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Frica de ziua de mîine
Există In legătură cu destinul uzinei care îndeplinește de 

mulți ani rolul de „mecanic șef" al mineritului Văii Jiului multe 
discuții, controverse, suspiciuni. Dat fiind că străbatem o etapă 
de tranziție în întreaga viață economico-socială care impune anu
mite restructurări și în cadrul unităților miniere, inclusiv al celor 
auxiliare, dependente de acestea, este firesc să existe discuții și 
In legătură cu soarta UPSRUEEM. Dar, în unele cazuri, discuțiile 
devin alarmiste, exagerate. De aceea, socotim utilă o informare 
„Ia obiect" oportună. Iată de ce ne-am adresat domnului inginer 
Ioan Monel Sterca, directorul unității, care ne-a precizat urmă
toarele :

— In momentul de față, UPSRUEEM Petroșani constituie o- 
unitate a RAH. In viitorul apropiat, însă, uzina se va organiza In 
societate comercială care va avea același obiectiv primordial de 
activitate, dar va cuprinde și alte prestări de servicii, în funcție 
de capacitățile disponibile.

La ora actuală, ne confruntăm cu anumite probleme datorate 
în special blocajului economic care persistă. în urma unei ana
lize întreprinse, la cererea personalului unității, privind încăr
carea și folosirea eficientă a forței de muncă, se vor crezi pre
mise pentru disponibilizarea unui anumit număr din salariați, nu
măr ce nu-1 putem preciza de acum. Pot spune, însă, că această 
disponibilizare vizează persoanele care in 1991 nu și-au adus con
tribuția la realizările colectivului în care lucrează, avînd un nu
măr mare de nemotivate, învoiri etc. Ceea ce putem spune la ora 
actuală este că întregul colectiv va face eforturi deosebite pentru 
a menține unitatea acestei uzine, precum și supraviețuirea el în 
rîndul unităților productive din Valea Jiului.

— Ce puteți concretiza în privința acestor perspective ?
— Avem ginduri și planuri multe, dar nu am toate elemen

tele,» deocamdată, pentru a face precizări concrete. Este vorba de 
diversificarea activității uzinei, de introducerea unor tehnologii 
noi, moderne, care să ne asigure competitivitatea atît pe piața 
internă, cît și pe cea externă. Sînt, în orice caz, lucruri cu „bă
taie lungă". Am contactat diferite firme ; avem și oferte. Deci, 
premise încurajatoare. Ceea ce ne preocupă, în condițiile destul 
de vitrege pe plan macroeconomic, este să facem tot posibilul 
pentru a ajuta unitățile miniere.

Ioan DI BEK

După alegerile locale și așeza- 
rt-a prin primării a noilor primari 
și consilieri, gilceava politică s-a 
mai domolit. Impătimițil In ale 
ideologiei partidelor de toate 
nuanțele și orientările lși trag 
sufletul Înainte de Începerea 
marii confruntări p-ntru apro
piatele alegeri generale. In 
srliimb, pe-cuitorii in ape tulburi, 
« i ce ar dori să tragă oarece 
foloase din învrăjbirile interet- 
n:"e, n-au odihnă. In timp ce la 

■ ivoiul Ioturilor guvernamentale 
de l.j București și Budapesta se 
f.ic demersuri pentru inclieierea 
unor tratate ofi< ale de colabo
rare șl bună vecinătate, adepții 

Cine cîntă fals ?
in'o'.eranțe, ,.i ideilor extremist»-, 
in dcnti -te și șovini?!».- continuă 
»a se agite. încercărilor mai vechi 
de infanțare a .unor zone auto
ri >me în Banat sau secuime, a 
un ii guvern in exil al Transil
vaniei ș.d.m.d. li s-au adăugat, 
mai nou, o nouă temă — memo
randumul. Este vorba de o In- 
ci care de a se cere „indepen- 
d'-’’ța“ Transilvaniei, printr-un 
m< mnrandum. Pornindu-se de la 
ipoteze fil e, cum evte aceea că, 
..divergențele” dintre unguri și 
români nu se pot rezolva prin 
tratative d.recte intre guvernele 
celor două țări, cl printr-un dic
tat internațional, se ajunge, evi
dent la concluz-i eronate. Este 
clar că statul național unitar ro
mân nu p- ațe fi ->cos la mezat 
In virtutea falselor ipoteze ale 
unor politicieni bolnavi de ma
ladia naționalismului și șovinis
mului maghiar. Avem experiența 
unui dictat, cel din 1910, care a 
provocat nenumărate suferințe 

românilor în nordul Ardealului. 
Cine, d<» ce și In al cui nume 
dorește reeditarea unui dictat 
in Transilvani a? In nici un caz 
minoritatea etnică a maghiarilor 
din țara noastră, ci doar o ,,elită'1 
de politicieni care lși arogă dr»»p- 
tul de a vorbi In numele intere
selor ei. Pică clnd și cu ce drept 
Isi permite episcopul r-'foimil 
de Grade î, LjizIo Tokes să deni- 
g» -ze, fără a fi luat la rost ofi
cial, r -alitățile din România? In 
timpul uneia dm nuniero r.el».- (Continuulc in pag a 2-a)

sale deplasări peste hotare, epiș- ■ 
copul cu veleități politice și „pre- I 
ședințe de onoare” al Uniunii | 
Democratice a Maghiarilor din ■ 
România a avut tupeul să mintă I 
din nou cu nerușinare. El a afir- ’ 
mat, in cadrul unui interviu sus- I 
ținut recent la televiziunea din ’ 
Belgia, câ ..procesul democratic 1 
a fost oprit imediat după Re- | 
voluția din România”. Dar ce să i 
mal înțelegem șl pe cine să ere- | 
dem, dacă e să cităm o declara- » 
ție do cu totul altă factură, fă- I 
cută de un alt reprezentant al * 
UDMIl, la ultima sesiune a Con- I 
siliului Europei T Domnul senator I 
al UDMR Geza Szocs a declarai. I

I

I

r din I 
Nu |

I 
I 
i
I

printre altele, lu respectiva Se
siune a Con uliului Europei că 
„imediat dt'p.î căderea lui Ceau- 
șescu, situația minorităților din 
Romunia s-a ameliorat mult", 
e de mirare și salutam acest fapt, ș 
că, In sfirșit, la nivelul condu-* 
cerii UDMR au stirnit nemulțu- 1 
rfuri și chiar disensiuni declara-| 
țiile mincinoase ale episcopului i 
reforin it Tokes Laszlo, care sînt } 
distanțate n»-t față de cele ale ‘ 
senatorului Gcza Szocs. A in- I 
Ceput să se vorbească din ce în * 
ce mai mult că există la nivelul I 
conducerii UDMR o aripă mode- I 
rată, care exprimă interesele 
reale ale etnicilor maghiari din 
România și o aripă externa, care 
fa» e jocul unor interese străine, 
prin dirijare de la Budapesta, 
de la secretariatul de stat pen
ii u maghiarii d<- peste graniță.

