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S au risipit dubiile

taowml va li linlil te Banta umili si Iffl
Miercuri, la Primăria Petroșani a sosit un document 

extrem de important, ce atestă, negru pe alb, faptul că mu
nicipiul Petroșani a intrat in grupa celor 1 orașe din Româ
nia ce vor fi finanțate de Banca Mondială și BERD, Docu
mentul este însoțit de un AIDE MFMOIRE și este semnat 
de domnii Felix A Jacob, reprezentantul Băncii Mondiale 
și Johan Bastin, reprezentantul BERI).

adresat d-lui Gabriel Cristescu,Pentru amănunte ne-am 
viceprimarul municipiului.

— Domnule vic-.pi imar, cc sem
nificație acordați acestui docu
ment 7

— Sunt deosebit dc fericit că 
demersurile noastre (ale adminis
trației locale), conjugate cu cele 
ale Consiliului județean .și Gu
vernului. nu au căzut pe un t Ten 
gol, ci au avut ca rezultat în
scrierea . municipiului Petroșani 
in grupa celor 4 orașe (n.r. —
Iași, Targoviștc, Tg. Mureș, Pe- 
t oșani), care urmează să fie 
studiate și ulterior să beneficieze 
de credite pe termen lung, pen
tru finalizarea unor programe 
in domeniul administrației I >cale

— Cam ce conține docum ntul 
in ansamblul lui 7

— Documentul este struȚurat 
pe mai multe secțiuni; o introdu
cere in care se menționează toți 
partieipanțn Dancii Mondiale și 
BERD, care au vizitat România 
(inclusiv pe cc can- au fost in 
Petroșani) și anume: Robert Ebe) 
(specialist int'.rguvernamen al in 
finanțe loca.e), Tak io Ikegami (in
giner alimentare cu apă și epu
rare). Radojka Olbina (specia- 
1 it in mediu! înconjurător); un 
capitol privind obiectivele m.siu- 
mi. un aii captivi în care se pre
conizează obiectul proiectul ii și

Doar doua argumente imi sunt 
servile, promit șl 1 >ă vorbe de 
prisos, când mă mai mir ă; pre- 
țurile' zi.-lii., p, adică dw după I iu- 

'■>£•. ..nume t a pe valoni e i a- 
ciaUgatd ți rnereu schimb it rrul 
cj. » J- .liimb al monedei noas- 
țic- n-ționaie, bir ui leu, inuhițită 
pe n m am d< d'a.'aul imeri- 
c ar.

cumpăni cv-'Pă, r irtofi 
or. ■ ?i ■ tot i-.<. motivele. La 
f . cu toate celelalte al căror preț 
a cr«: 2ut și la care se mai pune 
încă l'l la sută. Optimismul afi
șat de Guvern, ca in două, trei 
luni totul se va regla potrivit le
gii dintre cerere și ofertă, stâr
nește o reacție de arnar scepti
cism.

Eicctul acestor piocesC etono- 
nnce, încurajate de cele două 
bănci mondiale care cer criterii 
de perform irițâ, se răsfrâng ca 
un bumerang, tot asupra Guver
nului prin presiuni salariate. Au 
fost conflicte de muncă ba la 
căile ferate, ba în zona Bain 
Mare, săptămâna trecută aici. 
In Valea Jiului, numitorul co

un a't capitol in care sunt pre
zentate problemele cheie in pre
gătirea proiectului.

Problema numărul unu o cons
tituie baza de resurse insuficien
te a administrațiilor locale, ar a 
doua problemă o constituie se
lectarea orașelor pentru studiile 
de diagnoză urbană.

— Intr-un articol semnat de 
dumneavoastră, cc a apărut în 
ziarul nostru, intr-o notă ușor 
polemică — pamfletară, atrăgeați 
atenția asupra rigurozității crite
riilor de selecție cu care operează 
aceste instituții. De ce 7

— Intr-adevăr nu m-am hazar
dat când am făcut astfel de afir
mații, pentru că iată și în acest 
document există următoarea for
mulare: „Din punctul de v ’dere 
al misiunii, orașele selectate con
stituie un grup reprezentativ de 
orașe românești privind: lislri-
buția geografică, numărul de lo
cuitori, condițiile de dezvoltare 
urbană, problemele economice și 
sociale.

Selectarea ia în considerare și 
existența in unele dintre or ișele 
vizitate (și altele d cât cele pa
tru), unor probleme ale progra
melor de asistență bilaterală in 
derulare, care ar putea duce la 

mun fund r.alai izarcr. Că cererile 
se vor soluționa pozitiv sau nu, 
asta la urma urmei, nu e treaba 
Guvernului, care se spală pe 
mmm c>i Pil.it, ci st' ictam. '-te a 
RAH Pctroș inj și a fiecărei nune

lotuși o stare d» fapt <!• gajă 
un parlum straniu. Mai prin pri
măvară giidiek didactice din in-

C’e pierdem, ce câștigam?
trcgul învățământ, la chemai ea 
(sună straniu, nu 7) 1 rlci t iloi
sindic de au făcut, o grevă dc 
două zile. Când a fost plat î ala- 
riilor, pentru cele două zile n-au 
primit bani. Era firesc să fie așa, 
deși procesul de învățământ nu a 
fost suspendat, ci n continuat 
prin supravegherea elevilor în 
clase. Deci sancțiunea pecuniară 
a ininistei ului s-a aplicat fără 
toomeală. Oriunde în luina <ala- 
riații pot face grevă, pentru mo- 

paralelisme nedorite ale eforturi
lor".

Am ținut să subliniez aceste 
precizări tocmai pentru a nu e- 
xist;, nici un fel de dubii și pen
tru a risipi orice confuzie în ce 
privește meritele unuia sau altuia, 
că ar fi rezolvat pe bază de rela
ții personale acest lucru deosebit 
dc important și pentru a se înțe
lege că este rezultatul eforturilor 
administrației locale, Consiliului 
județean și ministerului de resort 
și nicidecum al altora.

Dar asupra conținutului docu
mentului voi reveni pe larg în 
zilele următoare.

