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Universitatea Tehnica
I

Produsele românașli apreciate in Rusia
Decernarea titlului științific 

„DOCTOR HONOIUS CAUSA“
La invitația Universității Teh

nice din Petroșani, dl. prof. dr. 
doc. Klaus Strzodka, de la Aca
deaua de Mine din Frciberg 
(Germania), a conferențiat, ieri, 
despre „Industria carboniferă a 
Germanici. Stadiul actual și ten
dință'". Au luat parte profesori 
universitari și studenți.

în cadtul unei festivități care 
a urmat conferinței, domnului 
prof. dr. docent Klaus Strzodka 
i-a fost atribuit, prin hotărârea 
Senatului, titlul științific „DOC
TOR HONOR1S CAUSA" al U- 
niversității Tehnice din Petro
șani.

Personalitate cunoscută in ști
ință din Germania, domnul prof. 
dr. docent Klaus Strzodka are 
contribuții .științifice în tehno
logia exploatărilor de lignit, gos
podărirea apelor în minerit și 
tehnica asecării, în protecția me
diului și recondiționarca tere
nurilor după exploatare. Este
Doctor Ilonoris Causa al Poli
tehnicii din Wroclaw (Polonia).

Distinsul om de știință a vizi
tat, zilele trecute, unități minie
re din județul Hunedoara și 
Facultatea de inginerie din Hu
nedoara.

Ieri, la Primăria din Petro
șani a avut loc o întâlnire pro
tocolară a oficialităților locale 
cu domnul prof. dr. docent Klaus 
Strzodka.

în zilele următoare domnia sa 
va conferenția in mine din bazi
nul carbonifer al Gorjului. la 
Berbești (Vilcea). Brad. Roșia 
Pocni, Ru.șchița, unități miniere 
pe care le va vizita prilejuindu-j 
întâlniri cu specialiști, pentru 
cunoașterea activității actuale
în mineritul românesc.

Tibcriu SPATAIIU

„Produsele române-tț căpătă noi valențe pe piața Federației 
ruse" — a declarat dl. Mihaii Tarisov. consilier pentru probleme 
economice externe al primului ministru al Rusiei.

Apreciind că produsele prezentate la „Târgul de mobilă ro
mânească ’93“, care și-a închis pui-țile la 12 aprilie, la Moscova, 
corespund nu numai cerințelor internaționale, ci și cumpărătoru
lui rus, domnia sa a relevat că forma cea mai eficienta de coope
rare, pe care o va sprijini, pc toate căile pentru a fi pusă in 
practică este crearea de societăți mixte româno rjs<- t?'_* •-’ri'.oruil 
Rusiei.

„Singurătatea ucide*1:

Berîha Hoilender s-a sinucis
Marți, 13 aprilie, in jurul orei 12, Bertha Ilollendcr, domici

liată în Petroșani, str. M.deia, nr. 7 A și-a pus capăt zilelor, 
curmându-.și viața prin spânzurare.

în vârstă de 54 ani, rămasă văduvă de circa 4 ani și-a asi
gurat existența din pensia de urmaș (circa 10 mii lei in ultima 
perioadă) .și din chiria lunara plătită de un chiriaș primit în 
spațiu din octombrie 19t'O.

La sosirea poliției și a medicului legist, în jurul casei erau 
adunați mai mulți vecini, iar din primele cercetări reiese că sinu
ciderea a fost premeditată.

Poliția a descoperit printre actele existente și două bilete 
scrise de mână, dintre care unul poartă un mic titlu: „Dragă Sela. 
Am făcut-o singură, nu m-a mai căutat nimeni .și nu am mai 
putut suporta singurătatea. Să-i dai cei 2000 lei...".

Ancheta in privința elucidării depline a morții sinucigașei este 
in plină desfășurare, fiind posibil sa apară și alte cauze care au 
determinat recurgerea la necugetatul gest.

Horei NIAMȚU
L ii om, un pom.

l oto; Ștefan Cf Ml’Ol

Cairea €st-euiopeana nu 
mai place Occidentului

polonia protestează împotriva măsurii luate de Piața Ccimju<î 
de a interzice importurile de carne din țările Europe) de Est, con- 
siderând-o „nefondală in cazul Poloniei", informează agențiile 
de presă

Prohibiția instituită de CEE este urmarea descoperirii unui 
focar de febra aftoasă in țările Europei de Est, dar Polonia afirmă 
că aceasta maladie „nu a fost semnalată în Polonia de 21 de ani“, 
după cum a declarat agenției France Pressc, ministrul agricultu
rii, doamna Malgorzata Ksiazek.

Intr-o știre ulterioara, AFP informează că Varșovia a luat 
masuri similare și a suspendat importurile de carne provenind 
din CEE, dar și din Europa de Est, precum și tranzitul acestui 
tip de produse pe leritmiul ei.

Pe de alta parte, agenția CEE informează că Ungaria a 
hotărât interzicerea importurilor de animale vn, câine >i .'lerivaie 
lactate provenind din piața Comuna >i Alisti ia, ca represalii pen
tru măsura similara adoptata de CEE.

Guvernul ungar a prezentat un protest oficial pe lungă gu
vernele țarilor comunitare, calificând ca „lipsita de Iun lament" 
măsura adoptata de către „Cei 12". In opinia guvernului J ia 
Budapesta, masuia comunitara ar li destinată opririi impui tur.lor 
de carne .și produse lactate din ltomama și Ucraina, dai nici a- 
ceasta din urma, nici chiar Moldova uu sunt incluse- p i .- 
iilor prohibite.

Mistreții își fac de cap
Dezghețul adus de primăvară 

are consecințe neașteptate pentru 
crescătorii de animale din zone
le ’imitrofe ale Văii Jiului. Tur
me intregi de mistreți, care toam
na se îngrașă pe seama holdelor 
trudite de țărani, au ieșit la a- 
rat Mari suprafețe de fan ițe 
și pășuni -.unt arate dp (amato
rii sălbatici, ckteriorându-se pes
te noapte. Vânătorii nu le pot 
seni de hac? Gloanțe -.unt des
tule, dr și cu mult mai sc umpe. 
fj u reglementările Ic gale in vi

'HM T!
începând de astăzi, ziarul nostru va avea următoarele 

prețuri:

I pagini — 20 lei;

8 pagini — 30 lei;

Abonamente 100 lei-lunar.

