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După lungi căutări — mal mult de două luni — ; la. sfîrşltal. săplaminil trecuter a fost găsit cetăţeanul. luliu Kiss din or.işuj

m

r

Gherla,\ dut în, urmărire,-de,Poliţie. Acest caz a tost publicat
,

în paginile ziarului nostru/ fiind alertate posiurile do poliţie

d in : împrejurimile Gherlii. Duminică v a pus punct calvarului: cadavrul dispărutului a îost găsit într-o pădure diii vecină/;tl»M'

DISPĂRUTULUI DIN GHERLA

sătulul Băiţa; localitatea natală a Iul luliu Kiss. El. s-a spînztirat dc un copnt:, cu mai mult' timp în urmă, poate chiar în riuu
dispariţiei,. 1»" iunie, ^ Iu p ă

aprecierea specialiştilor.; Do atunci nimeni nu l-a mai văzuf, î)e ce a ales calea' -fără Jhfoartrre;

a autodistruaerli, nimeni nu ştie. Totul răiRîne un mister. A avut doar 58 de ani...
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..A^i,. vrpnie tf*latw,;I:’u
să. .Cor variabil,! temporar no-'
ros '..în. ..cursul- dvpă-aipie/jl,'tind, -izolat şi ■cu deosebire
la munte, vor mai cădea aver
se de ploaie.. Vînt îii general
slab,'M axim ele zilei: 24—-2S
grade. 7eri, la e r a '12,00, erau i
24 ^frade, iar presiunea atmos- |
ferica riklsura 731,3 mm Hg, |
în uşoară .creştoi e, (Silvia Mu- i
reşan; meteorolog de. serviciu)';
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pagin intr-uti cimitir
din România
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Vaier CHIOREANU

O informaţie transmisă do Radio Bucureşti şl reluată, cu
imagini, de Televiziunea . Română, dezvăluia un fapt incre
dibil. 100 de cruci pur*îrtd nume româneşti, aflate într-un ci
mitir >1 eroilor’ din Valea Uzului, : judeţul Harghita, au fost
smulse şi, probabil, arse sau îngropate în c a drul unui ritual
organizat de UDMR, bisericile romano-catolică şi protestantă
şi„veteranii luptători pentru apărarea pămîntului sîînt al pa
triei maghiare". Ne, patern imagina fervoarea acestor profana
tori de morminte, caro se /furişează noaptea ori năvălesc ziua
în cimitir, aleg crucile po care sînt trecute nume româneşti,
le aruncă într-o groapă; şi, probabil, ţinîndu-se de umeri; ca
intr-un dans ritualic, asistă la îngroparea ori la arderea lor,
iar fuinui sc ridică dintre literele româneşti şi so înalţă spre
uri cer care priveşte nepăsător spre pămîntul ce adăposteşte'
asemenea fărădelegi. Cu un simplu, gest, numele românilor
a dispărut pentru totdeauna, răm înînd doar, cele ungureşti.^îar
cimtirul a devenit unul unguîesr..
\
Crima s-a petrecut cu ocazia unei'm anifestări comemorative
organizată'^ în Valea Uzului pentru a comemora^ împlinirea a
50 de ani de la luptele purtate în al do>lea război mondial
pe acele locuri La .ceremonial au participat populaţia maghia
ră locala, reprezentanţi Pi UDMR, ai preoţimii şi cîteva zccl
de familii venite din Ungaria_-special pentru acest eveniment.
S-a cîntat im nul Ungar şi s-a arborat drapelul Ungariei —
lucruri obişnuite dc acum în Transilvania.
”
Cineva s:ar putea întreba cum este posibilă o asemenea cri
mă. D a r, acel' cineva ar trebui să fie' străin de realităţile din
Transilvania, ,A r trebui sâ uite crimele săvîrşite de unguri
secolo de-a lîn d u l împotriva românilor. Să uito că autorităţi
le ungara au dat-ordin să fie rase cu tunul bisericile româ
neşti, din Transilvania; că după 1990 au ars mai multe bise
rici clin zona Secuimii; că politica Ungariei a fost întotdeauna
aceeaşi: să demonstreze că Transilvania nu este pămînt- ro-

-

(Continuare

în pag 5)

a] Constantinopolului. '

© Azi; Sf. Ierarhi Alexan
dru, Ioan ş l ! Pavel cel> ,Nou

© Mîine: Aşezarea în raclă
a Brîulul .Maicii Domnului;
Ii felicităm pe toţi cei ca
re, împărtăşind faina Botezu
lui, poartă unul din numele
sacre, pomenita mai sus.

TELEX © TELEX © TELEX Q TELEX 9 TELEX © TELEX
© S U IIA . Partidul Verzilor (ceologisl) din Silistra (Bulgaria) u
daţ publicităţii o declaraţie prin care îşi exprimă preocuparea
In legătura cu prevăzuta intrare în funcţiune a centralei atomoelectrice de la Cernavodă. Kcspectivul partid, nereprezentat în parlatnenţul de ta Sofia, cerc ca „ambele state“ (România ş) Bulga
ria) să -ţi aducă standardele la stelaş} idvol • în ce priveşte con
trolul mediului , „Verzii" din Silistra solicHâ, totodată, fonduri
de la organizaţiile ‘ internaţionale pentru echipament;. d e . control
şi purificare a mediului. Rcnlogiştii bulgari Insistă „ să participe
la convorbirile cu România pe tema poluării transfrontleră a lo
calităţii . Silistra, susţinînd că aceasta s-ar dalora unor întreprin
deri român**?!!.
•
.
© CUUA/S-U.A.. Preşedintele Fidel Caslro. a . hotărît, printr-Un
decret publicat duminică, „interzicerea" emigrării clandestine a
cubanezilor car.' transportă in ambarcaţiuni precare copii ş! ado
lescenţi, l’aza de coastă americană nu a Interceptat în noaptea
dt> sîmbătă spre duminică nici un/cubanez în stţ-tmtoarea Florida,
■
O indicat un purtător de cuvînt al forţei respective,.
' '
® iWUXlC. Candidatul l'aitidului Revoluţionar Instituţional (Piti,
de guveriiăinînt), Ernesto Zedillo, a-fost proclamat oficial, dum i
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Tîrg general de bunuri de Consum, cu

participare internaţi onală ©

*

Calctmifăji în
culturile cerealiere ,•

Inspectoratul pentru' Protecţia*.
Plantelor şi Carantiriă'Eitosariitară avertizează, asupra calamităţi
lor provocate de mălură şi tă-'
-ciunâ la culturile de cereale' păioase. In judeţul Cluj, 'au fost
înregistrate ■astfej de calamităţi
în zonele' Borşă, Ţagă, Huedin.
Ministerul Agriculturii .şi A li
mentaţiei, împreună cu Serviciul
pentru Protecţia Plariţelor, au emis recomandări clare în privin
ţa măsurilor , ce se impun. ;In
pagina' a .C-a, un interviu, pe
această 4emă cu directorul i n 
spectoratului, pentru ... Protecţia
Plantelor Cluj.
’

ne spunea domnul ing. ioan GîrIn perioada 9—14 septembrie
bă, director adjunct al S.C.-BExa.c., S.C. „Expo Transilvania1'
poyTransilvania" — este. 'că adin Cluj-Napoca. organizează, la
Complexul p;xpoziţional din str. '■c'esta se' Va menţine şl. pe,;, vii
tor în ‘sfera promovării, produ
Aurel Vlaicu, cea "de a doua 'Cr
diţie a Tîrgului'general de bit-' selor' (articolelor) de modă. Ac
tuala ediţie ne propune saloane
nuri de ..consum „Napoca ' "91“.
specializate de: textila — îmbră
Conceput ca o manifestare/. cu
căminte de toate tipurile (pen
periodicitate anuală, reprezenta
tru femei; bărbaţi şi copii), pie
tivă pentru poziţia^ şi patenţialărie -— blănuri,' încălţăminte —
Iul economic al municipiului —
marochinărie, cosmetice, bijute
In acelaşi timp, oferind acestu
rii/..r\
y.-:r.; ■ ■
'
■
ia şansa de 'a deveni un centru
Element inedit In cadrul1 tîr
important- de tirguri.. şl expozi
ţii — tîrgul va reurii de această . gului, prezentarea'de, modă, pu
sa la punct în două reprezen
dată peste 100 do firme, dintre
0
taţii (una în prima zi,,' în jurul
care 30 străine (22 reprezerttind.
orei 12,00. a doua duminică, 11
un grup compact de firme po
Una'dintre grădiniţele de :eli
septembrie,: la* ora 11,00) va fi
loneze, aduse în colaboi are 1cu
tă din , municipiul Cluj-Napoca
sustinută de 10—11 firme puter
firm a clujeană
„Autosincron"
a fost (şi, a rămas) Grădiniţa
nice, recunoscuta pe plan intern
S.R L ) şi 13—16 firme mixte,
nr, 1 cu orar prelungit din stra
ce prezintă produse ale unor.^re- .şi' internaţional, care îşi vor pre
da lori Creangă nr. 4—6. In mo
zenta ultimele; creaţii, cu precă
numite firme romAneşti rşi strămentul ,de faţă grădiniţa dispu
dere pen tru sezonul de toamnă, ine. Acestea sînt prezente
la
ne de 6 săli:, de :grupă, ,_.avînd o
iarnft, Evident, prezentarea
dţţ. capacitate de 170 locuri. Pe lîn 
tîrg fără intermediari. De- ase
modă,
realizată
pu
concursul
ma
menea, semnalăm prezenţa măr
gă acestea, beneficiază de oHanechinelor, vine în sprijinul co
furilor de import (din Polonia,
lă - modernă " de gimnastică,.'/ un
China,. Italia. Ungaria etc.) adu- ■ mercianţilor real intefesaţi, pre
cabinet medical foarte, bine' do
cum' şi >al orientării
gustului
tat, bucătărie proprie cu perso
se la tîrg de importatori direcţi.
cumpărătorilor:.; Fiind tîrg’ gene
Că urmare, preţurile -care vor
nal bine pregătit’ (dovadă faptul
rat de mărfuri, acestea, se adr.e-;- că 'inii au existat niciodată re
fi discutate .vo r fi .extrem-de
avantajoase pentru comercianţii
clamaţii în ceea ce;:priveşte ime- .
M lic lia e lă . BOCU ' niul oferit copiilor,'dimpotrivă,;
doritori să încheie afaceri cu
numai laude) precum şi-o curte
firmele respective,
(Continuare ;în pag. 6)
i O caracteristică a tîrgului. —
uriaşă dotata cu.- apărate de joo
şi gimnastică, un chioşc unde
copiii pot servi masa atunci cînd
e' timp frumos, căsuţe, concepute
COMUNICAT
^
;
după- modelul celor ale piticilor
din „Albă ea 2ăpada“, o mică
sară de flori, ai beneficiind de
Situaţia greviştilor foamei în problema „Caritas?:
foarte, foarte multă verdeaţă. Da
‘ La locul1 grevei, Jn d a ta : de 29 august 1994,' au fivst.,'prezenţi
asemeni^ grădiniţa dispurie de un
14 grevişti dintre care . 8 . au fost exartiinaţl medical. La 4 gre-.
foarte , bogat material - didactiş.
vişti s-aii recoltat probe biologice, la o ■persoană constatîndu-se
In ceea ce priveşte procesul.evalori ale glicemiei. sub lim ita normalului, . tnsŞ cu toate aces
ducăţional. trebuie menţionat, câ
tea nu a acceptat internarea. Echipajul medical de ,1a Staţia dc'
pe lîngâ activităţile obligatorii,
^Salvare'se aflâ . în permanenţă Ia locul grevei ; -i
la Grădiniţa nr. ’l sînt progra
mate 3 ore de linaba engleză
m iîE C Ţ IA SANITARA A JUDEŢULUI CLUJ
şăptăm înal,1 ore susţinute
de
profesori de specialitate d$ ia
-Palatul Oopiiîor.
*
nică, drept cîştigător^ cu 48,77 la suţă din voturile valabile ale
Dat fiind faptul că: sc apropie,
alegerilor prezidenţiale; desfăşurate la 21 august tn 'Mexic.
începerea noului an şcolar, adu
;? © ISUAEli. Guvernul Jsraeliaiî a aprobat; duminică. In «nanicerii la • cunoştinţa părinţilor in
‘ mitatc acordul de transfer accelerat .al puterii civile în Cisiorda
teresaţi câ îşi m a i . p o t , înscrie
nia către autoritatea palestiniană,
"
copiii la Grădiniţa nr. t pfnă
la data de 13 septembrie.
© MAROC. Doi dintre cei trei presupuşi asasini ai celor doi
turişti spanioli , din hotelul Allns~Asni (micrcurl, la Marakesli) au
t
!M. TRII’ON
fosl arestaţi de poliţia marocană sîtr.bătă, 'informează „surse si
gure". Autorităţile marocane au slăbit puţin şl provizoriu condi
Tn dîrccf cu a scuIlS lorii
ţiile de intrare în ţară ale cetăţenilor algerieni sau .de origine algeriană.
'
.
H I ine, 31 august a.c p . între
orele 12,00 — 13,00, în direct
: ® A LpER IA . Armata Islamică o Salvării (AIS), ramura armată
la Radio Giuj emisiunea „Re
a Frontului Islamic al Salvării (FIS, 'dizolvat) a declărnt „nulâ“,
porter '94". Temn discuţiei, la
printr-un. comţmicaf remis d u m in ic ă. agenţiei France Prcsso, for
care au fost invitaţi toţi parla
marea unui „guvern al califatulul" de către formaţiunea rivală.
mentarii din judeţul Cluj, este:
, Urgenţe parlamentare pe agen© RUANDA^ Soldaţii noii Armate Patriotice. Rtiandeze (APR)
au ucis sîmbătă după-amiază un om şi au arestat alţi patru dinaa apropiatei sesiuni pnrlatneniaie". U’eiefon-dircct în emisie:
; tr-un convoi d.> circa Ufln de refugiaţi din provincia Kibuye, la
limita zonei umanitare sigure, a anunţat ONU, dnm lnuă la Klgali.
CC1/18-72 fiB.
‘
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DECOLĂRI DIM G1UJ-RfAPOCA
SP R E B U C U R EŞTI:
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R. •> PW JI& CÎMPIA TURM 36-82-22 .
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7.';; ţ -$ 45* 13,10120,00
P L iC â R i D IW B U C U R E Ş TI:

V. i l J f O l 18,30
#
Cursele de 8,45 şi 13,10 - circulă
sîmbătă;
" * £vrs® de ore 20,00: c'n'cJă de luni
ptoâ vineţi;
;
v
•r Telefon 'TAPQM- CLUJ 1&-4&8? •

'./:
P tE C Â R i DiM C L U J-n jA P O C a
Iţrin c ^ra î^e diree|S
♦ t r e r a ir f a c c ^ î e r m s *

. Programul 1 : 7 JJQ, TVM. Tdemaeinal; 10,00 Actualităţi; 10 05
Calendar; 10,20 Desene animate■
• 10,50 Film serial: ^Calilonţia vi
■#'30. 08. 1094 ,
sează"; 11,20 Film serial: „Holo: eaust"; 12,20 Film serial: „Mala
J 1,35 Serial — Canale 5
mujer“; 13,10 — 1001 audiţiiJ6.0Q Serial — Rete 4
/
14.00 Actualităţi; 14,10 TVR laşii
19,90 Iterenr animate — Gartaan
15,05 TVR Cluj-Napoca;
10,00 .
NetWork
Actualităţi; 16,10 Fii ta însuti21,20 Cum să faei carierii fâră
17.00 Convieţuiri; 13*00 Sfinxf
onestitate — Re£<J 4
18,30 Film serial: „California vi
23,30' Film — Italia '
sează»; l'\ 00.aio; Î3i3® Desene
animate; 20,00 Actualităţi; 20,4!>' Tclecineinateea; „Un cm âsm nat
-----■
■
' in 11 ~i mi Imn i' Ti'Tru»
la moarte a evadat"; 22,30 Re
flector; 23,00 Avanpremieră la-'.
f
,
«
; - f
Festivalul Internati'anaî „Cerbul
■
'* •• Aur“, Braşov, România- ’94 ;
?3»3t> Actualităţi; 2 3 ^ G:ongl;
PKOGRAM Uî, FILM ELOR
0,20- Sîuzlcă şi poezie Ia Castel.,
26 AUGUST — t SEPTEMBRIE
Programul 2; 7,0(1 TVR ClujÎN CLUJ-NAPOCA
Napoca; • 8,00 Microrecital Bert
liaempfert; 8,15 Tezaur foleloric;
*' Rcpublica — Beverty Hitts Cap
9,0(3 Magazin satelit; 10,00- Or»
' III — Altă distracţie,
acelaşi
d.e muzică;
ll,0tf, Tcfe^ernal
; caraHtt— SUA — Pîem-Îeră. (IX;
Worlânet; lt,30
Video-eîipuri;
! 13; 15; 17; 19; 2J> • Victoria —
îM ® Desene animate; t y ® „On, Ncinvinsăti dragostea — îlamâ~
ţîmt eu sufletul'1: Jejse Carreras
nia — Premieră (11; 13; 15; 17;
in memoria lui Mario Lanza;
; 101 • Arta ~ Nopţi albe în
.W Actualităţi; 14V10 Tcledo-şt:;Steaitte — StîA (11: 13: .15:. 17; H
eumenlar; lojOO Film serial:. „Câ- ~
: ISţ • Mărăşti — sala A ' ~ Dosarul "Pel/ean" — ,SUA (13; 15; ■roi, cel -Mare**; 1^09 Desene'anfraate; J6J30 Filra serîaî: „Şi
17; 19k sala B —* Instinct, fatal
■bsgaţii f2îng“ ;.. l.7^,ft — . 23 de
SUA (14; Ifîr ÎSÎ • Daci a •—
wSKoape; 1 8 3 -Măseaua â c min- .
. 26-29 august — l?e wîaţă şi pe
te; Ift,!l0, Film serial:; Jtâala irni'.moartă' — Hong Kotig ft5; Î7ţ
jer‘V20'00 Actualităţi',; 2#v4® -Rit! 13-1 •> Favorit — tîite eine vor
mmorl miBicale; 21,00; TVM. Me
beşte acum.' — SUA (11; l î : J5;
17; 191
' ■■
■ ' sager; a l , » Tribuna non-eonforraiştilfişţ; 22,0# TV 5 Europe; 22^ţv
t î î JUBE"j?
Cr^da;" 0,00 Studio-roefc.
TURDA
JI’VR Cluj-Xapocai 7 M Pana~f Ttneretuîui — Cei 3 Ninja .ton*
traataeă — SUA — Prem ieră;,» .varak'.',Viaţa de toate zilele: ConaensMft*»'- sălâj.ene;. 7,3<I; Ruferfe»
Fox — Anunţ periculos — SUA
în lîmlha germană 15,05 —>
■16/jfî
— Premieră,.'
Aetiialitatea transilvană. Rtiferi-etSIPIA TORZU
/
- î tuncitoresc — Urmyrfrc prJ- ea îa lim ba magîi^trâ: La. reve
dere la anul — reportaj Fa £
niejdioasa, — 'Fang Kong— .Pre
V-a întîlmre interaiţlonalS *
mieră:,
Dispariţia
SIFA —
stuctenţitor din- IlaiBoradi,. judi
Freffiieră.
■
Harghita.;.
•- .
D Ef
■
- ‘ : i:- :
; Arta. —! îngeruî păzitor —
' StîA i- PremKîFă; Sfădi» îr> A' ■... — STJA — Premieră. ['
merica
P R O G H ^M U t CVNALILUT
PROPUIU

tP E Q A AUTONOMĂ DE IE£MQfi£AR£ •
* S A 6A m m , s a t u -m m ,
^[OBPEŞSftkTi M & M ă
*
[prin Q&0 14,43 ;
> . RB&A A ifFO im M OE APÂ-CÂNAL «. ELSTBJA N&SÂUD 15,45
Z^VţŞPBOERAT:-1 1 -6 ^ 2
MBÎBTA T f t i l
'’
y S C ’SALPPESr $-A , dispecerat : : « BRAşâ/: (prinDeil 1t2 S '
sa^cr m :
_i ’■ (feSutură spanîolăj
* MJCOREŞTt. fpnrt -Ş^aşoarg) 0,01$
1*2S-68
o l
ÎO h2S‘ 1 4 ,3 3 r
22,04
lîe cc aveţi, ncvoîe; 1 îitrtf vin
* ’C Q M EN Z t - SPECIALE. P E N TR U
albi I f t I apă, 15 Iîngia’îţe •za
Farmaeii ca. serviciu permanent:
■
ţpnn
SibsthPistira
Ot}:
'
1
:
1,21
. t r a n s p o r t r ezid u u r i 11- 10*12,
Farmacia „CQKAFARM“,
str., hăr, un vîri de cuţit scorţîşsarâ pisată, sucul şl coaja ras» de.
■Jara Meşter m . 4,., tel. 17-3I-G5.
*
fprtrj
Pezmşseit
Craimaj
3t31
„
,
îa 0 jumătate cte lămîie» ip . h ( 1
«m m j f t i x f
Garda de noapte: Farmacia nr..
piersici, tăiate felii. 1
3 „HIGEEA AESCUI.AP,
P-ţa
-> BUDAPESTA O & Si $5,23
Mod de preparare: Se ameste
M. Viteazul nr. 3^ tel. 13-03-G^,
că toate elementele' şi- se lasă la
orar 26—8.
■
* CALAŢI -ţprin Raieşti-Buzăut 3,14 '
macerat 12 ore, după. eare se
strecoară şi se serveşte xeee,. în
[circulă între: 01/03 iul • W / l 3,sept. I
PROGRAM UL POUCLIN1CIX
jxvhare.
FARA
PLATA
« IAŞI 12,$5; 2 1 ,OS; 23,48
CURSE IMTERJUDETERIE:
.PA M ILIA SFLNTA"
t « - «• b » b a »■a m « b w r a
# săptiSiuîna 20 august —
:• m m c A m 2 t ,2 t - di»» Autogara I:
'
5 septerohrie @
[atreufă îiiTm Q Î/ 0 3 iul 38/19 sept /
JVîc(ticiaâ generfllS |i înteriic:
Cfuj-NapacB - Sbm 5,45
!
POLICLINICA
* ORADEA 3 ,4 0 ; 5,06; (circulă într&
dr. Rusu; 30 aug. {10-12); dr.
CAjj'Nspoca - Tirgtj Mureş 6,30
“ÎNTERSER
VISAN"
Stoia: .30 aug. (14-16J;, dr. Loga:
: 02/03 iuf - W / S O sepej. 20,54 \
30 (16-181; cir. Răfanr 3î aug’.
Str Pascaty nr.5, carr. Gneorgrseni
QjjrNapoca • Bâta- ftfera 6,30 fw
ÎÎCM?); dr. Ssa&acs; 31 aug. (14* SATLPMARE.
18);
dr.
Boilă31
aug.
(15-1%
cimjiă dturunjpB}
. fNTERNS •CARDîOLOQiE
dr. BoiI«1- T sept. (10-12); dr.
•• /p«r> Oracfesj 5*37; 16,52 ■
- NEUROLOGIE - PSIHIATRIE
Popa:
1
sept.
(12-14);
dr.
Rusu-:din Autogera U;
* SIGHETU MARMATIB' 5,44
•ENDOCRINOLOGIE
1 sept. (14-16); dr. Man: 2 sept.
dr. BaiTă; 2 sept. (15-18);
-REUMATOLOGIE
C h 4 N s f m a - A b ru d 6 ,0 0
» TIMIŞOARA- (prin Altia fulia} 5 ,5 2
eîr, S^akacs: 3 sept. (5-12); dr.
- ECOGRARE . ALERGOLOGIE
Slara: & sept (14-16); eîr. BofEâ:
Cfuţ-Napoca ■Z bISu : 6,30 (no arcxM
23t02i 23,43; ţprm Orade&i:-14,45
-DERMATOLOGIE
5 sept (15-13); Cardiologie: dr.
*CHIRURGIE - ORTOPEDIE
Paţiu:
31
aug.
(19-20);
dr.
Gherduminical
rm O jm jR EŞi 1 6,30;S0,31
manc 5 sept. (17 13); Fediatrîeî
-O .R .L- OFTALMOLOGIE
0
4r. Mitea: 30 aug: (13-15); dr..
•GINECOLOGIE - ONCOLOGIE
Clup-Napcca *Gttbău *Zalău. 6,40 '.
Fritea:.3f> aug. (16-18); dr. Stt. -PEDIATRIE-UROLOGIE
d « : 31 awg. (I0-12>; dr. Lupear
* INFORMAŢII GARA S52
Chjj-Napoca - Jibou. 7,00
J sept. (14-16J: Retunatofogle: dr.
M; ACUMUNCTURÂ
•
LABORATOR
,;
Ckjf-NBpoca ~'ŞifnîeuSiMnie!: SJ3Q
NeiMcuţ: 2 sept (16-18); dr. Bayrakdar Faroufc va fi fn conce
(Biochtmi»-8acterlologl0 ’
* AGEMtA DE VOIAJ C . F B . . .-\V
diu pînă fn 12 septembrie; l*f- fmunologt». Parazttologle
CURSE IWTERWATfORJALE: ^
neeologîe: dr. Foto- 30 aug. ţ i
•T«ate SlOA)
.. INFORMAŢII 11-22-12 (intern}: — '
I
sept. fltf-I2>; Kcuroîogîeî eoL
ZILNIC, inclusiv DUMINICA,
.
dr.
Bieften
30
aug.
(14-16>;
Eto$1-24*75 (InterrwţtonBlf
i grafie: dr. Stănesc»: 3 sept. (Sorele 7*2 f
Cluj-Napoca •Budapestei eu pfecetv
12}; EK C: nsist. Nistor: 31 aug.
■ ;
'■>•■*■;■t- . ■•■ •. ■
Medic de gardă: orele 21 >7
(17-18); asist T-aza: 5 sept. (1617); Alergologie: dr. Itu: 5 sept.
. (12-14); Chirurgie: dr. Cosma:
30 aug. şl 1 sept. (10-12); dr.
Sieoe: 2 sept. (16-18).