Interviu consemnat de 
Gheorghe ( IIIRVAS \

— Nu mii pot hotărî la care 
din ele >â renunț.

tive internei ite, însă pentru pe
rioada ci firma nu-i salar.z.aza de- 
oancC .i piei (lut economic, adică 
pi'oducția din acele zile, și, poate 
moral.

Acest principiu nu este valabil 
la noi decât in uncie sectoare de 
act.vitale, in cele mai multe nu.

Am Hală stima pentru nimerii

din Valcn Jiului, am spus si am 
scris că ei merită mai inul'. Și 
nu doar in prisinț.i salariilor, ci 
.și in ansamblul numit generic 
condițiile de muncă și viață so
cială. C'u toate acestea trebuie să 
fie, cu tot egoismul caracteristic 
oanlenilor, un echilibru înlre toa
te segmentele socio-profcsionale. 
Este de neînțeles cât de simplist 
și simplificator se văd stările 
dc lucruri. De fapt în cc privește 
nPrccierca muncii nu văd nici un

PRECIZARE
întrucât in perioada campaniei electorale s-au iscat 

unele discuții față de textele apărute in ziar, facem urmă
toarea precizare: „toate textele apărute referitoare la cam
pania electorală a celor șapte candidați aparțin exclusiv a- 
cestora, și au fost publicate contracost“, întrucât textele 
au fost publicitare, redacția nu-și asumă nici o răspundere 
pentru conținutul lor, aceasta revenind exclusiv candida- 
ților.

Rugăm candidații ca in cursul zilei de astăzi să ne vi
ziteze pentru a-și achita contravaloarea campaniei electo
rale, desfășurate în coloanele ziarului.

întâlnire cu cetățenii
Miercuri, până târziu, către 

orele serii, la Casa de cultură a 
avut loc întâlnirea candidăților 
pentru funcția de primar ti Pe- 
troșaniului cu electoratul, întâl
nire organizată de Liga pensiona
rilor n.meri din Valea Jiului. In 
pofida faptului că întâlnirea a 
fost deschisă tuturor cetățenilor, 
în sală au fost prezenți ioane 
puțini alegători. Nici candidații 
nu au venit „in corpore". An fost 
prezenți mai exact au avut cura
jul să înfrunte întrebările ilcgă- 
torilor și ale ziariștilor de la 
publicațiile „Evenimentul zilei" 
și „21 de ore", aflați in sala, dom 
nii Gheorghe Berea. Ion Dăbulea- 
nu. Petru 13arb Au lipsit 1 imnii 
Valeriu Stinciu, loan Varăș-'ț. Ra
du Viorel și Vasile Eugen făgaș 
Întrebările ce li s-au adresa! con- 
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progres in comparație cu, să zic. 
acum cinci ani. Este și cij con
siderată muncă doar cea produ
cătoare de bunuri, adică cea vi
zibila, fizic. Ce fac invățatorii, 
profesorii, medicii, scriitor ., ar
tiștii nu era muncă. Și acum e la 
lei, nu s-au modificat cute iile, 
efortul intelectual, consumul d< 

energic nervoas i, nu e niun ci, 
pentru cei mai imilți ouii'ni, un 
moli, un flecușteț pc lângă mun
ca fizică cc poale fj cuanlifi atu, 
masuiată, fotografiată sociologic.

La starea dc sănătate a mine
rilor și familiilor lor stau m.ilicii 
și cadrele mcdico-sanitare, copiii 
lor invața in școli unde trudesc, 
spiritual și sufletește, cadrele di
dactice. De fapt întreaga viață 
sbcioteiilluialâ și din servicii, cu 

didaților au vizat problemele so
ciale care frământă Valea Jiului, 
îndeosebi Petroșaniul. Cand’dații 
și-au reafirmat platforma electo
rală și ay dat detalii cu privire 
la soluțiile concrete pe car? le 
preconizează pentru rezolvarea .<- 
ccstor probleme pe perioada le
gislaturii actuale. Pentru a nu fi 
invinuiți că facem campanie e- 
lectorală in afara termenul.ii le
gal, în favoarea unuia sau altuia 
dintre candidați, ne rez- rvăm 
dreptul de a comen' aceste de
clarații publice ale candi liților 
prezenți. după alegeri. Or.cum, 
inițiativa Ligii pensionarilor mi
ner, a fost bună iai can ) .lății 
care au venit in (ața elector-ii ui ui 
au dt monstrul astfel ca nu jii de 
ce sa se ascundă (Al. II.)

toate părțile bune și i la. , ivi-
Ic.lZa in iurul mineritului Dar
arare- ti sc mai gan 1 c ie .-va
1 1 -MCI. st siste in ; il c ,rui cehi bl u
p < cai piiatc li Icme silica . Și
CU Un preț mult |ir;-,| mar •, ' on-
Slâl 1 iu a'lv îs. lal. so.-i;i!î cil
Ch.'Cle iu pi mul mm : ii u.iCsie
din invațănim '11;-. 1 a! li
< tc

Oi iunde l<. .i duc?, i.i icc ,i. ;a<-c, 
te iov .li di ,ugiim-.-ntc mai muit, 
in.n puțin si chifti- d loc m i sate 
logic. E cunpscut C i mlr-o e Gno
mic libera, di piața. se accemued- 
Za solitudinea, se stabilise ’i itc- 
ru ad-lioc de valoare, cireumstii.se 
banilor, fetișizați. Doar in trei 
ani și jumâtak noi am p-rcurs 
un drum, dm acest punct d< vi 
dere, făcut dc alții în zeci . zeci 
dc ani. I-btc i.m truism că ne a- 
flăin acum intr-o profunda criză 
morală determinând pe toate 
celelalte, economice, sociale, a- 
dâncilă, deocamdată, dc TVA și 
mereu crescătorul curs de schimb 
valutar.

