
MINERII PROTESTEAZĂ 
PENTRU NEPLATA 

LA TIMP A SALARIILOR
Joi, jupă închiderea ediției, am aflat că la E. M. Lupeni, mi

nerii din schimbul al II-lea nu a« intrat in șut. Cauza protestului 
— neplata la timp a chenzinei n doua, din cauza lipsei de nu
merar in bancă.

Aflat, La fața locului, pînă la ora 20, redactorul nostru n 
consemnat, pentru cititorii noștri, exact ce a văzut șl ce a auzit

De Sîntăinărie, la lupeni, minerii 
au strigat „Jos lliescu!“
• Tunete și fulgere la Tîrgul meșteșugarilor • Chef la Pa

latul minerilor * „Pe aici nu se trece 1“ • „intrăm fn mină cînd 
or să ne dea ban.j" • „Cozma este omul nostru" • «Oamenii 
nu mai vor să se lase mințiți" O „Vă spun și ce era : Borocz 
Palinka" • Directorul, sub influența alcoolului, își dă demisia 
B „Să vină Blaj I Să vină Blaj 1“ • Țestoasele ninja își apără 1 
„nașul", |

La Lupeni, de Sintămărie, deși 
a plouat, a tunat și-a fulgerat, 
atmosfera a fost incandescentă. 
Țirgui meșteșugarilor, fleșcăit și 
murat, programat în zi de plată, 
a dat chix. Minerii care s-au 
preumblat pe.acolo, cu soțiile 
sau invers, au strîns din dinți, 
din pumni și-au înjurat... Apoi 
s-au strîns ]a mină. „Nu intrăm 
jos, pînă nu ne dau banii. Oare 
primul ministru și Iliescu sini 
ammați in ziua de plată ? Cum 
ni se cere să fim ia timp ]a pro
gram, asa să ne dea și bani ! De 
vreo trei luni, aceeași poveste, 
in zi de plată, n;j sînt bani N-am 
cerut maj mult să ne dea drep
tul nostru și să nu ne nu 
mintă !“.

Schimbul 11 n-a mtrit în mină 
Pe la amiază, circulația era de
viată, In zona Primăriei orașu
lui Lupeni, deoarece acolo se 
instalaseră baricade. In acest 
timp, unii chefuiau. La Palatul 
minerilor, soția unei persoane 
importante de la mină — Mărie 
JÎ ea — se omenea cj un grup 
de „colaboratori" aprop ații. I,a

stația de salvare, directorul EM. 
Lupeni degusta specialitatea ca
sei — Borocz palinka — împre
ună cu salvatorii, strîns uniți în 
jurul lui. „Asta-i Mafia, domnu
le 1 — strigau minerii cind di
rectorul a fost scos, în sfirșit, 
din bîrlogul lui. Ăștia ne mă- 
nin?ă nouă zilele : salvatorii, că 
lo dă 3 000 pe post SÎ pensio
narii r.

Ajuns în sala de ședințe, di
rectorul a fost interpelat cu du
ritate. A încercat să spună ceva, 
dar i se cam împleticea limba 
în gură și-atunci a găsit salva
rea : „Sîntcți de acord cu demi
sia mea ?“. „Daaa 1". „Bun 1 Să-mi 
spuneți cînd ® ziua de alegeri 
de director și vin și eu". „I,a 20 
mai 1“ a strigat ”n mucalit...

Domnul Miron Cozma, aflat 
intre mineri de la ora 9,30, ră
gușit, și-a confirmat calitatea de 
lider. „I] vedeți 7 Asta e omul 
nostru, dom’le 1“ — strigau mi-
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Prețul libertății
Intr-o singură noapte de au

gust s-a construit zidul din Ber
lin, cel care, străbătînd vechiul 
oraș german, a ajuns un simbol 
al împărțirii Europei în fostele 
țări comuniste și lumea liberă, 
asa cum i se spunea Occidentu
lui. Din cunoscutul zid a mai 
rămas doar un fragment de 4 
km, care va fi dărîmaț anul vi
itor, așa cum s-a spus în timpul 
manifestărilor, de marți, din 
Berlin, consacrate împlinirii a 
trei decenii de la construirea a- 
gestei granițe artificiale. Care 
nu a oprit exodul miilor de ger
mani disperați si care au fost u. 
ciși în timD ce încercau să trea
că zidul către Berlinul de Vest

Ce frământa prefecții î a

A doua problemă pusă in discuția analizei d1’ la primăria 
municipală, de către prefectura județului a fo t situat , cons î 
țiilor de locuințe. După cum se știe. în perioada posti vo’.uți ria 
ră, în Valea Jiului, ca de altfel în întreaga țară constru-'>.ib> de 
locuințe au înregistrat un regres îngrijorător, blocurile in :c;> <• 
de ani de zile rămînînd, cele mai multe dintre ele în faza î<> 
care au fost la sfîrșitul anului 1989. Este adcvtVat, un au rmi 
șit să fie terminate și se poate spune că s-a mai mi- :at cît ceva 
în acest domeniu. însă dacă privim lucrurile prin p >m-i cer -,i 
de locuințe existente, activitatea de construcții d' 1 noi. .na 
cum a reieșit din discuțiile purtate da reprezentanții W?n f, ri-
lor. este» departe dc a • i si minimum dc ap:ir an ii c n
sar.

Motivelc invocate de construc
tori sînt de acum notorii: lipsa 
de materii prime și materiale, 
prețurile foarte ridicate, imposi
bilitatea din aceste cauze de a 
realiza o activitate fluentă și 
paradoxal lipsa forței de mun
că. Intr-adevăr, acum cînd în 
societatea noastră, de piață, ca 
să utilizăm un termen ce se vrea 
consacrat cu tot dinadinsul, p- 
xistfl șomeri, cînd cele mai mul
te unități s-au dispensat de o 
parte din forța de muncă, și aici 
este paradoxul, constructorii duc 
lipsă dc forță de muncă șl în 
special de zidari. Sau cel puțin 
așa s-a spus la dezbaterea a- 
mintită, de ambii constructori : 
societatea comercială „CONDOB" 
de pe Valea Mureșului, cu acti
vitatea în Uricani și Societatea 
comercială „CONPEr" Petro

