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Colaborare universitară româno-maghiară
r Intre universitățile din Miskolc 
— Ungaria și Petroșani s-au creat 
relații de colaborare științifică. 

In cadrul acestei convenții, as
tăzi, do la ora 9, academicianul 
profesor Kovacs Ferenc, rectorul 
universității din Miskolc, susține, 
la Universitatea Tehnică Petro
șani, o conferință cu tema „CO
RELAREA FRECVENTEI FOCU
RILOR. ENDOGENE CU PARA
METRII NATURALI AI ABA
TAJELOR CU FRONT LUNG®, 
Reuniunea științifică va continua 
și mîine, cu conferințele: „Bazele 
teoretice ale optimizării ampla
sării lucrărilor miniere dc des
chidere", expusă tot dc academi
cianul Kovacs Ferenc șl „Hidro- 
mrcanizarca șl transportul hidrau
lic in minerit și alte industrii® 
prezentată de prof. univ. dr. 
ing. Dobreczcni Elemer, șeful ca
tedrei de Mașini miniere dc la 
Universitatea Miskolc.

Despre cum s-a stabilit cola
borarea dintro eelc două univer
sități ne-a dat eîtcva detalii dc 
interes dl. prof. univ. dr. ing. 
Andrei Magyarl, șeful catedrei 
Mașini la Universitatea Tehnică 
Petroșani.

— Adevărul este că noi am 
avut legături științifice cu univer
sitatea din Miskolc, însă s-au în
trerupt aeum vreo 10—15 ani,

cînd s-a strîns șurubul în con
tactele cu străinătatea. După Re
voluția din decembiie 1989, a 

început și interesul pentru astfel 
de relații .științifice. In octom
brie 1990 le-am făcut o vizită, de 
luare de contact, cum se zice, 
și am stabilit, cu acel prilej, de 
comun acord, că este necesară 

și posibilă o reluare a legăturilor 
științifice pe bază de reciproci
tate. Am întocmit chiar șl o con
venție între cele două catedre de 
specialitate, semnată în octom
brie 1991. Printre obiectivele pre
văzute ara stipulat: colaborarea 

științifică privind cercetarea în 
domeniul unor preocupări comu
ne; schimburi de studenți și ca
dre didactice, îndeosebi absol
venți aflați în perioada realizării 
lucrărilor de diplomă, schimburi 
de publicații științifice, deci 
informații. S-a prevăzut și 
bilitatea acordării unor 
de studii — dumnealor au 
ferit doua,

— In ce stadiu se află

tle 
posl- 

burse 
și o-

acum 
aceste legături care au semnifi
cații mai largi în ce privește re
lațiile de cunoaștere, colaborare, 
prietenie și bună vecinătate gu 

Ungaria?
— Dumnealor nc-au oferit și 

un schimb în domeniul practicii 
economice pentru 8 studenți 
două cadre didactice. Ceea 
s-n și efectuat. In vederea

tinderii legăturilor între cele două 
universități, la sfîrșitul lunii sep
tembrie din acest an, s-a semnat 
o convenție do colaborare între 
cele două universități, din Pe
troșani și Miskolc, fiind prevă
zute obiective la nivelul univer
sităților. Această apropiero s-a 
produs din 1991, în luna mai, 
cînd Ia Miskolc avea loc un sim
pozion știînțifio lnter-catcdre de 
specialitate. La scurt timp, în 
același an, o delegație similară 
de la Universitatea Miskolc nc-a 
vizitat aici, participînd la un 
simpozion științifio.

— Prin urmare, manifestarea 
știlnț'fică de astăzi, șî mîine, 
la care am înțeles că sînl invitați 
specialiști din unitățile miniere 
și do cercclarc-proieclare din Va
lea Jiului, este doar un moment 
semnificativ din recenta istoric a 
acestor legături?

— Intr-adevăr, așa.este. Numai 
că în astfel de contacte Științifice 
și omenești se găsesc noi căi pen
tru O colaborare alit în știință 
cit și în conținutul învățămîntului 
superior.
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Misiune dificilă 
pentru noul Parlament

Noul Parlament al României, întrunit Ja 1G octombrie. *.e 
află in fața unei misiuni dificile, căreia trebuie să-i facă față ir. 
viitorii patru ani. Pentru început, au fost constituite cele do i i 
birouri permanente ale Camerei Deputaților .și S natului, precum 
•și comisiile de lucru. Greul de abia acum începe, odată cu de
mersurile și negocierile privind formarea noului guvern.

Actuala structură este diferită de cea a vechiului Parlament, 
nu numai din punct de vedere al reprezentării pluripartidistc, ci 
și în ceea ce privește numărul mi mbrilor săi. Vechiul Parlament 
era compus din 516 membri, iar cel nou are doar 483, cu 33 de 
membri ai puțin. Numărul partidelor și formațiunilor politice cu 
reprezentare în Parlament a scăzut, de asemenea. Doar 116 de 
membri ai fostului for legislativ s-au bucurat de a fi realeși. C--1 
mai spectaculos aspect îl reprezintă faptul ca nu există o ‘ 
politică absolut majoritară, care să asigure 
legislative unilaterale. Acesta este, desigur, un cîștig pe 
democrației. In prim plan revine, deocamdată, întrebarea : 
fel de guvern va fi promovat la putere ? Va fi ales un guvern 
format din reprezentanții partidelor politice ? Sc va apela la 
formula unui guvern condus din experți și tehnicieni independenți? 
Poate fi numit, în deplin consens, un prim-ministru care să fit* 
reprezentant al Frontului Democrat al Salvării Naționale, in con
dițiile în care Convenția Democratică și-a anunțat, deja, intenția 
de a nu participa la un Guvern de un une națională ?

Nu este exclusă posibilitatea găsirii unor soluții și formule 
guvernamentale viabile. In condițiile actualei structuri, cele opt 
partide și formațiuni politice reprezentate în Parlament cu greu 
se vor putea uni în jurul unui prim-ministru politician. Se pa-c 
că ideea unui guvern format din experți și tehnicieni lndepen 
denți cî.știgă din ce în Ce mai mult teren. In prima sa conferință 
de presă despre reînvestirea sa în funcția de președinte al Româ
niei, domnul Ion Iliescu și-a dovedit valențele de moderator 
etalînd mai multe soluții posibile de formare a noului guvern. 
Nu lipsesc însă, uncie motive de îngrijorare. Formațiunea politică 
a Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, solidară cu 
partenerii săi din Gonvenția Democratică, deși și-a dobîndit man
datele în 
parate, a 
rea listei
Naționale 
schimbărilor foștilor lideri. Se bate monedă in sprijinul Ideii une! 
înțelegeri între FSN și unele din grupările parlamentare care s" 
află de partea Convenției Democratice. Partidul Socialist al 
Muncii și-a declinat, deocamdată, intenția de a particip», la rin 
dul său la formarea noului guvern. Ar mai rămîne deci, pentru • 
grupul parlamentar al Frontului Democrat al Salvării Naționale, 
posibilitatea unor coaliții cu Partidul România Mare și grupul 
de senatori ai Partidului Democrat Agrar. Dar aceasta nu este 
suficient pentru realizarea numărului majoritar de voturi necesare 
Învestiturii noului guvern.

