
Pentru păstrarea scaunului
PRIMARUL STOICUȚA UMBLĂ 

CU JALBA - bl PROȚAP LA GUVERN
• Raportul Comisiei de analiză a Pre

fecturii, precum și propunerile avansate 
Guvernului l-au pus pe jar pe „gînditorul 
de la Hamangia", primarul Stoicuța.

• însoțit de unul dintre membrii „ci
rezii" sale, marți, Gheorghe Stoicuța a dat 
fuga la Guvern cu jalba-n proțap.

• Personalului din primărie i s-a co
municat că ar fi bolnav. Noi știm asta mai 
demult...

• In condica primăriei apare in dele
gație.

• Nu știm ce a rezolvat „alesul" la 
București, insă, după cîte a făcut, sau, 
ma> bine zis, n-a făcut la Petroșani, cre
dem c-a făcut „ce-au făcut turcii la Plev- 
na“...

• Imediat după revenirea din Capita
la, cel mai iubit fiu al primăriei a afișat 
o mina veselă, de parcă ar fi doborit re
cordul mondial la „milogeală".

• In primărie, intrarea triumfală a „a- 
lesulul din greșeală" s-a „lăsat" deja, ieri 
dimineață, cu amenințări. Prima persoană 
vizată a fost șefa serviciului urbanism șl 
amenajarea teritoriului, ing. Iuliana Fâ- 

gas. Dinsei — pe un ton deloc uman — 
primarul i-a adresat următoarele vorbe 
„mîngîictoare": „O să mă ocup personal 
ca să vă elimin de-aici din primărie!" O- 
cupați-vă, maestre, clnți afară pe toată l'i- 

mea, și faceți-le Domnia Voastră pe toa
te! De fapt, asta ați vrut! Jurist n-aveți, 
contabil șef. n-aveți șef birou control 
comercial n-aveți, ce rost 
are să aveți om de specialitate la 

serviciul de urbanism și amenajarea te
ritoriului? Și-așa le-ați făcut pe toate du
pă cum v-a „trăznit" prin tarlăcuța! A 
mai fost unul care le știa .și le făcea pe 
toate. Poate fi găsit în Ghcncea civil.

• Privitor la doamna Făgaș, vom re
veni cu amănunte interesante privind „co
laborarea" primarului cu subalternii șl 
complexele care îl încearcă mai tot timpul 
pe „independent".

• Reamintim cititorilor că, In ședința 
de joia trecută, Consiliul local și-a în
sușit, fără obiecții, conținutul Raportului 
de la Prefectură, precum și propunerea 
ca acesta să fie demis din funcție. Deci, 
peste 20 de oameni — consilieri aleși de 
cetățeni, care — prin lege — controlează 

activitatea primarului, cred una, numai 
dl. Stoicuța crede alta, Dînsul ține cu 
dinții de scaunul de primar. D-le dipl. 
ing Gheorghe Stoicuța, dacă rămînețj fără 
scaun, luați... coproll

Pe miine,

Mircea BUJORESCU

COTIDIAN DE OPINII Șl INFORMAȚII. APARE ÎN VALEA JIULUI

CITIȚI ÎN
ZIARUL DE

MliNE

f

A NT L X . NK. 797 JOI, 21 IANUARIE 1993 4 PAGINI — 15 LEI Redactor șef :
Mircea BUJORESCU
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America, în picioare
La ora cînd citiți aceste rîn- 

duri. democratul american Bill 
Clinton, cel dc-al 42-lea preșe
dinte al SUA. a preluat ștafeta 
la Casa Albă de la predecesorul 
sau, republicanul George Dush, 
in atmosfera specifică ceremonia
lului consacrat pentru acest e- 
veniment, care in America atot
puternică, este fără egal.

Primirea și predarea puterii 
a început încă de duminică, 17 
ianuarie, cu „festivitatea de ple
care" spre Casa Altă, primul po
pas fiind făcut la Monticello, 
Statul Virginia, acolo uncie, cu 
161 ani in urmă, un alt preșe
dinte merge.i călare spre reșe

Viata ile zi cu
»

In dimineața zilei de joi, 1 1 ianuarie, cmd am popo
sit in Soliodol — J’aroșeni, doar pe ici-colo mai exista 
citc un petic de zăpada. Lipsit de mantia albă... protectoa
re, caiticrui se infățișa așa cum este el de-adevărat. Mur
dar, cu alei pline de grojrt cu...

CONTAINERELE PLINE — 
BUCURIA GĂINILOR

Bănuiesc că de multă vreme 
containerele din zonă n-au mal 
fost plimbate cu mașina serviciu
lui de salubrizare. Fie că e vorba 
de cel întilnit de cum treci de 
giădiniță, fie că mă refer la 
celelalte două, pl rate mal sus 
— lingă punctul termic și dincolo 
de alimentară, lntr-un fel, păcat 
să fie făcută treaba asta. Ar strica 
buna dispoziția a orătăniilor care 
• - simt excelent printre rezi

dința ce avea să devină peste 
decenii cea mai renumită, cea 
mai strălucitoare...

Luni, marșul triumfal a sosit 
la Washington, unde- festi . itățl- 
le n-au contenit pregătind ziua 
inaugurării (miercuri 20 ianua
rie), de unde n-au lipsit rugă
ciunile, concertele, balurile, re
cepțiile, serviciile religioase, jo
curile străzii, transmisii în di
rect pe toate can dele de tele
viziune, comentariile; și bineîn
țeles, declarațiile devenite acum 
oficiale.

Parada de la clădirea Congre
sului pînă la Casa Albă, adică 
ceremonia învestiturii, care a 

duurile menajere care înconjoară, 
ca im brio, recipientele respec
tive.

șl AICI .SlNT PROBLEME 
CU APA CALDA ȘI CĂLDURĂ

l.a început, cînd s-au ridicat 
blocurile — asta înseamnă cam 
peste treizeci de ani în urmă —, 
în Sohodol era raiul pe pămint. 
De atunci a trecut ceva timp, 
iar instalațiile șl conductele s-an 
mai ramolit. Unele rău de tot. 
Așa că nu-1 de mirare că, și în 
cartierul acesta, sînt blocuri în 

costat nu mai puțin de 2â mi
lioane de dolari, hani proveniți 
din marea propaganda a susțină
torilor politici și a celor pentru 
interese, a fost punctul culmi
nant care aproape s-a contopit cu 
depunerea jurămîntului, în pre
zența actualului președinte, în
soțit de soția sa Barbara Bush.