Tibcriu SrATAKU.

cireumstii.se
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Lupeni |F\ 1 ■■ j------ Parcul copiiiofr o
Pună nu demult, locul situat lângă „Țesătorii 

de mutase" din Lupeni era un maidan. Phn de 
gunoaie, plin de bălării. Seara, pe-aici treceau 
bețivanii, împleticindu-se la ieșirea din nume
roasele unități de „alimentație publică" aflate 
în partea aceasta a Lupcniului. Cum însă locul 
nu este unul de periferie, cl umil aflat în plin 
centiul orașului, oamenii și-au pus întiebarea: 
ce să facem cu el? Si minerii de la mina Lupeni? 
ca de a .fel și edilii, au găsit soluția: un parc 
pentru copii. S-a muncit, zdravăn. Primii au 
fr-st cei de la mina Lupeni. S_a turnat beton, 
s-au pus tobogane, hinte și alte alea. Sâmbătă, 
10 iulie, peste 1000 de copii, nu mai vorbim de 
tătici, mămici, bunici au venit la inaugurarea 
„Parcului copiilor". Ne-am bucurat și noi, ală
turi de ej și de părinții lor, de soarele lui iulie 
și de acest parc atât de dorit. Privindu-i pe voi
nicii de-o șchioapă, mai că am li lăsat vârsta și 
am fi sărit și noi la hârjoanu, Tot uitându-se la 
copii, între părinții care nu s-au cunoscut nicio
dată, s-au L-gat dialoguri? In vârtejul cuvintelor 
spuse nc-nm trezit cu toții. Nimeni nu-a avut o 
vorbă grea. Cu toții ne_am retrăit un crâmpei 
de copilărie. Dar lucrurile nu par să se oprească 
aici. Iată ce nc spune unul dintre tătici, domnul 
Petre VI :icu. „Ar merita să aibă f.ecare oraș 
din Vai a Jiului un astfel de parc. Și totuși, se 
pr-ate fac* mai mult. Privatizare., comerțalui și 
a s< ' • .?> iar economi' - in general oferă mui e 
s l'.i! 1 pentru ca parcul să fie tot mai bine dotat. 
De ce nu . ar crea, pe bază de concesionare a 
spa'.ții-sr o micro-n-țca dc- „căsuțe" cu surprize 
c- ’ru cepii. 1 ’e , c ie . ofere copiilor sucuri, 
d i suri. jm s alt.. .; tf. 1 de bucurii. Sc poate

reaîitete muit așteptată
face, în continuare, un mic Disney-land. O șină 
îngustă, o locomotivă de mină cu două mini-gări, 
trei vagonete și trenulețul copilăriei ar fi gata. 
Primăria ar câștiga și în popularitate și in bani. 
Acum, pentru a bea un suc, copilul venit în parc 
trebuie să traverseze strada principală, cu toate 
pericolele pe care le poate aduce aceasta. De cc 
să nu avem în paro un chioșc ca din poveste, 
unde o „lleană Cosânzeană" să ofere sucuri. 
Eu am venit cu copilul. Nu m-a lăsat să merg 
la meciul de rugby. M-a adus la parc. E frumos. 
Revin ln idee; ce, care dispun de capital trebuie 
lăsați să investească în parc. Fără opreliști. îmi 
parc rău că datorită revoltei de la mina Lupeni, 
tocmai cei ce au construit parcul nu se pot bu
cura de bucuria copiilor. Trist".

Copiii au venit. Câtă frunză și iarbă. Inau- I 
gurarea s-a făcpt prin ei. Singura oficialitate a I 
fost domnul viceprimar Bucur. Și dumnealui cu ■ 
o mină prea puțin veselă. Parcul există. Indiferent I 
cii au venit sau nu cei „revoltați". Pe cop i nu J 
i-au interesat grijile provocate artificial celor I 
mari. Ei și-au văzut de joacă. Și bine nu făcut. 
Lucrul bun rămâne lucrul bun. Poate să zică I 
cine, cc-o zice. Lupeniul are un parc pentru copii. J 
Primul d'n Valea Jiului. Se cunoaște că în Lu- I 
peni sunt și oameni cu suflet. Lupeniul are pri- • 
mar cu adevărat, are exploatări miniere care I 
știu că dispun dc forța necesară pentru a se im- | 
pune ca principali factor; în diriguiren vieți: ■ 
sociale și culturale. La Lupeni. spre, deosebire | 
de iubitul nostru oraș de reședință municipală. ■ 
nu se pierde timpul. Și nici nu se Jac an de an I 
campanii electorale. . .

Ilorațiu ALEXANDRESCU I

RAC — OAIE
Treceți printr-o perioadă de 

melancolie. Situație în care veți 
găsi totuși o delectare pentru 
timpul dv. liber.

LEU — IVI XIMUȚA
Starea de armonie, seducție și 

bucurie vă revine treptat ajutân- 
du-vă să progresați pe toate pla
nurile.

FECIOARA — COCOSUL
Astăzi manifestați multă ini

țiativă, îndrăzneală și spirit în
treprinzător. Fapt ce vă ajută în 
aplicarea unor mai vechi proiecte.

BALANȚA — CÂINELE
Z;ua de azi vă îndepărtează 

puțin de partener(ă). Pentru a 
reveni pe aceleași „lungimi d<? 
undă" trebuie să-i acordați mai 
multă atenție.

SCORPION — MISTREȚ
Un (o) prictcn(ă) infl lent(ă) 

poate interveni azi pcnlru a vă 
sprijini in realizarea unui dezi
derat mai vechi.
SAGE'IATOR — ȘOBOLAN

Perioada de instabilitate emo
țională nu s-a încheiat încă. Și 
azi vă marchează aceeași stare 
de plictiseală și indispoziție.

CAPRICORN — BOU R
Este posibil cu azi anumite !e- 

gaturi mai vechi să se rupă. Dar 
la fel de posibil este să încheiațl 
noi contacte și contracte cu vi
itori parteneri. _ • •

VĂRSĂTOR — TIGRU
Nori negri în tot ceea ce vă pro

puneți. Alegeți, dacă mai faceți 
ceva, sau vă lăsați păgubaș.

PEȘTI — IEPURE
Acum aveți puteri depline pen

tru a vă realiza dorința de a fi 
din nou stăpân pe situație. Deci 
acționați repede!

BERBcC — DRAGON
Vă bucurați, de o zi plăcuții, 

fără probleme. Mai mult decât 
atât veți avea chiar uncie sur
prize frumoase.