Este evident că un Guvern lipsit dc coloratură politică, for
mat din experți și tehnicieni, ar fi mai potrivit, pe măsura cerin
țelor actualei etape a reformei economice, fapt subliniat în mod 
clar și de premierul Theodor Stolojan, la un an de la investirea 
ac.tualului guvern.

Se pare că numai o largă coaliție a 
zentate în Parlament, unite în jurul ideii 
tereselor naționale, va putea să asigure stabilitatea guvernamen
tală atit de necesară pentru redresarea economică și 
țării din criză. Vor fi oare capabile forțele politice să se 
în jurul acestei idei, pc deasupra intereselor de partid ? 
toacele săptămîni ne vor aduce, fără îndoială, clarificări 
sens.

forță 
luarea unor deciz'î 

calea 
ce

Senat șl în Camera Deputaților, candidînd pe liste se 
anunțat oficial că nu acceptă participarea sa la forțau 
viitorului guvern alături de FDSN. Partidul Unității 
a Românilor și-a redefinit poziția dc centru, în urma
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forțelor politice rejirc- 
ccntralc a apărării in-

scoaterea 
unească 

Urmă- 
în acest
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țBeatrice nu ne va ierta 1

IN EXCURSIE, 
LA BRÂNCUȘI

DESPRE UN ANUME
SPIRIT GOSPODĂRESC

O întreb pc domnișoara Bcatrice Licr, din licidcberg, reprezen
tanta Crucii Roșii Germane, prezenta, simbăta, la Balul Crucii 
Roșii, ce părere arc despre f piui c:i la ora asta (incă nu o 22.00), 
s-a terminat berea ?

— E de neiertat '
<— Ea dv. se intimpla?
— Da. dacă se bea foarb multa bir'-.
— Și bea ?
— Da, dar durează, totuși, foarte mult juna .se termină.
— Ce se bea mai mult, berea la sticlă sau la halbă ?
— Intr-o circiumă se bea bere la halbă. Are gu* l mult 

buri di.cit berea la sticlă.
— Berea de Hațeg are un bun renume. Cum vi se parc, în 

comparație cu cea de la dv. ?
— In Germania, am băut și bere mai buna și bere mai proas- 

d cit asta...
Deci, se poale și mai rău

mai

ti

Ștefan CIMPOI

I
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„Nu ne uitam străbunii și valorile naționale" 
— iată deviza sub care -12 de copii de la Școala 
generala nr. 7 din Petroșani au fost, simbătâ, 
intr-o excursie la monumente istorice din ju
dețul Gorj. Copiii au vizitat Gomplcxjul muzeal 
de la Tîrgu Jiu, casa memoriala „Brâncuși" și 
Tabăra dc sculptură contemporană dc la IIo- 
biț.i, unde au ascultat expunerea, deosebit de 
competentă și interesantă a profesorului Du
mitru Blcndca, muzeograful casei memoriale, 
recent întors din India, unde a „urmat" firul 
peregrinărilor operelor lui Brâncuși în această 
țară. Au mai vizitat sf'nb 
cu muzeul 
nici, locuri 
silfii !cască, 
celor 42 <!■- 
doamna învățătoare Aurelia Ncdov, și transmi
tem mulțumirile lor sindicatului minei Livczenl 
și conducerii acesteia, pentru sprijinul pc care

cx-
7 

Li- 
a-

a mănăstire Tismana 
mănăstirii, și sfinla mănăstire Lai- 
incărcalc de istorie, de reculegere 

Ne facem purtătorii dc cuvînl ai 
copii și ai organizatoarei excursiei

§
$
S l-au acordai, plinind la di poziție, pentru 
Ș cursie, „graliul", o ma ină. Cum la Școa 
Ș sint înscriși mnlți copii ai minerilor de 1 

vezi ni și l)i!) i, gestul r-npăla srmnifii iții 
I arte. (Călin llț >1.14 \N)

O „surpriză" pentru aulomobilișt) oferă, prin
tre altele, și intersecția străzilor (fost) 23 
gt.sl și (încă) Grivița Roșie din Petroșani, 
fața incintei UACCVJ o groapă destul de 
dincă, ascunsă după citeva denivelări (strada e 
neasfaltală) iși așteaptă cu sagacitate victimele.. 
Ga balaurul din poveste, ca se mulțumește ca 
cîte o „Dacie" pc zi. Proptită cu o roată in 
groapă, „Dacia" cu greu poate fi salvată și re
pusă in circulație. Și nu fără unele mari daune.

Groapa cu pricina se află in fața unei unități 
care, pi in definiție, este „de administrare". A- 
dică, are spirit a hninistrativ, gospodar De
sigur, ca nu se ocupă de străzi, ci de cantin ■ 
și căminele exploatărilor miniere. Acest pro
fil n-ar trebui s-o 'împiedice insă, să se în >ri 
jcască și de citeva amănunte ; curtea inc.n' i. 
strada dc care se loloscșle. Un gospodar ad ' - 
ral nu ar neglija aceste amănunte, ci, dimpo
trivă, le-ar acorda atenția necesară 
și ordinea pe care o asiguri in incintă și 
preajma ei te reprezintă in ochii vecinilor 
chiar in fața propriilor salariați.

De fapt și dezordinea sau neglijenta te 
prezintă. Dar altfel decit pretinde firma... (1 M )
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CULTURALE, CALDE SI RECI
Avanpremieră teatrală

Mult ast.-plată. premiera cu 
spectacolul „B it.ii in pluș" („E- 
xistă ner' i“), al cărui t xt il 
datorăm maestrului Marin So
rescu. va putea fi. in sfir-it, 
\ un.ita in ir -ar a colec
tivului T .tirului „I.D. Șirbu” din 
Petroșani. Spunem „colectivului” 
•a nu actorilor t •atriilui pentru 
că. a a cum ne a declarat1 dom
nul Dumitru Vi lea, în călit ite 
de n vizor al spectacolului, la 

r alizar a scenici își aduc con- 
1 o'itia toți vi i cari burează in 
t. atru — de la m ișinisti. pin.î 
! i .rlnr. Se an in’.i asad.ir. un

• ol modei n. inedit la P - 
tio-, .ni. îndrăzni*, la care s-a 
trudit vremi de pc-te 7 luni. 
Tiim> d doua ore. ne vom re- 
in*Pni ci simbolurile dramatur- 
I -i Ini Marin Soreseii. „A fost 
o investiție marc d(, energie, de 
'itfbt d.- b.ini rec moaște 
;■ ‘ la.i Dumitru Vel a. Care șu
ii ni i si faptul Cil nu s-ar fi 
r li. it ptctuolul făiă sprijinul 
<li isebit p«- care t< ti’iil l-a pri- 
ri .t d-s la I,ii>a in lirat< lor mi- 
r i. 'i rlin part'a . ndicatelor

'ui dilor r|. la SC „UMIRO.J” 
S' , E'.l Dilja.”