Rezervare consultaţii

la tel. 1 9 - 3 9 - 3 9 .

„TOAMNĂ CRUClAifi PENTRU POLITICA
în documentul
său privind
(KKUTER* •’ "
politica uzuală. Comisia- a sub
Toamna s-ar putea dovedi un
liniat faptul că ./nevoia de a amoment de ■cotitură in politica
sigura mai multă, competitivisocială a Uniunii Europene, Co
misia Europeană oferind Marii ’ tate, p e . scena mondială nu era
o scuza pentru a elimina, stan
Britanii © ultim ă şansă pentru
dardele sociale.
aderarea
completă Ia Uniune.
Marea Britanie s-a -opus legij
in-îSrz contrar urmindă să pttnli
lor sociale ale UE arătlnd eă
in aplicare legi sociale fără par
ar limita
mult . posibilităţile
ticiparea acestei ţări. : Intr-un , recent r document de '.'companiilor -într-a perioadă - în
care ele s-unt supuse unor con
politică .socială
executivul. ' Uniunli Europene'â atras .atenţia . curenţe acerbe cu companii a<vînd legislaţii mai bllnde
din
, câ numai dacă ţările
membre
SUA şi Asia. ‘
• iile-UE var aproba pînă la sîlr‘ Prima folosire a Protocolului
situi M
«' listă Wu legi eare
Social la începutul , acestui an
aşteaptă • 4 e m ult timp -se -va
a/avut ca rezultat un acord pe
lua' te considerare introducerea
lor -Sn «şa-mumitul protocol so marginea' legii UE — blocata dc
cial- a l ‘Tratatului de Ia; Maas- ' Marea Britanie fle m ulţi a n i—
de a obliga companiile muâtitriciit. . ,.
Acaaită acţiiins nu va lua Sn. snaţtonale. . ; avînd .muncitori .în
mai multe ţări «-le UE să insti
considerare. Marea Britanie
—
tuie domenii de muncă paneucare se.- spline naaltor legi —,
ropene pentru
informarea . £Î
c;% urmare a faptului că Lendra
si-a TOgoeiat optumea' ds 'nepar- -' consultarea propriilor angajaţi.
ticipare la tegisialia. socială din . . Corhisia afirmă, eă va- face >a:. -celaşi lucru cu un* proiect de.
tratat, 1
lege rare prevede pentru anga
înainte ea Tratatul de la Maastrcht să între în vigoare, gii- ' jaţii cu program de ni un că -re
similară
vernele 'î î£ trebuia să aprobe., dus protecţie sociala
eu eea a angajaţilor cu program
întreaga
legislaţie de politică
normal.
. ’
socială în unanimitate. în m ul
De asemenea, Comisia doreşte
te « « u r i rezultatul a fast că .
din: eatiza M arii Britanii pro- ; Ta protocolul sâ se aplice unui
iedele nu a u putut fi legiferate.. proiect de lege eare să" efere
muncitorilor care
lucrează în
, Dar tratatul a ' conferit Uni
alic- ţări
nivelul de protecţie
unii şansa de a obţine aprobavrea 'legislaţiei ., sociale • prin di-, •socială al ţării d in : eare pro
vin. Ţările din sud. s-au opus
ferit® eanaie.de câtre o 'majo
ritate ealiîteflă — respectiv nu .* acestei legi
Corabia doreşte, -de aseme
de
unanlRiitate. — exekizind .
nea, să aplice protocolul saciai
Manea. Britanie din cauza op
în legislaţia privind ; posibilită
ţiunii ei de nepartieipare. ţile : egale ’ de muncă, legislaţie
.. Eseeuîirul lîE a ezitat să' fo 
losească această. cale, iar statele - blocată de m ult timp de Ma
membre au a fîrjn a t, că prote- . rea Britanie. în ace st scop s-ar
putea să'reia un proiect de lege
colul ai* trebui folosit numai în
-caz extrem. E l s-â temuţ " c â '' asupra .concediului acordat pen
tru creşterea
copiilor, care ar
Marea Britanie ar cîştiga o su
da atît taţilor, cît şi mamelor
perioritate
competitivă ît> in
dreptul, la ’ concediu, sprijinind
vestiţii directe în cazul în oare
companiile britanice ar îi seu- : astfel femeile să poată" să îm
-tile de. reglementările' : politicii, pace 'viaţa ; lor- profesională ;cu
cea familială;
'j
sociale.
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"Stop - * • fie’s otirsî"

Coa«dflful’iHdiiw!}i. K«bf«nuatâ:

. grajne mai adaptate din cauza ;difit'uHăţik>r
deosebite^
. -. "
r
CânDetaru! german a afireiat câ: recenta debizfe
a Partidului Sociai-Deinorcralt — de a f.»rma. ®
' coaliţie în statul Saxcfnia-Aiiîtalt,. tolerată dc Par- tid u l: Socialismului De-fnacratic. „ a . adas o «ciikţibare calitativă în Germania. Conducerea Partidu., lui."Social. Democrat ..«i-a trădat principiile şi pro
pria i st or i e, El a desEiimat Pa-rtidiâ Soriali's-mului
(A . f .v ., k k l ’ t k k ?
■
Democratic eu humele pe care Kurţ Sc-i>uniaeher,
Cancelarul german Helmut .Koh) a anunţat că , .primul .lider postbelic a l Partidului Socia! Bemop a rtid u l, său ereştln-derfloerai UCD-UCS va r®«crât, 'l-a dat comuniştilor germani — „fascişti
iinua politica de" austeritate care este in vigoare1 vopsiţi în roşu-'.
■ ..
în. prezent In caz de victorie.îh alegerile -generale,
Reacţia PDS nu a i-ntîrziat. Opoziţ-ia social-dede la 1G octombrie. Creştin-democraţii wor avea
mocraîă a acuzat guvernul de a fi pus interesele
de asemenea drept ^obiective pentru viitoarea le
sale electorale înaintea sănătăţii publice., d in degislatură de patrii am înclieîerea unifirârii ger
rînţa de a reuşi o lovitură politică prte arestarea
mane, dezvoltarea productivităţii, economiei şi un
unor traficanţi de plutoniu. Guvernul cancelaru
sprijin sporit acordat familiilor, ca şi lupta îm 
lui Helm ui Kohl, care de d&uă săptărnîni' plapotriva criminalităţii. Ministrul de finanţe The» : sează lupta împotriva traficului cu- substanţe nu
■Waigel a calificat programul drept „baza realistă
cleare îo- Iruatea prioritătUor sale, ,,a :dorit.-sâ
şi solidă pentru viitorii patrii anî“. In sclîimb,'
prezinte un succes intern şi iK ţc m fără să-i pese
el s-a pronunţat împotriva proiectului ministru
de .sănătatea oamenilor^',' a afirmat secretarul ge
lui liberal al economiei, Guenter Kexrodt, care
neral al PSD» Gunther Verhettfen,. care a adău
este totuşi /aliatul, său in cadrul coaliţiei guver
gat.: ,„l>e ce a permis guvernul ea una din cele
namentale şi care a propus o -creştere mai im 
mai puternice otrăvuri să intre pe teritoriu! teportantă/a datoriei publice pînă în 1908 “în favoa
decal’? El avea informaţiile' necesare' pentru- a
rea unei scăderi a impozitelor, Waigel a criticat : împiedica aceasta.11 PSD reprcşmixă totodată gu
de asemenea proptfnerea .opoziţiei. ' soeia]-demo
vernului faptul de a fi iritat inutil pe ruşi, afir
crate de. a se acorda o alocaţie: fam ilială de 250
mînd sus şi tare; că materialf le radioactive cap
de mărci pentru -un ’ copil,' cshsiderind-x> irealiza
turate în cursul primăverii în «.-Germania prove
bilă. .Aceasta ar antrenaV un deficit bugetar de. neau- din, centre nucleare ale festei URSS.
-15- miliarde de- mărci'V a ‘.spus el. I n schimb, .&
sc tratează in acest -'mod o mare putere. Aceasta
anunţat el, .familiile vor beneficia . de o reducere
duce hi neînţelegeri^ total inutile", 'a spus .Verl a Seriinţ. Ctftswri jpentrv lîn eriî ^d ip lo m aţi
. a impozitelor, .. Persoanele .care iîştigâ m ai puţin , lieugen.
: -:
.^
;_;r- .
de'
12
000
de
rnărci
pe
anvor
C
i
scutitede
im
"
Cu,
ocazia
prezentăm
:
progrăhiului
'
.
electoral,
Cu cîteva zile în urmă, la Berlin a început un nou curs pentru
pozite începînd din 1996. eeca .ce va costa in total
canceianul Kohl a. lansai membrilor' partidului
pre gătirea viitorilor diplomaţi din Statele Europei Centrale şi^ de
15 miliarde , de mărci. -Va continua de. asemenea: :. apelul de a*, lupta : pentru -fiecare voi în per.spee-..
Est, precum şi din Asia Centrrlă. 25 de participanţi,1din tot atâtea
redueerca impozituKii. asupra societăţilor.;
. ti vă' alegerilor de la' 16 octombrie,' -.Chiar dacâ ;
state — situate’ Intre Estonia şi Albania, între Slovenia şi Mongo-Helmut Kolil ş-i Theo, Waigel au subliniat tot
şansele actualei, coaliţii, s-au'ameliorat clar, po
Ii.Y —• s-au întîlnit la Centrul de Pregătire a Ministerului .Federal
odată eâ- va -continua, -efortul -în favoarea fostei- trivit sondajelor,.-„nimic ;'nu este încă decis",; a -aî Afacerilor Externe, Treptower Park, pentru a participa timp
KDG, unde vor fi .investite .anual 6,6 miliarde. . subliniat d . Un sondaj publicat ' la 11 august ade- patru . luni -la un. program compact de pregătire. Cele patru
de mărci timp de. zece ani începînd din '1995. în
c-ordase pentru prima oară actualei coaliţii gu
cursuri -anterioare :au avut o rezonantă foarte pozitivă în ţările de
dom eniile: •mediului, infrastructurii, instruirii şi
vernamentale -; majorilaţea
absolută lă alegerile 1
provenienţă',ale ţinerilor diplomaţi. --•
'
"
..
dotărilor sociale. Regiunile «te.'la frontiera eu
.general^, în vreme ce' 12SD, principalul partid- al
(lJotschaît der Hundesreirjblik IJeutschlaml)
Polonia-şi, Republica Cehă-vor beneficia dc pro■opoziţiei, pierde 'în mod. regutat teren. ' - -

Boris Elţîn:
„Pericolul dezintegrării Rusiei va trecut, dar aceasta
nu înseamnă, că toate' greutăţile, sunt de domeniul tre
cutului. Trebuie să creăm, un. model principial nou de
relaţii între Federaţia' Rusă şi regiuni"', a declarat pre
şedintele Elţîn într-un interviu acordat în exclusivitate
ziarului „Tfud“. Făcînd bilanţul călătoriei sale prin.
ţară din cursul acestei veri, el a spus că a ajuns la
concluzia c ă , nu trebuie să se comande regiunilor, ci
este necesar un dialog eficient, este nevoie -să se creeze
6 baiă~ juridică trainică pentru acest dialog. Trebuie
„stabilit ce anume îşi asumă ş i . pentru ce poartă răs
punderea centrul, şi pentru ce. regiunile- insele11. „Nu
este o sarcină uşoară. Ea trebuie soluţionată de preşe
dinte, guvern, parlament, împreună cu regiunile care
ccmpun Rusia. în timpul vizitelor, accstor probleme li.
ş-a acordat o. mare -atenţie. Conducătorii de regiuni,,
oamenii simpli şi-au manifestat întotdeauna interesul,
ccea ce acum un an-doi nu exista“.
B. Elţîn nu a fost deloc dc acord cu părerea redacto
rilor de la ziar ca „ruşii, chipurile,'sunt demoralizaţi,
•obosiţi «de politică-. ,.Dacă nu faci -retorica,, ci vorbeşti
cu oamenii despre problemele" stririgente şl căile de
rezolvare a lor, alunei el te ascultă cu atenţie-, dau sfa
turi, reacţionează bine Este îmbucurător faptul că
majoritatea eovîrşitoare înţelege uşor problemele, pă
trunde în esenţa lor1*., „Prin" urmare, nu existij depolU
tizare, există o •sch'imbare a exigenţelor cetăţenilor

iCOLUL DEZINTEGRĂRII RUSIEI A TRECUT":
faţă'de-politică pe'care unii;politicieni tiu o sesizează."
„Am ■constatat la faţă locului că demontarea sistemu
lui, sovietelor n u ' a dezorganizat viaţa regiunilor. Dim
potrivă, situaţia s-ii stabilizat în mod clar, a devenit
mult mai eficientă. Lichidarea, sovietelor nu "a dege
nerat îri prigoană, pretutindeni 'lucrătorii cei mai pri
cepuţi ai sovietelor au intrat-în noile organe ale pute
rii, continuitatea a lest asigurată,’ iar guralivii pătimaşi,
opoziţia cea mai conservatoare şi-au pierdut „clar pilterea, atît de mare încă: nu de m u lt"
,B. Elţîn' a subliniat apoi că'raporturile c u ' regiunile
au o nevoie acută de strategie. „Continuăm încă sn ne
ocupăm de cîrpiren găurilor,. Problemele, centrale sunt
pretutindeni în general aceleaşi. Dar ele nu pot fi. re
zolvate pe baza unor recomandări unice. ,Se impune o
linie separată-de raporturi cu.fiecare republică, cu fie
care ţinut şi regiune, cu fiecare- regiune autonomă, cu
marile oraşe ale ' ţârii,.-In aceasta rezidă potenţialul
uriaş al transformărilor", a spus preşedintele rus.
„Vremea faimoasei" lupte-a regiunilor, cu centru, pentru drepturile lor. a trecut", consideră B. Elţîn. „Cinstit
vorbind, de fapt nu a existat o. asemenea luptă. De Ia
-primii paşi ai noii stabilităţi ruse, centrul a chemat
permanent regiunile să-şi asume cît mai mult posibil,
dar nu numai drepturi, ci şl îndatoriri. Or, mulţi au
uitat de aoea$la\ Preşedintele, a evidenţiat faptul că.
astăzi, Constituţia nu numai.' câ asigură politicienilor

regiunii dreptei -de. a-■coordona viaţa regiunii: „Ntma
Constituţie îi obligă la aceasta. îi o1ligă viaţa îneît si
tuaţia s-a modificat vertiginos.' Cei care ieri au atras
capital politic pe seama cererii ca centrul să le asigure
drepttil de administrare, astăzi trebuie să demonstreze
ce anume intenţionează să facă cu aceste drepturi,
fiindcă ele sunt enorme11.
,
Preşedintele a arătat că va trebui' să «o aplice cîVeva
• .programe regionale speciale, dar ă avenizat că aceste
programe nu trebuie „să se transforme- -într-o simplă
împărţire de mijloace federale .pentru -.autorităţile re' gionale“. Ele vor fi programe federale care Vor fi con
duse de autorităţile federale sub controlul lui direct.
„Vom.asigura ajutor federal', nu numai subiecţilor fe
deraţiei, dar şi nemijlocit acelor zone ale teritoriului
lor care au efectiv nevoie de el, ba chiar--şi -unor oraşe/’
B. Elţîn l-a chemat pe liderii regionali „să iasă mai
mult din hotarele regiunilor lor, sâ-i atragă pe vecini
la soluţionarea sarcinilor corviune".. :i,Kremlinul nu w
' va supăra din cauza acestei activităţi; dacă ea va dc*
1 curge în limite legale,". Concluzia 'generală pe caro
. preşedintele a tras-o din vizitele efectuate este: „Regiu
nile încep să trăiască gîndind cu.capul lor, fără a privi
excesiv la Moscova. Gonducătorli lor, opinia publică
sunt tot mai conştienţi că factorii, principali de rezol
vare a problemelor lor se află tocmai 'arblo unde el»
•există".
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Doctor Honoris Causa IOAN HOLENDER
.Intendent General al Operei din Viena
„Insigna de aur/a oraşului VicDomnul
Ioan HOLENDER,
născut la 18 ‘iulie 1935, la Ti
na“. ;Domnia sa este Doctor HoCausa al
Universităţii
mişoara, s-a stabilit clin 1939 in .noris
Austria, ţară/in care desfăşoară
Palm Beach din S.U.A.
Participarea ' domnului Ioan
t> prodigioasă activitate' artistică
şi didactică. Absolvent al Con-' HOLENDER la zilele aniversare,
ale Academiei de Muzică şi aservatonjlui de Muzică din Viena, a lucrat'in cadrul celci mai . . cordarea. distinsului oaspete''-a
titlului de Doctor Honoris. Causa
m a ri' agenţii de impresariat, pî
nă în anul numirii «ale ca .In-.' reprezintă
recunoaşterea unei.
( tendent General al Operei din
activităţi
artistice bogate, -ce
' Viena, perioadă în care a inter
configurează perspective certe
mediat . contacte şi contracte
pentru ' o colaborare internaţio-'
pentru artişti lirici români' ca:
nală de durată.
Emil Gherman,
Ionel Pantea,
Ceremonia decernării titlului
David Ohanesiaii, Marina Crîlotic. Doctor Ilonoriş Causa al Avici, Eugenia. Moldoveanu, Marcademiei dc ,Muzică „Gh. Dlma“
cela Slătinaru, Ileana Cotrubâş, - domnului Ioan HOLENDER va
Dări Serbae,
Dafi Tordăchescu,
avea loc mîine, la ora 11,00, în
Carmen Oprişan ş i mu l ţ i âlţîi. , S a l a S t u d i o , , a Academiei de
Muzică.
Pentru meritele sale pe plan
.
.
Michaclâ H O C ->
artistic, domnul laan HOLEN
DER se bucură de un prestigiu
deosebit^ atît în rîndul oame
nilor de "artă austrieci,1 cit si ;pe ./
plan internaţional. Domniei sale
i se datorează facilitarea cola
borării artistice a unor absol- •
"venţi al Academiei de- Muzicii
„Gh. Dima“, cum este .Alexan
Una din .marile realiniri ;:»le
dru Agach&, care astăzi
cîntâ
alături de
Luciano Pavarotti,
Academiei de Muzică „Gh. DiPlacido Domingo, Josâ Carreras
ma" rămîne, fără îndoială, uri
şi. ei impresariati d? Toan ITO- . - aşa deschidere ce. a reali/at-o,
LENDER.
:. . ■
■
_ spre muzica secolului nostru, pe
Uniunea _Compozitorilor.'/ clin
două din cele trei
coordonatei
România l-a ales în acest an. fundamentale: ' componistic - şi
ea "membru tle onoare. A fost' interpretativ. Soluţiile s-nu do
.primit şi de'Preşedintele Româ
vedit' a fi numerriase; 1:.,fie-, .că
niei , dom n ul Ioan ^HOLENDER . s\au numit „Ars Nova", „An
manifestîndu şi
disponibilitatea1 tifonia", ori
„Anram^iul
de.
d<y a -face 'mai m b lt 1în /viitor
percuţie**, fie că s-aii concreti
pentru promovarea: şi“ recunoaş zat, în
-portrete, -componistice
terea- artei ş i "cullurîi' româneşti • . -contemporane. UeCeptivâ la pil
dincolo de hotarele ţării 'Sn ba:
da înaintaşilor,' mai -iâriăraA RP-/
re vn - născut.
'■'
•/ -"■ neraţie nu n întîiyint1 să-şi' facă
Statul-. -austriac l-a ...conferii
simţită- prezenţi/, Acl'icîn.d. o con
..Krnoea -de onoare pentru artă
tribuţie
considerabilă îa ceea
şi •'•ştiinţă**.- .-.Medalia..pentru -mc-. ce, p’aradcxa] ' la fine:'de/secol,
rite -in. domeniul • culturii"
si
mai nronim ‘îru.'ă muzica'"nouă1*:.'

DESCHIDERI
Şl SOLUŢII

. . S |ii ri lu l

i n s c li iI

MAHCKL

rle r e n !” :

l.l l>SK

I;
' Sub ht*rakîj;''a enibletriă a acestiir ' cuvinte, roslib -de' prea /
j .repi-Ae, pl»catul dintre 'noi, |j6o1uI M A l’.ÎUS RO'MiSCU şi întru
j „si»ţe;j ţui de ie:d“. încercăm să aduceni, pe calea' dialogiiVui^roai
1 api' iapQ/de noi spiritul oamenilor de- cultură şi de/artă ce m ă i
tru,lesf. pentru frum.useţsa'*;.a‘?esleh -Itiujl-, ;Şi,/ chiar dacă poetul
a rosti!.'' „Sînt jupuit pînă la,spirit / ce simt acum numesc ;du• rertvm:iti.â“,. intrurhipînd acet Matei' Dolonija, însoţitoare a
fie<-ă( ii.^
c r e s t . ' m i c a 1rtibri'. ă se âore^U» una â , bucurit’V <le -a fi, OM COKSTHUCTt
PENTRU OAMKNT. - ."