Bill Clinton a devenit, de ieri, 
efectiv, șef al statului și man
datul său durează patru ani și 
mai poate fi ales pentru un sin 
giir nou mandat.

Dorel NEAM I U

(Conbnuarc în pag. a 2.a)

care locatarii reclamă lipsa ele
mentelor prezente în subtitlu. 
Despic treaba respectiva aflu mai 
întîi la punctul termic. Doamna 
Maria Lorincz, de serviciu în acea 
dimineața, îmi citește parametri 
agentului termic înregistrați la 
ora zece și Jumătate: pe tur 93 
de grade, pc retur 611, la o pre
siune de 7,6 atmosfere. In caietul 
dumneaei sînt consemnate șl 
„blocurile-problcma"; „K“, „C * și 
„B“, in care caloriferele nu prea 
se încălzesc, și blocurile „P“, 
„D“ și „B“, la care, la etajele su
perioare, apa caldă nu ajunge. 
„La „K“-au am rezolvat in dimi
neața asta — îmi spune dl. A- 
lcxandru Cilii, sudor la RAGCL

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag, a 2-a)

Tscurtissime
T—M

P recizare
Dorim să informam cititorii ca nici în 1992. ca de altfel nici 

în acest an, nu am luat partc la camp’ania critică îndreptată îm
potriva Primăriei municipale și a primatului Gheorghe Stoicuț i.

In toată această perioadă, ziarul a publicat multe note critice 
nesemnate de autori, care nu ne îparțin.

Xiorcl STRAUȚ, Ion Ml sTA'l'A, loan Dl Bl K

De Ia Biroul Senatorial
Cei interesați de proiectele le

gislative, care urmeaza sa fie su
puse dezbaterilor parlamentare, 
trebuie să rețină că 1< pot con
sulta .și aici, în Petroșani, la Bi
roul Senatorial. In scopul infor

PE DRUM DE FJR
Situația încărcării cărbunelui cocsificabil și energetic in Stația 

CE Petroșani, in primele zece zile ale anului ’93 este urmăloar a, 
după cum ni s-a transmis flq la Regulatorul Circulație și Miș
care: 109028 t. dintr un total programat de 110 771) t. Pentru Cen
trala Electrica Mintia 4 10.36 t. Pentru CEI Vulcan 11066 t din 
11676 t. Pentru populație 3 118 t. Total cărbune cocsi licabil 1.3 776 t. 
din 13 82a t. cit a fost programat. R z.ull i o nvd.c zilnică d< in
culcare de aproximativ 11 000 t.

In ce privește Regularitatea circulației, situația procentuala 
se prezintă astfel: la Călători — îndrumare trenuri c:irc se for
mează în Petroșani — 100 la suta, la Parcurs, 97.1 la suta iar la 
Marfa — 100 la sută.

Păgubașul este așteptat !
Directorul Clubului Lonca, dl. 

I’op Zoltan ne înștiințează că, 
sîinhăla trecută, în autobuzul 
care circulă pe traseul petroșani 

mării cctaț-, nilor. s-a creat o 
biblioteca ce cuprinde o colecție 
completă a Monitorului Ofic.al 
și cărți fie referiră \ despre de
mocrația din difii.le țari ale 
lumii. (T.S.)

— Lonca, a găsit o importantă 
sumă de bani. Păgubașul esta 
rugat să se adreseze personalu
lui barului Clubului din Lonea. 
(Gh. G.) .
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1 SALVAMIN a plătit 
agentul termicI

„In virtutea dreptului la replica, va rugam să 
publicați următoarele :

In articolul — Dialog cu „impri -matul", apărut 
In ziarul „Zori noi" din 6 ianuarie 1993, se ară
tau greutățile cu care se confruntă RAGCL Pe
troșani în asigurarea agentului termic .și în
călzirea locuințelor. SALVAMIN P troșani era 
citat ca fiind dator unității amintite cu suma 
de 1,3 milioane lei- Prin bunăvoința ziarului, 
SALVAMIN vine cu cîteva precizări:

RAGCL Petroșani cum'- ,.â gigacaloria de la 
CE Paroșeni cu 3800 ici și o recuperează de la 
beneficiari cu 5490 1 i. diferența reprezentând 
cheltuieli de exploatare și intrcțincre a insta
lațiilor din punctele termice și a rețelei de con
ducte pentru transportul agentului termic se
cundar. „ ,

La contractul trimis de RAGCL Petroșani 
spre semnare, SALVAMIN a cerut să se tevizu- 
iascâ prețul Gcal, deoarece dispune de punct 
termic propriu și conductă dc transport pen
tru agentul termic, con truit din investiții pro
prii. In plus, realizează întreținerea și exploa- 

i cu salari.iții SALVAMIN. 
s-a primit r ispuns de la RAGCL 
acord Pref tura județului IIu-

t.iren instalat
După 8 luni 

că nu este dc 
nedoara (? 1)

SALVAMIN 
tul de livrai, 
milioane Ici f i 
bin^inti-tes, nu s-au plătit.

După o „somație" scrisă (c ușor să somezi 
cin 1 deții monopolul unei activități, in hf^rent 
dacă ai d eptul sau nu), o echipă dc la RAGCL 
Petioșani a tăiat conducta proprietate

i plătit agentul ‘armie la pre- 
,il CE Parașeni. diferența de 1,3 

1 rvicii ncefectuate, care,

Lumea, în alb
și negru

Plaslicianul este omul care 
vede cotidianul prin prisma fru
mosului. Iată calitat a principala 
a lui Eliodor Mihăileanu, aflat 
la o nouă întilnirc cu publicul, 
prilejuită de manifestările^ con- 
^acrate lui En.in .cu. Este vorba 
oe expoziția personala de grafică 
vernisată vineți, 13 ianuarie, in 
sala Teatrului dramatic „l.D. 
Sirbu" sub egida Fundației cul
turale „Ion D. Sirbu". Eliodor 
Mihăileanu răminc același împă
timit al liniei pure, al graficii. 
In „alb i negru" n-note lumea 
înronjurutoare, atit de dinamică. 
Pe sim.-ze, desene, ]• ■rtre.?, pei
saje industriale sau din lumea 
satului, compoziții.