D e .rul . ’f 1 dreptul fas- 
r . nt. (Se nografia este sem- 
i l i I- Ebn.i B izdu an) Se fo
los ■ to .tc m'r'oac de pe c ir<- 
o i na r ond mpornriâ lc p-rmite. 
<rr.ipo. Memento irn- unici-, efec

„Capitalism” ...devean
<>-i ind iși '.a re iminli Inspectoratul județean pentru cul

ta • i domni.I inspector șef ca Județul Hunedoara cuprinde și 
V./. a liniai l Nil de alta, ilar nu l-am văzut pe aici și nici nu

■ r,i un or z nța onorați instituții pe care o conduce. Un exem-
I i . .mcret ni la oferit, r< c< nt. directorul clubului din Lupeni

allind de la tal-viziune cu se organizează o nouă ediție
a i hi u '.ului de interpretare a romanțelor și canțonetelor la Tir- 
I ișle. a do, it sa trimită l.i concurs citeva interprete tinere din 
E.lpeni S-a iriți rcsat la Tirgoviști', rle unde i s-a răspuns ferm 
<a invitați.i pufni pr.-.eli < ț ie a fost trimisă da multă vreme pen
tru toți inter,m ți, din ju leț. pe adies.i Inspectoratului județean, 
•i ■ i piesele ția concnren’i lor a avut loc încă la începutul lunii

■ plcmbric Nu e- te prima data cînd invitații adresate formațiilor 
ar i t :. ui inti rpri ților rlin județ de a participa la concursuri 
d nivel națion il sînt „uitate", cu bună știință, în dosare sau sînt 
< .ioinii ale < trein de tîrziu, deci devin inoperante. Si aceasta 
alunei cînd ar putea fi prez.cnți cu șanse reale de succes inter- 
pr. ți din Valea Jiului. A <i proceda foitul Comitet județean de 
riilii'r.i, a ,fi procedează .și actualul Inspectorat. Nimic nu »-a 
• 'limbat I Domnii din Deva tot cu fumuri de „capitaliști” au 
r.i'ii. s. Două Mării cu acera i pălărie, cu același stil de a sprijini 
cultura Județului. PAI. dacă sînt pe acePriși scaune, aceiași oa
meni cum să se lucreze în alt fel 7 se întreabă oamenii. Și au

«Jrcptit»’. (Călin HOLBAN)

te de lumini și sunet). Un spec
tacol — putem să vă dezvăluim 
acest secret — care arc drept fir 
conducător demasc.ir. a atrocită

ților reg'murilor totalitare, fie ele 
rle stânca sau de dreapta — toata 
r ima de tehnică din dotire. pre
cum și întreaga măiestrie a ac
torilor. Din nefericii e. tocmai 
datorită exigențelor tehnico, spec
tacolul nu poate fi Jucat, in Va
lea Jiului, dccit 11 Petroșani. 
Decorul său nu poate fi mont it 
pe nici o scenă din Vale. Numai 
la Teatru. Se așteaptă o afluență 
deosebită de public. Simbătă si 
duminică, două reprezentații. I.a 
premieră și-au anuntat prezența 
atit autorul. Marin Sorescu. cit 
și alte personalități ale artei tea
trale 0 criticii de specialitate, 
invitați din Craiova si București 
ai Fundației culturale ID Sirbn. 
•Se intenționează, d,- altfel cu 
prilejul premierei, o întîlnire a 
lui Marin Sorescu și a celorlalți 
invitați cu iubitori de literatură 
si tcitrn din Valea Jiului.

în par.iL. 1. actorii teatrului aii 
trecut deja la montare a unui alt 
sp ctacnl. o dramatizare după 
Victor Eftim u. semnată si pusă 
in scenă de Nicnlac Ghcrghc in
titulată „P.iun asul codrilor”. a 
cărui pr' mi' ră va avea loc în 
ziua de 29 octombrie.

I! M i;x ANDRI.SCU

SPORT
Fotbal, divizia BTroncea, debut cu dreptul

FG CARACAL — MINERUL 
LUl’ENI 0—1 (0—0). Joc crîncen. 
După meci, Tutac, Flichcș, Tron
cea și Ungureanu au fost duși 
la spital, unde li s-au cusut plă
gile, li s-au tratat „semnele”, 
confirmind comportamentul gaz
delor, unul de maidan.

FC Caracal și-a schimbat toată 
conducerea, numind și un nou 
antrenor, în p< rsoana d-lui Cir- 
ciumaru, toate în ulcea renașterii 
echipei.

Mim rul a jucat deschis, punînd 
in prima repriză in două rinduri 
probleme gazdelor, cind Viorel 
Fauna, singur cu portarul, n-a 
putu înscrie, iar Codescu a șutat

Ispir, singurul 
gol

AS PAROȘENI — METALUR
GISTUL SADU 1—0 (0—0). N-a 
fost o Victorie la scor D&și gaz
dele ar fi meritat-o. Echipa oas
pete s-a mulțumit cu un joc e- 
minamente defensiv, ramimnd in 
blocstarturi 80 de minute, puți 
nele lor contraatacuri risipindn-sc 
în fața liberoului Necreală și a 
portarului Farkaș.

AS Paroșeni s-a in ’ dat din 
primul minut la cârma jocului, 
atacind pe toate flancurile cu 
fundașii Cioara și Dodenciu pe 
post de extreme, cu Constanti- 
nescu m jlocaș, cu Dinu ți Ior- 
dache înfipți în coastele apărării 
.mediate. Șuturile puternice la 
poarta Metalurgistului s-au Izbit 
de blocul compac t al apărătorilor 
din fața portarului, care a avut 
o zi norocoasa. Repriza s-a în
cheiat cu un rezultat alb, deși 
putea fi cel puțin 2—0. După 
pauza, imediat, gazdele au d< s 
cliis scorul. In min. 47. Ispir tri
mite mini'rAi in gol. din lovitui i 
liber,i directă, acordată la un 

fault la marginea careului. Tor- 
daclie, Dinu, Dodenciu s-au mai 
pășit de neniimar 'te ori în f ița 
porții oaspeților, dar n șansa a 
făcut să nu înscrie. Partida s-a 
bucurat de un arbitraj corect. 

Campionatul județean
REZULTATE TEHNICE: Mim rul Aninoasa 

— Maurul GT.clari 1—0, Mureșul Deva — Me- 
talopla'.tica Orașlie 2—1; Victoria Cal.in — Mi
nerul Vulcan 2—0; CI R Simcria — Construc
torul Hunedoara 3—1; Minerul Teliuc — Aurul 
Brad 2—1; Minerul Ccrtej — Minerul Bărbă- 
teni 6- 1; Favior Orașlie — Metalul Criscior 
1—J; Pai ingul Lonea — H.iber Hațeg 2—0.

CLASA MEN T
1 Mincrid Vulcan 10 H 1 1 22 ll 17
2. Pai ingul Li nea 10 7 1 2 24— i;> 15
3. CFR Simcria 10 6 1 3 20— li i.)
4. Haber Hațeg 10 5 3 2 l.i— 8 13
5. Victoria Calan 10 6 0 1 22 ■■ 10 12
6. Constructorul Iliined. 10 6 0 4 29-■ III 12
7. Minerul Certej 10 4 3 3 21 —.11 ll

8. M> lalopl. (traștie 10 5 0 5 33 23 10
9. Mini rul Aninoasa ll) 5 o :> 15— 17 19

10. Mureșul Deva 10 4 0 6 12— 19 H
1 1. Minerul Bărbatem II) 4 0 6 12— 27 8
12. Minei Ui Ti Inie ll) 4 0 6 13— 30 11
13. Minerul Gliclari «0 2 3 5 13 — 22 7
14. Aurul Brad 10 3 1 6 10— 19 7
15. Metalul Criscior 10 2 1 7 15— 21 5
16. Favior Orăștie 10 2 0 8 11— ■10 4

ETAPA VIITOARE, 25 octombrie: Minerul
Vulcan — CFR Simeria; Metaloplaslica Orăș- 
tie — Victori i Călan; Minerul Gla lari — Mu
reșul Deva; Haber Hațeg — Minerul Aninoasa; 
Metalul Criscior — Parîngul Lonea; Minerul 
Certej — Favior Orflșlle; Constructorul Hune
doara — Minerul Teliuc; Minrrul Bărh.ăb ni — 
Aurul LîraA.

din poziție favorabila pe lingă 
bară, scorul primei reprize ră- 
mînind alb...

