
CUM SE APLICĂ HOTĂKiKILE GUVERNULUI?
Deocamdată, doar promisiuni

„Trilaterala" - stafia unui imperiu 
care ru mai poate învia!

In Petroșani și Petriia Dacă ar fi fost și marfa...
După cum se știe, din această saptămină, intră in aplicare 

hotărirea guvernului privind calmarea presurilor la unele pro
duse de bază, prin care se 'încearcă o îndulcire a amărîtci noastre 
vieți cotidiene. Cum la orice hotărire gut rnamentală, care pri
vește îmbunătățirea nivelului de trai, populația reacționează 
prompt, dorind să vadă în magazine acea promisă abundență de 
mărfuri, echipa noastră de reporteri a realizat o incursiune prin 
unitățile comerciale, pentru a constata existenta sau inexistența 
produselor alimentare, la noile prețuri, adică cele ieftinite. Con
cluziile le puteți găsi in cele ce urmează :

Ora 6,30. Se deschid magazine
le alimentare. La alimentara 
„Jiul” din Petroșani aparținînd 
S.C. „Diamant" S.A. se poate 
cumpăra din raionul „mezeluri" 
numai o singură bucată de cîr- 
nat, lunga, de vreo 15 cm. Nu-i 
marfă. întrebam vinzătoarele da
că au primit vreo veste cu pri
vire la noile preturi. Răspuns ne
gativ. „Cind va veni, vom ve
dea". Și cînd va veni?

Ora 7. Alimentara din Petro
șani Nord. Inventar. Ora 7,30. 
Măcelăria 101 tot din Petroșani 
Nord. Găsim la datorie măcela
rii și cîrlige... goale. Patronul ce
lor două unități — SC. „Real- 
corn" S.A. Lucrătorii comerciali 
așteaptă și ei noile prețuri. Sînt 
însă sceptici.

Ora 8. In Petrila, la Alimenta
ra nr. 12, cunoscută sub nu
mele „la Brujan", marfă — be

rechet. Preturile, la vedere, scrise 
citeț. Le notăm: „Parizer — HO 
de lei kff- Pînă sîmbătă era de 
2f0 lei. Slănină afumată — 98
lei. Și aici marfa are noul preț. 
Pui in carcasă — 174 lei, ciolan 
afumat — 143 lei, costiță afuma
tă — 191 lei, cîrnați de porc — 
251 lei, cîrnați „Miorița" — 286, 
salam de porc — 308, salam de 
vară — 431. Se observă cu ușu
rință că unele produse au prețul 
vechi. Explicația: intraseră in 
magazin înainte de anunțarea 
ieftinirii și au rămas așa. Deci, 
guvernul ieftinește, dar ceea ce 
este în rețea rămine „tabu" pînă

I’aid realizat de
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(Continuare in pas a 2-a)

In timp ce la Moscova Congre
sul deputaților poporului a adop
tat o hotărire istorică privind 

PI soarta ultimului imperiu de pe 
r mapamond — URSS, la Varșo- 
“ via, pe cunoscuta și bătătorita 
J cale iredentistă, Budapesta caută 
f să învie stafia unui alt imperiu 
» defunct. O corespondență prelu

ată de ziarul „Magyar Nemzet", 
face cunoscut opiniei publice un 
„studiu" elaborat de Ministerul 
de Externe al Poloniei cu pri
vire la o eventuală colaborare 
trilaterală, între Ungaria, Polo- 

1 nia și Cehoslovacia care include 
Transilvania, fără a cerc avizul 
sau părerea României. Minți bol
nave de nostalgia vechiului im
periu austro-ungar, încearcă să 
negocieze .și să vindâ pielea ur
sului din pădure, preconizînd 
„cooperarea" economică intr.o 
zonă amplasată de-a lungul gra
nițelor celor trei țări sus-men- 
ționate și Munții Apuseni. Aces
te manevre obscure, venite de la

■ apus, nu reprezintă o noutate și 
se aseamănă cu altele de același

; gen. Cu ani in urmă, doctrina 
H Brejnev, preconiza dezmembrarea

■ României, in numele unor inte
rese economice Sud-Est europene 
globale. Privirile lacome se ațin
tesc de această dată nu asupra 
Dobrogei și Munteniei, ca în ca
zul doctrinei Brejnev, ci asupra

-, Transilvaniei. Aceasta se pare 
8 că este singura diferență între 

doctrina Brejnev și „trilaterala". 
SDar concepția trilateralei, îm

bracă haine noi, la modă, în pas 
cu noile timpuri. In numele „sta- 

I bilității politice", al dezvoltării 
economice și... civilizației, stu- 

* diul pe care se bazează conccp- 
,! ția trilateralei avansează posibi- 
\ litatea înființării unor întreprin- 
ț deri mixte, industriale și comer

ciale. Amănuntele dezvăluite cu 
larghețe de Magyar Nemzet, nu 
lasă loc dubiilor. Sînt reînviate 
ideile mai vechi cu privire la 
spațiul economic și social în care 
au conviețuit cîteva țări desprin
se din imperiul austro-ungar. Cer
curile revizioniste din Ungaria nu 
se astîmpâră. In pofida noilor 

realității din Europa, ele încearcă 
pe diverse căi, atingerea aceluiași 
obiectiv — ruperea Tran .ilvaniei, 
leagănul poporului român, din 
trupul patriei mamă. încep să 
iasă la iveală motivele pentru 
care România nu a fost acceptată 
să participe la consfătuirile tri
laterale Ungaria — Polonia — 
Cehoslovacia. De la consfătuirile 
acestea au răzbătut oficial știri 
cu privire la existența unor de
mersuri de intrare separată în 
„Europa". De parcă România n-ar 
face parte din Europa 1

Cum este și firesc, Guvernul 
României a luat atitudine, prin- 
tr-o notă oficială de protest față 
de astfel de aberații. Studiul e- 
laborat sub oblăduirea Ministe
rului de Externe al Poloniei face 
jocul cercurilor iredentiste din 
Ungaria. Iar acest fapt nu poate 
fi tolerat. Potențialul economic, 
demografic al Transilvaniei con
stituie o parte integrantă a Ro
mâniei, în granițele ei unanim 
și oficial recunoscute în lume. 
Nimănui nu-i este permis să în
treprindă imixtiuni în treburile 
interne ale unei țări indepen
dente și suverane. Integritatea 
teritorială a țării nu poate fi 
scoasă la mezat.

In contextul destrămării ulti
mului imperiu multinațional, al 
evenimentelor tragice din Iugo
slavia, intențiile care se ghicesc 
în dosul „studiului trilateralei" 
sînt cusute cu ață albă. Pescuito
rii in ape tulburi trebuie să ia 
aminte de la învățămintele isto
rici. Ce s-a ales din doctrina 
Brejnev, care avea la spate și 
formidabila forță a trupelor de 
ocupație sovietice în unele țări 
din Europa ? Nimic I Roata is
toriei nu poate fi întoarsă ! Ulti
mul imperiu se destramă. Ce 
șanse pot avea, în situația actu
ală iredentiștii, cei ce reînvie, 
sub o haină schimbată, stafia 
decedatului imperiu austro-un
gar ?

Viorel STR \UȚ

Direct din Parlament
de Valeriu BUTUl.FSCU
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Nu se mai termină coada, 
nu se mai termină marfa !

