
Ce se mai întimplă în URSS...
Fără îndoială, întreaga Iumo 

p ivește cu maximă atenție ceea 
ce se întimplă în URSS. Sesiu
nea extraordinară a Congresului 
deputaților poporului, începută 
luni, 2 septembrie, a susci'at 
poate cel mai mare interes din 
partea poporului sovietic, cit și 
.d comunității internaționale. 
Ș interesul a fost justificat, .pri
ma zi a sesiunii producjnd lovi
tura de teatru. Zece republici U- 
nionale, prin liderii ]or, au pre
zentat declarația comună cu pre
ședintele Gorbaciov privind no
ul tratat unional. zXcest nou tra
tat, creat șl fundamentat pe 1- 
deea menținerii structurilor mi

litare unionale, a fost supus dez
baterii Congresului și chiar da
că pînă la ora actuală nu exis
tă o decizie clară în această pri
vință, este greu de presupus că 
acceptarea declarației lui Gor
baciov, de către 10 președinți de 
repubjică mai poate genera vreo 
breșă în destrămarea imperiu
lui sovietic.

Problema independenței repu
blicilor este însă atît de compli
cată, îneît nici chiar recunoaș
terea formală a acesteia nu rc-
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(Continuare In pag. a 4-a)

Se vor calma prețurile ?!...
Furtuna economică care a 

smuls din rădăcini orice formă 
coerentă și reală a produsului 
finit, liberalizat ?i comercializat, 
care a aruncat de o parte și de 
alta a culoarului tor,te categori
ile sociale, a ajuns și la Guvern. 
Pr'n prisma democrației a apă
rut o superputere politică cu nu- 

nțe economice, care a încercat 
și încearcă să acopere ncmunca 
pi in crearea unui înveliș ru 
muchi] și stele, închizmd în el 
lipse, unor legi nescrise ale ec >- 
noini i de piață, șubredă si imo
rală. ajunsă ori pe inin.i avansa- 
ti'■ • în democrație, ori pe mîna 

' nzi. «-.•> ti le

pun in față. Ajunsă la pericolul 
iminent de a naște adevăiate 
convulsii sociale, furtuna încear
că să fie dirijată cu un pt.ravan 
din metal și hlrtie, puțin peste J 
capetele noastre, lăsîndu-ne să • 
privim mai curajos la bunurile 
de natură animală, indispensabile 
vieții, fără ochelari și scîrbă 4 
Guvernul României a hotărît. In | 
ședința din 2 septembrie a.c. să I 
oprească escaladarea prețurilor, I 
pronvțîndti-ne, de șăptămîna, vi- J 
itor>re, aplicarea lor în practica ■

no>d NF. \MTU
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Vom avea lapte ia iarnă ?
Administrația Încapi a luat in 

ultima perioada de timp o serie 
de m. ,ui i în sprijinul crescăto
rilor de animale. Amănuntele 
ne.nu fost oferite de domnul ing, 
I’etru Simion care, in cadrul pri
măriei municipiului, .se ocupă de 
scctoiul agrozootehnic. Veștile 
sînt, așa cum spuneam, bune. 
S_a trecut recent la f<•» tilizarea 
p.ișunilor din mtlnții l’aring și 
Roșia. De mare folos este in a- 
ccastâ acțiune aviația utilitară. 
Suma chejtuită de primărie este 
de peste 1 milion de 1 i. Se pu
tea realiza mai înliil da a țăranii 
crescători de animale ar li plă-

tit CU Iuți i taxele ck pășiinat.
Fondurile destinate de pj fimăi ie
fertilizării pășunilor și. implicit,
suprafața fertilizată ar fi fost
astfel mai mai i.

Accident
Ce1 aflați marți, 27 august, in 

jurul orei 16,15, pe bulevardul 
Muncii din Uricani, au rămas 
înmărmuriți de cele văzute: un 
autoturism a accidentat grav o 
fetiță de 12 ani.

Accidentul s-a petrecut în țața 
cofetăriei „Violeta1. Minori T.l. 
a traversat în fugă strada, timp 
>n care de ca s-a apropiat auto
turismul 1ÎÎD 9305, condus de 
Stoi Ioni. Aceste, era în stare 
de ebrietate. De-abia a scăpat 
de inînia celor strinși la locul 
accidentului. Respectivului i s-au 
recoltat probe biologice de sînge. 
Cercetările continuă. Șj în ă un 
amănunt, furnizat de dl. pluto
nier Florca Ncagu de la Poliția 
orașului Uricani : Stoi Ionel are 
permisul de conducere suspenda' 
din 19 iunie. Tot pentru condu
cerea cjitoturismuiui sub influen
ță alcoolului. (Gh O.).

