
S Șlagur la moda „Bir, oița, bir". Se cîntă in apul, nontck- fie
căruia. Eh Avem materiale antiderapante? RAGCL-nl zice că da.

In nădejdea asta, spitalul ă Iaca provizii de gips, fese și scîndu- 
rcle. ■ Nu vă fie frică, Paroș ni ul... nu pică! ES Primăria Petroșanii i- 
lui zice într-un raport de sezon. „La Paroșeni și la RAGCL s-au fă
cut revizii prin montare și demontare de pompe, vane, ventile, și 
regulatoare**. Le-au dat jos și le- au pus la loc, Bl „Poa* să ningă 
poa’ să plouă, am canadiană noua", zice comersantul întreprinzător. 
La preț liberalizat. SI Nu avem nevoie de iarnă, mergem în piață și 
ne ia cu friguri.

ii BULETIN
• In l’aring stratul de zăpada 

măsoară ă cm, • Temperatura 
minimă înregistrată in ziua de 
23 octombiie la Petroșani a fost 
de minus 2 grade • In l’aring 
temperatura minimă a coborit 
in aceiași zi piuă la minus 7 
grade • I’. ulm peri» via urmă.

METEO
loare meteorologii stației din Pe
troșani ne-au comunicat : „vre
mea va fi friguroasă, sini posi. 
bile căderi de zăpadă, dar nu in 
cantități mari. Oricum — ger. 
o ( er variabil. Zeul viaturilor, 
l.'d, \ a sta liniștii".

)

t

Miercuri număram fulgii, joi măsurăm 
zăpada. Ce urmează ?

A început să fulguie; a .și nins. Dacă pînă 
acum oamenii treceau pe stradă oameni triști, 
îngindurați de acum îi vezi zgribuliți, mai gră. 
biți. Dar, iarna dă semne certe. O iarnă de care, 
pentru cei mai mulți, n-a mai fost... Unii nici 
nu-și ascund gindurile. Pe stradă, în piață, în 
magazine te întreabă direct: „Ce vom face la 
iarnă?" „Cum vom ieși în primăvară?" Cine 
știe? Dar cine nu știe?! Doar cei care pleacă 
cu nonșalanță de la o tarabă după ce au lăsat 
o albastră, dintr-un buzunar destul de subțire, 
pentru două kilograme de cartofi. Cei care nu 
au de pus zilnic cîte un pachet de jnîncare pen
tru 3—1 copii înainte de a-i trimite la școală, 
și-i văd întorși, după cîteva ore, cam vineți de 
frig și ccrînd tot mincare. Nu știu, poate doar 
cei sănătoși tun și tineri care nu au nevoie de 
medicamentele care se vînd de cite 3—4—5 ori 
mai scump decit anul trecut.

Dar ce o fi la iarnă? Vor mai crește prețu
rile? Va fi piinc? Dar căldură? Ciți vor mai 
primi plicul de șomer? Vor mai fi materiale 
in atelier, pe șantier? Dar bișnița, abuzurile 
vor mai adinei haosurile și sărăcia?

- ...Întrebări amare. întrebări îngrijorătoare. 
Răspunsurile pot fi multe. Dar, nu încurajatoare. 
Ce răspuns poate li mai edificator decit rapor. 
tul primului ministru Stolojan asupra progra
mului noului guvern. Guvernul s< va confrunta 
in perioada imediat turnătoare cu dezechilibre 
severe la aceasta intrare în iarnă. In prim-plan 
se situează asigurarea energiei și problema a- 
provizionăi ii populației, îndeosebi cu unele 
alimente. Evaluind necesarul de resurse externe 
pentru energie in trimestrele IV a.c. si I ’92, 
este nevoie arata primul ministru, de 1.8 mi
liarde dolari, iar pentru agricultură și aprovi
zionarea populației, tot in cele două tiiir. sire, 
de inca 1,3 miliarde dolari.

S c, precis și incredibil; 3,1 miliaide dolari1 
Puțul supraviețuirii noastre in iarna aceasta 
m care am și intrat. Prețul mmimcii și al moș
tenirii, dc asia dată nu a fostului regim, ci a 

proastei administrări a econom, i in ultimul 
an și... Pentru ca, știm bine, odiosul ne-a strîns 
el cu ușa cum ne-a strîns, dar n un avut nici 
o datorie externă. Este adevărat ca nici mult 
sperata bucurie a scăpării de datorii n-am 
trăit-o. Dar, de atunci, in cele 20 de luni tre
cute, am reușit să avem deja 4 miliarde dolari 
datorie externă. Și să mai avem și blocaj fi. 
nanciar în economic; uzine, mine, fabrici care 
produc la jumătate. Și m ii avem șomaj si in
flație galopantă care a redus de cîtcva ori pu
terea de cumpărare a salariilor și a pensiilor, 
ca și interesul pentru o muncă decentă — unica 
sursă de venituri, dar și de produse pentru a- 
coperirea veniturilor. A scăzut interesul pentru 
munca, pentru producție, dar a crescut corup- 
ți i, interesul pentru speculă.

