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LA PETRILA

MEMORIALUL 6ICU POPA
Uf i'.ul de săptămînă 

nunți bogat in evenimente 
( trai ■ pentru petrileni, ca 
pentru ceilalți locuitori ai 
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O a 17,

se a-
cul- 

pentru petrileni, ca și 
ceilalți locuitori ai Văii 
Manifestările sportive și 

-e. grupate sub genericul 
iri.ibil Gicu Popa", se vor 

in jurul clubului fin
ii 4 Lonea, între cei 

in organizare mimă- 
: Primăria orașului. Con- 

Iministrației publi. • lo- 
și Consiliul local al JTon- 

S dvării Naționale.
azi. după amiază vor <on- 
intre cile la șah și tenis 

ir ă. Tot vineri, la clubul 
nii: își vor da întilnire rap- 

iari — r ’nbri ai for- 
■i Ic fluierași din f. rila. 

L un prilej de evocare a 
a profesorului, diri- 

i net bușitului folclorist 
opri, ce] pentru c . Va- 
mi, îndeosebi oamenii Pr
ii Io . ' i o a doua f.uni-

Petrila va avea 
iubitorii de lite-

sîmbătă, începind cu 
cenaclul literar-muzical

Noi muncim, nu...
D.ipă cum ne au obișnuit, prin

ți-o tradiție de mulți ani, n spcc- 
t it i întocmai, cei de la Termo
centrala Parojcni își repară vara 
„s inia" termoficării cil care or 
Să „ne ducă“ la iarnă. Cu lucra
rea a început, asta c cert. Cind 
se va sfirși; dar mai ales cu ce 
rezultate, a ta vom vedea. Pină 
una, alta. dl. director tehnic Vi
șan ne asigură că se muncește. 
Cum ? Cînd ? Cu ce ? De ce ? 
etc. Secret. Dl Inginer Vișan nu 
clă amănunte, nu dă dec’arații. 
Doar cînd totul (?!) va fi gata. 
Or li vrînd să transforme centra
la pe cărbune într-una atomoe- 
lecti ica ? Nu îmi rămîne declt 
să uzez de indicația ce. cu solici
tudine nti-a fost dată (totuși), de 
a mă prezenta la domnul primar 
al municipiului unde, la loc si
gur — într-un dosar — se află 
toate amănuntele referitoare la 
lucrările de reparații ale centra
lei. C'ii toate eforturile mele de 
n -peeialist in domeniu. nu am 
reușit să găsesc o legătură de 
specialitate între Centrala I’aro- 
șcnl șl Primăria Petroșani.

In con'ltizic, după cum afirmă 
dl director tehnic Vișan. se mun- 
<< te. Cu dte cuvinte, noi mun
cim, nu vorbim. Cine știe ce 
surprize ni o m ii pregătesc... 
(P N.)

„VENUS" din 
o intilnire cu 
ratură. Vor citi din creațiile lor 
Elisabeta Bogătan, Ionel Zmău, 
Petre Braiț, Ioan Dan Bălan, 
Ludovic Repaș și alții. Organi
zatorii ne-au informat că sînt 
așteptați și colegii cenacliștilor din 
petrila — i-am numit pe membrii 
cenaclului .BOEMA" din Petro
șani. Tot simbâtă, o seară cul
turală dedicată lui I.D. Sirbu și 
Gi u Popa.

Duminică. Memorialul „Gicu 
Popa" va polariza atenția. Ince- 
pînd cu ora 9. este programat, 
la clubul din Petrila, un concert 
de muzică de promenadă, 
ținut 
oraș, 
ttlllli 
duce 
din 
intre 
membrii formației de 
1 itrinc'.ti din U'ricani, 
de folclor din Lupeni, 
soliștii din Vulcan și dansatorii 
din zona Dealul Babii, interpreți 
de folclor din Aninoasa, Petro
șani și Petrila. Parada portului 
popular va fi deschisă, după tra
diție, de călăreți înveșmintați în 
li line de sărbătoare. La ora 10, 
parli'ipanțil la parada vor a- 
junge in fața primăriei din 
l’elril.i, unde va avea loc solem-
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de fanfara minerilor 
Va urma o parada 
popular la care își 
contribuția artiști 

toată Valea .1 i 
aceștia se vor

a
v oi

ști s- 
din 

por- 
a-

veniți 
u 1 u i. 
a f 1 a 
dansuri

inlerpreți 
taraful și

Noul muzeu al 
faurilor de ceară

Galeria figurilor de ceară din 
British Museum, Anglia, este de 
mult celebră. Cum a devenit ? 
Exjploatind celebritatea altora, da
că se poate spune așa. Mai toți 
oamenii de valoare din domenii 
dintre cele mai variate își regă
sesc sosia din ceară în această 
Galerie. Oameni politici, militari, 
savanți, artiști de toate genurile, 
în viață sau dispăruți, își oferă 
chipul avalanșei do vizitator, 
din lumea întreagă. E de la sine 
înțeles ca asta aduce și bani, nu 
glumă ! Ca tot românul cu idei, 
ce-mi trece într-o zi prin minte? 
Nu un glonț — uilc-atît de mic 
— fapt ce m-ar înscrie din oficiu 
în lumea celebrităților, ci o ide 
Despre cum ar putea fi utilizată 
extrem de avantajos, din punct 
de vedere financiar. Casa popo
rului din București. Să fie trans
formată într-un muzeu al figuri
lor de ceară, cu „celebrități" au
tohtone (de care, „pe bune", nu 
ducem lipsă, numai aruneînd o 
privire în Parlament). Pentru în
ceput, vin doar cu două propu
neri. Nu le deconspir numel 
n-are rost, pentru că și așa se 
bucură de imunitate (parlamenta
ră). fiind de fapt imuni la (mult 
mai) multe altele. O să ne jucăm 
puțin dc-a „Recunoașteți perso 
najul ?“.

Primul vine de pe însoritul 
nostru Litoral. I'aptul că a abu
zat de privilegiul de a fi stil 
prea mult cu capul gol în soare, 
iese imediat în evidență. /Afișea
ză linele talente de actor. Pate
tismul dumisalc pare totuși (o o- 
peră) de trei parale. Deși cam 
„copt" ca vîrsta — s-ar putea în
scrie la... teatru. Cu mențiunea 
că Laura Stoica va trebui să mo
difice textul piesei muzicale de 
succes în „Un actor... ratat" (și 
nu grăbit), pe care i-1 va putea

dedica apoi, cu mulțumirile mcT“. 
cel puțin. Dumnealui mai dă i 
lecții de la înalta tribună. \r 
putea fi, deci, și profesor. Bu .. 
Un excelent, chiar, prr»< or de 
„cum-nu-trebuic-să-fii". In ceea 
ce privește propunerea dumisalc 
referitoare la incinerare — care 
nu s-a bucurat de succesul scon

tat — îmi permit să-i amintesc 
că, totuși, exemplul personal e 
hotăritor. Cu cit mai repede, cu 
atît mai bine. Viu sau nu, rmnine 
un senator de drept în Muzeul • 
figurilor de cc ară imaginat do 
mine.