șani, care au arătat cîtcva din 
situațiile, care se pare că fac 
construcțiile de locuințe să se 
deruleze într-un ritm foarte lent. 
De altfel, ritmul lent al construc
țiilor se observă în fiecare din

localitățile niuni' U'iiilui n <.u ,i 
pe lingă aceste apc-t" enume
rate se mai înregistrezi» și nuli
tăți în ceea ce privește disponi
bilizarea de fonduri pr.-iiiru r- u 
per.ue i unor lu ‘ > ■
buit finalizate de mai n.ub.i 
ani. Și încă un aspect (Ijeciit 
de grav ce este intilmt pe rmo- 
ritatea șantierelor d locuințe 
este cel legat de furturile -lin 
apartamentele ajunse in < idiu 
dc recepție. Sini multe blocuri de 
la care au fost furase, fn pe
rioada recepție — predate, mul
te din obiectele instalațiilor sa
nitare, instahdiil. r electrice, gea
muri, uși și alte ascmeir-a utili
tăți fără de care blocurile nu pot 
fi date în folosință și caro 
•rcbtiie rccompletale, f A r ă 
ca firmele construr toane să mai 
dispună de fonduri pentru i c hi 
părl. Deci acum asta este în I 
neral situația con'.tru'-'iilor de

Gheorglie ( III Ii V A1" '

(Continuare fn pj“ a 2-n)

CHIAR AȘA ? DA !
— Alo, li'-d.nrț.i.1
- Da, poftiți I
Acum cueva zile a apărut o 

notă, în ziarul dvs. prin care 
anunțați populației noile prețuri 
de achiziții peDtru ambalajele 
din sticlă. Tot acolo spuneați că 
nu există nici un fel de restricție, 
în ceea ce privește preluarea n- 
-estor ambalaje de i‘rn unitățile 
comerciale. Cine v « i _.us" că nu 
există restricții?

— Contabilul I al PF-ALCOM 
Petroșani.

— Eu -sliit o cetăți.in-ă din a- 
'■‘•'I oraș Vă rog sî i tr m- miteți 
că ceea re spune din ul nu osie

i..sp'jctat d- p isonului unității 
alimentare dc la MIGNON. Am 
fost cu știr lc și borcane și nu 
a vrut nimeni să mi le primcasjă. 
Bj fă nu au unde să le punîț, ba 
ră nu nu hani să-mi dea pc ele. 
Și n a vrut să-ml dea nui marfă 
in ș. Limb. Care ești adevărul, 

primesc seu nu Se primesc 
ambalajele din sticla?

Discuția am purtat-o ncum 
Itcva zile și am avut posibilitatea 
•A ne convingem că lucrurile cam 
-ya stau Și creclt m ră dară s-au 
majorat preturii' 1,, mr.bal.ijc 
tnG- mnă că e m'. im fie Ic 
(G (’.)

INVITA Tic ÎN DELTÂ
i'entiu ainatom dc turism, Delta Dunării reprezintă unul 

'finire mirificele locuri dc petrecere a vacanței. Unicat prin 
oinplcxitatca și varietatea peisajutui, precum și prin bogăția de 

specii de păsări f,i pești, această rezervație naturală atrage, an de 
an, mii de turiști români ți străini. Pentru vizitarea Deltei se 
pare că ce] mai potrivit moment aj anului e luna septembrie.

în spiritul acestei idei, Filiala BTT Petroșani organizează, în 
perioada 18—22 septembiie, o frumoasă excursie în stațiunea ti
neretului, Hoșu, situată chiar In inima Deltei. Baza turistică oferă 
variate posibilități de igrement în decorul mirific al ținutului 
'■tâpînit de npe.

în prețui deosebit de avantajos al excursiei sînt asigurate 
transportul (autocar pînă la Tulcea și vapor de la Tulcea la 
Hoșu) cazare, masă (pensiuni complete), precum $1 barcă. înscrie
rile se fac direct ]j sediul agenției BTT Petroșani Pentru relații 
suplimentare, vă puteți adies.i fio personal, fie prin telefon In 
IlO'lfl,

S'H in OI’RI \

Ilenzel la*., 
antrenament

Sorin Ilenzel a început antre
namentele cu echipa... Jiul. Du
pă un an la Dunay Varos. apoi 
transferat la Miskoic (dlv. A) re
vine pentru contract de joc la 
Jiul Petroșani.

Intre „bani" șl dragoste', arii 
că micuța Adriana — familia șl 
Jiul, talentatul Jucător a ales 
dragostea. Așadar Sorin Ilenzel 
va fi titular în echipa ce se vrea 
a fi cea mai tinără formați' din 
eșaloanele diviziei B și A. Bino 
ai venit pe drumul greu, pentru 
revenirea ta și a Jiului pe prima 
scenă a fotbalului lomi'inesci 
(D.N.)
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scor tiss7mey$
Banii cu o singură fața

Nil de multă vreme, am scos din bancă o sumă oarecare de 
bani. Nu vă speriați, nu erau bani cîștigați la „Lozul vacanței !“. 
Cind ai’1 ajuns acasă, am început să-i număr. Vorba ceea: mai 
bine mai tîrziu decît niciodată. Spre norocul meu, cci de la bancă 
lucrează impecabil: nu lipsea nici un lcuț. D.ir viața, azi, e plină 
de surprize, pentru că numărind bancnotele ani ajuns la o con
cluzie: banii nu au miros, dar nici culoare. Nu au culoare, din 
cauză că se află intr-o stare jalnică. Nici măcar seria nu poate 
fi citită pe bancnotele noastre. Numărind în continuare, am cre
zut că mă aflu in ața unor bancnote false, pentru că nu mai 
aveau decît o față: aia cu poza lui Bălccscu, pe partea cealaltă 
fiind numai hirtie albă, lipită. Așa am găsit nouă bancnote, pe 
care, privindu-le, nu reușeam să mă mai dumiresc. Restul erau 
mototolite și lipite in trei-patru locuri cu hirtie de ziar.

Păcat că acești bani cu o singură față nu ajung pe mina a- 
mericanilor ! Ar veni ]a noi cu primul avion și ne-ar ruga cu 
lacrimi în ochi și dolari in buzunar, să le facem și lor bancnote
le cu o singură față 1

Dar pină la americani, mai e calc lungă I Pină una.alta, noi 
muncim pentru niște bani ciipiți, pe care nu ni-i primește nici la 
„Aprozar1, ne cirpim și noi de ]a o chenzină ța alta, că doar am 
intrat in Europa. E rușine marc, dom’ie ! „Nu se face 1 Chestie 
de obraz".