TAUR -I ȘARPE
Sănătate, este precară. Deși 

sunteți un sportiv „tare" e 
bine ca măcar astăzi să o lăsați, 
în acest domeniu, mai... moale.

GEMENI — CAL
Armonia și fericirea revin în 

viața dv. sentimentală, iar par
tenerii vă vor oferj bucurii alese.
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7,00 TVM.

10,00 TVR Iași,
11,00 TVR Ciuj-Napoca.
12,00 Worldnet Usia.
12.30 Descoperirea planetei.
13,00 Ecran de vacanță.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15.15 Album de vacanță.
15,35 Invățați engleza americană.

16,00 Actualități.
16,05 S.O.S. Natura I
16.35 Portativul preferințelor.
17,05 Arte vizuale.
17.35 Pr0 patria.
18.35 Tarafurj tradiționale.
19,00 Cultura în lume.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Film serial. Destinul fami

liei lloward.
21,45 2 X 2.
22,15 Viața politică.
22,55 Gong I
23.25 Actualități.
23,10 Magazin cinematografic.

0,40 Rock-panorama.

TURISM, TINEREȚE, COMPETEIJȚĂ
Dacă într.'bi pe cineva in

s»-uni unde este sediul S > lății 
Comerciale „PARÂNGUL" S A., 
n,j cred că primești răspuns. in 
'.schimb, daca Întrebi ' unde c te 
Hoiciul Petroșani, mai pe scurt, 
„H.P.“_ul, vei afla imediat. Ba 
mai mult, ți se va răspunde cu 
zâmbetul pe buze, pentru cu 
„H I’."-ul cste o firma apr ci.ita 
de turiști și dc ioc.liniei. Noul 
director al SC „Pumni tll“ SA este 
<1 nnul Giieorghe Tulitu, <-cono- 
1 priceput in ale comerțului
ș. sinului, cu experiență și
ide ovatoare care vrea să facă
din II P.“ și din „Parângul" SA, 
bijuterii, I am intervievat zilele 
L 'eu e și, amabil, ne-a răspuns,

— Cum st ați cu banii7 între
barea, deși directă, este esențială.

— „H.P“-ul este „Pc profit". O 
investiție și o firma rentabilă. 
A'.m în acest an un profit de 
câteva milioane. Cazarea merge 
mai bine. Localul — mai exact 
spațiul pentru alimentație publi
ca — nu-i fti'osit la capacitate. 
In cele câteva zile care au trecut 
dc când am îcceptat să dețin

director al ace4 i firme am căutat 
să cunosc atât aspectele financiare 
ale firmei cât și oamenii cu care 
lucrez.

— llob lul este o clădire impo
zanta.

—- Tocm ii pcnlru că avem spa
țiu, intenționam extinderea acti
vității. Vom trece și Ia vânzări 
„cil gros" dc mărfuri. Avem o 
mașină de tr msport ncfolosită 

la capacitate. De,asemenea vom 
închiria spații și pentru alți a- 
genți economici. Aștept un alerte 
in acest sens. Vrem să cumpărăm 
lin autocar. Este stringentă ne
voia lui. Ce fel dc turism putem 
face clacă nu avem autocai al pro
priu? In prezent, folosim autocare 
închiriate, ccca ce'nu este foarte 
rentabil. Vom pune la dispoziția 
turiștilor din alte părți, ca și a 
pvtroșăncnilor posibilități de a 
cunoaște împrejurimile Văii, a- 
ccștl inegalabili munți Parâng și 
Retc zat, fie iarna, fie vara.

— Alte proiecte?
— Nici sistemul dc reclama nu 

este corespunzător. Se va moder
niza in curând. Cât privește ser- 
siciih- în alimentmția publică, din
colo de îmbunătățirea și diversi
ficare i meniurilor vom organiza 
programe dc divertisment cu In
terpret i dc renume, având carac
ter de nlght-club. Muzică, dans, 
antren, calitate în servire pentru 
turiști ca .șl pentru pctroșâncnl.

Actuala braserie intenționăm să 
o transform .nî într-un magazin 
complex, restaurantul va cunoaște 
noi prefaceri. Avem in atenție și 
grădina de vară ca și terasi ba
rului, incă insuficient folosite. Șl 
hotelul, cotat in pre.ent cu două 
stele, are nevoie de mult.*. Ami 
început, zugrăveli în etape, ale 
clădirii. Vom reconditiona mobl-. 
lierul. Ambiția noa ră cst@ de a 
avea un număr de camere eare, 
prin confort să sc situeze cu mult 
deasupra categoric, de 2 stele a 
hotelului. Oricum, pornim la' 
drum optimiști. Vom fi competN 
tivi. Vrem să devenim în scurt, 
foarte scurt timp, m partcncț 
cu prestanța in fața tuturor agen- 
ților de turism din țară șl de 
peste hotare. Aceasta înseamnă 

ca prin servicii de calitate, prin 
prețuri moderate, accesibile, Ho
telul Petroșani să fie căuta* de 
agențiile de turism, l’etroșanlul 

să reintre in itineraiiile turistice 
ale țării, ca poartn principală da 
pornire spre Retezat șl Parâng.

*■>•■■■•>■•••••••• .............................................................................■

Reportaj realizat <lc Ilorațiu ALEXANDRESCU
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DNA TON
Argumentele presei tinere

Nu știu și nu sunt sigur de 
f.iptul că, săptămâna trecUiă la 
Costinești, colocviul intitulat tât 
de sugestiv „Argumentele piesei 
tinere*-, a lămurit ceea ce, de fapt, 
r.e căznim cu toții să aflăm de 
aproape 3 ani: Ce este presa tâ
rî â .și ce vrea dunsa? De ce spun 
de aproape 3 ani? Pentru că îmi 
permit să cred — în propria-mi 
opinie — că presa cu ad/vărat 
tânără a apărut abia după mo
mentul 22 Decembrie '89. A fost 
p'-.ite singurul câștig al nostru, 
singuiul pe care putem spune 
c-î-i datorăm Revoluției.