Al doilea e un om lib'T. Liber 
să schimbe cuvinte, mai puțin 
idei, cu cei care, vrînd ncvrînd, 
trebuie să il ascult" Dumnealui 
citează de-a valma, din Caragiala 
mai ales, dar și din operele altor 
mari valori naționale. Recită 
chiar și poezii, f ibuli. Cîntă 
fluier, cav d cimpoi. muzicuță 
și alte dc-astea „dc-ale gurii", 
uneori echipat și în costume... 
deosebite. Și astea, tot de acolo, 
de sus, de la tribună. Ca mai fa
ce un pic de culturalizare printre 
cei din sală, ăsta e un lucru bun 
Totuși, un salar de depui al pen
tru atîta lucru... Doar dacă...

In vremurile de demult, ale 
faimoaselor fapte cavalerești, fie
care rege, duce sau baron ci 
dare de mină ținea pe lingă 
curtea sa cîlc-un bufon. „Institu
ția" aceasta a rămas in istorie cu 
denumiri a de „nebunul regelui". 
Cum vremurile cavalerilor an 
trecut, iar noi nu avem monarhie, 
ci republică, propun schimbarea 
denumirii în „papițoiul președin
telui" și, bineînțeles, includerea 
sa pe listele noului muzeu al fi
gurilor de ceara.

Aștept și alti propuneri.

Paul MCI LliSCll
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Cine încurcă lucrurile și în interesul cui?
faptul că in Valea Jiului, în 

ultimul timp, a-ți procura o bu
telie plină este cel mai marc <al- 
var nu este o noulat<- peniță 
nici un gospodar. Buteliile și așa 
nu slnt suficiente și numai cel 
ce se ocupă de aducerea lor în 
Valea Jiului știu cit de greu se 
pot procura.

Așa că, la fel ca pentru ei, și 
pentru oameni este și mai greu 
să și le schimbe, mai ales cind 
cineva anume iși mai bagă și 
coada, nu pentru a dcscîlcl niște 
-H nații, ci parcă pentru a le in- 
cîlcl și mai mult, așa ca omului 
să i fie și mai greu.

C'enlrul volant de preschimba
re a buteliilor de aragaz clin Pe
tic.ani Nord, zona Constructo
rul cum 1 se mal spune, se pare 
că este cel mai vitregit din acest 
punct de vedere și unii im- -area 
și mai mult sa 1 vitrcgcască, slu

jind fel de fel de interese, care, 
deocamdată, ne scapă.

Dar să derulam pe rind neca
zurile oamenilor din această zo
nă, poale, cine știe, cei ce îm
part dreptatea absolută, respec

treburi, șl-a adus un subaltern, 
caie să-l facă treaba și lucrurile 
păreau că intră în normal, chiar 
dacă in lunile de primăvară cri
za buteliilor s-a adîncit și mal 
mult. Dar, odată cu criza s a

Nu există fum fără foc...
tiv primăria, vor înțelege că oa
menii vor să aibă butelii și nici
decum scandaluri și dureri de cap.

O vreme, ia acest punct volant, 
s-a ocupat un oarecare domn dc 
înscrierea cetățenilor pentru pre
schimbare, încasîndu și, cc-1 
drept, coi 10 Ici de înscriere, că. 
deh, trebuie să fie în ton cu ma
jorarea prețurilor și înscrii rea la 
butelii. Numai că acesta, la rin- 
du! sau, ocupat fire.-tc cu alte

creat și posibilitatea unor afa
ceri necurate, ce au stîrnlt în mod 
fireso disprețul și nemulțumirea 
oamenilor, ale căror rcclamațil ati 
început să curgă .și la primărie, 
dar mai ales la asociațiile de lo
catari arondate acestui punct 
(cinci la număr), de altfel singu
rele în măsură să rezolve pro
blemele din teritoriu, legate de 
organizarea preschimbării bute
liilor. „ ,

In urma insistențelor oameni
lor, dl. Ciocîrlan (care recent a 
primit și post telefonic, după ' 
cum spun oamenii) a fost înlo
cuit din această înaltă funcție da 
d-na Lucia Papp, solicitată de 
oameni și delegată de patru din 
asociațiile de locatari interesate 
în' funcționarea în bune condiții 
a acestui punct volant.

Numai că n-a fost să fie așa, că 
primăria noastră, cum merge ce
va bine își și bagă coada și stri
că totul, ca și cum ea, Primăria 
nu ar avea interesul să mai ușu
reze din necazurile, și-a^a multe, 
ale oamenilor pe care ii reprezin
tă. căci așa e în democrație, dom
nule primar, primăria reprezin
tă interesele oamenilor din teri
toriu în fața statului.

Gheorghc CIIIRV ASA

(Uonlinuare in pag. a 2-a)
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Canalizarea și canalele 
neputinței!

Fo..:i. rnulți dintre noi con twjt'.m si'ualia prtcară în care 
Se n , . .i.ta actuala n.ili ir. i ir.iștilui P tro «ini. N i
e nici un s r.-t p n'ru nimeni -i acest l arii îl recunosc si gospo 
darii de la îir a spec... izată. HAGCL <.i in materie de canalizare 
sint foart n iK’ruri ner< ’olv., li. epind, de l.a scurgeri n°-

refect late, de Ia canale ini indate și termin,nd cu subsolurile de 
1 a- .1 : >r o iat> I ■ ire • • ' ■ n i pr.-a se intrcv»1 posibilități
de a e re/i'lva vbte cert, situația es'e ii isebit de tragică. iar 
: 1 1 • nt • ior lin.ar d limitate Nu
vem să ,t ■ .r r i nimănui, pentu ă niciodată n-.im făcut-a. 
d.ir vrem . ril'itam ci’, vj din n> 'un-anile regiei respective, 
p n ru a moaște exact la ce r.e-am p'it°a aștepta.

în m d norm.J orice r- •*< a le canalizare a unui oraș, rlupa 
cum ni- -o nea d V. le T i i. șeful se 'ii i apă-canal lin rndr il 
................... . i ■■ ” rio.t l;i I t m" mă r itâ în 
an b’n mț» Ies t el uie "-ă up rte anu m'r lucruri 1° de» olm.itarc 
siu ntre’ ne ■ in > mn'n-l de 'apt r 'fa i rea canalizâr’i. Atit a 
c r» Ji ’ u. • i n< cit -i a canalizării Interioare a blicie il'T le 
lo . nie Cun ,■ e-t lucru a fost ne;d:j.it ini -i ani .Ic zii", starea 
de l-g-adarr a -analiză'ii oralului si < tlxurilnr 1 • locuințe s-a 
am. lific t as i rb mu t că practic la ea a. tnală în • ca mai mare 
parte a ora ului I’ tro ani și ,m nnn "'a n< i. in tn.Mă V d-a 
Jiuiui. can di/a ea ar trebui biată rm tru cu m tru si r'făcută.

