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ȘI NOI AM FOST LA TIB
■ ZORI NOI — singurul ziar clin proxincie reprezen

tat la T.I.B. 1991.
■ Trimisul nostru — cel mai tinăr reprezentant al 

presei.
D Tiberiu \ iuțim, acreditatul nostru la TIB, vis-a-vis 

cu papionul d-lui Raliu.

■ In paginile 2—3 : „l N MIC OCCIDENT, INTR I N 
M \RF OR \Ș“.
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Pînă Ea proba contrarie...
Cinci mașinăria puterii scirțl.c ,.i asta s-a intîmplat destul 

de des in ultimul timp —, la tr '.na Parlamentului ori pe micul 
ecran este înghesuială mare. Fel de f , de personaje, cu sau fără 
barba, iși dau cu părerea, amh.uno de pre felurite scenarii după 
care s-ar fi produs evenimentele in cauză. Unii vorbesc cu atita ' 
convingere, incit, mai, mai să te oca a și să uiți a te întreba 
ca, dacă au știut ceva din cele ce se vor petrece, de ce n-au lansat 
la timp un_ avertisment ? Ex-premieru. Roman, după ce a lăsat 
să se creadă ca a fost pus pe liber în urma unui puci comunist, 
pozeaza in victima. Interesant ca televiziunea li acordă aceeași 
atenție și în continuare. Îmbrăcat cu un pulover — nu acela în 
carouri pe care il arbora mun i.orcște in decembrie '89 —, dom. 
nia sa a început întilnirile cu simpat.zanții formațiunii politice 
pe care cu onor o conduce. Mai întii, la Craiova. Dacă gindca cu 
cinci minute mai devreme, începea cu Valea Jiului. în septem
brie, cind minerii l-au chemat la ei acasă. Și, dacă răspundea in
vitației, mai mult ca sigur că și acum se afla in fruntea guvernu
lui. Dar așa, pînă tina alta, întilnirile de genul celei din capitala 
Dăniei au mai degraba izul unei campanii electorale, care încă 
nu s.a declanșat oficial, dar pe care postul național de televiziu
ne o găzduiește cu generozitate. De ce. nu-i greu de înțeles.

în același timp, taica Brucan atenționează că „șocurile" re
formei sint suportate greu de masa de .,stupid people". Și de aici 
că este necesară o temporizare a proc ului reformator din țară. 
Care reformă ? se poate întreba un om cu scaun la cap. Cu legi 
care nu se aplică sau se aplică pe jumătate ? Ca în agricultură, 
unde țăranii sînt îmbiați să schimbe vechile ceapeuri cu noile 
asociații ? în fruntea carora să se mențină, ca lipitorile, tot aceia 
care le-au condus ani și ani la rînd ? Care reformă, cea cu socie
tăți comerciale în care 95 la sută din capital este deținut de statul 
care, scumpind la o limită insuportabilă produsele, a zis că asta 
se cheamă liberalizarea prețurilor ? Domnul profesor Brucan re
comandă, așadar, o temporizare a acestui surogat de reformă. Asta 
ar însemna să batem pasul pe loc. Sau un pas înainte și doi îna
poi. înapoi la „generoasele idei ale socialismului" (?), vorba pre
ședintelui ales.

Deocamdată, noul executiv și-a propus să îndrepte unele 
greșeli ale precedentului guvern. Reușita depinde de tăria și fer
mitatea celui aflat în prezent în fotoliul de prim.ministru. Nimic 
n-a lăsat să se întrevadă, pînă acum, că domnia sa este manipulat" 
(termen la modă, nu ?) de cineva care se află în umbră. A pro
mis că va guverna așa cum îi dictează conștiința. Nu pentru a-și 
acumula capital electoral, deoarece nici nu are de gînd să candi
deze la viitoarele alegeri (să fim însă circumspecți. Asta au mai 
zis.o și alții în decembrie *89). Tot ce dorește este să scoată țara 
din actuala criză și să pregătească terenul unor alegeri libere și 

corecte. Pină la proba contrarie, nici un comentariu.