Asta o fi drumul normal ? Oare aceste bilețele sini bani? Nu 
trebuiau scoși de mult d'n circulație ? De fapt, românul s-a o- 
bișnuit cu stocul. Stocăm hîrtiile de cinci sute, pe care le vindem 
apoi contra șapte-opt hirtii Je o sută. Și pină una-alta, tot la 
Tlâlcescu ajung, m 1

Subiect de meditați" : nu erau oare mai deștepți cei care fo
loseau Tn loc de bancnote, scoici ? Sau poale starea bancnotelor 
noastre sugerează <ă Icul este totuși a 230-a parte dintr-un dolar. 
W.ii. -.‘ii ?

Nana ( Ml \\l II.

Notă
Nu ne mai 

trebuie apă 1
De nuii mulți ani se discută 

despre necesitatea unui nou re
zervor de apă potabilă în ora- 
șul Pclrila. Și tot de mai mulți 
ani acest obiectiv, despre a că
rui importanță nu trebuie să 
mai spunem nimic, este amînat 
cu execuția din fel de fel de mo
tive, mai mult sau mai puțin de 
înțeles. Cu chiu cu vai, în ulti
mul timp se pare că acest re
zervor, devenit de-acum cele
bru, prin ignoranța unora pentru 
cJ, va putea intra în circuitul 
normal de asigurare a apei po
tabile pentru cetățeni. Știm că 
datorită lipsei acestuia, capaci
tatea de înmagazinare a apei es
te redusă și de aici lipsa apei po
tabile de pe rețea mai tot timpul 
zilei. De fapt, așa cum este pes
te tot la noi, în Valea Jiului, a- 
dică apă de băut cu țîrîita, și 
asta de decenii. In stadiul actual, 
după spusele beneficiarului, re
zervorul de 2500 m.c. este aproa
pe de finalizare. Ar mai fi de 
montat instalațiile și ceva de fini
sat. Dar din păcate nu mai lu
crează nimeni dintre constructo
rii care l-au executat. Oare cum 
poate fi convins constructorul de 
utilitatea acestui rezervor de a- 
pă ? (G.C)

Ș-jbpsL Cimitirul eroilor din Vulcan
Intre „a spune" și „a face"

Anunțată cu surle și trimbițe, încă de la mijlocul lunii mai 
a aocstui an. demararea lucrărilor de reconstrucție la cimilirul 
eroilor din Vulcan a început promițător. Au fost regăsite schițele 
originale ale cimitirului, s-a stabilit un deviz estimativ (1G0 mii 
lei). Pentru executarea lucrărilor s-a solicitat sprijinul exploa
tărilor miniere de pe raza orașului (Vulcan și Paro.șeni), a FAGCE 
Vulcan și a UEII Vulcan. Acestea și-au anunțat întregul sprijin.

Fără a mai sta pe gînduri, muncitorii s-au apucat de lucru. 
Cineva ne spunea că se preconizează definitivarea lucrărilor 
într-un timp mai scurt, pentru ca pină la 1 Decembrie, sărbă
toarea națională a României, acestea să fie încheiate. Toate aces
tea se întîmplau, așa după cum am mai spus, în mai.

De atunci au trecut 3 luni. Mergînd zilele trecute prin zona 
in care se află acest cimitir istoric, aveam să constatăm dezolați 
că stadiul lucrărilor nu este cel preconizat. De ce? N-am putea 
să apreciem acum. Cert este însă faptul că pină în prezent nu 
s-a executat decît repararea parțială(l) a zidului împrejmuitor. 
Despre celelalte lucrări (așezarea unei porți noi, ridicarea unor 
cruci, refacerea mormintelor) nici vorbă. De altfel, nici nu putea 
fi altcumva, avînd în vedere că aici, 24 de ore din 24 posibile, nu 
se întîmplă nimic, nu se vede nici o mișcare, exccptînd faptul 
că... bate vîntul și latră cîinii (a pagubă). Și să nu uităm un amă
nunt. Pină ]a 1 Decembrie mai sînt ceva mai mult de 3 luni. Or. 
dacă lucrările vor continua în același ritm, adică bătînd pasul 
pe loc, nu vedem cum se va realiza obiectivul atît de generos al 
Primăriei.

Pină atunci însă, să spunem că niciodată nu e prea tîrziu, 
sau parafrazînd lin proverb românesc “Mai bine mai tîrziu decît 
niciodată", și să sperăm că cei în cauză vor fi receptivi la acest 
semnal. Nu de alta, dar credem că e rușinos să promiți ceva și 
să faci de-a-ndoaselea. Sau ne reîntoarcem ]a vremurile pe care 
am vrea să le uităm pentru totdeauna?

Tibeim \ INȚAN

A luat „șpâga“ și-a plecat
t-.:-.'. ui 1 de |1 ■ i1 i l.i V V aU>- 

r.lor d.n l’:.!ro..i:i j inc.pllt A 
ITl'du'-i n< .izuii Io. .‘oilor. Mai 

de P p ai, . . Cm diz.i-
re i fund înfunda! i. subsolul i- 
."iio'it, si-urc i ,-.,i r: n iji’iă a 
i>|i.-ului a în< puf < dcVtivrze 
>r.iz< i ia In locuinț"!" d» la pâr
tii Doamn-J < ■ o 'anima Soc a-

..a’i? ii.r.U: ■ la pilit", ul scă
rii ?. •; a ■ ut : h. i.mtl] -ă pc- 
t' < 1 ■■ «■,«* i i"'l 't f. noimii, •; .i.v

- i . tor ii. : U’ .. •• | i I.7 din
■ •> .1". im< ;it. \ amin! :i in-'ai.ito-
II, .1 1 '-■nt.it :;i‘.ul, a «.ir.l.i- 
"1 l’Oflțp. rl'l tînn.l ' iii:"

I I ■ ’ ' I r| ' .*| ■ > - !

’ * - *• •• * * . • * - * * - * *

d" acest ni . '/, omul a luat banii 
?i dus a fost. Suin nu este chi
tanța pentru această sumă și noi 
nu am fost martori ța înminarea 
' nilor, nu dăm numele celui in 
cauză. Insă dacă toi a luat banii 
c mai bine, credem noi, să se 
dută ă fu ă și muma pentru 
care a fost plătit Și sa scutească 
I imiliilc r»-pțetivc de necazuri 
inutile. După cum am fost infor
mați ituația respectivă s-a mai 
mtimplat în - 1■ ,l an im ă o dată
■ ir cirpc.dn ("lor ce nu lucrat pri
ma dată a ținut foallv puțin, li 
ne'.oui de Im ni -aiios. (G.C.)