Există întrebări la fel de am ire si răspun
suri pe măsură și în agricultură. Griul nu s-a 
recoltat in întregime; porumbul s-a cules ab,.i 
o treime, sfecla de zahăr și fio- rea soarelui e 
încă, încă, in buna parte, pe cimp... Cartofii să 
fim mai optimiști: i.a hotărit î i . aducem de 
peste hotare... ■

Iar căldura? M-a rugat cineva ri, cu dis
perare, o bunică, ieșită nu demult la pensie și 
dăruită m ii mult nepoților, dorit citirii ziare
lor: ,.S rie, domnule, un lucru. E îngrozitor! N'-a 
fost niciodată ca afară să n îga, iar în casă 
caloriferele să fie reci..."

Ce să răspund bunicii? C. a .pus dl. Stolo
jan? Că ne așteaptă, cum spune lumea, o iarnă 
grea, mai grea decit am avut vreodată? Că pen
tru a ieși din perioada critica, de criză, în care 
nr- zbat, m, va trebui să ‘ treacă timp mult — 
timp in care munca să-și recâștige interesul 
celor mulți, iar administratorii treburilor publice 
si rit vma realiști, să treacă de la promisiuni 
demagogice Ia fapte, iar în zbaterea lor zilnică, 
sa pună maint a intereselor personale, pe cele 
ale sem oilor?

îoan 1)1 Bl.K

J»

CURRICULUM 
V I T A E

DAN

ministrul industriei
Născut la data de 21 m.nlie 

IJ.i.l, in București. A absolvit 
l'acultatca de Automatica din 
București in anul 1977, l'aculta- 
te.i de Economia Industriei a 
.Academic; de Studii Economi

ce in anul 1983, precum și cursul 
postuniversitar dc Comerț Ex
terior. A urmat, de asemenea, 
8 cursuri de perfecționare teh
nica.

A lucrat la întreprinderea 
„Opijca Română" din Bucu
roși; ca inginer <!<• producție, 
ingjnor de sistem, inginer prin
cipat 1«. apoi, șef atelier ex
ploatare.

CONSTANTIN 
FOTA 

ministrul 
comerțului și 

turismului
Na ut 1j 13 iunie 1:»35, în 

l'iicaht dea Ișalnița, jud-țul Dolj. 
A absolvit Facultatea de Co
merț 1 derior din București In 
anul 1960, precum și cursurile 
de poljtică comercială GATT 
și promovare a comerțului, la 
Geneva.

In anul 1977 a obținut titlul 
dc doctor in Relații Economice 
Internaționale.

Din iunie 1990 a îndeplinit 
funcția de ministru al Comer
țului ți Turismului.
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Momentul adevărului
bulversați de povara grijilor cotidiene, care ne apasă din 

ce in ce mai greu, pe măsură ce se apropie iarna, ne paște peri
colul de a nu da atenția cuvenită problemelor majore ale na
țiunii. Semnalul de alarmă care a rasunat in Parlamen.ul Româ
niei prin raportul cu privire la abuzurile și fărădelegile comise

: împotriva românilor de grupurile unoi extremiști incitați de idei
șovine și de iredentism, ne-a pus in gardă și a strinit un vil de

' indignare. Proceselor dureroase din perioada de tranziție și re
formă economică li se alătură, astfel, un nou motiv de Îngrijo
rare — însăși ființa noastră națională se află in fața pericolului

j dezmembrării. Se pare, că nu-i de glumit. Există tendințe clare
a.c unor forțe oculte dinăuntru de a dezmembra țara, in nume- 

l le democrației. O trecere în revistă a manifestărilor iredentiste 
i și șovine ale unei minorități a minorității maghiare din ultimul, 

timp pune in evidență această constatare. A existat si se mani
festă cu virulență o amplă și diversificată campanie propagan- 

; distică de denigrare a realităților din România In cadrul acesteia 
se înscrie afirmația mincinoasă că in țara noastră se pr icțicâ un 

i genocid împotriva minorității maghiare. In mediile de informare 
publică din străinătate cazul maltratării sălbatice a lui Cof " iu,

I cu prilejul evenimentelor tragice din anul trecut do la Tg. Mu. 
reș continuă să fie prezent ca un „argument" al intolerantei

1 românilor față de unguri. Consfătuirea de la Eger a diasponă 
maghiare, repetatele declarații mincinoase făcute unor ziariști in 
străinătate de către președintele de onoare al UDMR, Laszlo To- 
keș, cu privire la drepturile minorităților in România, formarea

