
Intr-un interviu realizat de 
distinsul nostru coleg Ion Mus
tață, dL primar Gheorghe Stoi
cuța (diplomat inginer, cum sin
gur se intitulează), ziarul este 
.certat" că nu i-a. publicat la 
timp povestea isprăvilor dinsului 
la Grenoble. Deși interviul este 
realizat la o lună după celebra 
vizită a d-lui primar, il publi
căm în ziarul de astăzi, alături 
de „expozeul" asupra plimbării. 
Este vorba despre prima depla
sare a primarclui nostru la Gre
noble, fiindcă, ulterior, domnia 
sa a mai fost o dată. Tot în 
Franța. De data aceasta, la in
vitația Ministerului de interne, 
dar pe banii primăriei. Rezulta
tele acestor vizite ? Numai dl. 
primar le știe. Cert este că, lec- 
turind „expozcele", scrisorile de 
mu'țumire, urmărind stilul bom
bastic și autoadulările din cu
prinsul lor, ne dăm ușor scama 
că nu c bine deloc, tn acest timp, 
orașul suferă în așteptarea unei 
mîini de gospodar. Ceea ce vă 
invităm să faceți, e să vă con
vingeți că avem dreptate. Citiți 
ziarul nostru de azi și... Dumne
zeu cu mila...

Expozeu asupra vizitei delegației municipiului 
Petroșani la Grenoble — Franța

La invitația Primăriei clin 
Grenoble, o delegație condusă de 
domnul Stoicuța Gheorghe — 
primarul orașului Petroșani, și 
alcătuită din domnul Constan
tin Rusu — consilier la ONT 
Carpați SA București și d-ra 
Lavinia Dulepa - interpret, a 
participat la al zecelea Salon 
Internațional de Amenajări Mon
tane, care a avut loc între 8 și 
11 aprilie 1992 în complexul ex- 

pozițional al orașului Grenoble.
Delegația oficială a plecat din 

Petroșani în ziua de 8 aprilie 
1992 și, după un itinerar pe par
cursul căruia s-au străbătut a- 
proximativ 2600 km și patru 
țări, a ajuns la Grenoble în ziua 
de 10 aprilie la ora 0,30.

Standul românesc a fost ame
najat prin amabilitatea Oficiu
lui Național de Turism din Bucu
rești și s-a bucurat de o bună 

audiență atît din partea profesio
niștilor prezenți ia Salon cît și 
din partea publicului.

Alături de participarea la 
SAM ’92, un obiectiv major al 
delegației noastre l-a constituit 
stabilirea de contacte la nivelul 
celor două primării, în vederea 
unei viitoare colaborări în dome
niul economico-administrativ.

Este meritul domnului primar 
al orașului Petroșani — dipl. ing. 

Gheorghe Stoicuța — de a fi fă
cut din dialogurile purtate o 
reușită; Pctro.șaniul s-a impus 
prin prezența demnă a rep: e- 
zcntantului său, care, prin pr> 
fesionalismul și acuitatea sa in
telectuală a știut să înfățișeze 
autorităților din Grenoble o im i- 
gine veridică a problemelor cu 
care se confruntă orașul nostr

Zilele de 10 și 11 aprilie T’ i? 
au fost rezervate Salonului In
ternațional de Amenajări Mon
tane, care din doi în doi ani r n 
nește la Grenoble profesiom ,ti 
din întreaga lume pentru colo; 
vii șî tranzacții în acest dome
niu. SAM ’92 a fost marcat de

Gheorghe STOICUȚA.
Lavinia DULEPA

(Continuare in pag. a 2-a)
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AEROPORT
CARTIERUL PĂTIMIRII NOASTRE

Caii, dom’ie !
„Vin caii momîrlanilor, noaptea și distrug 

ncm o floare. Aici, la blocul 11 de pe strada 
islaz. Gunoaie de grajd pe aici, apă rece nu, apă caldă nu, și inc.i 
de vreo cinci ani... Așteptăm încă o campanie electorală, sa ne 
mai promită vreunul marea cu sarea ? Strada e murdară. A fost 
spălată de pompieri numai în fața primăriei. în Aeroport nu a- 
vcm primărie. Dacă am avea... Șobolani, în floare, la fiecare l or. 
Sintem aici, în Aeroport, mai ceva ca în Beirutul bombardat de 
teroriști. (Cuvintele aparțin lui Ladislau Doșa, om „la locul Iu:" 
născut și crescut aici, în Petroșani. Cuvinte spuse cu obida. Omul 
locuiește în blocul nr. 11.).

totul. Degeaba p.l- 
Aviatorilor este

In Șasa, ca-n Evul Mediu. Fe
rească Dumnezeu să fie vreo 
femeie prinsă de durerile facerii. 
Pe vreme de ploaie nici o salva
re nu ajunge pină aici. , Copiii 
fac pină la școală vreo oră. Pe

Hai și în Șasa !
jos. Telefon ? A> 1 Asistență 
sanitară ? Nix. Oameni bleste
mați de indiferența unora car-’ 
promit, promit, promit— pentr.i 
voturi multe și gras .

Aeroport^. La școală.
Doamna M., cadru didactic. „Vă rog să nu scrieți despre ne

cazurile noastre. Nu vom mai primi nici un sprijin. Ș, v.a dc not, 
la toamnă. Ne va ține vreunul minte, oricum..:". Așa ca tăcem. 
Cit om mai tăcea.

Continuare în paginile 2—3
.....
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PETROȘANIUL ARDE ȘI 
PRIMARUL EACE VIZITEI

— Domnule primar, va propun 
ca ' mii dc discuție vizita intr- 
prin a in orașul Grenoble.

— La invitația primarului din 
Gr noble am făcut o d plasare 
in ac ista frumoasă localitate din 
s i lul ITanț' i și m am înapoiat 
cu speranța ci am rcinnodat o 
r nație d colaborare. Menționez 
'î ora ul Grenoble, care c te 
înfrățit cu alte mari orașe ah 
lumii, a dorit să realizeze și cu 
municipiul Petroșani o înfrățire, 
benefaă pentru noi. A fo ,t prin- 
1 e f.'rimi 1^ orașe cam nc-aii vi
zi' >’ după rev' Iulie. Intre timp, 
datorită mine . iidi lor. doi inia 
d” a continua colaborarea a 
c tal.

— A încetat definitiv, sau 
f ■ r|o ir li. tri-riiplă 7

— A f' t înt reni: .‘a - i 
l i- ii: că -im avut po- hi): 
:■ i cspliC și sa ina fac- înț 
;r u; >i,i < auzeior c .ir-, au d> 
min i', n' unltnmirile ni’.rr-ri 
Ce- cl c j am r<-ln.it b-,gătii' il<; de 
< • olaboi ar-.1.