SPORT 1
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A început campania electorală la... Jiul
• !■ i ii uri Jc s idtip in ipt.imin.i car" se inchc-ie miinc.

• Uoiv.nui j [ opus sa . ju r uni a!u| do miercuri, la Petro
șani. • hui a ripostat cu planul „M.irshal"", nercnunțînd la capi
tolul „jo ii. i iliru". Universitatea Craiova a propus un meci de
pt- a 1 i "o. Jiul a răspuns ieri la ora 16. • Duminică, la Ti
tlu oara, or.j 11, ultima apaiițic publică a candidaților. Antreno
rul Ion lung,cu il vrea cu orice preț pe... Stăncic. • Președintele 
clubului, Petre Drăgoescu, are o mina <je fier. Nu se nu.că nici 
o hirtie .. dar vrcun jucăUir. • Antrenorul principal ni ' echipei 
C.SM Reșița a „spionat" meciul C'orvinu] — Jiul. • Puiu Menea a 
fost „văzut- a Hațeg, pentru „amicalul", Retezat — CSM Reșița. 
Amindouă fe nome ne Ie s-au ptrccut miercuri, la ora 17,30. • Pe 
frontispiciul stadionului hunedorcan scrie: „Corvinul Echipa
Noastră. • Ci izonul terenului arată ca Un covor. Da, dar trei oa
meni specializați și plutiți d« Combinatul Siderurgic Hunedoara, 
*'n> in 1 1 ' - iu. • Militarii si Buruntia nu mai au
■ o semna la LM Pelrila. Au fost sterși de pe statele de plată.
• Lotul Jiului se va completa Cu noi speranțe. în pauza meciului 
rl" la Hunedoara a intrat in vestiare dl Drăgoescu. Și a scos... 
polul. Tribuna huncdoie inu ;1 dat verdictul. Răducu, cd mai bun 
de pe teren. • Antrenorul Marcu va scoate din urmi luni, primii 
16... Aceasta vj fi echipa cop v;l alergi maralomi] — 42.195 km 
— in 31 do... etape

Cori .nul aliniat și folosit formații st -n.lard, dm vair a'i 
hps.t Gabor (plecat in Israel) și llanganu, suspendat pentru 
primele etape. Jiul rl început cu echipa posibilă. Ghițan — Că- 
mărâșanu, Cioabă, Călugăr.ț i, Dodii ( ristea, Stăncic, Stoica. 
Radu Popovici, R.iducu. Prim., gis-șealu a apărării sc produce 
în imn 12 și IJlcșan înscrie, I o \| doilea gol este opera arbi
trilor. județeni si Dobre ridică - .arul 2—0 (min 17), Golul trei 
este înscri do Hanc, la o fază <c anunța pauza, 3—0, in min. 
43. în repriza a doua Jiul ' folosit echipa probabilii- Dumitru — 
B. I’opescu, Călugărița, Cioabă, Dodii, Radu, Oprea. Militaru, 
S'ancu. Crisb seu, Răducu Golul Jiului a fost înscris o acțiune 
Oprea — Stâncii, in min. 6â, de eafro ultimul In «min 7H Rădii"u. 
din 16 m. șiitcazn i iolcnt I., o palmă I- vin-Iu. < in-| lonițri era 
bătut.
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în casă nouă
La Uricani, joi, o comisie de 

recepție, compusă din reprezen
tanți ai primăriei și sectorului 
RAGCL Lupeni, din Uricani, a 
efectuat recepția la vila C Fa
leză, obiectiv în construcție de 
mai multă vreme. In ultimul 
limp, constructorul, Societatea 
comercială CONDOR, și-a 
intensificat eforturile și a reușit 
sa aducă în stadiu de fina.lizare 
acest obiectiv social de mare 
importanță pentru oraș. Vila ® 
este compusă din nouă aparta-, 
mente cu trei și patru camere, 
are o arhitectură modernă și un 
confort sporit, iar prin darea în 
folosință nouă familii din orașul 
Uricani se vor muta în curînd în 
casă nouă, primăria mai rezol- 
vind astfel, cîteva din cererile 
de locuințe existente la nivilul 
orașului. (G.C.)

Grăbiți-vă încet, 
șoferi !

Incontestabil, la 8 lei bilei ui 
ce) maj ieftin, autobuzele trebuie 
să vină la timp .și să meargă re
pede — să moară de ciudă ja
ponezii. Dintr.o asemenea lăuda-j 
bilă pornire și nu din rea-voin- 
ță, marți, la ora 10, șoferul au
tobuzului Uricani — Petroșani, 
nr. 31—IID—2546, era să rupă 
cu ușa o mină și să ducă la spi
tal o bătrînică, ce nu-și propui 
scsc să ajungă acolo, dar n.a 
mișcat tinerește la coborlre în 
stația Paringul. Oameni buni 
„moș viteză" e pe cale să predea 
ștafeta. Fiți cu ochii în pairul

II. Construcțiile de locuințe
(I i mare din pagina I)

locuințe, față de caro beneficia
rii au ridicai și alte aspecte, pe 
care vom încerca să le enume
răm, fură a face o analiza de 
aminimt a cauzelor care le-au 
general și le fac să persiste. Pro
bleme deosebite sint în mod spe
cial la Uricani, la blocul ] 3, la 
alte blocuri, la poșta orășeneas
că, precum și Ij o proiectată 
școală, care pare, după spu
sele (’clot din Uricani, va căpătă 
'• altă destinație. Tot aici, blocu
rile 3.1, 3.>, 3iî, ocup ile pină nu

demult de consli uclorii de Ju 
ACC'F, ,u rămas in paragin i, d.ir 
în custodia celor c ■ l.’-au ocupat, 
f ilă posibilitate pentru primărie 
să 1< preia și să mai rezolve cî
teva d,n noiaih’l de ccieii de lo
cuințe. Probleme sînt și l.i Iv
irii,a. C.'clcljrul blc.c 66 continuă 
să dea dureri de cap piunăriei și 
oamenilor, dar paradoxal nu și 
coir.ti uctorilor, care nu prea sini 
interesați să-l finullzezi. O solu
ție care se vrea salvah.,ni e pentru 
construițiile de locuințe sc între
vede prin preluai. a de cairo RĂII 
l’nlroșani a unor bloryrt, ori pen