P .re simt I>i la pruna edere. dar a 'est u ru r .te extrem li 
complicat. )’■ ntru a 'e rea!.'.', int necesare clteva condiții in'.rr 
rare esențiale int, fără in i ".da. b za •chni«'o-mat<Ti .15 «i banii. 
Mai .x.i t spus, tocmai ceea ce lipsește m .momentul de față 
RAGCL P . o.ani Re ’.m .in ■ nt '-i'e'. a amănunte privitoare Ia 
baza materia' necesara int >:ine> i -i refai erii c in.bizarii oraș» 
lui nn-.tr:; R \GCI. burează in .uest -e-'tor cn o baza matei iubi 
mii muP I it pr-cară Adiiâ Io ir cu o singură voma care are 
o vechim ,n .-impui muncii d 18 ini adică două norme le
casâîe. i ■'..>> râ le si mi<i cum mai Iun țiom ază din cind in
cind In ăf.i'.i le aC-.a ti piesă l< muzeu, baza mata rial,! in domi
ni i nu ma conține nimic i cit c< el ru J,-mă si «meseriașul* cum 
p înr-a cineva pa- .'c «otii. Ca s.i <r nmr-T o altă vore.i ori un 

utilaj dc- tinat a' oui scop ar trei Ia preturile a> tu Ie, cam
—40 d-' nuii'-. inf lei. O suma im n-.ă p ir n i m.icșr n .cin 

aminl lă nu și-o perne permite, in I â reni cit tî« acuta ar fi pr'- 
blema canalizării ora i.m.

Dr-p'c o finan'are a line, as. m, n<’.a invest.tii, I. o'„md.i’ă -<■ 
vort>»sU in faza d» >ntrnți. asa um -a intimidai si piuă acum, 
e'.n.l alte li i uri mal wrg, n:« ,m avut prim it .te la finanțare. Cn 
sa nu mai v r am si d' lipsa ban lor necr-ari ;riw urmii .le mi 
trri.n p ț. n' u ' f'■?< r a in-.t«d.i'iil. r !»■ sj ip^ei e Ir bli» urilor 
re.r ,-arr ik fapt pr Kbk ,i' ,strof..u le inundații ale subsolurilor.

Cu ai’.r cuvinte, ;n ma'erie de rezidvare a Canaii/.ir i orasiil.u. 
posibil,' i .int extre di re. i|s< i ești VX' u dr cieziit ca PAGCI.
— : u i n itilu'ia re «ilv.'.rii problim-i io i potabile, a ~ ddu. ii 
p ntiH ia: a ori A apei c.dJe menajere și izolării terase or — n 
r cită bunăvoință ar exista, va avrj di'pnn ! ilitățib- b.<n<-sti in 
«cest an pentru a ie ocupa d» • an bizare la molid i-rrut dr sitii.i- 
• ia re i -'.i ten'.i Dor -a nn divierăm Cinj tic, poate o m.ni 
pri no.iși a intimă d prima u s.iii altcineva ne va fai c să snf.’- 
rim m i put n I n cauza caii.șbz..î: ilor înfundate «i a subsobuilor 
«n indate Să nu r.c pier !• m ..pe ani ■ I

Ghrorghi < HIKXASA

Cine
(I .marc din pa-ii>a t)

Și, cum spun am. p imări , m.ii 
țri't rk-nnul primar, a in'i r. ■■ 
nu in fiii ța .is ' cam il carm . i- 
zrază și a * ut peste or <-e .pi- 
•nrit.ite a a-or'i.i1 lor de lo< dări 
pc'te -.oința oamenilor, nunin 
«fu I din nou in funcția de «in 
scriitor" la butelii pe dl Ciocir- 
fc<n fcare. am .tfla’ Icrre ază sau 
■ lucrat Ja EM f>il|a, d< ci au Just 
colegi de mun' ă)

Și p n’ru a-și spline fitilul 
fi numirea, nu n, i departe b 
tun . 1 ' inii- dl prim ir G'ienr- 
ș it i i b! '(;•> m in.a cn
l ut ii i,i pi im, i> , si ci ifii in 
<iu-l «d-'Ului c.j t< Inie •d 
UiL,uie bifklii num.n la oamenii

Cînd arunci copilul odată cu 
apa de îmbăiere

Ofensiva crișmelor cu pretenții 
și mai ales cu prețuri nejustifica- 
ti de baruri, con' i i. Cițiv.i 
in. reprinziitori p.. ari, care 
au participat la licilația unor 
spații comerciale și au avut ciș- 
tig de cauză au pornit la treabă 
și amenajează cu multă tragere 
de inimă noi crijme. Ce contează

• i mai dispare cite o mică uni
tate de tip alimentara, de cartier? 
Afacerile să prospere I

Dar stăm și ne intri băm di ce 
sa pătimească bietul cetăți an ? 
Ce păzește primăria ?

Aiei e aici. Primăria se luptă 
ru chioșc irii Fără discernământ. 
D- acord ca multe chioșcuri stri
ca aspectul urb.ini'tic. De acord 
că inele chioșcuri trebuie să fie 
d steni de. neavind cele mai e- 
lementare dolari igienice sau le
gătură ta i analizare, electiicita- 
tt ș a m.d. Dar nu ințe'egem de 
ce nu sin', ineuraj.ite, asa cum ar 
L necesar, in inifmpinarea ne
voilor locuitorilor, unele activi 
tați cu adevărat ut le.

I’rintr-o decizie a Prefecturii 
paietului Hun d șira (nr. 2682 
d n 10 iulie l‘t!!(t). s-a aprobat in 
Innțarea. sub patronajul Lilialei

Deva a Regiei Autonome llom- 
silva, a nu mai puțin de 1G cen 
tre de desfacere a produselor de 
profil in mai multe localități din 
județ. Prin aceeași decizie a fost 
aprobată înființarea a trei uni
tăți dej acest fel in Petroș..mi Pe- 
trila și I.upeni. în numele 
„chiOșCariadei". cum numesc ce
tățenii ora-illui batălia primăriei

„Chioșcai iada" are 
și părți iele

cu chioșcarii, primarele nostru 
de Petroșani a refuzat categoric 
demersurile Centrului de fructe 
de pă Jure Iscroni să inființeze 
o unitate de desfacere in Petro
șani. Despre ce produse e vorba? 
De băuturi răcoiitoare din fructe 
de pădure și esență de friictp, 
de produse din lemn pi ntru uz 
casnic (cozi de unelte, coșuri 
împletite, mm re din lemn pen
tru coase ș a.m.d.). Filiala arc o 
min iri te de chioșc clin lemn, am
plasat lingă clădirea fostului O 
col Silvic din Petroșani. Cu 
ar strica, oare. aS|X"clu) urbanis 
»ic un astfel dc chioșc ? Să nu

se găsească un locșor pentru 
amplasarea lui, întru folosul ce
tăți nilor ?