, tiCs.; Domnul IMAlfCKL |,I1PV- de CORPUL UMAN' Să-ţi deŞ lî este un taciturn, totuşi chiâi i, păşeşti''ireconceţiţiile . . . . '
omul dinlr-însul şi mai ales cel
•• D.S.: , ‘VorbIr.d de :pieconwpce I-a studiat cu otita ardoanţii, uUima : dumneavoastră expo
ne-a provocat . . . Deci: OMUL
ziţie mi-a- amintit d v un CltODESPRE OM,
ANATOMIA DCIIII1 S llI IETESC , . .
NE1 . UKLATH . > .
Asta în
M.L.:- Bineînţeles că ceea ,e
seamnă Hiofărilr dumneavoas- • spui este o metaforă, eu o gă
1râ'? .
sesc o metaforă. Ku cred că nu
se poate sâ nu intri într-un di-'
Mi*!,- Ştiu eu .
/o privire
alogrcu corpul rnwn şi, atunci
dintotdeauna • şi ei ;auriozitite
se crează o stare- specială cînd
care ne încearcă pe toţi şi in
special pe plastisieni!
M i,'se ' .CONSTRinEŞTI, cînd începi sâ
descoperi TAINE pe care speri
pare o teino mereu a c tu a lă ,' inca alţii nu" le-au descoperit. Şi
'diferent d j felul în care o anu e întotdeauna aşa. sau a■
bordeii*' ■
'. -,
''■!
D.S.: Atnirnili rrllici de ar'ii. proape niciodată.
D.S.:,'Marcel Lupşe, prin crolirotiiuleau că aţi trecut o ba
chiurilc j)e care ni le-ai pre
rie ră...
zentat, . ..
' M.L.: Nu-mi propun sâ' fac
M-.L.r'Poate nu sînt crochiuri,
«ş» ’-alalofiări precise,
liniare.
am cîteva lucrări iximind da la
J’r'ti abil că DA . . . aplecarea . studiu, pînă la, nai să-i spu
inşi >re interior te face să denem, (sm ma! multe
nivele!)
pă'isili o
anumită
„barieră",, pînă dincolo de epidermic, cam.
să ţi l<*'.MŞ'*şti. •etlcenţele ea să’ asta ar_ trebui să' fie interprepoţi
te apropii eu -adevărat , tarea. Şi, pentru că mă între-

şi aleasă valoare artistic inter
Stînd sub semnul tradiţiei şi
bi-polaritate:
temporală (prin
al inovaţiei în m uzica. secolului
pretativă.
'
multitudinea concertelor susţi
Programul serii, J. B. L ’OeilX X , prima parte a concertului
nute împreună,- încă de la în
let, J. I. Quantz şi G. Ph. Theserii din . 26 august a debutat cu
ceputurile existenţei lor artis
lemann, a cunoscut- eleganţa, so
o lucrare de referinţă în. pro
tice) şi spaţiale (ca zonă stilis
bră şi distinsă,, fermecător aso- ' tică, secolul XX). Cuprinderea.
blematica sOnatei contemporane':
ciată’ cu puritatea
stilistică a
Sonata pentru violoncel şi pian
lor în aceeaşi seara (28,august)
liniei. Nimic ostentativ, distinc
de Claude Debussy. Datată 1915,
în ,cadrul, manifestărilor aniver
lucrarea a cunoscut, în inter-' ţia şi disefleţia subliniind o da
sare ale Academiei de Muzică
tă în plus caratele unei auten
pretarea asist. univ< Diana Lla fost o fericită şi inspirată pe
geti (violoncel)
şi asist. univ.
tice bijuterii.
cetluire a indestructibilei lor a; La ,polul opus al .axei stilisti .liante.
Csiki Bpldizsar (pian) contura
ce, Ars Nova — Reamintindu-ne
rea artistică a unei forme ra
Primul . ansamblu de percuţie
ţional şi intuitiv penetrabijă şi
— după contemporaneitatea de-o
din ţară şi unul din puţinele eplămădirea unui frumos artistic, . clipă- a Barocului — îricrînce- : xiste’nte .în Europa, această fornata ancorare a noastră în „a- .maţie
Incercînd — şi reuşind! ■
— par
realmente de excepţie
curgerea
treptată a drumului
ici* şi „acum“.
. , •; .
datorează totul (şi nu eonside' Amplasată .tntr-un spaţiu so .răm.' a folosi cuvinte prea mari),
de la grotesc la sublim. , ■
.
Inscriindu^şi numele cu succes - nor unde, aparent, „nu ş-a îţţ- -întemeietorului' ei, creatorul atîmplat nimic1*, lucrarea:lui L u  . tîtor' generaţii de excelenţi pteralături ide formaţiile»^ de muzi
cian Metiânu (actualmente sta ; cuţionişti, personalitatea artişti-;
că
contemporană dc referinţă
b ilit la ■
Lausanne),
„Increat**,; că' de primă mărime, muzicia
mai sus enunţate, „tînărâ** „Pro
desemnează ca . unic. element
nul Grigore Pop.
Musica Nova" poate fi conside
tensional (cu osebire prin. para- < La fel cu alte apariţii . ante
rată. deja o nouă soluţie
spre
metrul dinamic), , vocea. Tuşă
rioare, şi în concertul de duposibile deschidivi. Cei pat^u
densă de culoare în spaţiul cvaminică, • Ansamblul de peftuţie membri ai săi (asist. univ*. A di
siimobil al- orchestrei, stima so-.. „a .creat“, realmente, partiturile,
na •,/.'Mureşan
. pian; .Flavius
pranci yoliste a fost tulburător
^muzicale cărora le-a dat viaţă,
Trif
.clarinet, Lucia şi Ma
susţinută de d-na' Carmen Gur-' fie că a fost vorba de descrip
no Florescu — percuţie,. că
ban, una din realizările de ex
tivismul compozitorului ameri-rora li s-a adăugat ctitorul şco
cepţie .ale Academiei Jn dome '.can D. Spalding,' fie de jazzul
lii moderne clujene de percu
cîntul\ii, in ultim ii • fin,- de foarte bună calitate al
ţie, prof. univ. Grigore Pop), au ... niul artei
compozitorului clujean Ede Te■
ani. . . . .
prezentat un strălucit
recital
■'.'Marcată de semnul u n u l pro- ■ r£nyi, fie de elaborata construc-•
din Creaţia . compozitorilor clu
fund şi, în acelaşi timp, cutre- , ţie-formală, de o mare expresi-jeni Vafcile Ilerman
(,,Paos“),
vitate, a tinerei
compozitoare
murător parfando .rubato, în su
Constanţi Râpă (1,Osţinaţi>“) Şi
clujene, Dora Cojocaru („Elcunet de toacă: şi gînd de tfimîie,
Adrian Borza („Analog Structurrs-*). ' 1
•
■/ ■
' . ; / ■/ ; , ' „PhonoloRhion1* de Vasile Her- ■sis“)..
man' este o altă valoroasă'; reali-, / După numeroasele - bisuri (şi Corala intrată deja în^ legen
membrii"
da, mitica realizare/a' emineta-' zare a -distinsului - -compozitor, părea că, la ora. 22,
formaţiei sînt încă- de o ^nergie,
tului- dirijor de• cpr; profesorul. clujean.; înzestrată-, cu valoare
inepuizabilă), corala
„Antifo
leiţmdtivică’i melopeca oboiului
Dorin Pop,. „Cappella Transilnia" a realizat şl ea un verita
oare
vanlea", aflhtă. azi sub .ţsenefica. încearcă să' domolească"
bil tur de forţă: Toduţă, Vladi
cum sfîşietoarea tînguire â ba
îndrumare a- unuia .din cei mai
Xenakis, Dallapiccola, Pizzetti,/
burii d irijori. de cor ai. ţSriii,-. sului Solist (Gheorghe Roşu —
Petrassi şi' Râpă. Recent sărbă
acest artist profund).
conf. univ. Cornel Groza (iubit
In fine, lucrarea fondatorului
torită., formaţie, c'u- ocazia -.Im-,
discipol al regretatului
Maeş- .
-plinirii celor 25 de ani de exis
şi conducătorului formaţiei, ma
tru), a încheiat seară id i vineri
tenţă, a prezentat un. dificil dar
estrul Cornel Ţăranu, „Traiec
cu un concert ce s-a dorit a
te", . ce, a încheiat , programul, . valoros program.-ce a stat sub
; traversa, stilistic /rnarile
epoci
ş-ar putea situa' u n d e v a , fotre' semnul- înaltului profesionalism,
muzicale./ '
dar .şi al Uriaşei ' forţe de co
aleatorism
• şi 'organizare, ; con27
AUGUST. I,a recitalul for
municare, al imensei trude n ză
: tinua
pendulare de. noduri/,şi
maţiei Cot'.egium - Musicum A--,
ventre într-o fericită simbioză
mislirii actului artistic, proprii
cadcmicmn, prezent , în sala de ' cu tehnici contrapuhctice - (spre
deopotrivă, corului şi creatoru
concerte a Academiei „Gh. Dilui său, compozitorul Constăn-.
final). , . •■• .
ma“,. maestrul Kurt Mild, cel ..
tîh -Râpă.'
- -' , .Paralelismul.1 „Antifonia** —
căruia -acest organism muzical
/ Cristiiin Alonica DAMIAN
/Ansamblul •de percuţie are. o
unic în felul său, îi cţatorează
însăşi existenta. Ceea . ce.’/confer
ră uniciţate Collegium-ului es
te, înainte de toate, calitatea In
discutabilă a membrilor
săi.:'
S e r b ă r ile
d e
Ia
Ţ e b e a
Cîavi-ij . Costea,
Aurel Marc,
.•Tise - tlerbert
şi
Ecatcrir.a
■'*f Societatea „Avram Iancu'1 aduce la cunoştinţă tuturor câ anul.,
Botăr,,\instrumentişti de -marcă
accsta vestitele serbări de la Ţebea. judeţuţ Hunedoara, vor av6a loc
în data de duminică 13 septembrie 1991, de la .orele 10.
După o slujbă de pomenire la biserica din.. Tebea, oficiată de epis
copul Aradului Timptei Seyiciu, urmeăză o ;ceremonie oficială. închi
; bai 'de ideea1
. e x p o z iţ ie i. . Ex
poziţia e un pic mai complexă.
nată celor 170 de arii de la, naşterea eroului românilor, Avram Iaiicu
■Tema Ia care -lucrez eu ara în
şi 122 de ani de la: trecerea sa în neefiinţă, luptei românilor transil-,
cercat sâ n-o .tratez numai în
văneni pentru libertatea naţională şi socială de-a lungul tyeacurilqr.
bidimensional, ,să construiesc, să
Un grandios spectacol în aer liber, in cadrul căruia vor evolua
fac 'obiecte'. . .
Şi exprimîncei ,mai îndrăgiţi solişti de muzică populară, precum Niablae; Furdui
du-tt: „ceva. între butaforie şi
Iancu, Sava Negrean-Brudaşcu, Veta Biriş, Drăgan Muntean, /Mariana
omenesc" e numai un punct de
Ar.ghel, Cornel Popa, Mariana Deac, /Mariana Morcan, Maria'33anr
vedewk Desigur. există o m ulti 'Ileana Evsei şl fnulţi , alţii. Echipe di? dansuri, tarafuri, -ansambluri,
tudine.' Eu n-am conturat ceva
printre care şi Doină Iaricului din Cluj-Napoca, vor fi, de asemenea,
ce să exprim într-o singură proprezente la Ţcbea.
: poziţie; dar cred că -e . , . E- .înscrieri pentru membrii Societăţii Avram, Tancu şi pentru sim
XACT- IN FA ILIB ILU L ' pe ca
patizanţii moţilor, au’loc la sediul Societăţii în zilele de jnarţi şi joi
re-) ppnri.ă. 'corpul omenesc ca
între orele ,18—20, Calea Dorobanţilor nr: 70 C (domnul ing. TpAN
o PECETE Pecetea unui destin,’ TEOC).
: ■: '
'
:
normal, da, crcd tă asta e . . .
Jiîembrii Societăţii Avram Iancu sînt .-'iigaţi să-şi plătească/coti-'
■zfttia, în zilele anunţate, şi/să afle programuT de manifestări din toam
►
Doriii SEHGHIE
na acestui an (Cîmpia Turzii, Bucureşti etc.).
J.T. STAN
■
■
■s - —--- ------------

ARTA Ş) INGINERIE
Colecţia-' inginertilui toan UNGÎJREŞAN,
una.
dintre cele , mai de seamă din Transilvania. ' cu
prinde lucrări de pictură, sculptură,, grafică, artă
decorativă. Jn expoziţia găzduită la secţia Donaţii
aj Muzeului Naţional de Artă din' CluJrNapoca ,’şi
a c:5rei deschidere a avut loc miercuri, 24 august,
se află o selecţie reprezentativă din viata artistică
clujeană a -secolului XX. Prin. lucrările expuse
sfnt prezenţi profesorii Şcoli! Superioare de Arte
Frumoase din Cluj, o feerie din cei mai ,reprer
zentatjvi elev.i at acestcia; precum şi actuali prp(esori ai Academiei de Arte Vizuale din Cluj Na
poca. ' v
,
' ■
,/
,'; ' . . '
-/ ,
Expoziţia Ungureşan, coerentă şi esenţială peptru principalele etape ale artei dezvoltate la Cluj,
conţine compoziţii,' natu ri. statice şi peisaje .sem
nate de Pericle'Capidan, . Gotul . Bogdan, Theodor
IlSi'şia, Ionn Sima, Lazăr Anton, Letiţia Muntean.
Ghcorfjhe Apostu şl alţii,
(Su ocazia vernisajului o fost lansată ş! cartea
Intitulată „Terologia ~ ştiinţa şi practica- recondiţionărî pieselor de schimb*1/ apărută în Editura
„Promcria", sub semnătura ing. Ioan UNGURE-

ŞAN. Terologia (teros •— a avea grijă de; logos1—
. ştiinţă) rezumă activitatea u m a n ă.concretă., bene
fică şl de maximă eficienţă: sub aspect economic
în sfera prelungiri! durate! de viaţă a echipamentelor industriale, raportat la realitatea concretă a
, epuizării -resurselor şi scumpirii energiei sub toa
te formele sole. ' , ' .
Lucrarea inginerului Ioan Ungureşan face cu
noscută experienţa .muncii de peste 15 ani în do
meniul redării :în circuitul economic a pieselor de
schimb prin recondiţlonare sau prin aplicaţii pre, venti.ve,. încă din fabricaţie, Sintetizînd o bună
’ parte din cele mai noi preocupări pe plan mon
dial, întreaga gamă .de procedee prezentate în lu
crare. (în/cuprinsul a peste 3n0.de pagini), soluţii
l e propuse du corelare n propi ietăţilor materiaiu: lu i; aport şi tehnologia selecţionată cu condiţiile
.concrete de funcţionare a piesei, cartea se adre.seazâ inginerilor, tehnicienilor, cercetătorilor
şi
• studenţilor, cu preocupărj în domeniul terolehno. logiilor Pentru cei interesaţi, autorul, ing. • Ioan
. Ungureşan, acordă asistenţă de specialitate pe tot
parcursuL expoziţiei dc artă, ce rămtite deschis?;
pînă fn 3 .septembrie
• .
.
Dr ing, Mirrea lUitAN,
Preşedinţi Jiv Filialei Cluj a Awi:»ti'>i
Generale ,a Ir.t'ineriloi din . Romănia
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^VIAŢASftPOLITICAI
O carte-şoc, o 'carte avertisment:

UNGAR ÎN
OFENSIVĂ
Am aflat cu stupoare că în
Valea Uzului (localitate situa
tă-la limita judeţelor Harghi
ta şi Bacău) liderii UDMR au
patronat o nouă acţiune făţiş
aritiromânească. Sub 'pretextul
comemorării celor .căzuţi „pen
tru apărarea hotarului .sfînt
al patriei maghiare", s-a in
tonat imnul statului, ungar şi
s-a arborat drapelul Ungariei.
Sfidîndu-se normele, elemen
tare ale' creştinismului, uma
nismului şi toleranţei, au fost

/sm ulse crucile eroilor români
-diri cimitirul satului' şi prota- ;
nate mormintele^ Toate aces
tea’ sînt dovezi -în plus —
dacă măi era rieccsar — a pu
rificării etnice de- tip' fascist,
regizată de UDMR după mo-'
delul şi „tradiţia", horthystă.
Sîntem uimiţi că . organele
statului de drept român şi de.:
această dată s-au manifestat
ca'sim pli spectatori; U V R —
'C lu j condamnă cu hotărire
politica de ' ură şi discordie
. patronată de' UDMR sub mască/„europehisniului" şi> a lup- r
t e i' pentru drepturile colecti
ve ale minorităţii' maghiare. .
. Cerem organelor în drept sâ
. lă ', atitudine şi să comuniceopiniei publice măsurile re. părătorii.
(
UNIUNEA „VATRA
ROMANEASCA" — CLUJ
Biroul Comitetului Director -

130 de ani de la naşterea
lui 1.1. C. Brătiatiu
Familia - Brătienilor, cu
ră 7 ţii politice, intrat în viaţa po
litica la virsta de 31 de an!
dăcini cunoscute din secolul al
(în 1895 este ales în Parlament),
•XVI-lea, a dat istoriei noastre
I.I.C. Brătianu devine şeful Par
moderne un şir de personali
tidului National Liberal-abia în
tăţi de prim rang ale
scenei
1909, după. ce a ocupat
'mai
politice româneşti. începînd cu
multe posturi" : ministeriale,
A
Ion .Constantin Brătianu (frun
condus guvernele liberale
din
taş paşoptist, creatorul
Parti
anii' 1908-1910. 1914—1918, 1918
dului Liberal, ' prim-ministru
—1919, 1922— 1926 şi 1927 (pînă
între anii 1876*1888,
perioadă
în care, alături de regele
CaV la 24 noiembrie, cînd se stinge
din viaţă, la numai patru luni
rol I, a obţinut independenţa şi
după moartea regelui Ferdinand).
proclamarea
regatului, : a pus
Numai simpla înşiruire a anilor,
bazele instituţionale
ale unei
de guvernare este . suficientă
vieţi- politice şi economice mo
pentru a ilustra şirul marilor
derne), culminîrid cu Ion Ionel
înfăptuiri: războiul reîntregirii,
Constantin Brătianu
(despre
Marea Unire, votul universal,
care va fi vorba în rîndurile
reforma agrară, Constituţia din
de mai jos) şi terminînd
cu
1923, precum şi nenumărate legi
Constantin (Dinu) şi marele is
care au făcut din România un
toric Gheorghe Brătianu (am
stat modern, compatibil cu_ toa
bii omoriţi în închisoarea
co
te exigenţele unei civilizaţii eu
munistă de la Sighet).
A
ropene. Dacă patrimoniul cultu
La 20 august s-au
împlinit
ral al unei ţări este creat de
130 de ani de la naşterea lui
marii oameni de cultură şi ar-,
1.1.C. Brătianu fiul cel mare
şi moştenitorul politic al
pa ■tă, în cultura politică româ
nească opera practică a lui M C.
şoptistului I.C. Brătianu.
A
primit o educaţie
patriotică 'Brătianu ne pune în faţa unui
geniu: cu nimic mai prejos de
cum numai un mare liberal o
cît contemporanii săi din artă şi
poate da. La numai 13 ani (în
cui tui ă. Opera politică a acestui
aprilie 1877) tatăl său, ^(pe amare bărbat de stat se cuvine
tunci prim-ministru şi
şeful
integrată la loc de onoafâ în
Partidului Liberal) l-a dus' pe
istoria neamului şi memoria lui
malul Dunării ca să vadă >mo
trebuie să dea o nouă străluci
mentul istoric cînd . armata
re Partidului Naţional Liberal,
română, renăscută din
cenuşa
pe care istoria l-a pus
iar în
istoriei, îndrăznea, la Calafat,
faţa unor obiective generoase.
să înfrunte din nou (după două
secole de umilinţă) armata , oRămîne doar să fim la înălţimea
tomană. „Această călătorie
a
momentului pe care îl trăim, arămas cea mâi mare şi cea mai
şa cum au fost cei din fam ilia,
scumpă amintire a sufletului
Brătianu.
■.
meu de român”, mărturisea cel
ce avea să fie el însuşi
crea
Prof. Ioan I)F.AC,_
torul unor momente istorice şi
Vicepreşedinte al organizaţiei
mai înălţătoare.
municipale a P.N.L.
După absolvirea
Colegiului
„Sfîntul Sava“ din Bucureşti,
1.1.C. Brătianu a urmat
Fa
cultatea de Drumuri şi Poduri
din Paris, devenind
inginer,
specialist în căi ferate. Pasio
nat de istorie, educat din fa
milie să devină politician,
el
a avut o concepţie superioară
despre îndatoririle omului de
stat: „Cei mai mulţi îşi închi
puie că politica e un fel
de
distracţie, cu foloase şi
ono
ruri. Politica e ceva grav, grav
de tot. Ai în mîna ta .viaţa şi
viitorul ţării tale“, obişnuia să
■spună.
După moartea . tatălui său (în
1891), la şefia Partidului Liberal
a urmat Dumitru Brătianu
şi
apoi D A . Sturdza, oameni cu
merite deosebite, d a r,. datorită
vîi-stei, depăşiţi de noile curen
te ideologice. Ofensiva socialistă
din ' preajma anului 1900 forţa
o nouâ viziune a liberalismului
asupra problemelor sociale şi econoniice, precum şi asupra vie-'