•— Cu < ;■ impi ■ ii v-.'Hi în ițio- 
i.n'. din d j>la «iț 7

— Am transmis la c ' - 
un mate; d amplu pe n< a ' > 
t -mă și solie it ă fie d- ’ ■ Ii i 
t iț i i. (’a imj •: e <• g- nci du m . ■ 
ți fez. f Iul ci la Gl - Ic —

rare 
colabj- 

economiu., cu- 
invățămint, I ’1 

la invațămint 
in Grenoble e- 
universitar cu

ca pretutindeni in Franța 
menținerea ordinii și civilizați.) 
constituie un adevărat cult al 
vieții. Curățenia, florile, spațiile 
verzi sint dc domeniul visului, 
in timp Ce la noi sint stăpinit dc 
groaza pe care o încerc in fieca
re zi de luni, după cele două Zii< 
in Care orașul nu este maturat.

— E stabilit un program de 
colaborare în cadrul aci tei re
lații de înfrățire 7

— Tematica generală pe 
am urmărit-o cuprind' 
rări in domeniile 
mcrcial. cultural, 
rislic. Cil privire 
este de reținut că 
xi'.tă un campus 
pe te 10 mii stlld-.-nți. In dom - 
niul turistic arc, dc as mm. a 
un pre tigiii imens. La o r <p< zi- 
ție oiganizita in ac—le zi", rlin 
partea română ()'ll' Bucure-ti 
c are a sponsoi iz-t dcpl.i ..ir.-a 
no.r.tiă, ,i prezentat imagini sid) 
g< uri ic ul Petro mi- 1Intim . 
ni 1 din care a r» ziill.it că și noi 
avem un masiv muntos circ 
chin- mai liman, prin fiiimusi Ii
le sale specific.•. cl.ir din păca'-.'

Ion MI STATA

(Continuare în pag a 2-n)

Situația din Republica Moldova
Bolșevicii rusofoni tînjesc după dictatură

In part-a <le răsărit a Repu
blicii Moldova mor români asa
sinați de fanaticii bolșevici, Nu 
independența u anima pe sepa
ratiștii comuniști ni-.treni, 
de a-și fi pierdut 
Conflictul singeros, 
generat in ultimele 
boiul ncdcclaral al 
triva Republicii Moldova, 
văluie pe 
mocratică a celor care tinjeso 
după dictatura comunistă a mare
lui imperiu de la răsărit. De 
doj ani încoace, după o îndelun
gata și devastatoare perioadă de 
ocupație străină, Republica Mol
dova și-a rcdobindit independen
ța. Dar este vorba de o indepen
dența și o suveranitate ciuntită. 
O întreagă armata, bine înzestra
tă cu tehnica modernă do luptă, 
continuă să staționeze po terito
riul li< publicii Moldov a dincolo 
do Nistm. Rusia refuză cu ineă- 
paținarc sa retragă armata a 
I I < pe teritoriul sau, păstrin-l-o 
din < on iderente de ordin poli
tic și strategie la mii de km dis- 
slanț i, pe Nistru. Ba, mai mult, 
iii continuă politici (le forțj 
raHcrist irâ fostului imperiu 
mnnb.t cmc ‘ a prăbușit, dar

ci ura 
privilegiile, 

care a de- 
zile m răz- 

Rusici impo- 
d?z- 

zi ce trece fața nccb’- 
a celor care

n a

murit. Agațindu-sc de pretextul 
ca apara interesele etnicilor ruși 
dislocați pe teritoriul Republicii 
Moldova, armata a 14 a, încura
jată de criza conservatoare a gu
vernului de la Moscova, a fost in 
ultimii doi ani un factor desta
bilizator. l-a încurajat pe ruso- 
fonii, care nu reprezintă m ci 
mult de 10 la sută din totalul 
populației de dincolo de Nistru, 
din așa-zisa Republică Nistrcană 

să se separe într-un fel de stat 
minuscul. Republica Nistreană 
constituie o flagi mlă inculcare a 
principiului «lulodelt rminării- In 
dreptul internațional conform 
]u incipiuliij autodete rminai ii, 

doar populația majoritară cJinU-o 
țara poate s:î-și constituie un 
stat, prin intermediul unor me
canisme di mocralice, cum este 
referendumul. Dar așa zisa re- 
)Uibli(;i a nistrenilor a fost for
mată sub im]ie:iul forței, prin 
amenințări ,și intimidări ale popu
lației de care na fort străină 
armat i a lin. 1 -calad.ircsi con
flictului din ultimele zile a ară- 
lal a-1.-cărata faț.'i 
Un g iicral 
armatei a 1 
îH-iița <1 a 

a ru .ofonil-v. 
obscur, comandant’il 
l-a, a avut imperli- 
a-lr -a ultimatummi

politice unui stat independent,f 
Republica Moldova, încâlcind în 
mod flagrant cele mai elemen-, 
tare procedeuri ale dreptului in-j 
ternațional. El a avut îndrăznea
la de a sfida aceste prevederi,’1 
ticcind la agresiune fățișă, din
coace de Nistru. Au fost uciși oa-^ 
meni nev inovați. Au fost distru g 
se case. Armata Republicii Mol
dova este abia constituita, slab, 
înzestrată cu tehnică dc luptă, 
dar o conduce în lupta sa dreap-j 
ta setea de libertate și indepen
dență. Așa sl ibă cum este, cu 
prețul greu al unor jertfe d" 
singe ale fraților noștri moldo
veni, ca a dat o replică curajoa
să agresorilor care au trecut Nis
trul. Au fost distruse 11 tancuri 
de tipul TGI. blindate și l-ine 
inzc-.tr ite cu tehnica a morții.

In urma unor demersuri diplo
matice, focul a incel.it pe Nistru. 
Dar de cile ori n-a mai încetat, 
fiind apoi reluat 7 Miza din jo- 

<■11 politic al cărui cal troian îl

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a la)
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UN PRIMAR CUTREIERĂ LUMEA...
Expozeu asupra vizitei delegației municipiului
(Urmare din pag. 1)

grija profesioniștilor pentru co
ordonarea eforturilor in vederea 
unei exploatări conștiente a re
giunilor montane. Terna acestei 
ediții — „Pentru o dezvoltare 
raționala a munților Europei’* 
reflectă tocmai aceasta exigen
ța generală: necesitatea reflec
ției. a măsurii și a justei apre
cieri a riscurilor și posibilităților.

Simbă'ă, 11 aprilie 1992. ora 
18. a avut loc la Primăria ' ora
șului Grenoble o recepție în o- 
noarea delegației romane din 
Petroșani, la invitația d-lui A- 
lain Carignon — primar al ora
șului Grenoble. și a d-lui Jean 
Baccard — președintele Asocia
ției Grenoble — Isere — Rouma- 
nie.

