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Consfătuirea „Ingineria și medicina in protecția omului'*

Esențiale sînt eforturile proprii
Timp de două zile, vineri și sâmbătă, s-a 

desfășurat cea de-a doua consfătuire „Ingineria 
și medicina in protecția omului”, organizată de 
Fundația 1MPRO, in colaborare cu Institutul 
de cercetări științifice pentru protecția muncii 
București, Regia Autonomă a Huilei Petroșani 
Spitalul orășenesc Lupeni, Universitatea Tehni
că Petroșani și alte foruri interesate in ame
liorarea uneia dintre cele mai importante do
menii ale medicinej — asistența de urgentă 
ți — strins legat de aceasta — protecția omului 
tn procesul muncii. Meritul consfătuirii — sub
liniat cu prisosință de invitați — a constat toc
mai in tematica abordată — o tematică de ma
xim jnteres, vizlnd actualități in sistemul ur
gențelor medicale, măsuri de protecția mediu
lui ți problemele securității muncii cu specifi» 
minier. Hotăritoare, pentru reușita consfătuirii 
• fost, de asemenea, prezența a numeroase ca
dre de specialitate de prestigiu din Valea Jiu
lui ți din țară — atit din domeniul medicinel 
cit și al ingineriei ți cercetării, ale căror inter
venții au asigurat un nivel superior dezbateri
lor, schimbului de opinii. Au fost prezenți dr 
Teodor Stăncescu. directorul Direcției asisten
ței medicale In Ministerul Sănătății, dr. Radu 
Dop, de la Spitalul de urgență București, con
silier al ministrului sănătății, dr. Alexandru 
Popa, directorul Direcției sanitare a Județului 
Hunedoara, conf. dr. M. Chioreanu. de la UMF 
Tg. Mureș, dr. R. Arafat de la Spitalul clini» 
Tg. Mureș, dr. D. Alexlanu. de la Spitalul d« 
urgență București și alții. Tot printre Invitați 
remarcăm prezența a trei cadre medicale din

SUA — dr. Dorothy Novak, dr. Miriam Gettin- 
ger ți Relid Dawoud Hamad. Sint reprezentan
tele „Fondului de ajutor pentru România”, care, 
după ce au participat la Simpozionul Interna
țional „Medicina de urgență și catastrofă**, des
fășurat la București, In 5 noiembrie, au ținut să 
participe și la Consfătuirea de Ia Petroșani. La 
dezbaterea celor trei teme din programul con
sfătuirii au participat dr. R. Arafat, dr. A. A. 
lexianu. dr. I. Ciontoș, dr. N. Aldica, dr. R. 
Dop, dr. M. Chioreanu. la prima temă, conf. dr 
ing. R Sârbii, dr. D. Stăiculescu, Ing. Al. Blaj, 
ing. C. Ghiță și ing. A.P. Duban, la a doua 
temă, ți dr. ing. Al. Darabont, dr. ing. M. Za. 
porojan, ing. V. Pîrvulescu, dr. M. Tomșa. Ing. 
I. Bora. ing. M. Găman, conf. dr. ing. St. Som- 
lo, dr. 1. Resiga. la a treia temă.

A doua zl. participanțil la consfătuire au 
făcut o vizită de informare .ți documentare 19 
EM Lupeni, EM Valea de Brazi, Policlinica din 
Uricani. respectiv la stațiile de salvare, dis
pensarele medicale etc. La mina Lupeni. In
vitații la consfătuire, inclusiv oaspeții din SUA 
au făcut o vizită In subteran, tntr-un abataj 
frontal mecanizat.

Deși asupra dezbaterilor din consfătuire vom 
reveni mai In detaliu, putem sublinia ca prin
cipală concluzie a consfătuirii: necesitatea con
jugării eforturilor proprii ale cadrelor medicale 
și inginerești, drept condiție hotăritoare pentru 
îmbunătățirea asistenței de urgență, a protec
ției muncii, a protecției omului In general, atit 
în procesul muncii, dt șl In viața de fiecare zb 
(I.D.)

Au trecut cîteva zile de cînd 
președintele Ion Iliescu a rostit 
numele premierului desemnat de 
către FDSN, însărcinat cu for
marea noului guvern. Nicolae 
Văcăroiu provine din lumea fas
cinantă, dar și incilcită a finan
țelor și, In prima sa declarație 
publică a ținut să precizeze că 
a meditat îndelung dacă să a 3- 
cepte sau nu această dificilă mi
siune. In cele din urmă a ao- 
ceptat-o, înțelegind că cineva 
trebuie să-și asume riscul de a 
ocupa incomodul fotoliu al pri
mului ministru. Era de așteptat 
ca la prima înfățișare publică să 
facă șl primele promisiuni în 
privința orientărilor viitoarei e- 
chipe guvernamentale. Am reți
nut în acest sens trei posibile 
preocupări, avind fiecare valoa
re de locul întîi : iarna, bugetul 
pe 1993 și... legile.

Noul guvern va avea datoria 
să găsească soluții pentru ieșirea 
din iarnă In condiții cit mai ac
ceptabile pentru populație. Și 
nu va fj ușor, întrucît prelungi
rea excesivă a campaniei elec
torale a făcut ca o serie de pro
bleme ale iernii să fie scăpate 
din vederile actualilor guver
nanți. Numai așa se explică sto
curile insuficiente la combusti
bilii pentru încălzire sau unele 
stocuri la alimente. Dacă toată 
țara a făcut politică, de ce n-ar 
fi făcut și departamentele de 
resort ale guvernului ? Conco
mitent cu Ieșirea din iarnă, pre 
mierul desemnat Iși propune să 
pregătească mult mai atent bu
getul următorului an, care „va 
fi greu de traversat**. Se între

zăresc totuși unele speranțe. Re
forma va fi continuată — nici 
nu se poate altfel — dar .cu li
nele corective prin care să fie 
atenuat Impactul el social. In 
fine, dl. Văcăroiu a menționat 
că se va preocupa să stabilească 
în ce stadiu ne aflăm cu aplica
rea legilor, domeniu în care sint 
foarte multe lucruri de spus...

De exemplu, dacă ar fi să a- 
nalizăm legile menite să vinde 
ce corupția și specula, aproape. 
Că am fi îndreptățiți să spunem 
că ne aflăm în stadiu de început 
Dacă ne referim la legile 
chemate să încurajeze inițiati
va particulară și competența, nu 
ne putem lăuda cu un stadiu 
prea avansat, dimpotrivă, parcă 
cineva ne-a tras căruța înapoi. 
Dacă luăm în calcul legile în
dreptate spre organizarea eco
nomiei de piață, ce să spunem, 
banul tot la ban trage. Printr- 
un neînțeles mecanism al pieței 
(prea) libere, atunci cînd scade 
cererea dispar șl mărfurile, ea 
să se mențină prețul, așa incit 
nu prea înțelegem cine se află 
și cine nu se află sub protecția 
vreunei legi. Există și alte do
menii in care legea adoptată mal 
are nevoie de o lege, pentru a 
fi aplicată.