Rețin atenția portrpl<-l(. precum 
și pei--.ije]L care imorl.iliz-ază 
ciimpcie (lin realii,it? a satului 
Cimpu lui Ne ig, atit de drag au
torului. Liniile curg 
cuțb-i ,i atenția 
liiior dau viață 
mea lnj Eliodor 
care pătrundem 
senile sale, e*te 
ca, in
Ritmul pulsează cu vigoare.
„alb și negru" 
realitatea și îi intuim culorile.

n'țea exe-
.icorrl.it.i di ta- 

desinului. „Lu- 
Mihâila.inu, in 
ș< noi prin de- 
o liun din imi-

permanentă prefacere.
In 

regăsim pregnant

V iața de
(Urmare din pag. i.

Vulcan, care, dc două zile, <c 
află in cartier cu un coleg. Emil 
Angheluță, pentru a remedia ce 
sc poate —. Dm cauza gerului 
s-a crăpat țeava dc aerisire. Am 
înlocuit cam un metru și ceva 
dc țeavă. Mai e de lucru la 
blocul 5, dar nu putem intra la 
subsol. E apă rle-țj trece și peste 
cizme. Am rezolvat cu apa cal
dă Intre grădiniță și blocul „O",

NU E AI’Ă RECE...

...La robinete, dar este din bel
șug în spatele blocului „N2". Deși 
Pșnește din pămlnt, oamenii n-au 
sftrit în sus de bucurie crezînd 
că e un Izvor d« apă minerală. 
Asta deoarece „minunea" e de 
«lată recentă. Cu o Jună și ceva

i Cînd doi se ceartă,
pierde cartierul

SALVAMIN în două locuri și după aceea nc-au 
anunțat. Se puteau foarte bine închide și sigila 
vanele de la intrarea agentului termic de pe 
magistrală pe conducta noastră pină la rezol
varea diferendului. Normal că trebuia să refa
cem alimentarea cu agent termic, altfel riscam 
să pățim la fel ca școlile generale nr. 1 și nr. 
5 din oraș.

Despre „judecății" trebuie să reamintim că 
la ultimul punct din contract se prevede: „Se
sizarea instanței nu se va putea face înainte 
ca litigiul să urmeze procedura de încercare 
de conciliere directă". Ceea ce nu s-a încercat. 
Păcat I

In prezent, SALVAMIN este în faza de a a- 
chiziționa și monta un gigacalorimctru iar con
tractul următor se va încheia direct cu CE Pa- 
roșeni.

C'i stimă, 
ing. Ilarie BORA, 
DIRECTOR SALA AMIN

Nota redacției :
Scrisoarea semnată dc domnul director Bora 

Ilarie a sosit la redacție in ziua de 12 ianuarie. 
Este expediată în ziua de 11 ianuarie și poar
ta numărul 30. /Xpreciem pi omptitudinca dom
nului 
și cui 
te cu 
este 
și cu 
mai 
avînd punct termic propriu, SALVAMIN își 
sigură agentul termic direct prin racordare 
magistrala l’aroșcni — Petroșani.

director Bora. Cum este cu banii, cine 
are de dat sau dc luat bani, iată o pove3- 
acuze reciproce. Calea negocierii directe 

oricum, mai bună. Cine va lua inițiativa 
ce ofertă, sînt două probleme la care n i- 

cc implicați pot răspunde, mai ales

I
I
Ș dl. Gîrban mă îndrumă la r
5j

I
I
I

/ dac a

Primul care îmi confirmă in. 
formația recepționată cu o zl 
înainte, respectiv luni scara, este 
dl Gheorghe Gîrban. Dumnealui 
locuiește la apartamentul 18 din 
blocul 33 de pe strada Viitorului 
— Petroșani „Da, așa este, n-am 
avut căldură cam o săptămînă. 
Și curentul a fost luat toată noap
tea". De după usă se aude și vo
cea soției sale: „Dacă aveam

ne lua dracu’l După care 
i dl. 

Emilian Tomulescu, președintele 
de bloc. t 4

Discutind cu domnia-sa (asta 
a fost marți, 19 ianuarie, aproa
pe de ora 9 d.mineața), aflu o 
serie de amănunte. Și anume că 
blocul în care locuiește (dar nu 
numai acesta, se va vedea) n-a 
avut căldură de miercurea tre
cută. Oamenii an dat năvală la 
punctul termic, dar degeaba. Fe
meia de acolo le-a spus că nu-i 
nici o speranță să se remedieze 
defecțiunea în zilele de la finele 
săptămînii. Asta deoarece se pare 
că maistrul e certat cu directo
rul și că el nu-și aduce lucrătorii 
să muncească sîmbăta ■;i dumi
nica. In aceste condiții, evident 
că locatarii au apelat la prize. 
La cele electrice, bineînțeles. Ur
marea a fost că, suprasolicitată, 
rețeaua a căzut. „Duminică sea
ra , cînd mă uitam la telejurnal, 
s-a ars tabloul de siguranțe — 
spune dl. Tomulescu. Evident, 
din cauza suprasarcinii Ce vreau 
să vă spun e că nu doar blocul 
nostru a rămas fără căldură. După 
cîte știu, sînt mai multe. Opt sau 
zece. Dc pe Viitorului și de pe 
Independenței".

Urmăm traseul pe care-1 par
curge conducta și ajungem la 
punctul termic nr. 4. Doamnele 
Marieta Manea și Virginia Po- 
pescu, de serviciu în dimineața 
aceea, cunosc chestiunea în cau
ză. Caută intr-un registru și îmi 
pun care sînt blocurile afectate de 
defecțiunea ivită săptămîna tre
cută: numerele 20, 22, 35, 25 de 
pe strada Independenței, și 33, 
31, 35, 36, 37 dc pe strada Viito
rului. De la Ion Dobirceanu, in-