Realitatea e câ cetățenii ro
mâni de naționalitate maghiară, 
minoritari în Transilvania, în ’ 

'mărci lor majoritate mi sînt a- • 
depți oi 
vm -, i?i 
treburile 
drepturi 
țării, «șa 
că »e Intimplâ >i in localitățile 
municipiului no-liu. Est o. do
fapt, o dovadă in plus fă pe> 
cititorii In Ape Itt'buri, cei 
voi să ne învrăjbească In numele 
unor interese politice 
prin ve'•» ularc.t 
și ifo|l«-nti ,td nu s-
uc»'

ideilor naționalist șo- 
văd In mod pașnic ch
ior, buc-ui indu-se de 
egale cu toți cetățenii l 
cum se jxtfite constata *
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\ ion I STRAIȚ

IN NUMELE DREPTĂȚII
Scrisoarea deschisă a domnu’ui RADU BĂLAN
Pentru că toți sintem oameni și pentru că aproape toți l-am 

cunoscut pe omul Radu Bălan, unii cînd a fost elev al Școlii me
dii tehnice de cărbune din Lupeni, iar cei mai mulți după ce a 
revenit de la Timișoara ca prim-secretar al județului Hunedoara, 
cu toții dorim să știm adevărul în legătură cu destinul nefericit 
al acestuia.

Fiind convinși că prin demersul nostru răspundem interesului 
cititorilor și nu facem altceva decît să servim cauza adevărului 
și dreptății, publicăm o scrisoare adresată de domnul Radu Bălan 
timișorenilor, scrisoare preluată din ziarul „Timișoara", cu acor
dul redacției. Specificăm că scrisoarea a apărut și în publicația 
„Călăuza" din Deva.

„Sini Radu Balan cel care a 
trăit și muncit alături de dum
neavoastră aproape treizeci de 
api și care recent a fost con
damnat de Secția militară a 
Curții Supreme de Justiție la 
23 ani de închisoare pentru 
OMOR DEOSEBIT DE GRAV 
și la alți 10 ani pentru TENTA* 
TI VA LA OMOR DEOSEBIT DE 
GRAV în urma evenimentelor 
din decembrie 1989. Am rămas 
uluit și indignat de această maro 
NEDREPTATE.

Doresc prin aceste rlnduri să 
mă adresez opiniei p.iblice timi
șorene pentru a cunoaște adevă

Legi și sentimente
Tn ziarul nostru din dala de 7 

februarie a.c. semnalam desfiin
țarea unui magazin-aprozar — 
singurul existent pe raza cartie
rului vulcanciin Brazi. Artico
lul respectiv purta titlul „In loo 
de aproz ir... bar ?” Revenim a- 
supra lui ru Completări, în ur
ma primirii unor date și semna
le noi. Di" sâ recapitulăm, suc
cint, dalele problemei existen
te la acra oră. In spnțiile comer
ciale de parterul blocului R 
din carti-.nil amintit, apiri.inînd 
Cooperativei ..Straja'1 I.'ipem. 
funețion țfl un magazin alimen
tar, ruj altul aprozar, o cofetări.» 
și o frizerie. Inceplnd cu dala 
de 1 februarie, magazinul de 
legtirnr-friirte nr. 15 al SC „A- 
grocoin” SA a încetat să mai 
existe. Ini ti dr Iii tiv opului p 
nului, propri» tarul — cooperați vj 
„.Straja" — a somat chiriașul — 
social dea comercială Agrocom 
— să pâră .casca spațiul respec

rul despre implicarea mea în 
aceste evenimente și a aprecia 
justețea pedepsei ce mi-a 'fost 
pronunțată.

1. In toata perioada 15—22 de
cembrie 1989 n-am convocat/che- 
mat nici un militar, ofițer sau 
general pentru a da ordine, in
dicații sau dispoziții pentru fo
losirea armatei împotriva popu
lației, indiferent dacă aceasta 
s-a manifestat pașnic sau vio
lent. Aceeași atitudine am avut-o 
și față de organele de ordine.

2. Nu am avut nici o atribu- 
țiunc în coordonarea sau dirija
rea forțelor armate, lucru con

tiv. Fapt ce s-a și înlimplal, aș i 
cum aminteam, la data expirării 
preavizului adică 1 februarie 
Kccxistind un contract de închi
riere, Agrocom nu a putut con
testa hoWirirua celor de la coop.'- 
r.tLva „Straja”. Din punct de v<- 
derc legii totul e perfect. Aici 
intră in calcul, însă și factorul 
socml Sute șl sule dc oameni 
s-au trezit frustrați de serviciile 
unui ni ig.izin extrem de util. 
Și pentru ce motiv? Ca ia locul 
lui mi se nființeze un l-.ir ? I,i 
vremea aceea, un număr dc lo
catari ai cnrtrerului întocmiseră 
o pifiție adresată primăriei prin 
rare ccienu anularea holârhu 
dc desființare ti aprozarului 
Rămasă fină rezultat Intrttclt — 
subliniez — din punct dc vedere 
legal, holărirea nu putea fi cont-

Luci I’. ALUNESCU

firmat în proces de colonelul 
Zeca Constantin, fostul șef al 
Garnizoanei Timișoara. ' '

3. In orașul Timișoara, in
zilele de 15, 16 și 17 decembrie, 
pînă la orele 17, cît am condus 
activitatea județului nu a fost 
nici o victimă, nu au rczul-tat 
morți și răniți

4. Primele victime au căzut în 
Timișoara, duminică, 17 decem
brie, în jurul orei 17, în Piața 
Libertății, în timp ce generalii 
din conducerea Ministerului A- 
părării Naționale au ajuns «• 
Inspectoratul județean de inter
ne și li s-a spus că nu pot a- 
junge la garnizoană din cauza 
prezenței populației în Piața 
Libertății. Atunci ei au dat dis
poziție sâ „rotească turela” și să 
facă ordine pentru ca ei să 6- 
jungă acolo. Sînt speculații «au 
erori in aprecierea timpului eă 
la Timișoara s-a tras în popu
lație ba la ora 14, 15 sau 16.