i unui guvern-fantomă al Transilvaniei, la Budapesta. sint fip'c 
care se leagă, culminind cu recenta încercare de autonomizare a 
Județelor Harghita și Covasna. Agresivitatea propagandistică șo
vină maghiară s-a manifestat cu prisosință și pe pl in intern. Cei 
ce și-au ridicat glasul, exprimindu.-i opinia si dezam ol ama fată I 
de îredenta și șovinismuț minoritarilor m noritatii maghiare au fost 
etichetați de unii fruntași a, UDMR dmpt ftisțidi și evtremi'b.
na’ analiști. Cu alte cuvinte, in spiritul intoleranței specifice idoo- ; 
logiilor partidelor totalitare se atentează la drentul democratic 
de exprimare a opiniilor1. In spiritul aceleiași intolerante s_au 
formulat și în Senat propuneri vizind interzic-re'i i desfiin’area 
unor partide politice, cum sint România Maro, PUN'R u PSM. 
Considerăm că a sosit timpul să spunem pe nume c-dor ce '•c f ic 
v;novațj de aceste repetate manifestări de încălcare a principiilor 
c.'i m»ntare a c democrației și statului de drept. Momentul i<1'- 
v.irult ■ îl constituie runeri a vălului tăcerii în l> dură cu ri ni- 
f tă'ilc șovine si iredentiste alo minorității minoritarilor ma
ghiari. Guvernul Roman a amînat in mori n •'ir’tifjcnț dezbaterea 
raportului care a fost pr>:g,'n1.it re nt în T’ ir! mm du! Pom'-eei. 
C'.n luziih' i.oporlulu: au fost d.iv.ăluif" in Par! imcnt după 
c. . in prealabil, a fost ascu’tnt și prezentat opiniei rmblir-e in 
mo l democratic și punctul dc vedere separat, al UDMR Si sne. 
r im că aleșii noștri din Parlament vor da dovadă de luciditate, 
rv-pon .abilitate și fermitate in apărarea valorilor democrației și 
a demnității naționale. V iorel STRĂHȚ

La blocuri no1,
Intr-adevăr — așa cum se re

latează in scrisoarea adresată re
dat șei — a losl vorba de ceva 
greu de înțeles. Despre ce este 
vorba; in spatele blocurilor 43 și 
44 de Pe bulevardul Mihaj Vi
teazul din V ulcan erau amplasa
te containere de gunoi. Urmare 
a recl.imațiiior citorva locatari, 
cum că mirosu] resturilor mena
jere le ajunge pină In casă, a- 
O stea au fost mutate peste drum. 
Adică., peste bulevard. I-i vreo 
2—300 dc metri. Și, cum puțini 
erau ace.a care catadicseau sa 
n orgă cu găleata pină la locul 
resp» riiv, in scurt timp zona din 
»palcle blocurilor a început să 
fie garnisită cu gunoi.

Zilele trecute am făcut o raită 
în perimetrul rc pectiv. Lucru- 
r. .■ s-au mai îndreptat In parte. 
So’in în parte deoarece container-

obiceidh Vduii
rele au fost readase țî amplasate. 
Nu știu daca exact pe acelea,î 
locuri. Unul este la o extremitate 
a șirului de blocuri, iar un altul 
la oealaltă. Cel situat in par.ea 
vestică deci cam in spatele ma
gazinului fcro-melal, este insă 
de neintrehuințat. Și aceasta de
oarece a fost lansat cu capul in 
jos. In aceste condiții este lesne 
de ințeles de ce in jurul său se 
găsește deja o grămadă de gunoi. 
, Mai demult, îmi relata d-na Le- 
tjtn Olarii, șefa Pizzerioi de la 
parterul blocului 44. mai era un 
container, amplasat chiar în 
dreptul magaziei unității I.a ju
ni itatoa ț rului de blocuri. Acum 
nu mai este". Lucru care se pm- 
te lesne sesiza: pe lotul respectiv 
tronează n micti'â movilă tic <JU- 
noi Deb, blocuri noj și obiceiuri 
vechi. ,fîh O )

ZIUA ARMATEI
uctombrie 1944. Cărei. Ultima palma de pămînt 

românesc este eliberată prin jertfa Armatei 
țării. Odiosul dictat de la Viena este anulat de 
facto. Pină la biruința finală asupra ciumei 
hitleristo-hortiste va mai trece timp și zeci de 
mii de eroi necunoscuți vor înnobila glia, adu- 
cind st popoarelor vecine libertatea. Eliberarea 
patriei de sub ocupația străină este deja un 
fapt împlinit. Armata romană, ostașul erou au 
dovedit că sint una cu țara. Așa cum dovedi
seră la Mărăsesti, Oituz, sau mai înainte la 
Plevna și Smîrdaii, a-a cum dovediseră la Pău- 
liș si pe Someș.

Oastea țârii. întrupată in cei mai bravi fii 
ai săi, a fost dintotdeauna scutul de nădejde 
la hotare. Așa au •trăbătut și au dăinuit prin 
vremuri, românii. Muncind și apărindu-se. Două 
verbe înlănțuite organic, unul mustind sudoa
rea, altul sîngele. Soldatii, căpitanii de oștire, 
domnitorii neînfricați au fost cinstiți si vene
rați de popor, asem< nea sfinților. De aceea 
Sfintui Sinod a si propus maii recent canoni
zarea bmecredpi >o dor voievozi, apărători si 
slujitori ai vetrei noastre de latinitate, ai legii 
strămoșești, ai ființei noastre de neam.