stalator, aflu și moi multe. Dum
nealui ne conduce în încăperea 
vechii centrale termice, aflată 
sub același acoperiș cu actualul 
punct termic. încăperea respec
tivă servește în prezent ca garaj 
al taximetriștilor. Intr-un colț 
a fost săpată o groapă destul de 
adincă. „Luni am schimbat aici 
o porțiune dintr-o coloană. Acum 
ne apucăm stă schimbăm și pe 
cea de-a doua, la care se înre
gistrează pierderi, și care duce 
Ia blocurile 24, 26, 28, 39, 41 .și 
43 de pe Independenței. E mai 
mult de lucru, pentru că trebuie 
sondat și văzut unde-i spartă co
loana, unde-s pierderile, adusă 
țeava, mă rog, toate astea!" O 
chestie interesantă ne atrage a- 
tenția cînd ieșim afară. Din ae
risirea garajului cu nr. 162, „li
pit" de centrală, ieșea abur, „Da, 
confirmă dl. Dobîrccanu, a tre
buit să săpăm și să schimbăm o 
bucată de conductă care (aten
ție! n.r.) trece pe sub garajul 
acesta". La cîțiva metri, se află 
alte cinci garaje, unele lînga al
tele, amplasate, la fel, peste con
ducta de termoficare. „Aș fi 
curios să știu cu a cui aprobare 
și le-au construit aici" spune mai 
mult pentru sine dl. Tomulescu. 
Trebuie să recunosc că întreba
rea nu-i rea deloc. Asta deoa
rece ar fi interesant de aflat cum 
se va efectua înlocuirea coloanei, 
operațiune programată după cum 
amintea dl.
vara acestui 
cui sînt. Asta 
scrise pe ele

Defecțiunea despre 
relatat nu este nici prima, 
ultima. Au mai fost cîteva 
acest gen chiar în această iarnă, 
dar parcă la nici una remedierea 
n-a durat atit de mult. Pe om 
nu-1 încălzește că cutare e certat 
cu cutare, că au de împărțit nu 
știu ce. El știe că pentru căldură 
dă bani. Ca la piață. Iar cînd 
n-o primește, nici o scuză nu-i 
ține de cald. Mai ales cînd 
mercurul termometruluî coboară 
mult sub zero grade.

Dobirceanu — în 
an. Nu se știe ale 
pentru că nu aveau 
nici un număr.

care am 
ni< 1 

de

Ghenrghe OLTEANU

Frc mii pentru creație
Sărbătorirea marelui poet na

țional Mihai Eminescu la I’etro- 
.ani, acțiune a catedrei de limba 
șl lili’i aiura română, din cadrul 
Liceului Industrial din localita
te, care a inclus prelegeri și 
comunicări cu privirc la viața și 
opera Luceafărului poeziei 
mâne.ti, a avut momentul 
de virf: acordarea de către

ro
șă u
co

misia de specialitate a trei pre
mii p' ntru cele mai bune poezii 
scrise de elevii claselor de filolo
gic.

Premiul I a fost decernat elc-

vei Florela Birceanu, clasa a Xl-a 
D. locul II, elevei Adela ICaszony, 
cl isa a X-a D, iar locul UI, ele
vului Dan Borbely, clasa a Xf-a E.

Printre profesorii care iu fost 
prezinți cu materiale în cadrul 
acestui simpozion s-au numărat 
domnii Mircca Muntcanu, Vasile 
Bicoi, Cornelia Panlelimon, Ana- 
Maria Balade, Ionel Pădureanu 
și Horațiu Alexandrescu.

Au cintal grupul vocal „Emi
nesciana" și corul „Armonii ti
nere". A recit it actuiul Florin 
Plaur.

Dorel NBAMȚU
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Ședință de consiliu
Marți, 29 ianuarie la orele 17, în sala de ș dirtțe a Primăriei 

Vulcan, va avea loc prima întrunire a Consiliului local din acest 
an. Cu acest prilej vor fi dezbătute divei se probleme legale ie 
administrația locală, de adoptarea proiectului de buget pe 1993. 
Tot . lată v.i fi prezentat un raport al activității RAGCL pe anul 
trecut și un program pentru anul în curs, precum și alte probleme 
legate dc viața cotidiană a orașului. (T.V.)

Disparută
Joi, 1-1 ianuarie, în jurul orei 

16 — 16,15, a dispărut de acasă 
fetița Crcngachc 
vîrstă dc 7 ani. La 
locuință, Aglai.j a 
melc maronii ale 
1-stc îmbrăcată într-o geacă de

de acasă

Zl cu ZI
in urmă, au fost aici cîțiva lu
crători. Au săpat pe lingă punc
tul trafo și au plecat. „Cred că 
nici ei n-au știut cc vor să facă 
— este de părere însoțitorul meu, 
dl. Cost iche Capriș —. S-au for
mat băl toci care au înghețat. Ne 
plîngeni că nu-i apă rece. De 
un le dracu’ să fie dacă aici 
curge continuu?I“.

Nu cred că mai trebuie redate 
si nlimentcle de care era cuprins 
dl. Capriș pe cfnd spunea aces
tea. Total opuse ci lor pe care le 
împ..rt.ișcau cele cîteva rațe care 
s< bălăceau in apa rece și curată 
ca lacrima.

„S1NTEM PĂRĂSIȚI.
NU MAI VINE NIMENI...

...nici' de la primărie, nici de 
unde, se destăinuia pensionarul

î n t r - u n
Alexandru Slavei. I am dat cile 
un telefon la dl. Avramescu, pri- 
maru' da’ m-a luat la bani mă
runți. Pentru orice trebuie să 
mergi la Vulcan ori la Lupcni. 
Dai bani pe autobuz. Iar noi 
sîntem pensionari..."

Au fost zile in care aprovizio
narea cu pline a șeii lopătat rău 
îndeosebi cind s a lăsat gerul a- 
cela de pomină. Din cauza po
dului de gheață format în fața 
blocului „C“, șoferul de pe ma
șina cu pîinc a făcut calc-ntoarsă. 
Nimănui însă nu i-a trecut prin 
cap să spună haideți să spargem 
gheața, să poată trece mașinal 
Sincer, credeam că nici in dimi
neața aceea nu este pline la ma
gazin. Dar se găsea. Ba chiar 
foarte proaspătă. In vitrina frl- 
goilfică nm zărit șl salam, șt 
slănină, și costiță afumată. .Cînd

Aglaia, în 
plecarea din 
încălțat cis„ 
mamei sale.

stofă crem, pantaloni tricotați, 
iar pe cap poartă un batic do nu. 
tase subțire. Cei care o vad sînt
rugați să anunțe părinții, la 

adresa: l’etrila. str. 8 Martie, <
bloc 27, apartament 67 sau cea 
mai apropiatei secție de poliție.