I ară îndoială, suflul nou din 
presa postdecembi istă a fost 
ad is de tineri. Tineri dornici de 
r rmare intr-un domeniu atât de 
difcil și complicat — in ciuda 
aparențelor — cum este presa. Și 
rmi ales pr sa pentru tineret. 
C.î unii mai consideră și acum 
’ .î .după Revoluție presa română 
a fest invadată de di’etanți" este 
t ib, lor. In fond trăim intr-o 
so. -.2 democratică.

Dar să ri venim la ceea ce în
seamnă „argumentele presei ti- 
nere“, la noi. Deseori am fest 
acuzați — și pe bună dreptate că 
nu ne ocupăm îndeajuns de pro
blem, le reale ale tinerilor. Că 
dezvoltam incisiv latura de diver
tisment pentru tineret, inclusiv 
în această pagină. Și este f >arte 
adevărat. Iar asta pentru simplul 
motiv câ noi am considerat că 
intr-o lume plină de dificultăți 
și probleme, tinerii mai nu ne
voie nu doar să le spui că nu 
vor avea locuri de muncă, sju că 
vor fi prost plătiți Ci din ontră, 
trebui* să le acorzi și o clipă de 
destin 1 re. Un moment de 1eri- 
cire, dacă este posibil.

Vom încerca însă, în viitorul 
apropiat să lărgim aria tematică 
a „Paginii Tin-rilor* și asupra a- 
cestei laturi. Și, ca un prim pas, 
vă propunem — în organizarea 
noastră — întâlniri săptămânale 
cu tini relul din toate orașele Văii 
Jiului. Întâlniri la care, împreună 
cu ins it.iții noștri, să încercăm

.să dezbatem câte o problemă pe 
care voi nc-o veți ridica. Din 
motive organizatorice am decis 
ca prima noastră întâlnire să aibă 
loc la Vulcan, intr-un loc pe care 
vi-1 vom comunica din timp. A- 
șadar, vinerea viitoare ne propu
nem să dialogăm cu tineri, din 
Vulcan (și nu numai) tocmai pe 
tema atât de fierbinte a: „ARGU
MENTELOR PRESEI TINERE**.

Așteptăm totodată să ne scrieți 
mai mult la redacție, nu -numai 
pent. u de pe acum consacratele 
rubrici muzicale și sentimentale. 
Vrem să ne dezvăluiți și cele'alte 
.probleme ale voastre, gândurile, 
propunerile, doleanțele voastre.

Dar până una-alta, săptămâna 
viitoare, vom publica un su
gestiv sondaj asupra a ceea ce 
este la ora actuală „STAREA TI
NERETULUI ROMAN**. Uq son
dai întocmit de Centrul de Studii 
și Cercetări pentru Probleme de 
Tineret. Apo, așteptăm opiniile 
și comentariile voastre asupra a- 
cestui incitant subiect.

Thank you, Gill!
M :r»i. 13 iulie, zi fără gh! 

am avut p.c... :a de a o avea ca 
< _■ in r l'jcție pe ciumn -oara
Gi.l de la Ambasada Murii
B a <i din București. Dimni- 
s a, o târ j cu p frr.il lung și 
aa. !‘i, ne-a 15 ..it iu sufletele ra- 
v Vite. C-l mo* mult însă nc-au 
emoționat cuvintele ei frumoase 
referitoare la „Ps-lna Tinerilor*.

GRI nc-a adus, de la mama ei 
de acasă materi ile fo .iie int«re- 
■ante despre vi,.ta tinerilor din

M u . a Britanic D’n numărul vi
ii r, vom inceica sa vă răspun
de ' la întrebarea: „Cine sunt en- 
glt-pi și ce vor ei?“. Veți afla ce 
fac ei atât la școală, cât și In 
timpul liber, dacă au fși de unde) 
bani d buzunar, ce tac după cJ 
termina școala, ciind (și cum) se 

sătoresc, div orțcaz.1. fac copii, 
etc. Orice asemănare cu viața 
nr. s.râ este, vâ rugăm foarte iru- 
mos să ne credeți, absolut mtâm- 
plăt - ire.

C U ? I D O N
MAIT; AI din *.ul..in nu are, din păcate, nici o legătu.a cu 

eroina ri ui.i ui cu același nume al lui Mircea Eliade. Am spus 
-din u. ntc", pcn'ru ci a mea corespondentă din Vulcan nu e 
•u.'.tuilă n ri d-; focul sacru al dragi,.stei și nici n-a adus, măcar o 
dată, o :.i urii jertfă pe al; rul lui Amor. Intr-un cuvânt: nu iu- 
b> te pe nimeni, deși are impresia câ i-4c iubită. In aceasta consta 
ncivricirea fetei.

Geaba a încă rcat Maitrej i-ul vulcâne.in să se indrăgost șasciîl 
'le,de e.. aj.nțeie fetei au rămas fără rezultat. A privit ore-n șir 
y . a t:r,i;i băiat simpatic, a of Ut chiar de vreo două ori, dar
de L. ir.. ■ .Ut, n-a reușit să se indragost. iscă. „Ce a fac? — mă 
inti-.aba clisp rată corespondenta — cum sa fac -,ă mă îndrăgostesc 
fi eu de cineva.’*

DCtgâ M. itre;. i, poate am să te dcz.aniag. se. dar Cupidon nu 
tr,ia? ". ți ps bază de cerere cu timbru fiscal. Nu poate â-ți 
pru.nim 'ă, de C’-.iinpiu, mâine la ora 17 fix te v»i indrugostj 
pan i-n '.uliul ure.hilor. pentru câ nu ar fi cinstit. Poate m>a să 
ti: . igtl/e câ, mai devrtine, dar niciodată prea târziu, se va în
tâmpla i cc ți dorești cu atâta patimă. Ai grijă. Insă: l. teie care 
doresc a o dt. mul: să se fndrtîgc.stc.iecă aUing să v> .eitosu.teslio- 
neze și .i scaiuact oftând in braț le primului „băiat mai deoa bit* 
«me ie i*>e In cak. Încearcă să-ți t mp-'n'zi dorința. Când uniți 
că se apropie ci za, fugi lap.d și fă un duș re-.e. Tc vei răcori 
nițel, cix j • it d

Lui DGR1N din reiroșaiil iruou,. s<.-i c» r s. u. e p. ... . ..u -
z'en’a cu czre-i răspund la scrisoare. O fai in numele pî»tv '3 
instituție a poșt șilor ca șalariați, a mea .a și Ctipidon. Doiin iu
bește „o fată ci; ochi albaștri, blonda*. I’ăna aici nimic rău. Râul 
vine pe Imit și-i face pe cei doi să se certe. Nu contează din ce 
motiv, pentru că vina li aparține în întregime flăcăului Acum Do
rin e singur dar nu e inca sigur dată trebuie să-și ceară scuze. 
Pârcica nici. Doline, este că e mai mult ca sigur că trebuie â-ț| 
cerj :ei'L-,.c. Imbracă-ți rapid geaca do blugi, pune-ți adid lipi cei 
mu ușori și fugi ja prietena ta. Până nu e prea târ: iu.