O importantă problemă aflată 
jn atenția Primăriei este ame
liorarea rasei de vaci. Primăria 
pune ja dispoziția crescătorilor de 
animale tauri selecționați, care 
să permită ameliorarea rasei și 
ere ferea pe această bază a pro
ducției anuale de lapte cu peste 
;">00 de litri pe ca]) de vacă. I. 
ncxplicabil. însă, există o ne. 
justificată reticență în rîndul țâ- 
i anilor față de masurile luate de 
Primărie în sprijinul lor. Sînt 
folosiți tauri care provin de la 
vaci cu performanțe sjabe, ceea 
ce are efecte negative asupra 
producției. Să ne mai mirăm a- 
lunci <ă pentru fabrica de lapte

din Petroșani se colectează zii. 
nic din toată Valea Jiului „as
tronomica11 cifră de... 50 litri de 
lapte ? Dacă n-ar fi sprijinul al
tor zone din țară copiii noști i ar 
bea lapte la Paști și la Crăciun. 
Oferta primăriei este extrem de 
avantajoasă pentru țărani. Su
mele de bani sînt considerabile, 
oricum mai mari decit cele ofe
rite de abatoare. S-au a Ins im
portante cantități de t irite ce 
sini distribuite celor ce vînd jap. 
te și produse animaliere statu
lui. Reticența crescătorilor de 
animale este nejustificată, iar 
mentalitățile gen „așa știu eu de 
la..." sjnt mai mult dccît păgu
boase. Și acum să vedem cine 
răspunde la întrebarea : „vom 
avea lapte la iarnă

II. AI.EXANDItESfT
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la Petroșani, au incepul operațiunile de
SCHIMB

in baza normelor pentru aplicarea Re
gulamentului valutar, Banca Comercială 
Română S.A., filiala Petroșani a început, 
de la data de 2 septembrie 1991, efectua
rea operațiunilor de schimb do valută 
contra lei cu rezidenți și nerezidenți, per
soane fizice.

Operațiunile de sc himb valutar se efe<- 
tuează între orele 8—12, zilnic, Ia rasa de 
schimb deschisă la sediul băncii din !’<■- 
troșani, B-duI 1 Decembrie, nr. 67.

VALUTAR
Toate operațiunile de schimb salutai 

se fac la cursul do cumpărare și wînzaie 
al zilei respective și numii pentru valu
tele cotate la Banca Națională a României. 

Pentru cei interesați, cursurile de cum
părare și vinzarc a valutei erau pentru 
ziua de 2 septembrie următoarele: dolari 
SUA: cumpărare 235 Ici, vinzarc 258 lei; 
unirea germană: cumpărare 133 Ici. viii- 
zai e I 16 lei.

lltip.i (inii știți, stimați cititori, prețul de vinzarc al 
lurtiei de ziar a înregistrat numeroase creșteri succesive 
ajungînd la un nivel inaccesibil pentru cele mai multe 
societăți comerciale care asigură editarea presei. In aceste 
condiții, sîntem puși în situația de a majora și noi prețul 
de vinzarc al ziarului, pentru a lacc față greutăților bine
cunoscute ale tranziției spre economia de piață.

Ne cerem tuturor scuze pentru aceasta masmâ — in
dependentă de voința noastra — și vă încredințam ca nu 
recurgem la majorarea prețului cu intenția de a obține o 
creștere de profit ci numai pentru a asigura condițiile 
nccosare apariției la timp a ziarului nostru.

Nutrim convingerea că citiorii noștri vor înțelege 
condițiile tot mai dificile în care ne desfășurăm activitatea 
și vor rămînc pe mai departe atașați față dc ziar. In ace
lași timp vă asigurăm, stimați cititori ,că vom sluji pe 
mai departe interesele dumneavoastră printr-o informai c 
promptă asupra evenimentelor ce se petrec în viața social- 
economică și politică a municipiului și a țârii.

Cu scuzele cuvenite, va informăm că înccpînd din 
data de 10 septembrie a.c., prețul de vinzarc al unui exem
plar al ziarului „ZORI NOI" va ii dc 5 lei.

Abonamentele î>i păstrea/a actualul nivel pe toata 
perioada din acest an.

\ A MULȚUMIM !

■ 1NCEPINI) DE SIMBA1 A, 7 AUGUST, SUPLI
MENTUL ,,RELACHE“ VA FI CUPRINS IN INTERIORI L 
ZIARULUI ..7.0111 NOI11
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Se vor calma prețurile ?!...
(Urmare din pagina I)

cumpărătorului, de a nu mai 
ia 6 alergie și ferbă,

.Această acțiune de calmare a 
acelor prețuri, care sint in di
rectă legătură cu veniturile oa
menilor din categoria salariilor 
fixe, cdică pensionarii care se 
află în cea mai delicată situație 
in țara legilor emise, dar neres- 
peciate, se extinde, desigur, și 
La restu1. populației. Suportarea 
de către stat a subvențiilor pen
tru acoperirea costurilor va tre
bui folosită de producători nu 
în „fabrice,rea" beneficiilor, ci în 
dezvoltarea, tehnologizarea și mo
dernizarea rețelei de defacere 
pentru distribuirea produselor. 
Vom intra deci într-o perioadă 
de înghețare a prețurilor unor 
produse ca efort al deciziei și 
intervenției guvernului, ca in 
orice țară civilizată. în care orice 
fluctuație dezavantajoasă popu
lației este adusă prin legi la cu- 
vintu] de ordine. Să învățăm 
deci, prețurile fixe la carne., de 
porc, calitatea a doua — 132 lei 
kg, carne de vită. call‘a‘ea i 
îl-a — 138 lei kg, amestec de 
mincrre carne porc — 74 lei kg. 
amestec de mîncare carne vită 
— 78 lei kg.