Greu de crezut I Dar așa-1 cînd 
după îmbăiere, odată cu apa mur, 
dară arunci la canal și copilul I

Intre timp, însă, ne asaltează 
cu o monotonie insuportabilă, la 
tot pasul, de la un capăt [a,celă
lalt al Petroșaniului. ci ișmele eu 
pretenții mai mult sau mai puțin 
justificate de baruri, micile butl- 
curi încărcate cu sucuri dubioa
se sau în cel mai bun caz de im
port, gumă de mestecat și lot 
felul de pachete de cafea. Mult9 
produse, ca, bunăoară. glucoza 
sau ciocplata. care se vind in 
piața agroalimentară sun în fața 
Poștei pe trotuar, an termenele 
dc garanție expirate din anul 
trecut și din primul trimestru al 
acestui an I

Fără îndoială că „chioșcaria- 
da“ are și partea ei bună. Dar se 
impune un oarece discernămînt, 
cînd e vorba de a încuraja sau 
a descuraja mica industrie loca
la crîșmele și comerțul de specu- 
lă. Se vede treaba că ..Cbioțcaria- 
da“ nu are numai părți bune •

Viorel STRAUf

Criza de locuințe
v rome de

I mu niul l onstt in țiilor.
pentru construcțiile de locuințe! în Fctro- 
xani s-a mai construit cite ceva, m aona 
rarlierului Aeroport, dar si aici au l«>sț 
sistate riient unele lucrări, din același 
motiv.

I.a Primăria municipiului Pe’roșani no 
murul cererilor e în creștere Dar posibili
tății, dc rezolvare a lor. sint, pra< tic, nule. 
La fel stau lucrur.le la principalele unități 
miniere rlin această zonă — Lenea, Petri* 
la. Dilji și I.ivezeni — unde sole de ce
reri de locuințe nu pot fi satisfăcute.

Se vorbește mult despre necesitato 11- 
nor măsuri mai pronunțate de protecție 
socială. Dar, în ceea re privești locuințele* 
nu mai sînt nici măcar speranțe. Ce spe
ranțe au linerii care sj m întemeiat O 
familie și se află 1.. început de drum 
in viață. in condițiile în care, la 
noile prețuri, cil npărarea unui apartament 
, osia intre 2 și 4 milioane lei Dar mo
bila ? l>..r c.vi.lalte dotări casnice cate 
costă bani grei ?

Printre realitățile dureroase rlin m»nl- 
eir»i,1l nostru, cum sînt șomajul in crește
re, lipsa de perspectivă în viață a tineri
lor. se află si criza de locuințe care șe A- 
dinccște eu fiecare lună care trece. Pu
țini sint cei ,e s au căpătuit si duc n via
ța prosperă, bir programul de r-strn« tiw.V- 
re și n formă economică este ,ab>a la h»- 
«■»șmt. Va mai dura si crizele se vor a<lî»ob 
Pentru rei mnlți, c irr trăie-c din trwla 
wînni ii zilnice, speranțele de o viață ®*al 
bună sini mici.

Viorel S’l KAUf

lucru 
dar 

a 
Nu 
de

de
Forța de munca exista, 

dotări a tehnicii. Nevoia 
cri-a ;t.

Alocațiile de la bugetul

Sintem :n tuiul verii.
O) tiuia m 
a '.ivitaiea pe șantiere este departe 

ini icra
lipsi ?tv ni, i
Inii înțe a cri-v ,t. Lipsise insa fondurile 
di investiții /Mocniiile de la bugetul dc 
stat, icorrlatc primăriilor orașelor din ma
ni ip,.il no.tru sint mici. Abia ajung pen
tru rezolvarea si aia drămuită, t 
nevoi cu caracter gospodar, 
tini re. 
lan iu 
m ii mari rli'cit puter 
S iu împrăștiat ca 
vin'.uri 
prime, 
ri/ljr.it 
mcn'c 
si au r itrin 
ri or ; mizări a 
.Coni,n t" SA 
hh rămas soim ri.
terc nu sr întrevăd. Dimpotrivă, din lipsa 
comenzilor dc lucru, se pot prevedea în 
Viitorul apropiat alte reduceri de perso 
nai.

în nrațril Uidrila. pe artera ruti-’ră prin
cipală, Ia intersecția bidevardiilili cp dru
mul spre incinta minei, doua blocuri de 
locuințe au rămas, de mai bine de doi gni, 
încremenite la țadinl ie structură dc 
ro/i tontă. Construcțiile n .ui fost reluate 
pin i in p'-ezi nl. Și nu sint sanse să (ie re- 
hiaic r|^.i constructorii sint apți si dori 
tori să le rria. Explicația Nn sînt fondai I

Unde sint marii bi ni l'ii'i.iri. 
an de m constructorilor 

a lor de 
norii in cel ■ 

Arum, flecare se descurcă 
Con-truc lorii de locuințe, care 
din tem. Iii zt 
școli

unor 
i di intre- 

i arc 
comenzi

excititie ? 
patru 

cm i 
a 1

■i de mii de aprirla- 
carti. re întregi de blo< wre
activ itatra (on-idii tul f’rțn 
In Soi ietati a t’omoi ciai i 
Petroșani, unii ci.mstruclo' i 

I.ir pe, sportive de <

ru O u
CU 
u
□ 
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încurcă lucrurile și în interesul cui?
iu i riși de dl. Ciori, lan trimi 
m l ia fa’a Lut ului .1 dm ivpic 
'iitanți ai poliției locale sa a- 
i te U supliciu) oamenilor. Câ< I 

c. 1' ne dc in, hipuit ca circ a
Jcsit, cin I oam ni înscriși d« 
d-na Lucia Papp, de o luna de 
zii»-. • m trezit in situația de a 

nu primi butelii din or linul dem
nului primar, p ntru simplul mo
tiv ca nu au fc .t înscriși de dl. 
Ciocirlan. Foarte curios domnule 
primar t Oare cui folosește a- 
ciadă ntervenție ? Nici intr-un 
caz oamenilor care nu au cu ce 
să-și gat-ască mineare din lipsa 
bi 11> 4 ici

Bineînțeles, situația s-a ampli
ficat si discuția oamenilor care 
s-au dcpl.is.it la primărie. cil. 
person il, domnul piiin.ir, n-a a-

vot nimic din ceea ce se chi nmu 
respect r.iiproi. Ni se pure ab 
solut firesi sa fie așa, dr vreme 
ce aiiliulin a domnului primar a

NU EXISTA FUM.
FARA FOC...

fost de a dreptul di’zavunnt'l. 
Plinire ici adunați acolo, la dis
puta cu dl. primar, o biata bă- 
trînică, dc vreo șaptezeci dc ani, 
a vrut să spună și dinsa efl nu 
are butelie dc o luna de zile. 
Strigatul domnului primar „Taci 
că vorbesc eu“ i-a curmat Insă 
orice dan S n mulțumit să spu 
nă citcv.i voibe de duh, din caic

r< di»m doar finalul: „mmea-i-ir 
viermii pe < «’i care te au v«»lat !“. 
Semnificativ.