Pagină realizată de

Ștefan CIMPOI

\ aii I.OCQIA

Tiberiu VINȚAN

CONCURS

Mozaic discografic
Inaugurali-, începând de astăzi, în cadrul „Pa nu Tinerilor** 

o nouă rubrica, inlitulant.î „MOZAIC DISCOGP AF1U”. Este vorba 
desigur despre o rubrică adresată tuturor iubitorilor muzi di. I» 
cadrul ace-te, rubrici dorim să publicam să] taie.'ml, la solicitarea 
cititorilor, de pe acum binecunoscutul „TIN TEN TOP*. Pentru 
realizarea aceduia, rugăm toți disc-jockey din Valea Jiului să ne 
trimită la redacție săptămânal, topul discotecilor in care activează. 
De asemene i, vă rugăm .pe voi dragi prieteni sa ne trimiteți pre
ferințele voasl'e muzicale.

Astăzi vă prezentăm TIN TEN TOP-ul realizat de noi, prin 
sondaj, în discotecile „LUCULUS** Vulcan, „VON MONTI.S* Pe
troșani, „AMICII* si „.STOP** din Uricani, la care am fost invitații 
1) HADDAWAY — What is I.ove?; 2) 2 UNLIMITTED — No limitf 
3) DR. ALBAN — One Love; 4) UB 40 — Cun't llolp Ptlling m 
Love; 5) V’IIITNEY IIOU.STON — I have Ilolhing; C) ACE OF 
LASE — lia.ipv Nations; 7) CPT. JIOLLYOOD — Onlv V.’lnt Youț 
8) ACE OF BASF — AII That Sile Whants; 9) IOAN GYIURI PAS- 
CU — Mi-am luat colac; 10) FRANCESCO NAPOLI — Bucna sera.

INFORMAȚII: • D și s-a retras, cu gândul de a face o pauză
SANDRA i fost desemnată de curând c., fiind cea mai frumoasă 

solistă de muzică Ușoară de pe mapamond, depășind-o pe cea care 
se află în vogă la ora actuală, V.’liitncy Ilouston. Fapt care -î de
terminat-o să afirme că-și va scurta perioada de vacanță, doar Ia 
un an. • In timp ce Margareta Pislaru revine cu succes pe scenă 
muzicală românească, prin lansarea — săptămâna trecuta la ma
gazinul „Muzica* — a discului „Un pod peste ocean'*, 0 altă repre
zentantă a song-ului anilor ’70 se retrage din viața artistică. Este 
vorba despre Mirabela Dauer, care a'decis să abandoneze scena 
„din care nu -o mai poate trăi1* preferând vânzarea de cărți. • Au 
mai r imas puține zile până când, la 22 iulie, își va deschide por
țile o nouă ediție a „Festiv dului-concui s de muzică ușoară'* de Ja 
Mamaia. La care Valea Jiului este reprezentată în acest an de 
solidul Marian V ușile din Lupcni.

RĂSPUNSURI LA SCRISORI: • Ne " pare foarte rău dar din 
nefericire, condițiile tipografice nu ne permit să publicăm, așa 
cum ne solicitați stimată d-ră Ale- andra Bejan, și postere. Poato 
n viii r, cine știe? ISABELA MANEA, Petrila: Deocamdată in 
Valea Jiui i avem alegeri și manifestări sindicale și mai puțin (ca 
sa nu *pun cl.iar deloc) show-uri muzicale. Poate spic debutul lunii 
augii vom încerc;, noi să încropim ceva. Evident cu resursa lo
cale. Iar d i-'.i vom avea și sponsori generoși... • Pânu una-alta mă 
opresc aici, nu înainte de a vă reaminti că aștept scrisorile voastre 
pc adresa acestei rubrici, ln binecunoscuta adresă a redacției. 
• Hai pa'

D’SC-JOCKEY

GIGANȚ1 Al ROCKULUI

Cea mai frumoasă 
cititoare _

PiNK FLOYD (i)
Grup format la Londra in 1965, ce trese 

drept unul din cele mai controversate gru
puri ale anilor '70. Totuși un lucru erei 
.sigur. Panilor de rock le venea greu 
fie rr utri față de muzica Pink IȚoyd, eara 
era in f..pt o combinație de rock progrq- 
-.iv, jazz, country și rnuz.ică electron.-ă. >

La început, cu aparatura închiriată, 
trupa cântă doar'în mici restaurante lon
doneze, numindu-se mai în.âi l'he Arcnl- 
lectural Abdabs, apoi The Screarning-Ab« 
dabs având-0 ca solisilă pe Juliette Gale. 
Odată cu v<nirea lui Kute Gale (voce) șl 
Cline Metcalf (ba.ss) își schimuă din nou 
denumirea în Thc T-Set. Alături de ej 
amintiți mai cântau George Roger Wi.ers, 
Creat Book II im-Cainbridge cbass, voce, 
.sintetizator, gong, efecte), Nicao as Ber- 
kelcy „NICK* Mason-Birmingham (tobe, 
percuție, timpane, efecte) Richard Wiltiam 
„RICK“ Wright (orgă, pian, harmon im, 
violoncel, sintetizatoare) și jazz-man-ul Bob 
Close (chitară solo). Acesta din urmă va fî 
înlocuit după numai câteva ip amâni da 
excentricul și totodată gen. .Iul Rogeff. 
Kcith „SYD‘* Barret (chitaiă solo, voce).