Tren u1
T’ARÎNGL I, PETRII \ LO- 

BlEA — MINERIT. MATASARI 
1—0 (1—0). Primul meci al noii 
divizionare C a coincis cu o 
victorie speranță in fața experi
mentatei . chip, a minerilor dn 
Mată ari. După un joc bun, a- 
lert, eu o dominare ufoianta in

Selecție
Jn< epilirl rli1 azi. 1 Cpti’lîl- 

Uri< 1991, la Sala cl< gini
nd .Iii a a Clubului sportiv 
școlar Petroșani (Școala 
sportiva), între orele 10 ți 
J4, are loc selecția pentru 
clasa I specială de gimnas
tic i — fele și schi alpin mixt 
(Izaieți !?i f< ie). Alte infor
mații la te|i fon 42833 (D.N)

Un preț fix s-a stabilit pentru 
unele sortimente de preparate 
din carne dintre cele mai solici
tate : parizer — 140 lei kg, sa
lam de vară — 235 lei kg. De 
asemenea, s-a stabilit preț fix și 
la cernea de pasăre în carcasă 
— 97 lei kg, și piept pui — 1G7 
lei kg, luindu-se in calculul lor 
prețurile medii minime, ca de 
exemplu parizer — 195 lei kg, 
carne de porc calitatea a il-a — 
180 lei kg, piept pui — 32G
lei kg.

Așadar, o intervenție pe viu în 
strigătul disperat al cumpărăto
rului și în haosul industri 1 al 
producătorului. Intrarea pe ușa 
din față a Guvernului lesă des
chisă ușa severității si deciziei 
de a controla exacerbarea, galo- 
parea și urmările sociale ale le
găturii dintre cum producem, ce 
producem și cui și cum vindem, 
stabilind o ofertă legală de în
țelegere și control partizanilor e- 
conomiei de piață și implicațiile 
ei în rîndul popul ați .-i, rătăcită 
îritie a nu maț i?r<clf nimiti și 
r înțelege lotul. Deocamdată, 
pină săptămîna viitoare, să în
vățăm. ca la orice școală, prețu
rile și apoi să le practicăm ca în 
orice economie de piață, fie ca 
și de tranziție, dovedind exigen
ță in aplicarea deciziilor.

speranțelor a
prima rcpi zii și cu o lupta epui
zantă în a doua, victoria a re
venit dc drept formației gazd i. 
Parînyu] începe in forță, atacă 
<u Muntoiu pe dreapta, cu Lâ- 
zăroiu, Dulcii, Niihimiș și Stana 
frontal, dar ezita in momente 
cheie și ratează cu seninătate 
in minutele 9 — Muntoiu și DuL 
■ u, 12 — Oului din întoarcere, 
18 — Stana lovitură liberă cu 
stingii) și Creții, |a o solitară pă
trundere individuală. Cc-i drept, 
și oaspeții nu avut, în min. 13 
și 22 contraatacuri tăioase cu 
Eilip și Găman (foști divizion ui 
A) care l-au pus pc Cuțitoiu In 
doua situații buri", însă Anton 
își arata clasa Se bate corner 
în min, 28, sar 1 i cap mai mulți 
jucători .și Găman, presat, tri
mite in propria-i poartă, autogol 
și 1—0. Eelcșan și Anton vor 
mai stăvili atacurile aceluiași 

Cuțitoiu, iar Stana va executa 
in min. 35 o lovitură de maestru, 
care a ridicat tribunele în pi
cioare, șl s-a dus totuși 
la o palmă de vinclu. Bară îi 
iui Lăzăroiu in min. 37, faulturi

Doar igirciuri 1
Indignarea unui cetățean din 

Vulcan este justificată : ,,Dc cî- 
te ori am căutat jn alimentări, 
spunea persoana respectivă, am 
găsit doar sortimente de salam 
în care predominante sînt zgîr- 
ciurilc. Am fost și în alte orașe, 
era și sațam de calitate inferi
oară, dar — dacă te ținea pun
ga și doreai — puteai cumpăra 
și salam „Victoria", care, după 
cum sc știe, conține mai multă 
carne”.

Vis-a.vis de această opinie, nu 
ne rămîne de adăugat decît că 
acei care se îngrijesc de aprovi
zionare să fie receptivi la a- 
ccastă sesizare. (Gh.O.)