cartier
le aduc, zic că-i scump, îmi re
latează șefa dc la „Mitcom SRL”. 
Dacă n-aduc, nu-i bine. Așa-s 
oamenii. Nu-i poți mulțumi pe 
toți. Despre lapte, nici poveste. 
De la fabrică mi-a zis că nici nu 
se deplasează pentru cinci co

șuri. Mai mult nu pot să-mi dea",

LA ȘCOALA COPIII VIN 
LU CĂRBUNI DE ACASA

Primul lucru pe care l-am 
făcut dnd am intrat în clădirea 
Școlii generale nr. 3 a fost să 
pun mina pe un ca
lorifer. Era rece. Cîteva 
profesoare se refugiaseră, în 
pauză, în atelierul de croitorie. 
Rcșoul din acea încăpere mică 
de-abia încălzea la un motru-dot 
în jurul său. „Spre deosebire de 
anii trecuți F ceva mai cald — 
remarcă d-na directoare Țintă.

mărginaș
Totuși, sînt săli de clasă in caia 
este încă rece”. Doamna direc-, 
toarc șl dl. prof. Dorel Drcghici 
mă conduc în sălile respective. 
Sint patru. In ele învață cei 
mici, de la clasa întîi la clasa a 
patra. In ficcarc sală am zărit 
cîte o sobiță. Din așa-zisek go
dinuri. Au fost instalate Cu .ini 
in urmă și lată că ți acum Ișl 
dovedesc utilitatea. Mai râu se 
stă la capitolul combustibil. No
roc cu părinții care mai trimit 
două-trei așchii și cărbuni. Unii 
au făcut cadou școlii chiar și bo
nurile de cărbune. Combustibilul 
solid astfel achiziționat, se află 
într-o magazie sub scară, tn mo
mentul de față mal erau In 
„stoc” In Jur de 80—100 dc kilo
grame. Cel din școală speră ad 
le ajungă ptnă la primăvară.
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Energia electrică - singura speranță
r

!
L

ca.>nio
în Valea Jiului,

țară 
la 

con- 
J iu

de 
sută

—• Domnule inginer șef, din 
punctul dv. de vedere in ce 
condiții scăpăm de această 
Iarnă?

— Dacă nu se mai înăsprește, 
vom scăpa de iarnă, dar vom 
intra in celelalte anotimpuri cu 
zeci de probleme, respectiv cu 
improvizații făcute pentru men
ținerea in funcțiune a rețelei de 
distribuție a energiei electrice. 
Cu zeci și sute de defecțiuni..,

— Create de cine?
— Create de consumul 

exagerat, care, 
dep ițește orice limită atinsă pe 
țară.

— Vă rugăm să concretizați.
— De exemplu, dacă p2 

consumul casnic se înscrie 
circa 10 la sută din totalul 
sumului energetic, în Valea 
lui acesta a atins în zilele 
sărbători un nivel dc G0 Ia 
din total. In general, deci, făcind 
abstracție de recentele sărbători, 
consumul casnic se menține, la 
noi. între 10—50 la sută din to
tal. ceea ce înseamnă enorm de 
mult față de media pe țară.

— Ce probleme vă creează 
consumul industrial?

— In ultimii trei ani, consu
matorii industriali nu nc-au mai 
creat probleme cu excepția unor 
alunecări de teren în perimetrul 
de exploatare a cărbunelui.

— Ce se va întreprinde pen
tru îmbunătățirea situației e- 
xistente?

— Situația depășește posibili
tățile noastre pe plan local și Ju
dețean șl chiar în acest sens, 
vineri, directorul general al 
RENEL, aflat la Petroșani, ne-a 
promis că ne va acorda tot spri- 
j.nul. Este voi ba despre alocarea 
unc fonduri de circa 500 mi- clc combatere

să scadă con- 
picrderi -mari 

care sustrag

cîștl- 
cstc 

ciști-se

0-

Despre mineri

America îii picioare
(Urmare din pag. 1)

Istoria modrrnă a Statelor U- 
nite a înregistrat o sin ură ex. 
cepție de la regulă, In timpul 
ceiul de-al doilea răzi>oi mon
dial, deci în condiții excepționa
le, tind președintele Jloosevelt 
a obținut un al treilea mandat. 

PREROGATIVE
Președintele este șef al stătu. 

Iui, șef al guvernului, comandant 
suprem al forțelot armate, șef 
al diplomației, lider al partidu
lui pe care il reprezintă.

Constituția li acorda competen
țe multiple: de a încheia tratate, 
d< a numi ambasadorii, secretari 
ai d< parlamentelor (mini?t> i>, ju- 
decăto'-l ai tribunalelor federa- 
lf Prin precedente, președintele 
și-a a'igurat și Inițiativa legisla
tiva. La începutul fiecărui an, el 
prezinlu Congresului un program 
de lucru, sub formă de mesaj. 
De asemenea, de clte or) consi
deră necesar, el se poate adresa 
celor două camere reunite pen
tru a prezenta un proiect anual. 
Inițiativele prezidențiale sint a- 

lioane lei pentru executarea unor 
lucrări gindite in perspectivă, 
astfel ca Valea Jiului să roată 
folosi energia electrică fără nici 
o restricție. Conducerea RENEL 
a înțeles că pentru locuitori, e- 
nergia electrică este singura spe- 
ranță de rezolvare a marilor ne
cesități casnice, respectiv încăl
zire, gătit, apă caldă ș.a. întrucît 
pentru alte surse cum ar fi ter- 
moficarea, gazul metan nu sînt 
inițiate nici un fel de demersuri.

Convorbire cu 
ing. Andrei SAMUEL, 
șeful SDEE Petroșani

— Se preconizează! ca aceste 
lucrări să inceapă în mod 
perativ?

— Vor începe în acest an 
într-o primă etapă, efectul lor
va regăsi în iarna 1993—1994.
Noj sintein pregătiți din punct 
de vedere organizatoric să le 
realizăm. Asigurăm în întregime 
reproiectarca instalațiilor, in u- 
nelc cartiere pînă la consuma
tor, deci pînă în apartament. In 
Valea Jiului există executanți, 
iar dacă va fj nevoie, vom oferi 
unele lucrări la licitație pentru 
a găsi cel mai eficient executant.

— Credeți'că în urma creș
terii prețului de vînzare se va 
înregistra o scădere a consu

mului casnic ?
— Este posibil 

stimul, dar avem 
din partea celor 
energie electrică.

— Ce măsuri 

probatc, dc regulă, în urma unor 
negocieri.