Gdntă cu venirea lui Si d Barret, trupa 
își schimbă numele în „PINK FLOYD 
■SOUND", ulterior rămânând r umai „PINM 
FLOYD*. La b..za acestui rime stă un dlso 
Re blues imprimat de D rret împreună cu 
PINK Ander.son și FI.OȘ D Council.

Cornel POP
Va urma)

Drfjf/îul care nu duc@ /a foj'ssrfcs, nu duce nicăieri (IV)
Vrăjitoria, cu feluritele ei foime 

pr.mitivo originale, r.te o trecere 
de I; idolatrie la superstițiile e- 
xr.u.nte și in popor ti nostru creș
tin. Are, ca toate practicile oculte 
și preocupările ancestrale alo ve- 
chdar reugn păgâne, mai multe 
foi .ne de manifestare:

a) spre „binele" mdn m u •— 
magia albă.

b) spre „râul* individului — 
magia neagră.

Din Magia alba Iac parte des
cântecele, deoarece după credința 
păgânilor și a unor creștini ne
priceput!, ele se fao spre bine, 
adică pentru a vindeca uncie beli 
eau a alunga spiritele rele. In ge

neral, mati ria pen'.iu descântece 
este: apa, diferite buruieni, sub- 
st mț i iiimi' <• i f u n ic r ice, 
etc.

Da-.i uikihi iu opnut .mele 
l< acuri s.iu am ’liorări, aceasta 
s- i făcut lie prin puterea vinde
cătoare a unor buruieni, fie prin 
sug'.stie sau autosugj.stie 1 se 
dări.’ ( bolnavului convingerea câ 
se va vindeca.

Magi i neagră este chemarea 
mai mult sau mai puțin conști.n- 
tu a diavolului, este o intoircire 
spre Satana, de care ne-am lepă
dat la botez. Biserica a aruncat 
blesteme grele, afui isenn și ana-

leme Înfricoșătoare a*upra ccii i 
ce o pra ticau, a celor ce o sus- 
țuieail și a c-'lor e.iie nv.rg la 
vrăjitm i.

Vrăjitoria

S-a crezu’ și se crede că intre 
vrăjitori șl toți diavolii din iad, 
Cu care se unesc și lucrează, se 
Încheie o al'anță, un M rlc învo
iala, cu obligații reciproce.

Diavolul care s-a obrăz.iucit a

isi .ti chiar1 pe Mântuitoi ul. zi- 
cândti „Toate ace'.tctl ți I ? voi 
da ț'ic, d ica Tu, cu/ând, l'e vei 
în-.lliiia nuc" (Mat'-i, 19; T,u:n l, 
5—3), pentru câștig necurat, a- 
trage pe vrăjitor de partea si. 
ca să se muncească cu el in <d. 
Vrăjitoarele se d iu diavolul ■ cil 
suflet cu tot spre munSire veș
nică m iad, i ir acela le pune i.i 
dispoziție puterile lui diavolești, 
de rare ele se folosesc pentru un 
câștig murdar și blestem it.

Vrăjitoria e-te un fel de meș
teșug și învățătură cu care se

chc.u ... puterile întuii. ru ala., dia
volii,,și n iniieabă dlf- rite In .uri 
tainice oamenilor incogno^. dale 
nunții omenești.

Unii creștini m<ig la vr.iiitori 
din următoarele motive: p .tril 
ca se f ie sănătoși; pentru că le 
arată ce o să se în umple in vi
itor; pentru că I ul i,lmc.sc orice 
dorință >A I ict r..u ia orice om, 
su ie insoure sau sa se mai ite 
clapa bunul Im- pi .c, pimtru «ă 
le este teama d ■ diavoli să nu 
mai facă vrmin ruU și astf'l ii 
îmblânzesc, prin vrăj.lorii care 
sunt ca niște Icrl.'e aduse diavo
lilor.
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MICA PUBLICITATE I Publicitate
ANIVERSARI

GU DRAGOSTE alătur 4J 
trandafiri pentru cel mai 
suflet, ing. Covaci Ioan, ln 
versare, un gând bun, cer 
ți multe bucurii. „La mulți 
T.I. (0124621)

de 
iubit 
ani- 

senin 
ani

re, suprafața dc 50 mp și un 
depozit de 50 mp, ambele cen
tral, Aninoasa. Telefon 544705, 
după ora 21. (0124646)

DOCTOR Iacobescu Mari-a tra
tează orice afecțiune, acupuno- 
tură. Telefon 544368. (0124551)

îțiCÂND în buchetul vieții 
prinzi cel de-al 17-lea trandafir, 
dragă Gagyi Zoltan (Zoii), părin
ții iți urează multă fericire, bucu
rii și toate cele bune. „La mulți 
ani !“. (0124665)

VÂND Skoda S 100, stare bună 
de funcționare, cu motor rezer
vă, dezasamblat, verificabil. Preț 
500 000 (negociabil). Petroșani, 
str. Aviatorilor, bloc 64 A, ap. 
11 (după ora 15). (0124649)

OFERTE SERVICIU

VÂNZ ARI

VÂND apartament 
Petroșani, Aeroport, preț 
te avantajos.' Relații : 
torilor, bloc 5/6, 
(0124650)

2 camere, 
foar- 
Avia- 

după-amlaza.

VÂND urgent Volkswagen 
Golf 1500, înmatriculat, benzină, 
automatic, în perfectă stare; mo
tor și cutie Volkswagen Golf 1100. 
Telefon 560421, 560669, Lupenr.