Ghcorghe OI.TEANU

X___________________ _ ____________________________________________ _>

L U M E, L »J M E
Trafic de copii

D ■ curind am \izionat cu to. 
t 1 la televizor o secvența ce 
reprezenta o fotografie, însoțita 
de o știre senzațională. Trafic 
de copii în Ge rmania ! Poliția 
acestui ktat federal a realizat 
citcva in estigații minuțioase și 
a rlc«operit făptașii. Conducă
torul ac?-tei b înde periculoase 

e le un francez de II de ani. El 
a frr-t arc- lut de către autorită
țile germane și va fi foarte re
pede Judecat pentru faptele co

mise. De amintit și faptul ca 
acest individ avea antecedente 
penale. Copiii răpiți sau cumpă
rați cel mai adesea erau vincluți 
în Germania la un preț nu toc
mai marc, iar apoi revinduți în 
alte țări din Vc'.ul Europei. 
Toți acești micuți craii români, 
în rulota cu care se efectuau 
in general acc-te transporturi 
s-au descoperit, de asemenea, 13 
fotografii ale unor copii d, pă
ruți nu de mult timp.

Maxima zilei
In fir it. omul ii face .ntoloala sh i pelrca'â trei sferturi 

din viată suferind, iii sa ',c odihnească in cel de-al patrulea sfert ; 
și de cele mai multe ori, trapa dc. mizerie faru sa meii știi unde 
a ajuns.
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MINIȘTRII
General locotenent
NICULAE SPIROIU 

ministrul apărării 
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FOTBAL, DIVIZfA C
B Min-ml Uiiiani — Petrolul 

Sloin.i 1—0 (0-0). Joc dominat 
de gazde, cu raluri rarisime — 
\ arga, Alecli, Ccacusta, Mazilu, 
dai și cu o evoluție buna a po*‘" 
turului oa pețitor, Slancu și a 
tund ■ N J'i '. Unic ii gul *1
partidei a 1 is i » in.

0, d căli. Ci custa, din 11 m, 
la un fault clar asupra lui Ma
zilii. H Minerul LUpen; — Mi
nerul Motru 4-0 (1—0). 11—1 
raportul .șu'.uritor pe poarta, 8—3 
la cornere in favoarea localnici
lor, care au controlat partida de 
la „alfa la omega'. „BalrinUl’’ 
Colteag a fost peste lot, im-cri. 
in I primul gol in min. 18. Brii- 
nețiu a ridicat avantajul la 2—0 
in min. 52, Tudorache a înscris 
imputabil in min. 59 și Fauna 
(pechinezul) a stabilit rezultatul

rul a pus o singură dată in pe
ricol poarta lui Cimpeanu. BS Mi
nerul Vulcan — AS Drobeta 1 r. 
Severin 4—0 (2—0). Formația lui 
Căluți a preluat șefia clasamen
tului prin această victorie cate 
gonea, după ce în meci restant 
(miercurea trecută) a obținut un 
2_ 2, in deplasare, în fața Auto
buzului Craiova. Au înscris a- 
tunci Voicu și 1 opor. Dar paitida 
de simbălă, a confirmat inc.a o 
d . evoluția la nn potențial ri- 
dr a| a întregii echipe ce Ș'-a 
materializat suprioritatca,- prin 
punctele Înscrise pe tind de Voi
cu. min. 14, din 11 m, Topor 
min. 35, din nou Voicu. min. 70 
si Topor inin. 80, ambii transf’i ■ 
mind încă două lovituri de la 
11 m. Qa'P'Tii n-au avut la 111

domină decît faulturi în pro
priu] careu, iar în atac nu au 
contat. H Pandurii Tg. Jiu — 
zXS Paroșeni 3—2 (3—2). Primul 
gol s-a înscris în min. 2, din 11 
m, de către Mihuț. Dar echipa 
lui Gogu Tonca a trecut la atac, 
egalind în min. 13, prin Ispir și 
a luat conducerea în min. 16, 
prin Păuna, care a finalizat o 
combinație reușită, Ma-.ula — Ci- 
glinean — Florescu. Pandurii au 
egalat la un ofsaid mare, in min. 
19, prin Scripcaru și au luat 
conducerea reprizei, în min. 32, 
cind ’ Gașpar a trimis cu efect 
mingea în gol, ricoșată din zid, 
slabii.ndu-se și scorul final.
N Dierna Orșova — Paringul 
I’etrila - Lorica 2—1 (2—1). Oas
peții au deschis scorul prin Cre. 
țu, in min 3 dar meciul va fi 
cișiigal de gazde, care, avantaja- 
■e loial de brigada de arbitri au 
in-ii punctat de două ori. O dată 
clinti-un ofsaid nepermis, in 
nin 28, ca apoi în min. 40, a- 