Dacă forul loglslat v adoptă o 
lege ce contravine programului 
președintelui, acesta ii poate o- 
pune veto-ul. l’entru a nu sc ți
ne teama de el sînt necesare, 
in ambele camere, două treimi 
din voturile celor prezenți.

Președintele conduce și cabi
netul și ia ultimele decizii. El 
poate demite orlcînd un minis
tru. dacă acesta nu îndeplinește 
politica cerută. In plus, președin
tele dispune de nu larg cerc de 
consilieri, cu o Influență adese
ori considerabil mai mare dccit 
a membrilor guvernului.

Președintele poate dizolva Con
gresul și poate solicita alegeri. 
El nu răspunde în fața forului 
legislativ, dar poate fi, în cazuri 
rxcepționale, ținta unor proce
duri stipulate In ari. 1 al Consti
tuției, prin care poatc fi împie
dicat să mal conducă. Așa s-a în- 
llmplat în anul 1974, cînd pre
ședintele Ricliard Nixon a fost 
nevoit să .și dea demisia. 

a acestui flagel aveți la în- 
domina?

— Estimăm paguba ți imputăm 
suma consumatorului. în caz de ■ > )
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neplată, urmează debranșarea.
— In ce măsură sinteti a- 

fectați dc blocajul financiar?
— Avem unele probleme, dar 

sîntem în permanent dialog cu 
agenții economici și urgentăm în
casarea sumelor ce ni se cuvin. 
Practicăm, de asemenea, și de
contarea prin compensare. Greu
tățile cele mai mari le avem însă 
tot din partea consumatorilor 

casnici. In prezent avem circa 
8000 de restanțieri. Nici asocia, 
țiile de locatari nu ne sprijină 
în suficientă măsură.

— Domnule inginer șef, in 
privința cî.știgurilor personalu
lui din rețeaua RENEL s-a 
creat opinia că vă situați pe 
primul loc. Care este adevărul?

— Adevărul e că media 
gurilor din secția noastră 
de circa trei ori inferioară 
gurilor din minerit.

— Pentru încheiere, vu ru
găm să ne relatați la ce ni
vel se situează sustragerile 
de energic electrică?

— Vă pot oferi foarte multe 
exemple: Constantin Ion din Pe
troșani, str. Voev'od nr. 4, are 
un debit creat prin sustragere 
dc peste 36 mii lei, Dogaru Doru, 
(Petrila, 8 martie -20/36) ne-a 
creat o pagubă dc peste 18 mii 
lei, Citirea Gheorghe și Covaci 
Traian (Uricani, str. Muncii) 

nc-au creat pagube de 30 mii 
lei, respectiv, 13 mii lei. După 
cum vedeți din aceste liste, 
zurile sînt foarte multe.

Interviu realizat de 
Ion MUSTAȚĂ

Ritului la apa — O realitate a

eitclor noastre, in colonia

jos .1 muni< iniiiluj Petroșani,

Sucursala Căi Ferate, 
Drumuri și Poduri

rit sediul iu Petroșani, slf. Gării nr. 2

ANUNȚĂ CONCURS

penlin ocuparea ui motoarelor posturi;
■ un cosilicr juridic 
M un revizor contabil 

absolvent liceu specialitate).
Concursul va avea loc

ora 10, la sediul Sucursalei.
Relații suplimentare se

(cil pregătire superioară sau

v» data dc 29 ianuarie 1993,

pot solicita la Compartimen
tul I’PIS — telefon 541596 sau 512702,

Șl ...
Sintcm in măsură să semnalăm o apariție li

terar.» inedită despre minei» și mineritul Văii 
Jiului, despre trăirile oamenilor adincurilor în 
confruntarea lor de zi cu zi cu lumea dură .șl 
plină dc mistere a subteranului. Este culegerea 
„Ultimul șut și alte povestiri despre minieri și 
caii lor" (I.etzte Schicht tind andcrc ’srzahlungcn 
vom Bcrgmann und seincn Pfcrden), lucrare a- 
părutâ In limba germană la editura Blasclikc 
din Austria. Autorul culegerii este Inginerul 
Alfred Kasper, născut în Reghinul săsesc, ab
solvent al Academici Miniere din Freibcrg care, 
ca specialist in construcții miniere, a trăit și a 
lucrat an dc-a rindul în Valea Jiului zVccștl anț 
l-au inspirat în scrierea povestirilor sale des
pre minerit șl mineri, inclusiv despre vietățile 
care au devenit un ajutor de nădejde al mine
rilor in truda lor de fiecare zi — caii.

Dcprc cal s-a scris în multe feluri. Despre 
caii de mină, despre momentele șl ipostazele 
conviețuirii omului cu aceste animale, despre 
valorificarea forței acestora în bătălia cărbune
lui s-a scris mal puțin. In această Ipostază sînt 
decri.și caii, și momentele „înfrățirii" oamenilor 
adincurilor cu ajutoarele lor de nădejde — caii. 
„Ultimul șut", „Setea de lumină", „O nuntă deo
sebită dc cai", „Sfîrșitul unui cal de mină", „E-

vacuarca din subteran", „Procesiune funerara" 
etc. — iată câteva din titlurile povestn dor.

Specificăm că autorul culegerii, ing. Alfred 
Kasper, a împărtășit soarta altor mij de etnici, 
germani din Valea Jiului care, in 1945, au fost 
deportați in Rusia. In deportare a lucrat, timp 
dc 5 ani, tot în mină, perioadă din care s-a 
inspirat, de asemenea, in scrierea unor po
vestiri pe aceeași temă, a mineritului, din seria 1 
„Amintiri din Rusia despre oameni și cai". Ro- 
venit in țară, după deportare, nu l-a așteptat o 
soartă mai buna; dimpotrivă, o altă deportare, 
pe 10 ani, de astă dată ca deținut politic, în 
tabăra de muncă forțată, cunoscută ca „lagărul 
morții" dc la Capul Midia de pe litoralul Mării 
Negre. După eliberarea din lagăr, va ajunge la 
Strasburg unde Lși va redacta memoriile ce 
alcătuiesc culegerea de povestiri. Autorul tră
iește in RE Germania din 1973.

Pentru cunoscătorii limbii germane, pentru 
cej interesați de trecutul mineritului din Valea 
Jiului, culegerea oferă o lectură plăcută, capti
vantă. Ne-ar bucura dacă, prin traducere» cu 
ajutorul specialiștilor din cadrul FDGR, po
vestirile ar putea vedea, cel puțin parțial, lu
mina tiparului și In limba română.