VÂND microbuz 
D, fabricație 1985. 
Bar

Mercedes 207
Informații :

„Raluca", Lupeni. (0124654)

SOCIETATEA Comercială BMV 
Lux Impex SRL angajează tineri 
cu studii medii pentru studioul 
de înregistrănj audio-video, ti
nere fete în vederea calificării 
ln meseriile: barman, ospătar, 
vânzător. Selecția va avea loo la 
Bar Jiul, miercuri, 21 iulie, 
12. (0124657)

SCIIIMB LOCUINȚA

ora

ca-

VÂND apartament 
Petrila, boiler, 50 1, cazan 
Relații: str. 22 Decembrie, 
ap. 43, sc. IV. (01246G1)

2 camere 
baie.

bl. 4,

VÂND urgent televizoare color 
Panasonic și Philips, 85 000 lei. 
Petroșani, Aradului, 9/1. (0124655)

DIVERSE

SCHIMB apartament doua 
mere, parter, Petroșani, Aviatori
lor, bloc 8/4, turn, cu garsonieră 
în Unirii, parter, sau etaj I. Fără 
filodormă. (0124658)

PIERDERI

VÂND Dacia 1300, preț 
ciabil, stare perfectă 
514032. (0124662)

nCgo-
Telefotk1

VÂND sufragerie și bibliotecă 
cu dulap, etc. Petroșani, 22 De
cembrie, bl. 10, ap- 9. (0124663)

VÂND televizor color Philips, 
Bă 000. Petroșani, str. Arădamlor, 
nr. 10.

SOCIETATEA Comercială 
„Diamant1* SA anunță licitație 
publică în data de 30 iulie 
1993, ora 10, în vederea închi
rierii a trei spații de depozita
re. Informații și înscrieri. Ia 
sediul societății. Condițiile dc 
participare sunt conform legii. 
(0124653)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Buzdug Lucian, 
eliberată de EM Vulcan. O de
clar nulă. (0124660)

Dacia 1300 — 630 000, 
: mo- 

pie-
80 000 
sport

Telefon 
de

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Paraschiv Rom că, 
eliberată de EM Vulcan. O declar 
nulă. (0124648)

DECES

MAMA Achim Maria anunță cu adâncă durere încetarea fulge
rătoare din viață a scumpei fiice

VÂND
negociabil, piese de schimb 
tor, cutie, planetare și alte 
se, televizoare color, între 
— 120 000 și televizoare 
color și alb-negru.
544739, Petroșani — vizavi 
IUMP. (0124644)

VÂND televizor color Grundig, 
funcționare ireproșabilă, 87 000 
k4. Telefon 541902. (0124620)

VÂND Volkswagen și 
inghețată. Societatea 
Alcazar, B-dul Păcii, 
(0124566)

mașină 
Comercială 

Lapenl.

ANTONICA ILIE1
Chipul ei ii voi păstra în amintire toată viața. (0124G17)

S.C. GENERAL TRANS
S. A. Petroșani

VÂND motocicletă 
nouă, patru timpi, 5 
ion 544862. după 
(0124638)

950 cmc, 
viteze, tele- 

ora 16.

VÂND video player Sharp, 
160 000, negociabil. Relații: Pe
troșani, str. Dărănești, nr. 16 
(bar Riant), Intre orele 10—15. 
(0194637)

VÂND garaj boltari, ușă 
lică, lângă Liceul economic, 
iefon 542371. (0)24640)

meta-
Te-

str. Livezeni, nr. 12

ANUNȚA 
organizarea în fiecare zi de luni, la sediul societății 

LICITAȚII 
pentru vânzarea unor mijloace de transport auto.

Lista cu mijloacele de transport se poate consulta la 
sediul societății.

VÂND casă particulară 
bila în Petrila. Informații, 
lefon 550191, între orele 
(0)246 41;

la
17

mo- 
tc-
19.

VÂND Dacia 1310, înmatricu
lată — 800 000, televizor olor, 
85OJ0. video recoider, 125 000. 
Petroșani, Ghcorghe B ir ițiu. 22. 
Telefon 515826. (012)643)

VÂND mașinii scris Brdhcr.
Telefon 570011 (0124615)

VÂND bar-consignație (cate
goria I), cu toate dotările necesa-

s c eliltro-star sin
Comcrcializ&ază și montează instalații recepție satelit
■ RccePtoarc stereo ARCON, IIUT GENERAL. IIUT 

PROFESIONAL, LAS \T MICROSi AR
a LNC SPC 0,9 — 1,1 dl»
Ei Antene aluminiu — 1,25 m, 1,3 m, 1,6 m
■ I’oziționcre, actuatoare, mufe E, monturi polare 

pentru orice lip de antenă.
■ cablu coaxial tip ARCON
■ Preț mediu instalație completă 255 000 Ici.
kl Garanție, serxice, montaj
Petroșani ,str. Avram lancu, nr. 8, telefon 5L5G32. 
Uricani, str Republicii, nr. 20, telefon 273. (0121629)
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Exploatarea Minieră
Petrila Sud
ORGANIZEAZĂ CONCURS

în data de 28 iulie 1993, ora 10, pentru ocuparea 
postului de

— consilier juridic
încadrarea se face conform Contractului Colectiv de 

Muncă.

Informații suplimentare la biroul I’ONS al unității.

Exploatarea de Preparare Petroșani
ANUNȚA

organizarea licitației, referitoare la lucrarea de reparații 
capitale — lucrări de reparații la conducta de aducțiune 
Boanccle — Coroești în zona Iscroni.

Licitația va avea loc in data de 2 august 1993, la ora 10.

Consiliul local
al orașului

Vulcan
ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICA

pentru concesionare a două terenuri în vederea realizării 
unor garaje înșiruite, în conformitate cu prevederile de 
urbanism aprobate potrivit Legii nr. 50/1991, după cum

urmează :

1.10 garaje auto pc un teren în suprafață de 240 mp, 
situat in localitatea Jiu—Petroșani, str. Lăcrămioarelor.

2. 16 garaje auto pe un teren în suprafață de 381 mp, 
situat în orașul Vulcan, str. Jiului.

Concesionarea terenurilor se face pe durata de 25 ani.

Pentru ambele amplasamente, taxa minimă de pornire 
îi licitației este de 200 lei/mp/garaj.

Documentațiile licitațiilor se pot procura contracost de 
la Consiliul local al orașului Vulcan — Biroul urbanism 
și amenajarea teritoriului.

Taxa de participare este 3 000 lei.

Ofertele se depun până la dala de 9 august 1993, ora 
15, la Consiliul local al orașului Vulcan — Biroul dc urba
nism și amenajarea teritoriului.

Licitația va avea loc in ziua de 10 august 1993, ora 10.
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