Dar, diniolo rlr acrite faze mai 
puțin ortodoxe, fuolili ma râmi 
ne in'a ncsoluționnuS și < im știe 
ce-i mai ișlcapta ne oamenii ca
re, cuminți, s-au mscrLs la rind 
ți aște.ipla să primcascu butelie. 
Soluția propusa de asoi'iațide de 
locatari ar fi retragerea numii il 
d-llii Ciocirlan și acceptarea pro
punerii asociațiilor și a c«]or 3J3 
oameni < are au semnat tabelul 
prin care solii ita numirea doam
nei Papp. deși această numire n 1 
are din punct /le vedere al asn- 
ciițiilor, nici o bază legală

DI. primar a cerut doiiin u I 
Papp s.i i prezinte un tabel ru 
500 ib- semnului i și alunii va 
reveni asupra numirii anterioa-

re. Frumos nu ? Domnul» prMMav, 
cînd ați candidat pentru 'maMa 
funcție in care -ml'ți ast.azi, po>- 
că ați avut nevoie mimai de 150 
de semnaturi de susținere. Oarv 
funcția de inscrutor la preschim
barea buteliilor • mai imporianlâ 
lă decit cea de primar de solici
tați 51)0 de semnaturi de susținere?

Păcat, că se ajunge la astlel 
di situații, mai mult de< W peni
bile, cind problema i-ta rezolva
ta fără să fie nr-voie de interven
ția primăriei. A tr>-i ut domnilor, 
vremea cînd prim.u ia tăia ?i 
spînzura. Mai lăsați-i și pe alții 
sa și facă treaba I Primăria ara 
probleme mult mai grave de re
zolvat dccît să șe ame- tece In 
a'.’fel le nimicuri Dar asuprâ 
acislera vom reveni.

ri/ljr.it
dcpl.is.it


VINERI. 17 IULIE 1992 BOBI «Ol

„Judecătorii noștri sînt 
cetățenii onești ai urbiei"

In semestrul I al acestui an, 
la Lupeni s-a înregistrat o creș
tere destul de mare a stării in
fracționale. respectiv cu 70 la 
sută, comparativ cu aceiași pe
rioadă a anului trecut. Din da
tele puse la dispoziție de dl. ma
ior Florea Comănoiu. locț’torjl 
șefului poliției din localitate, se 
mai pot reține următoarele : • în 
comparație cu întregul an 1990. 
starea infracțională din primele 
șase luni ale lui 1992 a crescut 
cu 71 la sută • infracțiunile prin 
violență au cunoscut o creștere 
cu -13 la sută comparativ cu pe
rioada ianuarie — iun;e 1991 • 
o altă comparație : numărul in
fracțiunilor prin violență din se
mestrul I 1992 a crescut cu 35 
la sută față de anii 1986—1987, 
luați împreună • coi mai tentiti 
să comită infracțiuni sînt mino
rii. Numărul acestora s-a majorat 
cu 100 la sută față de pi*ma ju
mătate a anului trecut • in ce 
privește tinerii intre 18—20 -le 
ani care au alunecat pe panta 
infrjcționalitătii, se constată că 
numărul lor. in perioada snpu-ă 
ana'izei. este mai mare cu 48 la 
sută. Termenul de comparație ră- 
mîne același, adică semestrul I 
al anului tre"Ut • cu 60 la sută 
a crescut si nnmârnl persoanelor 
cercetate în stare de arest • tot 
in prima jumătate a anului în 
curs au fost înfăptuite două <>- 
moruri. două ten! dive de omor 
o vătămare anrpor.a'ă. trei vio
luri 15 tîlhării.

— Dommde maior, cu tot nu
mărul acfitn marc al in'ra.tiit- 
nilor, afi avut. totuși, .satisfacții 
in activitatea dumneavoastră ?

— Da in ce privește incro.h rea 
tot mai mare a cetățenilor în or
ganele de politie.

— nemulțumiri ?

ne situăm la nivelul anilor '70. 
Aceasta cu toate că situația ope 
rativă este foarte mult schimbată 
comparativ cu acei ani. Un exem
plu : în lume, în Occident în ge
neral, un polițist revine la 200 — 
300 de locuitori. La noi, în L'J- 
peni, unui polițist îi revin 11 00J 
de locuitori. Aceasta fără a mal 
pune la socoteală dotarea pe 
care o au acele poliții în com
parație cu a noastră.

— Luteți să vă referiți, în ci- 
tei-a cu inte, și la infracțiunile 
de natură economică ?

— Pe linie economică au fost 
descoperite 43 de infracțiuni, din 
care șase delapidări, două negli
jențe în serviciu, două traficuri 
de influență, cinci de luare și 
dare de mită, 26 de infracțiuni 
în dauna avutului public, două 
abuzuri în serviciu. Acestea sînt 
comise în societăți comerciale <5u 
capital de stat. In sectorul par
ticular au fost constatate două 
infracțiuni la Legea 12 din 1990, 
republicată, constind în depășirea 
adaosului comercial.

— Vizavi de o atare situație, 
ce-,si poate dori un polițist din 
Lupeni ?

— Să-și facă in mod conștiin
cios datoria. Judecătorii noștri 
să fie, pe mai departe, cetățenii 
onești ai urbei, deci aceia a că
ror încredere dorim să nu o dez- 
mintim.

Gheorghe OLTEANU

Cu toate că apă există din abundență, 
în ultimii ani, furnizarea apei potabile că
tre consumatori a lăsat foarte mult de 
dorit. In special, gospodinele au fost șl 
sînt mereu stresate la gîndul că dimineața 
dacă nu-și opresc apă, nu au cu ce găti, 
cu ce spăla sau nu-și pot desfășura in 
gospodărie alte forme de activitate care 
necesită apă. deoarece apa se oprește in 
jurul orei 9, uneori chiar mai devreme și 
lipsește pînă spre seară, deci tocmai în 
orele cînd este mai necesară.

In urma mai multor sesizări făcute că
tre cei chemați să rezolve această pro
blemă. se pare că. de cîteva zile, progra
mul de furnizare a apei potabile reci s-a 
îmbunătățit, apa fiind oprită doar 2—3 
ore în timpul prînzului, spre lauda ce
lor care au reușit să producă această bu
curie cetățenilor.

Problema apei calde, însă. esfe mult mal 
gravă. Există gospodării în Petroșani care 
de luni de zile și chiar de ani iu fost pri
vate de apă caldă menajeră. Sp-e exem
plu. locatarii din cartierul Carpați, Ale?a 
Florilor, nr. 1, scările III. IV și V (cu ter- 
moficare). n-au avut apă caldă de la în
ceputul lunii ianuarie 1992 cu toate că 
programul afișat prevede apă caldă cîte 
două ore pe zi. în cinci zile pe săptă- 
mînă Și situația e identică la zeci de 
blocuri. Ni s-a explicat că. din cauza pre
siunii. apa nu „urcă" decît pînă la parter, 
etajele 1. 2 și 3 fiind lipsite de acest e- 
lement al civilizației. N" întrebăm ce fao 
„săracii" cetățeni d'n SUA care locuiesc 
in zpîrie nori ? Acolo cum urcă apa pînă 
la zeci si chiar sute de nivele, iar la noi 
nu se poate ridica nici pînă ța etajul trei ? 
Această problemă trebuie să den de gîn- 
dit, iar cei chemați să se ocupe de ea, să 
caute soluții pentru rezolvare.