Sărbătorim la crepusculul autumnal Ziua 
Armatei. Nu tragem Ihiie pentru a aduna, dar 
pste n voie să spunem că după Revolutiv a fost

regîndită fundamental pregătirea și instruirea 
trupei, chiar dacă înzestrarea armatei este de
parte de cerințele moderne. Doctrina militară 
națională, nonofensivă este închegată, echili
brată, curățată de orice soluții propagandistice. 
Armata este astăzi o apărătoare a statului de 
drept. Instituția armatei a fost prima care a 
aruncat peste bord mcntal tătile comuniste, ca 
una din cele care a pătimit cel mai mult din 
această cauză. Rațiunea de a fi a armatei este 
avărarea integrității, independentei și suverani
tății statului rom în. Militarii țării sint gata 
oricînd 'pentru a-si respecta jurămîntul față de 
patria lihe-ă si rfuFinJi

i
-i. col. Emilian GROZA

’ i.
Cu prilejul Zilei Armatei ieri au avut loc so

lemnități de depunere de coroane de flori la 
monumentele eroilor din Valea Jiului, la mo
numentul generalului erou Dragalina, aflat pe 
defdeul Jiului și la monumentele din cimitirele 
eroilor.

Cu celași prilej, domnul General Locote
nent NICULAE SPIROIU, Ministrul apărării 
naționale, a adresat printr-un ordin de zi feli
citări întregu ui personal al Armatei și a su
bliniat obiectivele de importanță majoră care 
stau în față oastei țării în perioada următoare.

ȚARI PARTICIPANTE

Liza TlB *91 (iii)

U N G A k i A

i........ .. ... ... , i.ii.ii-
nal un partener comercial uț l n- 
gariei. informații privitoare .a 
colaborare i in acest domeniu a- 
veam să jnim.m in cadrul con
ferinței de presa organizată cu 
ocazi i zilei pivilionulivi ungar 
la TlB Dl. Konya Lazlo, consi
lier comercial al ambnsnd-J târU 
vecine la București, no infor
mează cii „in urma schimbărilor 
sociale sj economice intervenite 
în România s-a acumulat anul 
trecut un activ maghiar do 113 
milioane de ruble, circ a fost re
dus, în cursul acestui an la nu
mai 21 milioane de rnbl". în.-e- 
pînd cu luna ianuarie 14391 s iu 
pus jie baze no; m1.-ili:lo econo
mice bilaterale ho’ărindii-se efl 
deront'irjln de n’ă’1 1 ■> cc'i|mbiri 
să so fan.ă în devize ]îbe- ron- 
ver1 bile Cu toate acestea ana 
retinut r,ă vr>1l|m"1 rin ^g|<jmh'H’i 
a riino-.-’U o vn»-*dicX i'vmln'lr0. 
.Astral nvrorhil linear rr»*-r P-rnA. 
nia a foft r:frat. tn nri-ndn g 
btnî a'a înnSți Ja U
In cec* ce privește importul, a- 
cesta a fost di 19 mjl. dolari, la

ta și in ce a luiij.u. uvcsl sulimm: 
pareza rom.mă a imporlaț Um 
Ungaria iu special bunuli dc larg 
cui um țuu.c.uit, m.or. lo jre, 
mcuic.4ffi.Hle; m irfiip ce de cea
laltă parte scuimbul a constat in 
Suie, mobila, Ciiiimcdle, ciinuil. 
lntreprinder.le nucj și mijloci , 
private aparute >n ambele țări 
au ctat un imi.u.s ciiiegoric eo
ni r.ului de schimburi directe. 
La ora actuală există in Româ
nia nu mai puțin de 70 dc firme 
mixte. zVdresindu-] domnului 
consilier inlrebarea: In ce fel 
s-ar putea concretiza crearea de 
asemenea societăți mixte și in 
Valea Jiului ?, am primit urmă
torul răspuns: „Desigur, o rola- 
borare comună cu întreprinză
tori din Valea Jiului este bine
venită. Noi avem la ora actuală 
posibilitatea de a asigura cone
xiuni în orice domeniu de activi- 
ta'e. î’entru aceisig nu es'o ne
voie dacît do a conta-ta ambasa
da Ungariei soiir'it’ndu-i snr i;n“ 
îmbucurător es’" rH asemenea 
faptul câ în ultima vreme în 
nic; o tară nu s-.n inveslit capital 
maghiar ca în România, datorită 
tocmaj aceitcj init, ative particu
lare.

Desigur, pcn.ru a se de lansa 

dcpunl dc- o și mm mare amploa
re ua rol esenț.al ii au și mgu
rile unei ..ațiOiicuc. Conlinuind 
b acii ia, in inele maghiare au p<ji - 
licipjl și anul acesta la TlB ex- 
puiuiidu-ș produsele Pe ° sup.a- 
1 i,a de circă lai) mp. Prezența 
nia .hiară de tuiul acesta s-a con
cretizat prin preziența unor firme 
d real prestigiu internațional. 
Este voroa de firmele 
TUNtJSRAM (elemente de 
minat „nomber one“ la ora ac
tuala dui lume), DUTERM țlT. 
(elemente de termoficaFe), 
EGoZOV RT (cazane), VILLERT 
(pompe submersibile, aparate de 
sudură, generatoare, regulatoa
re), KGYV (construcții de fan 
brici) și KOMPLEX (construcții). 
Ultimele două sint prezente nu- 
m ii cu birouri de informare.