Va fi mult de lucru pentru 
viitorul guvern și el se va aco
peri de merite dacă va face or
dine pentru respectarea și apli
carea legilor, așa incit să se 
treacă definitiv de la vorbă la 
faptă în cel mai sensibil dome
niu al vieții sociale, acolo unde 
economia se împletește atît de 
strins cu democrația

Ion MUSTAȚA

Declarație
întrunit în ședința sa din 6 noiembrie 1992, Biroul executiv 

al Consiliului de coordonare al Frontului Salvării Naționale din 
județul Hunedoara, luînd cunoștință de unele afirmații făcute în 
mass-media, după care FSN ar aluneca pe poziții de dreapta, Iși 
exprimă convingerea, întărită de toate organizațiile locale din 
județul nostru, că FSN rămîne un partid de tip social-democrat, 
cu un program clar, de centru-stinga, care ține cont de realitățile 
sociale actuale ale țării noastre. • •' *

Menționăm că am contribuit la crearea F.S.N. cu o platformă 
program de centru-stinga și. In consecință, cerem parlamentari
lor noștri să adopte o atitudine corespunzătoare, fidelă idealuri
lor Revoluției țjir* decembrie și platformei-program din martie 1992

Biroul executiv al Consiliului de 
coordonare al F.S.N, 
județul Hunedoara

MAXIMA ZILEI
E meu să te dezobișnuiesti de tutun, dacă ești fu

mător, de vin, dacă ești bețiv, dar mai greu și totodată 
mai necesar decit orice c sa te dezveți de îngrozitoaiea 
beție de tine însuți... <

L. TOLSTOI
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SĂRBĂTOAREA LICEULUI DE INFORMATICĂ
Gînduri la o aniversare

în rețeaua invățămlntului preuniversilar din Valea Jiului, 
unic prin pr.filul '.ău in Județul lh.ni loara, un loc aparte il o- 
cupâ Liceul de Informatică din Petroșani, care și-a sărbătorit 15 

i ani de existență, dar cure iși fixează existe nța-i tînâră pe trun- 
ț chiul viguros al Liceului Teoretic.
' Sârbâtoar* a e trăită cu admir ație șl respect nu ni.mai de cei 
’ legați profesional și sufletește de această unitate școlară, ci, firesc 
' și cu mindrie, de toți locuitorii acestor meleaguri.

De lungul anilor, prin strădaniile și competența dascălilor, 
■levii lic. ului au înregistrat performanțe deosebite în competiți
ile olare la nivel județean și națion il și, mai ales, au „deschis** 
c. su r, . porțile atitor facultăți din diferite c-ntre universitare.

Acum, la cer. anivasar, un glnd de recunoștință celor care 
i ci fo-,‘ slujitori, urări de împliniri șt noi izbînzl dascălilor, cle- 

’r ;,z' 1 de mîine, tuturor celor care 11 slujesc.

I’rof. Mitica MUNȚI ANU
inspector școlar .județean

Baiul bobocilor
Vineri, la Casa de cultură din 

Petroșani „s_a Jucat** cu casa în
chisă. In sala de spectacole, pes
te 900 de spectatori. Cei mal 
inulți, elevi. Liceul de informa
tică din Petroșani a sărbătorit 
15 ani de existență, concomitent 
cu „Balul bobocilor”. Un simbol 
al trecerii timpului, al schimbu
lui de generații. Pe scenă, el 
tinerii, viitorii Informatlcienl, n- 
flați Incfl In postura de „boboo". 
In sală, colegi din anii mal mart, 
părinți, profesori. Șl cel mal „In 

vîrstu** ou ținut să_șl reamin

tească, la sărbătoarea liceului, 
de perioada lor de tinerețe, pen
tru că sufletul lor a rămas la 
fel dc tînăr. Am „nruncat” o 
privire spre profesorii din sală. 
Absorbiți dc cele ce se întiin- 
plau pe scenă, oameni cu „tim- 
pl' le" ninse au alungat pentru 
cileva ceasuri „umbrele grijilor” 
de zi cu zi, fiind prezenți la 
sărbătoarea liceului de Informa
tică șl a tinereții. Intre el, ade
vărate personalități nle îm ață- 
mtntulul Văii Jiului, profesorii 
Constantin Rizppol, Gavrilă

Csosz, Cornel l’laton, Viorcl 
lturlec, Ion și Lama Nișulescu 
și toți ceilalți. Numai lipsa de 
spațiu ne-a ffteut să ne oprim . 
cu enumerarea aici. Pe scenă —I 
dans, probe de perspicacitate. J 
muzică, Jurii severe și concur- ) 
suri „Mi.ss” și „Mister” boboc. 
Apoi, in foaierul casei de cult'J- I 
ră, dan' și muzică.

Sărbătoarea liceului s-a în
cheiat. „Bobocii”, colegii lor și 
dascălii s-au întors în labora
toare șl săli ele clasă. Adică Ia 
treabă I

Horațiii ALEXANDRESCU
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Industria, dincolo de politică
septembrie, idei 
a industriei ro
se sprijină eco- 
electorale și-au 
în așteptarea

în baza unui statut (1913) șl a unei legi 
prin care a dobîndit personalitatea ju- 
reconfirmată în septembrie 1992.

Dornice să capteze interesul unui număr cît 
mai mare de simpatizanți, mal multe partide și 
formațiuni politice au lansat, cu aplombul elec
toral specific lunilor august — 
ale unor programe de salvare 
mânești, uriașul colos pe care 
nomia țării. Apoi, programele 
urmat destinul, unele se află . .
momentelor prielnice pentru aplicare, altele în 
așteptarea următoarelor alegeri...

Un pas înaintea acestor partide a făcut, cam 
în aceeași perioadă, o organizație profesională 
și apolitică. Fără să pună Ia îndoială bunele in
tenții ale politicienilor, un comitet de inițiati
vă a reușit să obțină reînființarea Uniunii Ge
nerale a Industriașilor din România, care-și 
propune să reunească în bunele tradiții istorice 
românești „toate puterile vii ale țării" pentru 
ocrotirea și consolidarea industriei naționale. 
Tradițiile istorice se referă la faptul că o or
ganizație profesională a industriașilor români a 
luat fințâ la începutul acestui secol și a func-
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IE
Iată-1 in faț og' n/ii, zim- 

bind i-'i. întotdeauna fusese ex
trem de mulțumit de fizionomia 
lui.

Fulgi r.it de un gind, se în
crunt.t ușor spre oglindă, sti in
se din buze și sc compară cu 
șeful lui. E'a extrem de evident 
că cl avea mult mai mult carac
ter decit prăpăditu’ ala lipsit 
de personalitate.

Se încruntă mai tare, arunca 
priviri taioasc. inspiră, puternic 
pe m- t ișeștc s nătos in pumn 
și sc gii i’ -te la șef. încearcă să 
și-1 imagineze in față, tremurind 
ca varga și implori ndu-i iertarea. 
Și pe el se vede pășind țanțoș 
prin încăpere, gesticulin.l cu 
inteligență, tunind și fulgcrînrl. 
bubuind cu tot arsenalul. Furat 
de ginduri, iată-1 rustindu-sc că
tre un interlocutor nevăzut, i i- 
prins de cea mai sfintâ indigna
re. pentru ca. intr-un sfirsi* si 
devină generos, să zîmbcască !- 
ronic și sâ-i întoarcă spatele.