tru construire oi i pentru rccon- 
diționare. Dar dacă se miz' ază 
pe asta constructorii ce fac? Re
gia doar ajută și nu preia cons
trucțiile așa cum ar vrea unii. 
Dar să sperăm că poate, poate 
se va mișca ceva și în acest do
meniu, deocamdată lăsat la mar
ginea interesului datorită marii 
lor greutăți de tot feluj ce sînt 
int.impinate. Căci, chkir dacă vom 
trezi supărări, oameni) au ne
voie do casc și nn de Justificări, 
ăccstea sînt, linele sînt și înte» 
meiato, dar din păcate loc de 
asî nu țin nici măcar Jțin i.
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NU SE CERE LUNA DE PE CER Uite pens°a, nu e pensia
încă n-am auzit despre cineva că stă pe ca

pul salariaților primăriilor doar clinlr-o plăcere 
sadică, cerind luna de pe cer. Nici Sortan Vîr- 
gd, salariat ai E. M. Livezeni și președinte al 
asociației de locatari 10 B din Aeroport — Pe
troșani, nu cere imposibilul, ci numai să se 
facă, în sfirșit, ceva concret pentru ca oame
nii de pe strada Aviatorilor să trăiască decent. 
Adică să nj mai fie terorizați ca cei din blo
cul 97, de țințari și șobolani, fără să mai res
pire aerul pestilențial al gunoiului care dospește 
in spațiile gospodărești. Poate că amabilitate 
o fi intilnit in timp ce e îndrumat către RAGCL 
(fosta IGCL), iar de acolo spre primărie.

Timpul trece, situația se înrăutățește. Numai 
în imobilele pendinte de numita asociație sînt 
15 apartamente degradate și, deci, nelocuite. In 
toată zona am aflat că ar fi vreo 150. Numai 
o persoană lipsită de simțul realității și indi
ferentă la necazurile oamenilor, mai ales în 
această vreme în care imobilele neisprăvit se 
părăginesc, ar putea fi înclinată spre amînări 
sine die. Este cit se poa'e de adevărat că toate 
aceste apartamente se află în amintita stare de 
cîțiva anișori, că s-au făcut tot felul de inven
tarieri, situații, analize și programe unui mai 
ademenitor decit altul. Dar nu s-a întreprins 
nimic. Deși se cunosc pricinile care au dus la 
distrugerea unor spații de locuit a căror repa
rare este mai ieftină decit construirea unor 
blocuri noi, (jindu-sc, astfel, locuințe la 150 de 
f imilii.

Mai interesant, zice numita asociație, pare a 
fi faptul cu se percep in plus cu 56 lei, de per
se.mă. clin pri ma apartamentelor degradate în 
care aPa parcă izvorăște în chip natural. O fi 
ața < i nu, o fi la mijloc această liberalizare 
a pr-.-țn: dor. o s i aflăm. Se in.n spune că 
RAGCL Petro-an] are o datorie către termo- 
c n‘ I’ o,'ni, pent u 1- • mofh arca din iar

Avatarurile unui om

De Sîutămărie, la Lnpeni, 
minerii au strigat i

„Jos Iliescu !“ f
(V i ni n e din p.m. I)

ți' ■ U» Jhl ’ ;
n jl Cvirna a upcuit la Mini
a •. > \-n

i a ... 1< M
J Hi plnâ cîn<l \ n 1 . 1 ‘ !
n t ‘ ; i : i' . rn ' ll ’

'Ti ’ . i :u !. lr d0
îl S .ir V. d i P:

jnentiil ” n . f-Li n> ni >-
IC B' i * i ■ i vice-

BA iv 11 s iona'e.
r ■ 'i 9 nuli' ■; d b mii

C iC a «.le U i . Ui ' 1,
>3. Fc - .: î A n*.- ’j i xiiunș

i Di de ro d' ■ m - m.-.i n-
Hi iz lîți In p M. Df’

la F) ■- ■’ nuri 'xV j. I A <3 rJ. i
U ■): -I 10. jn • i

' , . ■ ; O ' i • • vA; nu
1 UI. nu < plțth

J ! , Șl ..ic i 1 !îi 0 <- ■
1: . r|V b in1 > fa In l
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„îl vrem pe Blaj 
director!“ l>E LI POLIȚIA llt riLRl

.Io,, ,;r , IU,.tu. o m'o-
d ;ba |: in'ci vonțic stațiuni lin
ei blocul de pe s‘rada Jiului 
dm ' 'ii'.i'i. in care locu .ște dl.

. md i Blaj. Lin i mașină, 
un grup d1’’ mineri. Na fost m - 
une d" formahtali pentru a in
tri in vorbă iii ci. \ș , cutii bă
nuisem, ermi de I i mina Lu- 
p.m „Am venit s,i-i lacom o 
Diopuncrc I.) domnii- Blaj, s.i 
v.na director", spune minerul 
Ghoorghe Sotnn. „Noi ds< > vrem, 
domnule : să-] s,,-||iml m pe di. 
r'.’clor, pe contabilii' șef și pe 
șeful -i’/diei dc s Ivarc. \s!a-i 
mafia care n< mânîn' T-, ad mgă 
Petre Apartischivei, bri ui ..r în 
sectorul IV. Pil Eugen este va
gonetar. Este m l ținăr. Zice :

Eu am mzit dc n ă/.i.i bă- 
■ ni; .i doninr fila) r r,inabil.