Sa mai adăugăm că România 
ocupă la ora actuală locul 13—14 
in relațiile comerciale ale Unga
riei. Vom încheia nu înainte de 
a reda cuvintele domnului Ko
nya Laszlo, care se pot califica 
drept o maximă de domeniul a- 
facerilor: „In afaceri, ca și în 
dragoste, e nevoie dc două perso
naje': Fără comentarii.

i
Tibcriu VINTAN

Intre cartierele Monșoara și 
Daiias din Vulcan sint puține 
deosebiri. Primează asemănările. 
Cea mai cea este că in ambele, 
condițiile de locuit, de viață, in 
general, sint la limita suporta
bilului. flntru cei care, de voie, 
di» nevoie, s-au obișnuit cu ele, 
chestiunea nu mai are impor
tanță. Mai râu este pentru aceia 
care caută să evadeze din ghet- 
touri, in suer.ința găsirii unei 
locuințe n ii omenești. Dar, de 
c ■ o mai multe ori. efortul este 
ziil .-nic.

Din Morișonra, mai precis de 
p strada Dccebal. nr. 36z4, nc-a 
parvenit un asemenea SOS A 
fo4 lansat, intr-o scrisoare adre
sată redacției, do domnul Con- 
stin'in Murarețu, anpalat al 
F M. Vulcan DiimaeJui șt so
ția locuiesc împreună cu '/icrii 
intr-o bar ică — o cameră st 
l urâtârie. Baraca c ca vai de 
r pul ni ; pore’o căzut, tnncii- 
i i n’.il'lerc.a. it>r<'i'-i>’. Si, în 
jSbr., suțja o-,te Însărcinată in 
jante luni. Deci, peste două luni 
l aram, și-n a destul do a"lome- 
r i'ă, va adăposti încă o vi t ito 
Oir" noas- 'î.

Normal, dl. Murarcțu n a aș

teptat ca să-i pice din cer o 
casă decentă. Pentru el, soție și 
copilul care In curintl va veni 
pc lume. A început el însuși s.o 
caute. L i sindic atul minei i s-a 
Zis să găsească el o locuință

0 dnrință numită aimrhiinuiit

goală și, dacă reușește, să vină 
și i se va da repartiție pc ea. 
După un timp, omul a gătit un 
aparlami nt din cartierul Brazi. 
S-a ințeles cu vtcldul lomtar, 
dar, pe cind să primească re
partiția, alia ca locuința a fost 
predată altcuiva. I ir acc-st nlt- 
c'iiv-i este fratele liderului dc 

siniiii at. „.. Am avut și < u o 
sj>i■r.ința, vă spun sincer că mi 
mai știu cc ’-ă mai fac, pc unde 
să mai umblu, câ m am sătu
rat", rc lateaz.'i semnatarul scri
sorii...

I.i mina Vulcan, dup i ce.l 
pun in tem i, domnul Nicolac 

Crouoru, liderul sindicatului li
ber din exjiloa.are, îmi spune: 
„Mă puneți intr-o postură, cum 
să-i zic. Nici nu eiam în loca
litate cinci fratele a primit a- 
partament**. D scoate din în- 

curcălură dl. Dragoș Slanoscu, 
vicelidcr ; „Repartițiile se lac in 
comisie, miercurea. CtnJ .mi re- 
paruzat ajiarl.imc ului ac< la lia- 
telui d-lui Croitorii, clumiu ilm 
nu era aici. Era la Baciul cu a- 
Jutoari . Tm minte ca tratele 
dinsului a adus bon de la EGCL. 
A fo .t primul care a adus bon. 
Ce pot sa vă mai s,>un t Ne 
confrunt mi des cu astfel dc as. 
pecte : persoana care in aj’iir- 
tamenlui vine de mină cu soli
citantul, zic îl dau la ăsta, ca-i 
văiii-meii. Dar la repaititie a- 
vcni și noi niște criteiii: -.oli'-i- 
lantul să aibă cel puțin un an

vecnime la mma, sa li 
rit legitim. Daca nu-i cu i ■ d. 
sa amu atunci cel puțin 4—<mi 
la mmă și să ti k-ment
bun".

intre tini|i, MuHlft . uuuru
și.a amintit ceva a. p centul cu 
al chiui caz ma piczeiilasem ia 
dumnealor : „Parca il știu. ,VI-a 
opru, pe noi o uala sau d doua 
ori". Dujcă care iși notează la- 
teic In agenda sa dc luciu. îl 
rog un singur lucru : ncuin, claca 
omul, deznădăjduit, s-a aure »at 
z.iariilui, sa nu he privit chioriș 
Promite ca nu, in nici un caz.

Îmi dau seama ce* înseamnă 
pentru un sindicat rezolvarea 
problemei locuințelor. z\cesten 
și buteliile dc aragaz. La m na 
Vulcan șapte sute și C'-va de ce
reri d-_- locuința i-Uaplâ O re 
zoliițu. Ș-mtc -uite i o.'Vi de 
c.izilil dc rcz. ’lvat. Unele, po.itv 
m .1 piisantc ca acesta dl fata. 
Soluționa: ca lor 1< către comi
sie trel.nic I acută însă in’i-o 
siiu’in i manieră : a obi-'ctivitid ii. 
Pcnttii i inlittura su'pir lunile 
cari i'.enen ază hoincmdorc.a oa
menilor.