Fără Îndoială, evenimentul nr. 
1 al acestei săptâmîm a fost, la 
.Vulcan, deschiderea unei noi u- 
nități cu profil alimentar. Por
nind de la ideea că un vad co
mercial bun trebuie exploatat la 
maximum ți înțelegînd că numai 
prin concurență loială acest lucru 
este posibil, doamna Viorica Mi. 
rea a dat lovitura, riscînd totul 
pentru a cîștiga totul : perete în 
perete cu alimentara 28, peste 
drum de Complexul de alimen
tație publică, în imediata vecină
tate a halelor pieței, a deschis, 
nici mai mult nici mai puțin 
riecît o... alimentara. Se r.urnește 
„Dona" și a primit nr. 1'.

Luni, încă de la ora 9,30, se 
Urmase, afară, o roadă cum rar 
se mai pot vedea în zilele noas
tre. d, i deschiderea n fost anun
țată abia pentru ora 12. Abun
denta de in - i i, vizibilă prin 
sti< , noii. ' viții x, i'pitra orice 
trer a tor...

Am pă’r-irvi în < i «im- 

dm și auzi. 
Pe un țp

pin ceîuț'-mi. n ' ■ ^m-iț, rr ■«,tep-
tnt și, evi t t nil v'i 'Jumi-
rim care ( * nm îrnt |uM
la rost. N ! • MKOtralA
excesul do <ii tnilrniilr
pur profesi r. 'Vn coriM*mn4il
in î, fidel. f • fitil ptillfi % c»

ca 100..,, împărțit în trei com
partimente, aranjată cu gust, 
marfa rara făcea cu ochiul. Pe 
Jingă calitatea deosebită, am 
con>tatat vizitînd magazia, că și 
cantitățile nu erau de neglijat : 
două tone preparate din carne, 
brinză topită, conserve din carne 
ș> pește, băuturi de import ți in
digene, la prețuri acceptabile, ți. 
gări străine și românești, cioco 
lată, bomboane, .chibrituri, cafea 
boabe, cacao. Cola și alte „dcli- 
catețuri", toate într-o diversitate 
sortimentala do invidiat. Evident 
că m-am mirat, dar șefa unității 
mi-a explicat că fără ajutorul 
conducerii Societății comerci
ale „UNIC" (directoarea A- 
lina C'îrstoiij, contabila șefă 
Maria Urzică și șefa biroului co
rni rci.il Maria Dudii), nu s-ar fi 
descurcat.

Dive. itate.'i sortimentelor 
raritatea lor pe piața avea 
creeze serioase probleme per:
n.'iliiltii, d'ir 1'41'10, toate una șl 
una, tun ;i puiiă încă mai 
l'mc-rit, ■! fiumoasrlc halal.' 
purpurii, marca 1. C Vulcan, s-au 
întrecut in n-și el.da măiestria 
pun smnaliî. Păru pretenția unei 
ierarhizai i -- nr ritul pentru suc
cesul primei zile i-'.ti- al tuturor 
— amintim râ an ținut piept 
n > 111I < in < i 1 •< i, | n i I „ rl,,,mn.-i Vi.

orica Mi’rea — șefa unității, 
Paraschiva Dicu și Paula Miha- 
lachc (raionul băuturi), Dorina 
Nagy și Magdalena Iriinie (zaha
roase), Elisabeta Airimițoaie și 
Maria Staicu (mezeluri — brin- 
zetsuri) și nu în ultimul rind, pri-

(Continiiarc in pa". a 2-a)

Se-tunea de toamnă a Parla
mentului României a debutat 
printr-o ședință comună a Sena
tului și Camerei Deputaților. Te. 
ma întilnirii a fost de.a dreptul 
electrizantă : recunoașterea in
dependenței de stat a R -publicii 
Moldova.

Urmînd exemplul republicilor 
baltice, guvernul de la Chișinău, 
dînd dovadă de un curaj împins 
pînă la eroism, a proclamat in
dependența Moldovei. Pe harta 
lumii î.și face astfel apariția al 
doilea stat românesc, suveran și 
independent. In acest context 
era absolut normal ca România 
sa fie prima țară care recunoaș
te- noua republică. Punctele de 
vedere ale parlamentarilor erau 
convergente1. Senatorii și depu
tății, în majoritate au optat pen
tru recunoașterea independen

ței. Au fost însă și glasuri po
trivnice. Cazul cel luai strident 
este cel al d-lui Claudiu Iorda
che. DSr comportarea domniei 
sale nu mai miră pc nimeni. 
Dumnealui s-a specializat in astfel 
de șotii. La Alba Iulia, pe 1 De
cembrie, cînd dl. Iordache e a încă 
în fruntea FSN, intr-un discurs 
patetic punea retorica în'reba.e: 
„Basarabie, mă auzi ?”. Nil știu 
dacă Basarabia l-a auzit sau nu. 
In acea zi, la Alba Iulia a fost 
zgomot maro. Cert este că acum, 
cînd Basarabia cere ajutor, . dl. 
Iordache nu vrea să audă do 
așa ceva. Domnia sa vrea să u- 
ncasc-ă Basarabia cu Români i, 
lucru just dar prematur și e.x- 
trAni de periculos avin.l l«i cr
eiere actuala conjunctură. Să nu

(Continuu <■ m p ,i 3 i)

r.Bnsîi<l«iri’i!
c;.iîr"(tr ildatlte

Și în ace- t an. ii pcctor.itul 
școlar județean ore.mizează, tna- 
ir.te de innpcrea cm inilor, con
sfătuiri cu cadrele didactice. Ele 
vor ,ra-;i loc pe secțiuni, în func
ție de obiectele de invâțămîr.t, 
vineri, intre orele 9—15 și vor 
fi găzduite de liceele indii’.trial, 
economic și da informatică, pre
cum si de -colile cneralc nr. I 
și 5 din Petroșani. (Al II ).

rr/i’/. ntzf omului cd mnl apro
piat — dinele — suportă ev stoi
cism toate vitregiile vieții. Cine 
l a viril pbtuiînihi-se ?
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Da.;â ar fi fost si marfă... ÎNTÎMPLĂRI IM IIRRH NIMSIIM
(Utni.li>.’ 'Im |> .1:4 I >

la epuizaie. Cimlaia "piot.’cț.e 
socială". Era gr. u de făcui un 
inM n.ar și de recalculat prețul. 
In fond, banii ii dau cumpără
torii, nu comercial.ți . Cu țoale 
ticestea, nu ptiu m sa nu rem n - 
câni faptul că "alimentara 42" 
este cea mai bine aprovizionai.! 
și că servirea se face în condi
ții optime.

Numai ca “J2-ul" constituie o 

excepție. Rafturi go de gisan și 
l i „alimentara" d.n centrul l’e- 
li ilei. Cil privește zona de ia 
stiada minei — aici există o mă
celărie — găsim oblonul închis. 
Clar nu? S.a i< zolvat cu trece
rea la noile prețuri: nu e marfă 
in magaz.n.