După pauză, Troncea — noua 
achiziție a Minerului (Tr. Mă
gurele) — care a Jucat excelent, 
a marcat golul victoriei, min. 
80, la capătul unei acțiuni în 
m.ire viteză. Coautor, Popa Ionel.

Oaspeții au ținut de rezultat 
și au câștigat, în final cu 1—0, 
după o dăruire colectivă in care 
evidențiații se numesc... toți ju
cătorii. Arbitrii au părăsit tere
nul cu ajutorul poliției, care le-a 
asigurat integritatea corporală și 
ieșirea din oraș.

Suporterii echipei Minerul au 
putut vedea, la fața locului, cum 
se ciștigu sau se pierd punctele 
într-o întrecere în care nu are 
ce cauta violența. Spre cinstea 
lor, comportarea in meciurile de 
acasa dovedește acel respect fața 
de adversar, față de îns ișl ideea 
de sport.

Acesta este cel mai marc ciș- 
tig al fotbalului.

* *

Fotbal feminin

lănăsucă, piciorul rupt
FEMINA SF. GHEORGHE — 

U NIV E RSIT A ’J ’ E A I> ET R O.Ș A NI 
1—3 (I—0). Incidente .și Ja acest 
meci, unde arbitrii (centralul a 
fost din Alba Iulia?) au părăsit 
stadionul sub escorta poliției, 
linul dintre tu.șieri a ajuns la 
joc după 20 de minute, fiind „ad
mis” in teren cu acordul părților.

Universitatea a marcat imediat, 
min. 4, dar... golul a fost anulat. 
A înscris Cercel, cu un șut bine 
pl isat.

Partida s-a derulat tare, depă
șind condiția unui meci feminin 
și gazdele au reușit să deschidă 
scorul in min. 20, cu care s-a 
încheiat prima repriză După pau
za, valoarea și-a spus iii» intui, 
în min. 47, aceeași Cerci 1 a tri
mis in poartă, restabilind egali

mu
im

Dulcu, 
irezistibil

MINERUL UR1CANI — Vie- 
TORIA CURTEA DE ARGEȘ 
4—0 (1—0). A fost o partidă grea, 
mai ales in prima repriză, cîncî 
oaspeții au reușit să oprească 
acțiunile ofensive ale minerilor, 
fâcind două linii de apărare îrt 
fața propriului careu. Terenul fi 
fost greu, alunecos, dar publicul 
a gustat din plin o victorie, care 
la început, nu îi suridea, Ia Tir» 
asemenea scor. Elevii cuplului 
Maria .și Marian s-au întrecut îrf 
a-și arăta capacitatea de adaptarg 
și au reușit să desfacă lacătul 
adversarului, e drept, destul dig 
tîrziu. Primul gol a venit doar, 
în min. 41, cind ex-divizionarul 
A, Ceacusta, a executat, puternic), 
o lovitură de colț și Tolciu, pre- 
zent în careu, a trimis mingea iq 
poartă. «tg

La reluare, jocul se încingi. 
Victoria vrea egalarea, dar șutul 
lui Câuncac lovește un adversar sl 
2—0, min. 61. Oaspeț’i sînt „îrf 
corzi1*. Florescu execută un cor
ner lung, Irimuș, cu latul, tri
mite pentru 3—0. Ultimul gol șl 
cel mai aplaudat, a fost operă 
virfului Dulcii, care a făcut sla
lom printre adversar) 40 m 
cu un .șut extrem do violent, A 
înscris al patrulea gol. min. 84, 
pecetluind rezultatul final.

tatea. l’pste 7 minute, Titiant», B 
făcut un slalom printre apărătoa
re și a înscris spectaculos, adu- 
cindu-si echipa în avantaj. Oas
petele au maj punctat o datS, 
i»in. 60, prin Maria Ștefan, dup§ 
o centrare, ca Ia carte, a vîrfti- 
lui I.upu. Tanăsucă a căzut vio 
timă unui atar grosolan. Acuflu 
are fractură deschisă, dcvenînț) 
indisponibilă pentru o perioadă 

îndelungată.
Cu această victorie. Universi

tatea preia șefia clasamentului, 
promițînd să nu o mai cedez® 
pină la... promovare.
UNIVERSITATEA: Popa, Bele*, 

Kiss R (Tăn.isucă, min. 70 Sârb), 
Ciulavii. Kiss M., Tocar, Cercel, 
Niț.i, Stcf.in, I npii, Titianu (Șer- 
ban).

Fotbal feminin
REZULTATE 'TEHNICE: ÎNDES Sibfiț — 

Colorom Codlea 1—2; CFR Tg. Mureș — Muearf 
Cluj I —l; Flamura Satu Marc — Ardeleana 
Alba Iulia 0—0; Fcminn Sf. Ghcorghc — Uni
versitatea Petroșani 1—3; IU Oiadca a stat.

CLASAMENT

Universitatea Petro-ani 5 5 0 0 12— 4 10
Flamura S. M. 5 4 1 0 10— .3 0

Colorom Codlea 6 4 0 2 17— 6 a
Ardekana zXlb.i Inia 5 3 1 J 29— 3 1
îndes Sibiu 6 2 1 3 10— 10 3
Mucart Cluj 5 l 1 3 8— 7 3
CFR Tg. Mureș 5 0 3 2 3-26 3
Fcmina Sf. Gheorghe 6 1 0 5 9- 30 2
IIJ Oradea 5 0 1 4 3- 12 1
ETAPA VIITOARE, 21 oetoiml > r iir: CojIonom

Codlea — Fi mina Sf. Gheor,' he; Ardeleana Albă 
Iulia — IU Oradea ; Mucart Cluj — Flamura 
Satu Mare; Universitatea Petroșani — CFR Tg. 
Mureș. Tndes Sibiu stă.