După ce d-na Ramb :ud — con
silier municipal — a luat cuvîn- 
tul in numi le d-lui Carignon 
chrm.it in capitala Franței, d-sn 
asini mai multe funcții in stat, 
dl Gheorghe Stoicuța a rostit o 
alocuțiune. in care a menționat 
faptul că reprezintă municipiu) 
P tro^ani in calitate de primar 
fără apartenență politică, ales 
in condiții de libertate, in fe
bruarie 1992. după 50 de ani de 
dictatură. Dl. primar și-a expri
mat regretul că anumite eveni
mente din viața soci al-politică 
românească au fost gri-șit inter
pretate de către mass-media de 
peste hotare, amintind printre 
altele că minerii din regiunea 
Văii Jiului care au fost la Bucu
rești In repetate rinduri, fie pen 
tru a sprijini puterea, fie pentru 
a o pedepsi, nu reprezintă popu
lația regiunii. Amintind de legă 
lurile» culturale tradiționale din 
Ire România ți Franța, dl. prl 
mar a declarat că întrevede po
sibilitatea stabilirii unor relații
de colaborare intre cele două 
•rațe. România aparține si 
prin oamenii săi de cultura ți 
de știință, circuitului european 
și internațional de valori, nume 
romanești figurind in panteonul 
spiritualității franceze, la loc de 
•noar*1

In ziua de 12 aprilie 1992 de 
legația romana a losl invitata 
sa viziteze stațiunea montana 
Chamrousse, situata ia o altitu
dine de 1650 de metri și care 
funcționează atit in sezonul hi
bernal cit ți vara.

Cu acest prilej s-a purtat un 
dialog cu directorul Societății de 
Amenajări Montane din Ciiam- 
rousse, care a făcut o prezentare 
a activității desfășurate și a do
tării de care dispune societatea

La Chamrousse se practica

Petroșani
schiul alpin pe o suprafață de 
130 de ha, special amenajate și 
pe mai mult de 350 de ha schia- 
bile in zona împădurită. Diferen
ța de nivel intre stațiune ți 
punctul cel mai înalt al pistelor 
este de aproximativ 700 de me
tri. Se află in exploatare 73 de 
km de piste marcate și suprave
gheate, dintre care 8 piste difici
le, 7 piste de dificultate medie 
lă piste ușoare și 6 piste foarte 
ușoare.

Societatea de Amenajări Mon
tane din Chamrousse dispune de 
o dotare tehnică impresionantă: 
27 de mijloace de tracțiune pe 
cablu, un teleferic, 9 telescaune, 
17 teleschiuri. Debitul total este 
de 23 081 de schiori pe oră. In 
stațiune funcționează o Școală 
Franceză de Schi, care regru
pează 70 de monitori și asigură 
cursuri — contra cost — de schi 
alpin, schi fond, monoschi, surf.

In cadrul câmp.niei care s-a 
lansat in Franța pentru promo
varea turismului pe perioada de 
vară in stațiunile cu specific 
hibernal. Oficiul de Turism din 
Chamrousse pune la dispoziția 
turiștilor o varietate de distrac
ții. de la echitație și escaladă la 
golf, parapente, tenis și ciclism.

Tot la Chamrousse delegația 
municipiului Petroșani a vizitat 
Satul de Vacanță pentru copii 
de la Bachat-Bouloud. Gazdele 
noastre ne-au prezentat Casa de 
Vacanță a orașului Lyon, care 
găzduiește permanent, în stagii 
de două, trei săptfimîni, copii 
veniți să se recreeze și să prac
tice schiul. Alături de activitatea 
sportivă, copiii — de la școala 
elementară — desfășoară pro
gramul educativ obișnuit. In săli 
de clasă amenajate special be
neficiind de condiții deosebite.

In ziua de 13 aprilie 1992 de
legația romănfl « vizitat stațiu
nea Antrans, situată In inima 
Parcuhii Natural din Vercors.

Capitala franceză n schiului 
d<- fond. lo< ui do desfășurare al 
maratonului de schi fond, Au- 
trans oferă la 1050 de metri al
titudine Un cadru natural recon
fortant și o infrastructură spor 
tivă dr înalt nivel

Discuțiile purtate tn Centrul 
Sportiv Nordic au pus In lumină 
aspectele organizatorice si tehni
ce privitoare la activitatea spor
tivă șl turistică din Autrans. 
Centrul Sportiv Nordic pune la 
dispoziție 160 de km de pl *.« 
marcate, de diferite grade de di
ficultate și asigură cursuri de 
schi de fond, stagii de schi de 
fond, plimbări nordice și plim
bări pe rachete. Activitatea Cen
trului Sportiv Nordic se desfă-

la Grenoble—Franța
șoară pe două mari coordonate: 
ameliorarea pistelor și calitatea 
serviciilor oferite turiștilor.

Cu cei 1500 de locuitori per- 
manenți, Autrans face parte din 
categoria comunelor turistice, 
care primesc din partea statului 
subvenții anuale. Pentru Au
trans, de exemplu, aceste sub
venții se ridică la suma de două 
milioane de franci pe an. Stațiu
nea funcționează în sistem mixt: 
comercial și colectiv, iar inves
tițiile de amploare sînt decise 
de c'itre comună sau de către 
Consiliul General al Departa
mentului.

Tot la Autrans delegația noas
tră a vizitat Asociația pentru 
Pregătirea Locuitorilor din Zone
le Sătești pentru Activitatea Tu
ristică — AFRAT. Creată în 
1965 de către agricultorii din 
Vercors. AFRAT este o asociație 
constituită din reprezentanți al 
locuitorilor din zonele rurale 
Rhone-Alpes si Cote d’Azur. Vo
cația sa este de a facilita, prin- 
tr-o formare profesională adec
vată, activitatea turistică în me
diul rural. AFRAT dispune de o 
echipă de specialiști în diferite 
domenii ale turismului rural și 
îsi desfășoară activitatea de for
mare la următoarele nivele: ini
țiere în turismul rural, gestiona
re, bucătărie-restaurante, con
strucții. secretariat, protocol, schi 
nordic și schi alpin, comerciali
zare.

După vizita făcută in Autrans, 
delegația noastra a luat parte la 
ședința comitetului director al 
Asociației Grenoble-lsere-Rou- 
manie, care a avut loc In seara 
zilei de 13 aprilie 1992. Cu acest 
prilej s-au făcut aprecieri cu 
privire la rezultatele acestui prim 
contact la nivel superior dintre 
orașele noastre și cu privire Ia 
direcțiile de per: pecii vă ce pri
vesc colaborarea In domeniul tu
rismului și al amenajărilor mon
tane.