„România şi siîrşitul Europei”
' . Volumul „Româniâ’ şi sfîrşinii Sovietice; Carol al; . II-lea
1944,; iar cel de-al doilea . „nu
ţul Europei. Amintiri din ţara -a fost un rege ucigaş; Ion Ariâ‘: fost mai perspicace şi
mai
para-' sensibil primejdiei care
pierdută", - editat de . Fundaţia , tonescu, un conducător
ameCulturală
Franco-Română
noic,; regele M ih a i,u n moşte : nlnţa neamul” . Scriitorul -şi- oFRONDE (Alba lulia — Paris,' nitor al propriului •păcat. Răs-' mul politic Mihail Sturdza
ne
pundereâ pentru „seria de cri
1994), este, curii remarcă
în
mărturiseşte ; că o . şoyăit multă
me" în rîriduriie legionarilor es
„Cuvînt înainte" George,
Dăvreme' şi mai şovăia încă „de
-nescii, - o „carte
— .şoc,
care
te 'atribuită de Mihail Sturdza ' a pune căzu! regelui Mihai in
lui Carol al II-lea, Armând Căzdruncină multe prejudecăţi aaceeaşi^ categorie cu cea a- alinescu şi Nicolae Iorga. Asasidînc; înrădăcinate în conştiinţa
cestor •doi dezertori" (Maniu şi
publică românească." .Readuce . narea lui Armând Călinescu es
Brătianu). Dar după publicarea
-în actualitate evenimente; şi fa p -.
textului -abdicării' ,suveranului,
te ale unor oameni despre care
,,mişcarea legionară a vrut să
spune că ar fi avut un rol ner
'admită mai- departe că Mihai I
fast în viaţa politică - a s, , ţării,
mai •putea, reprezenta un steag
prin înăbuşirea mişcării / legi
de adunare şi de luptă, nu nu
onare şi a neputinţei de a se
te considerată drept o răzbuna
mai • în ceea ce priveşte Exi
opune ascensiunii comunismu
re a , asasinării, . lui •Corneliu
lul; dar şi ziUa mult visată de
lui'
Codreanu şi' a altor -legionari. : toţi a recuceririi Patriei
pier
, Mihail Sturdza a scris „R o
Nicolae Iorga, aşa cum rezultă
dute." v
mânia şi sfîrşitul Europei", sub
şi dlntr-o scrisoare a - lui Co~
„România şi sfîrşitul Euro
impulsul convingerilor sale pp-/ dreanu publicată' . 5 îri această- p e i"' este o carte politică,
o
libice, legionare, ■ „din adîncă
carte, era învinuit că „ploua cu
carte -avertisment care'
ch ea -,
dumerire că singur adevărul es
articole . d e , ' otravă",- scriind • -mă -lâ -reflecţii şi . clarificări a .
te* mîntuiţor, — spune autorul •despre legionari că sînt
„su
unor importante segmente 'din
în „Precuvîntare — că
numai
flete de asasini."
istona- ţării şi a- activităţii upe temelia adevărului
se va
Despre; luliu . M an iu /şi Dinu
nor • fruntaşi ai vieţii politice .
putea clădi acea împreunare a
Brătianu spune . că au ' fost lip
româneşti din perioada
inter
tot ce este românesc împreju
siţi de viziune politică, primul
belică, de către istorici şi ana-r
rul năzuinţelor nemuritoare-ale. fiind etichetat ca „regizor
al
lişţi politici.
.
,
neamului-"
Adevărurile" le
capitulării" de "Ia 23 . august
Marin OPREA
-fundamentează' pe o bibliografie
selectivă şi pe însemnările .sale
PĂRERILE LUI VALTER ROMAN DESPRE TRANSILVANIA
memorialistice. Citează autori
care au avut un mare rol
în
Recent a ’ apărut în . „Curierul Naţional" un text referitor la
destinele contorsionate ale Eu
„contextul ' internaţional al desprinderii României de. Germania ■
ropei, oameni politici, istorici, _la 23 august 1044:..“ sub semnătura lui Ioan Chiper şi ■Florin
ca Churchill şi Roosvelt, -Hit- ' Constsintiniu.. Textul are la bază documente care se află în
ler şi , Ciano, Horia Sima
şi
arhivele ruseşti. Ultima parte a articolului se, referă^ la Valter
Corneliu Codreanu, Grigore GaRoman: „Vaiter Roman considera că Transilvania, trebuie şă
fencu şi Comnen-Petrescu, Ja
devină un stat independent, atît de România, cît şi de Un
mes Forrestal şi Henri Prost.
garia. Ambele ţări —/-scria - activistul cominternist
care pre
Parcurgînd paginile
cărţii,
tind Transilvania ,au participat aproape în aceeaşi măsură la
cititorul poate constata
faptul
războiul tChăi esc al lui Hitler. Care Să fie „recompensată" prin
că Mihail Sturdza propune ju
alipirea Transilvaniei? Valter Roman sublinia, printre altele, că
decăţii unele evenimente:
şi
Transilvania „reprezintă un singur tot din punct de vedere ecopersonalităţi politice din
alte
nomic“. Enumerînd „argumentele" de ordin istoric, etnografic ete.,
unghiuri decît cele din . care
care pledau î n . favoarea vmei Transilvanii independente, Valter
s-a scris. în general, pînă
aRoman conchidea: „Din toate aceste considerente, socotesc renaş
cum la noi, şi, în primul rînd,
terea Transilvaniei independente ca o soluţie temporară şi tran
despre mişcarea legionară
şi
zitorie — realistă şi oportună, corespunzătoare intereselor dezvolconexiunea ei cu mişcări
şi , tării progresiste a Ungariei şi României", "
^;
;
fruntaşi politici ai aceeaşi doc
Cunoscutul istoric sovietic, acad- E. Târle, solicitat şi el să-şi
trine politice, din alte
ţări,, dea părerea, .era de asemenea favorabil unei Transilvanii inde
pendente. In finalul textului său, el lua totuşi în considerare
încercînd să demonstreze
le
gitimitatea lor
ca principale, ca „răul cel mai: mic", realipirea Transilvaniei la România, caz
forţe politice anticomuniste. Aîn caj-e Uniunea Sovietică trebuia- să ceară 'compensaţii; serioase".
flat ani la rînd în culisele di
plomaţiei româneşti, autorul ne
spune că . a fost . singurul -, mi
nistru al Afacerilor Străine din
toate ţările "care s-au
ridicat
împotriva cotropirii ’ comunliste
ţ. * "" .■ ^
: v ' ... .
. 1■
şi, prin riatura funcţiilor
sale,
a fost în contact „c u 1mai toate
-.--f"---.- '■
(Urmare din pag. 1)
personalităţile conducătoare ale
mânesc. Istoricii unguri scriu şi acum că (a venirea unguri
politicii: româneşti." Judecăţile
lor în Transilvania n-aii găsit nici un picior de român. Iar
pe. care le propune — în ciuda
pe-rom ânii care, totuşi, existau,, au dorit mereu să-i niaghiaadevărului despre care vorbeşte,
rizeie. Iată că şi crucile n-au scăpat de furia aceasta nimicii
la început, nu . sînt însă lipsite
toare.
.
de subiectivism şi prejudecăţi
A r trebui să ne. întrebăm dacă aliaţii UDMR din Parlamen
— îşi au izvorul, după cum în
tul României s-au gîndit vreodată la ; perspectiva de a li se,
cearcă să rie convingă, în ade
şterge numele, dup5 moarte, de pe: crucile din mormintele
văruri mistificate de adversarii
transilvane. Ori speră ca mormintele lor să fie cruţate, da
mişcării legionare, prin
pro
ră pe cruci vor- scrie, alături de nume, şl menţiunea “ fost
pagarea „minciunii" răspîndită
membru...” al PNŢCD, PI. ’93, PAC, PI)SR, drept amintire a
„prin toate ziarele din
lume.".
unei colaborări care să-i ferească., de un asemenea sacrilegiu.
După Mihail Sturdza,. un NieoOare se va găsi cineva să-i aducă la cunoştinţă d-lui Van der
lae Titulescu şi- politica sa pe
Stoel un fapt de o'gravitate atît-d e mare? Cît despre reacţia
plan extern ' a slujit duşmanu-.
autorităţilor tomâne, ce să mai vorbim. .
lui, adică comunismului, Uniu

Ritual păgîn într-un cîmilir..,

Politică sc faco atît în caricaturi cît şi tn fotografii.,

/
/
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„NU VOM FACE NICI UN PAS ÎNAPOI!
# mai dec/ară Dumitru OS1POV, vicepreşedintele
Frontului Popular -Creştin Democrat
din Moldova 9 ‘
—

ii —

-

-

— Cunoaşteţi bine situaţia din sate. Cum acccp-tă oamenii această „limbă moldovenească", consfin
ţită prin constituţie ca limbă d e 'sta t. a Repu
blicii Moldova?
' — Românii din acest teritoriu, vrlnd toată vre
mea eă spună că nu stnt ceea - ce sînt ruşii,
şi-au spus moldoveni. Ca să se apere
erau
nevoiţi să strige că vorbesc limba moldoveneas
că. însă de aici Moscova a pus pe picioare al
te noţiuni şi concepţii cu mult mâi periculoase,
cu o semnificaţie de-acum socială: popor m oldo-,
Venesc, naţiune moldovenească. De aici se face
Intr-adevăr marea desprindere. Dacă Intr-adevăr
• ideea ar. prinde rădăcini, ar putea să aibă un
. mare succes Coloana â V-a^ care este foarte bi
ne amplasată aici. in republică.
— Oficiosul guvernului, „Moldova Suverană",
apare într-o curată limbă. română. Mă întreb da_Câ, pentru a-şi. susţine teoriile, conducerea de la
Chişinău va uza de acum de acel hibrid numit
„limba moldovenească", inventat de ruşi începînd
' cu 1928... '
— Doamne fereşte! Eu nu cred c-o s-o facă,
nu vor merge atît de departe
;. — AFPCD a iniţiat o campanie de colectare
tio semnături pentru revizuirea constituţiei. Cre
deţi câ veţi reuşi să obţineţi cele 200.000 de sem
nături necesare?
— în mod obligatoriu. O să fie acumulate ceîe 200.003 de semnături fiindcă este vorba de un
ansam olu'de probleme C3re vizează şi în ace
laşi timp mişcă toată populaţia. In primul rînd
poate că lucrează' argumentuJ dezintegrării re
publicii, adoptarea, în baza acestei constituţii, de
statute ; speciale pentru raioanele în care pre
ponderent trăiesc găgăuzi şi zona Tiraspolului.
Un lucru nu mai puţin dureros pentru populaţia .
care' a trăit ateismul este interzicerea învăţămintulni moral-religios in şcolile de toate /grade
le. A p o i— introducerea pedepsei cu moartea
Sigur, cea mai activă şl politizată parte a popu
laţiei, care este de orientare democratică, are în
vedere şi celelalte două aspecte care .ţin de glotonim ulşi etnonimul ;,limbă moldovenească" şi „po■, por moldovenesc" Oamenii'. înţeleg de-acum bine
că prin asta se pune la cale o, rupere definitivă
de România.
— Cum vedeţi acum, retrospectiv,
momentul .
„august '01*?
’
: ■v
— In 1991, dacă aceia care au fost promovaţi
atunci la conducerea republicii. ar. f i 'f o s t cUuşi
de puţin patrioţi, lucrurile puteau lua o altă turr
nură Situaţia era foarte destabilizată în Rusia,
ei mi credeau .că singuri, se vor putea salva de
un război civil, şi într-un fel oarecare le era
cam indiferent ce o să se petreacă in „vecină-.,
tatea apropiată11.- Dar îndată cş a ieşit Rusia
din criză, după august *91, Moscova a Înţeles
că trebuie să reactiveze în fostele republici unio
nale iredentismul rusesc. Coloana a V-a pe ca
re o aveau sădită peste tot. Şi nehotărîreă, lip
sa de profesionalism politic şi competenţă, dar
şi orientarea>spre Moscova, în spiritul în care au
fost crescuţi* şi educaţi cei de la conducerea re
publicii, au dus Ia aceea că s-au dezis de calea
de jertfă şi. mai mult. au început s ă , facă ser
vicii Moscovei. Dar să gîndim că lucrurile aces
tea nu sint ireparabile Noi, ca mişcare de eli
b era re naţională, nu vom face nici . un pas îna
poi pe calea pe câre am ales-o
— Consideraţi că este posibilă fn acest mo
ment sau într-un viitor nproplnt o alianţă a
FPCD cu alte formaţiuni politice?
— Sâ nil uitaţi că FPCD este o mişcare de
eliberare naţională, adlcâ tot ce respiră şi sim

te româneşte în acest teritoriu’ in această forţă
şe incorporează. Eu nu mal ştiu alte formaţiuni
care ar putea să-şi asume o asemenea răspundere.
In plus sîntem o . formaţiune social-politică ce
luptă şi pentru un nou model social-economic în
baza doctrinei creştin-democrate. Vedeţi, sînt niş
te lucruri pe care le punem îri faţă, o tablă de
valori, şl celui care într-adevăr simte ca noi şi
doreşte cn noi nu-i rămîne- decît să se încadreze'
în rîndurile acestei mişcări de eliberare naţiona
lă şi să mergem toţi înainte.,
• — Am constatat, stînd de vorbă cu oamenii, că
oarccum trăiţi într-o permanentă stare de asediu,
într-un regim pe undeva similar cu cel militar:
- nimeni nu dă adrese, nimeni nn dă numere de
telefon. Apo1, fiecare se gîndeşte câ mîine ci
neva poate să-l devasteze locuinţa...
Nici o formaţiune politică din republică
nu a fost atacată, numai Frontul Popular. E
clar de ce se face lucrul acesta, de ce se creează
această atmosferă de intimidare: să nu plecăm
în satele, în comunele noastre pentru a spune
adevărul. Astăzi ştiţi bine că televiziunea .şi radio-ul nu mai sînt ale poporului, ci sînt ale
conducerii; înseamnă că modalitatea cea m a i. si
gură şl ‘ mai eficientă de a spune acest adevăr
este de la om la om.
—. Este, adevărat că liderilor FPCD li se taie
adesea curentul electric, că . li se deconectează te
lefonul? •
- — Da. Lucrul acesta se întîmplă permanent.
In plus, că se ascultă telefoanele, că se ascund
lucrurile, nu este nici o îndoială.
Ce consideraţi cS ar trebui să ştie : româ
nii din cealaltă parte a Prutului despre d v , cei
de aici?.
— Să nu se-încurce două lucruri: ce .vrea Miş
carea de eliberare naţională, care este FPCD, şi
ce ar vrea alte forţe politice. Noi sîntem pentru
trecerea idealului de întregire a neamului—ş î a
ţării din sfera dorinţelor, a speranţelor, pe linia
practică‘a realizării. De aceea noi nu sîntem agreaţi
de putere. . Le stricăm, în fond, socotelile. O
altă linie care cîteodată o încurcă,-o identifică cu
a noastră, este a acelor pseudopatrioţi a căror for
mulă vehiculată foarte clar este că noi, - românii
de aici, trebuie doar să ne numim, să enumerăm,
să arătăm : drepturile noastre,' fără a cere exer
citarea acestora Noi cerem însă şi exercitarea
drepturilor noastre. Vedeţi această aripă mare
care a apărut, vor să-i zică de centru: nu înţe
leg ce-ar însemna o aripă sau o parte de centru
într-o mişcare de eliberare naţională. Ei mai mult
încurcă, sînt aceia care numai \vor sâ se' nu
mească într-un fel; dar noi zicem -şl altfel: sint
patrioţi pînâ la Prut. Undeva, foarte "repede (de
pinde cum se comportă conducerea oficială de
la Chişinău) ei ar putea sfl treacă de partea teo-;
riei moldovenişte care parcă îşi găseşte de-acum
o înfiripare prin diferite formaţiuni politice.
— Asta însemnîrid o „Moldovă unită*4?
.
O f1,.. Nu voiam să . vorbesc despre lucrul
-ăsta. Dar dacă citiţi „Generaţia", într-un Interviu
publicat de acest ziar cu redactorul ziarului „Pa
tria tînără'1 (înţelegeţi despre ce „patrie1* este vor
ba), un oarecare Nicolae Roşea, veţi vedea că
acesta militează în mod deschis pentru o „Mol
dovă Mare", Moldova Iui Ştefan cel Mare.
- — Care sint cei mai fervenţi adepţi ai ideii
de „Moldovă M are"?,
— Autoarea ideii ' bineînţeles că este Moscova.
Susţinătorii, ca formaţiuni politice, la nivel par
lamentar, sînt înterfrontul, Edinstvo, socialiştii şi
Partidul agro-democrat. '
— Punerea acestei teorii în practică ar Implica
existenţa, unor adepţi şi de cealaltă parte a Pru
tului.
— Eu cred că demult Rusia i-ă trimis Intr-acolo,
sub formă de -agenţi.

ETAPELE UNUI NAUFRAGIU

4. C lo c in d ouăle de aur
Ne amintim că Încă de la prima întîlnire, un „per
sonaj11 se insinuase tn proaspăta relaţie dintre Ioan
şi Sabina, deocamdată un nou venit, de consistenţa
umbrei, a mirajului, concretizarea lui fnsemnlnd, fără
doar şl poate, o relaţie profitabilă pentru ambele
părţi. Sabina- II invocase atunci cind a cerut, cu
modestie, drept plată pentru munca ei, o chitanţă
.Caritas" lunar şl bărbatul, dornic de-o menajeră cu.
multiple calităţi, n-a avut nimic de obiectat: „Jocul"
mergea bine, toţi cei înscrişi plnâ In septembrie-octombrie 1992 ciştigau pe rupte, , doar fraierii, fricoşii,
veşiifc-nelncrezătoi ii - se codeau să scoată zecile de
mii din buzunar (unde, ,e drept, nu se găseau "întot
deauna) şi să le depună, după ceasuri lungi de aş
teptare^ In mtlnllf lacome ale casierelor de la- firma
adulatului Ioan Stoica, Firea prea nestatornică, pllmbărpaţa a- Sabinei a lntîrzint instalarea personalului tn
cauză co ..idol11 al casei, căruia să I se aducă un
tribut* ponsisient, în aşteptarea răsplăţii celei mal gra-

IU. TRIPON

Prin adresa nr. 75106 din £8 iulie a.c., Ministerul Agricul
turii şi Alimentaţie] .a transmis în teritoriu „recomandări11 stric
te în ceea ce priveşte tratarea seminţelor de cereale păioaise: grîu, orz şi orzoaică. Acţiunea este motivată de răspîndirea dramatică a două ciuperci: niălura comună şi tăciunele.
Despre situaţia din judeţul Cluj, în această privinţă, l-am con
sultat pe domnul IIORIA GIIIHU, inspectorul şef al I.P.P.G.F.
Cluj:

Calamităţi în agricultura judeţului Cluj
Tn urma .analizei probelor de la inspectorat, pot afirma" că
este un dezastru. Cele mai mari pagube din judeţ s-au înregis
trat, la Borşa, unde au fost calamitate 80 la sută din lanuri '
In zonele Huedin şi Ţaga au fost afectate de mălură 35—60
la sută din suprafeţele cultivate. Cele mai mici daune s-au con
statat in zona tTurda, unde asociaţiile au lucrat ; cu sămînţă tra
tată. '
,
— Ce înseamnă recolta compromisă de mălură sau tăciune? ‘
— înseamnă că nu mai poate fi utilizată nici la furajarea
animalelor. Din cauza toxicităţii, este complet interzisă utiliza
rea cerealelor atacate de mălură sau tăciune.
— Ce sancţiuni aplicaţi dvs.?
— Dată fiind gravitatea bolilor, noi aplicăm amenzi. Evident
în-cazul recoltelor afectate de cele două ciuperci, interzicem pre
luarea şi prelucrarea lor.
•
■
— Combaterea celor două ciuperci se face de pe acum?
— Ciupercile se combat prin tratarea seminţelor. Aproviziona- •
rea cu substanţe necesare se face de pe-acum , de Ia Inspecto
ratul nostru sau de la contrele' noastre locale din Dej Turda
şi Huedin, cu consultarea specialiştilor
— Ce preţuri au substanţele pentru tratatea seminţelor?
•, — Preţurile sînt variabile. De la 450 de lei pentru u n 'h a 
la 35.000 lei la ha.
-.
. ’
— Nu e cam m u lt,xla recoltele noastre decimate? Mă refer Ia
cifra din urmă.
— Da poate fi foarts mult. Din această cauză noi insistăm
pentru alocarea de subvenţii de la buget, astfel Incit' tratarea
seminţelor, să nu-I coste nimic pe producătorul agricol. Deocam
dată sint subvenţionate doar cazurile de carantină. (M.S.)

Caii de la Jucu aleargă prin Europa
In 1991, un întreprinzător par
ticular, Florin Codre, a înfiin
ţat, lâ Jucul de Sus, o herghelie.
Intenţia finală a întreprinzăto
rului amintit este crearea unui
cal cu performanţe şi agrement
prin ,'încrucişarea unor - cai
cu
performahţe
recunoscute
în
lume.” In
prezent,
herghelia
dispune de 70 de c a i . din care
.se face selecţia.
Performanţele obţinute
pînă
acum confirmă valoarea- acestei
iniţiative. Deşi a avut puţin
tirnp pentru pregătirea: unor io

turi de cai de mare performan
ţă, herghelia de la Jucul de Sus
şi-a impus valoarea în concur
suri naţionale şi internaţionale.
Recent, la finala naţională de Ia
Piatra Neamţ, a cîştigat locul al
II-lea-d l. Dumitru Lonean. Acestui premiu primit i se adau
gă multe altele.. Un antrenor,
cu vechi state de serviciu în
călărie, Alexandru Bozan, ne-a
oferit o demonstraţie. Pregătirea
cailor, performanţele obţinute de
aceştia vor constitui uri subiect
asupra căruia vom reveni., (IR .)

N A P O C A ’9 4
:
(Urmare din pag. I)
Organizatorii speră într-o pre
zenţă masivă a angrosiştilor, dar
sează publicului larg, consuma
şi a comercianţilor cu amănun
tor al produselor expuse, motiv
tul, a caselor de modă şi pu
pentru care unele firme expozan
blicului clujean. Au fost invitaţi
te vor face şi vînzări.
şi reprezentanţi qomerciali' ai u- '
Restul produselor ce vor fi
nor misiuni diplomatice acredi
prezentate vizează domeniile: atate In ţara noastră, precum şi
limentar, electrocasnic' mic mo
angrosişti
şi oameni de afaceri
bilier, ceraniică, ' sport (vor fi
din Croaţia, Serbia, Polonia, Ce
expuse
un automobil „Ford’/,
hia, Ungaria, Republica Moldo
model - 1994, biciclete poloneze
va.
in mai ,multe variante), menaj
(cunoscuta fii mă „Emailul11 Me-- J Vom reveni cu alte amănunte
diaş va fi prezentă cu un stand
în preajma deschiderii tîrgului,
propriu, în care va expune în
pe care vă invităm să-l vizitaţi
treaga gamă sortimentală pentru
începînd cu data de 9 septem
consum intern şi pentru export).
brie/
■

■se: Abia în preajma căsătoriei şj imediat după înche
ierea actului civil, „Caritas" s-a întronat cum se cu
vine in casa Sebeni, făclnd-o pe Sabina vestala, preo
teasa lui plină de har.:
■/ ■
La 6 septembrie 1993, Sabina îi scria’ mamei, cu
nedisimulat entuziasm: „Să ştii câ noi sîntem bine,
ne înţelegem bine şi sînt fericită . Chiar nu demult,
bărbatul meu a depus pe-num ele meu două milioane
de lei. După cununie am aflat că Nelu mai are şa
se milioane depuşi Ia CARITAS . După primirea de
'opt ori a acestei sume mari sperăm să continuăm jo . cui..."
-. • •
De fapt, în aucust-septembrie 1993 fuseseră depuse
pe numele Sabinei 175 chitanţe „Caritas", In valoare
de 3,5 milioane lei, pe lîngă unele depuneri anterioa
re şl pe lingă cele 6 milioane depuse pe numele lui
Ioan. Curînd, suma depunerilor a atins 14 milioane:
frumos, nimic de zis, dar relativ departe de „to
pul" marilor deponenţi din acea perioadă de nebunie
„Caritas", cind calculatoarele înregistrau,’ de la clte
un depunător, zeci de milioane. Avîntul Sabinei n-a
mai cunoscut margini, ea începînd să se ocupe, mult
mal mult d ed t de gospodărie, Îngrijirea şl... răsplăti
rea bărbatului/ de calculele din ce tn ce mai astrono
mice ale cîşticurilor. File întregi stau mărturie ale a-

ceătei pasiuni de... zburătoare printre astrele belşugu
lui, sau... clocitoare a ouălor de aur. Pentru septem
brie 1993, Sabina consemna o depunere de alte 4 700 000
lei (parte proveniţi din vînzarea dolarilor), iar pentru
luna octombrie, cifra depunerilor urca la 18 milioane
lei Sigură, mai sigură decît dacă ar fi avut Intr-ade
văr ouăle de aur sub fund, femeia consemna la în
casări: pentru 16 noiembrie, 5 390 000 Iei, tn 17 no
iembrie la fel, In 19, 26 şl 31 noiembrie 21 560 000lei, ajungînd ca, la sfîrşitul Iul -ianuarie 1994, totalul
clştigurilor să se ridice la 215.660.000 lei din care, scăzlnd „investitia", să rămlnă un.cîştig curat ile 192 960 000
Iei (ŢVA-ul fusese scăzut din start). Avea dreptate,o
cunoştinţă a familiei Sebeni, d-na D. Katalin, să spu
nă despre Sabina că, din' banii obţinuţi, după propria-i
declaraţie, ..va cumpăra casă cu 3—-4, camere, cu gră
dină, garaj, va lua maşină, va da examen de şofer
şl restul banilor Ii va depune Ia ban6ă sau -va lua do
lari".
.
Un mic amănunt tulbura oarecum feeria acelor zi
le de aşteptare: co să facă faţă numeroaselor cheltu
ieli şl depuneri, Ioan Sebeni Işl vlnduse apartamentul.
„Idolul" stătea acum pe-un tron de fum.*
Dan REBREANU

ADEVARUL DE CLUJ

MARTI, 30 AUGUST, PAG. 7

B A N C h N n T iQ N n tA n n o M n N ic i

SUCUBSflWfJUDCŢCftHftClUJ

organizeazăîn data ae

g

... - - ■■■■—•—....- l

7 septembrie 1994, ora 131 LICITAŢIE PUBLICA l

pentru vînzarca. următoarelor mijloace fixe casate:

^m aşini de contabilizat
°*maşini de adunat
^maşini de scris
> diverse mijloace fixe de naturef
obiectelor ds inventar
^material recuperat din
dezmembrarea centralei termice
Licitaţia va avealoc la sediul băncii
Relaţii suplimentare la tel. 193130.'
'

Str. M.Gorki nr .4
Tel 132569;194380
Cluj-Napoca
OFERĂ:

ACHIZIŢIONEAZĂ cereale la
următoarele preturi:
> o r*
• p o ru m b ’
m g r î u p a n if ic a ţ ie
9 m a z ă re
• ovă®

O
GAMĂ VARIATĂ DE PRODUSE
PRIN MAGAZINELE DE PREZENTARE

140 lei/Kg
213 Iei/Kg
225 Iei/Kg
160 lei/Kg
.90 lei/Kg

' strJHĂXIM CORK! nr.4

B MATERIAtE DE CONSTRUCTB
■ PROD.MEt/lLO-CiroiICE *
S PROD.TEILMCO-SAMTAnE

Preturile ta cereale sînt loco (în curte) la

V

SCNUTREXSA.

str.FABRICII nr.l*2

Preţul la porumb este valabil pînă ta
data de 1 5 septembrie 1994.
Preluarea cerealelor se face ta sediul
unitătii numai în zilele lucrătoare, între
orele y -14.Cantitatea minimă ce se preia
este de 3 0 0 kilograme. Plata cerealelor
se va face în max. 30 de zile de ta
recepţionate, în funcţie de posibtlitătL
; * , v, ■■
**
1290184) r

8 PRODUSE IVfETALO-CiroUCE
H PRODUSE TEICMC0-SAMTARE
EXECUTĂ LA SEDIUL SOCIETĂŢII
g GRAVĂRI
fiM A T ÎS Ă M PE STICLA

VIZITATI-NE Şl VETI FI MULŢUMIŢI»

(2 9 0 1 9 2 )

In baza Legii n r!6 ^ Î9 9 3 ^ n r,>BB^
Normelor Metodologice nr. 1/1994

s.c. S€AV1C€ A VICO LA TAUŢI S .A .
4* »<\r

V**> .