După încheierea raidului, la 
magazinele amintite, unul dintre 
șefii de magazin ne-j contactat 
telefonic, anunțindu-ne că s-an 
primit doar noile prețuri, urmind 

să sosească și cantitățile de inar- 
făilnsa nici personalul magazine
lor și nici noi, nu am putut afla 
cînd va sosi și marfa. Pînă a- 
tuncj noi așteptăm. Oricum nu 
avem ce face. însă e limpede pen
tru oricine că promisiunile, chiar 
dacă ne favorizează nu țin loc 
de hrană. Sperăm ca față de a- 
ccast.ă concluzie nimeni nu poate 
obiect;, nimic, dintre cei care ar 
trebui să ne asigure și marfa.

Zdhdr cu,., sare
A bătut drumul pînă la redacție dl. P.G. din Aninoasa, cu o 

pungă de zahăr, porția pe luna iunie a.c., în care gustul zahă
rului era de... sare. Bolnav de mai mult timp, operat de rmaste- 
nie, dorește să se acorde multă atenție preambalării zahărului de 
către vinzătorii de la Aninoasa și să-și recupereze cantitatea na
turală de zahăr pentru a o putea folosi și, a nu arunca banii pe 
un produs „unic" nefolositor gospodăriei și nebrevetat nicăieri în 
lume. Asemenea sesizări am mai primit și e cazul să se respecte 
calitatea produselor printr.o mai mare atenție și grijă din partea 
lucratorilor comerciali. (D.N.).

A

in Vulcan Produsele ieftine nu au ajuns încă
Marți de dimineață, înarmat cu 

sacoșele corespunzătoare, am 
plecat în căutarea produselor de 
carne indexate in ședința Guver
nului din 2 septembrie. Chilipir
giu, de I în primul rînd, pentru 
a vedea dacă aceste produse c- 
Xistă in magazine le de spc( i Ui
tate, în al doilea rînd, pentru a 
constata calitatea lor și, în ulti
mul rînd, respectarea prețurilor 
stabilite de Guvern. Pentru a- 
ccasta am străbătut întreg peri
metrul central al orașului V11I- 
c.ui.

Constatarea : nici un singur
piodtr din ceh cantate, nicăieri. 
Doar puloa și mușchi de porc, 
la piste -IDO dc lei kilogramul, in 
magazinele alimentaro „l nie" și 
ni I I.C. <!o la „'funi i" 1 tale în 
circa ■ lei I. ) la i" 1,-a/inul

lociotîții comerciale „Diamant" 
S.A. dm centrul vechi al orașu
lui. In noul magazin al societă
ții comerciale „Unic" S.A. de 
lingă piața agroalimenlară (recent 
deschis) am găsit un sortiment 
mai bogat de produse clin carne 
— trei feluri de salam, unul de 
cîrnați, șuncă presată — dar nici 
unul din cele căutate în mod ex
pres.

Am trecut și prin piață, că tot 
era in drum. Un .singur țăran 
vindea carne de oaie la prețul 
de 130 lei kg. In condiții de igi
ena suficient do dubioase. E 
drept că la ora aceea matinală, 
cind soarele nu răsărise, muștele 
dorm au încă. Oare și adminis
tratorul pieței ?

Intr-unui din magazinele vizi
tați’ — nu arc importanță care

— am reținut următorul dialog 
între o vânzătoare și unul din 
puținii clicnți. „Nu prea place ! 
mușchiul de porc. Vad că nu I 
cumpără nimeni". „Nu mușchiul 1 
nu place, ci prețul". Fără co
mentarii, Bineînțeles că am în
trebat vînzători, cumpărători, 

dacă au văzut sau auzit că „se 
bagă" undeva vreunul din pro
dusele căutate (nu numai de 
mine). Răspunsurile au fost : 
„N-am primit". „N-am văzut în 
alt.! parte". „N-am auzit". Deci, 
nu tot ce-i zburătoare se cheamă 
pui, la preț indexat, așa că, do
ritorii se pot mulțumi cu rațe. 
Cit despre carnea de porc sau 
vită, calitatea a If-a — tot mai 
bun c mușehiulețul, mai ales dacă 
ai salariu de ministru.

Afișe și afișe
Hazlii afișele ce pot fi văzute în autobuzele AUTL care cir

culă pe ruta Petroșani — Petrila. Un „Donald" trist, purtînd în 
mină un... „proces verbal" de amendă, ne avertizează : „Nu vă 
feriți, îndrăzniți, luați bilet !“. Oare cei care nu cumpătă, de o- 
bicci biletul de călătorie, o vor face dc-acum încolo? (Al.II).

Delict silvic
s

în intervalul noiembrie 1990 — aprilie 1991, Prodan Ioan, 51 
ani, clin Petroșani, a tot mers în pădure. Nu după fragi sau după 
mure, ci ca sa taie brazi. Și a tăiat 33 de bucăți. în august, i-a 
adus la conacul său. Chestia a răsuflat insă, iar cind au sosit, 
organele de cercetare au găsit la fața locului cantitatea de 10,138 
mc lemn de brad, în valoare de 15 200 lei.

Ceea ce a făcut dl. Prodan constituie infracțiune la Legea 
2/1987, iar acum dumnealui i s-a întocmit dosar penal pentru in
fracțiunea dc delict silvic. (Gh.O.).

Amendat, scurt pe doi!
DI. Porojan Mihai, 75 ani, este cunoscut în Petroșani. E.te 

c< 1 care poate fi văzut vînzînd cărți vechi .și reviste în piață, in 
stația de autobuz de lîngă „Central". Nimeni n-avea nimic cu el 
pînă cînd, într-o zi, dumnealui — supărîndti-se că i s-a ocupat 
banca din respectiva stație, pe care el o utiliza ca tejghea — a 
lovit cu cîrja o femeie ce se așezase acolo și aștepta autobuzul. 
Femeia a mers și-a făcut reclamație la poliție. Aceasta, la rîn- 
du-i, l-a fript pe anticar cu o amendă.

Mai demult, gurile rele spuneau că respectivul e omul poli
ției și că nimeni nu se atinge de el. Uite că nu c ! (Gh.O.).

Eveniment teatral la Petroșani
Mult anunțata premieră la Petroșani va avea loc joi, 12 sep

tembrie. Luminile rampei se vor aprinde în sala Teatrului dra
matic de la ora 18. Trebuie să recunoaștem că, după lupte secu
lare, care au durat 18 luni, municipiul nostru va trăi joi un ve
ritabil eveniment teatral. (Al.II.).

I

Efracție !
După o perioada de acalmie, în care hoții se mai potoliseră, 

la ind in pace alimentările, restaurantele și privatizații, iată că 
simbata noaptea, 8/9 septembrie, s-a dat semnalul operațiunilor 
nocturne, intrîndu-se direct in prima alimentară întilnită în calc. 
E vorba de autoservirea nr. 17 din centrul municipiului (lîngă 
Banca Naționalii), unde s-a intrat în plină noapte, pe ușa din față. 
Noroc cu pensionarii, care au anunțat gestionara și apoi au alar
mat poliția. .Așadar, a început sezonul I Cînd se va încheia, to
tuși I i’iptașii încă nu au fost descopcriți.

Nu se mai termina coada, 
nu se mai termina marfa!