(Continuare in pag a 2-a)

[Grevă Japoneză 
| la telefoane
I Surse ale Sindicatului Liber ,
’ d.n Telecomunicații informează

Ica, datorita blocării negocierii, 
Contractului colectiv do muncă I 
Sla capitolul „Drepturi sal nriale", 
intre Federaț.1,1 din 3'elecomunl-1 

icații și HA Rom-Tolecom, înec- 
pind cu dala dc 27 f»-briinrie

■ 1992, ora 7. personalul din acest 
J domeniu in'tâ în gre'ă japon-vii, 

re dttrala m-detorminata.
I______________ ______

■ în pag. a 4-a• --------  _
I’ROGRAIMIT T.V.
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Z O B r MOI JOI, 27 FEBRUARIE

La începutul lui.ii februarie, în configurația mișcării sindi- 
ca <. .in industria minieră s-o prefigurat o nouă regrupare de 
far,. A avui loc Conferința de constituire a Confederației Sin- 
c cuk ior Miniere din România, sub patronajul Ligii sindicatelor 
libere a)e minerilor din Valea Jiului. La conferința de constitu
ire au participat reprezentanți ai Ligii fondatoare .Valea Jiului**, 
„Lignitul” „Banatu,” și Liga pensionarilor din municipiul Petro
șani. A fost consfințită, astfel, desprinderea Ligii sindicatelor li
bere ale minerilor din Valea Jiului de Federația Sindicatelor Mi
niere din Rom nia. Faptul efi sindicatelor minerilor din Valea 
Jiului li s-au adăugat. în noua Confederație, ligile .Lignitul”, .Ba
natul* și cea a pensionarilor, a dus La delimitarea unei grupări 
reprezentind doar 105 731 membri de sindicat S-a produs, astfel, 
o ruptură in solidaritatea de breaslă a minerilor din întreaga țară.

A •

Cî'cem s'fdicatelor miniere
Oui sau găina ? 

Federația sau confederația ?» »

Ceala.tă grupare sindicalistă a minerilor, din Federație, cuprinde 
un număr cu mult mai mare de salariați. Dar, nu e vorba doar 
oe număr. Este in detrimentul intereselor de breaslă ale mine
rilor să iie dezbinați. Din gilceava iscată intre liderii sindicatelor 
miniere nu are de ciștigat nici una din cele două grupări. Para- 
cioxal, insă, cele două grupări iși exprimă. în numele aceluiași 
principiu al .adevăratei democrații”, dorința de a se crea o uni
tate sindicală reală. In vederea atingerii acestui scop, Federația 
și. mai nou. Confederația îți declară caracterul deschis, apelind 
la ligile sindicatelor să se afilieze, fie de o parte, fie de alta, în 
numele unității de acțiune. In așteptarea noilor afilieri. Confede
rația a hotârit să organizeze o conferință extraordinară la 21 
martie ax. Demersurile pentru afiliere, făcute în zonele miniere 
Rovinari si Motru s-au soldat însă cu eșecuri...

Desigur, dorința de realizare a unei unități a mișcării sindi
cale miniere, intr-o Confederație, este o intenție bună, 
dorință, la Înfăptuirea ei e. Insă, cale lungă de bătut. In ce ne 
privește, noi le dorim succes minerilor, pe calea unității de acți
une, pentru apărarea drepturilor lor legitime. Succesul, din pă
cate, are mai puține șanse de a fi dobindit, în condițiile dezbină
rii. Se 
acțiuni

De la

știe că unirea face puterea. Cîștig de cauză in viitoarele 
revendicative sc obține numai prin unire.

mai știe că, de regulă, cinci doi se ceartă, al treilea cîștigă. 
Cine arc de ciștigat, oare, din gilceava dintre liderii celor două 
grupări sindica.e ? Evident că. in nici un caz, ciștigul nu e de 
partea minerilor •

Se

Viorel STRAUT
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0 viată, un țel: apărarea 
latinității poporuluit ♦ român

■ doua mare 
literaturii ro-

Ion
cu

in 
cu 
de

„După Dimitrie Cantemir — 
spune George Călinescu in a sa 
monumentală „Istorie a litera
turii române de la origini plnă 
in prezent" — 
personalitate a
mâne este, fără îndoială, 
Eliade Rădulescu, scriitor 
suflet ardent, creator pretutin
deni, desfășurat deopotrivă 
viață și în artă, înzestrat 
mari însușiri și cu tot atit 
mari cusururi".

S-a născut la 6 ianuarie 1802, 
la Tîrgoviște. Carte va învăța 
la București cu mai mulți das
căli, deprinzind de la aceștia 
setea de cultură, iar de la tatăl 
său, luptător sub steagul Vladi- 
mirescului, dragostea de neam 
și tară. Prin 1820 îl găsim la 
„Sfintu] Sava" profesor ajutor 
al lui Gheorghe Lazăr în locul 
căruia va rămîne la catedră. 
Este perioada cînd, răspunzînd 
unei necesități didactice, va scrie 
.Gramatica” (O va tipări la Si
biu, în 1828).

După plecarea dp la colegiul 
„Sfintul Sava‘‘ începe cariera

I

Independentul Oaiej 
a făcut-o de... oaiej 

I
I 
I 
I

La Uricani, ca peste tot, priva
tizarea a prins rădăcini și gustul 
banilor face să se dea din mii ni 
și din picioare, pentru o agoni
seală cc-și are și ea rostul 
Avind ca obiect de activitate 
călușene-sudură, Ilie Oaie, 
probleme. Nu știm cit de că 
este sau nu. atelierul cu pricina, 
dar șlint, că este căutat de fisc, 
pientru plata

1991, în cifră absolută și nepre- 
scrisă de 365 mii lei, o mie 
zi. O fi el independent, dar nici 
chiar așa!

ei. 
lă- 
are 
ulat

impozitelor pe

pe

Testări, experimente

I
I
I
I
I
I

Jurnalistică. La 8 aprilie 1829 
apare primul număr ai „Curie
rului românesc**, publicație cu 
care intrâ Încă de tinâr in elita 
culturii naționale. Se apropie

ION ELIADE RĂDULESCU
190 de ani de la naștere

tot tnaj mult de mișcarea re
voluționară a anilor '40 care va 
culmina cu anul 1848. Fiecare 
articol ai său, fiecare traducere 
este o filă a acestei cronici pre
gătitoare Revoluției pașoptiste.