IO P K A P I
C um păraţisip lătiţiesalon at

•Maşini de îngheţata
•Maşini de ingheţata industriale,
•Congelatoare ptr. ingheţata
ţ
-Vitrine ptr. îngheţate',
- Maşini ptr. sucuri,
•«a I r ”
r-Maşini ptr. iaurt.
ton

cusediulTn com.Floreşti. str.Tăuţului tîr.19 din
jud.Clui telefon 064 : 136102:
organizează CONCURS pentru ocuparea
postului de M A N A G E R
în data de 28 septembrie 1994 ora 10 ta
sediul societăţii. Ofertele se depun la sediul
societătiipînă la data tle 23,09.1994.
1290130»

m

s p

f M u m n ©s m f m

Un avans’ de 25% la livrare /estul in 6 rate,
* ^GtMyŞT,, 90 Kg. inghatata pentru prinrili
7 cumpărători ai maşinifor de Îngheţata.

B U CtJ R H SXI & .& ‘t* M A N G A L IA
Tel.668;2;1:53 K«a3*Tel.041 /T31,169. ?
fiiFi
-f IM,P/fJ:aS^.r-Ar\y±
-I /-7 0 -t .6
f i y4t -1i|f
1 ŞÎ»
66^37*81
M g l t e 041/731
Fa* .66 6 T3 * .e i ^ l ^ l f â x , 0 4 1/T3 1 :0 5 6 :

informaţii la tel 157997 sau 141419 int
1324. 12901691
,

organizează
CONCURS
de selecţie pentru postul de
\r 'mNAGER.i

organizează CONCURS de selecţie a
M AN AG ER U LU I
'
în 17 octom brie 1994.

Ofertele se primesc în plic închis în
termen de 30 de zile,tar concursul va
avea loc în data de 3 octombrie a.c.
Ia o ra to la sediul unitătii.

8 -1 4 .

:

Condiţiile d e participare sînt prevăzute
în Lfegea nr.66/1993 şi în Norim-ltM etodologice nr. 1/1994. Documentele
privind situaţia economico-finaneiară
pot fi consultate Ia sediul societătii
între orele 8-14.
.*
O fertele s e p r im e s c în p lic în ch is în
lerin en d e 3 0 d e z ile de; la daîa
'
p u b lică rii. 1290187)

.

'

v

. *

,

'

>

.

\-

.

Relaţii suplimentare ta telefon

2 3 1 8 6 3 M od sau 106.
12901771

:

S^'METALO-CHIMICE1' sa.

CU sediul în Clui-Napoca, str.Câm pina nr.51-53

angajează
4 (patru) PAZNICI • la sediui societătii
ft un LĂCĂTUŞ MONTATOR AGRECAfE
(motorist) ctg.S‘ 6.

Idod, judeţul Cluj,

cu sediul în comuna Iclod, sîr.Gârii nr.417

Cluj-Napoca

cu sediui în str.Calea Dorobanţilor nr.4
D

PR O D FU R A J s.a .

Condiţiile de p a rtic ip a r e sîn t cele
prevăzute de Legea nr.bb/1993 f i
Normele Metodologice nr.lllQQ4.
4 Documentele privind situaţia
economicfbfinanciarăpot'fi
consultate la sediul unitătii intre

s .c . I f â O F ’A s .u .
.

kc.

ătrC im puiui 1101

______________________________ iTel. 123801
('nn lM 'ticm am ă ■ •>“ * * in te r i o a r a s i e x t e r i o a r e
u o m_________
e c n o n e_____
a z ar —' —o- r ) c a■ *>r
t îp ww
d n Mauutw
t utH
t uiia
r izi m

prelate pentru autocamioane şi remorci
i
echipamente de protecţie (halate, salopete etc.)|
E x e c u lâ co m enzi p t. lu crări îh s«rie.

Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.21-23,
vinde la cele mai avantajoase preţuri:
l~~l m n ţ l n l d a c u s u t IM IC O T .C T A
□ . H A I N E D E B L A IM A
Q C O M B IN E M U Z IC A L E
|R A D I A T O A R E f i H O T E E L E C T R I C E
□ S E T T A C ÎM U R I ,
Q D IS C U R I
v

Vizitaţi-ne cu încredere magazinele proprii! (7^2222)
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s a a ii.n M tf.a i:

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYA1"
s.c

'TRANSILVANIA"
CONCURS DE ADMITERE
î n d a t a d e .12*09.1994
, Perioada de înscriere:
5-9 sept. 1994 la Sediul f colii din str. E. de MartonnC
- nr.l (Casa Universitarilor)
• tel. 064-116101, int. 267.
................................. ..................................................

r

o mijlooce fixe disponibile;
- exlrvtfert polietilenă MCP - $0?
r moşini tfe injectai mosc plaslk*
• ft.M.C.-uri;-polone monuol«;
■fnyfoQcc fixe pfc doloreo unei <ontine;
; * arzătoare industriale GAft-xS,

Inform aţii iuplimentare ţi lista completa a
^ mijloacelor fix e, la Biroul M E I,

. Str. Taberei nr.4 Cluj-Napoca
anunţă VÎNZAREA prin LICITAŢIE PUBLICA,
în data de 30 septembrie 1994,
a unor A P A R T A M E N T E c u 1,2,3 şi 4 cam ere

Preţul de pornire la stadiul actual de execuţie este
cuprins între 2,6 - 6,6 milioane lei, iar diferenţa pînă la
terminare se va plăti în rate lunare pe bază de
situaţii de plată,
înscrierile se’fac pe bază de cerere şi plata unui avans
minim de 10 % din preţul de pornire, începînd cu data
de 15 septembrie 1994 la sediul societăţii, unde se
poate cumpăra şi caietulvde sarcini.

;

~ «*H<3Lt&)vic£e p t* d « & c ;:
t^

C A F E A

^C O N S E R W

Ţ IG Ă R I

CARNE

^ -G E M U R I

I^ O E T E R C E N T I

^CON SERVE

# -S A W m U K t

LEG U M E

:

ZAHĂR

• ^

s.e.PU O DKO HIt s.r.l.

____ ___

vă oferă şt în rate:

; * dozatoare de sucuri fi refrigeratoare de bere'
* ftuperconcentrate pentru sucuri •
îngheţată ţi cuburi de gheata
eşpresoare de-cafea

j

tel/fax: 1944061
vinde en-gros şi en-detail j
următoareleproduse: /
l

-BĂUTURI
Vodcă 1/2 = 741 lei
Rachiu 1/2 = 827 lei
Alcool 87*1/2 = 1593 lei

CHIMICALE
Sac nltroluclos=2520
Isl/ko
Vlnarcm= 22S6 lel/ks
Dlluant nltro = 1440 lel/fcg
Aiacsl = 3238 lel/kg

(290190) JL-

’ " Cluj-Napoca, str.M.Eminescu 5
tel 064/193819,064/193817

inghetata

aparate de

* lină SNACK BAR'

«cuptoare pizza • vitrine

frigorifice verticale şi orizontale

* lăzi pentru

• maşini pentru spălat vase

* alte dotări pentru restaurante, baruri,cofetării.

Asiguram service in garanţie şl pastgarantie,reparaţii
frigidere, asiguram transport,

‘ (290102)

n^\ TAVi-TOim® REISEW,.
H
' firmă germană, efectuează
irănporturi PERSOANE si COLETE
îti/diti Germania. Tel 064-114871,
.

s.c. B€X CONDU s.c.

Consacrat furnizor de materiale de corisfrucfii si
industriale din sud-estul Europei vă oferă din stoc:

cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Muzeulurnr.6.
telefon 198777

tablă dublu decapata pentru am butisare.

; calitate A 3K-03.J5TAS-4985/80 GOST1050 şi 16523/98
* tablă zlncată g=0,5 .mm material de baza A 3K-03

angqfeaza pe postul vacant

• plăci azbociment

SECRETARĂ-DACT1LOGRAFĂ.

dimensiuni 1750x1150x6 cu 6-8 onduleuri

PRODUSE Di: PROVENIENŢA C.S.I. CALITATECONHRMAT&
' DELADORATOAKKLE SPECIALIZATE DINROMAm ,1_
a J ţ » i T f a

C lu j

d

■ - ■"

4 4 c * c -d e ie U l

;

j

12901441

•■WMWMWWWl*AV,Tf

Importator direct

■■fC- U^CO NTACTATI-NE ACUM LA m D B ES A ă^jSî& i

ACORD

•

PARCHETSTEJAR= 14500
- VIHDER9KODILÂINRATE.
lei/mu
(290193)

OlDROfl)
sn.

.6600 fa

.

s .c .

M A N Ă Ş TU R -C A LV A R IA • BLOC A .I.C .

(290191)

tel. 0 6 4 /1 3 2 0 1 5 /1 8 6 .-

-

situate în cartierul

.

1 0 2 . v X o ţer tjL

Licitaţiile au,)oc‘ja sediul societăţii din Cluj-Napoca,
f sh; Someşului rir34, în fiecare JOI orele 9, .
■începînd ca dala de 25,08.1994 (15.09.94 etc.)

^URBANA»,

!

m i.

:.

organizează

S t Z W A *,

/b U *. c C c fi& fttiU tU tt

organizează licitaţie publică pentru vîhzara

BUSINESS SCHOOL
'

MlH H P O C H l M l l sa Cluj-Napoca

.

Obligatoriu trebuie să cunoască limba
germană sau engleză, scris şi vorbit.
Secretariatul societăţii vă pune la dispoziţie
cereri tip şi tot de aici puteţi afla alte ’
informaţii. 1290178)
.

te h ir â fr i9
UTILAJE PENTRU INDUSTRIA
ALIMENTARA Sl TEHNICA FRIGULUI
CON FORM PREVEDERILOR Legii 66/1993
S.C
S.8., anunţa concurs de selecţie
pentru ocuparea postului de

MANAGER *1 societăţii, pe data de 3.10.1994.
Ofertele vor fi depuse la sediul societăţii,
str. Fabricii de chibrituri nr.5-11 Cluj-Napoca,
pînă îa data de 3.10.1994,
‘
Informaţii suplimentare pot fi obţinute Ia
tel. 0 6 4 / 1 3 2 4 8 8 , int. 136.
(29196) /

VINDE en gros*
în str.Pasteur nr.56 (suSsol restaurant Perla),
_
telefon 194476,123175
j

• p ra g d e in g h e t a t a j*
|
: - ciocolata, vanilie,cocos,, frişca, alune j
^ 3 0 0 0 lei/K g + T V A
• zmeură, căpşuni, piersici, kiw i, ananas,
lăttiîie, prune 2 6 0 0 lei/K g + T V A
• s ir o o c o n c e n t r a t j i '
>kiwî,cola,mango, portocale, ananas
'
1100 lei/Kg + T V A
• a c î d d t r i c IIM P O rt •între' 3300
•4000 Iei/Kg în funcţie de cânţitatea ,.
y.....
... cumpărată.'1290164)

EIRMĂ DE DISTRIBUŢIE
ANGAJEAZĂ
< ■ pentru sucursală din Cluj:
GESTIONAR,
Ag e n ţ i d e v în z ă r i ' .
(cu experienţă,posesori carnet auto),
(
.
secretară.
^
' ‘ Trimiteţi Curriculum vitae, la adresa: . ^
' /.
>C O S M O S TRA DING SRL '
-q
B U C U R EŞ TI,S tr. 11 iunie Nr.29.corp B, r j
biroul personal.pînă la data de 05.09 19Q4

Cluj-Napoca, str.Bulgarilor nr.10. tf.146773, între orele 8-16
EXECUTAM:

•TAVANE FALSE şi PEREŢI
DESPĂRŢITORI, UŞORI DIN
IPSOS
VINDEM EN-GROS:

•TÎMPLÂRIE METALICĂ
•MOBILIER METALIC
•COBERE sl SPOILERE
AUTO
10x10
•PORŢI RABATABILE sau •CORNIER
14x14
GLISANTE
16x16
Asigurăm servicii de înaltă calitate şl prom ptitudine !
deosebită 1 (259)
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•
Asociaţia de locatari strada . • Dau in chirie apartament
• Vind Opel ITekord neînmaDostoievski nr. 4 şi 6 ăp. 29,
3 camere mobilat cu telefon în
triculabil sau cumpăr talon. In
angajează cu convenţie personal
zonă centrală, pe valută In fo r-'
formaţii tel. 12-49-66. (299602)
Societate Comercială
de serviciu; femeie pentru cură
maţii. tel. 13-10-46, orele 17—21.
• / Vînd Volvo 740 TD cum ul• , Caut chirie spaţiu. ..Telefon
ţenie la ‘blocuri, 'îngrijitor
la
• te îmbunătăţiri, preţ 12.000 DM.-; FINANCIARĂ PE ACŢIUNI,
canalele din curte. (275051)^ - v ,
19-57-15. (285974) .
Informaţii tel. 14-02-14, după ora
oferă posibilitatea persoanelor • Dau în chirie garsonieră
O Executăm urgent orice' re
16. (299063) . mobilată cu telefon. . Informaţii
paraţii la rolete si jaluzele din
fîtice să investească pe bază de
• Vînd talon Mercedes an
telefon 17-05-31, orele 16—20.lemn. Telefon 12-03-09. (274815)
; 1988 şi far de Renault 5 dreap
CONTARCT in AFftCtfU SI6 UM.
• Dau în chirie spaţiu Tele
. • Tînăr (licenţiat fizică), di
0 Vînd ; combină . agricolă ta. Telefon 15-30-87, după ora
fon 11-22-04. (285980);
namic cunoscător operare, teh
Haas 2,65 m .S la v u Călin, str.
i Se oferă 15 % dobîndăpe lună la
20. (299066)
: '
Tineri căsătoriţi, căutăm
noredactare, programare, "hardVlaicu.nr. 21,-bl, V 11, ap.
• Vînd Opel Kadett 1.6 D. ; investiţiile în leijn valută se oferă
-pentru închiriere garsonieră său
vare
‘
calculatoare
PC,
posesor
n (285968)
..Telefon 18-23-17. (299069) ’
apartament ->•2 camere. Telefon:,
peripis conducere R, paşaport,
• Vînd maşină tricotat
in: • Cumpăr Dacia avariată de- . 10% pe lună investitie minimă 5
31-11-14. "(285821)
caut- angajare firmă particulară
ustrială semiautomată, fineţea
fectă care necesită reparaţii ti•
milioane
tei
sau
3000
VSp
sau
• Caut pentru închiriat spaţiu
serioasă. Telefon 17-54-63, orele
Telefon' 17-'61-47, scara.
nichigerie. Tel. 16-79-82, (29908)
comercial ultracentral.
Ofertă
18—22. (286008) ■ '
' ,
[•>80012)
.
5000 DM. Relaţii ta tei. :
' • Vind Commodore 64. Tele i
-bună. Tel. *16-67-82,' zilnic; " '
; •• Cooperativa' Bonţldâ anun• Vlnd dozator Magic. Tele
fon 16-13-92. (2990-18)
.
y.
- • Caut casă singur în .curte,
/ ţă licitaţie pentru: spaţiu comer
fon 15-01-64. (286022) •,
• Vînd ieftin diîiap cu vitri : 135113.ZILNIC orele to-is:
nentru închiriat..' Telefon .18-21cial.' Reiaţii la' sediul unităţii.
• Vînd violoncel vechi,- model
nă şi televizor Elcrom. Telefon
82; -M-59-28. (28590S)
Solicit urgent 5000 DM,- ga
itrşdivarius, exemplar premiat
14-50-66..(299072) "
.' • Studentă, caut.-garsonieră
ranţie imobiliară, dobîndă- 1 la
[a Paris. Telefon 065 — 12-83• Vînd pui Pudel. Tel. 12-10- ;
sau apartament 2 camere pen
sută pe zi. Str. N. Bălcescu nr.
;5. (285921) . ■‘
72. (299029)'
' ’ ' r
' ....
jS .C .V -T O T A L S .R .L i »î 3, ap. 3. (299061)
tru închiriat. Tel. 12-21-45, du-,
• .Vînd apartament 2; camere
• Cumpăr biblio ' sub anul
pă ora 17. (285941) .
Angajez lucrători băieţi îa
Jonfort 3, .Mănăştur, cu telefon
1921 chiar* şi degradată rău. Str:
• Studentă, caut pentru, închigrădina 1 Mai, - str. E. Isac nr.
i cablu. Preţ-negociabil. Tele • Pata nr. 2, bl. IIA ap. 23, sc. 2,
COMENZI IA DOMICILIU
20. Relaţii joi orele 18. (299043) ' riat - garsonieră sau apartament
fon 17-88-92. (280021)
NO NSTO P
Gherman. (299039)
'
2 camere Telefon 15-34-78, după
O Căutăm femeie îngrijire fe
• Cumpăr talon Peugeot SOS,
, • Vînd dormitor; Madrigal
VI ofeHm^iâiiit.mezclur^Câirnc,' tiţă
ora 16. (285942) . de 2 ani, zona Pata. Tel.
iiegociabil. Telefon . 17-90pentru pretenţioşi. Tel. 12-34-56,
lactate,paitc făinoase,conscrvj,
- 0 Dau - în chirie apartament
16-56-54. (286042) .
■ 6. (285967)
. « Vînd aparate foto Kiev, de
le^umc-fruclc,dulciuri,băuturi,
pe termen' lung, cu frigider şi'
: ® Vînd strung CZ400 import,
|• Vînd rdubă -Mercedes ' 608,
proiecţie diafilme copii. Telefon
telefon;.. Informaţii la te l.: 12maşini de cusut, preso cafea Pro
)reţ avantajos. .Telefon 14-73- , 18-53-63. (299063)
.'.
-. licări,îngheţată ţi multe altele.
’
,
<2; 35-68-63. (236013)
• Vînd grădină in Dîmbu Ro
7 COMISION500-2500 LEI. ţ fesional, blănuri nurcă, vulpe po- ' 96-31 seara. (286034),
' 0 Dau în chirie' spaţiu de 40
Iară şi astrahan, haine la kilo| • Vînd'386,.FDD, 3.5 5,25 HDD
tund, 750 mp. Tel; 18-86-02. ,,
T
E
L
E
F
O
N
1
9
4
4
8
6
.
mp ' cu canal - pentru . depanări,
■gram. Str. Memorandumului nr.
{5M. monitor .--Hercules, 85.000
• :Vtnd dormitor Dailas amba
(2901271. -i). tel.. 11-09-74, orele 10-r-15. .
auto’ 380 — 220 — C4 V, 15 kw.
lei. W lefon. 19-22-93. (285992)
lat şi garsonieră confort III. Te
Str. între Lacuri nr. 45.-'■ TcL
!• Vînd apartament. Telefon;
lefon 12-12-64. (286031)
. ,
18-59-93. (286044) • ■ t A S A DE SCHIM B V A L U T A ^
2-91-06. (285900)
• Vînd apartament . 2 camere,
0 Dau -în chirie garsonieră
]• Vînd garsonieră' confort I,
preţ informativ . 13.C00.000 lei,
f / . r .,
DOLLAJR
■■
mobilată, - fără telefon, ; . plat-i
irientare - bună, în Mănăştur.
negociabil. Str. Scorţarilor nr. 15,
;
c u m p A r a ju î
vân zare
anticipat pe 1 .an. Tel. 17-26- 6u
Wefon 1.7-60-40. . (285918) •
bl. C2, et. IV, ap: 26.. (286032) ;
J • Vînd apartament 3 camere
17-61-61. (286048)
;v
.1 $
1781
1805
1 • Cumpăr apartament. Ofer
• 0 Dau în chirie garsonieră
finisat,- garaj, Mărăşti. Telefon
4—6 milioane. Telefon 17-91-83.
1
DM
IU
I
'
1165
;Mă-,
jll-01-69. (28595(5)
•
Doi studenţi greci cău ■■zona, cămine studenţeşti
• De vînzare casă cu 3 came
N U PERCEPEM CO M ISIO N ,
răşti pc termen lung.
Plata
I • Vînd urgent locuinţă. T e -, re, bucătărie. Informaţii telefon
tăm apartament cu 3—4 ca
rStr. Tipografiei ru-,7 (lîngî Central)
anticipat 4 luni. Informaţii str.
Fjcfon 11-22-04:. (285976)
,
mere mobilat e â ; telefon sau
14-01-42, (286053) . , '
O rir 7.ilnic: 8-20; Simbita 8-14. .
|
Vînd casăuÂpahida, ' strada
Ce'rnei - nr. ;3 ap. 54, între orele
casă particulară, între' orele
, • Vînd apartament 2 camere,
Eroi Pascu nr.-44. Telefon 15-8418-20. (286049)
v : ,
16—18 la telefon. 12-05-42.
Mărăşti, telefon 13-06-78. (28604)
•
SC Aldoni SRL
Cluj, - 0 . Dau în chirie apartament
rg9î •'(285893)
•'
. ' ’ ' v • Vînd garsonieră. Tel. 14-20Napoca, str. Emil Fetrovtci
ţ • -Vînd sau .închiriez
casâ
3 camere, telefon, garaj.
In37. (286073)
‘
;
.
'
- • Caut casă particulară de
nr. ,1 telefon 13-61-51, vă stă
,'particulara ? în Dimbu Rotund.
fprmaţii . tel. 11-48-66 sau 11;: • .Vind'urgent, apartament şi
închiriat
-mobilată
zonă
ele
Ja dispoziţie cu o gamă largă
KInformaţii :1a-.-. telefon. 18 -54-95.
95-35. (286001)
f
garsonieră. .Tel.: 19-55-50. "
gantă, plata îri valută. Tele
'd e materiale, scule manuale
0 Solicit spre închiriere Dar(2S60!5)'
. • Cumpăr ’ 3 camere central.
fon 18-96-91, ora 17—22.
aparatură
de
tehnică
denta
' ( • Vlnd ‘ teren -pentru .cabană.,
. cia pentru 1 lună. Tel; 13-16-95
Tel.- 19-55-50. (28C075)
^
ră. (21)84311);
PTeî, 16-60-76: (299102). :
' # Caut să închiriez
auto
' • Vind apartament 2 car.icre
■t • Vînd spaţiu comercial' clu•
Vînd locuinţă: Telefon: r • 'închiriez, rochii d e, mireasă
turism p e' o perioadă mâi în
etaj 4, ultrafinisat în Grigorescu,
- clire proprietate - particulară, zo.-.. pret 13 milioane. Telefon 18-47'.import, -..modele unicate, . Teîedelungată, ofer 150000 lei lu
11-81-93. (209010)
•na î. Telefon 16-29-60, după ora
, \ < nar. Informaţii', la .'telefon 1309. (286076)
■
. .
............
• Agenţie imobiliară. Tcle- - ton 18-10-20. ’ (298991)
, i4. (299Q32). / - - ;
' - ■ • închiriez apartament- -2 ca86^35 . după ora 19. '(286051) *
i #, Vînd Dacia'. ,TX Brejilc, 6
fon 11-81-93. (299011)
^ , • Cumpăr; apartament .3 ' ca--' • Studenţi, căutăm aparta*• mere şemiţnobilat,
cu telefon,
ani,; Ungaria. Tel. 17-43-66, •ore
• Urgent.! S id e fa te "' 'l'’art- raere, z^na ".Cipariu,-' începutul,
' TV ; Cablu ' in .Mănăştur. -Infor- • ment 'pentru închiriat-• în car
le lter-M '-(286035)"."- .
raaceutică - căutăm agenţi de • maţii,- cirele 17—21, tel. 16-21-08.
'str. Pata, etaj I, II, plata ,pe loc. tierul , Gheorgheni. Telefon 14• Cumpţj- Dacia 1300 sau 1310.
vînzare d e "preferat cu auto - x • Găzduiesc 2 candidate ad’t'-Telrfon .14-67-04. .: (299028). .
71-55'. (286059) '
f -Oier m axim ' 2 milioane neg'o.
Pentru
C
lu
j.
ţii
,
împrejurimi.
j • Vînd acţiuni Ursus, dozator ' ciabil. Tel 15-92-92. (2860-11)
niitere. Telefon 12-10-37.
0
Famijie; tineri căsătorit)
Relaţii
Ia
telefon
-13-41-88.
- suc, apartament două camere în
:
.• 2.;st,udenţi, fată .şi băiat câuintelectuali, căutăm chirie , gar
• Vînd A lfa Romeo,: an fa•
Societate de asigurări eu. tăm. 2.: camere la-gazdă. Telefon
Dej. Tel. 17-68-84. (293023) ;
sonieră, Telefon 18-"0-20: .sau
: bricaţie 1983. Tel. 16-93-75.
capital „integral privat; în for . ,..l'8-37-93:;.sau 063 — -22-34-55; Bh-" 17-07-56. (286060) . .
> • Vînd apartament 1 -cam eră:• Vînd piese de schimb pen
' •
mare, angajează personal de
supermodificat Cipariu, 18.000.'
triţa. ' (299000)
■ 0 Caut pentru închiriat gar
tru Volvo 244, Telefon 17-63-72.
conducere
şi
execuţie
cu
ex
- 0 0 0 Pata nr.- 2, bl IIA;>ap. 23, sc,
•
Inginer
doresc',
s
ă
.
închiriez
sonieră zona Pata, Glieorghcnj. (286067)
perienţă ,în domeniu. Telefon
.."2. (299D38) ::
' garsonieră' confort I. T elefon <18in Iei. inform aţii tel- 14-60-11.
• ; Cumpăr talon Fi.u Ritmo,
15-42-56
şf
15-45-03
înire
o| • .Cirmpăr .garsonieră sau .a x.77-21.
(2.03007)
.
;
:
.
0 Caut garsonieră de- închi
prefer argintiu. Tel. 18t81-76.
rele 8—16, iile lucrătoare:
partament ' 2 camere. Tel. 19-43. _ • ,-JCâut garsonieră da -închi
riat eu telefon. Ofer, 100.000 -lei.
(286071)
"
’
,(274961)
riat* Telefon 16-61-45., 129906). . . Tel. 18-84-76., (286070) ; ■'■f;
.,76. ..orele 12—16. , (233404)- .
• Vînd TV Sport, aspirator
• : Un student căută- apărta- ■
:| • Vind apartament-2 camere
» Autorizat, execut cons
0
Student caut garsonieră
rusesc, maşină spălat autom a-'
'Şconfnit - sau- închiriez zona Flora.
iment două camere cu telefon.
trucţii de morminte.. Telefon
tle închiriat. Tel. 065 — .13-4Jtică germană, fier călcat cu â - ,
: • Informaţii la telefon. 10-76-43.
. iPlata anticipat un an. - Tel. 171 lr97-30. (285928)
buri, TV color, Tadio ceas alar
35.' (274970) v - " l l» l .m u l .1 ■ ,JU i .<i.-MTrT I"..
jiu, t— t
• Caut' garsonieră de; închi- ■
*83-21.. î(2iS045) - -> ^'
mă. Tel. 16-93-86. (286051) '
0 : Dau - în chirie ca^cte
cu
• Vind bere 440 lei. Telerîat. Telefon 15-86-20, după ora ; sticle de bere^- Tel.; 15-2G-80 . in
H •; Vlnd casă: trei camere, •a*
• Vînd radiocasetofon Shavp
fon 16-12-12,' (28608?
.16.
(275088)
v!
.■îtelier ; cb trifazic, -prăvălie, eensigilat, jumătate preţ. -T elefon
tre 17-1.9. (299034)' • :
• SC |,inte.r Trans Tuclo?'
• /Tînăr:'medie, caut. garsonie
itral.’ .Telefon 11-79-25. (299031)
O încliiriez cameră unei te
‘ 14-20-10 (286062) '
.
SItL execută transport iuterră
-pentru,
chirie.
Telefon
13-13J
Vlnd urgent apartament. .4
te., Tel. ,12-43-28: (29S070) v : :
• Vînd cuier . capitpnat. 2X2 ni
naţional;
do
marfă
•
în
regim
; 08, după oră 16.: (274927) - - - . ' : v.^ % Caut dc. închiriat: casă: sau
.'(carnet® nefinisat, str,. Aurel. Vlaisi imtalatie vulcanizare. .Telefon
Tllt. Telefon -16-58-19. . z
- * >■ Caut: pentru: închiriat .gar
jeu ’ et.. 7, preţ 13,0 hiilioane lei,
apartament mobilat, cu •2-3. ca
15-61-18, (186038)
. ■■■
sonieră mobilată Telefon 19-G5- mere, telefon curte sau -garaj.
(negociabil: Vînd urgent aparta• H ?staurantui^^oîîo, str.
* • Vlnd 1bibliotecă Luceafărul
19-43^62;- 11-65-60. - (274983) ' ' Plata' anticipat valută; sau lei.
Iment 3 ,camere confort..! p a rch o-, 5 corpUri, preţ avantajos.- Str.
Sindicatelor nr. 7k angajea
• Caut să' închiriez garsonie
|tat, TV Cablu, telefon, nezuză: bucătari, ajutofi bucătari,
Cehoslovaciei' nr.' 2, bl.. 18, ap.
Tel. 13-25-80. (299056)
grăvit, în Mărăşti, preţ 16 mili
ră sau cameră cil acces la baie.
ajutor ospătari, muncitori ne15. (286057)
Q Doresc să închiriez - ma
oane lei negociabil. Inforpiaţii,
Tţlefon
‘33-58-55.
■
(27504G)
calificnţi.
Ttelaţii
între
orele
şină ’ de cusvit - Casnica. Telefon
• Vind plapumă cu pernă de
tel. 19-54-83. (2990GB)
'
• Student caut de închiriat aiQ—12. "•
v . ; .:.a .
18-77-71. (29S058)
• ;
o persoană, 3 bucăţi. Telefon J3• :Vînd casă 3 camere singur
'
p'arianiont
.2
camen5
mobilat,
te
49-26, orele 8—15 (286065)
: ■ ' ;• Execut lucrări ,de .zugrăveli,*,
lefon,
zonă
centrală,
100
DM,
în : curte, str. Karl Marx 75, ora
• Vînd pui dalmaţian — ,45.
tapetări, falanţâri. Vînd spaţiu
lunar, plata anticinată ue un an,
10—18., ..(299073)000 lei. T e l' 13-49-93. (28607)
comercial. Telefon 16-41 -12.
• • ; Vînd apartament 3 camere
r Ţel.; .15-43.90. (2JG0G8) • Vînd cu 7.500.000 lei, ,s.ti .
•
Service
Auto,
angajează
ti
confort 2 cu ■îmbunătăţiri,' str.
• Caut de închiriat maşină
schimb garsonieră . etaj 2,
cu
nichigiu şi aiecanU:. cu expoi-i.taină-'pentru taxi. Aştept -oferte
’ Brtncnveanu rir. 61, ap. 18, preţ
intrări separate Mărăşti ; lîngă
enţă. bun eunoscftlor al motoa . serioase. Telefon 15-30-41.
informativ 10 milioane. (299076)
cinematograf cu 2 camere c.onrelor diesel. Relaţii str. Al, Vlâ^
• , •. Vînd apartament -4 camere
• Caut" chirie loeuintă. Tei.
fort în Mărăşti sau Gheorgheni.
huţă nr. 11, orole 9— 17. (275058)
raorjifirat si ;Ford Fieste. Tele11-22-04. (285972)'
'
'
•
Schimb garsonieră '/ouă
La schimb mai dau 4—5.000.000
• - Şcoala.-nr. 20 Hcit«v?ă sala
• Caut pentru închiriat ,spa- fon"'16-13-62. (299077)
centrală. cu apartament 3 ca
ici. Tel. 13-64-5!; 15-56-39,
.
de sport bentru înehirîyre' Te ■■ tiu birouri. neniobilat cu telefon.
• Vînd (schimb) apartament 3
mere plus diferenţă. Tblelon
lefon 16-12-36 (275082)
; Tel. 18-76-29. (275078)
camere confort, str. Teleorman
9J-11-15,-'-orele 9—16,30.
•
ATENŢIE!!i-.
Investitori
>
• ' Dau in chirie 2 camere pe
(lîngă autogara) Mărăşti. Infor
persoane fizico sau juridice cu ; valută, p ţa Păcii Tel 19-57 1.?.
maţii telefon 13-26-19 (299081)
0 Schimb apartament Oradea
capi ia] de minim 1.000 000 Ici
• Dau în: chirie apartament
• Vînd microbus Volltswasen
cu Cluj. Telefon 19-85-415.
(S3U
valută')
Deveniţi
parteneri
■
3
camere
,-neniobilat,
cartier
motor defect, eventual talon, Re
0 ■Schimb apartament 2 cala -una din cele mai mari afa ’ Gheorgheni.,- rnformaţii la telenault 21, an 86 şl 3 lăzi frigo
mere cart. între Lacuri pentru
ceri
clin
ţară,
în
plină
asrensi.
fonv
14-56-46
(274933),
rifice diferite mărimi. Telefon
•2 garsoniere sau o garsonieră
unoi Scopul: extinderea reţelei
• închiriez apartament 2 ea13-50-24. (299030)
plus diferen ţă,'R el.,tel 13-21 09
• SC Sonata orgaJii/x'iuă ex
in
toată
ţara
şi
formarea
unei
mere
contrai,
telefon,
valută
pen
• Cumpăr Dacia 1300—1319.
cursii la Budapesta în fiecare
•
'
9 Schimb apartament 2 calinii
de.export.’
Informaţii
la
te
tru birou, cabinet Infirmaţii:
Preţ avantajos Telefon 12 -87 18.
joi cu plecare d s .p e str. Vasile
mere Gheorgheni — lîngă Her
lefon 15-38-09,.11 67-33; orele 8
18-82-58 (275063),
(299031)
-I.upu 60, Chld Douda Ei no. Te
nie? cu apartament 3 camcrc
-r 17.: (273556)
• Dau în chirie locuinţă. 10• -Cumpăr talon Opel Record,
lefon 14-8-1-06. (29902)
T el 15-72-50 sau 15-68 63,
• Caut persoană serioasă îw57-15 (285978)
Telefon 11-46-65. (299037)
• Transpbrt persoane cu ..'ma
)'njiro copil fi ani Toi. 16-57• Dau în diirie apartament
• • Sc-himb urgent 'apartament
• Vînd Oltcit tip franţuzesc,
şina în Fratita, Germania în 2—
16 (775044).
niobilat eu telefon in Mănăştur.
3 camere cenfoit cu 2 •ip.'ui ifajjricat în 1989 Telefon 14-975 septembrie. Tok'f'm 11-45 35;
% Caul femeie îngrijii roţiil
Informaiii la tel. 16 95 68, orele
m enle.a 2 camere. Suport even
97 (299051)
.
19-60-69, după. ora 16.. (286004)
2 ani. Tc-J. 18-50-35 întie 13--16
16—20. (275081)
tual diferenţa Telefon 15-C0-71

Schimburi

\ ţ > e * 0 G)

AOEVARULf-DF CLUJ

'

MARTI, 30 AUGUST, PAC.

• Vînd Peugeot 495 MI, 16 U
• V ind n *cia ISlfî T1.X şi
J988..-73.-000 lan, preţ avantaj os.
1300. T tM b n ' 12-87-76.' < 2 9 » 3 ) .
Inform aţii îa telefon 12-17-CG, o© Cum păr set an-tor sau .soga'irle. 8 —l t i 1S-25-85, -orele 3f>—
menti original pentru
Dacia
2'X (2750f.2)
1100." OiVrtL* la telefon 1S-03-5-3.
« Vînd m otor M oskvtci 1S00
(2999AI2J
si' -motor -An*. Cîmpulung.- T eie• Cumpăr Oacia 1300, iltfpci
anul 11170..O fer 1 milion. T ele r i o n 15-40-89; Î27507G)
• Vindem jacuri ' electroriice
fon 13-91-59, (299026)
- - r-i'o k f r, n oi cu garanţie. T olci: ii • Vind VW Golf. Telefon Hl14-42-13 (9— IPX '(272840)
25-92. <299207)
• V ind.' teîevizo-* xiolor. preţ
-•' Vine! televizor -aJb-negru
conveaiabil, vizibil zilnic ; clupă
sport. Telefon 13-154)5.. (299021)
masa. str. Gorunului nr. 5, -bloc
O Vinci galerii perdele: Tele
C 8, ap. - l i (27502«î
- 'n "
fon
IB-C8-09. (2998992)
• Vind ‘ -u rg en t' ş î . «onvens^U
• Vind 3 t griu, Temut, ju d e
C a fflp Ş r G A K S O M g K Ă ,
apartament 2 camcre, Mănăştur
ţul aiures. Telefon 13~0(i-6S, .ore
str. Gîrbău îl li, sr. 3. « t,. 1. J»p;
le
18—20:
(2.99023)
'
A PA JiT A M -E N T şi T E K E N
(ii, orele ' 1G—20. 275049)
• Vînd apartament 2 camere
• Vînd garaj din tablă. Infor
l * ! ' O T l ! C O N .S T H U C 1JI.
în âîănăvlur,
str. Primăverii. •
m aţii-la telefon 15-80-73..(2750)
T elefon 13-14-21. {1299008}
Tun- 1561S3 {2s^»72)
• Casă de vîrtzare pe strada
• .-Vind apartament 2 ca'mere
bloc BCA. B-dul 22 . decembrie. ' Hosetti - nr,' î§. (275074^ - 1 Vind piese V W G o lf 11W).'
T elefon 11-09-57. (2&9013i
• Vind. apartament 3 camere . Telefon . 17-5&-28. ; (273G47>
• Vind Dtseia nouă, pret 5. 1
•
Cumpăr .certifieate
de etaj'. 2. finisat în cartier C rigor ; «00.000. Telefon 15-97-20.
,
’ reseii. Int.- telefon 18-44-19.
\
proprietate.. Telefon 17-88-85.
, (27.5639) -. '
'
^299014*3
~
"
(29891ft)
,
• \ % vi, Fiat lîitm o D, F ia t'
• Vind .urgenl1,
-316 Sa•
Viiul gheretă iritata.' in
Croma 71 ), Fiat T to o D si Audi bricat 1989. Pret 1-000
'i’e funcţionare amplasată legal
90 ■Iii. Telefon io-14-73,
după
leton m — #8-31-06. f29«!U3)
în -vad cemei-iial optim. Te
<jra 20. (275057)
. V ,
• Vînd Oltcit Club i l î l 199.9.
lefon 42-13-7 i, 12-35-20, ‘ oţ e
Vind intravilan căsă plus
Telefon H -73-27. .(29B99S,):- , .
le *9—21. t2S9D01)
• Cumpăr Dacia 1300 acckten-, grădină m are şi extravilan 4 ha
-• Vină -dozator Siemens a
tata pînă la . 12 :ani Telefon' 18- . 'arabii p lu s păşune . ş i . pădure.,'..
Inform aţii , ,B ., G om bar JŞtefan,
capei* -.preţ 80O doUri. Tele
,; 35-59. (299005).
com i. Dens," .•sat Vechea « r . 77.
fon -18-.M-7G, verificai.
• ; Vind sau schimb cu apar
tament şi ‘ difei-en^, .garsonieră ( :■'■.(275084) ■ (2nt>m
t • Vînd apartament 2 ‘ cam ere40 mp. Solicit cai-tier -Gheorghe• Vind lambriuri. ’feleion
.str. iTăsnad 18. Inform aţii ia ’a p . '
. ni.' Telefon 15-59-93, zilnic orele
18-3S-S$. <2T83&9) < .
'
•11. (27-iSo) i ;
;
•Î6— 20. (298903)
\
* Cumpăr -talon Opel Iva• Vîocl ieren construcţie ■■in.-.• : Vînd urgent apartament 2
ricît, vmd 'm otor ÎMefcefle-s
■ .camere «au> itKbicjez f>e termen : Gilău 400D, m p p e .Şoseaua- Na- ,
269-SE jşî -cutie vitize automa
iuit£. Plata anticipat. T elefon 17- : tîonală spre-O radea T e le fo n -15-,;
tică, perfectă stare. Telefon
30-84. (274987-). :
.
<2983977),l7-7fMS2. f2750S1)
• -Cumpăr apartam ent 3 '-c a • Vind garaj din -cărămidă eu
•
®cazk’ lini ca! Vind Xis- i;ro;>pă si lumină lîngă Garâ. : mei*.- decom andate, zona Pata,538 fîsti»! 1987, .tburbo die
Gheorgilrenî, , et. ’ I, II. T elefon :
Telefon ' 13-15-71 (299B997TS) / - .
sel, Mrgenî, cîilig remorcare,
15-75-38. (275329)
- • Vind apartam ent 3 camere,'
enst-lcîca l usi, 7 locuri, preţ
, • Vînd 4 fotolii: 2 din ţeava . parter. Telefon 17-0.3-93.. {-298994}
■t«S 86 -WM. 'Telefon 12-39 59.
• Vind apartament 2 cam ere - cu tapiţerie şi 2 dîri lem n lus- <•
{■mmy
_______ __
. st.r'A urel Viaicu bl. V 12. cL .1, . truit şi o bibliotecă cu vitrină
. • V*nd’ garaj -at-eWer U&0
•SC. 3, ap. 74. Inform aţii după .. pentru .pretenţioşi la p re ţ' conmp, c u teren 2800 rmp . lîn
v6nâbil. T elefon 14-74-31.
ora 1.9 (29S998)
gă <$ose» 'in apropiiy-e de
(2800 IC)
• Cumpăr. 2 camere Mărăşti şi:
Clut-Kapoea. . Telefon: 11-10• Vînd siringă automată iii* valută.-'Vind. garsonieră si .staoi.
su lin ă ,' Pim afuciri tablele. T ele
21. m$85&)
T elefon ’ 18-32-55. (29S999)
•
^Ctunpăr spaţiu eomerejal ' • V-înd tablă zincată 1 - m m ' f o n 14-13-22. (2800171
• De vînzare gard d e fier nou,
Telefon . 17; 54-10:, <275i)B0)
saa «rasă situaiă în vad-comer
25 m cu poartă mare şi m ică.
• Vind ^urgent ieftin m obilă'
cial *>un. Cumpăr teren cu
Str. Teleorman nr. 27 f28SB.27). .
veche si nouă. Telefon 11-52-52.'
«au îă n i casă în ztHiă circu
• Vînxl pia n in ă 1 ţ i frigider.
. (270&&1)
lată ntftp. Telefon 19-î>"MT,
• Cumpăr__.prenadez, diluant,; . Arctic *240 l. T elefon '-12-35-115/ ;
orele Ifi—^0. 1271356)
alcooţl' tehnic,'' deeanol, selac, -ni- '. 16-09-2XL (280025) •
» V k i <»ar ea terasă, vad

comwcial srenă centrală. Teif-foîi h -;;q--i». (27t«>cc), :
•
Viind iacimuri argint şi
serviciu lîosehlhal dc fi per
soane. Telefon 13-02-7.1, după
ora 138. (S2C026)
-• Vind tablă ondulată. Telofo» 33-31,23. '-(280029)
•
C nniiar lalen . Ford
Tranzit bus, preferabil alb.
'Ij-lrfon 18-84-70. (283097)
#
-Vînd Ford Tranzit mar
fă, Eenault 11, I » n v 321 d ie
sel f l £ l ă / i ’ frigorifice; Tcîe-r

trolac. Jîîrlie' abrazivă. Telefon:

. • V în d tr a c to r , U. -, 445 ■ plt® .
■11-32-52. ..(275092) ;
,
disc, rem orcă, ..stare -bună
.de ;
- • Vînd convenabil terasit alb
: '-funcţionare.' sau sch im b: cu a- , .
si ciment,, alb. -Telefon 11-07-67.. - parteimont sau . garşanicră.. Co. (274951) :
, v. •
- îriima Ju cu d c -Sus nr. 84.
j
• De vînzare parchet 4 e ,fag
(285Î191).
uscat; T elefon 14-61-73 sau 1555-32..(275006) " ■ . , . •
• Vînd sm oking bolero . n o u ;
. nr, 52 X' Telefon 15-SG-OB, orele ,
.18—20v (2750081
- ' . '
• Vînd pui Teckel,
Boxer,
C anidie alb. Teleforr 14-39-GG,
' seara.' (27500)
• De vînzare slupm ă Telefon
15-92-28. (275622)
fo n 13-56-21. (2(16023)
. o De vînzare dormitor- nuc. jŢ*“
•
Vind teren pentru cons , Telefon 11-67-23, după ora 18.
trucţii 3100 mp în cartier
(2750-17)
Gruin cu casă micii, instala
p o m * i: r v m m m
Vind acţiuni Ursus. T elefon

fFcomemorart

S»€» OMlDfl S<fJ> of«ro

ţie «pă, gaz şi electrică. Te
lefon -13-02-73; după ora 18.