■1 i Trifoi să înscrie al doilea 
'/.o pecetluind și soarta partidei.

final, 4—0, m min. 80. Adversa-

CURICIII UM
VITA E

V oloi
Olimpia Oradea ■ CS.S 

ilorill I.G.C.L. l’elio<(
3—1 (15—13, 15—13, 12-
15—11), Și a c e s r r. 
a fonlirinat iipca dc experic

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
ministrul justiției

1. oi» \ ' »<<♦!< • | |Olțl|

1 picii, aloarei ca și lipsa joc 
lor de pregătim, care au cin! 

dec, iv 111 obținerea viclo
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De faptul că ediția a XVIl-a a Tirgului In
ternațional București a însemnat, realmente, o 
reușită pe planul dezvoltării relațiilor econo
mice cu atît de mult discutata Europă, nu se 
îndoiește nimeni. Dacă ar trebui să aducem și 
argumente care să susțină aceasta afirmație, 
credem că este suficientă precizarea că peste 
100 de firme ăti fost refuzate de organizatori, 
nu din rea voință ei pur și simplu deoarece nu 
mai exista spațiu de expunere disponibil. A 
încerca acum să facem o retrospectivă amănun
țită a evenimentelor care au decurs, într-un 
ritm de-a dreptul amețitor, timp de 7 zile, ar 
însemna să beneficiem de întregul spațiu pu
blicistic timv de cel puțin două săptămlni. Si 
pentru că acest lucru este imposibil, ne vom 
rezuma în paginile ce le avem la dispoziție să 
încercăm alcătuirea unui rezumat al rezumatu
lui, cuprinztnd evenimentele cele mai semnifi
cative, alternind cu cele de fapt divgrs, decla
rații și. nu in ultimul rind, trecere în revistă 
a țărilor participante la expoziție.

Poate că tot acest belșug de informație pe 
care o avem la dispoziție, n-ar fi fost posibilă, 
dacă amabilitatea personalităților oficiale, a 
diverșilor oahteni de afaceri st a colegilor de 
la publicațiile centrale nu ne-ar fi înconjurat. 
De unde aceclstă simpatie ? In primul rind. da
torită faptului că „Zori noi" a fost practic SIN
GURUL COTIDIAN PROVINCIAL ACREDI
TAT LA TIB '91. In al doilea rind. regiunea — 
intrată de-acum intr-un mod nefericit în is
torie — în care activăm, coroborată cu ultimele 
evenimente pornite de aici, si as mat adăuaa, 
fără intenția de a mă autoidolatriza. faptul că 
subsemnatul a fost cel mat tînăr publicist a- 
creditat la mea presei.

Dar să nu divagăm și să revenim la ceea ce 
constituie subiectul padinilor de fată, adi-ă 
Tirgul Internațional București, care a fost a- 
șemuit în opinia mai multor participant! drept 
„un mic occident". UN MIC OCCIDENT, ÎN- 
TR.UN MARE ORAȘ ț

Desigur, marea majoritate a 
cititorilor noștri au aflat deja, 
din diferite surse (radio, TV, 
presă scrisă) că TIB'91 a fost, spre 
deosebire de anii trecuți, un tirg 
specializat pe domeniul tehnico- 
industnal. Dar iată, pe larg, ca
re a fost gama produselor expu
se anul acesta;

— mafini unelte; utilaje de 
construcții; mijloace de trans
port; armături industriale; echi
pamente pentru industria chi
mică; utilaje p-ntru industria ex
tractivă; echipamente energeti-

t.lb, ’9i
ce, electrotehnice și de automa
tizare; electronică industrială; 
tehnică de calcul; echipamente 
fi utilaje pentru industria me
talurgii a echipamente 
pentru mdustria alimentară, 
textilă și pielărie; scule și uti
laje pentru prelucrarea lemnu. 
lui telecomunicații; aparatură 
de măsură și control; echipamen
te și aparatură pentru protecția 
m aiului înconjurător, gospodă
rirea apelor; tehnică m dicală; 
birotică, ele.