E bine, dar nu de tot
In Vulcan, se lucrează intens la refac’TC.i carosabilului de

teriorat in timpul iernii, in porțiunea de drum cunoscută de local 
nici sub denumire i ei tradițională: „groapa cu cenușă". Este vor
bi despre tronsonul din preajma termocentralei paroșeni care, 
datorită unor soluții de drenate delicii ire este afectat de intern- 
perri și scurgerile apelor pluviale.

Lucrările de reparații (nivelarea drumului in vederea turnurii 
unei noi îmbrâcăminți asfaltice) sunt urgente ceea ce nu e deloc 
tuu Rău Va fi dacă la anul o luăm (ar de Ia capăt. (I.M.)

goare, cu privire la vânătoare 
sunt restrictive în aceasta pe
rioadă. Țăranii, la rândul lor, nu 
dispun de mijloace pentru a se 
lupta cu mistreții. In zona Sașa, 
hotare intregi au fost grav dete
riorate. Țăranii rămân cu pagu
ba. Iar m'streții se hrănesc .și se 
înmulțesc nestingheriți de ni
meni.

Să nc mai mirăm, în aceste 
condiții, că electivele de anima
le domestice, în loc să crească, 
scad, iar prețurile la carne o jau 
razna? (V.S.)

O nouă revistă 
școlară

Se diversifica in Valea Jiului 
peisajul presei pentru tineret. 
Semnalăm apariția primului nu
măr al revistei „A", editata de 
Cercul de publicistica al Liceului 
industrial din Petro-mi. In cele 
8 pagini ale revistei semnează 
atat elevi cat și cadre didactice. 
O revista atractivă, care abor
dează, în general, teme de cul
tura. (Al. 11.)

Mica producție, o șansă pentru privatizați
Chiar daca in majoritatea ca

zurilor privatizarea sa derulat 
cu pași mai repezi m domeniul 
comerțului mai sunt și situații, 
puține cc-i drept, in cari* s-a în
cercat și m clonii nud producției. 
Sau iii,il bine zis, iu dom, mul 
micii producții, semn ca cine 
încearcă arc șanse mult mai
m ii i de reușita.

In Valea Jiului exista la ora 
aci ti.ilu mai multe l'irme particu
lare, in care se executa o scrie 
întreagă de lucrări de producție, 
ce acoperă o bună parte clin ne
voile populației sau ale unor 
societăți comerciale.

O asemenea firmă este și filia
la Petroșani a Globprus .SRL 
București, ce in curând va face 
un an de uclivitnte in municipiul 
nostru, în domeniul micii pro
ducții. Filiala, care Lși are sediul

Cu ochiui liber
După cum anunța Agenția

France Prcsse, naveta americana 
Discover> va putea lj văzuta 
cu ochiul liber, clin mai multe 
orașe europene, in zilele ce ur
mează: c.i se dep.a-.eaza cu o vite
ză de 28 000 krn/n. la o altitudine 
de 206 km și va putea li văzuta 
ca o stea loarle strălucitoare in 
zori sau la apusul soarelui. Nu 
se precizează insa cure vor fi 
orașele europene din care se va 
putea zîrj naveta...

și atelierul in clădii ca și la sub
solul hotelului Petroșani a în
ceput a< est drum destul ele li
ni ici, după cum ne spune. cil. 
Erncst Schlezingcr, șeful aces
teia, dar pe parcurs lucrurile 
au intrat in normal A fost ne
voie de utilaje, a lost nevoie dc 
meseriași de primă mână, de 
materii prime și de multe altele, 
pentru ca producția să demareze.

Și, lucru interesant, domeniul 
de producție al acestui atelier 
il constituie bobinajul motoare
lor șl reparațiile utilajelor elec
trice și electrocasnice, atât in 
cadrul atelierului, cut și la do
miciliul clientului.

Drumul a fost extrem dc greu, 
dar in momentul de fațiî atelie
rul Globpres este cunoscut de 
niulta lume șl societăți comer
ciale, tcHijial datorită calității

C.inton si moștenirea1 ’

Dup i cum s< i .e ziarul alieri- 
c.m „Tlie Ncw York limes", 
„Preconizatele moditicari ec vor 
interveni in programul am-iican 
fală de irak, con-.lituie rezulta
tul unei rcvizuirj ample și siste
matice a tuturor operațiunilor se
crete. pc care președintei* Clin- 
ton le a moștenit de la Adminis
trați.i Bush”. Deocamdată insa 
nu poate fi vorba de vreo con
ciliere intre cele doua pi/rți.

toarte nune a lucrai ilor ..cerni
te. și mai ales, datorită celor 
10 meseria,i, cale compun per
sonalul productiv al acestui ate
lier. specialiști in meseriile 
de: bobinatori, electricieni,
și lăcătuși mecanică fina.

Și pentru ca imaginea despre 
acest atelier sa fie completa, a- 
m.ntim și Japtul că p ntr^ orice 
lucrare ilccUKită se considerâ 
o perioada de garanție de 2(1 
dc zile, iar prețui ile practicate 
sunt accesibile pentru orice per
soana fizică sau societate comer
cial a.

Exemplul oferit de Filiala Pe
troșani a Globpres SRL Bucu
rești constituie incu o dovadă a 
faptului cu și la noi, privatiza
rea in domeniul producției în
cepe să prindă.