In nenumărate rînduri s-au făcut sesi
zări de către diferiți cetățeni, la Primă
rie, la RAGCL Petroșani. In urmă ’U 
cîteva săptămîni, s-a depus la această u- 
nitate o cerere Iscălită de toți locatarii 
din scările respective. Toate eforturile, 
însă, au rămas fără rezultat. Ne întrebăm 
unde să mal mergem, la ce porți să mal 
batem pentru a putea fi auziți și înțe
leși ? Doar pretindem că trăim fntr-o 
lume civilizată, Iar apa caldă face parte 
din confortul minim al unei lumi civlli-
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zale la sfîrșit de secol XX. Nu ne rămino 
alb .va de făcut in aceasta situație deci» 
să rugam pe bunul Dumnezeu, fiindcă și 
așa ne aflam intr-un sezon ploios, să sa 
îndure de noi și. din cînd în cînd, să mai 
plouă și cu.. apă caldă, pentru a ne pu
tea sp..lq păcatele făcute cu gîndurile nu 
prea curate îndreptate împotriva celor 
care ne privează de acest element al ci
vilizației atît de necesar in viața zilnică... 
apa caldă.

Pentru a încălzi apa de care avem ne
voie este necesar focul. Or, focul ne i 
îl reprezintă buteliile de aragaz care ștm» 
cit de greu se găsesc. Ne trebuie sâpcă- 
mini întregi ca să putem face rost de o 
butelie. Mal bine de trei săptămîni n-atl 
venit butelii. Mal nou, printre cetățenii 
urbei noastre circulă zvonul că nu vom 
mai primi butelii pînă cînd nu se vor 
plăti pagubele cauzate de mineri în tim
pul mineriadei din septembrie 1991. Cra- 
iova și Timișoara s-au pronunțat că rw» 
ne vor livra butelii decît în aceste cond*. 
ții. Ne întrebăm pe bună dreptate : Ce 
vină au zecile de mii de cetățeni cinstiți 
și pașnici, copiii și bătrînii din Valea 1 
Jiului care trebuie să plătească pentru Is
prăvile unor „nebuni" certați cu legea 7 
Ar fi o pedeapsă prea mare si nedreaptă.

In ce privește furnizarea apei calde, 
dacă nu putem face pași înainte, așa cum 
ar trebui în plină civilizație, să mergem 
înapoi ca racul. în urmă cu circa jumă
tate de veac, cînd în orașul nostru exista 
„Baia Comunală", unde orice cetățean pu
tea face baie — și de abur — cînd dorea. 
Această clădire mai există si acum, negli
jată și abandonată pe strada Aurel Vlai- 
cu. Așteaptă numai să fie renovată și re- 
amenajată, pentru a putea fi dată în fo
losință Făcind „haz de necaz", considerăm 
că această bale comunală este necesară ți 
acum, atît pentru cetățenii care locuiesc la 
case particulare, fără termoficare. cum 
sînt cel din Colonie, dar nu numai pen
tru ei. ci și pentru cel cu baia legată de 
termoficare. dar se află în situația de a 
nu avea apă caldă, cu toate că locuier-O* 
Ia bloc.

Bine-ar fi să audă cine trebuie pentru 
a nu se reveni la tristul epitet de „Vale 
a plingerii" !...

Viorica ȘTEFAN

— De-i se constată o cit-t re 
a fenomenului inf'acționai, din 
punct de vecii ie al dotării noi

Psihologia 
jocului

Pe platoul Slăvei

„Amicii Parinqulm”, o nouă intîlnire

înrepind din această lună, la 
p. ini in Cadrul Secției dis
trofici a Spit ilului munii ipal, 1«i 
desfășoară a<-tiviidt' a don., tinere 
specialiste in psihologia jocului 
»P‘ iho'o'da Indic ă). Vreme fie cir
ca linei 'uni. tinei'le IA N NI F F. R 
BYE si DEBOI’AII JIEI’ERD 
d.n Covcntry — M ina B iLinie 
lucrează in munca de ocroliiț a 
copiilor abandonați in spital de 
părinți in spons.ibili ă cr<-eiiți in 
amintita ectie C-le doua tine: 
rep'f-zintă o organizație um.inl- 
k) ă 'In 'Para „Leului Britanic" 
„f’op'ilares Chtirch". Sediul aces
tei organizații in România este la 
Brașov Artivitntea din țara noa* 
tr.. se d ;fășoa'ă ub conduc ere-’ 
doinind Ann D inii Îs. La Bra- 
«ov. Intre alt» Je a fost organizată 
o ycoală pentru cadre din Româ
nia în vederea calificării în .spe- 
rialitate,-) psihologic si terapie le 
joc o ramură a științei tn cm» 
d« cristalizare rare se ocupă cu 
terapia ocup;ațion dâ în idera n 
revtel colaborări, r in'on'ione.i/ă 
di-schiderca urn i a Ifrl de școli 
și la Petro ani. rare sâ asigure 
cadre paptrii S, cția distrofici a 
Spi’alii’tli județean -,i p< n’rn C.i 
sa de copii din Uricani. R imînl 
ele văzut da<ă intenția '.e \,i ma
terializa fn practică, ine, pinii din 
Immmr i sub egida cui flri< um 
<« ■ torii ar puica fi uit <Jin nomă 
nia cit si din Marea Bibanii» 
(Al H 1.

ULTIMA ORA

Doctor în...
Ziarul „Gazeta ' porturiloi “ dă ca sigură știi ca potrivii eareja 

domnul Popoviciu, jir itor al Jiului, a fo-1 traiv.fr i it p-utru se
zonul următor la echipa elvețian., de ligă scciindn ('IIENOLS. In 
paralel cu activitatea fotbalistica se ți ire ca d trunul Popoviciu FJ 
v,i susține și teza de do- torat (nu cuno,i fein disciplina) l i um 
dintre universitățile din Tara Cnntoam lor. Vmn -ivr»,, pe l< r n 
și doctori. Rețeta piomov.iiii în Divizia Naționalii <ine o du 7 Și 
mai ales, cine o parafează 7 Și cu ce? Cu cit... (A1IJ).

CllNE BUN...
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Copii din Republica Moldova și profesori 
din Petroșani

în ultima decadă a lunii iiiiie 
și pe panur iil lunii august în 
mai multe serii, c'teva sute de 
opll fim Republica Moldova vor 

petrece zile do odihnă f>e Lito
ralul românesc, la Năvodari. Greu 
încercați de luptele armate din 
I i an ni-.tria, copiii Moldovei au 
nevoie și de zile liniștite. Ai casta 
pentru a-si regăsi, din nefericire, 
pentru un timp foarte scurt, co
pilăria. Intre cadri Ic didactice 
> are se vor ocupa de ci pe Lito 
ral st i adiiindu-'.o să le facă Cli
ni, culc frumusețile țăi ii mam,' 
România, se af’ă și profc'#>rl din 
ș«rbl< generale ale Pefroșaniuliii. 