N I r; a ■-a .,i; ; . ,1 ia n- L
i Ik. j directorului, să-l im rebeli 

x i. -V ta a r >ii. ,■ Urm. ■
O n rin Iul s.,1 x. duri ior, ■ iii 
in i ii ui il. -. torului, cu apS> a- , 
te'" pi,- tn t-pato, i;a niște ;;ăi; >

i ț -'ăo !■.,■ nin j.i, unu] i.:1 a-
■ i! iui Ti ă pumnul, ,ipo| 

in? Up i lț al Î.îlii, I imbrin- 
cit, ■ ir .if.n.i i-a d.it in b.irb-î 
Nu inc ipc indoia i, salvatori 
sin; im, ilcli' ti rectorului 1‘iă iț 
cp bani grași, liela m.) m tot 
limpu; nimic, ac. d ințe să 
no amina dsi! i Minerii nu

■ nj temut «.? |.’ d-a rr-plir a —
Oo’u nuitt m.p mulți — dar s-rip 
r i • ci at ii ieșit un măr I 
S > m o n.-i.i < inev.i c i muierii 
na se |

in timpul tr.it .'.j'se'or. o dal a
•i num i a • ii țiL<t p fii Lu- 

( III. Jtăibatcni, “rieaTli. *-t j gind 
.dos Ii: ut — ; n mi. > ,î | ra! r ti 
Lup-ni și V.itra .țiului. S,ut a 
scara sau a, îtllr t pi'holului de I 
g.cvă . 1'1(1 ,|o mm a , do |a |

o. b;

Sa x ma a <>l<> și 'a i si uturc". 
Intra in vorba și 10p .limborca- 
nu. din sectorul Vili : „Djc-ar 
li numj asia. Da’ mai r și pri
mam’, si alimentația dm oraș". 
Ion '1 itel Aurel : „I a noi Ic e 
țeamâ ]n oimcni să vorbească. 
Cum zic c-’V.i, sint ameninț 'ți 
ra li «c desface contracții’ do 
muncă si că iămin pe drumuri".

Fiecare din cei de i.olo a a. 
vut ccv,) de adăugat. Și Petru 
Piaj.in. si iop Vlad, si \’ictoi Mo- 
ionii. i Ghoorglm Teodorovici. 
Con luzi.i : „cp ăștia nu mai
in- i;o, Ne inaiiîncă de tot".

Domnul Alexandrii Blaj nu 
i acasă. Grupul de minori a 

așteptat cîl a așteptat. Apoi s au 
ireat în intervenție și au plecat, 
P'mînd c-0 să revină.

Gheorglic < >( TI- A \ 11

na trecută, de 37 milioane 759 mii lei, RAGCL 
Vulcan peste două milioane, iar UACCVJ vreo 
trei milioane. Se așteaptă, desigur, promisele 
măsuri guvernamentale pentru rezolvarea (șter
gerea) situației. Acesta-i jocul milioanelor, însă 
dacă un amărît de contribuabil nu-și plătește 
cîtva timp taxele, se găsește rapid ac pentru 
cojocul lui.

Vor fi în curînd două luni de cînd dl. Petre 
Roman spunea că „am spart vechile structuri". 
Pe sus, la nivele mai înalte, s-or fi dezagregat. 
Insă pe aici, pe jos, omuj se izbește ele același 
zid al apatiei, provizoratului și nesiguranței. 
Nicăieri în lume serviciile gospodărești nu sînt 
căprărite ca la noi. Tot ansamblul de servicii 
comunale și locative trebuie să funcționeze ca 
un ceasornic pentru simplul motiv că totul este 
plătit de contribuabil. Este vorba de respect 
at-ît pentru oameni, cît și față de semnificația 
socială a profesiei. Mulți salariați din primării 
și fosta IGCL au fost în vizite de documentare ; 
in diferite țări, din Vestul mai apropiat pînă 
în cel mai îndepărtat al Europei. Ceea ce e un 
lucru bun, deoarece se cuvine să vedem și cum 
este în grădina altora, cît sînt de gospodari și 
dacă au sau nu un nivel de civilizație mai 
ridicat decît noi. Dar nu.s deasupra noastră 
Altminteri s-ar fi întreprins ceva concret în 
salubritatea orașelor deoarece pretutindeni se 
păstrează cu sfințenie un sistem absurd de con
centrare și dezvoltare a spațiilor gospodărești, 
pînă la care oamenii fac adevărate .excursii, 
surse de poluare si infecții.

Sătul pină-n gît de preumblări ineficiente, 
președintele .Asociației 10 B spunej că locatarii 
vor face, dacă altfel nu se mai poale, un marș 
de protest pînă la primărie. E o soluție încă 
necunoscută de alții.

Tibiaiu SI’ VI'tRI

\i < ooi sj ei pmisi:

Și in prim.) juma' do a moș
iei luni, agenții de Circulație dm 
mim 'piu| nostru ,m ole< țio- 
nat“ Ud m.Jrlar de permise de 
conducere. M,ij exact, 29 dc por- 
mise. Dintre acestea, 26 au fost 
suspendate pentru conducerea 
autovehiculelor sub nflilcnța 
băuturilor alcoolice, . ir trei pen
tru alte abateri. ( hostia gravă 
est., că, dm cei prinși volan 
om,mina damf de alcool, patru 
sînt conducătoii auto profesio
niști. Se vede că nici ci, și nici 
colcgij lor amatori, n.ap invnțat 
nimic din cele in!iinjilnto. mb' 
i ior. altor ..oferi.

Dl I’A 37,5 m, \ AII |{| I

Un grav accident de circulați 
s-a polro.iit în seara zilei de '•

Unui om i se pot intimpla 
multe ciudățenii in viață. Mai 
mult sau mai puțin dependente 
de el, dar pe care trebuie să le 
„ducă" cu sau fără voia lui. Ni- 
colae Lup jin Vulcan nu prea a 
fost un om căruia i-au mers toate 
din plin în viață. A as ut multe 
necazuri, a avut și are încă boli 
care îi macină sănătatea și așa 
șubredă, și necazurile nu l-au 
ocolit mai deloc. Fiecare își duce 
crucea așa cum poate și, pentru 
N. Lup, transportul crucii a fost 
si este încă greu. Se părea că 
și-a găsit oarecum liniștea anul 
trecut, clnd prin decizia nr. 
53195 din 3 maj 1990 a fost pen
sionat, de la E. M. Vulcan. Con
form deciziei amintite, dl. Lup 
arc' o vechime în muncă de 27 
ani, 10 luni și 29 de zile, rotun
jită, conform uzanțelor (în fa
voarea omului), la 28 de ani. Și.a 
luat liniștit pensia pînă în acest 
an, cînd, spre surprinderea lui, 
a primit acasă o nouă decizie, 
prin care i se anulează dreptul 
la pensie. în baza unop articole 
ale legii nr. 3/1977, 70/1990 și

august .i.i ., pe I).N (iii A NagJ 
Alcx iiulru lo.m, po> fl per
misului dc conducere lin anul 
l'Tlilt, condu< lUtotmismu] 6 I M 
1679, un Volksivagcn, pe rut.'i 
Petroșani — \ ulcan. in zona de
pozitului d< legume și fructe din 
is i oni ,| pie dul controlul \ ola
nului, i ieșit de pe prtrlca caro
sabilă și s-a izbii <J« un copac. 
Mașina s-a la H pral. Conducă, 
torul auto a decedat I''-’ loc. Pi- 
sai'.cru] din tlrc.fpta, grav rănit, 
se dla in spital. Ui mole de fri- 
na:e, de 37,5 m, demonslre iza că 
mtoturismui alerg,i cp peste i(>i) 
km |ie ora.