Gheoiglic CtlIRVASA
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' Pe ce dăm banii?
T Mă numesc B.D. Emllian șl 
locuiesc In Petroșani, pc strada 
Avram Iancu. Nu sunt singurul 
on>4in oraș care merg să plătesc 
taxele la Asociație, dar practio 
nici în ziua de azi, după atâția 
ani nu știu pur .șl simplu ce 
plătesc. O lată nij se solicită 457 
lei pe lună, o dată 7C0 lei pe lu
nă altădată 269 lei. Familia mea 
se compune din 4 persoane, avem 
și gratuități, iar de câte ori în
treb ce plătesc, doamna care ne 
încasează banii, îmi răspun
de simplu: Taxele pentru aparta
mentul In care locuiții

Eu pun următoarea întrebare 
la care aștept răspuns: sa mi se 
spună clar cât trebuie să plă
tesc lunar și ce trebuie să plă
tesc. In mar»*, știu ca apa, canal, 
gunoi. Dar de ce in fiecare lună 
taxele Iși schimbă va
loarea. Doamna de 
la Taxe spune că apa caldă 
nu se plate.te. Cum se poate, noi 
primim c a t gratis? iar acei oa
meni ..re lucrează la Uzină lu
crează benevol? Eu nu put să 
cred așa ceva. Blocul nortru are 
7 nivele, av m 2 becuri pe casa 
S'ării și am piu >t 163 lei curent 
electric. Erte o situație foarte 
penibilă că nu ;tiu, curentul e- 
lectric tot pe persoane, pe mem
bri de familie sau pe apartament 
sc plăt ite, plus de asta mie mi 
se pare foarte mult, mal ales că 
nu avem contoar pc ca«a scării 
iar pentru 2 becuri mic mi se 
pare prea mult.

Eu dorc-c ca pc chitanță să 
se treacă obligatoriu pentru toa
tă luni a, d< fah at. sumele ce 
plătim nu suma cumulată la ru
brica — Taxe — si atât. Cred

că așa este corect șl cinstit . și 
spre știința fiecărui om. O altă 
nedumerire este cu gunoiul. Noi 
plătim, lunar suntem taxați, dar 
containerele sunt pline 
și luni de zile nu sunt 
ridicate. Dar noi le plătim. Gând 
am sesizat , cazul doamnei, ml-a 
răspuns că RAGCL nu are com
bustibil, ba nu au mașini și în 
definitiv asta nu mă interesează 
că nu c treaba tnea ci a lor. Fu 
nu acuz pe nimeni, deocamdată, 
până nu voi cunoaște adevărul. 
Cred că toată lumea este de a- 
cord că în clipa în care dă bani 
din buzunar și plătește, trebuie să 
primească ceva în schimb. II sus
țin pe dl. Al. Horațiu care a 
scris articolul „Te îa cu friguri” 
în ziarul de joi 25 martie 1993. 
Așa este, are perfectă dreptate.
Și mai pun o întrebare: oare vom 
avea noi orașul curat cum a mai 
fost în urmă cu mulțj ani, prin 
anii 1966? Când dimineața mași
na stropitoare spăla asfaltul o- 
rașului, iar noaptea măturau 
străzile. Ce am mai remarcat că 
pe strada noastră există un mă
turător, dar face curățenie nu
mai în fața magazinului consig
nația „Minerva” patron fiind dl. 
NI ițea.

Aștept răspunsul eât mai re
pede posibil, spre știința întregii 
populații a orașului.

Iar dv. vă mulțumesc pentru 
răbdarea și bunăvoință de care 
dați dovadă de fiecare dată.

B.D. EMfLIAN

Nu numai
T.n Petrila „inițiativa privată", 

e<’ pare ca se depărtează de ca
pitolul cârciumi. Semn că ori 
se bea mai puțin, ori nu mai au 
oamenii prea mulți l mi pentru 
băutură. Un exemplu, dcsclnde- 
derea unui magazin pentru car
ne, care va fi apro izionat cu 
produsele a'ât de apreciate ale 
„Comtim“_ului. Magazinul, mo. 
«tern utilat, ac află In plin cen
trul ora-ului, la parterul blocu-

cârciumi
lui 60 de pe bulevardul Repu
blicii. Din informațiile de care 
dispunem, aflăm că magazinul 
este al firmei „Cardinal—Corn" 
SRL și că va livra populației la 
prețuri accesibile, sub prețurile 
actuale carne și produse din 
carne ambalate în vid. Tot aici 
va funcționa pentru același pro
fil, un raion în regim de casă 
dc comenzi. (Al. 11.)

SE DOARME iUB FOLIE
Bulevardul Aviatorilor. Bloo 
și acum. Și dl. și domnul, și 
și acum. Reclamații la partid 

i — acum. Di-

Cartierul g< ncial zlEROJ’ORT.
22. primăria pe timpuri..., primari 
(ne)domntfi... Ploi și atunci, zăpezi 
atunci, petiții la Asociațiile de locatari și RAGCIi 
rectori mai puțin atunci, directori mai mulți acum.

Se zice că, 1.x acest bloc când se săpa fundația se raporta 
ridicarea lui de la pământ. In ziua când se turni.il betoaneJe, în 
scripte figurti amănunțit existența luj în roșu. Când încă nu avea 
geamuri, familii întregi de mineri și alți oameni ai muncii locu
iau deja In ca ă nouă. Când s-au primit cheile cu daruri și obi
ceiuri, chiria era plutită de mai bine de doi ani. Din cauza 
timpurilor In - i, nu c putea vedea soarele și cerul, cerul care 
cobora peste aco . i>ul blocului, peste acel planșeu turnat Intr-o 
eon poziție de monolit, beton, zguri, smoala, hârtie gudronată, apă 
și vin. Vin pentru ca circula cele .-a zicală: „las’ că mai vin ei și 
la anu'“; apă pentru ca viața fără apă nu este posibilă.

Asigurările date dc conducătorii dc loturi, formații, secții 
ori departamente, că prin blocurile noastre nu trec nici undele 
radio, tele, video sau „unde" dc mai bine s-au adeverit în timp, 
pentru că televizoarele nu funcționează fără entenu dc cameră, 
iar radiourile nu vorbesc (<ântă) fără plata abonamentelor la z.J.

In Aeroport—Petroșani, In blocul 22, degradarea n început 
simultan cu durea in folosință. Nu ne-am interesat dc vârsta blo
cului pentru că nu intențion un nici să-l cumpărăm, nici su ne 
mutăm vreodată în el. Știm doar cu arată ca pregătit pentru un 
decor de film, producție româno-amcricanâ, pentru care capita
liștii Iși lasă toți dolarii și mai rămân și datori, Scene dc cutre
mur, de inundații, de izb li^te, imprimate In memoria tencuielii, 
«e pot vedea n, ochiul liber (domnilor), In tinipul dumneavoastră 
liber. Apa acumulată in „bazinul acoperiș" își are deja adbiile a- 
duncite In pereții apartamentelor, în c.ua scărilor, neoeolind 
contoarele ți instalațiile electrice. Cel mai mare pericol nu este 
numai de înec, ci cel de electrocutare. Igrasia, fenomen natural 
ca și drojdia artifii ial'i, umfla zugrăvelile ale căror costuri pen
tru restaurare, se ridice la sume fabuloase, suportate ui ă ele 
buzunarul clien'ulul.