Păgubașul este 
așteptat

Luni dimineață, pe zona ver
de de lingă tipografic au fost 
găsite o legitimație de serviciu 
și o agendă. Numele înscris pc 
legitimație este al domnului Top 
Vasile, subingincr la EM Paro- 
șeni. Deoarece credem că dum
nealui mai arc nevoie do agen
dă, in care și-a făcut diferite 
însemnări (legitimația putea fi 
declarată pierdută), îl invităm la 
redacție pentru a reintra în po- 
'osia agendei și a legitimației. 
(Gh.O.)

Gazdele
MINERIT. VI l < AN — 

PANIJI RII TG. JIU 2—1) (0—()) 
„Pandurii" din Tg. hu au ve

nit cu lecția bine învățată, prac- 
licind un joc de apărare, cu un 
marcaj strict care avca să Je a- 
ducă satisfacție după primele 45 
de minute, cînd- s-a intrat la ca
bine cu un scor ijb. Este ade
vărat, echipa mineriloj- din Vul
can a atacat necontenit, dar toa
te acțiunile sale au fost deju
cate cu promptitudine de siste
mul defensiv ermetic al oaspe
ților.

După pauză gazdele revin cu 
forțe renăscute pe gazon. Conse
cința este că la numai două mi
nute de le, reluare, un contraatac 
tăios îl obligă pe Bodirnă să tri
mită in corner. Execută și de a- 
ceastă dată excelent Stoian și, 
de la trei metri, printr-o pădure

pornit
ale oaspeților nctionate de 
arbitru, dar sancționate piompt 
de public.

Partea a doua va fi mult m li 
echilibrată, oaspeții ies la joc, 
l’.uineul se luptă acum cu scă
pările debutului și experiența 
parlcn' rutul, iar Stana, cu o și 
mai mare experiență închide de 
două ori in lațj fundașilor <jU- 
loarul de gol. I .a mijloc, I ăză- 
roiu pornește șarje, ifi fiți Dul
cii și Crețu sc lupta cu -I apără
tori, iar învăluirile lui Stana 
și Seimeanii 1 completează or
chestrația echipei care nu s-a 
pierdut in f ița acestui prim im
pact cu divizia G. De partea cea
laltă, Ion și Eilip au două situații 
bum de a marca ,dar Anton 
scapă cu fața curată, intervenind 
salutar și inspirat în min. 38 și 
41 cînd respinge njingea în bară. 
Victorie marc In debut de cam
pionat. A arbitrat bine Cuteanu, 
Bălăncscu și Bobu ('timișoara). 
PARÎNGUL: Anton — Muntoiu, 
Seimcanu I, Botezatu. Lelcșan, 
Movilă (Seimcanu II), Lăzăroiil, 
Stana ,Crețu, Dulcu, Nichimlș 
(\xen te). țu -> -■‘-frrwwtw

FOTBAL, DIVIZIA C, SERI A A IX- A

REZULTATE TEHNICE: Constructorul Craiova — AS Pa- 
roșeni 2—2 : Mineru] Vulcan — Pandurii Tg. Jiu 2—0 ; Diern i 
Orșova — Minerul Lupeni 2—0 ; Autobuzul Craiova — Petrolul 
Țiclem 2—2 ; Petrolul Cărbunești — Minerul Uricani 4—1 • Pa- 
rîngul Petrila-Lonea — Minerul Mătăsii 1—0 ; AS Tr. Severin 
— Minerul Motru 2—1 | Petrolul Stoina — SUCIRI Craiova 2—o.

— Constructorul Craiova ; Minerul Matâsari — AS Tr. Severin ; 
Minerul Uricani — Parîngul Petrila-Lonea ; Petrolul Țiclenj — 
Petrolul Cărbunești ; Minerul Lupeni — Autobuzul Craiova ; 
Pandurii Tg. .Tiu — Dierna Orșova.

1. Petroluj Cărbunești 1 1 0 0 4—1 ‘J
2. Minerul Vulcan 1 1 0 0 2—0 2
3. Petrolul Stoina 1 1 0 0 2—0 2
4. Dierna Orșova 1 1 0 0 2—0 2
5. As Tr. Severin 1 1 0 0 2—1 2
6. Parîngul Petrila-Lonea 1 1 0 0 1—0 2
7. AS Paroșeni 1 0 1 0 2—2 1
8. Petrolul Țicleni 1 0 1 0 2—2 1
9. Constructorii] Craiova 1 0 1 0 2—2 1

10. Autobuzul Craiova 1 0 1 0 2—2 1
11. Minerul Motru 1 0 0 1 1—2 0
12. Minerul Mătăsari 1 0 0 1 0—1 0
13. Minerul Lupeni 1 0 0 1 0—2 0
14. SUC'PI Craiova 1 0 0 1 0—2 0
15. Pandurii Tg. Jpj 1 0 0 1 0—2 0
16. Minerul Uriccni 1 0 0 1 1—4 0

ETAPA VIITOARE (7 septembrie): SUCPI Craiova — Ml-
ncrul Vulcan ; AS Paroșoni — petrolul Stoina Mineru Motru