•CJ80925)'

-

■

• Vînd -motocicletă Vamalia
V. max. 1200 cmc, 100 cp, an
1090,, 28M 3 kw , stare excep
ţională, Preţ 12.000 Dill ne
gociabil. T îlefon 15-70-71; 1238-C9 (2S0017)
• Vînd BMW’ 520, an 1977
sau cumpăr talon. Telefon 1741-Hi). <2SCP72)
O Vind do/ator Siemens,
verificat, Pret 1100 «S I. Tel
IB-Ul .76. (280008)____________
Cumpăr franci, Franţa.
Tel. 19 l i 81, zilnic intre o relr 9 -1 6 . (280010)

18-C2• Vind rafturi şi tejghele pen
tru magazin, sobe Vesta-3 pentru
încălzit. îaate noî Tel. 11-80-81.
(275709)
^
• Vind frigider Arctic mare,
aragaz, noi, •televizor Olt, maşi
nă de cusut Singer mare. Tele
fon 13-91-77, (275011)
• Vindem AT 38G, 486.
In
orice configuraţie. Telefon
14<32-42.(275072)
• Vînd magnetofon super p ro
fesional, pui 'F o x T en or, cum 
păr pictori consacraţii T elefon :18-23-00. (275080)
• Vînd convenabil m otor 30
KW , 1000 rot pe min. T elefon
15-39-59, după ora 18. (275086) • Vînd dorm itor şi sufragerie
L u xor Telefon 12-31-40,
orele
19— 21. (2738211

PRODUCŢIE PROPRIE

servicii compfete
Str,Govora i o a

•

' ffrtji» Copefa Vecfis Plânăştar
<C Î:I64716; 1 3 0 7 S ÎJ 112035

•
Cu nemărginită tţurerc
în suflet anunţăm încctarea
prematară din viaţă, a scum
pei noastre soţii, manie, buni
ci SPEHMEZÂN ANA ELISAIJETA. înmormîntarea va
avea loc în ziua de 31 au
gust ora 13 la Capela cimi
tirului Central. Odihnească-se
în pace! (27550

*
Mulţumesc tuturor^ crter
care au fost alături de tninc
$1 au condus pe ultimul drum
pe scumpa mea soţie îiliS
■ANA. Soţul pe veci îndurer a t (298002)
•
Cil adîncă durere în su
flet anuţăm încetarea din
viaţă după o lungă ţi {jrea
suferinţă a .scumpului uoslni
sot , lată 50u n şi bunic
GACt 5KKOEAN IOAN, in
vîrstă d e 74 ani. Inmormîntareă va avea Iov luîercuri, 31
august, ora 13 în
comuna
Horşa, jud. Cluj. fam ilia în
durerată. (275010)
•
Zdrobiţi <Ie durere şi in
veci «cmîngîiaţi anunţăm în
cetarea din viaţă, după
o
lungă şi grea suferinţă
a
scumpei noastre mame, s :a Cte şi bunici PEltŞA ANA,
de '73* ani. Dumnezeu s-o odihncască în pacel fnmormintarea va avea Joc miercuri,
31 august, orele 12 de la ca
pela Cimitirului Central.- f a 
milia îndoliată. (2i«>0(i0) ,
•
Cu adîncă durere anun
ţăm încetarea din viaţă a
scumpului nostru
tată, soţ,
socru şi bunic BECICIU
TITU, în vîrstă de 65 anL
înmormîntarea va avea loc
în dată de t!l august, orele
13 la cimitirul din Apahida.
Familia îndoliată. (275061)
•
Transmitem sincere con
doleanţe familiei greu incergate prin pierderea colocata
rei noastre OLAIil ,
M A glQ A R A . <275003)
•
Colectivul Clinicii Chi
rurgicale III îşi exprimă com
pasiunea şi regretul, fiind fi
lătu ri de d na dr. Chiş Gabriela în suferinţa ' pricinuită
de ‘ pierderea ' mamei
sale
dragi. (275051)) '
- '
♦
S-a împlinit un an de
zile de la trecerea în nefiinţă
a scumpului nostru sot, tată,
bunic S1MION TALOŞ... din
lu n a d e Jos, Nu-l vom uita
niciodată. (275075) .
•
Florica .şi Traian cu tamiliUe anunţă cu .durere în
cetarea din, viaţă a niaaiVi
lor dragi ANA TRII’, în vîrs
tă dc SG ani. Inmorniîntarea
va avea' loc de la Capola
Nouă din cimitirul RIănă,j[ur
în data de 30 august, orele
15. (286011)
:
•
împărtăşim <lur<irsa prie
tenei noastra,
MARIOAI î A
ŞGROU, .la decesul mamei sa
le dragi. Sincere condoleanţe
familiei. Victoriţa, Irina, iVuţi, V’ona şi Cuchi. (286018) •
Sîuien! alături de fami
liile Vekas şi Szoverdi în” ma
rea durere pricinuilă de pier
derea soţiei şi mamei dragi.
Sînccre condoleanţe şi
în
treaga
naastră compasiune.
Asociaţia de. locatari strada
l’ arîng nr. 1, bl. A 4.
_
(280028)
' . ^
•
Nimic nu poate alina
marea durere din sufletele
noastre la un an de la - tra
gica despărţire de soţu)
şi
tatăl nostru drag, SOLOMON
ŞTEFAN. Mereu alături de
(Ine îţi vom presăra mcrmîft'tul cu lacrimi şi flori. Soţia
Victoria cu copiii Sanda şi
Florin, «unnifr/eu să-ţi odih
nească sufletul în pace!
(285375)
_ Se împlineşţe un an de
cînd dragul nostru coleg ing.
TAMAŞ GIIEOUGIIE
rie-fl
părăsit, lăsînd în
inimile
noaslre multă durere. Trans
mitem sincere condoleanţe fa
miliei. Colegii de birou Abat6r Cluj. (28595.1)

_ • Se împlineşte «n j»n
la Irccerca in nefUnti a
scumpului nostru soţ, * tatî
socru, bnuîc OXOFKEl
IOAN BRAGOŞ. Xti il vsm
uita niciodată. Familia
(285915) ‘
. •
Cu adîncă xlurere -auunţăm încetarea fulgerăloare «lift
viaţă a scumpului nostru fin
POP MII1AI NICOLAE
în vîrstă de un an. Imnormintarea va avea loc mier
curi 3 r august, ora 12 la Ca
pela JVlănăvfur. Familia îndoliată. (2S8016)
■» Aţa cum o stea se stinge
în zori de ii, s-a stins şl lu
mina din ochii blîm i -şi cala.i
ai iubitului nostru nepot
POP h in iA l NICOLAE. Uhchîu Pop Augustin tu tarailia. (209017)
•
Cu adîncă durere in .vuflet nniinţăm moartea după
o lungă şî grea suferinţă ;t.
celei care a fost DOUOfJ T
LEONTINA, mamă, bunică,
soacră. Înmormîntarea joi, 1
septembrie la Capela cimiti
rului Central, ora 13. Farnilia îndoliată. (29D851))
•
Cu iulinca durere anun
ţăm încetarea d in . viaţă a
scumpului nostru fiu PAUL
GEORGE CUKELAUIU. Inmormîntarca va avea loc* în
dată de 31 august, ora M la
Capela Veche «lin Mănăştur.
Vom fi veşnic trişti şi-nu ie
vom uita nici. dată. Gabi ti
Nelu. (299078)
•
Cu adîncă durere anun
ţăm încetarea din viaţă ’ a,
scumpului nostru nepot
PAUL GEORGE din partea
bunicilor Gheorghe şî Maria
şi a mătusii Mariana şi Ti1>i.
(299079)
'
■ :
•
Vecinii, scara a, bloc XV
exprimă compasiune pentru
decesul doamnei liOBOCAN
ELISABETA. (299032)
•
participăm alături
de
prietenul nostru Pcrşa Ni
colae la durerea pricinuită
de pierderea mamei dragi şi
îi transmitem sincere condo
leanţe. Familiile Orosfăian si
Mărgărit. (299077)
» Mulţumesc tuturor ru
delor, prietenilor şi cunoştin
ţelor care au fost alături de
mine în marea durere,-prici
nuită de pierderea
satului
meu drag BACIU V ISILF.,
Soţia. (299380.)
•
Cu adîncă durere antin(ăm încetarea din viaţă Ia C5
de ani, a Scumpului nostru
sot, bunic, frate şi <-prieten
LÂCZKO FRANCISC.
tnmormînfarea va avea Ioc In
data de 31 august 1991, ora
I I itin Capela cimitirului Cen
tral. Familia îndurerată:
(286010)
•
Cu adîncă durere anun
ţăm încetarea din viaţă a bu
nului meu ’ soţ. BORCA
IONEL, înmormîntarea
va
avea loc la cimitirul Central
în data de 31 august 1991, ia
orele 10. Cu speranţa învie
rii in suflet, să-ţi. fie ţărîna
uşoară. Soţia Livia. (28605G)
•
Sincere condoleanţe ia-ndliei Perşa Nicolae la ma
rea durere pricinuită dc tre
cerea în nefiinţă a mamei
dragi. Fam. Doboş Vasile.
(286078)
•
Din toi ce-a fost ,a ră
mas numai durerea şi un
dor nestins, acum, la un an
de cînd a plecat pe drumul
fără- întoarcere dragul nostru
soţ, tală,. socru şi bunic,
ROŞCA IOSIF, Vie sâ-i fie
amintirea şi veşnică odihna.
Familia îndurerată (28G0G3)
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tul-satelit. masculin al României
C i<***

SIBEîS
, ~ u finalele desfăşurate, duminică,, intr-un ea^ jdeal pentru tenis (vreme, organizare,, asis„Satelitul" ş M încheiat cea d e a doua
rotire (Turneul clujean) d in . suita celor patru
îir-ccon iza te de ediţia f9 i a Circuitului României.
” ^ ja .s -a întîmplat Insă. pînă î » artuî final? S-a
trtt*m plat căderea tuturor favoriţilor tabloului de
ÎS
precum şi a celor 112, români aflaţi pe taîn, frunte ett mult aşteptatul Răzvan Sa^ ____
a izbutit, să avanseze şi s i joaca „sferturiunde-im â a avut ghinion* ploaia întrerupîn"
t t » - » demonstraţia exact în cel mai bun -moment
X ei: 6-4 şi .3-4 pe serviciul adversarului, la rea doua zi danezul Larsen (favorit hr.
j
răzbuninchi-şi slăbiciunile manifestate,
ante• i o r , în faţa românu-Mr 4-&u 7-5, 0-1.
:Şi a maî' foşţ ieşirea la rampă a do* jucători
lii-r ă galoane:, suedezul Patrirk Kestler şi cehul
L*E»mas Zîb, dar recomandaţi de parcursul, lo?
p e r regularitate'şr faptul de-a fi „ghilotinat" 5
Ir fn tr c favoriţi; Aşadar* o finală străinii: Nestier

— ' 2ib, eîştigatâ (conform anticipaţiilor- lui Ciprian Porumb, cel care i-a cunoscut fermitatea
rachctoi în primul tur) d e reprezentantul -puter
nicei şcoli suedeze: 6-î, G-2, in urma unei pres^
taţii, ce-a entuziasmat asistenţa. Motiv-., pentru,
carc am ţi cedat „pixul" unuia -dintre cei mai
autorizaţi privitori, prof. Carol' Mraz: ,.Superbi
Posesor al unei game complete de lovituri, sue
dezul a apărat în teren ea un sportiv
matur,
sigur pe el Jn fiecare moment tactic. Agresivita
tea. lui sportivă a descumpănit adversarul,
la
rîndut său un jucător tenace, ajuns în
finală
după ee şi-a zdrobit toţi adversarii de pe partea
sa d e tablou. In ansamblu, o finală de foarte bu. . nă calitate efe a demonstrat complexitatea, şi -£ru~
mwseţea tenisului",
'
..
'
Frumoasă şi finala de dublu, unde cuplul favorit Ciprian Porumb, George Ccsac ţi-a . dev
nionstrat. din plin atuuriler coopcranţâ.
serviei
lovituri.- fapt
relansării lui
în
_
ifinalî (i-1, 6-2.
în faţa puternicului tartdenv polonez- B. -Dabrow■ sls^. jP. Ovstravsl», cu aceasta Cijîri-luincta-şi prdroîsâ revanşă pentru eliminarea de la „simplu".
Şi eu aceasta-spunem la revedere, ediţiei a V-a
a . Satelitului (dotat'cu 25.600 de dolari ţi puncte
ATPfc excelent organizat de Tenis Club
Tenko
eare a mal avut ^puterea**' de-a ..suplimenta, cîşîîgurile în dolari ale învingătorilor de. la dublu
a * pîieurî eorrţinînd; cîte 250.000 de lei -fiecare,
Aşadar, o casă care «o respcclăl. ‘
,
... . Xuşa DEMIAN

: reţti .1:0-21 (3 - m şî CSM >\v
resta Sibiu — Rulmentul Bîrlad 20-6, iată o serie cu rczutS-a cnftsumat şt etapa a lîî-a ,
(f. p.}, pentru gazde, 'rcspectiv
fâte normale.
Să vţdem şi clasamentele:. Si?[■«apă care . a pus capăt •.. tuCopil (eseufc Niehiteanu (transreatui. în trei din ceîe şase 6rformare plss î. p. plus (trap).
ria li p e primele , două locuri
■:£lniri s-au înregistrat
mari
In cealaltă întîlnire a seriei I,
Dinamo şi „U“ 10'
Februarie
Ştiinţa Petroşani — Dinstroo Bu
Cluj, ambele cu 7 puncte, ur.tarprizer am în vedere
elita,
Ss. I. Sâ parcurgem rezultatele, ' ctrrc.'jtî 13-& (IG-3Î şi earriptoa- f mate de' Remin $ Ştiinţa
cu
n ce p în d ca seria l. Consemnăm
na, Dinamo, înregistrează prt- _. cîte S-. pct.: .ln scria a Il-a: Mi
“fci bucurie victoria
clujenilor
ma înfrîngere Jn acest
eara-v nerul Lupeni — 9 puncte, Fave». Baia Marer ,,.U" REMIN B A pioraat: Seria a Il-a: ,,U“ ' Eltiţn
r u i — 7 puncte; în seria a Jll-a:
MARE — „U “ 10 FEBRU
Timişoara — Minerul , L a p e tll.S te a u a — 9 punete, CSM Sihi.i
puccte.
A R IE 3-22 ţs-isţ.' Scriam
des
fî'&K m are surpriză p e m a
Urmeazâ Q pauza de circa, a
p r e "valorile lotului
clujean,
lu rile Begăi şi, &v derbiiiî consdespre- cmogsoitatea : acestuia,-, tăxtţean, F a k fî — ; CFB 4.-Î• _
unâ pentru mccîuiile , lotului
p«BKrmate şi prira victoria ân. Wi.'fâ.-âj. î n fine, în seria a l i l a
naţional.
tîe p ’ asare. Realizatori;
Ap-iafe CS51 Suceava
St< £Lua B acuBem. ŞOFRON'

: fn; finai dft tor— victorie la Baia Hare

A P tÂ U IE PEMTRU PITICII LUI „U"
„U " ~ Poli 1-0. Bilanţ general: 5 partide, -5
La vremea pestrivită a m 'scris despre, iniţiativa
victorii, 21 de goluri marcate şî doar 4 primite,
'zootissatei ..firme •.COCA-COLA în
orjg&Bizarea
respectiv primirea unei frumoase exipe (în, plus,
p ţm a â itt d « fotbal eu caracter Interjudetearr,
ecbfpa va efectua o excursie gratuită de
trei
Întrecere rezervată .copiilor nSsciiţi în anii ÎS81*882. Finala turneului, desfăşurat zilele trecute ‘Zile, între 1(1-12 septembrie la Budapesta, toate
Arad,, eu participarea a S ech ipe ti in judeţele
ctteltuieUle de deplasare fiind sponsorizate de
ftrad!, Bihor, Cluj ţi .Timişoara (cite două
de
COCA-COLAji A r mai fi de adăugat câ golgeter
*udeţ>. Cele opt finaliste a u -fo st împărţite
în.
al turneului final a fost Tiberîtt Bălait (7 goluri
marcate) iar cel mai bun portar Călin MToId'aEÎouâ serii a eîte patru echipe, In ordinea clasa
van.- Să-i nominaî&ăm şi pe ceilalţi 18’ compo
mentului final, din seria A au făcut parte echinenţi ai echipei d e pitiei „U**-: Cosmin Damian,
iiele: CSS Oradea, UT Arad, Industria ' Siimei
dîmpîa Turzii ţl Poli II Timişoara. Iată şi cla
Zsolt' S z ila ;^ David Stan,. Dan Matei, •.- Alin
samentul final al seriei B : FC „U“ Cluj-Napoca, Gherman, Sergiu Lonea, Adrian Borca, ■AlexanPoli Timişoara, Romvest Arad şi. FG Bihor Ora- tîru. Păcurar, Sergiu Mîrza, Filip Lăzăreanu, Va
lea.
• îentin Suler Bogdan Rus;. Victor 'Jîotcţ, M arii:;
în serie, eefoiptV de pitici a î« i „U 1*, pregătită . -Potsr, Radu Tuţă, A d riin Galgoţ,’’ Florin; Tim^ce
•te Gheorghe Vasile, a obţinut rez«ltatele: S-l
■ ţ i Claudiu Ignat. " : '
' 'ţ - ' •;•
cu FC Bihor, 6-G cu Poli
3-î cu Romvest. A
, :
:trmat semifinala „U w — CT: Arad -.5-2 şi finala
'■
‘
. - ,
.. ,■ .. .-.. ... ■.

A Vineri seara, pe Italia Uno,
triunghiularul cu participaţ’ca
lechipelor Parma, Torino şi Fiorentina în cadrul
MemoriaîuM
|„Mario Cecchi Gori". In. prima „repriză1* s-au '•întîlnit Parma şi
ITorino. A cîştigat eu 1-0 Parma prin golul înscris dc cunoştinţa
Inoastră de îa World Cup, suedezul Brolin (în‘ min. ff;. Noutăţi în
poturile celor două echipe: Dino Baggio (lâ. Parma), jucătorii
de
I culoare Angloma ţ;£ Abcdi Peîe (Torino). In a doua „repriză" Tot*
Irino — Fiorentina 0 -0 'pentru ca în ultima „repriză Parro» — Fio»
[rentina l-04 trofeul fiind astfel cucerit de Parma. De reţinut în lo I tul Fiorentinej o prezenţă r.ouă, Marcio Santos, cunoscutul brazillian, component al echipei campioane mondiale. A evoluat şi cu |nostinţ3 noastră, argentinianul BatLstuta,' dar destul d e ţter*.
A Simbătă seara pe TVR TT am urmărit înregistrarea partidei de
I campionat engleze dintre Manchester United, campioana
Angliei,
IsJ Tottenham Kotspur^ noua- echipă a lui Iile Dumitrescu. care a
avut « repriză secundă foarte bună, reuşind după o cascadâ de
ch-iblînguri să. fie acrobat şi trîntit în careu dar lovitura de îa î l
metri a fost ratată de căpitanul echipei (şuţ telefonat, reţinut de
|Internaţionalul danez Schmeikeî. care a avut alte cîteva intervenţii
salutare* Tot Hie Dumitrcscu !a servit „ca p e tă v i" p c
Jurgen
Klinsmann rare din. marginea careului m ic a şutat î n . , t Sehrrtei: kel. Prestaţia, hii Ilie Dumitrescu a dat o culoare aparte fntr-un
|oc atipic enţrîe^ew, recţ» şl calculat. Acum 11 înţelejr maî bine pe
1argentinianul Ardttes. antrenară? h!> Tottenham, pentru Insistenţa:
sa de o -l avea ca jucător pe Ilie Dumitrescu M i-a plăcut „moda'*

1
# SERIA 1. Echipele din Buzău şi Moreni sint. Vmgurele. caro au
obţinut victorii, în deplasare, la Bucureşti şi respectiv JiSangatts,
Derbiul etapei a avut loc la Rm. ’^ireea, unde ,jreti>ogradatai,v Kscia .
Unirea a Just un punct campioanei-FG Vilcea. Intr-un alt derbi, ,
la Mizil, eelu’pa locală a cîştigat, cu un scar d e .forfaitr Sa fcţa p se- :'
tendentei la promovare FG Acord, Surprind înfrîngerile, eĂiar în>;
condiţiile de deplasarcj- a' celor d e Ia FG Selen3r PlopeBi ,ţl
tehnica laşi. Rezultatele etapei: ROGAR-’ Bucureşti — - G t o ia Eto-,
zău 0-1, 'FGT Bucovina Suceava — FO Selena Bacău- M t t'Giana CS®pina
Faur Bucureşti 4-0, Callatis Mangalia ■— Flacăra S tom iî
2-3, Cetatea Tg. Neamţ — Portul Constanţa 3-2,' Dacia Piteţti —Metalul Pîopeni 4-1, FG Vîlcea. Rm. Vilcea — Dacia Unirea^ BiSiîa .
0-0, FC CONSTANT CFR,' Galaţi — Politehnica laţi 3-J„. S t e a » ,
Mizil — FC Acord Focşani 2-ff. Primul lider al şcrM .este P e * » » .;
Cimpina.
•
’ ' 1i.■' '--n ■
.■
'
\
ETAPA VIITOARE (sîmbătă 3 septembrie); Gloria —■ FC Baco-.,
vina, FC Selena — Poiana, Faur — Callatis, Flacăra — Dseia, Pertul — FC Vîlcea,- Metalul — Cetatea^ Daeia Unirea —• F C €?OBîr
TANT CF1Î, Politehnica — Steaua, FG Acord — RCCAH.
# SERIA a 2-3. „POLI1’ PORNEŞTE IN TROMBA! Demonstrîfid
eă vine dintr-un eşalân superîeF, în care spera sS revină,, în sezflr
nul viitor, Poli Timişoara ■a surclasat subţiata echipă a Armăturii
din Zalău. O altă pretemfentă îa promavare, CA Oradea.* & eîjţîn®!:
o- victorie,-în extremis, pe- terenul promovatei Unirea Bej. în tiffipce la Alba lulia, Unirea din localitate ;{. Corvinul lui Itoăns» 'Wiaâ ;.
şi-au /împărţit punctele, rezultat care-faee din ed lip s Bursedoam.
un serios candidat la promovare. In rest, rezultate. E^rmaîe, . tW;
vietariî ale gazdelor, din.'ţâre-trebuie sii mcnţian&Btt-.eca a IStoart®»»
rilor elii|eni, în eoiidiţiile deosebite de tot, p e care le au. Avi fes*, raarcate "28 de goluri,’ din eare oaspeţii numai 4. S<«t aeorâat # :
lovituri de la 11, mu toate transformate. S-a marcat. prfffiHi
•
!ji an Fost 3 'eliminări,-.-Velcea (Poli) cu 3 goluri este lider»!! g&gg>->:"'
terilor. Rezultatele etapei: Jiul Petroşani — CFR Timişoara, Z-9,
Unirea. Alba lulia. — Corvinul Hunedoarai.2-2. Gaz. Metan WedSsş, '
— -Phoenix: Baia Mare '4-9, Unirea Dej; — CA Oradea 1-2, F C BaJEF-V
Craiova — CSM reşiţa 3-ff, PoJi Timişoara — Armătura 2 a îâ » SWi.
Metrom Braşov — A SA .Tg. ■Mureş 2-0, ’ CFR Cluj-Nspoea — M M »
Braşov 1-0 (amănunte în eronică), Gloria Reşîţa — ffratbanfll
ş o v .l-ft Lider al seriei este •Poli Timişoara.
:
ETAPA VIITOARE: (sîmbătă î septembrie): 'CFR
:
A.I. Corvinul,'— Gaz Metan, Pîioenix — Unirea Dej; CACt-— Pa33,
€SM — Metrom, Armătura — FC IELÎF; ASA — CFK .Ck^-îfe^«wa, ?
IC IM .— Gloria,.Tractorul — J îu r Petroşani.
• •.
.