Personalitate controversată po’ 
litic, sprijină promovarea cultu_ 
rii naționale. In anul 1834 des
chide „Școala de muzică voca
lă, de declamație și literatură” 
După zbuciumatul an *48 cînd a 
fost mereu în viitoarea eveni
mentelor inclusiv șef de guvern.

E.jade va pieca in Franța 
Italia. Emigrant. Va trece 
asemenea prin Anglia, Elveția 
ți chior Turcia. Revine In t*ră 
prin 1864, ajunge deputat ți Iți 
continuă activitatea culturală, 
fiind președintele (din jiiul 
1867) al noii Societăți Academi
ce. In 1872 a trecut In neființă.

Practic autodidact. Ion Elia
de Rădulescu a rămas în istoria-.' 
culturii române nu numai prin 
osirdia depusă In introducerea, 
firească a alfabetului latin. In 
afirmarea limbii noastre sau 
prin traduceri — peste 200 de 
mari lucrări ale literaturii uni
versale ci ți prin versuri, tea
tru, publicistică. Versurile sale 
sînt Impregnate de romantismul 
lui Lamartine, dominate de 
sentimentul apartenenței la lu
mea creștină ortodoxă 
neamului românesc a 
Unitate a apărat-o și 
în adevărata lumină.

la ființa 
căruț Ja- 
a pusjo

Ilorațiu ALEXANDRESCU

Legi și sentimente
llimin diu pag I)

Elevii claselor a VIII-a din școlile generale 
tir. 1 șa 7 Petroșani, nr. 6 Petrila, nr. 3 Lupeni, 
nr. 5 și 6 Vulcan, au fost testați ieri 1a Limba 
ți literatura română și Matematică. Au fost 
subiecte unice, stabilite, probabil, de minister 
pr;n Inspectoratul școlar Județean. Scopul aces
tui test, prin sonJaJ, poate fi crearea unei i- 
magini despre niv'lul de pregătire a elevilor 
din clarele terminale. Dar mai poate fi raportat 
și la i<Jcea din proiectul Legii invățâmintului

I 
I
1

de a prelungi cu un an invățămîntul gimnazial, 
deci clasele I—IX, ți reducerea duratei celui li
ceal la numai trei ani (X—XII). Idee a este
respinsă de cadrele didactice, întrucît prea 
multe experimente s-au făcut In invățâmintul • 
românesc. Și se ve.Je ca n-au Încetat. Proiec- ! 
tul acestei legi ți proiectul Statutului cadrelor I
didactice se va analiza, ața cum am aflat, in |

*
I
1

Parlament, din această săptămină. existînd, 
Încă din faza de proiect, multe rezerve. (T.S.).

bătută. Iată că, tn data de 24 
februarie primim la redacție, din 
partea Asociației pensionarilor 
din Vulcan un memoriu prin ca
re se cere ca „aprozarul desfiin
țat să fie repus în funcție, în
trucît în z<nâ sînt mulți pensio
nari, bolnavi, bătrîni, etc., care 
nu se pat deplasa prea departe 
pentru cumpărături”. Susțin a- 
ceastă problemă în fața factori
lor de decizie, rugîndu-i „să țină 
cont de doleanța acestei pături 
sociale, vitregită de soartă”. Ce 
răspuns dați memoriului, dom
nule — încă director — Foamete? 
De fapt, nici nu se știe exact da
că sinteți director, din moment 
ce angajații cooperativei „Stra 
ja” vă contestă, iar conducerea 
UCECOM a anulat hotărî re a 
prin care ați fost „ales” pe a- 
ceastă funcție, pe motiv de în
călcare a prevederilor statutare 
Dacă hotărirea dv. de a cere eli
berarea spațiului Închiriat ma
gazinului aprozar e legală, nu 
același lucru se poale spune des
pre modul in care ați ajuns di
rector. Articolul „Ofensiva im
postorilor *, publicat în săptă- 
minaiul de opinie și informație

ai meșteșugarilor „Viața”, • 
foarte concret. Acolo se spunu 
că un anume Petru Foamete, 
care nu era nici măcar membri 
cooperator, profitînd de lipsa 
din localitate a directoarei ta 
funcțiune, a organizat — cu a» 
jutorul unor neamuri strategie 
situate in cadru) cooperativei —a 
noi alegeri. Adunarea nu a fosl 
statutară. Trebuiau să participa 
cel puțin 300 de reprezentanți. 
Au fost prezenți 168, din care 
doar 83 l-au votat petru funcția 
de director. Beneficiind și de 
ocrotirea vice-președintelui A« 
sociației teritoriale cooperatiste 
Hunedoara, domnul Foamete s-M 
„înscăunat”, in ciuda tuturor a- 
cestor „mici” și
ve” nereguli. Avind 
practicile domnului 
naște întrebarea dacă 
marea aprozarului In bar 
însemnat un beneficiu 
membrii 
degrabă, 
nai.

Ieri a 
nerală a 
„Straja*
tul discuțiilor vă vom 
intr-un articol viitor.

„nesem mf îcati* 
în vederi 

director, 
transfof- 

ar fi 
pentru 

mal 
pers<^

ccoperatori, sau, 
al domniei sa)”

avut loc adunarea gt- 
cooperatorilor

Lupeni. Despre
de la 
subiee- 

informa

(Urmare din pag. I)

ÎN NUMELE DREPTĂȚII

5. De la ora cind nu venit gene
rau; de la București și a avut 
loc xicconfer,nța, rsicolae Ceau- 
șescu a indicat ca ion Corn an să 
preia comanda unică ți să i ra- 
por.eze Jin 15 in 15 minute.