In ziua de 14 aprilie 1992 a 
avut loc intilnirea oficiala dintre 
dl. primar Gheorghe Stoicuța și 
dl. Alain Lucas — responsabil 
cu problema relațiilor interna
ționale pe lingă Primăria orașu
lui Grenoble. Partea franceză a 
făcut referiri detaliate asupra 
organigr .mei primăriei din Gre
noble și asupra perspectivelor 
privitoare la colaborarea dintre 
regiunile noastre. Dl. primar al 
ora-șului Petroșani a reliefat as
pectele deficitare esențiale cu 
care se confrunta municipalita
tea locală, și a specificat priori
tățile care vor trebui avute in 
vedere, îndeosebi problemele le
gate de tehnica gestiunii muni

cipale — reabilitatea locuințelor, 
apa potabila și incălz.irea apei 
menajere, deșeurile menajere, 
canalizarea.

In cuioul aceleiași zile a avut 
loc intilnirea d-lui primar al 
municipiului Petroșani cu dl. 
Rene Michal — consilier regio
nal, președintele Societății de 
Economie Mixtă Grenoble 2000, 
care și-a exprimat dorința de a 
vizita orașul Petroșani in vede
rea analizării problemelor loca
le și a stabilirii de contact^ la 
nivel de specialiști și de între
prinderi.

Dl. Michal, care este un repu
tat inginer constructor, are me
ritul de a fi edificat o parte din 
impresionantele lucrări edilita
re și de interes social din orașul 
Grenoble.

Domnia sa a precizat citeva 
din coordonatele viitoarelor con
tacte, dintre cele două orașe: pro
blema resurselor umane, stabi
lirea unor legături la nivel de 
întreprinderi, stabilirea priorită
ților orașului Petroșani, după o 
analiză aprofundată făcută de 
specialiști români și francezi 
simnarea unor convenții bilatera
le.

S-au adus în discuție și ches
tiuni legate de viitorul industriei 
miniere din Valea Jiului. Spre 
deosebire de țara noastră. Fran
ța realizează aproximativ 50 la 
sutfi din producția de energie 
electrică in centrale atomoelec- 
trice, 40 la sulă în hidrocentrale 
și doar 10 la sută prin întrebuin
țarea hidrocarburilor. Cu excep
ția citorva mine din Alsacia, in
dustria minieră este în prezent a- 
bandonată, în Franța.

Trebuie să menționăm citeva 
cuvinte și despre Campus-ul U- 
niversitar din Grenoble — com
plex de edificii ce se Impun prin 
estetică și funcționalitate. Con
struit pe un teren mlăștinos, 
transformat astăzi tntr-un ade
vărat parc, campus-u} cuprinde 
mai multe universități, cu clă
dirile aferente: săli de curs, la
boratoare, biblioteci, săli de 
sport și spectacol, cămine și 
cantine, c«iic se disting (i:ln mo
dernitatea arhitecturii Ca o 
notă specifică, ceea ce noi denu
mim facultate, la Grenoble, cen
tru universitar cu peste 40 000 
de studenți, se numește universi
tate: bunăoară, Universitatea de 
Drept, Universitatea de Litere 
etc. Aceste universități dinami
ce, care grupează deopotrivă pro
fesori, cercetători și studenți, fac 
din orașul Grenoble, acum in 
pragul anului 2000 o „tehnopo- 
lă“ care are un cuvint de spus 
in procesul «le transformare a

Europei.
Străjuit de versanții Munților 

Alpi, Grenoble prezintă particu
laritatea de a fi atit capitala 
Alpilor francezi, dar și orașul 
care se întinde pe terenul . cel 
mai neted din Europa.

Așezarea galo-romană - Gra- 
tianopolis — care se desfășoară 
în jurul podului de lemn de la 
S;.int Laurent, a fost vreme În
delungată doar un tîrgu?or care 
găzduia garnizoana militară.

Avîntul Parlamentului din re
giunea Dauphine a făcut din 
Grenoble, apoi, un oraș al admi
nistrației și justiției. In momen
tul în care regiunea Dauphine 
devine apanajul regilor Franței 
fiii acestora vor lua titlu] de 
Dauphin.

Grenoble marchează puternic 
istoria franceză în 1788 este data 
cînd are loc aici „repetiția gene
rală** a Revoluției Franceze.

Acest oraș istoric este de ase 
menea și un oraș de cultură si 
de artă: să nu-i amintim decît 
pe Stcndhal — care spunea, bu
năoară, despre Grenoble: „La
capătul fiecărei străzi — un mun
te** — pe Champollion cel care 
a dezlegat misterul hieroglifelor, 
sau pe Vaucanson, părintele au
tomatelor.

Astăzi Grenoble este un oraș 
In plin avînt creator care palpi
tă de inițiative. Industriile tra
diționale. precum papetăria și 
producția de mănuși, am intrat 
deja în isteric. însă Grenoble 
este la ora actuală un oraș al 
tehnologiilor de vîrf, unde in
formatica șl electronica se prac
tică la nivelul mondial, și unite 
sincrotronul reunește elita inter
națională a cercetării științifice.

In încheiere dorim să preciz.ăm 
că participarea noastră la a M- 
cea ediție a Salonului Internațio
nal de Amenajări Montane se 
datorează parlamentarilor ți 
membrilor CPUN — FSN Petro
șani. care, după revoluția din 
1989 au primit delegația orașului 
Grenoble, ce aducea ajutoare la 
Petroșani, și care au menținut 
coresponden'a cu oficialitățile 
din Grenoble.

’ Dorim să mulțumim și ONT 
Carpați — București, personal 
d-lui Director General Gresie 
Ungureanu și d-lui Constantin 
Rusu — consilier, care au spon
sorizat deplasarea noastră în 
Franța și care pe această caii 
au făcut cunoscută peste hotare 
activitatea ONT Carpați — Bucu
rești și nu în ultimul rînd Muni
cipiul Petroșani care prin prima
rul său va trebui să se afirme 
în lume altfel decît pînă acum.

30.04.1992

Scrisoare de dragoste pentru ONT-ul, 
care duce greul (Urmare din pag. 1)

Domnule Director,

Primarul municipiului Petroșani ai < onoarea 
»ă va exprime gratitudinea sa pentru sprijinul 
acordat de ONT Carpați — grație bunăvoinței 
dumneavoastră — in participarea delegației o- 
rașului Petroșani, alături de distinsul dumnea
voastră .-.>n ilier — Constantin Rusu, la cel de-al 
«teica Salon Internațional de Amenajări Mon
tane, prilej cu care România a fost reprezentată 
cu un stand al frumuseților țării, r- iliz.it tot 
prin coritiibuția dumneavoastră, pe car? l-am 
dori transferat la Petroșani, cu vederi imji: Iv 
din Paring și Retezat.