Ghem glie OLTEAN U 

in etapele intermediare 
la fotbal

Dl'clZlA B : JiU( Petroșanj — 
Gloria Reșița 2—1 (î—1). Au 
în R idu, imn. 24, Slancu,
mm. bU, i.specliv h mrescu, mirt. 
43. Do.iu a ratat 11 m în irnn.

Gaz Metan Mediaș — Jiul 
1ELIF Ciaiova 3—1; Astra Arad
— FC Bihor 4—1 ; Chimia Km. 
Vile ea — Metalurgistul Slatina 
3—2, Meiului Bocșa — UM Ti
mișoara 5—1; CSM Reșița — UT, 
z\rad 2-0- FC CFR Timișoara
— IPA Sibiu 3—1: FC Dr. Tr. 
Severin — Aris Arad 1—1; Uni
rea Alba lulia — Metalurgistul 
Cuc ir 2— I.

D Vlz-lA C : C on^li uctoi ul Cra- 
îova — Minerul Vulcan 1—4 l 
A‘< Baro-.ni — SI’CI’I Craiova 
4 - MiiT.ri.il Miitru — Pandu
rii | Jm 2_i ■Minorul MVă- 
s,n — M.norul laipcni 3—4: Mi
nerul 1'inaiu — Petrolul Tideni 
2--(t- l’.uirigui l’ tida T.onca — 
Auiol' iziil Craiova 2 0 Tr.
Severin — Dierna r>r ov.i 3 — 1J 
Pelrolul S'oina — Petrolul Căr- 
bunești 3—l). -

pcn.ru
MiiT.ri.il
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Cele mai mici prețuri de cazare
■ NU EXISTA SEZON Șl EXTRASEZON — NUMAT 

OSPITALITATE, CONFORT ȘI AMBIANȚA
■ Un pat costă 125 do Ici. Col mai scăzut preț di o 

țară
■ Camera — 250 lei. Mobilată, mochetată și curară
■ Nici o clipă fără apă curentă
■ Centrală termică proprie. Căldură și apă caldă în 

permanență
■ Fiecare cameră dispune de duș
■ Cazare fără restricții pentru populația locală
■ Room service — la comandă
■ Fiecare nivel, fiecare cameră oferă o vedere unică 

a peisajului.

i Carte de vizită
i
| ■ Complexul „GAMBRINUS" a fost dat în folo- I
| sință în anul 1972, la numai 3 km de municipiul Petro- I 
I ?ani-
I ■ Patru puncte cardinale t [
I — Aer ozonificat
’ — Zonă turistică unică
I — Cărări de munte 1

— Servire ireproșabilă I
■ In fiecare an, cele mai reușite revelioane.
■ Au fost găzduiți aici, de-a lungul anilori

I* Papsodia Română
• Corul Madrigal
• Teatre profesioniste
• Scriitori
• Elita sportului românesc
• Oaspeți de marcă din țară și străinătate 
Cu toții au avut numai cuvinte de laudă. 
Program zilnic — 10—21,30.
■ Telefonul util pentru dumneavoastră, 42173. Vă i 

| puteți rezerva locuri din timp. '
1 GAMBRINUS, IN VIITOR i I

■ Va deveni privatizat |
■ Videodiscotccă • i

| ■ Program non-stop '
■ La GAMBRINUS vă veți simți totdeauna ca la dum- I
j neavoastră acasă. I

• Angcla AMARII-.I, șef de 
unitate • Alexandru GIIIURA, 
barman • Eleonara TÎRZU, bar
man • Ida STARNA, ospătar
• Toader SUCURDEAN, ospătar
• Elena RADUCU, bucătar • An
gelica 1’AGNEjER, bucătar • Mar
eea ONICT, recepționer • Ghl/cla 
STEPAN, recepționer • Maria

Personalul

TUI IȘ, recepționer • Neli TI- 
SARU, cameristă • Olguța PI.ȘTA, 
muncilor.

înaltă pregătire profesională. 
I iecarc dintre ci constituie un 
gir pentru calitatea serviciilor. 
Ospitalitatea este la ca acasă!

N U U I
Aici

se
organizează

• cele mai lungi reve. 
lioane
• cele mai reunite nunți
• cele mal „dulci" aniver

sări
• mese festive
• banchete
• agape

TAȚI!
9 Amintirile plăcute încep 

la „Gambrinus"
• Toate drumurile duc deci 

Ia motelul „Gambrinus"
• Și dumneavoastră puteți 

să vă numărați printre parti- 
cipanții la sărbătoarea împli
nirii a 20 de ani de existență
a mereu tînărului complex 

„Gambrinus". Se vor împlini 
în anul viitor.

O Musafirii dumneavoastră 
pot fi găzduiți oricînd la 
„Gambrinus"

GAMBRINUS

*
4 S

WC. >
■ 21 de mese și 84 de locuri pentru dumneavoastră 
Muzică — ultimele noutăți disco, audiție de excelentă

factură realizată cu aparatură modernă, competitivă.
■ Barul vă oferă: 4 sortimente de coniacuri, 2 sor

timente de wisky, 4 sortimente de lichioruri, vinuri albe 
și roșii, bere la cutie și la sticlă, de fabricație indigenă șl 
din import. Țigări produse la Tîrgu Jiu, Timișoara, Sfîn- 
tu Gheorghe și... Sfintul Import.