Il'ihrică realizata de 
Doi tl NEAM'I’U
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Incercarea de a dobîndi un act legali
zat a devenit cu adevărat un chin. Nota
riatul din Petro.șani este pur șl simplu 
sufocat de cererile nenumăraților cetățeni 
Înșirați zilnic la cozi interminabile. Spa
țiul de care dispun funcționarii Notariatu
lui este cu mult mai mia decît cel necesar 
pentru a face față cerințelor populației în 
mod civilizat. Puține servicii publice se 
numără și se pot compara, ca volum

S
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numără și se pot compara, ca volum de 
lucrări, cu notariatul. Reglementările și 
legislația cu privire la întocmirea și eli
berarea unor acte sînt vechi șl constituie 
un adevărat hățiș al birocrației. Se vind 
și se cumpă 3 locuințe. Se întocmesc acte 
cu privire la o moștenire. Sînt solicitate 
tot felul de atestate legalizate. Fiecare 
solicitant este grăbit. Vrea să fie servit 
cu promptitudine. Dar, pur și simplu, a- 
rest lucru este imposibil în condițiile 
d ■ înghesuială în care lucrează funcțio
narii notariatului din Petroșani. Solicl- 
t.mtii sînt nevoiți să alerge în prealabil 
pentru dobîndirea altor hîrtii. Copii lega
lizate făcute pe baza actelor autentice, u- 
neori în 
s.iptămîni 
de zile 
grcn.nt în 
hindi ascâ 
luna iulie 
fi t felul do adeverințe, certificate .șl 
testate, pentru a intra în legalitate cu 
mn-t nire“. nc-a Informat, cu obidă,
P n'ionar caro nu a acceptat, din decen
tă. ă și facă numele public.

Nimeni nu-i acuză pe funcționarii de 
îa notariat Dimpotrivă, cei de la notaria
tul din Petro- ni M fac cu prisosință da
toria. în cnnd ții de lucru destul dc grele. 
Birocrația este efectul unor legi mai vechi, 
care nu an fost abrogate. Au apărut. în 
schimb Ic i și reglementări noi. o situație 
di» f ipt d n domeniul dreptului public cu

multe exemplare. Trec 
și chiar luni

p'nă cînd bit tul cetățean, an- 
hățisul birocrației poate să do- 
nn act de care ar<> nevoie. „Din 
s’nt purtat pe drumuri după 

a-
o 

un

totul diferită de cea existentă înainte de a 
decembrie 1989. Au apărut șl s-au dez- $ 
voltat întreprinderi particulare, micii 5 
proprietari, tot felul de noi societăți co- $ 
merciale. Se construiesc locuințe partlcu- §

I 

s

l 
1

lare în cu totul alte condiții. Șampania 
electorală a pus la grea Încercare și nota
riatul căruia l-au revenit nenumărate a- 
tribuții noi, In condițiile pluripartidismu- 
lui.

Noua situație reclamă în mod cert ne
voia unor schimbări, care ar trebui să-i 
preocupe pe consilieri și pe primarul mu
nicipiului, care au primit din partea ce
tățenilor un mandat limitat la patru ani 
pentru a le reprezenta Interesele. Este 
clar că notariatul are nevoie însă de un 
spațiu mai cuprinzător, pe măsura noilor 
solicitări. Se pune însă și problema, mai 
delicată, întrucit ține de ierarhia justiției 
sau chiar de o decizie la nivelul 
nuluî, a suplimentării numărului notari
lor sau, eventual. înființării unor 
riatc publice în celelalte orașe din muni
cipiul nostru. Credem că și parlamenta
rilor aleși să reprezinte interesele celor 
ce i-au votat cn încredere și speranță le 
revine îndatorirea de a-și nota pe agenda 
de lucru intervenții la nivelul Camerei 
Deputaților și Senatului, pentru abroga
rea unor prevederi legislative vechi. In
actuale, generatoare de birocrație și sus
ținerea și promovarea unor legi noi, a- 
cLcvatc, în domeniul dreptului civil.

Nemulțumirile cetățenilor care ni s-au 
adresat cu rugămintea de a întreprinde 
ceva pentru a face publică starea de lu
cruri care sufocă activitatea notariatului, 
nl se pare a fi justificată. Nu ne rămîne 
decît să sperăm că primăria și parlamen
tarii noștri dragi vor manifesta receptivi
tate față dc doleanțele alegătorilor.

Viorel STR.WȚ

guver-

nota-

CE SÂ NE MAI MIRE?Alegerile au trecut,mizeria a ramas
Știm cu toții că, în ultimii ani, 

în Valea Jiului, bîntuie, fără 
milă, una dintre bolile pe care 
pînă acum nu prea le-am cu
noscut: trichineloza. Nu insistam 
asupra ei, deoarece, în repetate 
rînduri, organele de specialitate 
au arătat care sînt cauzele ei 
și cum poate fi prevenită. Cît 
despre vindecare, e mai com
plicat, fiind necesare medica
mente străine. Mai știm cu toții 
că această boală se contactează 
de om prin consumul de carne 
de porc bolnav. Și maj știm că 
porcul se îmbolnăvește datorită 
șobolanilor, care, culmea culmi
lor. în Valea Jiului colcăie mii 
peste tot, fără ca cineva să se 
apuce serios de deratizarea ora
șului.

Spunem deratizare, pentru că 
așa ar fi Ideal și in folosul nos
tru. Deși o asemenea idee pare 
mai degrabă o iluzie, decit o 
speranță realizabilă. Motivele 
pentru care facem astfel de a- 
firmații sînt lesne de înțeles și 
foarte ușor de demonstrat, mai 
ales dacă avem în vedere că, 
pentru a se ajunge la deratizare, 
e mai întîi nevoie de curățenie 
sau, în termeni tehnici, de sa
lubrizare. Din acest punct de 
vedere, orașul nostru, cu toate

• ••
calitățile sale de reședință dc 
municipiu, stă prost. Nu ne re
ferim desigur la zonele centrale. 
De mai mulți ani se. pr;n • a 
doar curățenia pe străzile prin
cipale, în vreme ce părțile late
rale sînt lăsate în voia soartci. 
lntimplarea a făcut ca într-una 
din zilele trecute, să ne poarte 
pașii prin cartierul Aeroport, 
zona străzilor Saturn și Aviato
rilor, deci în partea de jos a 
orașului, care (din punct) de ve
dere al curățeniei, este chior Jos 
de tot. Privirea ți se ag iți, vrei 
nu vrei, de citeva puncte gospo
dărești din această zonă, cel de 
lingă școala 7 și cele din preaj 
mă, de la care, după spusele ce
tățenilor, gunoaiele nu s-au m.ii 
ridicat de foarte mult timp. De 
altfel, spusele lor sînt întărite 
de priveliștea jalnică ce ți se 
oferă. Containere arhipline, -zone 
vecine inundate de gunoaie si 
de tot ce poate însemna mize
rie în ultimul grad.

Durerea mare este însă al»a 
și credem că totuși e vorba și 
despre o lipsă de educație ele
mentară. La toate aceste contai
nere și zone Inundate de gunoaie 
te izbește, în primul rind, joaca 
unor copii, care scormonesc prin 
containere, precum și turmele .'u- 
porci de la gospodăriile d:n pri .i - 
mă, ce îșl fac veacul numai u 
numai la containere, in eii/ re 
de hrană. Pe lîngă toate are»tea. 
din cînd în cînd, cîte un șobolan 
speriat țîșncște ca fulgerul de 
Ia un container la altul, supă».a 
și el probabil pe cei ce ÎJ de
ranjează de la locul său pref.? 
rat.

Cam asta 0 situația și rvobn- 
bil că urmările nu vor O «^•-'‘t 
cele caro, de regulă, știu. în 
asemenea cazuri. Să nc neai mire 
atunci că trichineloza proliferea
ză în Valea Jiului, mai mul' de
cît în alte zone ale țării? Să no 
mai mire că deținem un nor'o’-it. 
Ioc fruntaș în privința infectări; 
oamenilor cn trichinella sptr.dis’ 
Iată cîteva reflecții cc ar piue i 
fi luate în considerare de cei <-e 
răspund dc salubrizarea si d- co
tizarea orașului.