Înainte de a încheia mesajul nostru de res
pect pentru dumneavoastră și instituția pe care 
cu onoare o conduceți, vă rugăm :

— sa transmiteți mulțumirile nu le domnului 
consilier Constantin Rusu și conducătorului auto 
Dorn Vrabie ;

— să ne ajutați în realizarea unor vederi și 
pliante la dim< nsiuni de expoziție și protocol 
din frumoasa noastră zonă — Valea Jiului — și

a minerilor cinstiți, harnici și demni, care se 
de.olidarizcaz.i» de batalioanele înregimentate 
in minerladi lc ce nu ne reprezintă și pe care 
le detestăm, nefiindu ne specifice in caracter 
ți'manifestare ;

— să cuprindeți in „Programul de Activitate** 
al ONT Carpați lucrări de investiții pentru 
Valea Jiului, re.spcx tiv pentru Munții l’aring 
Vilcan și Retezat, astfel incit acest frumos pa
trimoniu natural să devină la fel ca Valea 
Prahovei — o citadelă a turismului românesc, 
spre mindria dumneavoastră ca reprezentant al 
ONT Carpați și a noastra ca locuitori ai a- 
cestor meleaguri;

— să delegați la Primărie, specialiști In do
meniu, pentru ca Împreună sub coordonarea 
dumneavoastră binevoitoare, sa dăm o no'iâ 
dimensiune turismului românise pe aceste pla
iuri.

Cu deosebită stimă,
Dipl. ing. GHEORGHE STOICI) |*A, 

Primar al orașului Petroșani

Primarul face vizite!

el nu este valorificat. Spic c- 
xcmplu, in timp ce la Grenoble 
exist® o capacitate de transport 
pe cablu de 22 000 turiști pe oră, 
noi avem un singur Icleseaun 
în Paring, și unul singur pentru 
Straja — Lupeni.

— In privința masivului Pa
ring, turiștii spun ca la ora ac
tuală cl este „îngrădit cu un gard 
de alinia ghimpata**, iar acest 
gard constă din prețul exagera*, 
de nWi’c al Jclcscauniiiui. Prac
tic, un bilet dc telescaun a deve
nit inaccesibil elevilor, pensio
narilor. Paringul a ajuns să fie 
izolat de oameni,

— E adevărat. Am constatat 
cu RAGCL Petroșani percepe o 
taxa exagerata, mai ales că la 
Straja prețul unui bilet cste mult 
mai redus. Tocmai in ideca de 
a nu izola Paringul de oameni 
m-am adresat d-lui director ge

neral Costinaș cu rugămintea sa 
accepte ca RĂII să preia ace.4 
mijloc de transport, atit pentru 
o mai bună întreținere, cit și 
pentru o valorificare mai umana. 
Di ;.i am avut in vedere un trans
fer in condiții legale am fost 
învinuit că încerc să păgubesc 
o întreprindere și să favorizez 
alta. Oricum, este acută necesi
tați a unor colaborări pentru dez 
voltarea bazei materiale a turis
mului, nu numai în l’aring și 
Straja ci și tn Retezat, și mă 
îngrijorează ginrlul că aceste co
laborări vor fi intimate din 
cauza aminam alegerilor. In a- 
ceste zile voi insista mult ca o 
delegație a orașului Grenoble să 
reia legaturile de colaborare, să 
răspundă invitației de a veni din 
nou in Valea Jiului cu aceleași 
sentimente de prietenie cu care 
iic-iiu vizitat la scurt timp după 
revoluție. «

chrm.it
iliz.it
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FAȚA QRAȘULUI-GBRAZUL PRIMARULUI
SPAT

Pe mijlocul arterelor princi
pale sînt uncie spații verzi. Deși, 
dacă ar fi să ne luam după bă
lăriile existente, acestea pot fi 
ușor confundate cu o imagine de 
pustă. Păcat e că toate astea sînt 
exact in centrul orașului. Lingă 
punctul termic 18B, un asemenea 
spațiu, probabil, s-ar vrea ți

I I L E U M I I I N Ț E I

O stradă cu nurne sonor, dar...
’n Petri -ar.j No* ii. 

p ntre * t le, și strarla . 
D n imit ., * v ine de ia 
ria Ei -dor o imului. I.a 
o pani art | anunța drum 1 turis- 

Emmos.
doare 

sn faci 
h Arabă. <

.Ir trecerea

ex -lă. 
.Eroilor 
i m> mo- 

i intrare

verde. Numai că, în loc 
bă, se văd niște centuri 
ton ce seamănă a

Alaiuri.

de iar* 
de be- 

toiistruciii 
de garaje. Alături, un alt spațiu, 
plin de aluviuni, simte și el acut 
lipsa ierbii s iu a florilor, 
ca s-au cumpărat și flori 
bușii ornamentali, dar pe 
nu au ajuns. Exact cum n

St, • »
și ir- 

aici

juns mîna de gospodar nicf per 
la subsolul blocului ce adăpos
tește pompoasa firmă a restau
rantului „Minerul**. Cine ftie 3 
Nn au intrat zilele In sad. Fină 
la toamnă mai este. De xegulă, 
toamna se numără bobocJL Dacă 
sint. bineînțeles. Dacă nv, 
numărăm proinr iunilc.

• ita. 
te

Nu
mirile» 

cițiv a 
Gropile 

unui

tic \ sin*
nai c.t 

d <câ apu« • 
Da i p»* ace.i-*, 
iți amint**s<*
buldozpr. sau de lin recent bom- 
b.nd.inicnt. Putem ap ine <â de
numirea strai il ar putea veni 
și de 'a curajul -clor care locu
iesc pe această stradă. Apa 
■urce > din canalizare sl din 
glie -11! Sr, dirfrt pe jos. în „Coas- 
tu** unor nnitâți ale 
Fet oșani. Noro.nl iți 
Vl glezne și... rimic. 
»e face nimic pentru

a de fapt. B'ocul E, de 
strada ConstriH'toi ui, 
r« a ad.inat toate relele drn 
iD” Apa a Intrat demult 
sol. d,.r a intrat și in 
M.-.'urate Tot aici, ironia 
U ,-*P . n'ai n|

REALI.'OM 
ajunge pTă 
A * a nu 
a «e curma

pe 
pare 

lu 
îrr Mib- 

cn-> le 
soa: tei, 

coniasil

nr. 1, la care e»te arondat pen
tru secțiile a iulți si 
jumătate din orașul
N<* este greu Sa categorisim 
zastrul existent, in 
cu necesitatea și utilitatea 
tuia. Am fost informați ca 
'rco lunii de zile acest disjxmsar 
a a'ut 
mulți 
locale, 
m.ir al 
lor au 
periș, au văzut că apa a pătruns 
pină in hol. au văzut toate 
cazurile aci stul spațiu 
asistenței 
menilor. 
lui : 
Pili 
m.s

Si
.«•pa'ii
foimatc in cbciumi... 
le-apuca așa o teh.imite, 
vine s» k* muli în f'iauța. 
dispensar <*u tot.

pediatrie, 
Petro* ini. 

d<- 
comparație 

accs- 
de

ca oaspeți de seama mai 
repn ,’entanți ai puți. ii 
inclusiv pe domnul pri- 
miinicipiului. Și domniile 
xăzut "ă plouă prin ac >-

ne
destinat 

medico-canitarc a on- 
Dar, vorba ardeleanil- 

„geaba". înaltele prrsonaîi- 
au venit,, au văzut, au pro- 
și au plecat...
<4r>d te gindeCti 

dis|M>nib*le au
CH 
fost 

zAU

alitea
Ir.inS-

Că 
cir ți 

e>:

Blocul 15, blocul 
pătimirii

C h i

He Independenței la Mucul 
Dialog < □ 10—15 ha at.n i.