Tot privmdu-se în oglindă, au
de din incăpcrile învcc.nate gla
sul nevestei și se posomoră-ște 
brusc. Acum iși răsucește pe un 
deget bucla ce-i civic pe frunte 
și încearcă să-și aducă aminte dc 
anii tinereții. Trecu in revistă 
toate fenv ile carc-j făcuseră ochi 
dulci. De ce oare o luase tocmai 
pe femeia asta grasă, vulgară, 
rare .str ga toată ziua la el? Nu și 
aduce aminte. Goni repede gîn- 
dul și sc conc: ntr.i asupra unor 
he rni i plăcute. Se privi din pro
bi, lși compuse o privire ștren
gărească. insinuantă si se văzu 
apoi plimbind'l-sc pe ab ea unui 
paie. Ev.dent, persoana Iui 
remarcată imediat d- tO.Te dom
nișoarele. in .. el t ecc mai de
parte. mereu rn.ii dop urle, zim- 
bind -up< rior, ru pb.lrlc in vini.

I
In jurul lui seamănă numai 
mor.

l’rivi mult mai atent în 
glindâ, își ciufuli părul .și încer
ca să descopere geniul din el. 
Iși compuse chipul unuia în
cercat de toate nenorocirile vie
ții, dar care Ic-a biruit pe toate 
datorită forței colosale ce za- 
cc-n cl. Privirea lui exprima a- 
cum oboseala unui om care nu 
face altceva decît să descopere, 
în fiecare zi, că realitatea co
respunde întocmai cu teoria lui 
d spre viață.

Iși aduse aminte cum, june 
fiind, obișnuia să urce pe o stin- 
că din marginea satului, pentru 
ca de acolo să poată domina 
nestingherit lumea spirituală. 
Vintul sufla puternic, soarele 
strălucea, păsărelele ciripeau și 
el scria neîncetat, cu briceagu’ 
în granit, d ’pre lucrur] esen
țiale.

Apoi, Lși aminti cum, demult, 
hotărîse să nu mal gîndească la 
nimic ce l-ar putea tulbura, adică 
să trăiască cinstit, netulburat. 
De ce să se chinuie visînd și scri
ind ani in șir cărți pc care ni
meni nu le-ar fi citit? Se gîndi- 
sc La prietinii lui: nimeni nu 
citise nimic niciodată și nici nu 
simțea nevoia. In taină credea 
că hotarirca pc care a luat-o de 
a-și masca geniul sclipitor, e 
însăși dovada vie a genialității 
sale. De atunci încoace, cînd ii 
treceau prin minte niscaiva gîn- 
rluii, fugea speriat să ia o aspi
rina. dc parcă ar fi fost bolnav.

z\ța că, după cc sc mai privi 
o dată cu ochii mijiți, mulțumit 
dc complexitatea p< rsonalității 
saic. sc pieptănă într-o parte, pe 
o ureche, si ieși din încăpere.

|

Văii I.OCOTA §
■ «MMM

I

s

ționat 
(1922) 
ridică

In linii mari, inițiativa privind înființarea ■ 
UGIR seamănă cu unele îdel din platformele «-■ 
lectorale, dar prezintă și o deosebire de prin-" 
clpiu. In timp ce politicienii vorbesc despreț, 
„salvarea" industriei românești, (probabil de la ■ 
înec), industriașii au în vedere ceva mal a- ■ 
proape de realitate: ocrotirea și consolidarea ■ 
tuturor ramurilor industriale. •

Să menționăm că din fiecare ramură în de- J 
cursul anilor s-au afirmat unități industriale2 
care, datorită tehnicienilor și colectivelor deI 
muncă, au devenit recunoscute în circuitul I 
schimburilor industriale europene și chiar 
schimburile cu 
acest circuit se 
Valea Jiului cu 
șini și utilaje, 
(IM.)

țări din alte continente, 
pot reafirma și unitățile 
tradiție în construcțiile de 
confecții textile, tricotaje

în :
Pe S 

din !■ 
ma- S 
Ș.a.:

— Dacă redactorui-șcf c satis
făcut cu „una pc zi“a nouă nc 
trebuiesc barem două-trei!

dc Văii I.OCOTA
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Lemnul a prin s
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La începutul acestei luni, Fun
dația culturală Ion D. Sîrbu nc-a 
oferit din nou bucuria de a fi 
martorii unui eveniment artistic 
dc ținută. Este vorba dc expir» 
ziția de sculptură deschisă în 
sala dc expoziții a fundației fi
lială in incinta Teatrului drama
tic din Petroșani. Expoziția cu
prinde lucrări semnate de Mar
cel Zeicu și Tibcriu Kelemen, 
creații din ultimii ani ale celor 
doi plasticieni. Sint 30 de lu
crări realizate în lemn de cele 
mai diverse exențe. Rețin aten
ția privitorului sculpturile „Bu- 
rebista", „Meșterul Manele**, „A- 
vram lăncii", „Zainolxe" -— unde

Sî ntem
In Statele Unite au ciștigat de

mocrații. Republicanii lui Bush 
au căzut pe locul doi. S-ar pu
tea spune că stau totuși mai 
bine decît republicanii domnului 
Mînzatu, care n-au intrat ulei 
măcar în Parlament. Da, dar a- 
mericanii au doar două partide 
(mal importante) pe cînd noi a- 
vem aproape 200. A cîștigat, a- 
șadar și prin urmare, democratul 
Bill Clinton. Asta șl poate ca 
să nu se spună că domnul Iliescu 
Ie cîștigă pe toate.

Pe de altă parte, victoria de
mocraților americani demonstrea
ză că loby-ul democrației româ
nești la Washington e mal pu- 
ternio decît cel de la București. 
La aproximativ o lună Tlupă ce 
delegații Convenției democratice 
din România au survolat Casa 
Albă șl împrejurimile, Partidul 
democrat din SUA cîștigă alege
rile. Păi, dacă nu se poate aici, 
e bine și acolo. Ge dacă cel doj 
delegați ai GDR au stat mai mult 
Ia taclale cu republicanii ? Asta

Marcel Zeicu, înnobilind lemnul 
reușește să surprindă idei do 
profundă simțire românească. 
Portretele în lemn ale iui Mar
cel Zeicu, ca de altfel și compo
zițiile „Culesul viei" și „Miorița**. 
sînt tot atîtea izbutite creații 
ce redau simțămintele românești, 
ceva din felul de a fi al româ
nului. In aceeași notă, lucrările 
semnate de Tibcriu Kelemen 
„Gap de băiat**, „Floarea reginei** 
(pccastă lucrare dind de fapt și 
genericul expoziției), „Fiicele 
soarelui", „Adolescență**, „Dure
re**, „Muntele", „Tandrețe". Tir 
beriu Kelemen îmbină cu măies
trie tehnica sa de sculptor cu 
știința de a pătrunde în a.lîncu- 

m a r i!
demonstrează subtilitate, eficli 
cnță și valoare. Ea viitoarele alei 
geri ale americanilor, republicai 
nii s-ar putea să ceara observa
tori din România.

Un observator politia na poa
te scăpa din vedere nici fap
tul că rușii ne-au copiat FSN-ul. 
Dacă și alte țări se vor dovedi 
■interesate, exportul de FSN ne 
poate redresa balanța financiară. 
Lucru de care se va ține con# 
— daca nu se va uita pînă a_ 
tunci — la noile alegeri care 
probabil vor avea loc în Româ
nia peste cel puțin patru ani.

Cumulînd victoria democrați
lor americani cu succesul im
plementării FSN-uiui în Rusia, 
rezultă, logic, că sîntem o mare 
forță politică. Iar dacă ne 
reuși transplantul de PSM 
Japonia vom fi cu adevărat cei 
mai mari. Cum în rugby și po
litică nu știi niciodată dincotro 
sare mingea, ne putem aștepta 
șl la asta. Dacă nu, nu.