Cu toate acestea au existat fir
me și chiar pavilioane nati rnalc 
(ex. Pakistan) care au expus și, 
sau numai bunuri de consum.

O notă proastă organizatorilor 
pentru faptul că au permis ca 
unele așa zise firme particulare, 
în speță bișnițari ordinari, să-și 
vindă marfa în incinta Comple
xului Expozițional, la prețuri a- 
preciate unanim drept scanda
loase. La un moment dat chiar 
se vehicula ideea că ar trebui 
chemați minerii. «Doamne fereț- 
te 1“ spuneau organizatorii.

TIB ’91 în dectarații
AUREL GHIBUȚIU, președintele CCI a României: „TIB '91, 

aflat la a XVJI-a ediție — manifestare expoziționaia înscrisa deja 
in rîndurile tîrgurilor internaționale de prestigiu și tra iiție — iși 
deschide în acest an porțile sub semnul unui necesar dialog intre 
Est și Vest".

GEORGE CO.IOCARU, secretar al CCI a R «mâniei : „IJezide. 
râtul nostru este acela de a asigura un climat propice desfășură
rii tranzacțiilor. Sperăm să consemnam opinii încurajatoare care 
să ne îndreptățească in intenția noastră viitoare de a diversifica 
manifestările expoziționale, de a face din București un autentic 
și prolific centru de afaceri internaționale".

CONSTANTIN FOTA. Ministrul Turismului și Comerțului : 
„Este o manifestare pronunțat comercială, lipsită de festivismul 
ridicol din trecut. In sfirșit, constat că a dispărut vechea m inieră 
de prezentare și firmele, atît românești, cit și străine, expun pen
tru a vinde. In general se simte o activitate comercială intensă".

ADRIAN NASTASE. ministru de externe: „In primul rind 
sînt încintat că tirgul se ține, lucru ce denotă că. indiferent de 
ce se lntimplâ. viața merge înainte, iar interesul economic depă
șește pe cel politic. In al doilea rind, sini încintat de prezența 
numeroaselor firme străine ele prestigiu"

VICTOR A. STANCULESCU, ex-mi ni știu al in iustriei : „Prin 
ceea ce am prezentat aici demonstram că sintem capabili m a- 
tragem și să utilizăm tehnologiile moderne".

ION RAȚIU. deputat PNTCD: „Progresul față de anul trecut 
este evident Chiar dacă sintem Încă departe de marile tîrgun 
internaționale, totuși, printre țările răsăritene, ne situăm în frunte".

TAMAȘ SZALKAI, market development manager al firmei 
Tungsram : „Consider că ac/st tirg este foarte important, dat
fiind faptul că piața estică, și in special cea românească este
foarte importantă în sine In lupta pentru supremație. Firma 
Tungsram speră ca, dat fiind calitatea produselor sale — de altfel 
cele mai competitive de pe piața mondială in materie de corpuri 
de iluminat — să aibă o cft mai largă căutare pe piața româ
nească, de cc nu chiar și in domeniul minier".

DU.ȘAN KORNAK, director al pavilionului Ceho-Slovac: „E- 
diția de anul acesta a fost reușită, în special din punctul de ve
dere al participării. Pentru România reprezintă o ideală posibili, 
tate de a atrage numeroși parteneri de afaceri, lucru deosebit de 
apreciabil".

Dr. G. MARIOTI, director al firmei SURFRIGO (Italia) : 
„Sintem pentru prima oară la TIB. dar sîntem foarte fericiți că 
am venit. Aici, am avut discuții cu numeroși specialiști și oameni 
de afaceri români interesați să achiziționeze produsele noastre. 
Așa că sîntem foarte mulțumiți de contactele avute și sperăm să 
încheiem ceva afaceri cu acești parteneri minunați care sînt ro
mânii".

Miercuri, 9 octombrie, în preziua deschiderii oficiale a celei 
de-a XVII-a ediții a Tirguiui Internați nai București, asn avut 
onoarea de a ti invitat, in calitate de reprezentant al cotidianului 
„Zori noi", la tradiționala Conl.nn' i ie presă ocazionată la i- 
naugurarea noii ediții, confeiința ce a avut loc la Centrul ie 
presă, situat in pavilionul I din Comp :ul expozițional. In or
ganizarea Intrepnn erii de Tirgui i fii Expoziții si a Societății 
„R“ (coordonator al Centrului de presă) confetința s-a bucurat 
de o apreciabilă participare a presei romanești și internaționale.