Vine Friffitl... vine si trichinoza
(1 mari <lm 11.14111a l)

ffill " .i - ihu '.'ni. ui, Tu lor ,i
«lo.’inm 1 1 11 .1 1 >i:<»ii, < ai au ți
ffut .1 1!' g ■ / iiți a m.iugiii aiis

L | .dl Iii-, 1.1 ora 12, i.u
sp, ■ ' a' ' 11 ■ 1 a 1 «- R 111 ni.it a um.
brit puțin din al moși. 1 <1 .„u L<i-
tort .i'.i .1 . Zll< ■i. Cu 0 lăcomie
dc ned< i i i ., imbrini indii se să
prindă uni mai in fața, mulți 
ni căzut ia mi rai'", | >i< 1 ziln lu-și 

impurii fi 1 upindiia hainele. 
Mobilii 1 noii distrir., țipi m, ur
lete. I’i imul r-umpiîi. 1 •’i a lo-.t 
Ștefan Vasib',1 11, din ■!|'. Repu
blicii 38/1. care a reușit >.ă ia 
1i"i pa< h>'t <le „C.irpați", cu 
banii care i.au mai., lâin.'i., de-
o.iiii", la intrare, 1 -a final por
tofelul, cu 280 de lei. Alții .111 
fost mai norocoși, c 1 Silvia Ilu- 
luțiî, care, ca și majoritatea ce
lorlalți ne a declarat mulțumită : 
„Cit am vrut, a'.ifa am luat I Și 
ieftin — in pachft do cacao 21 
de încasările primei zii"
s-au ridicat la pe te 800 mii Ici,

la or. închidi 1 ii. Un succe mc. 
lităt, pe mașina iloituiui celor 
iar, au făcut ca acest magazin, 
P" lingă aspectul luncțional, să 
arat-- și frumos. () mențiune dc- 
o.cbila merită echipa <le frigo- 
t'lmi.ti a ll’RI’C (Albiri Bene- 
dvk, ion Zapali și Ion Pupăză), 
care, alaiuri de întregul perso
nal ,.i de alți meseriași, n-au cu
noscut de două săptamini odih
na, piua n-au făcut frig in ca
mera frigorifica de 8 mc, in vi
trina fiigorifică, in congelator și 
in dulapul frigorific, fără de < are 
o servire ireproșabila cu produ
se perisabil'.’ este de neconceput. 
Daca și toți cei care au pășit 
pragul aci .tei noi unități, < ircia 
ii dorim viață lunga și imbel4.11- 
gatiî, ar fi avut minimum de 
respect pentru muma depusă 

ai< i, spre bineli lor, lotul ar fi 
l'r.t mai mult <a perfect. Ori
cum, și așa a fost bine și aș. 
ti ptam să auzim și pe viilor, din 
zonă, numai de bine. -

Dalele statistice privind îmbol
năvirile de trichinoza pe terito
riul municipiului nostru arată 
umilitoarea situație : 1988 — 18 
cazuri; 1989 — 195 iazuri; l'>l(j
— 411 cazuri; semestrul I 1991
— 501 cazuri.

I’e localități cele mai multe 
cazuri sini in Petroșani (cartier 
Aeroport), Vulcan și Pcliila.

Virful epidemiei corespunde cu 
lunile sezonului rece : decembrie, 
ianuarie fi februarie, cind are loc 
sacrificarea porcilor.

Orice caz de îmbolnăvire în
seamnă in primul rînd o sufe
rința, absențe de la lucru, chel
tuieli pentru medivainente 1 arc 
!,c importa, internări in Spital 
etc.

Tin'lnd cont de ac.astă filia
ție m .atisfăcatoai e, pi in cotidi 
anul local atenționam populația 
.isupra următoarelor probleme :

— să nu consume carnea de 
porc f <rii avizul veterinar (nici 
producătorul, nici cumpărătorul). 
Există crescători de rea credin
ța, < are aflind din analiza vete
rinară că porcul a fost infestat, 
sini carnea clandestin;

— sa nu se accepte in dar, „po
mana porcului" de ia vecinul de 
scară sau de la alte cunoștințe, 
nici o bucata de carne sau pre
parate din cai ne ;

— se obișnuiește ca la serviciu, 
lolegii de biiou . sau atelier —

Statul medicului

sii falii o masa comunii cu pre
parate proaspete, cu ocazia sa
crificării porcului ; in situația 
actuala la acc’-tc obiceiul i ar tie- 
bui renunțat.

Dc asemenea, .ivcili/mn cres
cătorii de porci asupra următoa
relor probleme :

— producerea de îmbolnăviri 
< 11 sau fără intenție, se conside
ra atentat la sănătate și intra 
stih incidența legii.

în acest sens, toți producătorii 
au obligația să prezinte la dis
pensarul veterinar, cu ocazia sa
crificării porcilor, probe de car

ne lecoiltite din : diafragmă,
stilpii diafragmului, mușchi inler- 
lostali, ceai i cite 50 g dm fiecare. 

Consumul sau comercializarea 
se va face in funcție dc acest 
rezultat.

Crescătorii dc porci au obli
gația de a menține cotețele in- 
'.i-o perfectă stare dc curățenie, 
mdepârtind resturile de mincare 
care atrag șobolanii.

Pentru că șobolanii constituie 
rezervorul larvelor care îmbol
năvesc porcul, se impune din 
partea localnicilor menținerea cu* 
rățeniei in blocuri, iar din par
tea primăriei salubrizarea efici
enta a localităților, reglementa
rea creșterii animalelor și dera
tizare generală cel puțin dc două 
ori pe an.

Numai printr-o participare a 
tuturor (actorilor se va putea 
stripi acest flagel care aduce 
municipiul pe ncdoritul loc în- 
tii pe țară, în ceea ce privește 
îmbolnăvirile dc trichinoză.

l)r HA RLEA GEORGE, 
Centrul <Ie Medicină Preventivi 

Petroșani . ,
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Două reprize diametral opuse
MINERUL URICANI — PA. 

RINGUL LONEA 2—1 (2—0). 
După o infrîngere neașteptată in 
prima etapă a echipei din Uri. 
câni, la Cărbuncști, evoluția ei 
a fost așteptată cu interes de 
către suporterii din Uricani.

Lovitura de începere aparți
ne oaspeților, care asaltează 
poarta echipei gazdă chiar din 
start, astfel ca în min. 2 porta
rul Dragoș scoate cu capul o 
minge din fața exuricăneanului 
Dulcu, cvitînd deschiderea sco. 
rului. Semnalul de alarmă nu in- 
tîrzie și gazdele preiau inițiati
va și, in min. 6, Mazilu este 
lansat de Negrea, face o cursă 
de circa 20 de metri, pătrunde in 
careu, apărarea oaspeților e la 
pămint, doar Seimeanu I este ia 
post, agățindu.l pe Mazilu și 11