Gheorghe Ci.IRVASA

Ne tratăm cu țuică fiartă sau cu aspirină9
Trecerea de la 'ozonul cald la cel rece provoacă o scrie de 

schimbări in viața omului. De la căldura vacanței parlamentare 
ia infr urarea așteptării rezultatelor alegerii noilor reprezentanți 
ai structurilor puterii, e o diferența. Aceasta există și ne influen
țează Intr-o masur.» mai mica sau mai mare. Dar nu despre acest 
gen de schimb; re e vorba. Corpul, psihicul, trebuie să se adapteze 
ni ilor condiții. Fiecare organism o face in felul său. după con- 
•■truețij și start a sa dc funcționalitate.

Oamenii in virata resimt cel mai puternic frigul și umezeala 
toamnei. D irerilc reumatismale le aduc aminte c.i aceasta boală 
♦'xi-.la. Și cum pot fi alinate ? Cu leacuri „babețti" sau Cu medi
camente. Cu singura condiție ca acestea d n urmă să fie de găsit, 
in acest scop, am incercat sa facem o evaluare a olertci de m-.-di- 
c.ini' nte de r<zt.n, dar a din ceh lalte. necesare in m.d.irliilc res
piratorii, . ardince, ln-patăce. ale stomacului, ș.a.

I' irm a ia SANACOM V I din Viilean cste o unitate privatiza- 
♦ Bine ap ivizion.ita. F posd.il 'a existe o l.-gatura intre una și 

dtâ. A .dar, rl.n cab c >r. i anligrip ile, sc găsesc piramidon il.' r.

aspirina, paracetamolul. Antlreumaticele există în gamă largă, 
atit pentru uz intern cît .și extern. Nu lipsesa nici antibioticele, 
tablete și injectabile. Durerile de dantură pot fi calmate cu algo- 
calmin. Cardiacii au la dispoziție o gamă diversificată de medica
mente, mai puțin „Extraveralul". Suferinzii de astm pot găsi 
„Miofilin" fiole și tablete, „Bronhodilatin". Se găsesc, de asemenea, 
și antiacidc pentru stomac. Lipsesc „Fasconal" și „Godamina", 
topurile de tuse — pot fj înlocuite într-o oarecare măsură cu 
biete și picaturi, care exista — diureticele, vata medicinală, 
coolul sanitar și pansamentele sterile. Ni s-a făcut precizarea 
acestea lipsesc în întreaga țară, cauza fiind o criză de producție. 
Farmacia SANACOM V.J onorează atit rețetele gratuite cît și pe 
cele compensatorii (la jumătate de preț). La acestea din urmă au 
dreptul toți pensionai ii și salariații cu venituri mici și nu trebuie 
să existe nici o reținere din partea medicilor de a

Chiar dacă cele de maj sus „suna" a reclamă, 
ca -ini adevarate. Pe cuvintul lui...

Paul
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-. imativ un <1- c- n u 
i|j.î ce, la „(presiunile" 
si a fost demol.it!»

■ a Lup, n.iilui pen- 
cimp liber ext nderii 
r- zer-, lor de c.îrbu-
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tar. i n , ci a 
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<7T ului,
jnu rca unei gări noi.
«are s-a pus și era mult
min'ată de autorit.ildo locale de 
atunci era rm n- n rm și în ci n- 
trul vechi a unui punct rle opri
re a tr- nurilor.
tsitul ju :.if-i ată,
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pri mărie, 

policlinică La

• ifcctarea gării 
■mp ;j demolării, 
<a. m cab i extin- 
mini' r. Dcz.ifcc- 

p:ca dificilă, tre- 
on.de in' pind sa cir- 

pin.i la noul puni t terml- 
din extrem.ta! - vestică a 

unde a i inccput con- 
l’robl ma 

fră-

întru 
cu

< (Tiliță 

intru, it.
V de demolările in jurul v>:h iu- 
II ii centru a rămas o zona 10c.il - 
ti de mii di familii, precum și 
o sc.im.i de instituții, um ați co
rn r. ..do i chiar prin' ip.d.i ar
tera pre mină

('n pun-1 d< oprire p: ntru fr • 
mri a pi^supu". inia și o clădire 
<1'1 -/ață care, rldar daca nu 
putea fi o n doua gata, totuși 
• ri buia să aibă, pn lingă 1 mrțio- 
ri.'dil.itea-i 
Cp cit de cit acceptabilii a-l 
tone . Mal .
de vechiul 
Clădirea ce 
vechii gări

pc locul unui cldiciu imțiunn-

r<p.:clfi< „ șl o Inf.iți'.a- 
i '. c- 

des c i i ,i vorba chbir 
centru urban, iar 
trebuia țin., lo. ijj 
urma să fie con'triil-

tor și efv.it dm punct 
re ailiitccton foita 
d venită ulterior 
a cărei demolare mulți lupcnari 
au lacrimal.

Or. ignorind aceste con-ad' ren
te, data fiind și lipsa de fonduri, 
constructorul, caic a executai 
extinderea Îmi'.i ferate și gara 
din Hărbătcni. a venit cu o so
luție care, pe buna dreptate, nu 
a puful fj acceptată: o clădire 
rudimentară cu patru pereți și 
un acoperiș care sa găzduiască 
o c.ea ele bilete .și... atit. Rcs- 
p'm.rind deci această soluție, au
toritățile locale an gătit o solu
ție in „stilul" specific timpurilor. 
In lipsa fondurilor, primăria 
api l.it la... voluntariatul 
prinde i ilor clin oraș — , 
tribiii cu materialo tu cil 
tu cu forța de miînra" ... 
departe. Prin contribuția 
voi i și 
ln< ii uit, s- i ridicat, 
m i multe im api ri, lioluil. 
ion, 
Maț ia 
punct 
rmliii 
stați
ile, d 
darea 
în do-ia încapi rl, casierii de 
1 CFRt

a 
Intre 

tu con- 
alt< le, 

și a.a m.'i 
bene- 

pc măsura posibilităților 
i clădire cu 

(ie
și caro, dc peste 4 ani este 

rle cale lerat i, primul 
di- opiire la intrarea tre- 
(icrsonal in Lupcni, ca și 
<l_- autobuz pentru cursele 
și interurbane. După pre- 
rlâdirii, nici s-nu jnstalat, 

bi- 
și o magazie de mină, 

a amenajat, de către primărie.
și o sală așiisptare cu 
două grupuri sanitare. Deci, 
clădiră funcțională, care

bănci, 
o 

răs
punde mior nevoi firești, ah' pu-

Plicului călător. Dar, odată 
darea in funcțiune a r spectivei 
clădiri, concomitent <. u bucuriile 
bon* ficiorilor, au inccput și chiar 
au preliminat, supărările 
In pn 
stăpin . 
dareasca 
teptarc și 
vastute, ap >i degradate. In încă-

CU

lor.
I rind că, ncavind un

■ -vârât, care să go-po- 
lădirca, sălile de aș- 
WC-urile au fost de-

Paradoxuri la

perl ;i holurile net eupatc dom
nește mizeria, n.m lăria, vîntiil 
șuiera liber prin geamurile spar
te, iar pi.de tot un miros pesti
lențial, de inimi și excremente, 
ce provine de la fostele WC-uri 
devastate și nu numai, de care 
bețivanii sau alți trecători se... 
folosesc <lin plin. Deci, un Joo 
de mizerie, degradant din punct 
de vedere citadin, șl sursă de 
infecție pentru publicul nevoit 
să aștepte dtipă vreun mijloc do 
transport.