Cele câteva sesizări trimise pe adresa Asociațiilor dc lo< al.i.'l 
și a RAGCL-uluI n aii fost Luate in seamă pentru ca libertatea da 
acțiune nu e.te egală cu libertatea dc Intervenție,

Pentru a put» a dormi In liniște, o familie din acest bloc, s« 
acoperă, peste plapumă, noapte de noapte, cu o foLie de polietilenă, 

<r așa de picăturile de ploaie ce trec ca prin sită pc 
«colo, pe onrta, In vorbe nu treco nici pasărea ocrul ui.

Nu de mult timp dl. primar fng. Stoicuța Gheorglie și o>n« 
■ ducerea RAGt'E iihil lansau o lozincă oAlrc popul» țl«: .Kvitați 
|. risipa de apa Nil către noi faceți-o domnilor I Faceți-o către 
, nrdurai Dc acolo vine ploaia, Sau vă faceți pQouă7 (D. N.)

f

rcflpflnd don 
acolo, pe un

PUBLICITATE HOROSCOP

Agenția Economică 
Româno * Germană 

Societate Comercială
str. General Dragalina nr, 6, Tg. Jiu, județul Gorj,

ANUNȚĂ 1 .'

în vin se află adevărul
Cele mai bune soiuri de vinuri din renumitele podgo

rii ale țării, livrate la export dc Vinexport Arad (ARV1- 
NEX) le puteti cumpăra în orice cantitate de la AGENȚIA 
ECONOMICA ROMANO-GERMANA TG. JIU, str. Gene
ral Dragalina, nr. 6, județul Gorj, DIS11C1BUITOR UNIC 
și pc raza județului Hunedoara.

Se livrează 8—10 sortimente cn gros din depozit (te
lefon 0920/15019), en detail la magazinele tip ABC din 
Tg, Jiu.

In același timp, livrăm și un sortiment bogat de li
chioruri, vodcă, și romuri de calftate superioară la cele 
mai scăzute prețuri.

Relații suplimentare se pot obține și dc Ia sediul so
cietății, telefoane 17G11 și 11G90.

Societatea Comercială 
„BERGO” SA Tg. - jiu

str. Macului nr. 3, a

BERBEC — DRAGON
Indiferent ce și unite lucrați 

dozați-vă eât mai bine -posibil e- 
f or tul. I

TAUR — ȘARPB

Vă aflați în plin proces de 
tranziție între două domenii. j

GEMENI — CAL

Nimeni și nimic nu vă poalei 
ține în frâu.

RAO — OAIE

Nu scădeți ritmul de lucru. 
Riscul pagubelor e mare.

LEU — MAIMUȚA

Surplusul de vitalitate nu țină 
o veșnicie. Profitați acuml

FECIOARA — COCOȘUL

Lăsați problemele altora și re- 
zolvați-le mai întâi pe ale dv, ,

BALANȚA — CÂINELE ,
Atenție marc, căci azi mulți 

„fripturiștl" vă vor gâdila orgo
liul! /

SCORPION — M1STRET *

Spontaneitatea lui (ci) vă se
duce cu 100 la sută! < (

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Problemele socio-prcfesiopale se 
rezolvă mai repede decât cre
deți.

CAPRICORN — BOU

Mcnțineți-vă în starea îa cara 
sunteți. E mai sigur așa»

VINDE

S BERE LA BUTOI

pentru firme particulare și de stat, preț rezonabil, cali
tate excepțională.

Relații suplimentare la telefon 0929/1G785, intre o- 
relc 8—16.
____________ ’/f _

Societatea Comercială
TEC — Electronic S.R.L.

CU SEDIUL IN ALBA — IULIA,
■ OI ERA ÎNTREAGA GAMA DE COMPONENTE 

PENTRU RECEPȚIA TV-SATELIT.
ASIGURAM LA CERERE, INSTALAREA LA DO

MICILIU.
Informații la telefoanele: 096/826262; 096/825683 Al

ba lulia; 512126 Petroșani. (2553)

Spitalul Municipal 
Petroșani

ANGAJEAZA DE URGENȚA :

— Șei serviciu administrativ, pază, F.S.I.
— lăcătuș mecanic
— electrician
— lăcătuș mecanic auto
— tâmplar

Doritorii sc vor adresa la biroul personal al Spita
lului Municipal Petroșani, până in data da 20 aprilie 1993._

VĂRSĂTOR — TIGRU

Faceți numai ce vri-țK unde, 
cum și când dorițiI j

PEȘTI — IEPURE #

E momentul să vă decideți 
în ceea ce privește latura senti
mentală a vieții dv. !

PROGRAMUL*

T V
JOI, 15 APRILIE

7,00 TVM. Telematinat. ■_ |
10,00 TVR Iași. j
11,00 TVR Cluj. •«
12,00 Film serial. NOW AȘI Al

GERULUI AEBASXB”.
13,0Q Lumea copiilor.
14,00 Actualități.
14,15 Ora do muzică
15,00 Prcunlversltaria.
15.30 Telcșcoală.
16,00 Repere moldava.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin In limba germană, 
18,05 Tovcstea vorbei.
18.35 Tclc-discul muzicii populare, 
19,00 Spectacolul lumii
19.30 Desene animate.
20,00. Actualități,
20.35 Rosturi, rostirL
20.45 Azi în prim plan. ,
21.30 Reflecții rutiere.
21.45 Oaspeți eJ teitfaahdul in

ternațional „Orbul de aut1*, 
Brașov — România Î992 (

22,00 Basclret maecultm finale 
Cupei campionitoe euro

peni (repriza a Ms-a). '4
22.45 Film serial. DAJJA&
0,40 Actualități.

turni.il
c.ua
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I ZIUA ABSOLVENTULUI
o sărbătoare a