De la comisia 
de fotbai

Comisia municipală de fotbal 
organizează in ziua de joi, 5 
septembrie, ora 17, la sediul 
Școlii sportive Petroșani, întîlni- 
rea reprezentanților echipelor 
municipale de fotbal în vederea 
tragerii la sorți pentru întocmi
rea calendarului competițional, 
ediția 1991—1992. Prezența este 
obligatorie.

cîștigă
de picioare, Rusii găsește un cu
loar și înscrie : 1—0 1 Vor mai 
fi si uite ocazii favorabile la 
poarta lui Bîzoianu, precum cele 
din miri. 56 (centrare Topor în 
mijlocul careului, reic, cu capul 
Voicu, spre poarta goc,lă, dar în 
ultimul moment intervine un 
picior salvator) și 75 (șut puternic 
al lui Voicu, din afara careului, 
respins cu dificultate de portar). 
Oaspeții vor contraataca și ei 
periculos în c'levș, rînduri, prin 
Scripcaru (cel mai bun jucător 
al oaspeților), Ungurcanu (min. 
81) și nou intratul Aribășanu 
(min. 86). Și pentru a respecta 
simetria, gazdele vor mai înscrie 
o dată, cli două minute înainte 
de fluierul final, Ia capătul unei 
acțiuni superbe, cerc a ridicat 
in picioare pc cei 211 specta
tori plătitori și pe ceilalți (aproa
pe 100 !) neplălitori : Bejan urcă 
in viteza, pas lateral spre Pos
telnicii, acesta mai departe lui 

- Voicu. care după un dribling 
scurt înscrie luni r. fllică, con
sfințind scorni final :2—0.

In ansamblu, trccind cu vede
rea peste cîtcvc, carențe în linia 
dc atac, am spune că Minerul 
Vulcan a realizat o partal, mul
țumi loarc.

1 . \ INIAN

Un „amicai" și numele lui, VICTORIA
Dc.pic proaspăta „județe m.i" Minerul Bai batem s-a scris 

do; ,r la promovare tind, l-'i Orăștie, in mcei •te baraj cu cealaltă 
cîștigăto.irc a seriei campionatului județe.n (scria a H-a) Victo
ria Doina, a invms, după cc a fost condusa cu 2—0 la pauză, 
revenind puternic, invingind cu 3—2 și, a intrat în rândurile 
celor 16 care vor evolua de duminica, 8 scptembiic 1991, în 
scria 1.

Pregătirile au continuat cu mc iuri ecasa, dar s> cu unul 
afară, în 25 august, la invitația echipei Industria Sîrmei Cimpia 
U’urzii, fostă divizionară B s* actuală divizionară C. Rezultatul 
a fost mai mult docil o surpriză, echipa minerilor, in\ .ngind cu 
3—2, nratind o disponibilitate și disciplină cc îi dă dreptul să 
prive; ,scă campionatul cu multă încrederi. Autorii celor trei go- 
furi sînt ioana (2) si Procn. Anticnorul Nicolae Dinoiu a început 
mcciii] cu urmutoarca formației IMihai Jenica — Bană II, Mâr- 
cuș. Enachc, Bană III, — Mustea, Ambțit.ș, Bejenaru, Prora —< 
Toana, Polcanu. Au mai jucc.t: Sandu Iulian, Sorin Corpodca, 8 
beriu Pop, Ioan Bcba, Nicolae Gabor, Aurel Păcurar.

Felicitări echipei nou promovate și tuturor factori.ap care o 
susțin, în frunte cu președintele A.S., <l). sing. ștefan ' szK.ij.

S*a întors 
Tudorache!

DIERNA ORȘOVA — MINE 
RUL LUPENI 2—0 (0—0). Prima 
acțiune a meciului, cînd se pu
tea deschide scorul a fost în 
min, 12 a fundașului Ungurca
nu, care l.a servit pe Păuna, al 
cărui șut este respins de porta
rul gazdejor. Cîmpeanu prinde 
și el o centrare periculoasă, lan
sează contraatacul din min. 27. 
caro nu va fi nici el finalizat. 
Ungurcanu, care a ajuns de ne
numărate ori în postura de a- 
tacant, șutează dc la lu metri rnt 
pe lîngă poarta. Jocul are ritm, 
gazdele revin cu toată echipa în 
atac, dar ultimii apărători Dodu, 
Codcscu și Oaidă resping cu 
calm, punîndu-1 în min. 35 po 
Tudorache în situație de atac, 
acțiune pe cont propriu, cursă de 
40 de metri, fault }a marginea 
lui 16 și execuția lui Oaidă d 
loviturii libere mușcă bara ex
terioară, Ieșind afară. Repriza se 
încheie cu 0—0, dar anunță pe a 
doua mult mai interesantă. A- 
ceasta va fi pe planul suporte
rilor, pentru că se va deschide 
scorul în min. 54, cînd mijloca
șul Dilja greșește o pasă în pro
priul teren, intercepție a gazde
lor și șansă pentru extrema ca
re înscrie din unghi. Gojul doî 
se înscrie jn ultimul minut de 
joc, cînd la o centrare de pe 
slînga, portarul Cîmpeanu ezită 
și mijlocașul ofensiv înscrie ne
stingherit — 2—0. In această 
parte Neiconi și Modveanu au 
ratat și ci două ocazii care pu
teau însemna tot atîtca goluri.