Ioan DU BEM

IN JURUL LUMII, PE
A

I 
i J
I
i

l

Celebrul roman al scriitorului-vizionar 
cetat să fascineze mulți oameni. Unii, mai 
să facă ocolul pământului. După posibilități, 
neobișnuit că doi români, concetățeni de-ai noștri, 
înconjoare pămîntul. Originală este modalitatea: pe jos, cu pasul, 
adică apostdlc.ște. Ei sînt Lavinia Andreea Tătar din Raia Mare, 
și Ștefan Leca dintr-un sat al Județului Bacău. Au plecat în 17 
august anul trecut să ocolească pămîntul, fiind ajutați de firma 
„Selena". Dl. senator Tiberiu Vladislav i-a întîlnit pe cel doi 
globtroteri în Egipt, pe unde se aflau, după ce trecuseră prin tot 
Orientul Mijlociu in ulLimelc zile din anul trecut șl primele din 
acest an. Cei doi curajoși au luat pieptiș dificultățile acestei că
lătorii fără gîndul să stabilească orj să doboare vreun record, 
ceea ce i-ar propulsa direct în primitoarele pagini ale Curții re
cordurilor. Cînd au pornit în jurul lumii au stabilit un traseu 
care străbate 150 de țări. Este o lungă călătorie care solicită atît 
rezistența fizică, dar mai ales morală, ceea ce au dovedit pini 
acum cînd au trecut prin tulburatul Orient Mijlociu.

Vom mai auzi despre cei doi călător i. (T. SPĂTzțRU)

Jules Verne n-a în- 
temerari sint tentați 

firește. Nu este nimic' ' 
au plecat să ,

■

caii

t

I

OM BUN,

SA NE TRĂIEȘTI I
Spitalul din Petroșani a trecut , 

mai zilele trecute, printr-o gravă] 
criză dc motorină. Or, fură com-i 
bustlbil, salvările ți unele acll-,1 
vități din spital sînt paralizate»] 
Consecințele sînt, practic, dezas-j 
truoasc. Ajuns în situație limită^'j 
directorul spitalului, domnul doc-i 
tor Gheorghe David s-a adresati] 
directorului „Compctrol" Deva." 
Șl a găsit totală înțelegere. Toți 
«tocul de motorină existent 
ora respectivă în județ n 
dat spitalului din Petroșani, 
activitatea a continuat normal. 
Acest om de la Deva, care a în
țeles că sănătatea omului este 
prioritară, se numește Ion Mi
to AHA. Cum să nu «cricm fru- ( 
mos despre un om carP a dove
dit că «are un suflet bun? ■’ ț

}a 
fost 

Și
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PUBLICITATE
Societatea Comercială 

româno * germană 
IMPEX PARADIS

■ VINDE, prin cantina nr. 8, en detail și en gros, 46 
de preparate din carne, Ia cele mai convenabile prețuri.

■ ANGAJEAZĂ brutari, cu vechime de cel puțin 
3 ani în meserie, în condiții foarte avantajoase. (350)

Depozitul „Peco” Vulcan
INCADREAZA DE URGENȚA

■ TREI vînzători aragaz

■ UN șofer cu gradul B și C.

■ UN gestionar.
Relații suplimentare la sediul 

Vulcan.
Depozitului PECO

Consiliul orașului 
Aninoasa

ORGANIZEAZĂ CONCURS pe data de 19 februarie 1993,

pentru ocuparea unui post de

■ TEHNICIAN urbanism, tehnic-investiții

Pentru relații suplimentare adresați-vă la sediu] Con
siliului orașului Aninoasa.

I

Primarul municipiului
Petroșani

supune atenției opiniei publice și roagă participarea 
concetățenilor la concursul organizat pentru elaborarea

STEMEI MUNICIPIULUI PETROȘANI

cu însemnele caracteristice Văii Jiului

Lucrarea cea mai reprezentativă care se va prezenta 
Primăriei pină Ia data de 29 ianuarie 1993, va fi premiată 
corespunzător.

RAGCL Lupeni - Uricani
ANUNȚĂ

că pentru finalizarea lucrărilor la blocul E 3, Lupeni 
și blocul 13 Uricani, cei interesați se vor prezenta la se
diul unității din Lupeni, pentru depunerea unui avans 
minim, astfel:

■ apartament
■ apartament
■ apartament
La terminarea

apartament.

2
3
4

camere
camere
camere

300 000
400 000
500 000

Iei;
lei;
lei.

lucrărilor se va stabili prețul final pe

I

5

HOROSCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Atitudinea glacială și distantă 
față de colaboratori poate fi in
terpretată drept slăbiciune.

PEȘTI — IEPURE
In numele prieteniei, vl se fac 

destăinuiri de mare valoare.
BERBEC — DRAGON

Un om legat de lucruri nu poate 
fi liber în spirit. Ocoliți zonal 

— ȘARPE 
reper, pe baza că- 
concepe strategia

TAUR
Vi se dă un 

ruia vă puteți 
de perspectivă.

GEMENI — CAL
Dezamăgire în afaceri și de

rută în dragoste.
RAC — OAIE

N-aveți încotro — astăzi tre
buie să vă mulțumiți cu firimi
turile de la masa... stăpînului.

LEU — MAIMUȚA
Cu multă răbdare și puțin tact, 

puteți readuce 
gașul firesc.

FECIOARA
Aveți în față 

acțiune 
toare. Soluția va veni din... eter.

BALANȚA — CIINELB
Echilibrul interior regăsit vă 

transformă într-o companie mal 
mulț decît agreabilă.

SCORPION — MISTREȚ
Lăsatn în voia lor, lucrurile 

tind spre entropia zero, adică din 
rău în mai rău.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Nu promiteți nimic concret — 

nu veți avea timp...
CAPRICORN — BOU

Puteți mulțumi cerului că v-ațl 
„depus mandatul" înainte de 
scufundarea vasului...

lucrurile pe fă-

— COCOȘUL 
două variante de 

ambele nesatisfăcă-
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Societatea Comercială 
ROM O1L SRL

IMPORTATOR DIRECT
OFERĂ

intr-o gamă largă, la prețuri avantajoase, produsele firmei 
numărul 1 in lume — CASTROL (uleiuri motor, uleiuri 
transmisii, uleiuri industriale, lichid de frină, antigel, un
sori, cosmetice auto). Cu produsele CASTROL aveți GA
RANȚIE, CALITATE, SIGURANȚĂ. Agenților economici 
le oferim en gros, in condiții de plată deosebit de avan
tajoase. Adaos comercial zero.