6. In seara și n șaptea ue 17 
dec. tiu,ne. precum și in 18 și 19 
nu am avut nici un fel de im
plicare. sarcină sau a.ribuțiune 
in aiacumc minatei sau ale 
Ministerului de Interne, Gene
ra., i S ăncviescu. Gușe și Ctutan 
au declarat in proces: „Bălan 
nu a avut n,ci un rol în acțiunile 
militare Ir, 17 și 18 decembrie 
19

„..uvtiwi mea in probleme
le armatei a avut Joc In diminea
ța zilei de 19 ri<'r'»mbr e, în mo
mentul cind m am înihnit cu 
muncitorii întreprinderii ELBA, 
c. d au sestt două tancuri la 
cele două uorți ale uzinei. Atunci, 
îmoțit de un grup de munciiort, 
nm dat 'clefoane să se retragă 
In cazărmi armata care sta'iona 
m Jurul întreprinderilor pentru

că r>u se puteau purta discuții cu 
oamenii sub amenințarea arme
lor.

7 Trebuie să se cunoască ade- 
vă-ul că V>ate operațiunile mili- 
U-e au t ist dirijate de la Garni
zoana militară, care a fost orga
nizată In condițiile stării de ne
cesitate după toate regulile mi

soană nu și-a făcut timp să vină 
la județ, dar a „pendulat” în 
ziua de 17 și apoi în următoare
le zile între Procuratură, Inspec
toratul județean al M.I., Garni
zoana militară și Penitenciar.

Toate aceste mari personalități 
care au fost trimise de Ceaușes
cu la Timișoara, deoarece eu

deapsă nedreaptă, nemeritată. 
Probabil că severitatea pedepsei 
este legată și de faptul că am 
cerut public să nu fim judecați 
de reprezentanții unor organis
me — Procuratura Militară și 
=ecția militară a Curții supreme 
— Îngemănate și legate cu mii 
de fire de cele care se fac vino

Scrisoarea deschisa a domnului RADU BĂLAN
litare. Aceeași instituție a orga
nizat și condus tot ce s-a jntlm- 
plat și după 22 decembrie 1989.

8. Incepind din 17 decembrie, 
orele 8, și plnă In 22 decembrie 
1989. in Timișoara a fosl prezent 
colonelul (actualul general) Dia- 
conescu Gheorghe. procuror ge
neral adjunct al României, șeful 
procuraturilor militare, care îm
preună cu o „armată” de proou- 
rori ce l-au însoțit a avut misi
unea — trimis din indicația ml 
Nicolae Ceaușescu — să asigure 
respectarea legilor. Această per

n-am fost In stare „potolesc 
populația'*, au declarat și declară 
eu seninătate că tot ce au făcut 
ei a fost legal, că s-a tras In 
„legitimă apărare”, împotriva .hu
liganilor și vandalilor” eto, și 
6int crezuți.

Eu care eram îngrozit, înne
bunit să fac ceva pentru ca oa
menii să nu moară, am devenit 
(prin dirijarea deosebit de abilă 
a procesului de către domnul 
Bădoiu) al doilea infractor In 
acest, proces pentru care mi-a 
dat 23 de ani de închisoare, pe

vate de morțil Timișoarei.
Nu sînt autorul nici unei vic

time din acest oraș, nu am ucis, 
rănit, maltratat sau arestat șl 
nici nu am dat cuiva ordin să 
facă asemenea fapte asupra vre
unei persoane. Procesul s-a trans- 
mls prin radio șl Cei «e l-au ur« 
mărit au avut posibilitatea să 
constate dacă cineva d,n cel 500 
de martori au făcut afirmații 
care să confirme acuzațiile pen
tru care cci doi din trei membri 
al completului de judecată au

adoptat această condamnare pa 
care o aonsider aberantă, Inu
mană și total ilegală.

Pentru a fi autor al unei in
fracțiuni trebuie s-o săvirșeștl 
direct și nemijlocit.

Pe cine și cu ce am ucis eu ?, 
La viața cui am atentat ? Pg 
cine am îndemnat sau am inșii* 
gat să săvirșcască aceste fapte ț

Nădăjduiesc să opinia publicț 
mijloacele de informare vor *> 
dresa aceste întrebări celor ta 
m-au condamnat și celor ce-mi 
vor judeca recursul

Cînd s-a desfășurat procesul 
nu m-am adresat nimănui din 
Timișoara pentru a nu se crede 
că urmăreso influențarea judecă* 
ții. Acum slnd s-a dat sentința 
mă adresez dumneavoastră, dragi 
timișoreni, cu sufletul deschis» 
pentru a vă apune că nu sini 
Vinovat. Pedepsiți trebuiesc oef 
ce au dat ordin și cei care 
tras tn oameni nevinovați.

Primiți rele mai curate gindurl 
și un AN NOU FERICIȚI â
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ORICE S-AR SPUNE, TOATE GRIJILE 
TREC, ÎN FIECARE ZI, PRIN PIAȚA ;

Dincolo de toate preocupă
rile noastre sociale, spiri
tuale ori sentimentale, 

dincolo de toate funcțiu* și pa
siunile noastre politice, sintem 
și rămlnem simple ființe biolo
gice. Aceste ființe, potrivit legi- 
lor stabilite de natură, trebuie 
să se alimenteze. Adică să mă- 
nînce. Deși doar o simplă și fi
rească necesitate, mîncatul a de
venit, pentru noi, o adevărată și 
complexă problemă. De aceea, 
toate drumurile noastre duc la... 
piață.

Piața, ca loc de desfacere — 
vlnzare și cumpărare — a pro
duselor necesare traiului, a de
venit, în timp, un adevărat loc 
de pelerinaj pentru locuitorii o- 
rașelor. mereu în căutare de 
.ceva* pentru stomac. Preocu
pare deloc de neglijat, pentru că, 
să nu uităm, chiar și dragostea 
trece prin... stomac.

Orice s-ar spune, imaginea 
pieței reflectă cu prisosință ni
velul de trai ți gradul de civi- 
,zație al unui popor. Cantitatea, 

calitatea și prețul produselor
dau imaginea finală a felului în J
care știm să trăim. Eforturile |
noastre actuale sînt îndreptate .
spre a crea o imagine civilizată | 
pieței noastre. In rezonanță cu ■ 
pretențiile unui comerț modern. |

Pagină realizată de 
Sorin OPREA 

9*
Dorel NEAÎYIȚU

MARFA DIN PLANȘĂ
i

O anume schiță a pieței viitoare este deja 
î terminată de administrație și ar fi chiar pe pla- 
t cui occidentului. Creionul cu care s-a trasat 
' conturul ei a fost dezinfectat cu articole de lege 
I și sănătatea publică nu mai poate fi amenințată 

de comercianți de ocazie, cu prilejul aruncării 
pe tarabe a tot ce poate aduce un ban.