Partida s.a bucurat de un bun 
arbitraj, iar publicul a dovedit 
sportivitate.

MINERUL: Cîmpeanu — Un- 
gnrcanii, Dodu, Codcscu, Oaidă, 
Brănețiu (Cocoși), Dîlja, Tudo- 
rache, Nciconl, Modreanu. Pău
na (Stâncii).
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■ Consulting

■ Service au Io

' .5#

a -«.'f
. J V

(M«c/fr/ucii
țțfftS* fllȘCflȚE

IM I.OI—IWW -* ■ ( oul.n larva, derulare i
eoinereializmea en uros și 
del.iliu a mărfurilor alimentare 
și nealimenlare, a Imnurilor di 
larg consum din prodin -țr.i in.
diRenă și impoif

I* leali/al.i de

Sorin OPRI \

Video-disco-barul este deschis zilnic intre orele 12—23
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L .

Pentru relații, patronul fii nici „Sciv’Com Amicii SRL/', 
\ă stă zilnic la dispoziție la următoarea adresă:

1 ricani, strada Teilor, vila E. etajul II, apartamentul 9.
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„Japonia
1' I Uunstructo -i cur >pcni nu 

si ■* cumva neump ?
l’ -AD. La 13 nur ic 1901 s-a 

undat „As" atu. ConiaruS 'riloi 
Euiopen. de \u-u«u. Lile" (AC1-A). 
Toate firicele sînt reprezentate, 
mai otițin l’eug-'Ot. Dl. Levy este 
pre;edinc. ACEA consideră că 
înti-o perioadă ac tr-’nnție de 6 
ani de la data deschiderii fron
tierelor europene in l£C-3, cota.- 
p ir’.e a marșului automobilelor 
japoneze n Europa nu 'a dcp.eși 
j5 ta sută. Actualmente, ea este 
de 12 la sută. Aceasta va mi rea 
an progres moderat și va permi
te europenilor ca, în cițiva ani, 
să se adapteze concurenței nipone, 
în acest fel se speră cel puțin 
ântr-o amimre a catastrofei pro
ducției de automobile, existentă 
deja Ir» ST’ A.

PM. : Vorbiți de o catastrofă 
j au'omobilelor americane, pro. 
yoca ă de japonezi. Termenul 
►.''ata'trofă'* nu este puțin exce
siv ?

P.-A.D. : Pentiu constructorii 
americani 1990 a însemnat un 
a.n nrjru, cu beneficii în cădere 
l:beră ți perspective mai mult 
clocit sumbre Intr-o țară în care 
J ■ ‘riotismul vibrează întotdeau
na. pentru prima dată in istorie, 
automobilul cel mai vîndut (în 
1989) n-e. fost de producție autoh
tonă, ci japoneză : Honda Accord. 
ca 362 707 unități. Apoi, situația 
3-a p.2 avat. Pentru primul se- 
B.estru al anului 1090 eșecul be
neficiilor a atins 46,4 ja sută pen
tru General Motors și 58 la sută 
pentru Ford. In timp ce la Crys- 
ier situația este falimentară. A'ta 
tn timp ce noile recorduri în 
t -noficil aparțin uzinelor japonc-

cumpără luimea“ (II) Pentru timpul dumneavoastră liber
ze transbordate pe sol american. 
In 1990, Honda a devenit al trei
lea constructor de auto nobile 
d;n SUA.

p.M. : Care este poziția .Angliei?
P.-A.D. : Foarte liberală, de e- 

semenea, dar complet lipsită de 
sens. Industria automobilistică 
este deja moarta, ea fiind deja 
complet japonizată. in alte țări, 
precum irlanda sau Belgia, care 
n-au o industrie de r.utomobile 
tradițională situația este identică.

P.M. : De unde provine frapan
ta forță a Japoniei ? După răz
boi ea era o forță complet dis
trusă...

P.-A.D. : După război, Japonia 
n-a mai avut posibilitatea de a 
se reface pe plan militar. Atunci 
s-a decis să devină o mare pu
tere economică. Guvernul a sub
venționat masiv acest sector si a 
pus bariere dificile de trecere 
pentru producția străină. Astfel, 
în 1951, toate vehiculele intrate 
în Jeponia au fost taxate cu 40 
la sută. In 1968 cifra a scăzut la 
30 la sută, pentru ca în ]978 toa
te taxele vamale să fie suprima
te. Dar producția națională de
venise destul de puternică pen
tru a suporta șocul celei străine. 
Atunci, Japonia e, anunțat lu
mea, cu fală: „Nei nu avem nici 
un fej de restricții la importul 
de automobile. In revanșă, voi 
aplicați cote la exporturile noas
tre !“.