Din multitudinea de subiecte care au fost abordate, ne v .m 
opri in cele ce urmează numai asupra unor aspecte pe care le-am 
considerat ca fund cele mai relevante. Așadar. în deschidere dl. 
George Cojocaru. secretar general al1 Camerei de Comerț și In
dustrie a Rom miei a făcut o succintă trecere în revistă a parti- 
cipanților și a spațiului dc «punere. Subliniind importanța, pe 
plan economic pentru Rom ni a ices'ei manifestări, domnia sa 
a declarat- „Dat fim I deschiderea României. spre o economie de 
piață, credem că 1IB are un rol deosebit de important în acest 
sens. Sperăm că ai ea tă edi ie va fWce posibilă, într-o mai mare 
măsură, deschiderea ofertei rom ne>ti spre piața mondială și va 
atrage investitorii str uni in c 1 borări mai fructuoase cu firm- 
românești ‘

In continuare a luat cuvintul dl. 1 udor Verona, director al 
ITE. care a răspuns întrebărilor adresate de ziariști, avertizîndu-i 
îfisă, din start, că pct. 1 iin Regulamentul interior al Tîrgurilor 
Internaționale interzice a' ordarea oricăror subiecte de natură po-

Corțtenni- < > presă

litică. La socilitaica r« porterului .gin.i i germane ADN au fosț 
prezentate prețurile de închiriere a spațiilor de expunere. Astfcd-, 
pentru firmele străine taxa d. inc' ii re a fost de 60 dolari/mp 
in pavi.ioane și 30 io!arpmp in exterior. In schimb pentru fir
mele românești taxa a fost de 4<>0 si re poctiv 200 lei mp. „Aceste 
prețuri s-au s' ' iii* — a spus ii, v rona — în conf rmitate cu 
standardele ir’ n i n-de l. ră s. Ha în consi 'erare evoluția 
exacerbată a ; r-, ' ■ 'or din , ra n ' i “. Dc asemenea, firmele 
românești ati 1 ist f ivor'za’r l n ace. ' neț de vedere avîndu-se 
in vedere dificultâ'ile fin ineiire exist -fo ’a acest început de 
drum

Pe lingă alte multiple pr ■ ii ■ ri îmbunătățire a activită
ții ITE se num ii ă și a-eea Je a se in crie la tendința mondială 
de specializare i lirgti 1 r 'e a se ren înța Ia cele cu c ac'.er 
general. Acest lucru a -i ,n it dc altr mu', acesta, cînd ITE 
a organizat iată, două tircuii iTIBCO și TIB. Pe viitor se are 
in vedere organizarea a 20 ; ni la 30 tirguri specializate.

Una din cele mai subti <• i.itrebîri a fost cea a Uompres-ului, 
anume,, dacă I TE tinde sau nu spre ț lavatizare. lntrucît am con
siderat răspunsul d ini V-rona c,i f< r.c interesant, il redăm in 
Întregime. „Desigur întrebarea c foai: bine pusă. Trebuie să vă 
spun că, de fap.. noi avem un caracter privatizat. Și am să vă 
explic și de cc. ITE aparține de Cdincr.i de Comerț 1 Industrie 
a României care este o inMi.u ie negti\ornamentală și transior- 
marea ei conform Legii la ll'isi nu-și are motivația, tocmai din 
aceasta cauza, ln.repi inoerea ncinnd cu caracter guvernamental, 
ci o instituție de interes pul lic pusa a dispoziția Camerei de 
Afaceri a României, putem să i.e eonsidi-ram ca o instituție pri
vatizată".

Să ma< precizăm, înainte de a încheia, că la TIB cei mai fa
vorizați uu fost vizitatorii, eaie au i-netniat de o imagine de-a 
dreptul uluitoaie, la tarile cupnnse in re 20 lei (după ora 14) și 
40 lei (pt. spec ialiști și oameni de alai ei u. timp de 7 zile, zilnic 
între orele 10-—18.