Aceste lucrări se vor finaliza in cursul anu- 
l lui 19"2 și civilizația pieței trebuie să se ex- 
1 prime în termeni de comparație. Inițiativa ame

najării boxelor pentru sacrificarea și comerci- 
Îalizarea produselor de oricine animală a avut 

și are girul organelor sanitare, care controlează 
amănunțit și permanent marfa producătorului. 

I asigurin 1 calitatea ți garanția ei pentru desfa- 
’ cere. Faianțarea pereților din hală, dotarea bo

xelor cu apă caldă ți rece, halatele albe și bo

I
I
I
I
I
l
I
!
I

Două intrări [
I
I
I 

punindu-se deci tuturor regulilor } 
și norme,or prevăzute de lege ’ 
fâcind ioc. in special, ceior cu 
stingerea incendiilor Murele flux i 
ai populației impunea și e'. d? > 
mult, o asemenea măsură. Noua | 
poartă Je intrai-c se va leschide 
colț 
spre 
iată, 
țtim 
le >

Ca să-și „intre" în toate dreptu
rile sale, piața va avea. In cu- 
nnd, Încă o ușă de intrare, su-

cu alimentara <partrii dtn- 
stradă) Încă o ușă -tesc’dsă 
spre economia de piața Nu 
pe unde vor intra orețuri-

„MinerLada" a adus multă spai
mă in inima celor aii ați cu de-ale 
gurn pe ia noi. Zvonurile s-au 
transmis pe cale orală, scrisă și 
telefonică. Un oltean, care s-a 
Întors iarăși aici, a făcut in co
muna sa (spune ei) a ti ta zarvă. 
Incit crede că nu mai cresc car
tofii.

„Paradisul44 de ia etaj
Ca să ajungi undeva sus, obligatoriu trebuie să urci. O pantă, 
deal, sau o scară. Ca să ajungi la „Paradis" trebuie sa urci

Sentimente mai bune

un
două scări. Aici, sub cupola ha.ci, se va deschide un magazin al 
cunoscutei firme „Paradis", care va avea la vedere ți vinzare 
fructe exotice și pui la rotisor. Un rotisor cu infraroșii ți marfă 
mai ieftină decit la alte firme. La scări se lucrează, contractele 
sînt pe încheiate ți marfa, după cum vedeți, va fi de dincolo de 
graniță : firme din Ungaria, Turcia, Grecia colaborează cu patro
nul și etajul va fi In curind un „paradis" în viziunea românului. 
Se simte de pe acum miros de prălit și de bun gust. Să-l adul
mecăm.

sad

să Le Modernizare pe stinsa
Dar încet. Inert, temerile s-au 

risipit, iar trenurile aduc 
cu produse și le descarcă direct 
in căruțele ce așteaptă 
transporte ptnă In piață. Căruța
șii mai dțtigă și ei un leu, iar 
producătorii au primit certificat 
de garanție că tot ce-a fost nu 
va mai fi. Pentru la vară, lubeni- 
țele, pepenii, roșiile șl toate fruc
tele au locurile rezervate. Părin
ții pun ți ei bani deoparte pen
tru copii. S-a Întors lumea la 
sentiment mal bune.

Produsele lactate vor primi ți ele loigzul civilizau t Iptrurît 
comanda boxelor este depusă ți tot „poenarul" sau „ciobanul" iți 
va avea căsuța iui ferită dt pi..r și m.im.e in Jrthmrțe i!e ' i- 
părătorilor. Amenajarea acestui sector se face pe partea stingă i 
halei, de la un cap la altul, fără a mai avea contactul cu pro
dusele de carne sau altele, a căror vecinătate >*ste -ț*'.' prin
lege. O smîntînă, o brlnză. un Iurte, ^arcă sini niui lelLni și u.ui 
gustoase dacă poartă parafa curățeniei. .. - —o.»*?-*

I
i
I

I
I
I

1

i
I

I
I

neta vînzătorului sînt acordate deja la rigorile 
legilor statului de drept și beneficiarul va sim
ți protec ia socială, ca o datorie a celor in drept, 
menită de a finanța mereu o sursă care aduce 
și care produce.

Primii pași sînt făcuți chiar de poliția sani
tară, care lucrează în două schimburi, luînd 
zilnic „exu iatul“ produselor, analizîndu-1 orga
noleptic și chimic, certificîndu-1 apoi p-ntru li
beră trecere. Obligativitatea respectării lorilor 
nu mai poate fi o bagatelă, cî o datorie. Pi î’a 
înseamnă libertatea de mișcare, farmacia auto
rizată. cîmp al țăranului, abundență de produse 
și statut social ce nu poate fi ignorat sau oco
lit Un examen dat mereu In fața populației, 
al cărei buzunar nu mai trebuie să plătească 
fărădelegile și bișnița.

Prețul pieței
O an<*i.uuu4 contemporana defi 

n.u ecuiiuiiau de piu;., c-.in. ușa 
„le duci Ia p ață cu ti șă 
goa.u. . li marfa, inu<l ■ 
pre(U.;, di. nu cumperi nimit 
Apoi te iiiloril a'asa cu 
toi gou.t h felul ace u 
cui „ec< nonin ie [>:j 
lui, fe c h -.tiriii te . ■

utna, nu i d' f- mi
Z:’ -n,l 111, C"‘P fi
tul lui r< ' -'ă lin p’ d ■
1 ate ti .
f'ate Î-- .1 ’ i-Ir ■ .-ir.
la c- <-
ispitiioai... ■ < <; .<;■ «■-. i
renrr.7jn -, j,-, ,
anum.w .. va.-.,.