I
*

înereții
I

Râuri, râuri, adolescenții, acești „frumoși ne- 
T uni al marilor orașe", b ec zilnic pe lângă noi, 
mai exuberanți. Este atâta sete de viață in ei, 
copiii noștri, că fără să vrem, ne reamintim cu 
duioșie de anii noștri de adolescent, de prima 
fată sau primul băiat pe care l-am cunoscut, 
de Întrebările pe care ni le-am pus la rându-ne, 
atunci când a trebuit să decidem care ne va 
fi drumul în viață, de prima floare pe care am 
oferit-o sau ne-a fost oferită, de clipa când am 
spus „te iubesc", de ziua aceea când am îm
plinit optsprezece ani și când am dansat valsul 
nemuritor al tinereții fără bătrân țe, de prima 
țigară, de prim el ceai... De fapt toate acestea 
nu le-aș fi scris dacă „Ziua absolventului", săr
bătorită cu atâta farmec la petroșani nu ml 
lc-ar fi adus aminte. Pentru că sâmbătă, 10 a- 
prilie am trăit o zi în care și noi am redevenit

tineri. Cu alte cuvinte, mulți dintre ce! matur) 
ne-am regăsit o clipă printre „frumoșii nebuni 
ai marilor orașe". întâmplarea a făcut ca in 
momentul premierii perechii câștigătoare a 
concursului de frumusețe și inteligență care a 
con tituit momentul de vârf al „Balului absol
ventului" să mă aflu pe scenă, in culise. Lângă 
mine la doi pași, tot pe scenă, tat.il unuia din
tre cei doi premiați. Și am zărit lucind în o- 
ehii tatălui, o lacrimă, în clipa în care copilul 
său primise eșarfa de învingător. Marile bucurii 
sunt mute. Lacrima lucind a spus totul. Cresc, 
lângă noi copiii noștri. Și, să recunoaștem, chiar 
se mai aud exclamații g' n „of, tineretul da 
azi..." sau „pe vremea mea...“. Avem copii fru
moși. Adică avem un viitor, nu trudim în neant. 
Este, de altfel, concluzia acestei „zile a absol
ventului", sărbătorită Ia Petroșani.

TINERIADASimpozion
Dimineața, la era 10, în « da mică a Cosei de cultură, a avut 

loc un simp z. n dedicat p~- . iemejor de tineret. Au participat : 
Răzvan Iona cu (revista „Salut"), Ionel Pcîdureanu (profesor la 
1. ,ul . Iu t- . Im Pi 1. ,-iuc (sociolog), Laurențiu Tecșa (UTP). 
Dumitru Veb.a (directorul T. itmlui „I.D. Sărbu"), Vali Dumitrașcu 
țelev 3).

Trebuie să-mi cer scuze față de participanții Ia acest sim
pozion, dar spațiul nu-mi va p imite să redau integral interesan
tele lor mouolognri.

R.I. : Antipatia elevului față dc profesor se răsfrânge și asu
pra materiei. In ultimul an <L- liceu, elevul își canalizează atenția 
spre o anumită prof ie. inxâțând mai ales anumite materii, ne
glijând pregătirea £ ncrală.

I.P. : In lr90, o comisie a FMI a făcut o testare a învățămân
tului românesc. Concluzia a tei comisii a fost că nu se face 
școală la nivelul standardelor mondiale. In 1990, o altă comisie, 
tot din partea FMI; a infirmat prima testare: avem un tineret 
valid pentru n unea intelectuală ți un corp profesoral bine pregă
tit. Există o categorie dc profesori care nu au ce căuta la catedră. 
Oameni de valoare care ar putea fi cercetători, ar putea face stu
dii valoroase, dar care nu sunt educatori.

I.P. : Invățămîntul ar trebui să intre în economia de piață. 
Probabil va veni și vremea când profesorii vor primi note din 
partea elevilor și nu vor avea un post fix pentru toată viața. 
Intr-o societate normală (r.u uitați că noi n-am trăit intr-o so
cietate norrr l.i), trebuie să existe o selecție a valorilor.

V.U. ; D.n păcate, am văzut studenți din alte centre univer
sitare care, venind la Petroșani, nu ii considerau studenți pe cel 
de aici. Nici nu mentă st discutăm despre cei care cataloghează 
e persoană după criterii a ăt de subiective. Căutarea este adevă- 
>atul răspuns la toate întrebările noastre. „Mi s_a spus să te caut, 
• u să te găsesc".

L-T. : Mergeți in domeniul în care ere tic ți că veți fi — dacă 
Ou cei mai buni — măcar printre aceștia. E bine să va îndreptați 
•pre un domeniu care se c iută, dar este mai bine să mergeți a- 
colo unde aveți chemare. (V.I..)

DACĂ
MATINAL

Manifestarea de fâmbătâ n_a 
fost să fie doar un simplu bal. 
Fentru că balul a fost prefațat 
.matinal" de prezența In Pe
troșani a redactorilor revistei 
„.Saluri" din București, cc or
ganizat o utilă dr zLateie pe pro
blemele adolescenților (dc acum, 
ca 41 absolvenți ai liceelor).

Acest .bal" a fost cea mal 
scușită fntulmre a tinerilor din 
Petroșani și din Pctrila, din ul
timul timp. Suntem convinși că 
atelierele de modă țl coafor-urile 
au fost luate cu asalt atât în 
dimineața „balului atsolv; aiu
lui" cât ți, posibil, cu o zi înain
te. PenLru că prea frumos ară
tau fetele țl cavalerii ce au ve
nit sfimb&tft la Casa de cultură 
din Petroșani, pentru a fi mar
tori la „evenimentul zilei", alt 
tel de eveniment decât cel bu- 
ctireșiean. Șj a* fost aproape 
1090 de tineri. Băieți frumoși țl

E BAL,
fete mândre, adolescenți care 
nc-au oferit sâmbătă o întâlnire 
cu viitorul. De la orele prânzu
lui până Înspre ora 15, râuri, 
râuri dc frumusețe ți tinerețe 
și-au purtat apele spre sala de 
spectacole a Casei dc cultură, cu 
generozitate, pusă la dispoziția 
lor, a adolescenților.

LA BAL
Poate prezența pe so.nă a lui 

(j’eorgo Mili.ăița ar fi dat mai 
multă culoare spectacolului, dar 
chiar și așa, noi, provincialii, 
ne-am descurcat destul de bine. 
Si nu credeți că „boy" George 
ne-a uitat. Chiar dacă cl n-a 
putut să vină In ''alea Jiului, 
nimic nu l-a putut impiedica să 
ne trimită șapte redactori de Ja 
revista „.Silul".