RESTAURANTUL
• Sucuri naturale, ape minerale
• Alte băuturi fine
• Bucătărie la înălțime
• Gustări calde și reci
• Mititei
• Grătare
• Gîrnăciori
• SPECIALITATEA BUCĂTARULUI: ciorba de bur

tă. Delicioasă
• SPECIALITATEA CASEI: tocăniță cu mămăliguțâ. 

Apetisantă.
• Cafea naturală și ness
• Alune americane, ultimul preț — 600 lei kilogra

mul. Semn că a venit America la noi.
• Terasa cu 55 de locuri. Panoramă îneîntătoare.
• Ringul de dans — 60 de metri pătrați
• Sala do recepție — primitoare, intimă, elegantă.

Pagină realizată de 
Doici NEAMȚU
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SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Loviturile sub centură se pe
nal izează.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Un mic diferend cu privire la 
ocuparea unui loc sub un „soa
re’’ mai cald.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

A trecut vremea prășitulul. 
Acum, eventual, „se sapă”.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Punctul dv. de vedere nu vă 
fi acceptat și asta deoarece nu 
reușiți să vi.l exprimați cu des
tulă claritate.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Cauza pe care o susțineți e 

HOROSCOP

deja pierdută. Nu vă mai irosiți 
energia.

IILRHECÎ
(21 martie — 20 aprilie)

Se impune o reevaluare a pla
nurilor dv. pe termen scurt.

T AUR
(21 aprilie — 21 mai)

Nu vă Incredeți in promÎMiu 
nilo făcute sub presiune.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Galeria dv. cu prieteni se va 
Îmbogăți cu Încă un exemplar.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Irascibilitatea de care dați do
vadă depășește limitele normale 
astăzi. Un conflict pare iinim nt.

I.EU
(23 iulie — 22 august)

O reintilnire plăcută cu o cu
noștință vecho.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Conjunctura p.n,. favorabilă 
ln< orcali-vâ noi ■ ui.

HAI \NȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

N< voia dc afecțiune vă va fi 
Satisfăcută. |

Din presa străină: NEWSWEEK — 7 octombrie
Protestele din România amenință procesul de reformă

Mii de mineri s-au deplasat 
spre Parlamentul României, a- 
runeînd cu pietre, bombe incen
diare și cerind guvernului să 
demisioneze.

Poliția i-a respins cu gaze la
crimogene și bastoane, dar, cu 
toate acestea, minerii au ciștigat.

Primul ministru, Petre Roman, 
inițiatorul reformei economice 
și-a anunțat demisia. Intr-un 
timp, se părea că și președintele 
Ion Iliescu va fi, de asemenea, 
înlăturat din funcție. Nu s.a în- 
tîmplat așa, dar menținerea sa 
la putere nu va exclude o nouă 
deplasare a minerilor la Bucu
rești.

MICA PUBLICITATE
MATRIMONI ALE

BARBAT bine, 60 ani, pensionar, cu gospodărie frumoasă, fără 
obligații, caut femeie în vederea căsătoriei, apropiata de vîrstă, 
pensionară, gospodină și fără obligații. Adresați : strada Maleia, 
nr. 57, Petroșani. (3120).

VINZĂRI

V1ND Pord tranzit, Opel transport marfă (izotermă), xerox. 
Informații, telefon -12707, sîmbătă, între orele 11—13. (3439).

V1ND convenabil CEC înscriere „Dacia", 1989, și automobil 
„Volvo". Telefon 13340. (3449).

V1ND garsonieră proprietate, mobilată, confort I și garaj, 
dublu. Telefon 70339. (3442).

PIERDERI

PIERDUT legitimație periodice nr. 8779. pe numele Pop Ale
xandru, eliberată de U. T. Petroșani. O declar nula. (3435).

PIERDUT legitimație periodice nr. J1539, eliberată de U. T. 
Petroșani. O declar nulă. (3441).

PIERDUT contract închiriere pe numele Salcie Lucian, eli
berat de EC.CL Petroșani. 11 dedai nul. (3444).

PIERDUT contract de închiriere pe numele Aconstantinesci 
Petru, eliberat de EGC'l, Vulcan. 11 declar nul. (3HG).

DECESE

CONDUCEREA Spitalului orășenesc I.upeni regretă dispa
riția din viață a celui ce a fost cunoscut in întreaga Vale a 
Jiului

Dr. ISACU 11 IA 1U
medic de înaltă ținută profesională și morală și prezintă con
doleanțe și întreaga compasiune familiei îndoliate.

Jl'PI IOAN,
fostul director coordonator al cCL, își în rămas bun de la rude, 
prieteni și cunoștințe.

Inmorniintarea, ora 15, din fața Poliției. (3152).

SINII ivi alături de familia dr. I.asconi Victor, greu încer
cată. prin trecerea in neființă a celui cp a fost un tată bun și 
vrednic.

IASIONI aTiREL
Sincere condoleanțe. I amif I cier. (3111).