Debut cu... emoții
Pentru cei prezenți In incinta Complexului Expozițional (zia

riști, oameni de afaceri, etc) cu o zi înaintea deschiderii oficiale 
a TIB '91 era dc-a dreptul îndoielnică afirmația că In ziua urmă
toare va avea loc deschiderea acestuia. De ce 7 Pentru că, la acea 
oră, respectiva incintă arăta realmente asemenea unui șantier de 
construcții în plină activitate. Multe firme continuau Încă să-și 
descarce TIR-urile și să-și așeze marfa în st mduri. întreaga at
mosferă punea sub semnul întrebării decizia de a fi respectată 
data antestabilită a deschiderii tirgului. Cu toate acestea — și 
aici merită subliniat efortul organizatorilor — muncmdu.se efec
tiv non-stop, ba chiar și în dimineața zilei de 10 octombrie, lu
crările de amenajare erau la ora deschiderii porților, în proporție 
d" 99 la suta definitivate, astfel încit a fost posibilă deschiderea 
ediției a XVII a a Tirgului Internațional București Ia data și ora 
stabilite. Un debut apreciat la unison de gazetari ca fiind cu 
reale și îndreptățite emoții.

Reportaj realizat de TIBI.RIU VI NȚ AN

TIB ’91
Pentru a înțelege mai’ bine 

amploarea de care s-a bucurat 
anul acesta Tirgul internațional 
București vă propunem in ceie 
ce urmează o șcurhi Incursiune 
în lumea cifrică a statisticilor o- 
ficialc. Vom începe prin a vă 
inloima că la actuala ediție au 
participat nu mai puțin de 1007 
de expozanți din 35 de țuri, 
dintre care 25 cu pavilion națio
nal. Dacă vom intra în profun
zimea acestor cifre vom alia c.i 
numărul firmelor străine este 
neț superior celor autohtone. 
Astfel, din stiaunnt.ite au parti
cipat OtIG de firme in timp ce 
din țară numărul acestora a 
fost de numai 473. Dilerența 
piuă la numărul total au consti-

în cifre și recorduri
tuit-o cele 28 de societup mixte. 
Participarea romaneasca s-a
concretizat prin exponatele ce
lor 3G societăți corn, de import- 
export. 229 de societăți de pio- 
ducție, 140 de firme parlicu.aie.
10 camere de comerț și indus
trie Județen:-, 5 bănci. 13 insti 
tute de proiectare și cercetai e și. 
în fine, 40 dc funie prestatoare 
de servicii.

Din totalul general al spațiu
lui dc expunere, de peste I I OlW 
mp, firmelor român , li le-.i r<- 
venit 51000 mp, tun care circi
11 000 mp in hale și 10 000 in 
exterior. Firme.>■ slr.îine au avut 
posibilii,ilea de n expune în spa
ții cifrate la 19 000 mp in mie
ilor și 4350 în cxtirior, Exci p-

tiiid R «mama, cel mai mare spa
țiu ac expunere a revenit c,er- 
maniei (u>9o mp) care a parti
cipat pem.ru p ima data la un 
tu g aupă reuniîicare. Cel mai 
mic spațiu a revenit unei firme 
sn ii ne caic a expus pe o supra- 
iaț<i *c numai 12 mp. Cc mai 
nmrfcroasa participare a uVUt-o 
/\ustti.i sub pavilionul căreia au 
expus 193 de firme. Să mai spe
cificăm cu, în premiciă, a par
ticipat pe o supralațâ de 67 mp 
Republica Moldova.

Și in încheiere „i mai spunem 
cu la TU3 au fost așteptați anul 
ac. .l,i un număr de 500 OvO de 
vizitatori, numărul acestora do
pa in l insă orice așteptări, așa 
cum am fost informați.

muncmdu.se
pem.ru
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LUCS.S. yn absent de marca
Anu. acesta aiu consemnat in 

Tld J1 o absența care a dai
naștere multor comentarii și i-
poteze, care mai de care mai
năstrușnice. Este vorba, desigur, 
despre Uniunea Sovietică. Ne
lipsită pina acum de la toate e- 
d'țiile, si mai mult decît atit 
constituind cel mai solicitat par
tener pentru firmele romanești 
(evident în HțSsS altora), .rasa 
standului l”’SS a suresei* t i- 
tenția specialiștilor și nu numai. 
Dar care sint o.ire m >ti-.«.le 
care au cauzat absența „Mare
lui Frate1* le la ic -t tîrg al 
fostei si dr co nu. actualei „cre
tine** Intr-ale comun mului 9 
S-^u vehiculat si j-hii per e. 'a* 
foarte mul’e alternațivo «ici.
intre ziari tu arredi'.iți' la TIB 
'91. Ba că Uni’ nna Srr. ftfc ar 
fi mult mai ir.teresa'ă do d ’ i- 
rasarea de v- "'ii1 i-'-iri ,'u- 
cru pe car-1, in par: nteză fi’* 
« u . no| il ' ,y> tir « ,
fără r.i'i un rezultat), ha o", în.