Apa ca.da 7
— Cabic. D ir o plat.ni. 

promis primarul in al'g**: i
A, a icci ?
l-a, etajul 4 nu-i. în 
orc pc *i. (Afirmația 
doamnei Guran

15.

Ne a 
dar .

I -2
ține 
locatara d blocului).

ri t. 
apar- 

Ci jstina

Interviu
cu o crâtanie

— Ce pări re av» ți, 
iță Uci.pl c...
— MAC, MAC, MAC... 

iO abizig la cunri-arita 
apolitică avind inițialele

— Dar de*.j>re
— Tot MAC.

'■• ia ! Asta-i...

știm iiă

(Nici 
miși arc 
MAG). 

in*.lo[>cudi*nți ?
Arn fost ti .iși < ,i

Aeroport -
Subsol inuiid. t. Șobolani? Co

lonie. j'lnț.iri, cu duiumul, in- 
trăm in câteva apartamente, invi
tați ti*,* cetățeni. La nr 20 dom
nul Bob a Minai *,tăpinul ca.ei 
e de-a dreptul disper;it. „Ați fo t 
la primărie „Ce să m.ii > aut 
acolo 7 . Cînd m-am du*;, prima
rul era pieeat. Zi<c se ca la ftan- 
țtiji". „S?j fie"
„Să fie, zice și domnul 
dar Aeroportul colcăie de mize-

— id.iui’ăm noi.
Bode '.

Unul dintre bl'r urih* de 
construcții*, dar nefinalizat, 
imensă șur*-â de mizerie, i e 
bulevardul ii retina oi ii ui
doar prin grămezile de moloz raspindite

I

Un cămin de copii ca vai de lume
ca un lăcaș de sprijin 

uiumul

Poftiți in parc I
E.x.slcnt in zona de mai multe decenii, 

pentru copii și părinți, căminul nr. 4 pare să-și trăiască 
suflu, duca ar fi să ne luam după starea sa de ansamblu. Nimic 
din ceea ce înseamnă un loc civilizat nu caracterizează arest 
elimin, hăituit și el, ca inai toate din oraș, de aceleași lipsuri și
necazuri dc tot felul. Prin pereți se simte umezeala. Poale >i
reumatismul roade deja oasele fragede ale copiilor noștri. Garajele 
construite in zona, cu aprobarea primăriei, au eliminat scurgerea. 
Apa și-a găsit adăpost in pivnița căminului, „ucigind** totul. Ală
turi, un bloc obișnuit iși carsa nun stop fecalele din subsol, in- 
vițind la purtarea măștii de gaze. L-i lei ca și punctul gospodăresc 
amplasat in coasta căminului. Pol oare copiii preșcolari sa se 
simtă bine 7 Eruinos nu, mai aii s ca, și pe aici, domnul primar 
a ins ut <ic unind. A venit, a suziit, a ins ins. în alegeri...

Parcul din Piața Victoriei M 
putea ti șt el un parc. Dacă a», * 
avea banei, daca ar 
minat nocturn, dusă... Are ți 
fintină arteziană. Ciuruită, 
nepăsare, de indiferența ți 
rea voință. Cindva a curs ;i a^a, 1 
dar cum. dc regulă, accastâ 
vere ae scurge pe unde apurit/ 
nu mai ajunge și la fintină, CRI 
tot ploua det> șt e vară-.

avea ț* du- ■
• 

l>e 
de

ar și
la M.gnoii, antic 
cri căzu in jur

in 
o 

muidarcîțle nu doar 
trece prin zona. Nu 

pe

Hlirosurî 
pestilențiale

Vieți *,a cunoașteți cc Hreain- 
n.i <u adevarat mirosuri pesti
lențiale 7 Trcicți pc lingă cele 
citcva piriilri cari* strnbiit dru
meagurile „Aeroportului** nos 
tril faimos. l.uați-Va in â măști 
tic g-tzc I Ap- le sînt lolmata'e 
Pi aici nu curgi: Sena, domniile 
pi imar, așa incit nu v-a plă :ut 
sa tiecrți și diimneavoa*tr.i ni- 
tr o Milita „vizita dc lin i u“, A 
rhi s" i xacti : zona I v oului eco
nomii, zr>na blocului „11“ dc [te 
stiada „Avi.itoriloi", undo, pro
babil, șobolanii invața -a „.'boa
ri*' d n găinile săpate in penteh 
malului, Și altoit

blocul 24
ri< Mai l.p*,* șic ciuma Că 
ch.neloz.a am as ut și iivrir 
ti iele sint ocup.i’e d>* porii 
șobolani, sursa di tot felul 
boli. 1 f * ,li a.« ini"* în 
ti l(. blocurilor. Un garaj, un 
h ț, doi < iun s gaboiM , o J. 
cu pui, unul doi pori i și 
mc" de șobolani, t'a pe an. 
Noe. Am < 11 znt i i ib , a al 
vorn avea oidmi ’.u • a I 
nimic".

P e centru
Ungă el. 1 i ți 
(de demult I) 
d.u i (arc »ă 1 
[ .inc ipală.
i i>c nu...