MINERUL LUPENI — AUTO
BUZUL CRAIOVA 4—1 (2—0). 
Dcbutind in fața propriilor su
porteri in actualul campionat, 
Minerul Lupcni a intrat pe 
teren cu gîndul de a reîncălzi i- 
nimilc puținilor dar statornicilor 
suporteri, după dușul rece din 
etapa inaugurală. Și, apreciem 
noi. au reușit. Pentru că. dacă 
vîntul a bătut mereu intr-un 
singur sens, și jocul a curs, prac
tic, tot intr.un singur sens. A- 
numc spre poarta adversă. Astfel 
că după 15 minute de asalt asi
duu la poarta oaspeților se va 
înscrie primul gol al partidei, la 
o fază în care Neiconi, excelent 
lansat de Brănetiu. va „innodA" 
picioarele apărătorilor craiovcni 
si va înscrie fără replica : 1—0. 
După alte ocazii _cit roata caru
lui". in min. 47 Uncurcanu este 
acroșat în cai n înainte de a 

m, fără proteste. Execută cu 
fentă Ceacusta, fără speranțe 
pentru Anton, și 1—0. Gazdele 
se mențin in atac și două cen
trări bune ale lui Negrea nu 
sînt, din păcate, fructificate. In 
min. 10, Ceacusta execută o lo
vitură liberă de la circa 25 de 
metri fără a pune 'in pericol 
poarta oaspeților, l'azele de la 
poarta lor continuă, in min. 13 
Ceacusta centrează, Buda pe fa
ză trimite cu capul pe poartă, dar 
Anton, atent, reține. 
Lumperdean (azi c d mai bun 
din teren) centrează in min 32 
pe sus, peste apărare i oaspeți
lor, piuă la Alecu, piticul ra
tează puternic din întoarcere, 
făcîndu-1 mat pe Anton și 2—0. 
Se părea că gazdele vor spăla 
pe teren propriu rușinea de la

Scor liniștitor*

da lovitura de grație. Penalty 
clar acordat de excelentul arbi
tru Marcel Crișan din Arad. E- 
xecută Brănețiu și... 2—0. Scor 
cu care se va intra, de altfel, la 
cabină.

După pauză, jocul nu va scă
dea din intensitate și, pe fondul 
unei dominări absolute a gazde
lor, va veni si cel de-al treilea 
gol in min. 35 cînd, după un 
corner execut it scurt de Neiconi. 
centrează Oaidă, se înalță în 
careu Tudorache și înscrie : 3—0. 
Dună ce, în min. 65, Dosan (care 
și-a făcut lin debut excelent la 
num-'i 17 ani) este pe punctul 

,i marca, va urma faza din 
min. 68, caic va ridica realmente 

Cărbuncști, dar, să vedem ce se 
va întîmpla în partea a doua.

In repriza a doua, jucătorii 
din Uricani par de nerecunoscut, 
fapt de care oaspeții profită, re- 
ducind din handicap, in min. 50, 
prin Movilă și 2—1. Se așteap
tă revenirea, dar ea nu se va 
produce, ambele echipe practi
că un joc de uzură, lipsit de 
fazele de poartă.

MINERUL URICANI: Dragoș 
— Tolciu, Lăcătuș, Irimuș, A. 
lexandru, Alecu, Lumperdean, 
Ceacusta, Negrea (C’âuncac) — 
Mazilu, Buda (Baltaru).

PARINGUL LONEA: Anton — 
Mirntoill, Seimeanu I (Movilă), 
Botezatu, Ix?leșan — Burlan, 
Axentc, Lăzăroiu — Seimeanu 
II, Dulcu Nichiiniș.

Ilie COANDREȘ

FOTBAL, divizia B, seria I și a IH-a
REZULTATE TEHNICE : FC Olt ’90 — FC Caracal 3—0 ; 

/Autobuzul București — Gloria CER Galați 2—0 ; FEPA 74 Bîrlad
— Sportul 30 Decembrie 5—0 ; Portul Constanța — Unirea Foc
șani 2—1 ; Petrolul Ianca — Metalul București 2—0 ; CS llrgo- 
viște — Progresul București 2—2 ; Chimia Rm. Sărat — Gloria 
Buzău 2—0 : Steaua Mizil — Calatis Mangalia 2—0 ; Unirea Slo
bozia — Flacăra Moreni 2—2.

REZULTATE TEHNICE : Minerul Cavnic — Armătura Za
lău I—1 ; Poli Iași — Foresta Fălticeni 4—2 ; Relonul Săvinețfl
— CSM Suceava 4—0 ; Electromureș Tg. Mureș — Ceahlăul P. 
Neamț 0—0 ; Metrom Brașov — Tractorul Brașov 0—0 ; Olinipi i 
Satu Mare — FC Maramureș 1—0 ; C'FR Cluj' — CSM Borzesli 
5—1 ; Chimica Tirnăveni — „U“ Cluj 0—1 ; ICIM Brașov — 
Aripile Victoria Bacău 7—2.

in picioare întreaga asistență. 
Astfel, lansat într-un impetuos 
atac final, Oaidă pasează lateral 
spre Tu lorache, acesta ii retri
mite printr-o execuție tehnică 
„a la Hagi", urmează centrarea 
ireproșabilă spre Neiconi, cap 
„ca la carte" și 4—0 1 Atunci cînd 
conturile păreau deja încheiate, 
in min. 86, la un contraatac firav 
al oaspeților, Bogdan surprinde 
„în ofsaid" apararca gazdelor și 
pasează excelent în careu minus
culului l'lorea, care înscrie golul 
de onoare al craiovenilor. Așadar, 
scor final 4—1.

MINERUL, : C'imp-’ann — Un- 
j.ure.inu, Dodii, Oaidă, Codcscu 
— Dos -n (Siancti), Dilja, Tndo- 
r.'u he Brănețiu — Neiconi, Pă
ună (Mo.lrcan i)

T. VIXI 'V

Divizia C, seria a IX-a
REZULTATE TEHNICE : SUCP1 Craiova — Minerul Vulcan 

3—2; AS Paroșeni — Petrolul Stoina 1—0; Minerul Motru — Con
structorul Craiova 1—3; Minerul Mătăsari — AS Drobeta Tr Se- 
verin 2—0; Minerul Uricani — Paringul Lonca 2 — 1: Petrolul Ți. 
eleni — Petrolul Cărbuncști 8—0; Minerul Lupeni — Autobuzul 
Craiovj 4—1; Pandurii Tg. Jiu — Dierna Orșova 3—0.

CL XSAMFNT
1. T’etrolul Țicleni 2 l 1 0 10—2 3
2. Constructorul Craiova 2 1 1 0 5—3 3
3. AS Paroșeni 0 1 1 0 3—2 3
4. Minerul Lupeni 2 1 0 1 4—3 2
5. Minerul Vulcan 2 1 0 1 4—3 2
6. Pandurii Tg. Jiu 2 1 0 1 3—2 2
7. Petrolul Stoina 2 1 0 1 2—1 2
8. Minerul Mătăsari 2 1 0 1 2—1 2
9. Paringul Petrila I.onc-, 2 1 0 1 2—2 2

10. Sl'CPI C rai ova 2 1 0 1 3—4 9
1 1. Diern,) Orșova 2 1 0 1 2—3 2
12. AS Drobeta Tr. Sevei m 2 1 0 1 2—3 2
13 Minerul Uricani 2 1 0 1 3—5 2
14. Petrolul ( ărbunești 2 1 0 1 4—9 2
15. Autobuzul Craiova 2 0 1 1 3—6 1
Iti. Minerul Molnj 2 0 0 2 2—5 0

ETAPA VUTOMIE (11 septembrie): Constructorul CTriova — 
Minorul Mătăsari. AS Paroșeni — Minerul 'lotru, Dierna Orșova 

SUC PI Ci nova, Autobuzul Craiov.i — Pandurii Tg. Jiu, Petro. 
Iul Carbunești — Min rul Lupeni, Paringul Lonca — Petro
lul l'icleni, AS Drobeta Tr Severin — Minerul Urii ani. Petro
lul Stoina — Minerul Vulcan.