■ prețui vieții
i' i.eclâ in preșul piuduAilut A-j 
l' ie presuri sînt principala sur-j 
i a bălăi.or noai.'.re dc cip. Fe- ’j 
micnUi de er ă și sărăcie in i 
ire ne ba ăcim au ca fidel ba-

i iu pemnctiui pielei. Nw’ 
dor leimenul de econo-

• de ; a-' I arc sursa de ins-
■ -î ifi a unde cumpără-

,.«e i cu.c'’ < u cel care 
Dar rt'.ă Ia liițe'egeren»
.. t<- - n ilul, care in>-

> irr iț f -p.ay. vom
■ ■! vom mira

, ", . 'e abe-
r înă

i'=.
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Podul aeriau internațional
Ministrul federal de externe, 

Censchcr, împreună cu secre
tarul de stat american, James Ba
ker, și cu ministrul de externe 
al Portugaliei, Joao de Deus Pin- 
heiro, actualul președinte al Co
munității Europene, a deschis, 
pe aeroportul din Frankfurt pe 
Main, la 10 februarie 1992, po
dul aerian anunțat încă de 
data de 
ker, la 
Provide
ranțet).
tare acordat noilor State inde
pendente ale Comunității State
lor Independente.

la 
22—23 ianuarie, de Ba- 
Washington (Operation 
Hope — Proiectul spe- 
pentru ajutoare umani-

Acest pod aerian larg este dato
rat eforturilor permanente ale 
Europei și in special ale Germa
niei, de aprovizionare a popu
lației aflate în suferință, în spe
cial din marile orașe ale CSI. 
Cu această ocazie au fost pre
zenți la Frankfurt însărcinatul 
guvernului francez cu probleme 
umanitare, secretarul de stat 
Bernard Coucnner, reprezentanți 
ai guvernelor statelor CSI și re
prezentanții altor state europene. 
Ca o continuare a transporturi
lor de ajutoare umanitare tri
mise de țările europene și în 
special de Germania, ministrul 
de externe german, Genscher șt

Baker, au dat plecarea de pe 
aeroportul Frankfurt pe Main 
mai multor avioane de transport 
germane, americane și ale altor 
state membre ale CEE, care vor 
transporta cîteva sute de tone de 
ajutoare.

Aviotinele germane transpor
tă, din partea unor organizații 
de binefacere din Germania, aju
toare care sînt destinate orașelor 
Moscova, St. Petersburg, Novo- 
sibirsk (Federația Rusă) și Bi ck 
(Republica Kirghistan).

!

Clubul muncitoresc Lunea
organizează cursuri intensive, cu durata de patru luni, 

pentru următoarele meserii:
— croitorie
— dactilografi©
—• ospătari și alimentație publică

înscrierile se fac la sediul clubului, piuă ta data de
5 martie 1992. Informații, telefon 50570. (625)

Germania
Germania trebuie să preia mai 

multe responsabilități internați
onale, a afirmat cancelarul fede
ral Helmut Kohl. Constituția 
trobuie mouificată încă in aceas
tă legislatură, pină în 1994 pen
tru a permite trupelor geimane 
să participe la acțiunile ONU. de 
menținere și restabilire a păcii 
mondiale, a menționat Kohl în 
interviurile acordate cotidienelor 
„Handelsblatt1* și „Wall Street 
Journal Europa1*. Un loc perma
nent al Germaniei în Consiliul 
de Securitate ONU nu este un

| subiect important pentru el. 
: „Prin prietenii noștri mă simt 
i bine reprcz.ehtat în Consiliul 
j Mondial de Securitate și nu e- 

xistă motive să schimbăm ceva“, 
1 a spus Kohl. în cazul în care în 
1 Bundestag și în Consiliul Fede- 
!ral nu se obține majoritatea dc 

două treimi pentru a vota modi- 
Îficarea Constituției, prin care să 

se permită participarea trupelor 
I germane la acțiunile de pace ale

ONU. atunci el va face din a- 
I ceasta temă a campaniei sale

electorale, a subliniat cancelarul. 
El a făcut din nou apel la sta- 

Ițele industrializate pentru spri
jinirea celor ce au pășit pe ca- 

Ilea reformelor din fostul bloc 
răsăritean, cit și a republicilor 
din fosta UPqS. Ajutoarele fl- 

I nanciare ale Germaniei, care se

mai multa responsabilități
ridică la 105 milioane mărci, au 
atins limita maximă. A sosit 
momentul ca și alte state, printre 
care și Japonia să-și aducă con
tribuția. Astfel va fi mai ușor 
pentru fosta URSS să-și depă
șească dificultățile enorme prin 
car? trece acum. „Nu ăr fi în
țelept să nu acordăm ajutor noi
lor republici desprinse din fosta 
URSS“, a menționat Kohl. Spri
jină1 acordat acestor republici 
determină și exercitarea unul 
control strict asupra arsenalelor 
armelor nulecare și chimice, con- 
trolîndu-se și înfăptuirea unor 
pași reali în direcția dezarmării. 
Pentru aceasta este necesar ea 
ambele părți să respecte cu stric
tețe acordurile privind dezar
marea, a spus Kohl. Totodată, el 
s-a pronunțat pentru depășirea 
impasului tratativelor din cadrul 
rundei Uruguay a GATT și a- 
ceasta încă înaintea întîlnirii e- 
conomice internaționale la nivel 
înalt care va avea loc la înce
putul lunii Iulie la Munchen. 
La tratativele GATT fiecare stat 
participant ar trebui să-și aducă 
contribuția. Protccționismul pe 
termen lung este mortal pentru 
economie, iar din cauza lui nu 
va putea exista „cetatea Europa*, 
a afirmat cancelarul federal Hel
mut Kohl.

„PRESS RELEASE"

MICA PUBLICITATE
executa pentru Societăți Comerciale și persoane particu
lare următoarele articole de lucrări : confecții metalice 
de orice tip (inclusiv garaje, chioșcuri, porți, garduri, în
chideri balcoane, etc.); prefabricate beton de orice lip 
(inclusiv stilpi și gard beton, borduri, dale trotuar, blocuri 
zidărie, etc.); blocuri zidărie ușoară; timplăric dc lemn 
și obiecte de lemn diverse, cu sau fără materialul clien
tului ; lucrări de tinichigerie și ventilație.

Termenele de execuție sînt prompte, iar prețurile sînt 
avantajoase și negociabile.

Relații suplimentare în str. iVliliai Viteazul nr, II, te
lefon 12670 și 12671.