Conchrziile sa l(. tracă lie. are. 
( liiar daca li •rghcli,( de <hi pli
tele a mașinii cere, e mai bine 
s-o slapîneștl. Și sii te stăui- 
nești. PiiioiU] drept apăsat laie 

267/1990, pe motiv că nu are o 
vechime. totală în muncă de 30 
de ani. Omul are în prezent 60 
de ani %’ cu alte cuvinte xa tre
bui să mai muncească vreo doi 
ani. ca să poată să-și împlinească 
vechimea prevăzuta de lege. Lu
cru care, trebuie să recunoaștem, 
la această virstă este destu] de 
greu, dacă avem în vedere că 
în societatea noastră scmicapita- 
listă sînt mulți șomeri din rin- 
dul tineretului. Și dl. Lup este 
extrem de necăjit din această 
cauză, iar boala de care suferă 
nU-1 slăbește deloc. Sigur, t1oi 
nu contestăm val ibilitatea legi
lor in vigoare, dar dată tot e 
lege, oare de ce se regăsește va
labilitatea acesteia acum, după 
un an, și nu s.a pus in valoare 
atunci, cînd omul a fost pensi
onat ? N-ap mai fi fost omul 
atil de necăjit. Știa că nu iese 
la pensie și își vedea liniștit de 
lucru. Așa ar fi fost omenește. 
Sau poate tot omenesc ar fi să 
se găsească o altă soluție, legală 
bineînțeles. (G C.).

H i n
Nerație )X> 
.■■Ionii*,

ite u iC B

Bl \ 1 ( IU 1 \ 1 \ \ Ol \N

Cum s.o n nnc;li Inconștien
ța .’ Br ivuni ? ( ind s.a urcat
la volanu] mastodontului d - [ieste 
20 de tone (.lU'.onia araua 31 B 
<ală), Ituzam.'t \alentin, șofer 
la II CiCCF București, șantier 
Banii i. n , luat in se ană faptul 
ca e] de-abia se țmea pe pi
cioare A li u ce ora. \ d'c tarat 
ea tiăs"e" niște x in ]>ina ’a 

in< i | m n< iț i. Xoro, a ,i Iost 
slopu I tilllp de |)ol:ție. în 
timp e mo'gcu do i \ uli
Li' ■'/ •ni \ ti is pe droapla și 
acolo , i-mnas. prob'le d singe 
x or indica pro enlui de alcool 
n gm-gitat întrebarea e : chiar 
nu l-a xăzut nimeni in ce slave 
era mj s p ir< at in mașină 1

Glmoighe Ol.TI- \M’
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LEU
(23 iuti* — 22 tiu; ist)

Sinteți sub influența unui cîmp 
biomagnetic complex, cu polari
zare orizontală, cce-| <e explică 
plauzibij somnolența

rceiUAK A
(23 august — 21 icpl. inbt ic)

Sincere condoleanțe oentru un 
vis născut mort.

Pentru timpul dumneavoastră liber

BAI AN | \
(23 septembrie — 21 or tom brie)
Sub mugurii speranței abia 

renăscute, pindesc spinii tră
dării.

DUMINICA
18 august 1991

8.30 Bună dimineața!.
9.30 Clubul desenelor animate

10,20 Film serial pentru copil. 
Vizitatorii. Episodul 8

10,50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13,30 Cin tec și joc.
14,00 Actualități.

14.35 Video-magazin.
18,30 Corvorbiri de duminic^.
19,00 Film serial. DALLAS?
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. DRUMWb 
SPRE BALI. (SWA, 1952)
22,25 Duminica sportivă.
22,45 Show-ul de duminică.
23,10 Actualități.
23.36 Maeștrii.
0,25 Recomandări din program.

SCORPION
(22 ocfomtnie — 21 noiembrie)
Astrul zilej pălește, în fața 

minunii, al cărei martor veți fi 
•— un transplant de conștiință.

SA GUTA TOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Sinteți considerat as într.un 

fm. mit dGm£miu si consultat cu

HOROSCOP

irr.eres. Nu vu gindiți lft ce veți 
spune l

CAPRICORN
(2J Jccernbrie — 19 Ianuarie)
O intilnire emoționantă, în- 

U-Un loo foarte aglomerat — 
nrilej de manifestare a exube
ranței dv. tipice.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Puteri nebănuite. între care și 
outerea ursului, răzbat și cre
ează nedumerire printre colabo- 

>»ori.

PEȘTI
|i’ februarie — 20 martie)

Un necunoscut vă oferă gratis, 
ceea ce vă lipsește. Nu vă for
malizați — e la mijloc un in- 
ft<!U

BERBEC
31 "iirtle — Iu aprilie)

u..P. caută răspunsuri la in- 
N.Ari pe care nu le-ati pus. 
t *u] n 3 e stră n k riza dv. 
idei.

T lUlt
(2l aprilie — Zi iii.ii)

Veți fi arcul unei farse nos- 
• u e. La fr; de nostimă es'.e și 

-n.n-a’.

MICA P 11 B L I C I T A I E
ANIVERSARI

PENTRU acest suflet nobil care este d-na Mury Copil din 
Vulcan doresc să-i adresez pe lîngă respect, cele mai calde urări 
de bine, sănătate, viață lungă și în împlinirea tuturor aspira
țiilor, baftă.

La mulți ani ! E.Ș. (2363).

CU ocazia împlinirii frumoasei virste de 51 ani, soția, liicele, 
fiul, ginerii, nepoțeii $1 sora Zîna doresc dragului lor Stratomir 
Haralutnbte multă sănătate și un călduros „La mulți ani !“. (2353).

ViNZARl

VlND urgent Fiat 850, stare bună, preț 65 00u lei. C'impa, 
strada Birăoni, nr. 78. (2358).