Direct din Parlament La televiziune comunicatul
ue Valeriu BUl ULE^CU a fost trunchiat**

(Urmare din pag. I)

uităm că Republica Moldova nu 
coincide cu teritoriile răpite de 
Stalin, — Basarabia, Bucovina 
și ținutul Herp’i. Apoi tăvălu. 
gul comunist și-a desăvîrșit o- 
pera nimicitoare. Moldovenii au 
fost împrăștiați prin întreaga U- 
niunc. in locul lor fiind aduse 
alte seminții. Astăzi moldovenii, 
adică românii reprezintă aproa
pe 60 la sută din populația re
publicii. Pentru unirea cu Ro
mânia nu e suficientă voința lui 
Claudiu Iordache. E nevoie de 
referendum in Moldova și de 
spnj iul comunității inU-rnațio- 
nali’.

Și totuși, intr-un anumit punct 
dl. Iordache arc dreptate. Recu. 
noașterea independent » Moldo
vei consfințește secesiunea sta
tului național unitar român, de. 
sâvîrșit în 1918. Practic, am re. 
cunoscut oficial ruperea unei 
însemnate părți din trupul țării. 
Moldova lui Ștefan nu mai e a 
muralilor. Dar nu i a noastră.

Camera Depu’aților a dezba. 
tul apoi proiectul de J.ego pri
vind organizarea frontierelor. 
Problema este de maximă a'tna- 
litatc și importanți. Cei d<- la 
frontieră, varm și - ui grăniceri, 
sînt cei care tir trebui -,î pună 
„la revedere" sau „bine ați ve
nit" milioanelor de cetățeni ro
mâni sau- străini rare intră în 
țară sau pleacă din ea. In rea
litate. lucrurile arata jalnic. Va
ma iși pășiri azâ vechea (l atură 
•ialinistă, Corupția și incompe
tența fac casă bună cu mîrlania 
si aroganța. Pentru a spiritua
liza frontierele, vorba lui TitU- 
lesrti, ar trebui să le curățăm 
de asemenea epave alo trecutu
lui Dar acest luciu -e dovedeș
te a fi extrem do greu.

Un eveniment deosebit: Parti
dul Național Liberal a depus un 
proiect de lege prin care cere 
scoaterea In afara legii a celor 
două partide da orientare mar
xistă : I’SM și PCR. Problema e 
delicată și discutabilă. Practic, 

intr-o democrație autentică, fie. 
care ideologie ar trebui să se 
bucure de deplină libertate. Dar 
in România, ideologia marxistă 
a condus la autoprăbu.șirea clin 
1989. După ce vreme de cinci
zeci de ani marxiștii au distrus 
economia de piață, comerțul por
ticul ir și agricultura individu
ală, incercînd diferite rețete sta. 
liniște și maoiste, astăzi ci cer 
iar cirmu țării, prin vocile d-lor 
Verdeț și Dudaș. Ca întotdeau
na, ei promit de toate : libertate, 
egalitate, prosperitate, econo
mie fură șomaj, prețuri după 
mercurial, seceri, poezie patrio
tică, ciocane, muncă voluntară 
ctc Ce ă m ii vorbim. Ei no 
promit cu generozitate o nouă 
epor ă de aur pe care, cu îndrep
tățită mindrie patriotică am 
putea-o numi epoca Verdeț—Du. 
daș. Eu îl și văd pe dl. Verdeț 
intr-o vizita di- lucru în Valea 
Jiului, di'punînd o coroană de 
flori la cabina portarului Minei 
I upeni, unde a fost închis de 
mineri in 1977, pe vremea cînd 
Iovă iei ■■. i lucra cu spor și 
abnegație la ,'ill.î epocă de aur. 
Parlamentarii, indiferent de par. 
tidnl din care fac parte ini 
indignați de demagogia și por. 
versitite.i luwomnn jftilor. Ei 
profita ftii.i rușine d<- situații 
grea in (are se afla țara, arun- 
cînd răspunderea asupra partide
lor politice, asupra democrației 
abil născute in România. Culmea 
obrăzniciei, neomarxiștii refuză 
să rectinoas i faptul că ei sînt 
cei care, vreme dw o jumiitale de 
veac s ui chinuit să întoarcă to
tul eu susu-n jos, hîsindll-ne pe 
noi sa ne zbatem astăzi, ca peș
tii pe uscat.

Parlamentarii, în majoritatea 
lor sint do părere că neomar- 
xișlii, mai ales cei care solicită 
patrimoniul fostului PCR, nr 
trebui luați puțin de urechi.

Oricum revitalizarca comunls. 
mulul urină clar că Revoluția 
din Decemb. ie — Tn esența el, 
anticomunistă — este departe de 
a fi terminată. * ->

— Domnule Ion ( arvați-hi, sin- 
leți pre.(.'dintele Comitetului mu
nicipal l’.S.IAl. («re este 
o pini a dumneavoastră re
feritor la D e c I a r a ț I a 
Alianței < iviee și, mai nou, a 
partidelor cuprinse in ( harla 
pentru reformă și democrație?

— Ce mă frapează față de po
ziția lor? In momentul ui care 
Alianța Civică a făcut afirma
ția că însuși l'SN devine un 
partid totalitar pe zi ce trece, 
iar reacția FSN a fost foarte du
ră, cotind AC ca fiind un partid 
extrem st, mit gindesc că și a- 
fumațiilc dinșilor în privința 
PSM ar putea fi socotite tot extre
miste, deoarece, îmccpînd din 
acest moment, folosind orice mij
loace, urm îrindu-și propriu) scop, 
ISN încearcă sa-și elimine ad
versarii din competiție.

— Respectiv ?
— Mă refer la PSM.
— Vă considerați un advers.ir 

al ITonliiliii ?
— Cum să nu ! Dacă price par

tid ai o o anumita platformă.pro
gram, un statut -în care dorește 
să participe la alegeri in mod de
mocratic, fără a f ice referiri la 
alt partid cu privire la modali
tății!' de lucru, l i propriul său 
program, la vizionai ia, mă gîn- 
dese de ce dinși cer cu atîta ve
hemență scoaterea sa în afara 
legii și să nu-i creeze posibilii,i. 
tea desfășurării activității așa 
cum iși dorește ?

— Cmn se explică alunei ple
cai ( a domnului l’elrescu de la 
C ongresul 1’SiM Dumnealui a 
afirmat la TV că A’crdeț încear
că să-și impună diclidul,

— Cred c-a fost o neințelcgerc 
sau neajungerea la un anumit 
consens intre dl. Petrcscti și dl 
Verdeț. In disputa dintre doi oa
meni nu trebuie să piardă paiș. 
tidul. Noi nu putem accepta, șuti 
nici o formă, impunerea unor 
modalități de lucru în sinul par
tidului,

— S-a vorbit mult de modul de 
constituire a l'SM, Știu că I’SM 

este încă in judecată cu l’DAI. 
Ce opinie aveți iii această Jiri- 
vință ?

— Aici c alia problmnă. De 
spațiu. In inomeiUui in c ire s-a 
constituit I’SM prin fuziunea cu 
Partidul Democrat al Muncii, 
prin majoritate de voturi dele
gat, i au fost de acord. D ic-au e- 
xistat opinii d fori'c, asta e o 
alta problemă. Mărci majorita
te hotărăște. S-ar putea să existe 
ceva interese, nu pot sfl-mi d m 
seama.