Paul NICULESCU

va 
în

Rețeaua „Comtim” 
se extinde

După' un început destul de ti
mid, rețeaua unităților comercia
le din Petroșani care și-au pro
pus să desfacă produsele „Com
tim" se extinde.

Va fi deschis un magazin de 
acest profil și în cartierul Ae
roport. Un întreprinzător pârtii 
cu Iar investește în acest scop, 
în spațiul mai larg și ineficient 
utilizat pînă acum al magazinu
lui 33 din cartierul Aeroport sa 
amenajează compartimente în 
care vor fi oferite, în curînd, la 
vînzare carne și produse de car
mangerie ale „Gomtim**. Să spei 
răm că magazinul va fi deschis 
cît mai repede. (V.S.)

*-**--••_**.♦•_♦*

viața
iile omului.

Deși avem doi autori, fiecare 
cu personalitatea Iui creatoare, 
expoziția este Unitară. Lemnul, 
sub dalta celor doi sculptori 
prinde viață.

Vernisajul, prefațat de .criticul 
Dumitru Velea, directorul Tea
trului dramatio „l.D. Sîrbu" a 
oferjt celor peste 100 dc iubitori 
ai artei prezenți, bucuria de a 
asculta versuri recitate cu vi
goare de actorii eorvin Alexe și 
K. Schmidt, momente de artă 
autentică, viu aplaudate de pu
blic.

Expoziția este incă deschisă și 
aceste rînduri sînt o invitație 
de a o vizita. (Al. H)

A

In agricultură nu avem nevoie de disensiuni politice !
V diSi liulu nu este una lin zonei a- 

gri< 1< ale țării. Cu toate acestea, proble
me ... . gri uitării su lac simțite și aici, Iai 
poa’e chiar cu un pnis (1. umpi.iio 
față de alt" zona similare. Tocmai dc a- 
r.ea no-am gindit să abordam această 
p ol,Ierna cu un specialist. Intimplarea a 
făcut i i zilele tren o să intilnim lin fost 
ihri tor fie IA.S. actualnu nte șef de fer
ma. Este voi ba fie inginerul agronom 
l’uiu B.iriga, șeful fermei de bovine de la
Kid Alb. VeciIii „om al pâmintiilui", dom-
n .i ..i nu •. ,ii prii i(: oit. precum alți co
1-ri dc bre.i jlii. pref rind să slu jească pe
m.ii depui, ... pamînliil. Chiar dacă mui
U’ »l fnit cile care J-an ,nclus in ca-
♦. ia briii ani in i do „stupid pcople".
I) nt i h, i 11 - a i 1 oi ie altceva sau înainte
fl«* ".itf . r Im in . ,i un somnii de alar-
m,* î-in.ir .i [ : < are o lăi c.i domnul Bi
Hi > ..■•.!■ a in zonul ’!i2—''Si, nici în

nu venii <»\(*;i < t- min* i elin i ’
< oH i p -'iirn " Dc ce? Aici răspunsurile
#. ■ 11 mal ntru <a w ijun.urde sînt
n;.. ' "i ii“ vom iczuma Ia a r,•ivva n i-
*7» a. /iș.ul.ir

nu este nici un secret faptul 
la sate, ponderea 

“ o reprezintă populația 
i o-

funciar. Fura indtial.î, pămintul trebuia 
redistribuit proprietarilor de drept ai n- 
ccstuia. Insa ar Ji trebuit ținut cont și de 
posibilitățile țăranului român dc a-1 litera. 
Pentru că, 
că, la ora actuală, 
„miinii de lucru 
trecută de vîrsta pensionării, tinerii 
rit ntîndn-sc cu precădere spre viața do 
oraș. Or pămintul, hi care acești „oră
șeni" nu renunță, nu poate li lucrat nu
mai simbăta și duminica. De asemenea, 
lipsa utilajelor agricole, a carburanților 
l,vă o seric întreagă de lacune în „greaua 
misie a prelucrări pământului". Șj îută în 
acest caz, numai un singur exemplu. La 
lina din marile ferme din județul Ilunc- 

după 
fost 

injft-
n2- 

a 
șl deplasarea <u (le la <imp.

floara — transformate șl acestea, 
Revoluție, în societăți mixte — au 
alocate 6 tone de motorină, pentru 
mînț o 1. Aceasta cantitate a fost insă 
cc-xarfi pentru punerea în funcțiune 
lllil i|' lor
Apoi. IipsSmînțnrea s-n flicyt manual, din 
lipsă do... cniburant 1? Or, dacii „la stal" 
situația so prezintă nstfrl, ce Mi-i rcii 
produc ătorului particular, care trebuie să 
ngrljiască. fină utilai", Imn nimic. a-10 

h otare (Ic l> ren. Iată motiva] penlrn ,ie

acesta
inaj mult decît producția de grîu.

cantitatea de ciulini ași anul 
crescut,
In opinia domnului Inginer Badea, legea 
funciară trebuie văzuta printr-0 altă pris
mă : „Ii dau țăranului 0,5 — 1 hectar da 
p.tmint, pe care ara posibilitatea do a-1 
munci, iar pentru restul de pămînt al 
său îi dau renta funciară. Și cu ca stat, 
11 lucrez mal departe". Poate că și aceasta 
ar fi fost una din soluțiile mal bune, dai’ 
mal puțin populisle. Insă capitalul elec
toral nu are nevoie de soluții „mai puțin 
popnliste".

Situația este la fel de tragica în zooteh
nie, domeniu mai cunoscut in județ și chiar 
în Vale. La acest capitol, situația c3te 
caracterizată de zicala cu poștele. Pintru 
că și în ministerul de resort sini multe, 
nopermis de multe disensiuni. lat.i 
exemplu: dl. l'lorca, secretarul dc

un
Stat, 

responsabil al ramurii zootehnice in AE- 
nist< rut Agriculturii șl Alimentației, 
creditează ideca că „trebuie închise graj
durile <lc nnimle", m timp ce domnul 
Antohi. din același minister, osie de pă
rere ca „orice țiiian posesor al linei pa1'- 
■’cle fie păminl pe caro se alia "raiduri, 
tis biiic ' a țină ''n n h e preț ,inim il< li ",

Nenorocirea este că personalitățile amin’! 
tite sînt, ambele, factori de decizie, daț 
membri- al unor partide politice diferit?, 
De unde disputa... In agricultură însă —• 
șl poate nu numai aici — disputele poli* 
iicc nu trebuie sa se manifeste. Pentru eă, 
în caz contrar, nu sc va realiza nici
odată „consensul", fără de care agricul
tura e „Li pămînt".

Șl ar mal fi ceva: creditele. La ace?# 
capitol, ne rezumăm la a pune o singură 
întrebare. Gum este încurajată agricultu
ra — formula pe care guvernanții noștri 
bal mereu monedă — în condițiile în car» 
inainte de *C9, la creditele BIRD pentru 
agricultură, dobînzile au fost do 2 la su
tă pe 60 de ani, iar actualmento accstetf 
au ajuns la 62 ia sută pe 15 ani ?