CEDEZ înscriere „Dacia 1 310“ — februarie 1939, Adresați : 
1’c‘roșani, strada Republicii, 63/10, după ora 17. (2355).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament două camere (zona Dacia), cu garso
nieră (zonă centrală). Telefon 44493, între orele 8—12.

SCHIMB apartament, trei camere, zonă centrală, stare foarie 
bună, strada Cloșca, bloc 4, sc. 1, ap. 1, cu apartament, patru 

imere, aceeași zonă. Telefon 44857. (2351).

SCHIMB apartament, două camere, zona piață sau casă co. 
Ionic, două camere, curte, loc de garaj, cu apartament, trei ca
mere. exclus Aeroport, Informații, V. Roaită, bloc 11, aP. 16. (2361)

PIERDERI

PIERDUT legitimație veteran de războ, nr. 179317, Asociația 
'. .teranilor de război, filiala Vulcan. O declar nulă. (2316).

PIERDUT carnet student pe numele Prodca Daniel Dumitru, 
" iberat do U. 1’. Petroșani. îl declar nul. (2360).

< O.MFMOR \RE

AU TRECUT trei ani de cînd scumpul nostru GlIITA P1RVU 
ne-a părăsit pentru totdeauna, lăsîndu-nc tn suflet o durere 

i nesflrșită.
Nu-ți vom uita niciodată sufletul tău ales si calitățile tale 

d.'osebite de soț și tată. Lacrimi si flori pe tristul tău monnlnt.
Soția Iuliana și copiii Ovidiu și Mihaela.

Secția drumuri naționale Deva* *

strada Rindunicii nr. 3/a

încadrează pentru Formația Mixturi Betoane Livczeni

~ electrician forță

Se asigură locuință in organizare de șantier.

Relații suplimentare la telefoanele 13327 sau 17320, 
biroul personal sau mecanizare Deva și la 41301 Petroșani.

Exploatarea minieră

Livezeni
I 

angajează direct sau prin transfer:
— 4 focliiști autorizați pentru centrala tei mică 
încadrarea conform Legii nr. 11/1991.
Relații suplimentare la Biroul personal din cadrul ex

ploatării, telefon: 13462, 43822, interior 123.

GEMENI
(Z2 moi — 21 Iunie)

Un .contracandidat1 mai tlnăr 
v reuși '* vă înlăture cursă.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Ceva vă ține între patru pe- 
-vt l, nu fără satisfacții, de altfel.

V/OEO FtLM
CASA DE (lirURA 

PETROS AN I

SIMBATA
Orele 11, 77; I ii oplerui ni 

iniilru. Acțiune, cu Roy Sdicider. 
r.thony Perlei n*.
Ora 48,30 : Commaixlo pentru 

explozie „Atlantic". Arțiune, cu 
l’/gcr Moore, Antli >ny Perk'ns.

Ora 20 : Bombardierul de 
karatc. Comedie, kirate. cu I i< • 
k C'lian.

DUMINICA
Crsle 11, 17; Pumn de fi<r — 

ordin de execuție. Vțiune, ei) 
Cla'ide Van D <mme. Cyn 

'hi, Gibb
Ora 18,30 ; V <>11 ic zimbitorul 

Ncw .lerseș. A țiunc ij Diniei 
I) iy.F ewis

O , ?0 . In timbr.i shogunnltii 
cu Sonny C’li 1 i

A.C.M.M. Petroșani
cu sediul iu strada Al. Viteazul nr. 11, organizează in data 
de 22 august 1991, ora 15, vinzarea prin licitație a unor 
mijloace fixe i subansamble provenite din casări, la sediul 
unității.

Relații suplimentai e la telefon 11511, biroul mccano- 
energelic.

Clubul sindicatelor Petrila
organizează următoarele cercuri :

— croitorie
— dactilografic — secretariat
— contabilitate generală

— coafură

— cosmetică

— maniclriură-pedichiură

— depanare radio-TV

— ospătari-barmani

— bncătari-cofctari

limba engleză

— limba franceză

Locuri limitate. Informații și înscrieri la Direcțiunea 
clubului, zilnic, între orele 8—20. (2151)

I COTIDIANUL DF, OPINIE $1 INFORMAȚIE „ZORI NOI- I
ESTE REALIZA r DE |I

Sociulalva pti acțiuni
„70 HI Wl“ — S. 4.|

Unitatea 6-Prelucrări 
piei animale

— șef de unitate Doini an Maieu —
I

apaiținind SOl'OAI — I niiea Petroșani
j primește in vederea pielile tării piei de mine, bovine, 

(..piiu1 și animale sălbatice. Prețuri avantajoase, negocia
bile Adie fiți slr. Mrrisor. telefon 190 după oia 17.

I iniiinljtă eoulorm Deciziei ur. 208/12 06 1991.
1 « preheturii Județului UuncdoarlJ 1

Director i MIRCLA DUJORESCU I

GUctCIIVUL Ut KtDACHE i Horoț/j ALEXANDRESCU (cultuio I 
| s io). Mtrcea BUJORESZU (director - redocto» j»f), Ștefan CIMPO' j 
|(iacrulorioi de radscție). Gheorghe CHIRIAȘA (problemele omului ■ 

relcții cu publicul) loor. DUBEK (vlo|o politlcd 11 economici), fer i 
MUSIA/A (dlreclot executiv), Dore» NEAMJLI (iport. comerț prlvoti i 

I roie), fou< NICULLjCiI (secielotloi de reducția). Gheorght QL.TE.ANlj I 
* (eveniment), Sorin OPREA (redactor oroliclon), Ilberlu SFATARc I 
I' (irivoțiminl), Z/ora. SIRAUl (violo politic^ economie). 1

CORECTURA : Emilio ACHiRO, Viorica FIRJULESCU, florentine ' 
, SUCfU I

ADMINISIRAII'v ; Marlo LUFA. coniobll jel, Aloiondru UNGU J 
IREANU (organlzoiot dlfuio.e dsii a .«e), Conilonfo DOtCIU (contabil) ( 

MaNIno ANDREI (>»crtl:a-dori. . cel). Marlo BOYJEi Si'via NECiC ■

((•<!>< Un »l idriiiiihti ipa l’rli«j ml. ,tr N Bîl< <•>< n nr. ? ti-htonne — «rcretarlu. UG(f?, secții l 41663 42IG4
I ipimil I >pr>u< ili.i Pilro*anl. *tr N Rălrrvcii. nr 2. Tel II l*