« « * „laterale"!
prin fațada jalnică ce așii apta 
vremuri mai bune și alți gospo- 
Imalizize. Si a<a numai la strada 

Daca apuci sa iris i fu m spate. Mai

II mai alege...
G voi ba spusa la năduf, o înjuratul ă. Adresant 7 Ia ghici 7 

„11 m.ii alege..." — suduie Elena Mocanii, cea e.irc loc ii crșle in 
blocul 5, la el.ijul al patrulea. „Poale să vină cine o i Ui casă, 
să vada. Ploua in interior. Intiă apa pe le toi. A ajuns puia la 
parterul blocului. La mine in casa apa rece nu curge nici mai ir 
dona orc pc zi. t‘u ce sfl nia spăl 7 Am copii. Cum sa spui o hăi
nuță, cu Le 7 în campania clei loialii toți promiteau. Inclusiv ac
tualul primar. Cu ne da apă, ca ne da . Vorbe goale*. A picxt'.lal 
cu noi așa cum un părinte il duce cu vorba pe copil sa miininc „*. 
Noi „am nnncat" și primarul se plimba in țări străine, 
groaza a vin ac,i**a. Sp.d no.i| ea, doar voi prinde [iuțiiia 
rece. De-pre apă calda. El *>* plimba, noi crăpăm de se te*. Apro
vizionare 7 l i colț, i:n magazin xirule mărfuri alti rate. Șobolani, 
țînțari, mizerie. A*.i cum am Jpu*;, am losl mințiți. Daca imine 
ar li .degi'ii, 1 ,n mai alege...".
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apă

D i ci K o g î ii c o in c r ț
mai mulți c onsumat.*i i 

iii unități comei i talc dai 
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rnaic. l'a pe bulevard. în alt 
ioc, pe jos, zarzavaturi. <ăp uni 
niniroii, cireși*, resturi menajeri*

Pi i- 
I in- 

si

Pas cu pas, străzile l.rteiale 
te conxmg, pt* m.r.ură <<■ înain
tezi, i a, in concepția unora, vrac 
șele nu au deeit bulevarde prin
cipale*. Este și cazul orașiFui “ 
troșani, unde, dacă ai fi să 
luam după puma vedere, 
putea trage falșii concluzie 
este un oraș curat. Numai 
din loc in loc. grămezi mai 
sau mai mari <k gunoaie ni ridi
cate amintesc, I 
o simplă iluzie, 
străzi laterale, 
nu știu acest 1 
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Trotuare sau 
tranșee nămoiite?

I'raversați strii- 
Inaiuvu\vi, Sa* , 
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hiați-vă
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SITUAȚIA DIN REPUBLICA MOLDOVA |
Y (Urmare din pag. I)

constituie așa-zisa republică nis- 
treană este cu mult mai mare 
decît teritoriul dintre Prut și 
Nistru locuit de o populație e- 
terogenă, inclusiv de origine et
nică română. Odesa, Sevastopol, 
flota din Marea Neagră și dis
puta dintre Ucraina și Rusia,

Bolșevicii rusofoni tinjesc după dictatură
constituie adevăratul măr al dis
cordiei. Pină la elucidarea aces
tei dispute, din păcate, le mai 
este dat de destin, fraților noș
tri de dincolo de Prut să mai a-

ducă jertfe de sînge în lungul 
său drum spre libertate și unire. 
După anii negri din perioada de 
deznaționalizare și cruntă opresi
une, de după odiosul pact Rib- 
bentrop-Molotov, Republica Mol

dova trăiește un moment de răs
cruce. Dar cu speranța că de 
data aceasta nu va mai triumfa 
dreptul samavolnic al forței, si 
forța dreptului. Popoarele asu
prite de ultimul și cel mal sîn- 
geros imperiu s-au deșteptat și 
nu vor scăpa șansa de a deveni 
independente.
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Ziua de marți a f°st ’n Repu
blica Moldova o zi de calm rela
tiv. Cu mici excepții, acordul de 
ftxcetare a focului a fost respectat. 
Doar separatiștii transnistreni au 

mai trimis, asupra adversarilor 
focuri sporadice de arme auto
mate.

în cadrul ședinței Parlamen
tului, președintele Mircea Snegur 
a informat despre acordurile, 
convenite cu Boris Elțîn, pentru 
încetarea ostilităților între cele 
două părți. Totodată, Mircea Șne- 
gur a anunțat parlamentul că. în 
urma discuțiilor cu secretarul ge
neral al ONU, Bouteos Galii, pro
blema soluționării pe cale peșnică 
a conflictului din Transnistria va 
fi pusă în discuția 
forumului mondial in 

perioada următoare. Premergător, 
ONU va trimite de urgență in 
regiune o comisie de anchetă.

Calm relativ
care va analiza cauzele agravării 
situației din această zonă și gă
sirea celei mai potrivite soluții 
de reglementare.

In cadrul aceleiași ședințe, Par- 
lamentul Moldovei a discutat po
sibilitatea constituirii unei comisii 
parlamentare, care să ancheteze 
crimele săvirșite de separatiștii 
transnistreni împotriva populației 
civile și a forțelor militare și po
lițienești in timpul operațiunilor 
militare, precum și pe cele ale 
armatei a 14-a ruse. Președintele 
Mircea Snegur a declarat zona 
din stingă Nistrului ca fiind o 
zona ocupată de Rusia și a făcut 
apel la comunitatea internațională, 
in vederea luării de poziție pentru 
a determina retragerea forțelor 
rusești de pc teritoriul republicii.

Un alt punct de interes al se
siunii parlamentare moldovene l-a 
constituit discutarea cererii de 
demisie a cabinetului Muravschi, 
înaintată parlamentului cu apro
ximativ trei săptămîni în urmă.

Problema situației din Transnis
tria a constituit punct de discuție 
și la întîlnirea dintre președinții 
Rusiei. Boris Elțîn și Ucrainei, 
Leonid Kravciuk, desfășurată 

marți după amiază. în cadrul 
acestei întîlniri, cei doi președinți 
au discutat și au semnat un a- 
cord de colaborare multilaterală, 
între Rusia și Ucraina și au con
venit c,-> flota din Marea Neagră 
să constituie o parte din armata 
comună a celor două țâri. Tot in
cadrul acestei întilniri, s-a dis-

cutat și problema încheierii, în ‘ 
scurt timp, a unui tratat pe mul- I 
tipie planuri între cele două țări. I 
Potrivit părerii exprimate de u- I 
nele agenții de presă nu este | 
exclus ca acest eventual tratat ■ 
să cuprindă și unele prevederi I 
de integrare economică și mili- . 
tară între Rusia și Ucraina, lucru I 
care de fapt a fost anunțat ante- * 
rior de o serie de ofițeri supe- I 
riori ai armatei ruse și care ar i 
constitui un prim (dar mare) pas, I 
potrivit acelorași surse, spre re- | 
facerea imperiului sovietic. | 

într.o altă declarație făcută ■ 
presei, președintele Ucrainei Leo- I 
nid Kravciuk, referindu-se la si- I 
tuația din Transnistria, a lăsat I 
să se înțeleagă faptul că Ucraina | 
dorește o republică transnistreană t 
autonomă, lucru care ar crea j
disponibililatea Ucrainei de a 

susține o eventuală unificare a 
Moldovei cu România. (G.C.)