Revolta șl nemulțumirea cetă
țenilor orașului cînt Justificate 
și 11 s-a dat. cx-presic prin nume
roase reclamați! adresate Primă
riei șl prin protcsti le puLlice in
serate în ziarul nostru local. Ga
ra ce a făcut Primăria p fost lă

asigure ca, odată cu străzile din 
jur, sa se măture prin holur le 
.și peronul clădirii, să se spele 
i ii apă prin încăperile murdărite 
de „bcn'-ficiarii" de ocazie.

O soluție mai rădic da s-a con
turat in aceasta primavara. Pen
tru a spori funcționalitatea clă
dirii și a o menține in ordine, 
din inițiativa Primăriei s-a 
gam/at o licitație pentru
spațiu din holul de trecere spre 
■peron. Licitația a to--t cișlii.ala 
dc un intreprinzulor particular, 
care și-a propus sa amenajeze un 
chioșc alimentar, piomițind să 

clădiri., 
Zis și 
a investit 

igienizarea a 
WC-urilor, cit și 

Mu. 
chm-.cul 

a- 
un 

cat go- 
sjiațiilor

ur
ii n

asigure și igienizarea 
menținerea cur deniei, 
făcut. Iuti cprinzătorul 
serios atit pentru 
r eamcnaj.i rea WC-urdor, cit 
pentru ridicarea chioșcului 
trebuia o săptâmină și 
putea li dat in funcțiune. A 
păi ut, inșii, ca din senin, 
„proprietar" cu pretenții 
rice asupra clădirii, a 
pe care le cuprinde. Proprietarul, 
Ia care nil s-a gîndit 
dintre cei preocupați de 
ci.idiril, n" este altul decît 
gionala CFR Timișoara, 
tar" care șl-a adus 
e proprietar decît în momentul 
cînd a fost sesizat 
clădirii respective a fost licitat 
de Primărie un spațiu 
un comerciant particular, 
peste licitația Primăriei, 
nala CFR a anunțat și ea licita
ția pentru spațiul respectiv. Par
ticularului care a cîștlgat licita

nimeni 
soarta 

llc- 
„proprie- 

aminte că

că în incinta

pentru 
ș», 

Regio-

neglijenței
ția Piimariei i s-a ceruf Btf Ic 
retragă urgent. Chioșcul ridicat, 
clin schelet metalic sticlă •« 
dispărut. Grupurile sociale igie
nizate iu fost din nou degrada
te. devenind ceea ce au fost: fo
car de mizerie.

Probi, ina nu este darii preten 
ți.i CFH-ului asupra clădirii e 
ju-.tificată sa't nu. Adevărul c 
că printre constructorii clădirii 
în cauză a figurat șl șantierul 
ACCF... care a fost necesar ra 
fi-'ureze ca executant șl pentru 
acoperirea in acte. Tocmai p<- 
ba/.i acestor acte a ajuna Regio
nala Ci R proprietarul clădirii 
in -liscuție.

Dar. nn acesta e lucrul 
mai important, mal aîes că 
ultimii doi ani economi.-» de 
ții a trezit interesul pentru 
tații și altor „proprietari1*, 
plus, prin funcționalitate, 
rea aparține in mod clar CFR-u- 
lui. Problema care preocupă a- 
tit pe cetățenii Lupcnlnlui cf# ți 
administrația locală este starea • 
mizerabilă a clădirii, do întrcțL 
ținerea căreia CFR-ul nu era In
teresat niciodată... Dovadă, an 
trecut aproape 4 luni de La lici
tarea „ceferistă" — cîșiigată de - 
firma „Retezatul" SA Petroșani. < 
De .'.tunel, nici proprietarul, nici 
beneficiarul licitației nu și-au 
manifestat interesul față de’ spa
țiul în discuție. Spațiul este t'>t 
în stăpînlren neglijența^, a mi
zeriei.

• •

T

cel 
in 

pi.i- 
licl- 

Tn 
Clădi -

i»M DUBEK

posd.il
on.de
pi.de
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ACTUALITATEA
INTERNAȚIONALĂ

Germania
Imigranții n-au liniște

Valul de violență rasistă șl xe
nofobă declanșat la Rostock a 
zbuciumat încrederea în patria 
lor adoptivă a numeroși descen- 
denți ai muncitorilor imigranți 
— relatează agenția France 
Presse.

După ce și-au petrecut întrea
ga lor tinerețe acolo, lor le este 
teamă în prezent să mai iasă 
singuri seara pe stradă, într-o 
țară pe care o credeau a lor.

Malek, un muncitor marocan, 
în vîrstă de 20 de ani, care lo
cuiește de 16 ani Ia Sankt Au- 
gustin. în landul Rhenania de 
Nord-Westfalia, se gîndește în 
mod serios să meargă să se sta
bilească în Maroc. După eveni
mentele din Rostock, populația 
locală este ostilă imigranților. 
„Tot mai mulți germani caută să 
se convingă că străinii sînt cau- 
■a -problemelor dificile cu care

ei se confruntă", a spus Malek 
într-o germană impecabilă.

In așteptarea acestei plecări, 
care seamănă mai mult a exil 
decît a întoarcere, Malek, ca ți 
prietenii săi marocani, și-a schim
bat obiceiurile. „Există locuri în 
care noi nu mai călcăm", afirmă 
el.

Stamatis Assimenios, un poli
tolog grec, în vîrstă de 29 de ani, 
stabilit la Bonn, unde se bucură 
de o situație bună, este membru 
al Consiliului consultativ al străi
nilor în acest oraș. Venit în Ger
mania pentru a studia, el s-a 
stabilit acolo. Dar, „din dragoste 
pentru viitorii săi copii", el a 
hotărât să se întoarcă în Grecia. 
Prietenii greci și turci, se gîn- 
desc să se întoarcă în țările lor, 
a adăugat el, evocînd drept cau
ză existența unul „apartheid so
cial".

Circuitul ilicit al armamentelor
Ziarul „New York trimes" a 

publicat un articol al corespon
dentului său la Washington, M. 
Gordon, în care acesta scrie, 
între altele: „Rusia a făcut un 
pas ce contravine eforturilor în
dreptate spre prevenirea proli
ferării armamentelor". După cum 
au relatat persoane oficiale a- 
merlcane, Rusia vinde Ghinei 
tehnologii pentru sistemele de 
ghidare a rachetelor, motoare 
de rachetă șl alte sisteme mo
derne de armament. Aceste li
vrări către Beijing 11 îngrijorea
ză pe reprezentanții administra
ției americane, care consideră 
oă China are nevoie de tehnolo

gie militară exclusiv pentru crea
rea unor noi arme, care ar putea 
fi vîndute unor terțe țări. „Gel 
mai mult ne neliniștește re-ex- 
portul, a relevat purtătorul de 
cuvînt al Pentagonului. Nu știm 
ce vor face chinezii cînd vor ob
ține sistemele de armament de 
înaltă tehnologie". Vlnzările de 
arme ruse au devenit pentru 
Washington o problemă strin
gentă.