COMI MORARI

Iliescu nu voia să piadă con
trolul asupra situației. Ca succe
sor al lui Ceaușescu, a fost ales 
anul trecut cu o majoritate co. 
pleșitoare în primele alegeri li
bere din România. Cu toate a- 
cestea, el nu sprijină o reformă 
economică sau politică. Partidul 
FSN, un loc sigur pentru foștii 
comuniști, a rezistat tuturor 
schimbărilor care ar fi putut di

minua puterea nomenclaturii 
prere voi uț ion are.

Roman era total diferit: libe
ral, inițiator al economiei de 
piață și al unei democrații veri
tabile.

Aflat intr-un loc secret al 
Bucureștiului, Roman a declarat 
că va rămîne în funcție pînâ va 
fi ales un nou succesor al său. 
El a descris evenimentele săp- 
tămînii ca fiind o lovitură ini. 
țiată de comuniștii care se opun 
politicii sale. Minerii din Româ
nia însă, au văzut aceasta în
tr-un mod diferit.

Cu o inflație de 200 Ia sută, 
ci au vrut mai ales să scape de 
cei care erau răspunzători pen
tru necazurile lor. Oricare ar fi 
fost motivul, complot comunist 
sau puci economic, rezultatul 

este același. înlăturarea lui Ro
man înseamnă sfîrșitul reformei 
politice și economice din Româ
nia.

De asemenea trebuie amintit 
cum elita comuniștilor *<sau foș
tilor comuniști) a reușit să se 
mențină în multe țări. Două 
treimi din locurile parlamentului 
polonez sînt ocupate de comu
niști. Dacă președintele Lech 

AValesa a cerut de urgență pu
tori care să-i fie conferite prin 
decret, pentru a putea conduce, 
aceasta nu este pentru atingerea 
ambițiilor dictatoriale, ci pentru 
că împotrivirea comuniștilor nu 
i.ar putea permite să realizeze 
nimic.

In mod similar, Republica 
Slovacia și-a cerut independență 

Anunț important
SPITALUL I.UPENI

invită publicul vizitator, aparținători ai bolnavilor să res
pecte programul de acces și vizite în spital în scopul asi
gurării și menținerii condițiilor de igienă, curățenie, a po
sibilității desfășurării în condiții optime a actului medi
cal.

Programul de față ține cont dc aspecte umanitare, de 
posibilitățile de vizită pentru aparținători salariați, pre
cum și de a se obține relații din partea personalului me
dical.

Zilnic 16,00—17,00
Sîmbătă 1 1,00—16,00
Duminică 11,00—16,00

Sucursala forestieră 
Petroșani

cil sediul in strada Angliei Salign.v, nr. 36, 
vinde, la licitație, două barăci de lemn adaptabile pentru 

cabane în zona Jieț.

Licitația are loc in data de 1 noiembrie 1991, la se
diul întreprinderii.

fața de Cehoslovacia deoarece 
liderii săi, mai ales vechea gardă 
comunistă, se tem de reformele 
economiei de piață de la Praga.

Democrații dețin puterea în 
Bulgaria, dar comuniștii contro
lează parlamentul, posturile cheie 
din cabinetul ministerial, armata 
și poliția. ,

Și în Yugoslavia, conflictele 
etnice între sîrbi și croați se a. 
dîncesc, dar adevărata luptă este 
între pluralism și comunism. 
Slovenia democratică își cere in
dependența față de blocul mo
nolitic de la Belgrad. Conducă
torii Croației semidemocratice 
(mulți dintre ei foști membrii 
de partid) au declarat război 
comuniștilor notorii din Serbia. 
Armata, vechea gardă a centru
lui, dorește să păstreze țara u- 
nită și prin aceasta să se sal
veze prin ea însăși.

Lupta din Yugoslavia pune 
oamenilor întrebări la care mulți 
dintre ci ar prefera să nu se 
gîndească. De exemplu, drumul 
spre democrație al Uniunii So
vietice va fi mai liniștit dccît 

cel al Yugoslaviei?
Violențele care au avut loc 

în România au fost în mod spe
cial neliniștitoare deoarece se 
puteau întîmpla cu ușurință și 
în altă parte.

IMPORTANT
Ia.

Ora de 
închidere a 

ediției 
14,00

- ---, -

PĂRINȚII anunța cu adincii durere împlinirea unui an de 
1 i dispariția iubitului lor fiu

SANINOjlU VALERIU
Te vom păstra veșnic în sufletele noastrrs (3428).

LA DOj ani d la fulgei ătoaica despărțire, închinăm îndti- 
jyrata noautrli ncuituro și dor memoriei soțului, talului și buni
cului nostru, incgalabilulu:

MIRAI STOICESCU
Eternă aducere aminte. Familia. (3424).

FAMILIA anunță că se împlinesc patru ani de la decesul 
scumpului lor

1*LTRUȚ ALEXANDRU
Nu-1 vom uita niciodată. Mama Rovnl Ana, fratele, snțîa șt 

fiul. (3147). „

In chioșcurile noastre, cartea anului 9

HOROSCOP
X

sau

AJUTA-ȚI DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru «.descoperirea11 

anticipată a viitorului I
■A — -

■ r“Taețla șl administrația i Petroșani, str. N. Băleescu. nr, 2, Telefoane Mcrcranat i 41662, 
Tiparul i Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu. dr, 2. Tel. 41365.

secții i 41H63. 42164