Nc oprim, deocamdată, aici. Singura 
concluzie pc care o putem trage, este o- 
ceea că, la ora nctualâ, agricultura nu 
este sprijinită. Nici prin legi teoretice, 
nici prin activități practice. Urmarea?, 
,\ a cum spunea dl. fng. Puiu 
„Nici în acest sezon, nici în 
sezon agricol, nn vom avea 
pi o. luci i.i nlcrnă 1“ Dixit 1

1I

iibcrîu VIN IAN
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F otbal, divizia A

Craiova nu ne
JIUL IEELIF CRAIOVA — 

JIUL PETROȘANI 2—1 (1—0). 
A fost unul din cele mai slabe 
jocuri ale elevilor lui D. Marcu. 
din actualul tur de campionat 
In care victoria a revenit de 
,drept“ formației care s-a anga
jat exemplar pentru victorie. Cu 
' ’jirică Beldeanu la timonă (Till. 
noi devenind conducător de 
club), gazdele au dominat parti
da, creîndu-și numeroase ocazii 
de gol, salvate de intervențiile 
de ultim moment ale lui Ghițan 
ți de cîteva „apariții** in extre- 
mis, ale liniei de fund.

IEELIF-ul s_a avîntat în atao 
Iacă din primul minut, făcind 
toată partida presing la centrul 
terenului, obligindu-i pe Mi.l- 
taru și Stancu să vină după 
baloane mult dincolo de linia de 
centru. Cu fundașii in atao, •- 
chipa lui Geolgău șl_a creat. In 
citeva rîndurl, situații supranu- 
mericc. Și totuși, la un atac 
purtat în mare viteză. Radu tri
mite balonul în bară, dar revi

rimentul nu s-a produs. Geol- 
gâu, liberoul echipei cu sarcini 
de „dispecer**, a lansat citeva 
atacuri prin pase lungi, surprin- 
zind defensiva Jiului, termina
ta? prin a fi... ratate, iar altele 
scoase cu vîrful bocancului în 
corner.

Gazdele au deschis scorul în 
min. 39. cind Nastasie nu a mai 
greșit. Ghițan a fost depășit și 
1—0. Au urmat două contraata
curi, Stoica și Militaru. ambele 
încheiate cu șuturi peste poartă. 
Repriza s-a încheiat cu acest 
avantaj minim dar meritat. Du
pă pauză, oaspeți; au intrat în 
teren cu Cristcscu în locul lui 
Stancu, jocul s-a mai echilibrat 
dar tot gazdele sînt cele care 
conduc ostilitățile. Ele deDășesc 
în forță adversarul și cîștigă 
duelurile aeriene apropiindu-se 
ou siguranță și de golul 2. Și vl 
vine, după un un-doi între cele 
două vîrfuri, apărarea toată a 
fost depășită, iar Ghițan în im
posibilitatea de a mai putea

I 

interveni. Stăncic este înlocuit Ș 
cu Milcnovici, jocul capătă pu-* 
țină culoare și „apele** încep să &

iartă !

mai curgă și spre poarta amfi. 
tr oirlor Cîteva atacuri maj în
drăznețe sînt oprite la marginea 
terenului, dar loviturile nu își 
găsesc incă ținta. Și totuși, Ml- 
litaru. care s-a văzut mai des 
în acest joc, va marca un gol de 
kinog.-a.iiă, tiimțînd mingea din 
lovitură liberă peste zid in pla
să, rcducind din handicap doar 
cu 6 nunute înainte de final. 
„Orgoliul** liderului se mai vede 
doar în min. 89, cînd Gașpar, a. 
flat Ia 6 metri in careul mic, a 
trimis spre gol, dar internațio
nalul Geolgău a reușit să evite 
egalarea chiar de pe linia porții. 
Victorie meritată a craiovenilor 
care au luptat exemplar pentru 
menținerea acelui zero din cla
samentul adevărului.

JIUL: Ghițan — Cămărășan’J, 
Cioabă. Gașpar, Dodu, Stoica, 
Stăncic (min. 70. Milcnovici), 
Iluza, Radu, M’litaru, Stancu 
(min. 46. Cristescu).

„N-a rămas în Albania”!
Prezent la meciul de Juniori 

— 4 noiembrie 1992 — din cam
pionatul european, dintre echi
pele Albaniei și Spaniei, meci 
ciștigat de oaspeți cu 4—0, Ion 
D.-nciu — arbitru de linie — 
nc-a făcut cîteva destăinuiri, ca
re merită să fie consemnate.

„Cele cinci zile petrecute in 
Albania, cu transportul asigurat 
> UEFA, m-au edificat asupra 
raportului America — Albania 
„via* România. Ca orice bun ro
mân, detest pe toți cei care ne 
compară cu Albania. Țara este 
frumoasă ca peisaj, dar în rest...

Salariul mediu este de 100 de 
dolari pe an, nu sint străzi, no

sînt mașini, nu este cunoscut 
carnetul de conducere, nu exis
tă legea circulației. La orice pas. 
cazemate. Un litru de vin = 15 
dolari, o bere 3 dolari, 1 dolar 
■= 93 lcca (moneda națională). 
Capitala țării. Tirana, este ca 
Motrul sau Uricaniul. Protoco
lul a fost plătit de patronul fir- 
mej Anaconda — dl. Salomir. 
Cu fotbalul stau slab, lumea nu 
lucrează, sint mulți cerșetori. 
Am aterizat la Vicna și la Zu- 
rich in drum spre țară, neputîn.) 
survola teritoriul Jugoslavici.

Români, iubiți-va țara I Noi 
sîntem mult mai aproape de zV 
mcrica, dccit Albania dP Româ
nia.

Dorcl NEAMȚU I

Rugby, A 1
Sesiune „ luată ”

ȘTIINȚA PETROȘANI — DINAMO BUCUREȘTI 9—6. U.i 
joc care a plăcut prin dăruire și angajament total al ambelor 
formații, greul fiind dus de cele două înaintări. în care trei din
tre pilieri (doi — Dinamo, unul — Știința: Soare) au înfruntat 
Argentina. Studenții î.și „divulgă** intențiile încă din primul mi
nut, dar Ivănuș ratează deschiderea scorului. Desprinderea se 
produce în min 26, cind Rațiu, după o acțiune proprie, pătrunde 
în forță susținut de Gheorghe Claudiu, balonul ajunge la Medra- 
goniu, dinamoviștii ies la ofsaid, iar lovitura de pedeapsa este 
transformată de Drăghici, 3—0. Știința se dezlănțuie și în mm. 32 
beneficiază de o altă lovitură de pedeapsă după o nouă intercalare 
a fundașului Martinescu pe care o transformă tot Drăghici ridi- 
cînd scorul la 6—0. Drăghici ratează o lovitură de pedeapsă în 
nun. 37. iar dinamoviștii înscriu punctele reprizei în min. 40 la 
singura lor acțiune mai periculoasă. Transformă Ion Florin și 
scorul primei reprize devine 6—3. După pauză, antrenorul echipei 
Dinamo — Mircea Paraschiv — introduce în teren doi jucători. 
Ion Gheorghe și Neagu. incă nerestabiliți, dar studenții continuă 
să fie la cîrma jocului și în min. 57 mai beneficiază de o lovitură 
de pedeapsă pe care Drăghici o transformă, scorul devenind 9—3. 
In replică, Dinamo vine în atac și beneficiază de o lovitură de 
pedeapsă în min. 62. transformată tot de Ion Florin: 9—6. Jocul 
continuă in același stil de angajament .șl sportivitate șl. după o 
lovitură de pedeapsă, in min. 73. jucată la mină, studenții se a- 
propic de un eseu, dar se dictează grămadă pentru Dinamo. Nici 
una dintre echipe nu mai fructifică și studenții termină în forță, 
cîștigînd meritat. O victorie mare pentru studenți, care au trecut 
un examen greu pe teren, ca sportivi, urmînd să treacă și exame
nul din această sesiune de toamnă.