Un înalt reprezentant ăl admi
nistrației Bush, a remarcat, de 
asemenea, că în fără de arme, 
Moscova vinde Chinei tehnologie 
care ar putea fi utilizată în ve
derea obținerii uraniului îmbo
gățit.

PUBLICITATE
[ COPIATOARE 

RÂNK XEROX 
prin S. C. ZORI NOI S.A

Relații Ia telefon
| 93 - 545972

I I , ■■ ■■ ■

■ ■ — 

Societatea Comercială 
„OPTIM” (fost „Modern”) 

prin Restaurantul din Piața Victoriei, bloc 71 
servește meniu pensiune pentru prînz, constind în felul 
1, II — mîncare caldă si desert, l’ieț informativ 225 lei.

Se fac abonamente pe minimum 7 zile.

M I C A
PUBLICITATE

ANIVERSARI

COLECTIVUL Biroului OIS — Banca Comercială Română, 
filiala Petroșani, urează cu stimă și prețuire, doamnei Irina Mu- 
reșan, cu ocazia zilei de naștere „La mulți ani !“, multă sănătate 
și fericire.

COLECTIVUL Unității 108, urează un sincer „La mulți ani 1“ 
șl împlinirea tuturor dorințelor doamnei Fuior Rodica. (5242)

V1NZARJ

VÎND camionetă Mercedes de 3,5 tone, cu cabină dublă, de 
5 ani. Telefon 99/743521 sau 99/713821, Satu Mare. (5248)

VIND Audi 100, fabricat 1981, stare excepțională, preț 600 000 
Iei, negociabil, telefon 543905, după ora 14. (5244)

VIND autobuz 22 locuri, preț negociabil. Informații Vulcan, 
str. Republicii, bloo D9, ap. 6, după ora 18. (5241)

VIND garaj tablă zona centrală, telefon 544854. (5238) ' l
VIND garsonieră mobilată sau mobilă cameră zi „Elza", Pe- 

trila. Telefon 543925. (5237)
V1ND televizor alb-negru, convenabil. Telefon 550805, Petrila, 

după ora 14. (5236)
VIND apartament 3 camere, confort I, ultracentral, 2,2 mi

lioane, negociabil, telefon 542537, orele 9,30—11,30; 16—20. (5215)

VIND mobilă sufragerie, lemn masiv. Republicii, 78/2, tele
fon 544144. (5230)

VIND două fotolii pat, două fotolii simple, pătuț copil. Infor
mații Petroșani, str. Gloșca 4/1 (lingă restaurantul Modern), 
(5232}

VIND construcție metalică (privatizare, garaj), sîr. Viitorului, 
9A/25, Petroșani. (5250)

închirieriI
CAUT pentru închiriere spațiu depozit en gros, zona Petro

șani—Petrila. Telefon Timișoara 96/183654 sau Vulcan 70685 după 
ora 19. (5228)

PIERDERI
l<

PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice nr. 1893, eliberate 
de UT Petroșani. Le declar nule. (5247)

PIERDUT tichet butelie seria C, nr. 3843, eliberat de Gentrul 
do preschimbare a buteliilor Vulcan. îl declar nul. (5231)

PIERDUT carnet șomer pe numele Silav Mania, eliberat de 
Biroul forțelor de muncă Lupenl. 11 declar nul. (5240)

PIERDUT legitimație periodice nr. 195. eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (5243)

DIVERS!n
SOCIETATEA Comercială „Dacia" COMSERV IMPEX! SRL 

vinde bere indigenă „Arcina", en gros, la prețul de 62,50 sticla 
1/2. Se primesc comenzi la Barul „Metropol" — Petrila. (5249)

DECESE

SOȚIA Florica, fiica Anda, fiul Adrian cil familiile, cu pro 
fundă durere anunță dispariția fulgerătoare a scumpului lor

RONAICAROL
Inmormînlarca, joi, 22 octombrie, ora 13, de la domiciliu. (5216)

COLECTIVUL Casei <Ic culfură Petroșani eslc alături de colega 
Ronai Rodica, în greaua durere pricinuită dc dispariția socrului. 

Sincere condoleanțo familiei. (5215)

SOȚIA Ana, fiul Tibcrlu, nora Sorina, nepoții Tibișor și Ani 
anunță cu durere dispariția fulgerătoare a bunului lor

LUKAC'S HILIIELM
înmoi militarea azi, ora 13, dc la domiciliu. (5231)

COLECTIVUL sectorului Aeraj, Compartiment dc Protecția 
Muncii ș| Inspector șef AI’M de la EM Dilja, este alături de 
doinitul i»g. Solga Ioan, in greaua încercare pricinuită dc decesul 
socrului său. (5239)

horoscop
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie'
Stabilirea unei relații durabile 

nu comportă decît investiție ele 
capital afectiv.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Plasa de păianjen e deja în

tinsă și-și așteaptă prada.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Primiți vizita unei persoane de 

un farmec aparte...
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 Ianuarie)
Efort susținut, pentru recupe

rarea întîrzierii cu care începeți 
ziua de lucru.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Ceasul rău va fi aruncat. Ale
geți cu grijă momentul!

PEȘTI 
(19 februarie — 20 marile) 

Singura armă valabilă e un 
zîmbet șăgalnic, urmat de un 
compromis neangajant.

BERBEG
(21 martie — 20 aprilie)

Dacă roata norocului s-a oprii 
la 13, dublați miza!

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Zi ternă, în compania uno» 
inși blazați.

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

Succesul în afaceri mărunte vă 
îndepărtează de adevărații prie
teni.

RAC 
(22 Iunie — 22 Iulie) 

Numai un nebun poate lua a 
decizie justă, în situația în care 
vă aflați.

LEU 
(23 Iulie — 22 encesl)

Sînt previzibile schimbări „la 
vîrf”, care vor arunca noi poveri 
pa umerii celor căzuțL 

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Gîlceava pe care o provocațl 
vă strică ziua fără a rezolva 
problema.

...................

PROGRAMUL 
TV

MERSURI, 21 OCTOMBRIE
7,00 Programul Televiziunii N 

ționaie din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film serial. MARG Și SO- 

PHIE. Episodul 14.
11,2Q TV 5 Europe.
12.10 Ora de muzică. 
13,00 Vîrstă a treia.
13.30 Ga un hrisov, ca o bala

dă...
14.00 Actualități.
14,15 Magazin agricol.
14.45 Avanpremiera TV.
14.55 Preunivcrsitaria.
15.30 Teleșcoalâ.
16,00 15, 16, 17, 18.
16.30 Microrecital Ricky Nelson.
16.45 Tragerea Pronoexpres.
16.55 Actualități.
17,00 Arte vizuale.
17.30 Studioul economic.
17.55 Fotbal: Dinamo — Olym- 

pique Marseille '
19.50 Fotbal: Aarhus’G.F. (Da

nemarca) — Steaua,
21.50 Actualități.
22,25 Film serial. MAMA LU

CIA. Episodul 2.
23.20 Festivalul internațional de 

romanțe, canțonete și șan- 
soncte.

23.55 Actualități.
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