Oamenii au venit la „berberii'" 
românesc din Petroșani, au stat 
cu coatele pe niftă sau au făcut 
cinr i-.șase pași j>e scenă. Unul 
dintre ei a făcut chiar ți poze 
și a spus câteva cuvinte. Au 
iest invitați de onoare, au mân-

„O c u te, o revistă — sunt oa
meni c re îți intră In casă, ți se 
așează | fotolii .și încep să-ți 
vorbca .c.i despre ei și ai lor, pă
rinți, prieteni, deopotrivă". Am 
reluat ideca cu care se deschide 
articolul de fond din „TINERIA- 
DA", revista a elevilor din Va
lea Jiului, realizată, cu sprijinul 
material al Ligii sindicatelor mi
niere, de elevi și difuzată intr-un 
tiraj minim (numai câteva zeci 
de exemplare), din lipsă cio
bani. Această „Tincriadâ", plină 
de fior, revistă care, pe măsură 
ce adolescenții inimoși care au 
inființat-o vor absolvi școala, 
Lși va „pierde vâslași; ei cei din
tâi", este azi un mugur ce-nflo- 
rește. Cuci vor veni noi vâslași, 
care vor prelua și vor continua, 
cu același entuziasm munca ce
lor de azi. In primul număr al 
TINERI A DF.I semnează: Vali
Dumitrașcu, Adrian Sicomaș, 
Camelia Ju'a și alți colegi de-ai 
lor — elevi la licee’e industrial, 
economic și de informatică din 
l’ctroșani.

„CITITORULE — sta scris 
pe prima pagina a revistei TI- 
NEHIADA (nr. 1 — aprilie 1993). 
Să intri in paginile revistei cu 
sentimentul infinitului; să_i cauți 
acestuia imposibile margini, cu 
febră, cu dureri, cu nebunie 
chiar, dar și cu fericire...".

BAL S
cat ciorbă de L irtă .și apoi au 
zâmbit larg spre noi. Așa că a- 
vcm toate .șansele să se scrie 
frumos despre noi în presa cen
trală. Insă, orice vor scrie a- 
cc.ști frumoși mâncători de cior- 
Lă, un lucru este sigur: ceea ce 
au descoperit ci aici, i-a mirat 
foarte mult. Știau că ți aici, In 
provincie, sunt copii fi jmoși ca 
și ci, isteți ca ți ei, charmanți 
la fel. Dar ceea ce au văzut cl 
aici a întrecut orice imaginație 
de Lucnicșlean. Balul a fost bi
ne organizat și, dacă cl a fost 
un succes, asta se datorează șl 
lui Mircea Spinii, preze ntului ui, 
elev la Liceul de informatică. A- 
poi se d it.oreaz.L ți lui Gcnu Til- 
țu, con. urenților, spectatorilor, 
celor cure trăgeau cortina, pre
cum și celor cure rupeau lalele 
la mirare.

Orele serii
Afară este Încă zi. Soarele stă 

pe boltă, e.sW drept, mult la 
vest, dai încă c sus. Este ora 19.

WZZZZZ/ZZZZZ/ZZZZZZ/ZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ//Z/ZZ/ZZZZZZZ^

S ? O bl
Ca de fiecare dată când sa 

petrece un fapt de cultură, „în 
umblă", necunoscuti de marele 
public, dar deose’ ’it le generoși, 
se află sponsorii. Sunt cei care 
înțeleg să sprijine material pe

U LIGA SINDICATELOR MINIERE „VALEA JIULUI" 
B REVISTA „SALUT*4 DIN BUCUREȘTI
■ SOCIETĂȚILE COMERCIALE: „LUCORIS4* IM- 

l’EX SRL, „ENIGMA", „DISCO 1ÎAR*“, „PARADIS" 
„IîMV LUXIMPEX** SRL, „VVEST SERVICII*4 SRL fi SO
CIETATEA MUZICALA „ACUSTIC** SRL.

„Ei ne sunt visătorii”
DANIELA OLARI U și CORNEL 

REPEDE sunt câștigătorii ediției 
1993 a concursului din cadrul 
Laiului absolventului. Mai sini-

A FIE!
Balul s-a încheiat. După concurs, 
care a durat până la ora 13, a 
mal urinat un fel dc încercare de 
discotecă. Nu prea fericită. O zi 
dc excepție, cai’e a entuziasmat 
pe toți cei ce au trâit-o, zi, vi
rând, ani de liceu în șir, s-a 
încheiat cu un gust amar. Feno
men anipra căruia vom reveni, 
prea tii lc sunt concluziile, ne
așteptat de triste pentru o zi ca
re a deliul.it „ins ritâ“ și a fost 
dominată dc tandrețe și dc tine
rețe ȘÎ care s a încheiat umbrita 
dc o, hai să-i spunem „neînțele
geri"

Pagină realizată de

Ilor.Rin AL1 XANDRESUU

7»

Vali LOCO IA

SORII
organizatori, pentru ca noi toți 
să ne putem bucura de artă. latl 
pentru ce nc facem o datorie du 
onoare de a-i aminti și pe spon
sorii manifestărilor grupate »nb 
genericul „Ziua absolventului"* 
Ei sunt :

piu, Duna și Cornii. In contur» 
au purtat numărul 4. Sunt amân
doi, elevi ai Liceului industrial 
din Petroșani. S-au prezentai 
pentru a cuceri râvnitul premiu^ 
6 perechi. La fel de dornici dfl 
victorie. A câștigat perechea ce» 
niai frumoasă, cea mai bună de-» 
lungul celor 6 probe. a

Cele șase perechi care au con
curat, în fața unei săli «rhiplilț 
și entuziaste, care și-a încuraja* 
frenetic favoriții, sunt numai 
«levi ai liceului industrial și do 
informatică din oraș. I3a chiar 
una dintro perechi a fost alci- 
tuită din reprezentanți ai a» 
bclor licee, somn că bariere ar
tificiale uu există. Și dm4 
prejudecăți de in
teres local. Prezența unui grup 
de redactori ai Re’istei „Salul’*, 
a profesorilor și părinților, a 
numerosului grup de ziariști de 
toate culorile, a prietenilor și 
colegilor i-a stimulat. Ei, tine
rii ce au fost pe scena sau in 
sala Casei de cultură dm Petro
șani sâmbătă, „ci ne sunt visă
torii", așa cum îi numea cineva.