A condus această partidă Mircca Paraschivcscu. omul nr. 1 
din arbitrajul românesc.

La un joc ciștigat în fața unei echipe ca Dinamo, chiar dacă 
s-a mai greșit, merită evidențiată întreaga echipă: Soare, Costa- 
che, Lacziko, Drumea. Bolea, Mureșan, Rațiu. Gheorghe Claudiu. 
Drăghici, Ivănuș, Andreiță. Medragoniu, Pancu, Suiogan, Marti
nescu. A mai jucat Larie, după accidentarea lui Costache.

Merită evidențiat. în afara efortului întregii echipe, sponso
rizarea cu 100 mii lei. pentru pregătirea acestui joc, de către 
firma „Floarea de colț** din Baru-Mare.

Aflăm că și Liga minerilor, după joc, a promis o sponsorizare.

jzultatele concursului Pronosport
• FG Brașov — U. Craiova 2
2. Inter Oțelul 2
3. Ancona — Brcsc a I
I. Atalanta — Foggia 1
5. Florentina — Roma I
6 Genoa — Cagliari
7. Inter — Sampdori.i X

8. Jmcntus — L’dincsc 1
9. I azio — 1Torino •»

10. Napoli — Mi lan o
11. l’arma — Pescarii 1
12. F. Andr’n — B.*ri X
13. Monza — Sp.i 1 2

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — MINERUL LUPEN1 29—0 
(12—0). Cu trei jucători de lot, 
cu aripa Solomie in zi de excep
ție, Universitatea a „prins** Mi
nerul in cca mai slabă zi, de- 
vansind-o la un scor neașteptat, 
fața de cvoluțiile sale anterioare. 
Cu un pachet de înaintași mult 
mai puternic, cu o forță a gră
mezii recunoscută și cu o tac
tică de așteptare a greșelilor ad
versarului, gazdele au făcut jo
cul doar prin aripa Solomie, 
ncflancat nici un moment de 
„aripa de serviciu**, acesta du- 
cindu-sc în eseu de trei ori fără 
adversar. „Poli** a accelerat fa
zele in apropierea buturilor .și a

„ Dezacord” 
între părți 

mizat pe „libertatea** lui Roxin 
de a lansa săgețile Gheorghe .și 
Solomie, ori de cîtc ori a fost 
posibil. Scorul a fost deschis în 
min. 17, eseu Solomie, însă trans
formarea a fost ratată de Ro
xin. La numai cinci minute, a- 
ccca.și aripă (titular în lotul na
țional) pune al doilea eseu, trans
format acum de Grigoraș. Mine
rul ripostează prin Patriciii, dar 
lovitura de pedeapsă nu trece 
printre buturi. In min. 49, ace
lași Patriciii se „pierde** in faț i

lui Grigoraș, era fază de eseu, 
și repriza se încheie cu avantaj 
net de [Jartea Universității: 12—t).

După pauză, gazdele forțează 
scorul Minerul pierde teren și 
din nou Solomie culcă balonul, 
min. 58, transformă Grigoraș și 
19—0. Lazăr scapă în ciștigator 
pe centru, min. 63, eseu trans
format, 26—0, ca în min. 72 Ro
xin să trimită printre buturi o 
lovitură de pedeapsă acordată 
pentru o greșeală la grămadă a 
lui Ceru. Minerul a avut doar 
trei faze, din care două au fost 
de eseuri, Patriciii și D.ivid. dar 
a păcătuit prin a nu respecta 
sarcina de joc în fața „necunos
cutei" echipe de pe Bcga.

Fotbal, divizia A
REZULTATE TEHNICE: Metalul Bocșa - ICIM Brașov 0—!); 

Coi vinul — FC Maramureș 0—I; Unirea Alba Iulia — CFR Timi
șoara 2—0; CFR Cluj — Mctrom Brașov 2—0; FG Drobeta — 
UTA 1—0; Tractorul Brașov 
Craiova — Jiul Petroșani 2— 
2—lj Armătura Zalău — Ol

Fotbal, divizia națională
REZULTATE TEHNICE: Elcctroputere — 

CSM Reșița 1—0; Dinamo — Progresul 7—0) 
Sportul Studențesc — FC Selena Bacău 1—2; 
Dacia Unirea Brăila — FC Ploiești 1—0; „Poli** 
Timișoara — „U“ Cluj 0—1) FC Biașov — 
Univ. Craiova 0—1; Gloria Bistrița — Rapid

I. Jiul P<.troșaiii 
l FG Maramureș
J. UTA.
1. Corvin.il Hun> do.i i 

ICIM Brașov
6
7.
8.
9.

FC Drobeta Tr. S. - 
Mctrom Bra-ov 
Jiul IELIF Crajosj 
Tractorul Brașov

10. Gloria Reșița
11. Metalul Bocșa
I?.....................
11
I I.
15.
IG. 
1Ț.
18. CFR Cluj

ETAPA VII I OARE,

Unirea Alba Iul, ■ 
Armătura Zalău 
Metalurgistul Ci i ir 
FG Bihor
GFR Timi-oara 
Olimpia Satu Mire

rin

— Gloria Reșița 3—0, Ji ul IELIF
1; Metalurgistul Cugir — 1 i? Biliar
mpia Satu Marc 0—2.
ASAMENT

13 7 2 4 21—1.3 16 ( 1 4)
13 7 1 5 27—12 15 ( F3)
13 7 1 5 26—18 15 (1-3)
13 6 2 6 21—14 14 t 0)
l.l 6 2 5 21—15 14 (: 2)
13 6 2 5 15—13 14 ( 0)
13 5 1 4 13 — 11 11 ( î 2)
l.l 7 0 6 18—21 II ( 0)
l.l 5 3 5 18-15 13 (-1)
1.) 6 1 6 15—1 1 13 ( 1 O
1 t 6 1 G 21—23 13 (-1)
1 1 6 1 6 16—21 13 (-D
l.l 6 0 7 18—21 12 (-2)
i:i 5 2 6 21—33 12 (-2)
13 4 3 G 13—15 11 (-D
13 6 1 7 14—24 11 (-D
13 4 2 7 22-22 10 (—2)
13 4 2 7 19—29 10 (-4)

o,. mbi ie: Metalul Bocșa — Gloria11 ».
Re-ița; Olimpia S.itu Maro — Metalurgistul Cuglr; UTA — GFR 
Cluj; Mctrom Brașov — Armătura Zal.îu; GFR Timișoara — IG 
Drobeta: FC Maramureș — Unirea Alba Iulia) ICIM Brașov 
‘-orvinul; FC Hmnr — 'iul TEI IF Gialov.; Țiul Petroșani — Trai» 
tor 1 I .i .■< v.

2_ 1; FG Farul — St»’ana 1— 3: FG Inter —
Oțelul 0—1.