ANIVERSARI

ACUM cînd prinzi cel de-al 13-lea ghiocel, în buchetul vieții, 
dragă Constantin Iulian Gonciulea, mămica ta și cel doi frățiori 
Remus șl Adi îți urează „La mulți ani l“, sănătate șl mult noroo 
în viață. (G19).

MAMA Elena, tata Mircea, fratele Alin și verișoara Florina 
dorim scumpei noastre Claudia-Gianlna Luntraru 
noroc și succes în viață, la împlinirea frumoasei 
(581).

„La mulți ani!“, 
vîrste de 19 ani.

■ ■ ■ ■ •

Lumea valutei, valute'e lumii

Cotația principalelor valute la Casa de schimb valutar a Băn
cii Comcricale din Petroșani a fost stabilită, pentru zhra de 26 fe
bruarie, după cum urmează ;

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE
Dolar SUA 365 383
Marca germană 225 236L Lira sterlină 648 680

L Franc elvețian 250 262
f Gulden olandez 200 210

Franc francei: 66 69t- c ■ Ghilling austriao 32 33
Casa este deschisă zilnic intre orelo 8—12.

VlNZARI-CUMPARARI
V1ND convenabil Rcnault 10 Major, stare 

schimb. 8 Martie 26/37, Pctrila. (620).
VlND urgent orgă electronică Caslo 

(comandă specială), mixer cu reverb și 
Spînu Aristică, Subcetate, 49. (631).

VlND televizor alb-negru 
109/2. (639).

bună, cu piese

chitară electricăC100, 
amplificator 2 x 100 W.

Sirius 208. Petroșani, Republicii,

SCHIMBURI
SCHIMB apartament două

zonă centrală. Telefon 43099, după ora 16. (618).

DIVERSE ' •

DE LOCUINȚA

camere zona pieții cu apartament

OFER consultații matematică și fizică. Telefon 44225, orele 
16—18. (613).

SOCIETATEA COMERCIALA „DANMAR" S.R.L. TG. JIU 
str. 1 Decembrie 1918, vinde en gros șl en detall :

— mașini de spălat rufa toate tipurile, cu un adaos comer
cial Intre 10—15 la sută ; mașini dc cusut electrice cu 44 500 lei } 
aragaze cu patru ochiuri șl cuptor cu 29 970 lei și reșouri la gaze 
cu trei ochiuri la 10 470 ici; tablă aluminiu pentru acoperit case 
de 0,6 mm, cu 2 240 ici coala. Pentru a veni în sprijinul dumnea- 
noastră, vom fi prezenți cu aceste produse In piața centrală din 
Petroșani vineri, 28 februarie 1992.

Relații la telefon 12 803 sau 15 412, prefix 929. (627).
PIERDERI

PIERDUT adeverință de specializare mecanici mașini efclrac- 
pe numele Mandia Grigore, eliberată de Centrul de salvare 

minieră Petroșani. O declar nulă. (614).
PIERDUT contract închiriere pe numele Bodi Pcrsida, clibt • 

rat de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (622).
PIERDUT contract închiriere 

berat de RAGCL Vulcan. 11 declar
PIERDUT diplomă electrician 

E. M. Uricanl O declar nulă. (626).
PIERDUT legitimație student

{ie

pe numele Miron Pclrlcă, cli
nul. (623).
nr. J/71809/1980, eliberată de

pe numele Basanetc Cristian, 
eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (630).

PIERDUT autorizație pentru vînzare flori 
Iullana, eliberată de Prefectura Deva. O declar nulă. (628).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dobrescu Ștefan, 
eliberată de E. M. Petrila. O declar nulă. (633).

pe numele Vass
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Programul TV
10 00 Actualități.
10, 20 Calendarul zilei.
10.30
12,10
13,00
13.30
14,00
14,20
14.55
15.35
16,05
16.30
17,00
17,05
17.35
18,00

WORLDNET USIA. 
Ora de muzică. 
Oameni de lingă noi. 
Jazz-magazin. 
Actualități.
HOREA. Documentar. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoalâ.
Muzica pentru toți. 
Forum. Sindicatele 
Actualități.
Repere moldava 
Dosaiele istoriei. 
Tele discul muzicii popu

late.
18,20 Vîrstele peliculei... Ia nr. 100 
19,00 “ ‘
19 30
2000
20,45
21,40 Reflecții rutiere.
24.55 Recital Vasile Șeicaru.
22,10 Reporter ’92.
22.55 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,25 Stadion.

Studioul economic. 
Desene animate. 
Actualități. Sport.
Film serial. Dallas. Ep 103.

I FOCULUI, acțiune, arte marțiala 
cu Henry Sanada.

I— ora 18,30: EMMANUELLB
V; sexy cu Monique Gabriella
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HOROSCOP '
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Pentru a duce la bun sfirșit 

ceea ce v-ați propus, nu e 
voie dc cap, cl de tupeu...

BERBEC
(21 martie —■ 20 aprilie)

Propunere ispititoare din 
tea unei persoane cu funcție 
tă.

no-

par- 
ln^

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Dacă n-ați trecut niciodată 
ba unei senzații tari, încercați un 
loz, cu ultimii bani.

GEMFNI 
(22 mai — 21 iunie)

Pentru ceea ce vă așteaptă, 
memorie de elefant e insufi-o

cierrtâ.

Du.ș 
runde,

pro-

RAG 
(22 luni*- — 22 iulie) 
rece, administrat in două 
pe teren neutru.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Nu circulați fără sacoșă! 
FECIOARA 

(23 august —* 21 septembrie) 
Deși n-apucați să puneți a- 

proape nimic în gură Întreaga 
zi, toate măruntaiele rîd, la gîn- 
dul buzunarului plin...

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Vîntul își schimbă direcția Și 

tăria — puteți ridica ancora.
SCORPION 

octombrie — 21 noiembrie) 
pare că, furat(â) de 
ați neglijat sarcinile 

.și urmează tragerea

(22
Se 

saj, 
rente 
răspundere.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Renasc, din cenușă, iubiri nă

valnice.„
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Abandonînd ideea apartenen

ței exclusive la Un anumit grup, 
vă pute(i bucura de mai multă 
libertate de mișcare.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Se poartă Jocul de culise...

pei- 
cu

la

Rcdacția ,1 administrația .• Petroșani, str. N. Bălccscu, nr. 2. Telefoane — secretariat i «602, secții ! «663, 42164 
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr, 2. Tel. 41365.