— De ce credeți i ă s.a fofilat 
Verdeț cmd i s-a cerul opinia in 
privința toi iturii de stai de la 
IMoscova ?

— \ i .u u fiu clar. I’SM a 
dat un comunicat I i TV, care 
a fo t trunchiul și i s-a dat o 
dtS interpretare di'cîl cej rc.il'i 
A doua zi s a revenit și s i dat 
integral.

— I,a TV s a spui că Verdi ț 
nil zice nimic pentru ( ă n ar a. 
vea date suficiente.

— Să fim realiști. Ne ai luni 
intr-un uniunii loc, ii alem date 
suficiente, oare pot eu face de
clarații foni a cunoaște despic 
ce este vorba? O declarație poli
tica trebuie siu ținutiî cu argu
mente forte.

— Cunosc o persoana — mem
bru sau simpati/.mt al I’SDI, nil 
șliu exact — < u e, in ziua puciu
lui, ci a foarlc hileiiroiiKă șl zicea 
„in (iei zile sud aici". Adică, 
rușii...

— Să fini foarlc clari. Câirsul ‘ 
•pre democrație nu arp decll un 
singur si ns. Tot înainte. Alit la 
noi cit Ș’. in UH.SS. Cursul aces
ta nu poate fi schimbat. Ce diferă 
sînt mod dilațile de punere în 
aplicare a pu ramului de refa
cere economicii. Se acceptă pri-
valizareu.

— Apropos! Citeam undeva dc- 
<1 nația unui membru marcant 

al I’SM cum că, dacă ați veni 
la piliere, ați naționaliza secto
rul privat. Cum a făcut Partidul 
Soci.disl in 1980, iii Franța.

— Vedeți dumneavoastră, șl în 
privința naționalizării există 
pun te lidere diferite Intre
I ii m d.i'inil.' politice. Fiecare are 
o alia optica d” implementare 
1 i nivel național; de a proceda,. 
Jn condițiile in care se privați- 
z iza toata economia națională, 
u imitații'' gigant, atunci o par

te din acest 1 >ă treacă în pro-
p. ,etatea sta'.ului.

— N-ar fi un roful?
— P.ii zic că n-sr fi. In mo

mentul de f iță, întreprinderile 
mari ciut imparțite în 3—4- 5— 
10 și chiar 15 unități (le produc
ție. Oare murind num irul per. 
•,011 ilului n 'produc ti v de același 
număr de ori, îngri unind rela
ții' I i I ecare 'i riga in parte, 
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OSTATICII DIN LIBAN
Istoria secretă a negocierilor

In Ianuarie 1989, luna înves
titurii președintelui George Bush, 
contactele secrete întreprinse, de 
doi ani, intre Washington și Te
heran pentru a se ajunge la li
berare ostaticilor englezi și a- 

mericani erau intr-un punct 
mort, datorită afacerii Ruslidie 
(scriitorul iranian despre care s-a 
scris mult în acei ani — n.n.). 
Durii regimului din Iran îi do
minau din nou pe moderați. In 
timpul verii acelui an, Israelul 
era dispus să reînceapă tratati
vele asupra ostaticilor.

Intr-o dirmneațâ din luna au
gust o vedetă — nu un elicop
ter cum s-a scris —, avind la 
bord un comando israelian din 
cinci oameni, ancora pe o plajă 
din Libanul de Sud. Așteptat de 
un respectabil corespondent din 
Liban, comandoul a ajuns în 
satul în care se afla casa șcicu- 
lui Obeid, unul din conducătorii 
Hezbollah-ului. Soldați de elită, 
ei au otrăvit cîinii din vecini, 
au neutralizat paznicul de la in
trarea în vilă și s-au cățărat 
nină la camera conducătorului 
’-etigios. legat fedeleș, cu căluș 
in gură, Obeid și unul din verii 
lui au fost luați și duși pe o co
lină care se înalță lingă sat. Un 
elicopter, anunțat prin radio, a 
venit, a îmbarcat comandoul și 
pe cei doi ostatici, plecînd spre 
TeLAviv. Scopul Israelului era

1 ECIOARA
<- J august — 21 septembrie)

Sîntețl a',teptat(ă) cu nerăbdare 
de către oameni dragi intr-un 
loc drag.

BALANJA
(72 septembrie — 21 octombrie)

tn cercul dv. de prieteni s-a 
produs o mișcare centrifugă al 
cărui centru sînteți.

SCORPION
<22 octombrie — 21 noiembrie)

Aveți calitatea de a aprecia 
corect orice situație cu care vă 
confruntați astăzi.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Mai din gelozie, mai din plic
tiseală (motive se găsesc oricîndj

Pentru timpul dumneavoastră liber
MIERCURI, 11 SEPTEMBRIE

40,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 TV 5 Europe.
12,35 Desene animate.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.10 Viața spirituală.
14,40 Avanpremieră.
14.50 Documentar șt<inllfic. 

Jocul cifrelor.
15.20 Cursuri de Jimbi străine.

— Limba germană.
— Limba italiană.

15.50 Agenda Iești valului enes- 
cian

16.20 Stadion.
16.50 1 ragerca prunoexpres. 
17,00 Știri.
17,05 Conviețuiri.
17,35 Cărți șl idei.
18,00 Forum. 

să propună schimbul șeicului 
Obeid, dacă le trebuie cumva, 
și o sută de libanezi din Ilez- 
bollah deținuți in sudul Libanu
lui, pentru șapte militari israe- 
lieni de elită, morți sau vii, cap
turați în Liban între 1982 și 1986.

Doi bărbați cu ochelari ne
gri coborau din avion la aero
portul de lingă Paris. Amîndoi 
erau în serviciile secrete isracli- 
ene. Intilneau, intr-un aparta
ment, din arondismentul al 
XVI-lea, un om de afaceri li
banez care avea relații strînse 

cu Hezbollah. organizația isla
mică integristă care deținea os
taticii. Cei doi l-au făcut să în
țeleagă că sînt dispuși să întîl- 
nească un reprezentant al răpi
torilor, dacă aduc dovada că de
țin soldați israeljeni. Cîteva săp- 
tămîni mai tîrziu o fotografie 
îl reprezenta pe Ron Arad, pilo
tul israelian al cărui avion a 
fost doborît în 1986 deasupra Li
banului, ajungînd la familia lui. 
Insă Iranul cere Hezbollah.ului 
să ducă negocieri globale, asupra 
prizonierilor israelieni și, toto
dată, ostaticilor occidentali. Și 
astfel s-a procedat și la Tel- 
Aviv, negociindu-se și eliberarea 
ostaticilor americani și britani !, 

Războiul din Golf a op-it ti i- 
ta ti vele, dar, în mod paradoxal, 
le-a și facilitat, deoarece în 2

veți pune capăt unei legături a- 
mor oase.

CAPRICORN
(2j decembrie — 19 ianuarie)

Stare generală bună, care vă 
ajută in acțiunile pe care le veți 
întreprinde.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Astăzi rolul dv. este unul de 
primă mărime.

l’ESl I
(19 februarie — 20 martie)

Dispoziția dv. melancolic-mcdl- 
tativă va atrage atenția unei per. 
soane de ser opus.