V"

. E age»

„CÎT DE IMPREViZfBît ESTE, CîTEODATÂ, FOTBAtUL**
Afirm aţi» din titt®
aparţine
unui oaspete de -stajmă ai muiiicipiului Cluj-Napaeai
dom
nul Gemet Popescu, şeful „Ca
sei Kontâne* din Venezuela, eu
alte cuvinte şeful com unitiţii
româneşti din ţara sud-americană amintită. Domnia sa a venit
Ia Chsj-Napoca după q
vizită
îa Maramureş unde pentru c o 
munitatea românească din VoncKueala se construieşte . o ; bi^
serica: d i» lemn d c ■către? ves-fi ţii meşteri lemnar» din nor
dul" ţării, biserică sponsorizată
da Bancţ „Uacia t’ eiix". Fireşte
că oaspetele venezuelean a ve
nit, la particfii de fotbal; „U “-_—
FC Argeş Dacia Piteşti, invitat
de domnul Ion Sima, preşedin
tele Băncii „Dacia F elia" şi pre-,
şedinţe de onoare at Clubului
d e Fotbal „U “. A f mai adăuga

în ee priveşte echip’amentul echipei Taftenham,- pc_ spatele tricou
lui fîîniî trecut cu litere mari, de-asupra numărului, num ele Z id i
torului. Pe tricoul cu num ărul-8," era trecut DUMITKESCU iar pe
tricoui cu numărul. IS era’ trecut KV,tNSSIANNi, vedetele de azi a f c
hil Tottenharri. ' ■ ’ * 1
,
.'.
Q Duminică seara, pe EilrOsport partida de supercupă dintre AC
Miian şi Sampdoria (campioana Italiei, respectiv cîştigătoarea GUr
pei). Partida a constituit un fe l d». avertură a campionatului care
ya debuta duminică 4Tseptembrie Spectacol de gală pe „San. Siro.%
ambele protagoniste *avînd o prestaţie de zile:. mari^
urmărit
80 de minute de fatbal-artă, balonul; cfrcuHtirf' cu viteză •dintr-o
parte în alta 'a' terenaîui printr^o măr;istrâ ţesătură d c pase. Samp
doria a deschis scorul îh min. 35, cînd Mihailavici a executat cu
măiestrie o „liberă" de la 25 de metr», expediind balonul la vin cluv in stînga lui - Rossi. A început; apoi cursa
ccmtraraonometm
a mî, AC Milan, punctată de rapide contra-atacuri ale celor d e la
Sampdoria. Egalârea a survenit abia în min, !)2, cînd ■Gulljt a re-luat cu capul un balon centrat de Simnrie, expediindu-1 în ■ plasă
eu toată opoziţia Iul Zenga (înscriind în- poarta echipei cu care .. .
cucerise Cupa Italiei) S-a ajuns la minutul S0> cu mari emoţii penr
tru A G Jtiian, Lombardo şi Jugovid. de lâ-Sampdoria, .ratînd; de
puţin desprinderea şî eîştigarea Supcrcupeî Ttaliel, N-au maî fost
prelungiri ei s-a trecut direct Ia executarea loviturilor de la TI
m etri: A C MiLnn a transformat patru prin Albertint. Boban». Sixnone ţ i Costacurta. Sim pdoria numaf trei pcitv pi;)tt^ Vierehwod
şi .TuffovîCT*,. ratincT două prin Kvani ş l . . . Wihailovici. Scor fîrudr
5-4 pentru A C Mîlau (parc n-a mai esecutat ultima lovitură).
Rom«tt V . CIUTAW

e » donuHvl Cornel Popesci» .- 4
eare acunv msuiîi<îiuĂ Isuascass
vîrstă de î4 de ani —- f » fia ereţe » jucat fotfeal*» e » fva‘}A%
Ia , T C Tîigavişte şi A sfr* (îi%
că a fost arbitru d e
em
în- scurtul sejur clujean- a fisst
primit de dl. prefecf
©riger#
Zanc şl dl. prima»
Gkeffifgfee
Fanar, cu care a purtat- dis
cuţii fructuoasei că- domnia-. sa
este eonsîlîer al primăriei dfft*
Caracas, capitala
Venmiie$e&
Dar cum. simbătă pe „tapet'*' era
partida d c fotbat aiMintîtăv. iată
două: scurte d ed araţ» aî« «îaa«i>
nie» saîa ■.' ■./
•* .
„M i-a plăcut joe»> lu i
şî fazele din eare a înseria @d«
două- goluri. Aştepf reprfa» •'.***“
condă şi măcar aîfe rfattâ- go
luri* (declaraţia a fost fă ca i»
la pauză, cînd „£*"■ conduce» m
2-0 şi nu se, întrevedea fiwab»l%
' „ c k d c impreviaibil, •este, eîteodati fotbaiulr Aş f i fost îh
stare să fa e p ari» eă- var „Sîeaf*
alte două. goluri după
paaaS.
N -a îost să tîe şî asts-mi amin
teşte de parabola fiuhi* risipii tor. în că nu-mr rewi» ctm* - a
post pasibil: sâ pier»! o 'rtctarîe
p^ care ai avut-® p e tavă*. I L a cele douâ
d crlaraţi*...
I fotbalistice uita
o rd t» « ia f tîmenfcit ronrâne*« JlS-an* «&■*
i ţit estraordiîiar aiet la
CIuJNopoca, Ia fel ca « l îr» Rlaramureşi vetre aKr genezei popo
rului- român. Am fast- primit
în vccliea tradîtiV a ospitalită
ţii româneşti şl m-am. simţit
minunat, lila contactul- cu rea
litatea de la te t » locului
mlatn dat seama rît H<» rfif«rltă
e%te ţituaţîa fată. dv» v«rh«>H«» cc
se vcliicnlpaiă depn»f» de ftun.tarlib» KOmSniel despre
ţara
mea,- despre aţuprfr»*» .mînnr'lăţl»or naţionale. ■V ot]»n * ve*
nîn. vniKcorit»* de c»*t care atentearJ fa pămîntut -sfînt- al1 oatrîi'P’V
A consemnat Vftfcir MOHEA
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Una caldă,
una -re c e !

nuare trupa lui Aurel Ţiclea- ■
nu „n-a mers", pentru ca
în
finalul întîlnirii, profitind ’ d e ‘
eliminarea din joc a lui Stingă |
■„plutaşii" lui Mircea .'Nedelcu
să- reuşească „remiza'1 prin go
lul înscris'- do«'Marc cu ‘ ', patru |
minute înainte de final. .?• . ;

Cum se poate pierde’ o... victorie

®-v,U'1 — r.C. ARGEŞ DACIA 3—3 (2—0) %
.
Incredibil cum o victorie clară ca lumina zilei se poato trans-'
forma în înfrîngere. Fiindcă acesta-i adevărul: prin noul sistem
:- •#/ FC BRAŞOV- — GLORIA’ de punctare, o'„rem iză", acasă este aproape egală cu o infringere.
2-1 (1-0). Mari emoţii
pentru
Este .inadmisibil să conduci la pauză cU două goluri diferenţă sâ
braşoveni — jucători şi • spec
restabileşti , aceeaşi -diferenţă în repriza' secundă, după- golul prim
tatori:— în miri. - 3,- cînd; -bismarcat de' piteştenl, şi şă fii egalat în numai două minute datoritătriţenii* au beneficiat de tip pecelor mai- elementare greşeli- de .portar din cîte mi-au fost date sâ-'
nalty, ratat de Răduţă-.- După
văd: în. altâ^ordine •de< idei este: inadmisibilă uşurinţa cu care'se^
oftatul ' de uşurare, , braşovenii
ratează: dacă .-.U" s-âr fi desprins pe tabela de m arcaj, la 4-5 go
preiau frîncle partidei şi
in- luri diferenţă pe nimeni n-ar fi miraţ; numai că ocaziile de gol
miri. 41' reuşesc să- înscrie ’ prin. •trebuiau fructificate;
■ ' -...
.
Nagy. Din nou mari emoţii, iînainte de debutul.,ediţiei, în dialogul cii .Ion Andone, interlocurriedrat după pauză ■(min. - •40),
to ru l'îşi; exprima teama, referitor la punctul nevralgic al echipei!;
cînd ; Zegrean;. .Urcat în
atac,
restabileşte egalitatea ' pe - ta-- ' defensiva, capabilă' să greşească. decisiv în momente in care ' nici'
belâ de marcaj şi iarăşi •, un > prin absurd nu’ te aştepţi să gafeze. în acest context surprinde la
0-PE TR O LU L
EI.ECTRO. . 0 „U“ - — -F C - ARGEŞ DA
enorm' răsuflat de uşurare
în -modul foarte; neplâcuţ, uşurinţa cu care s-a renunţat la Colceag,
ajungînd să a i' doar vin•potrâr de bâză,; Ia'sko, sîmbătă de nerecu- ■
CIA. 3-3 (2-0). Amănunte în cro - PUTERE 2-0 ‘(2-0). Rezultat pa- *. -min.. 80 cînd Caraman a îns
noscut, mai slab decît orice începător, (după golul doi l-aş fi scos ,
prin
cris golul victoriei.
...
nică. ' :'
' ' - rafat în. prima repriză,
de pe .teren şi sint convins că debutantul ■Nădăban n-ăr ‘fi- încasat
! golurile1 marcate de - Clririţă'.
V ■
^
(min;- 6) şi Toader- (min- 39). ;Şi:
CLASAMENTUL - golul trei). .
. * -STEAUA — FC "r MAR A-,
MUREŞ 0-ti. ■O' dominare oarbă şi astfel, ploieştenii, cel puţin din
■ De la bun început s-a văzut clar că-pitţştenii s-au.organizat bine'
: 22006-1.8
şterilă a campionilor, punctată- punct do vedere alfabetic, : au, ; 1. Petrolul;
în defensivă, m izînd. pe, arma contra-atacului, primul sfert de oră ’
2 2 0 0 6-1 6
de rare' contraatacuri băimăre- f preluat conducerea clasamentu-, ;■ 2. Rapid
". •/
chiar .mai; activi în ofensivă decît clujenii.. Jocul are chiar un ca
2 1 1 0 4 -2 4
rene.-:Şi în ciuda ploii, partida . lui, ' împreună cu: -Rapidul.
; 3. FC 'Argeş ;
racter mal aspru, fapt ce-1 obligă pe arbitrul de centru să apeleze2 1 1 0 4-2 4 la „galbene" pe care le „văd", pe rînd, Şandru (min. 6), Ceauşu ,
f o s t 'dominată de secetă
în
: 4. Ceahlăul
2 11 0 6 -5 4
privinţa materializării- ocaziilor : Ş OŢELUL — ; IÎŢA 2-1 (0-0).. ! 3. Oţelul
(min. 14), BenAcquah (min.- 25), şi Cr. Stoica (min. 44). Treptat,
Bătrînei • doamne
'3 1 0 1 4-4 3 clujenii devin mai incisivi în atac şi în , min. 36 deschid scorul:’
de sol,' 'f i e ' datorită intervenţiile - Defensiva
6. Dinamo , :
a
rezistat
;
asalturilor
gălăţena
<
2101/3-3
3
portarului: băimărSan Chebuţiu,7. El-putere
o acţiune de atac bine construită pe stînga. Centrare Caşolţan, Pre- ‘
pînă în min. 55 cînd Val: , Şte-2 10 13-33
fie impreciziei tirului militarilor
8. Gloria
datu prelungeşte uşor la Şandrti,: care din marginea careului mic.
ian ■ a îdeschis scorul, majorat
21 0 14-5 3
9. FC Naţioha]bucurcşteni.
: ; V'•
şutează şi înscrie,. înaintea golului au fost ratate cîteva ocazii bune
-tot de el în min. G5, după care
-2 101 3-4 3
10. Braşov
prin Caşolţan (min. ;22, şut şi portarul respinge în corne-r), Pred atu
arădanii a u ,„ie şit - de la cutie.";
•
! * SPORTUL STUDENŢESC
2 1 0 1 3 -5 3
11. FC Farul
.
(min. 27, „cap" şi balon î n . ; , braţele portarului), din nou Caşolţan
~ RAPID 0-1 (0-0). în Regie,- înscriind golul de onoare ' prin.
2 0 2 0 1 -1 2
12. Maramureş
(tnin. 33 şi 34, „cap", portarul scapă şi reprinde, respectiv, şut din
Mitu (min. 87, prea tîrziu pen
„remiza"’ ce. se contura a fost
,2 0 1 1 4 -5 1
13. ,.U"
r- ' -•■.
careu î n . ... verticala dreaptă). Putea fi 2-0 în min. 43, dar un
tru .a întoarce rezultatul).
anulată de giuleştşni ^prin go
. 2 0 1 1 3 -4 1
14. Univ. Cvatao cu om -în. plus (3 contra 2) este irosit, Dican şutînd înalt peste,
lul înscris de Vlâdoiu: (min." 76);
2 0111-2 1
15. Sp. Stud.transversală (ia rugby ăr fi fost o transformare perfectă). în Ulti-^
. • DINAMO — •FC NAŢIOcare a transformat o lovitură
• 2 0 1 1 4 -6 1
16. FG Inter
mul minut al primei reprize, cel mai frumos atac 'clujean:•angaja*,
;NAL,
3-1
(1-0).
■
Dinamoviştii-.
au
2 0 1 1 1 -3 1
de la 11 metri.
• ' ■
17. Steaua ,
pe stînga, Bânceu pătrunde pînă la. linia de corner, pasă Ia întiK
.deschis scorul prin Puşcaş (min-,
200 2 2-6 0
18. UTA
nlre şi Predatu îndeplineşte o simplă formalitate expediind . ba
! • FC FARUL — - FC INTER •32).. „Bancarii" au egalat . prin
lonul în 'plasă. ş2-0 înscris pe tabela de marcaj reflecta perfect su
Dună (min. 49), după care di2-0 (fcO). Consţănţenii au des
ETAPA A. III-A (miercuri. 31
perioritatea evidentă a clujenilor. Din păcate a urmat repriza se-,
namoviştii reuşesc alte
două
chis scorul foarte rapid, . pr-in
august): Gloria — Universita
...
s,.?
cundă:
goluri marcate de
DempUari
Carabaş (min. 2) numai eă, în
tea Craiova, FG Argeş — ~ FG
Putea.fi 3-0 îri'min. 55, cînd Cătălin Nccula ia o acţiune ~pe cont
continuare,, valurile ofensive alei (min. 76) şi' Ceauşilă (rain, 84,
propriu, slaloniînd prin defensiva piteşteahă, dar ajuns in careuBraşov, FC Maramureş — „U",
tot el ratase un
penalty în
gazdelor s-au izbit metodic de
nu reuşeşte să plaseze balonul decît şutînd î n . . . Vlntilă. Şl a ur- :
digul defensivei sibiene. în min.
min. 83). . j
j ;
UT Arad — FC Farul, FC In
mat primul avertisment piteştean în min.<58: o banală lovitură de_
75 Ciurea a ratat pentru conşter — Rapid, Electroputere —
colţ de pe dreapta, o bîlbîiaiă colectivă a defensivei clujene şi Mi•
UNIVERSITATEA-. .C R A 
ţănţerii un penalty,. pentru ! ca
Oţelul, F â Nâţlonal — Petrolul,
rea înscrie din careul mic (de reţinut acest amănunt). Urmează
IOVA - — CEAHLĂU l - l . (1-1).
tot el, în penultimul minut de
Ceahlăul — Dinamo, Steaua
. desprinderea clujeană din min- 75: Caşolţan cîştigă tfn duel aproape
Degrindolada studenţilor - din
}oc să parafeze: victoria - Fa
de centrul terenului, demarează pe stingă, centrează şi Predatu,
Bănie (frecuşurile interne) con
Sportul Studenţesc.
rului (astă şi în contextul
că
-prompt J a întîlnire, reia cu latul, şi înscrie. Sc părea că aceasta va
tinuă. Cu- toate că Gane a des
sibienii au rămas în final , ţie
rămîne scorul; final cu toate că din nou jocul se înăspreşte şj apar
chis' scorul în min. 8, îri.coritK ■
Vfcipr ROMAN
partidă in 10 oameni)
. '
'
alte trei „galbene", recepţionate de Voica (min. 81), -Jula (min. 85);
şi Şerban (min. 89). Şi cînd nimeni nu se aştepta două_loyîturi de.
•braşovean. A fost nevoie de d minte limpede —
trăznet în min. 87 şi 88: primul după o amărîtă aruncare de ia'
FOTBAL DIVIZIA ,.A“ :
^ ,
,
şi i-am numit pe Munteanu, introdus la pauză
tuşe, balonul fiind din nou bîlbîit la modul colectiv, inclusiv de
— - pentru a face Un pic de ordine în atac şl a
Iasko, iar Mirea, din nou urcat în atac înscrie din apropiere; - al
- atrage avantajul de partea
CFR-ului, avantaj
doilea la o minge degajată spre poarta clujeană, Iasko a ieşit lk '
materializat prin golul înscris în min. 55: Dulca
11 deschide pe-Munteanu ’ în careu, intrare- in
modul superficial, a ratat intervenţia de reţinere, punlndu-i min
' ' Debut reuşit al fotbaliştilor clujeni, care : au.-.' forţă a acestuia po lîngă Acliim şi singura so
gea ca' pe tavă, lui Bărbu, care a reluat în poarta goală. Aşa. s-a
etalat o pregătire tactică, dar mai a les fizică
luţie ,prin care Turdean îl poate opri este fa
înscris
istoria ;unei partide care din victorie sigură s-a transformat
deosebite. Bineînţeles că au fost şl nesincroniultul, 11 metri, .,bate“ TAMAŞ, fentă perfectă
î n . . . „remiză". ' ‘ . ; '
:
■ '. / : ,
'zări, inerente oricărui început, dar punem totul , şi . 1-0.
'p e ' seama tracu lu i' în obţinerea celor, d e ' acum, , : , Braşovenii , au avut ’ o singură ocazie dini care
Iată şl formaţiile care au evoluat: „U“ j Iask o:— Voica, Falub,
: ar fl putut marca in minutul 25: Imensă gre
trei puncte puse în Joc*
Necula,’ Bânceu - - Şandru (R. Sabo, 65), Jula, Dican, Cr. Stoica r A surprins plăcut creşterea - valorică incontes
şeală a, lui Ciucur care după ce recuperează ba
Gaşolţan, Predatu (Cremenlschi, 76): FO ARGEŞ DACIA: Vintilâ ~
tabilă a lui 'Şirnon .(pe care o dorim confirmată
lonul la 17 metri, îl pasează direct la Keresztes,
In fiecare partidă),'" vitalitatea^ am piitea spune . . acesta u im it. de- gafa copilărească a . portarulu
Cristescu, Mirea, Popa, Ghergu — Dumitru, Şerban, BenAcquah ,
tinereţea „veteranului" Măn Dorin. Totodată, am
clujean se bîlbîie şi şutează direct în picioarele
(Năstase, 46), Ceauşu — Ragea (State, 59), Barbu.
remarcat travaliul lui Dulca; Tămaş şi Olar care
acestuia, ratînd deschiderea scorului.
Au arbitrat: Ion Danciu (Petroşani) la centru, Dan Ologcan (AraâV-w
"s-au achitat, atît' îh faza de apărare Cît şi în .cea de • în rest, la victorie numai de bine. Totuşi se
atac, de toate ’ datoriile! Nu s-au ridicat la ni
şi Cornel Corocan (Reşiţa) îa tuşe.
,
'
impune o creştere a . eficacităţii (poveste, veche!)
velul echipei, Benke şi ■Gristi Gorolan, ultimul - în . faţa porţii adverse.
nerefăcut totai în urma vinei' accidentări. Nu ne
Victor MOREA
Brigada de arbitri: S. Boca din Iaşi — la cen
îndoim nici o clipă Că- atacanţii noştri, în- spe
tru şi tuşierii G-tin Vădana şi I. Mironaş, ambii
cial Corolân, vor ' reveni la . forma po 'care au
din, Piatra Neamţ au condus corect o
partidă
dovedit-o în campionatul trccut sau în pregătiri. ' curată.
■’ •
Do partea cealaltă,'ICIM, s-a dovedit o echipă
. Au evoluat formaţiile: IGIM: Turdean — DrăC orectu ra a c o itu l num âr
•ambiţioasă, venită’ la Cluj cu intenţia clară —
gănoiu, Ologu, Achim, Nan, - - Stoica, • Keresz
IN PAGINA U
a fo s f fe a H ia fS tfai
prin Jocul prestat — de a obţine cel puţin'un
tes, Ghindaru, Adi Vasile, — Chirie (76 Brujan),
. •
‘
.
'
1
punct. Şi cU toată dominarea, clară >a clujenilor,
Petruş (65’ Marşavela); CFR: Giucur, — Şimon,
C rhftan BARA
. cu .toate,, ocaziile acestora, au fost la Un singur
Man, Cazan, Dulca, .— Tămaş; Minteuan, TruşAlte - rezultate şi comentarii
pas de a-şi realiza obiectivul.
că. Olar,
• Coroinn (78’ Iepure), * Benke
(46'
M ih ai H O SSU
sportive.
Nici Tămaş (min. 25 şi 43), nici Coroinn (în ; Munteanu)., •
R am on a M OREA
acelaşi min. 43), dar mai ales Dulca (min. 35) ■
, nu au reuşit să-i învingă. pe excelentul
portar
Cristian BARA'
•Printre echipele care au demarat.:greu în : 'ediţia.: Zi- a primei
sefene fotbalistice a ţării se numără' şi campioana ţării — STEAUA,
în uvertura ediţiei, în preliminariile' CCE, Steaua.- a d.ştigat: clar
partida cu Serviette Geneva;.ca în -pritna etapă să piardă la Piteşti,
fn" fată noii promovate, FC Argeş.Dacia. A urmat partiţia .retur eu
Serve’tte şi calificarea-în Liga Campionilor,-ea imediat, în etapa a
doua acasă, Steaua să .„remizeze"; acasă în -faţa cejeiialte -promo
vate, FC Maramureş. Deci u'na; câldă,-alta-rece, din nou; una.caidă
şi iar una rece. în -ce priveşte; etapa' â'doua ar mai ;fi de adăugat
Că,-ţinînd parcă „tfena'V campionilor,-: „U ‘î -bîjbiie' inadmisibil, iurhizînd a doua surpriză- a etapei, c.edind victoria clară pentru- o . •.
„remiză". Şi: mai 'şi Universitatea Craiova,: altă mare surpriză, egal ■
adasă. Ar: mai fi de adăugat;că etapa n-a mai. fost atît. de .furtu- noasă şi productivă îri privinţa atacului, că doar dou ă. cchipe au
acumulat maximum' de puncte.'RczUltăteje etapei. '
- •. - •
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