GLAS;ami’NT
1 Steaua 13 11 4 1 38— 7 23
2. Dinamo 13 9 3 1 32— 7 21
3. Univ. Craiova 13 7 3 3 25—14 17
4. Gloria Bidrița 13 7 3 3 17— 0 17
5. Rapid 13 6 4 3 19—11 IG
G. „U“ Cluj 13 7 1 6 11—12 15
7. Elcctropuli re 13 6 3 4 11— 9 15
8. Oțelul Galați 13 3 4 4 11—1 1 14
9. FG Inter Sibiu 13 5 3 6 16—18 13

10. Sportul Slud. 13 4 4 5 19—20 12
II Poli" Timișoaia 13 3 5 5 12—23 11
12. Dacia Unirea 13 3 4 6 12—16 10
13. FC Brașov 13 4 2 7 9-15 10
14. FG Ploiești 13 4 1 8 18—20 9
15. FC Farul 13 3 3 V 17—25 9
IG. Progresul 13 2 6 6 11—25 9
17. FC Selena Baciul 13 & 3 0 6-23 7
III. CSM Reșița 13 2 2 9 12—31 6

ETAPA VIU OARE 21-22 noilemî;rîe.‘ Elce-
froputere — Universitatea Craiova; Oțelul — 
FG Farul; „TJ“ Glu| — .Dacia Unirea Brăila) F(8 
Ploiești — FG Inter; FO Selcnw F^ău — 
„Poli" Timișoara; Progresul — Sportul Stud. 1 
CSM R. ,ițn — Dinamo; Steaua — Gtal l.n Bis
trița; Rapid — FG Brașov.

Fotbal, divizia B, seria a lila
REZULTATE TEHNICE: Minerul Uneam — 

Minerul Lupani 1—0; Gaz Metan Mediaș — 
ROVA Roșiori 4—0; Victoria Curtea de Argeș 
— Metalurgistul Slatina 2--0; Șoimii Sibiu — 
Electrica Ficni 2—1; FC Caracal — Petrol 3 
Stoina 1—3; ‘Arsenal Reșița — Metalurgistul 
Sadu 3—0; Cimentul Fieni — Unirea Alexandria 
2—0; CS Tiigoviște — CSM Caransebeș 3—L 
Minerul Mătăsuri — Minerul Anina I 0; A.S 
Paroșeni — D.iciu Pitești 1 — 1.

CLASAMENT

1. Petrolul Stoaia 15 10 1 4 j— i j 21
2. Cimentul Ficni 15 9 I 5 39 21 19
3. Vid. C. de Argeș 15 8 2 5 24—20 13
4. Gaz Metan Mediaș 15 8 1 6 31- 16 17
5. Minerul Mulăsâri 15 8 1 6 33—20 17
6. Arsenal Reșița 15 .8 1 6 32-24 17
7. Minerul Anina 15 8 1 6 21 — 19 17
8. Minorul Uricani 15 7 1 7 21- 21 17
9. GS Tîrgoviștc 15 8 0 7 30—16 16

10. Dacia Pitești 15 7 2 6 25—20 16
11. Minorul Lnpcni 15 8 0 7 20 — 27 1C

U. A.S. Paroșcnî 15 7 1 7 21-23 15

13. Unirea Alexandria 15 7 1 7 20—26 15

14. Mclalurg. Slatina 15 6 2 7 17—18 14
16. Șoimii Sibiu 15 6 1 8 25-29 13
16. CSM Caransebeș 15 f. 1 8 21—29 13
X7. ROVA Roșiori 15 & t 8 25—22 12
18. Electrica Ficni 15 6 0 9 20—29 12
19. Mclalurg. Sad« Ifi 5 1 0 19-31 11
20. FC Caracal iQ 1 2 lî 17-62 i

Corvin.il
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Ilariey-Davidson, Ghrysler, 

ltCA ; 3 glorii ale industriei a- 
mericane, 3 destine industriale 
sinonime cu puterea, mult timp 
fărâ egal, a giganților din „Lu- 
mea Nouă". Primul ex-rege al 
motocicletelor americane este a- 
tins în bilanț, la depuneri. As
tăzi, Ilarley ocupă un loc simbo
lic in războiul fără menajamen
te cu noii regi ai bolizilor pc do
uă roți Yamaha, Suzuki, și Hon- 
da. Ghrysler, trecut și el la un 
pas de precipitare, încearcă a- 
ctun să-și asigure un viitor prin- 
tro alianță cu I-'iat. Cînd RCA, 
primul constructor american în 
dorr; niul electronicii, s-a vă
zut concurat de producători din 
Asia de Sad Est, ea a vîndut „Ge- 
n/ral-Electric", apoi a recidi
va'. cu Thomson. Iată 3 exemple.

AN IV I.RSARE

CTND buchetul vieții se înmulțite cu un fir, Nuța și Raluca 
urează scumpului lor soț și bunic Marghilan Tiberiu, multa să
nătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, alături de tradi
ționalul „Ixi mulți ani !“. (5511)

V IN ZA IU

iND Vulkswagen Pasat Diesel, Opel Record Diesel, avariat 
și remorca. Vulcan. B-dul Mihai Viteazul, bloc 43/30 (deasupra 
barului „Select"). (5312)

VlND televizor Pi ofex sigilat și player Funai. Telefon 545210. 
(5521)

V lND video Funai și Orion sigilate, preț convenabil. Telefon 
J15I81, intre orele 10—20, (5623)

VlND Skcxla S100, stare perfectă, Petrila, 8 Martie, 39/23.
VlND Renault 10 și Skoda 1000 MB, piese schimb. Uricani, 

23 August, bloc 1/17, telefon 147. (5616)
VlND autoturism Mitsubishi, stare foarte bună, preț negocia

bil, Petrila, 8 Martie, 56/30. (5618)
VjND casă, grădină, garaj și anexe in Petroșani. Telefon 

544230. (>619)
VlND apartament 4 camere, decomandate, faianțat, gresiat. 

etaj II, post telefonic zonă Ccntială și garaj metalic, zona poștei. 
I vlelon 96'811475, după ora 17. (5335)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere, Independenței 33/32, cu a- 
partament 4 camere. (5609)

SCHIMB sau predau garsonieră, Lupeni, cu similar Roman. 
Informații Lupeni. Viscozei, bloc A9/16, familia Ciobanu. (5613)

SCHIMB apartament 2 camere Petrila. Republicii, cu garso
nieră in Petroșani, exclus Aeroport. Telefon 544829. (5614)

SCHIMB garson.eră Petroșani, zonă centrală cu apartament 
aceeași zonă. Telefon 543192. (5617)

PIERDERI

PIERDUT ștampilă cu înscrisul CCP—EM Aninoasa, Depozi
tul 040. O declar nulă. (5611)

PIERDUT tichet butelie, seria C nr. 1611, eliberat de Centrul 
de preschimbare a buteliilor Vulcan. II declar nul. (5526)

PIERDUT contract Închiriere pe numele Pap Zoltan, eliberat 
de RAGCL Aninoasa. 11 declar nul. (5536)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 9170, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. (5540)

PIERDUT tichete butelie nr. 3732 și 3512, eliberate de Centrul 
de preschimbare Vulcan. Le declar nule. (5546)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ancuța Aurel, 
eliberată de EM Paroșeni. O declar nulă. (5551)

PIERDUT legitimație de bibliotecă pe numele Râdescu Mir- 
cea, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (5603)

ÎNCHIRIERI

Din presa străină „Le Nouvel Observateur”

e in
din multe altele, care ilustrea
ză declinu] produselor „Made in 
America". Situația a devenit, 
după o apreciere rapidă, suficient 
de preocupantă pentru ca Massa- 
clnisetts Institute of Technology 
(MIT), una din cele mai presti
gioase universități americane, să 
pună o întrebare simplă: cum 
s-a putut ajunge aici în numai 
cîyiva ani. După 2 ani de anche
tă, MIT publică un raport rele
vant cu titlul „Made in America".

