinit 14 ani Lacrimi, flori, duioase 
amintiri.

Nu tc vom uita niciodată. (81)
CU nemărginită durere, mama, sora, cumnatul și nepoții a- 

ntințu împlinirea a șa •• săptămlni dc la tragica despărțire de cea 
care a fo<t

M1HAIASA VAI.FRICA (DUȘA)
Vei rfmiii» leeiisi suflet blin 1 și nobil pentru noi. tlOT).

Depozitul PECO Vulcan
angajează de urgență

— 3 (TREI) VlNZATORf ARAGAZ (bărbați).

Condițiile dc încadrare, conform legilor în vigoare.

Relații la sediul unități) din Vulcan.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

DRAGA Ionel Poroșnicu, acum clnd In buchetul vieții prinzi 
cel de-al 28-lea trandafir, mama, tata și sora Mihaela îți urează 
□ in inimă multe bucurii ți un călduros „La mulți ani

IIIL Daniel și nora Manuela urează dragei lor Andronlc 
Elena, multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți ani !“ cu 
oaazia aniversării zilei dc naștere. (106).

1.A aniversarea a 40 de ani soția, Robert ți Zoltan urează 
dragului lor Nylaș Ștefan multă sănătate și un călduros ..I.a mulți ani (108)

VlNZAlfl—CUMPĂRĂRI
VÎND microbuz Mercedes 206 D (diesel). Telefon 966/43930 

H09)
i VfND Rcnault 20. TL, motor rezervă, strada Micu Klein nr 

52. Petroșani.
CUMPĂR televizor color. Telefon 43529. (108).

DIVERSE
LIGA TINERETULUI PETROȘANI angajează prin concurs 

ospătărița, limita maximă de vîrstă 30 ani. înscrierile se fac zil
nic Intre orele 10—12, 17—19, la sediul ligii din «tr Republicii, 
nr 90, pfn.ă marți. 5 martie 1991. (113).

PIERDERI
PIERDUT tichet butelie nr. 1072, elilierat de Centru! dc pres

chimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (101).
PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice p> numele Petre 

Ion. eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (116)
SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament, două camere, cartier Carpați, cu apar
tament 3—1 camere, zona îlcrmes, Carpați, Petroșani Nord In
formații 42313. (112).

COMEMORĂRI

Redacția si administrația ; Petroșani wfr. N Bălecsrn. nr 1> Ic Ioane — secretariat : 41662, secții! 41663, 42461 
Tlparnl • Tipografi, Petroșani s'r Nir-e’nr llălirvcli nr t Tr-b fnr 41163