Firma noastră oferă tuturo- agenților economici pro
duse petroliere (benzină, motorină, petrol, unsori, uleiuri 
minerale) la prețuri mai mici dccît cele practicate în mo
mentul de față in sistemul PECO. Sîntcm în măsură sa 
încheiem contracte ferme și avem posibilitatea să vă adu
cem produsul la data și locul stabilit. In curînd, de 
această facilitate vor beneficia și persoanele particulare, 
prin deschiderea stației de benzină.

NU EZITAȚI: — răspundem la telefon 093/515511, 
telcfax 093/514518, Livczeni, nr. 11.

NU UITAȚI: ROM OIL — Un partener pe măsura 
exigențelor dumneavoastră.

AVEȚI ÎNCREDERE: ROM OIL — In pi ivtcn caic 
’sleaptă să-l descoperiți.

| MI C A
I ANIVERSARI s

LA 10 ani de căsătorie urări 
Ide sănătate, fericire și noroc dra

gilor noștri Adi și Lia. Părinții, 
Andreea, Genucu și Mihacla. 
(393)

I COLECTIVUL Societății „AL

PIN" Lupeni urează doamnei I-

Ileana Morar, cu ocazia pensiona
rii, sănătate, viață lungă și un 
călduros „La mulți ani!" (377)

ÎCU OCAZIA zilei de naștere, 
părinții, sora, nașii, Liza și Dă- 
nuț Găvruș, urează scumpului 
lor Simi Ababej sănătate, ferici-

Ire și „La mulți ani!" (386)
PĂRINȚII îi urează dragului 

lor Lasz.lo Darius la împlinirea

Ia 17 ani sănătate, mult noroc și 
„La mulți ani!" (387)

SORA Dalida și nepoțica Da- 
Ilida (Bobo) îi urează fratelui 

Laszlo Darius cu ocazia zilei de 
naștere mult noroc și „La mulți 
ani!" (387)

PUBLIC
DIVERSE

SOCIETATEA Comercială To. 
ma Corn SNC Petrila angajează 
vînzători ambulanți. Relații: car
tierul 8 Martie, bloc 3/11, zilnic, 
între orele 15—20. (353)

ECONOMIST, 11 anj vechime, 
țin evidență contabilă pentru so
cietăți cu capital privat. Telefon 
550262. (379)

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATEA comercială an

gajează contabil autorizat. Rela
ții: telefon 544256, intre orele 
16—20. (381)

I T A T E
SOCIETATE Comercială, an

gajează 2 vinzătoare, vîrsta 18— 
30 ani. Relații: sediu, bloc 23 A, 
sc. 1, ap. 1, str. Minei, Petrila, 
între orele 8—10 dimineața. (382)

CAUT femeie îngrijire copil 
un an. Petroșani, Aviatorilor, 
bloc 19 B, ap. 45, sc. 3, et. 4, du
pă ora 10. (381)

ÎNCHIRIERI
CAUT, pentru închiriere, casă 

sau apartament 3—4 camere. Te
lefon 541643, după ora 20. (356)

PIERDERI t
PIERDUT carnet student pe 

numele Pociovălișteanu Lau- 
rențiu, eliberat de UT Petroșani. 
11 declar nul. (380)

DECESE

Cotidianul dc opinii și informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S A.

înregistrata |a Registrul Comerțului sub nr 
t/ti’i/mi

< <mt virament : 307060201 — BCR Petroșani.
Director: MIRCEA DUJORESCU
Director executiv : Ing. Alexandru BOGDAN

TIPARUL: Tipografia Petroșani str. 
Nicolae llâlcescu nr. 2. Telefon 54136S.

VINZARI ( l MP \R IUI

VIND apartament 2 camere, I Petrila, 8 Martie. Telefon 512135, 
după ora 21. (395)

VIND Dacia 1300 cu îmbună- 
Itățiri: Vulcan, str. Traian, bloc 

A. 3, ap. 27. (328)

VIND carosată Saviem, stare I foarte bună, Aninoasa, str. Li
bertății, nr. 70. (361)

VIND apartament 3 camere 
{ confort I Deva, telefon 096/626169. 
jo^)

VIND Dacia 1310, Petroșani, Re- 
î publieii 107/19. (383) 
| VIND TV alb-ncgru, Petroșani, 

str. C-tin Miile, 1)1. 2, ap. 6, se. I. 
1(391)I C'UMPAR garai, zona Petroșani 
» — Independenței — Aeroport.

Telefon 541118, după ora 16. (375)REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani str. Nicolae Bălccscu nr. 2 
Telefoane: 511662 (dlrector-redactor șef); 
545972 (director executiv.administrativ 
difuzare), 511663, 512461 (secții).

MIRCEA Bujorcscu mulțumește tuturor celor ce i-au fost 
alături în greaua încercare prin care a trecut, datorită trecerii în 
neființă a mamei sale

IOANA
Dumnezeu să primească la dinsul sufletul ci bun!

FIUL Dumitru Vasilc (Adi) mulțumește familiei, vecinilor și 
prietenilor care i-au fost alături la marea durere pricinuită de 
încetarea din viață a mamei Sale. (389)

COMEMORARE

SOȚIA Roji, nepotul Cristi și sora Nuși anunța că au trecut 
6 săptamîni de cînd iubitul lor

POPA GIÎEORGIIE (Ghiță, 54 ani)
i-a părăsit pentru totdeauna, lăsind un gol în sufletele lor.

Nu tc vom uita niciodată!
Lacrimi ,și flori pe tristul mormint. (385)

A.STAZI s_ iu împlinit 2 ani dc cînd scumpa noastră mamă, 
bunică și vtrabunică

GAL CAROLINA (Tg. Mureș)
nc-a părăsit pentru totdeauna.

Lacrimi și flori pe morminltil ei. l iiea llona, nepotul Gyorfi 
Ianoș, Izabela și Anainaria. (381)

Materialele necom iudaic și 
nepublicate nu sc restituie. Res
ponsabilitatea morală șl juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinso in arlicolo aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.
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