La sfirșitul anului 1986, uni
versitatea avea să creeze o co
misie care să studieze producti
vitatea industrială a Americii. O- 
biectivul final era acela de a 
formula un ansamblu de propu
neri care să ajute Statele Unite 
să redevină o mare putere indus
trială. Comisia a fost constituită 
după modelul voluntariatului piu-

A m e r i c a HOROSCOP
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)

ridisciplinar. Ea a reunit econo
miști, tehnologi, experți în știin
ța organizării, a gestiunii, a știin
țelor politice. Munca lor n-a fost 
deloc ușoară, dar a dat roade. 
In cursul primei reuniuni a co
misiei, un economist a afirmat 
că adevărata problemă a indus
triei americane nu este deloc 
competitivitatea, ci nivelul do

larului. Finalizarea cercetărilor co
misiei s-a concretizat prin e- 
laborarea acestui raport publi
cat recent în SUA de Richard 
I ester, Michael Dertouzos și Iîo- 
bert Salow, în care principalele o- 
biective ale studiilor sînt sistemul 
productiv al țării, structurile de 
organizare, uzinele, materialele 
și oamenii. Echipa a realizat 
scurte interviuri, a vizitat antre
prize de pe 3 continente, a ascul
tat patroni și sindicaliști. Astfel, 

ei au pus Ia punct toate scenari
ile posibile, vis-a-vis de fali
mentul unui număr de branșe 
industriale americane (mașini, 
semiconductoare, electronică, ma. 
șini-utilaje). Concluzia? In rezu
mat: strategii depășite, viziuni în
guste, slăbiciuni tehnologice în 
dezvoltarea produselor și a pro
ducției, neglijarea resurselor u- 
mane, incapacitatea de cooperare 
a industriilor, comunicații greoaie 
între guvern și industrie. Am citat 
cîteva din motivele regresului 
industriei americane care au cons. 
tituit de fapt punctul forte al 
campaniei electorale a lui Bill 
Clinton care, orientîndu-se după 
programul „Made in America", a 
cîștigat, am putea spune, fotoliul 
prezidențial de la Casa Albă".

Traducere și adaptare, 
Tiberiu VINȚAN

Acum este momentul loviturii 
de grație!

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Cea care se ține scai de dv. 
are o misiune precisă. Profitați, 
dar prudent 1

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Șueta prelungită peste normal 
stă la baza unui conflict de mun
că.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie —> 18 februarie)

Intuiți, cu destulă precizie, si- 
tuația in perspectivă. Nu vă 
lăsați influențat(ă).

PEȘTI
(19 februarie — 20 marile)

Sînteți ca un cazan sub pre
siune, cu supapa de siguranță 
defectă.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Un rac, in poziție de fierbere, 
vine să vă ceară ajutorul. Mila 
primează.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Feriți-vă de Intunerio și de 
locuri supraaglomeratei

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

Superficialitatea vă exclude 
din jocul celor tari.

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

O mică umilință și o răsună
toare victorie.

LEU
(23 Iulie — 22 aufuat)

Ocazii multiple de a vă goli 
buzunarele Rezistați tentațieil

FECIOARA ,
(23 august — 22 septembrie)

Cine iubește mult, suferă mult 
Nu plîngeți cu martorii

BALANȚA
(23 septembrie — 21 octombrie)

La masa verde, vă consolați — 
relativ ușor — de o pierdere în
semnată...

diverse

SOCIETATEA Comercială „Pot Pet Travel" SRL vinde en 
gros margarina import la cutie. Relații și comenzi la telefon 
515262, 544748. (5531)

SOCIETATEA Comercială CF Petroșani angajează un barman 
și un osp.it-ir. Relații la sediul funiei, str. Independenței nr. 37 
(I rga Școala nr. 6). (5605)

MAGAZINUL ABC Petrila angajează fete prezentabile pen
tru i'incția de vinzator. Condiții: absolvente de liceu sau specia- 
litu e virsta 18—2j ani. Informații la sediu, după ora 19. (5604)

STUDENTA, caut gazdă, Petroșani, exclus Aeroport. Cămin 
nr. 2, camera 377. (5624)

COMEMORĂRI

FAMILIA anunță, cu aceeași durere, că au trecut 8 ani de 
cind iubitul lor

BERCHES GI1EORGHE
i-a părăsit pentru totdeauna.

Lacrimi .și flori pe tristul mormînt. (5612)

7.00 Programul Televiziunii Na
ții naie din Republica Mol
dova. TelematmaL

. 1, i>> . iclu.il itațl.
iu 1 i Lu cnd.iiul zilei.
. > ■?. • ldn.'t USIA.

6 a ie muzică.
i : '■ In'j ,'f rențe.
13..; 1 Miizica ,it u părinți.
I > ■ ĂcPi.dilați.
I 1,1 > zi> a penii u toți.
i A.mprcmicr.i TV.
• ; - 8 i ; uni v. r .itffi ia.
> ... I : Ic ■ oală.
.IZ C invicțiin i-?<I.*’ o ,n.
1 7 A-lualilați.
I <. > 16 p*re tran- J v.me.
1 ' . D du. d< dr .i.inste

18,00 Salut, prietenii
19.00 Studioul economic.
19,30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20.35 Sport.
20,15 Trlecinam.utcca. SALARIUL

PROGRAMUL TV,
GROAZEI. (Coproducție 
fi iiico-italiana).

3T.20 Actualități.
23,35 Jazz. in nocturnă.

MIERCURI, II NOIEMBRIE 
7,00 Programul T'lcvlziunii Na 

ționale din Republica Mol-

dova. Tclematinal.
10,00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei.
10.20 Film serial. MARC și SO 

I’HIE. Episodul 17.
11.20 La Sept.

12,10 Oi a de muzică,
13,00 Virsta a treia.
13.30 /Vndio-vizual studio. 
14,00 Actualități.
14,15 Civilizația montană 
I I, .> Prcuniversiluria.
15.30 Teleșcoala.
16,20 15, 16, 17, 18.

16,50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arie vizuale.
17.30 Reflector.
16,00 Tineri interprețl de mu

zică populară.
18,00 Microrecital lormația „Com

pact".
18,15 Studioul economic.
18.45 Baschet masculin.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. MAMA LU-. 

CIA. Episodul 5.
21.40 Memorialul durerii.
23.00 Universul cunoașterii.
23.45 Actualilăți.

Ultima oră 
Mitingul de protest 

al șoferilor
Sîntem informați că, avînd au

torizație de la organele de poli
ție, astăzi, de la ora 10, pe trai 
seul Aeroport — Dărănești se 
va desfășura mitingul de protest 
al șoferilor din Petroșani, res
pectiv, Filiala nr. 8 Valea Jiului 
a Sindicatelor șoferilor din Ro
mânia „Frăția", față de hotărl- 
rea Guvernului de majorare a 
prețului la carburanții ‘ auto.

Mitingul se va desfășura cu 
mijloace auto și va coincide au 
organizarea unor astfel de mi
tinguri in mai multe localități 
din țară.

Rugăm cetățenii Petroșani ului 
să nu intre in panică, întru<A 
avem asigurări că această formă 
de protest se va derula în cea 
mai perfectă ordine.
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