N-am înțeles de ce au liixnt 
din concurs absolvenții Liceu
lui economic din Petroșani, ai 
liceelor din Vulcan, Pctrila, t.u- 
pcm. Sa nu existe și acolo elevi 
frumoși. Nc indonn. Suma pre
miilor oferite de organizatori, cu 
sprijinul revistei „Salut", a fost 
dc piste JSOOOi» de iei, din rare 
pjci ilOO în bijuterii d>' valoare, 
aurite și 15 090 reprezentând con
travaloarea unui sejur dc șapte 
zile j>c Litoral, pentru pric» Ura 
câștigătoare, prccutn ți alte ca
douri. Iată o tentație pentru e- 
diți-a 1994. Oricum, pentru < așî i- 
gâturi ca și pentru ceilalți *un
ii 1' 11 ț f IIc I• jii 1 ■ 1

deliul.it
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S.C. VJtVODJL COM-S.R.L. PETRILA 
urează, cu prilejul Sfintelor Paști, sănătate și pros
peritate întreg colectivului, colaboratorilor, precum și 
domnului consilier al orașului Pctrila, domnul Puiu Horea.

Sărbători fericite! (2536)

Societatea Comercială
„TRANSUTIL" S.A. Petroșani

ANUNȚA

în fiecare zi de luni, orele 10, din săptămână ține 
LICITAȚIE

i pentru vânzare de mijloace de transport auto, utilaje de 
[ construcții și terasiere, următoarele tipuri:

— R 8135 F camion
I

i — RD 111 autobuz
— TV 12 F autofurgonetă

I

— 2 RB 5 A remorcă autobasculantă
— S 1202 excavator
— S 1500 buldozer
— AG 180 autogreder

precum și alte mijloace fixe, disponibile conform decre
tului nr. 49/1982.

Documentațiile tehnice și orice informație se pot ob
ține zilnic intre orele 8—15, la biroul tehnic al societății, 
str. Jiului nr. 14, telefon 545823,

|f/////ZrZ/ZZ/ZZZ/Z/Z/Z///Z/Z/Z/ZZ//Z/Z///Z/////ZZ///Z//ZZZ////Z/////Z/ZZZZZZ///Z/ZZ//ZZZl

S. C. TARCO EXIM SRL PETROȘANI
organizează concurs in vederea angajării a

8 TREI \ ANZATOARE
Relații, vineri, la magazinul „Montana", Petroșani 

— Nord, ora 18. (2551)

ZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/7777ZZ7ZZZZZZZZ

S. C Discc-Bar S.R.L. Petroșani»

Vă huită să petreccți o seară plăcută la

RESTAURANTUL MINERUL
in compania formației AD-IIOC.

Program zilnic: 15—21

S.C. Disco-Bar SR.L. Petroșani
Vă invită, in fiecare zi, la

BRASERIA MINERUL
Servim zilnic: ciorbă de burtă, mici, grătare, gustări 

reci, bere, băuturi alcoolice, in compania formației MOL- 
DA\ IA din Tecuci.

Program: 10—23. (2568)

rzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI" aparo sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr, J 20/621/1991.

Cont virament: 307060201 — BCR Pe
troșani.

Dkcclor: MlRCEA BUJORESCU 
Director executiv; ing. Alexandrii 

nnc.DAV

ANIVERSARI
PRIETENEI mele Geli îi urez multă sănătate, fericire și „La 

mulți ani !“, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 18 ani. Cu 
multă dragoste, Mugurel. (2549)

PENTRU Iuliu Zs, la aniversarea a 13 ani, sănătate, bucurii, 
un călduros „La mulți ani !“• Cu dragoste, mama. (2563)

IUBITULUI nostru Marius Pop, tot binele din lume, fericire 
și un sincer „La mulți ani !“. Cu dragoste, fiica Isabclla și soția 
Katy. (2562)

IN ACEASTA minunată zi de Armindeni, sclipiri de stele și 
petale de flori le adun în cunună pentru tine, mamă scumpă. 
Să-ți fie viața o veșnică primăvară. „La mulți ani!“. Fiica Aghi. 
(2571)

CÂND trandafirul vieții își scutură cea de-a 20-a petala de 
rouă anilor, mama Augustina și sora Camelia urează dragei lor 
Nicoleta Aioji un sincer „La mulți ani (2570)

VANZARI

VÂND apartament 2 camere, etaj 4. Petroșani. Relații: str. 
Aviatorilor, bl. 20/26, după ora 18. (2578)

VÂND dozator trei capăte, marca Siemens, spațiu comercial 
26 mp, piața 8 Martie, Petrila. Informații, str. 1 Decembrie 1918 
(fostă Republicii), bloc 97, sc. 1, ap. 39. orele 17—21. (2551)

VÂND mașină înghețată „Frizer1*, nouă, preț avantajos. Te
lefon 545814. între orele 8—18. (2530)

VÂND spațiu comercial amenajat, dotare completă, zonă 
centrală, vad comercial. Preț convenabil, negociabil. Petrila. 
555118, 550820. (2556)

VÂND televizor color, Dacia 1300, aparat sudură fabricație 
germană, video recordcr. Petroșani, Anton Pann, nr. 30 (colonie). 
(2560)

VÂND TV color RFG, funcționare perfectă, 90 000 lei. Telefon 
541902. (2576)

DIVERSE

SOCIETATEA Comercială Disco-Bar SRL Petroșani angajea
ză, pentru Restaurantul Minerul: ospătare (18—25 ani), bucătărese, 
femei de serviciu, portar (bărbat). Relații, la Restaurantul Mine
rul. (2568)

OFERTE DE SERVICIU

SOCIET/XTE Comercială, angajează vânzător ambulant. Tele
fon 542586. (2579)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tănase Constan
tin, eliberata de SC UM1ROM SA Petroșani. O declar nulă. (2557)

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 1851, eliberată de UT 
Petroșani. O declar nulă. (2559)

PIERDUT carnet membru cooperator nr. 87030608, eliberat 
de Cooperativa de credit Pui. 11 declar nul. (2567)