P.M. : Și, totuși, japonezii si-au 
exportat rapid producția auto...

P.-A.D. : Foarte rapid. Ei ex
portau 100 000 de mașini în 1963, 
1 milion în 1970, 4 milioane în 
1980. Actualmente ei dețin 12 la 
sută din circulația europeană ți 
30 ]a sută din cea americană.

P.M. : A<ceste cifre nu sînt ua 
re mulțumitoare pentru japonezi?

P..A.D. : Ambițiile lor sînt 
planetare. Europa este în perie îl 
de z, deveni obiectivul prioritar 
al Japoniei. Explicația e foarte 
simplă Bătrînul continent deține 
cea mai maie circulație din lu
me, avînd 12 milioane de înma
triculări. Astfel firma „Nissan“ 
(singurul producător japonez cu 
uzine pe sol european, în Anglia 
și Spania) are în vedere produ
cerea a 250 000 de automobile pe 
sol european.

P.M. : Gurile rele spun că An
glia e pe cale de a deveni cea 
de-a cincea insulă a arhipelagului 
nipon.

P.-A.D. : Și ele nu sînt departe 
de adevăr. Intre 1951 și 1988, 35 
la sută din investițiile nipone 
și-au găsit domiciliul în Angliet 
Politica de demaraj, fervent sus
ținută de doamna Thatcher, a 
făcut posibilă trecerea la propor
ția de 46,2 la sută în 1989, în 
valoare totală de 33 miliarde de 
franci. Anglia e, cooptat Japonia 
pentru a-și redresa industria sa 
de automobile aflată în derivă.

P.M. : Europa automobilistică 
poate evita o colonizare a in
dustriei sale în acest domeniu ?

P.-A.D. ; Este foarte dificil. 
Depă Europa automobilistică ar 
deveni la fel de unită pre
cum rivala sa actuală, Japonia, 
dacă va reuși să-și readapteze 
producția mărcilor de lux și spe
ciale, poate se va reuși o stopare 
a ofensivei japoneze. După cum 
vedeți, totul este condiționat de 
,.dacă“.„

Traducere șl adaptare de 
Tibcriu VINȚAN
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10,00 Actualități.
10.20 Super Channel.
12,35 Desene animate.

Pif și Hercule. •
13.10 Ora de muzică.
14.10 Viața spirituală.
14,40 Actualitatea folclorică.
15.20 Audio vizual studio.

Experimentul cinematografii»,
15.50 Curs de limba germană.

Curs de limba italiană.
16.20 Stadion.
16.50 Tragerea Pronoexpres. 
17,05 Conviețuiri.

Exploatarea minieră 
Livezcni
ÎNCADREAZĂ 

direct sau prin transfer
— fochiști autorizați cazane medie presiune (bărbați). 
Relații suplimentare ia biroul personal al unității, 

telefon 43162 sau 43822.

Compania de transport construcții 
si servicii SPAȚIAL S.R.L.• r

Organizează excursii la Budapesta sau, la preferință, 
in alt oraș Ia prețul de 3 200 lci/persoană. Înscrieri ș* 1 
informații la Hotel Central, camera 101, după ora 15,30

zolvă ma. e lucru. Toată situația 
trcliuie privită în complexitatea 
ei. Să luăm, spre exemplu țările 
bcjticc. Gorbaciov a anunțat că 
ya recunoaște independența lor. 
Au mai făcut acest pas încă 30 
de state, dintre care 10 deja au 
Stabilit re]ații diplomatice, la ni
vel de ambasadă. Și în final a 
anunțat și George Bush liotărf. 
rea sa de a recunoaște indepen
dența ace tora. Sigur, de la recu. 
noațtcre ți piuă la Instaurarea de 
rapt a independenței este o cale 
l'.mgă, mai ales In situația URSS. 
Nu trebu'e uitat că pe teritoriul 
ax--tor țâri există trupe sovieti
ce existj baze militare, există

I M IOAK.A
»2J august — 21 septembrie/

ijtnevu drag dumneavoastră 
■I al undeva departe, va încerca 
> i ' ă contacteze,

MAL \ X | A
t?; septembrie — 21 octombrie)

Pentru astăzi se întrevăd unele 
OAcuții... neprincipiale.
k-

• i SCORPION
(2. o< tombrie — 21 noiembrie)
•

0 zi destul de slabă, din torte 
inctele de vedere.

SĂGETĂTOR
(2 ' nolcmbrlo — 20 decembrie)

O nouă legătură sentimentală

17.35 Televiziunea vă ascultă! 
18,00 Forum.
18.35 S.O.S. Natural
19,00 Arte vizuale.
20,45 Studioul economic.

Radiografia unui buget de 
familie.

21.15 Film seriaL
La Camoria.
(Italia).
Cu: Marcel Bozzuffi, Sophie 
Duez, Carlo Giuffre, Ray- 
mond Pellegrin, Massimo 
Ranieri. Regia: Steno.