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei dc naștere, soțul dorește dragilor „Iubi" și 
„Vilii", multa sănătate, fericire și „l.a mulți ani (21147)

DRAGA Costel Mehedințeanu (Ricci) azi, cind timpul te 
bliga să treci din nou prin Viață cu pașii anilor tai. cea care 
iubit și te iubește încă — Tăvișor Slancioiu — îți dorește să 
parte doar de satisfacții, de sănătate și de... prosperitate in 
ceri. Să fii fericit. „La mulți ani

VINZAR1
V1ND mașină de preparat înghețată, nouă. Informații telefon 

45373. intre orele 10—22. (2970)
ViND boxe Unitra, 75 W. Telefon 43656, după ora 17. (2966)
VlftD Moskvici 408, cu piese de schimb, preț negociabil, i’e- 

trila, 8 Martie 18/33, după ora 13. (2965)
VIND autodubiță Ford de 3 tone, Automatic și Mercedes Bonz 

Automatic. Informații telefon 92/412087, Sibiu. (2880)
ViND sau închiriez garsoniera, confort I, Saturn 9/25, Petro

șani. (2962)
ViND Trabant 601, stare perfectă, preț negociabil și piese de 

schimb. Vizibil in parcarea EM Uricani. poarta 1. (2861)
ViND vilă, grădină, teren arabil, finaț. Pui, telefon 160, după 

ora 19. (2884)
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SOCIETATEA COMERCIALĂ DE
CONSTRUCȚII „C0W‘ SA PETROȘANI

cu sediul in Petroșani, str. 1 Decembrie nr, 90, telefon 
42450, telex 72526. fax 11152.

EXECUTA
în condiții avantajoase și termene garantate:

— lucrări de construcții-inontaj;
— prestări servicii in domeniul construcțiilor si insta

lațiilor;
— confecții metalice;
— prefabricate;
— borduri;
— betoane.

OFERĂ
spre vânzare din stoc, prefabricate (la prețul anului 1990), 
utilizabile la garaje, gospodării anexă, ele.

▼

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar dc reducție 

Paul NICULEISCU 
Responsabil de număr : 

Sorin OPREA 
Corectura ;

Emilia ACIIIREI și Viorica F1RTULESCU
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VÎND apartament 3 camere Dimitrov, str. 9 Mai, bloc 2, sc. 
1, ap. 8. (2976)

ViND motocicletă MZ 250—SI, vizibilă permanent, în Paro- 
șerii, str. Straja, nr. 33A. (2978)

ViND loc casă în str. Rovinei nr. 20 cu fundație și elevație 
turnată, racordată la canalizare și -apă potabilă, acces drum tur
nat din beton. Relații tclelon 4Î055, după ora 20. (2981)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI
CĂUTĂM garaj în vederea închirierii. Relații telefon 43695. 

după ora 19. (2967) ’
SCIIIMB garsonieră în bloc cărămidă, cu balcon și boxă, în 

Pctrila, str. 8 Martie, nr. 1/14, cu apartament 2 camere in Petro
șani, exclus Aeroport. (2974)

DIVERSE
POSED spațiu comercial pentru bar. Caut asociat. Relații 

telefon 42632, după ora 17. (2972)

SOCIETATEA Comerciala „ROMARC** Uricani, str. Sterminos I 
nr. 124, vinde autocamion Diesel cu automacara dc 5 tone, în | 
stare perfectă. Execută prestații dc transport cu autocamionetă de ■ 
1,5 tone. (2969) I

SOCOM „Unirea1* Petroșani, prin unitatea nr. 71 COM-CON- 
SULT, din str, 1 Decembrie 1918. nr. 59 (lingă restaurantul Mine
rul), va asigură o gama variata dc mobilă, mobilier și piese com
ponente.

Pentru comenzi anticipate sc asigură reduceri de prețuri de 
pină la 10 Ja sută.

Pentru informații vă puteți adresa la telefonul 45641. (2977)
PIERDERI

PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Rusu Nicolae, 
eliberată de EM Vulcan. O declar nulă. (2896)

LIPSEȘTE față dc masă macrame 97/57 cm. Rog oamenii de 
bine să o restituie. Oituz, 10/1/13, Petroșani. (2963)

PIERDUT legitimație dc serviciu pe numele Răuță Mircca-Gigi, 
eliberata dc EM Valea de Brazi. O declar nula (2954)

DECES

COMEMORARE

SOȚIA 1 ișca, fiica Ana, ginerele Petru, nepoții Daniel și Mi- 
hăița, cu ndincn durere anunța împlinirea a 4 ani de la dispariția | 
celui care a fost un bun soț, tată si bunic J

CONTRA PETRU |
Lacrimi și flori pe al îui morînmt. (2973)

Cotidianul de opinie și Informație al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" SA. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

ulmii

Materialele nccomandate șl ncpublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse In articole aparține, In excluși, 
vilatc, autorilor.

IȘȚT!

HOROSCOP
—1

GAG
(22 iunla — 22 Iulie)

Criză de autoritate cu reper
cusiuni în plan familial.

LEU
(23 talie — 22 august)

Satisfacții mărunte, pe măsurg 
ambițiilor.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Aveți de dus la îndeplinire Q 
misiune ingrată.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Raportul dintre realizări și In
satisfacții înclină ușor balanța 
în favoarea celor dinții.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Surmenajul își spune cuvîntul. 
Optați pentru compania muzicii 
sau (și) a unei plimbări la aer 
curat.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Vă trebuie un scut cît al le
gendarului Ajax pentru a vă 
proteja de săgețile otrăvite a- 
runcate asupra dv.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Aveți nevoie de rabdare și 
tenacitate pentru a depăși un 
hop doar aparent mărunt: biro
crația.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Strategia dv. va trebui modi
ficată din nou. Acel „ceva** care 
nu merge trebuie descoperit cît 
mai repede, altfel...

PEșn
(19 februarie — 20 marb’e)

Norocul dv. se află sub aus
picii favorabile.

BERBEC ;
(21 martie — 20 aprilie)

O călătorie programata se a- 
mină.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mal)

Cineva își pune mari speranțe 
în discreția dv.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Trageți foloasele unor servicii 
prestate de curînd,

Programul TV.
7,0.0 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Tclcmatinal.

10,00 Actualități. Meteo. .
10,20. Calendarul zilei.
10.30 Ecran de vacanță. 

Blacksfar.
11,00 Canal France Internațio

nal.
12,00 Ora de muzică.
12.50 Oameni de lingă noi.
13.20 Jazz-Magazin.
13.50 Actualități.
14,10 Conviețuiri.
14,40 Preuniversitaria. •
15.20 Teleșcoală.
15.50 Forum.
16.20 Repere Moldave.
16.50 Actualități.
16,55 In obiectiv.
17.30 Agenda Concursului și Fes

tivalului Internațional 
„Cerbul de Aur“.

■17,45 Simpozion.
18.30 Studioul economic.
19,00 Desene animate.
19.30 Film serial. Dallas.
20.20 Actualități. V
20.50 Concursul și Festivalul In

ternațional „Cerbul de 
Aur**,

23,00 Cranica Parlamentului.
— Actualități.

23.30 Concursul și Festivalul In
ternațional „Cerbul . de 
Aur**,
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