„Singf le apa nu se face" — t»lă 
siiiește o vorba. După ani de izo
lare forl.ita, lata ca, pe Litoral 
sub îndrumarea atentă a profeso
rilor, copiii Moldovei și copiii 
României ce vor juca din nou îm 
l'Ti lină, vor lega prietenii, poate 
tic-o viață. Granițele nedrept sta 
bilite își pierd astfel importanța 
•n țața cantorii <opilă iei. Prima 
‘cric de eonii va sosi pc litor d 
hi ziua <lc 23 iulie (J. ȘIEI AN).
••«••••• • • •• •• • •

TORENT (E
D,n I’ctiila n< orie, indignat, 

<11. G. Dumitru. Indignarea dum- 
tiealui își arc c.uiza in modul in 
«arc unii vin/atori ambulanți fac 
C o m c r ț cu <• a r t c.
Iiitiinplaior, <1 o m n i a sj i 
mii prins m inatorul dialog m pia
ța din Pctro-.ani Cei aic discu 
tau a dedic. corespondentul 
no tril — « r.m „librari" de tara 
bă. „Cn cit .ați ■< in lut «Toi, ntc»"? 
„Cu I 800“ „Foarte l ine, 'al a’il 
virifli ni și Iiui. (,ah .un ea a’i 
' pai I piața flindn I iii ii i' ttin". 
„N i< i gind, < e .s |Jro.i ta ?“.

Frumosul amfiteatru natural de 
pe platoul de la cotul Jilțului 
(Groapa Seacă), înconjurat de 
falnicele păduri de brazi și domi
nat de piscul Slăveiului, unul din 
cele mai impunătoare vîrfuri ala 
Parîngului, a cunoscut zile de a- 
nimație. Corturi multicolore au 
ocupat poiana verde din mijlocul 
platoului, iar seara, odată cu flă
cările focului de tabără, s-ni ri
dicat spre înălțimile împădurite 
ecourile cintecelor de drum< tic, 
alo vocilor tinere.

In această atmosferă, de vese
lie în exuberanța tinerească, s-a 
desfășurat aici, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, cea de-a doua e- 
diție a concursului de drumeție 
și orientare turistică organizat de 
cercu] de turism alpin „Amicii 
Parîngului" de la UM1ROM. Au 
răspuns prezent la invitația or
ganizatorilor cercurile de turism 
„Amicii Retezatului" din Deva, 
„Kogaion" Orflștie, „Orizont" P<‘- 
trila. „Alfa" Petroșani, alți mem
bri ai monfanclubului „Floarea 
Reginei" Valea Jiului, precum și 
iubitori ai muntelui din Timi
șoara. Deva etc.

A doua zi. în cadrul festivității 
de premiere, au fost acordate le 
către organizatorii concursului nu
mi roase premii, constînd din di 
filome, cupe, plachete, participan- 
ților cu colo mal bune punctaje 
obținute la proba de orientare 
turistică, precum și celui mai U-

• • . • • •

) DE SUTE...
După citf'va zile, dl. Dumitrii a 

văzut același roman în rafturile 
iibiariei. Șase volume la prețul 
»le l 200 lei, cu ațte cuvinte — re
latează semnatarul scrisorii —• 
„stimabilii do la tarabă încasau 
in țilus 100 de Iei per volum sa’J 
50 la sută rabat, șailatanie, nc- 
m. i nicic sau cum vreți s-o luați .. 
Chiar nimeni nu mai respectă 
bunul simț, nimeni nu mai inter- 
v inc pentru a chema Jn ordin.- 
ș.u talanii ?“.

Ghemghc OLTEANU 

nâr și celui mai vîrstnic partici
pant — respectiv, fetiței Ricarda 
Kiiip și veteranului Fancisc Te- 
kuș. Pentru inițiativa și strădani
ile depuse în organizarea concur
sului, din partea reprezentanților 
bazei turistice a fost acordată cer
cului turistic „Amicii Paringului’* 
o frumoasă cupă de cristal.

(I. DUBFK).

Memorialul 
Gicu Popa

(Urmare din pag. I)
t 

f

nilatea înmînârii titlului de ee- 
tațean de onoare al orașului U-» 
nor personalități din sfera cub 
turii. Se va merge apoi Ia Ghe
bul din Lonea unde vot aVCQ 
loc concursul de interpretare â 
cîntecului popular și recitaluri!^ 
invitaților. Se vor desfășura, de 
asemenea, finalele competițiilor 

sportive, l.a fina), o seară iB«- 
tractivă. In cursul dimineții, iț 
moimîntul lui Gicu Popa se ța 
oficia, de către un 
preoți, o slujbă de 
Din programul acestei

-obor d* 
p( menire. 

___ __________ .. zile rețv 
nem și concursul de cultură țfP 
neralâ de tip „Cine știe, cîștigflr, ■ 
cu tema „Gicu Popa, mit și rea
litate".______________________ , **’

Manifestarea este sponsorizaijl 
de Consiliul județean Hunedoara»! 
Consiliul de administrație al 
Lonea, sindicatele salariațilo» df 
la EM T.onca și Pctrila, prccuift 
și cel de Ia prepara țin do căr* 
bune Pctrila, ziarul „Zori Noi", 
Societățile comerciale „Tndcrom'* 
S.R.IS. — patroni Pane Rotea 6i 
Pct.e Dobre — și „Acusllc“ 
S.R.E., cărora, pentru acest g€st> 
de atașament fața de viața cul
turală a Pctnîei, Ii se cuvin na- 
fnai cuvinte de apreciere. Prcml* 
ile se anunță a fi deosebite. Ga 
o invitație adresată celor ce p< 
concura, dezvăluim ca valoarea 
picmiului I va depăși .'0 mii leL

traiv.fr
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ANIVERSARE

PUNICII Iloidrag și unchiul Nelu urează dragei lor Dendiu 
Jtiliana, cu ocazia zilei de naștere, sănătate și „La mulți ani!". 
(3421).

VINZARI

VlND MZ 250. Pi „ț accesibil. Vulcan, slr. Cabanei 5/1. (3432).

VlND Aurii 100 GL, alb, stare excepțională. Telefon 45201. 
(3430).

Doriți să vă faceți cunoscufi publicului și viitorilor 
parteneri ?

Apelați la serviciile de publicitate 
ZORI NOI

Numai prin intermediul cotidianului nostru intrați 
rapid și direct în toate mediile din Valea Jiului!

„Time îs money“
Ziarul „Zori noi“ o dovedește o dată în plus.
Sloganuri publicitare penetrante, prezentare grafică 

deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de publicitate 
„Zori noi"!

Numai prin noi intrați în miezul afacerilor prospere!