22.15 Pro musica.
23,40 Universul cunoașterii. 

Memorii artificiale.

Ce se mai întîmplă în URSS... Plecarea cu autocarul se va face în funcție de corn 
pictarea locurilor. (2G01)

(Urmare din pa;. I) clădiri, aparaturi și alte minuni 
de acest gen care au asigurat e. 
xistența imperiului sovietic, în 
structurile teritoriale în care a 
fost pînă acum. Or, retragerea a- 
cestora nu se poate face chiar 
ața de simplu. Și.apoi mal e O 
situație: cea a compensațiilor ce 
se vor cere cu siguranță, în ca
drul negocierilor de care se tot 
vorbește. Cît desprea Moldova 
situația e încă nesigură. Deși Ion 
Hadîrcă a propus Congresului 
recunoașterea indcp ndențeî Mol. 
dovei, această Intervenție a tre
cut ca un gest neobservat Și 
din păcate și alte țări ale lumii 
se fac că nu observă zbaterea 
moldovenilor. Ba, mai mult, cel 

e Pe alo de n se înfiripa.

CAPRICORN
(2| decembrie — 19 ianuarie)

Un conflict cu autoritățile par» 
iminent astăzi.

varsAior
(20 ianuarie — 18 februarie)

Vă confruntați cu tendința u- 
nej deconectări premature.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martir)

Se întreve-1? o spectaculoasă 
redresare a situației dv finan. 

clare.

din Trans.Nlstria au trecut la 
boicotarea Republicii Moldova. 
După ce au ridicat steagul roșu- 
verde cu însemnele comuniste, 
secera și ciocanul, au anunțat că 
vor sista alimentarea cu energie 
șl gaze naturale n restului repo. 
blicil, dacă autoritățile de la 
Chlșlnău nu vor proceda la eli
berarea liderului acestei așa. 
zise republici. Și această zonă 
asigură cam 80 la sută din ne
cesarul Repubjicil Moldova.

Sjnt doar cîteva din aspectele 
ce trezesc interesul întregii lumi, 
chiar dacă ele priveso mal dl. 
rect doar Uniunea Sovietică și 
asupra cărora vom reveni.

BERBEC
(21 martio — 20 aprilie)

Unele probleme de (re)adaptare.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Nimic deosebi* pentru ziua de 
astăzi

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Ajută dacă vrei să fi ajutat.

RAO
('22 iunie — 22 iulie)

Vi se pregăteșt.- o farsă Prie
tenească.

1.1 I
(23 iulie — 23 august)

Cifra afaccriloi dv începe să 
se rotunjească.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

MAMA, tata, Renu, unchiul Costel, mătușile, verișorii urează 
dracului lor Tudor Adrian, cu ocazia împlinirii frumos/sei vîrsta 
de 20 ani, multă sănătate, mult, mult noroc și un clăduros „La 
mulți ani I".

VlNZARl

VlND combină muzicală japoneză cu telecomandă, cu garanție 
un an. Lonea, strada Cloșca 2/3, Cornea Florin. (2607).

VlND Fiat 1 300, mobilă sufragerie, casetofon mare șl diferite 
obiecte. Informații, strada Gh. Barițiu, nr. 24, Petroșani. (2608)

VlND Skoda S100. Informații, Petroșani, strada Malea, nr. 
142. (2605).

VlND casă, TV color, mobilă, candelabru, persan hol. Anton 
Pann, nr. 30, orele 8—11 și 17—19. (2600).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră, confort I, Petroșani, strada Dacia, bloc 

K 1, sc. I, ap. 15, etaj III, cu similar, Craiova. (2612).
SCHIMB apartament, trei camere, strada Vișinilor, bloc 1 A, 

ap. 30, cu apartament, 2—3 camere, zona Petroșani-Nord. infor. 
mEfții, după ora 17. Ofer recompensă. (2611).

SCHIMB garsonieră, zonă centrală, cu apartament central. Te
lefon 44970, după ora 16. (2599).

PIERDERI

PILllDUT diplomă, 10 clase, seria A, nr. 97167 și certificat 
calificare seria A, nr. 97094, pe numele Bichescu Viorica Gabriela. 
eliberată de Liceul industrial nr- 1 Lupeni. Le declar nule. (2609)

PIERDUT legitimație serviciu, eliberE.tă dc UMIROM S A., p* 
numele Ghica Cristincl. O declar nulă. (2604).

COMEMORĂRI

SE împlinesc șapte ani de la decesul scumpulu nostin 
ARGINT TIBER1U

Odihncască-so In pace |
Nu-1 vom uita niciodată. Soția, copiii T-bj și Durei, nepoții. 

(2602)

LA 2 septembrie s-a împlinit Un an de 4nd scumpul nostru 
CIOLF.A NELU

nc-a părăsit.
Nu tc vom uita niciodată I Soția Murioara și micuțul Adrian.
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