PIERDUT contract închiriere pe numele Czako Iuliu, eliberat 
de RAGCL Petrila. 11 declar nul. (2572)

DECES

ULTIMA ORA
AJUTOR UMANITAR

Marți, 13 aprilie, Spitalul mu
nicipal Petroșani a primit vizita 
unei delegații din Germania. A- 
ceasta este formată dm Ger- 
hard Schorr, preotul Biscn i 
evanghelică-luterană Nurnberg 
—Mogeldorf, fiul acestuia. Mar
tin Schorr, doamna Brigitta Ste- 
ger și domnul Georg Kreutzer, 
reprezentanți ai enoriașilor. Sco
pul acestei vizite a fost de a 
aduce o serie de medicamente și 
câteva aparate medicale de ma
re necesitate. Este a șasea oară 
când vin în țară, respectiv în 
Valea Jiului. Dorința oaspeților 
germani este ca ajutoarele pe 
care le aduc — cumpărate din 
fondurile strânse de enoriașii 
bisericii — să fie în folosul tu
turor locuitorilor Văii, fără 
deosebire de confesiune. Domnul 
Gerhard Schorr consideră că prin 
aceste acțiuni va fi încurajat 
personalul medico-sanitar in 
a-și continua activitatea, depă
șind greutățile prin care treo 
in această perioadă de tranziție. 
Discutând la concret, domnul 
dr. Gheorghe David, directo
rul Spitalului, a menționat că se 
confruntă cu mari lipsurj de 
medicamente și aparatură. Dato
ria instituției se ridică la apro
ximativ 15 milioane lei. Direc
ția sanitară județeană nu are 
posibilitatea de a-i ajuta cu nici 
un ban.

Colaborarea cu oaspeții ger
mani este complexă. Două infir
miere și doi medici din Nurnberg 
au efectuat stagii de câte două 
săptămâni la Petroșani. Astfel 
au fost în măsură să constate 
exact care sunt necesitățile spi
talului, trimițând — în limitele 
posibilităților — cele necesare. 
Cu acest transport au fost adu
se, printre altele, două aparate 
Roentgen mobile, piese de schimb 
ți consumabile pentru aparatele 
aduse anterior și — cum amin
team — o serie de medicamente 
de marc necesitate care lipsesc 
pe piața noastră.

Colaborarea va continua.
P. N1CULESCU

COLEGII clin anul III seral, de la UT Petroșani, sunt alături 
de Marius Tâbirz.an la pierderea suferită prin decesul tatălui 
(25G1)
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TA!
practicate de Societatea 

la prestațiile publicitare, i

1 F E
Comercială „ZORI NO!" SA
cepând cu data de 12 aprilie

Denumirea sci viciului U.M. T arii lei/ U.M.
Decese cuv. 15
comemorări 20
Cereri de ser\ iciu 15
Schimb di* locuința —„— 30
Oferte dc sci t iciu 25
Ani\ ersaii 25
Pierderi 25
Închirieri 30
V â nză ri - c u m p a ra r i • • ' 1 10
Diverse —..— 10
Matrimoniale — 30
Mare publicitate cm. p. 150
Mare publicitate pag. 1001)00 negociabil

MAJORĂRI TARII E
Publicitate in pag. 1 —— 50%
Publicitate in chenar — 50%
Urgență sau publicare in
ediția dc sâmbătă — - 50%
Literă distinctă - ■ 50%
Anunțuri de mică publicitate
pentru pers, juridice — 100%

ALTE PRESTA ȚII
— 1 ek'transinisii 100 lei/buc, format Al. dactilogra

fiat la 2 rânduri, la care se adaugă plata impulsiilor 
telefonice, conform tarifelor ROMTELECOM.

— Copii format A4 — 50 Ici/buc.
— Transport auto — 100 150 lei/km, negociabil și

10 Ici/miii. staționare.

După ce, timp de o 
săptămână, a consumat alcool

S-A SPÂNZURAT CU 
CORDONUL UNUI SAC 

DE VOIAJ
Ieri dimineață, Mihaly Ioan, 

50 de ani, a fost găsit mort in 
locuința sa. In jurul orei 9, când 
împreună cu un ofițer și doi 
subofițeri de poliție, am ajuns 
in apartamentul 7, de pe ■ scara 
a Jt-a a blocului E2, bulevardul 
Mihai Viteazul din Vulcan, am 
putut vedea cadavrul celui ca- 
rc-și luase singur viața. Acesta 
se afla in camera mică a apar
tamentului. Ușa era întredeschi
să, iar decedatul avea fața o- 
ricntată spre hol. Se spânzurase 
cu cordonul unui sac dc voiaj.

Din declarațiile soției sinuci
gașului, d-na Mihaly Edelca, am 
reținut că ea fusese la serviciu 
in schimbul de noapte. Lucrea
ză la fabrica de pâine din l.u- 
peni. Ajunsă in Vulcan, s-a o- 
prit sa cumpere câteva pachete 
dc țigări „Carpați". Pe la opt și 
ceva, a deschis ușa apartamen
tului. Și-a strigat soțul, dar a- 
cesla n-a răspuns. Apoi l-a văzut 
spânzurat de clanța ușii. „De o 
săptămână tot bi a — a relatat 
dumneaei plângând. Nici nu mai 
voia sa mănânce. 11 apucase așa 
un tremurat incât nicj nu mal 
putea să sc bărbierească. Acuza 
<iur<ii cte stomac. Mi-a zis ca o 

.spânzure**.
Un vecin, dl- Vcnczel, coleg 

de muncă al spânzuratului (a- 
ccsta era pensionar, dar in ulti
mul timp se angajase ca zidar 
la spital) a spus că „ieri (alaltă
ieri — n.r.) mi-a cerat niște bani 
ca să bea ccsa. îmi zicea că li 
este rău și că mor, mor**.

La ora când am plecat din 
blocul E2, polițiștii continuau 
investigațiile. Cad ivrul urnta să 
fie transportat la Petro,ani pen
tru autopsiere.

Din sur.se locale am aflat că 
acesta este al treilea caz. de si
nucidere înregistrat, din data da 
9 aprilie a acestei luni. In ora
șul Vulcan. (Glt. OLTEANU)