BE'RDEG
(21 martie — 20 aprilie)

O zi tn care vă puneți multe

18.35 Reflector.
19,00 Arte vizuale.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20.45 Studioul economio.
21.10 Memoria durerii.
22.30 Universul cunoașterii.
23,15 Cronica parlamentului.

— Actualități,
23.45 Festivalul enescian... în 

pași de dans.

JOI, 12 SEPTI MBRIF

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei
10,20 Tele-vacanță școlară
11,50 Supei C liannel.

35 Fose- _ animata
a , i:i) Ora 1 •> muzieft. 

august 1990, cind forțele irakie
ne intrau în Kuweit Cit), un 
comando integrist musulman a 
deschis, printr-o explozie, porțile 
închisorii din Kuweit, eliberînd 
17 teroriști șnți pentru care se 
ceruse libertatea. Era, astfel, în
lăturat principalul obstacol al 
tratativelor. Pe de altă parte, 
oficiali de la Washington au a- 
nunțat Iranul că bunurile irani
ene înghețate în băncile ameri
cane, ridieîndu-se la 6 miliarde 
de dolari, vor fi înapoiate dacă 
li se dă drumul ostaticilor occi
dentali. La începutul acestui an 
Israelul a eliberat 40 de prizo
nieri libanezi deținuți în Libanul 
de Sud. în mai, după o nouă în- 
tîlnire la Paris, cele două părți 
au decis să oficializeze tratativele, 
chiar în ziua aceea un comunicat 
al Hezbollah-ului din Beirut și 
un altul al ministerului apără
rii de la Tel-Aviv anunțau că 
sînt gata să înceapă tratativele. 
Liberarea unui englez și a zia
ristului american este primul re
zultat. Procesul se poate bloca. 
Israelul nu l va libera pe șei- 
cul Obeid atît timp cît soldați! 
săi, vii sau morți, nu vor îi a- 
du.și în țară.

Traducere și adaptare 
după Paris Match, 

de Tiberiu STATADU

speranțe. Pe ansamblu, va fi 
bine.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Egocentrismul care vă caracte
rizează astăzi nu va trece neob
servat. Aveți o bilă neagră din 
partea unei persoane pe care o 
respectați.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

In curînd firma „SIBBIT"
Vă oferă aparate electronice Produse de firma germano.japoneză 
1LAKO-ANITECH

— TV cotor „ANITECII", 51 cm
— TV color „ANITEC II", 37 cin
— COMBINE MUZICALE ..ANITECII-
— CASETOfOANE „ANITECII"
— A> TORAD1ORECORDFR „ANITECII"
— Baterii și alte accesorii necesare aparatelor electronice.
Firma asigură GARANȚIE 6 luni și SERVICE post.garanție 

prin secția de service a firmei, cu personal cu înaltă calificare, 
școlarirat în RFG dc firma producătoare IIAKO-AN1TECII. Servi, 
ciul nost.-u este puterea noastră și arc ca unic scop de
servirea Dumneavoastră în cele mai bune condiții.

Cu televizoare color, diagonala de 37 cm vă puteți aproviziona 
de la magazinul „Joscph Obcrnauc", strada Tudor Vladimirescu 
nr. 15, Petrila.

Vă mai oferim anvelope produse dc firme de prestigiu, avind 
dimensiunile de 145/13; 155/13 si 165/13.

In curind vă puteți aproviziona și cu celelalte produse ale Fir
mei „IIAKO" dc |a același magazin.

U. E. R. I. P.

Uniunea Economică Română a 
întreprinzătorilor Particulari 

Subfiliala Petroșani
anunță:

Deschiderea unor cursuri de ECONOMIE DE PIAȚA 
(marketing, management, informatică și contabilitate), 
postliccal și postuniversitar, cu durata de 6 luni — sîm- 
băta și duminica —, îucepînd din 5 octombrie 1991.

înscrierile se fac ia sediul subfilialei din Petroșani, 
strada Republicii 84 (Parc), zilnic, între orele 9—II, iar 
marțea și joia și între orele 17—20, pînă la data de 30 
septembrie 1991.

Informații suplimentare la sediul subfilialei sau la 
telefon 11 120.

Ocazie favorabilă pentru a vă 
procura un lucru pe care îl cău- 
tați de multă vreme. >

RACI
(22 iunie -~ 22 iulie)

C> u >rtă perioadă de deconcen- 
trare care nu va afecta prea mult 
planurile dv. pe termen scurt.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Tentații par să se ivească la 
tot pasul. Fiți cumpătatfă), nu 
numai la bani.

14,00 Actualități.
14.10 Oameni de lingă noi.
14,40 Jazz-magazin.
15,20 Avanpremieră.
15.30 Medicina pentru toți.
16,00 Cursuri de limbi străina. 

— Limba engleză.
16.30 Agenda festivalului enes. 

cian.
17,00 Știri.
17,05 Pro Patria.
18,05 Campionatele tnondialcde 

gimnastică.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Spoi t,
20,45 Studioul economia
21.10 Film serial.

Da II as.
Episodul 56.

22,15 In fața națiunii.
23,00 Cronica parlamentului. 

— Actualități.
23.30 Opera... o glumă ?

MICA PtIBLICIT A TE
VlNZÂRl

VlND Dacia 1 300 Break, doi ani vechime. Informații, Avram 
Tancu, bloc 10, cafenea „Flora". (2728).

VlND CEC programare autoturism, din data dc 25 martie 
1989. Vulcan, telefon 70877. (2727).

VlND convenabil CEC Dacia 1 300, anul 1989, strada Repu
blicii, bloc 121, sc. I, ap. 18, după ora 18. (2726).

VlND apartament, zonă centrală, etaj II, Petroșani și filtre 
cafea. Informații : Petroșani, strada Republicii 107/61. (2707).

VlND ieftin autoturism marca Audi 80 L. Preț informativ î 
350 000 lei. Vulcan, telefon 70614. (2723).

VlND Opel Kadet, stare bună, preț convenabil. Informații — 
telefon 43746. (2721).

V1NR Trabant 601 S, 1980. Petroșani, telefon 43430, după ora 
16. (2720).

VlND CEC Dacia, mai 1990. Telefon 43840, după ora 18. (2716).

VÎND autoturism Dacia 1 300, Opel Record și Audi 80. Petro
șani, strada Cloșca, 4/18. (2713).

VlND înscriere Dacia 1 300, mai 1989, Informații, strada U- 
nirii 3/2/3. (2712).

DIVERSE

CAUT urgent femeie îngrijit fetiță cinci ani. Strada 30 De
cembrie. nr 7. telefon 41077 (după ora 17). (2775).

PIERDERI
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Zaharic Pivei, eli

berata de E. M. I.iipeni. O declar nulă. (2722).

DECES

SOȚIA, fiica, ginerele, fiul și nora anunță cu adinei durere 
încetarea din viață a scumpului lor

CIOC CONSTANTIN
Inmormîntarca are loc în comuna Dumbrava — Mehedinți.

Redacția 1 *dzh illrtP ,'J > •’« tru, hii, vtr. N. Bfllccscu, nr. î leleloune — secretariat; 11662, secții : 41663. 12164
TlpOrul ! țf ipogrnfi.i Pcfrnslnl ifr N Bălcescu. nr 2- Tel 4BB.