Nu uitați, mîine, suplimentul

ZOR! NOI publicitate

SOCIETATE Comercială, vînrie cil groși Viceroy — 96, Assos 
125, LM 127, Chesterfield 131, Camei 189, Winchestcr 91. cafea Al- 
vorada 280. Telefon sediu : 941/19660. (3429).

VlND video Profcx-recorder sigilat, Japonez. Relații : Petro
șani, str. 9 Mai, bloc 2 A, sc. VI, ap. 71. (3422).

VlND casă cu trei camere, două grădini, str. Burdești, nr. 78, 
Cimpa. (3423).

VlND casă în Petroșani, str. Anton Pann, nr. 30. Tamazi Eu
gen, pensionar. (3424).

DIVFRSE

FIRMA „DELIA“ angajează fete pentru funcția de ospătar. 
Informații : Paty Bar „Delia“ Petrila. (3428).

UNITATEA 87 Măcelărie din Petroșani, str. 1 Decembrie 1913, 
(zona Ilermes), angajează măcelar. Condiții avantajoase. Salariu 
negociabil. (3427).

PIERDERE

PIERDUT contract de închiriere pe numele Covaci Florea, e- 
liberat de EGCL Lupeni. 11 declar nul. (3426).

COMEMORĂRI

PENTRU neuitare și pentru un pios moment de reculegere, 
evocăm imaginea neuitatului nostru

PUIU BUC1UMAN 
care, prin tragica dispariție de acum șase ani, a lăsat o mare 
durere familiei.

Odihnească-i-se sufletul în liniștea și pacea lui Dumnezeu. 
Soția. (3420).

SOȚIA și copiii, cu aceeași profundă durere, anunță că sc îm
plinește un an de cînd iubitul soț și tată

ALBU ȘTEFAN
i-a părăsit pentru totdeauna, lăsîndu-î fără mîngîiere.

li vom păstra veșnică amintirea. (3402).

FINII Popescu Luca și Eugenia aduc un pios omagiu nașului 
lor

ALBU ȘTEFAN I
la un an de la trecerea sa în neființă.

li vom păstra o veșnică și respectuoasă amintire. (3102).
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HOROSCOP
RAG

(22 iunie — 22 iulie)
Și oile sc vor întoarce la stă- 

pînul lor... dar mulse.
LEU

(23 iulie — 22 august)
Mari bătăi de cap, de la una 

mică și afurisită.
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Încurajați avansurile care vi sa 

fac, dacă vreți să aflați ce stă 
în spatele lor...

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Dispoziție oscilantă, cu înălțări 
și căderi, pe fondul unor conflicte 
interioare.

SCORPION
(23 octombrie — 21 ooiembrie)

Sîntcți copleșit(ă) de o avalanșă 
de idei utopice,

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Dacă v-ați hotărît, nu întîrziați 
să spuneți lucrurilor pe nume!

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Suprasolicitare nervoasă Ia 
locul de muncă, punctată da 
scurte momente de deconectare.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Aveți prilejul de a media în- 
tr-un diferend care nu vă pri
vește. ' ,

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Ținuta și atitudinea dv. sînt 
sub microscop.

BERBEG
(21 martie — 20 aprilie)

Nu e nevoie de un întreg arse
nal de seducție; e suficient să 
nu ascundeți adevărul.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Veți afla de o posibilă schim
bare în plan profesional, benefi
că pentru bugetul dv.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Devotamentul dv. nu e răsplă
tit cu aceeași monedă.

Consiliul local al municipiului Petroșani 
prin Regia autonomă de gospodărie 

comunală și locativă Petroșani-Aninoasa
Oferă spic închiriere spațiile situate la parterul blocurilor din str. Aviatorilor, 

Saturn și Ventis in prc/.ent neocupate care necesita reparații în vederea repunerii 
lor în folosință.

In aceste spații se va desfășura activitatea dc prestări servicii către populație, 
desfacere legume-fructe, alimente, etc... exclusiv băuturi alcoolice.

Avînd in vedere că fondurile de investiții alocate pentru construcțiile de locuințe 
sînt minime, RAGCL oferă agenților economici spații de locuit la diverse stadii de 
execuție, in vederea finalizării lor din surse proprii (Blocurile F3 și FI a).

Precizăm că apartamentele eliberate prin mutări din localitate, decese etc. ale 
titularilor dc contract se acordă numai categoriilor socio-profesionale care nu dispun 
de fondurile necesare reparării unor apartamente degradate.

In aceste condiții rugăm agenții economici să nu mai solicite Pr'măriei sau 
RAGCL apartamente.

Se oferă la vînzare prin licitație pentru terminare spațiile comerciale situate 
la partenerul blocurilor F3 — Aeroport și 26 — zona Mignon.

In aceste spații nu pot funcționa unități cu profil de alimentație publică.
Se oferă prin licitație publică fundația blocului LI a (lingă Automoto) și Fia 

pentru realizarea parterului comercial cu structura care să permită extinderea pe 
verticală. Destinația acestor spații exclude alimentația publică.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Tehnic-Dczvoltare al RAGCL Pe
troșani —. Aninoasa. (Factura 753)

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telcmatinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic.

Oi.wl dc pe strada. 
(SUA, 1911).

12.30 Super Ghanncl.

12,50 Descoperirea planetei.
13,10 Ora dc muzică.

14,00 Actualități.
14.20 Mondoniuzica.
14,40 Medicina pentru toți.

15,10 Recital de operă Mihaela 
Agachi.

15,25 Telcvacanța școlară.
16,00 Muzica pentru toți.
16,20 Limba noastră.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiunea în limba gi a 

mană.
18,05 Voci din diaspora (I).
18,30 Magazin TV.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. I

Destinul familiei 'HowanJ. 
Episodul 30.

21.45 Magazin TV.
24,00 Actualități.

0,10 Intilnîrea de la miezul 
nopții.

1,10 închiderea programului.

S.C. „BIBLIOFOR“ S. A. DEVA
(Centrul de librării)

ANUNȚĂ

închirierea prin licitație deschisă conform HG 1228/ 
1990 a unui spațiu comercial situat in localitatea Lupeni 
— B-dul Păcii nr 4.

Licitația va avea loc la sediul societăți' in data de 
31 iulie 1992, ora 10.

Documentația poate fi procurată, contra cost de la 
sediul societății I’-ța Unirii 10 Deva, telefon 11155. (3125)

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar dc redacție 
Șfcfan CIMPOI 
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Horatiu AI.EXANDRESGU 

Coreț (ura :
Emilia ICIIIREI și Viorica IIRII I ESGU

I

Cotidianul dc opinii și informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat dc 

SOCIETATEA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A.

înființați! conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a ricfccturii (județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele necoinandatc și ncpublicatc 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
șl juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse în articole aparține, in exclusi
vitate, autorilor.

MB

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675
Petroșani, str. Nicolac Balccscu nr. 2 
Telefoane : 41662 (direclor-rcdaclor șef))
41663, 42161 (secții).

♦

TIPARUL: Tipografia Petroșani. s(r.
Nicolac Ilălccscu nr. 2. Telefon 4136.*.