Țurî spanie ia HB ’9i (I)

repUblic a “moldo V A
Una un piui-Jls..- ale

ediției actuale a ilB a tos, ta.a 
in .ala participarea in piem.c- 
i u, jub s'.ia ardul ir.cola.. a 
li publici! ..loido.a. In.ilata «u 
ia parte 1H actuala ediție a țu
guiul Moldoxa a beneficiat de 
un spațiu expozițion-d ile 67 mp 
niniiii in pavilionul centrai, a 
lături de România. Este cu alil 
mal lăudabilă inițiativa organi
zatorilor cu cit, apă cum iv<a 
să ne mărturisească dl. ( C'ojo- 
caru, secret; rui CCI a României 
„acest spațiu a fost oferit frați
lor noștri de peste Brut fără a 
percepe vreo taxă de închiriere 
Și credem că nu inai e nevoie 
sa vă informăm despre imensul 
succes de care s-a bucurat pa
vilionul moldovean1*.

Informații despie participai ea 
la TIB '91 a Republicii Moldova 
ne-au fost oferite, intr.un cadru 
oficial, la conferința de presă 
organizată miercuri 16 octombrie, 
la Centrul de presă a) tîrgului. 
și Intr-un cadru mai destins la 
cockteil-ul oferit ulterior la Sna- 
gov. Astfel, avram să aflăm de 
la dl. Vasile Gandrabura pre
ședintele Camerei do Comei ( și 
Industrie a Moldovei < ,'i „pa'ti- 
ciparea la TIB a CCI a Moldo
vei este în fapt o premieră in 
noile condiții politico-economi- 
ce ale țârii1* (firmele moldove
nești au mai participat și la alte 
ediții, dar sub flamura roșii a 
Marelui Popor Sovietic). La ac

cu nu >i-a revenit după puciul 
din august, ba ca președintele 
Goroaciuv ar fi sistat in totali
tate exporturile ?!, sau pur și 
simplu pentru ca Gorb.iciov nu 
mai agieeaza con lucerea de la 
Bueurejti. Dar desigur, ci.ncoio 
de sutele de scenarii si ni tive 
care se pot invoca, cel mai cre
dibil rămine cel oficial. Pun tul 
de ve Icre oficial asupra acestei 
probleme a fost oferit reprezen- 

t fanților mass.mediei de către
dl. Tudor Verona, director al 
ITE. 1 « conferm’a de presă i- 
naugurală din 10 octombrie. 
Domni.) sa a explicat absența 
n «i.il iii a URSS ca fiind dato
rată „constrinrȚoriior pronomirp 
'■ii « are se c înfruntă URSS în 
noul drum d ■ trecere la econo
mii le r‘.a'l"

f'ă > s‘e s iu nu așa. numai 
D'imnr—• u mal Mic. (Oricum Ip- 
sa de la rin m a t’I’SS a fo t 
put-rnic resimțită, dar nic idecurn ' 
l<nbnsă.

iua.a Jiție insa, Ce.e 30 de Ur
me, mlr. pl m lei i și asociații din 
ll'.pub.na Mol iova, prezente 
inii un paviuon distinct, prezin
tă rvuoZurile Im intimul t'mp, 
realizări ce constituie un prun 
pa-. pe calea competitr. itațn.

Mulțimea de vizitatori care au 
lu t cu asalt, încă din prima zi, 
pavilionul m iklovean, aveau să 

5n»Ml< a exponatele sint mai 
mult .in categoria bunurilor de 
consum, decit a tehnicii și in. 
du-triei. O explicație ave; să 
ne-o ofere dl. Constantin Tam- 
piza, prim vice-prim ministru 
al Guvernului de la C'hișinaii, mi
nistru al economiei naționale. 
Domnia sa a relevat faptul că la 
ora actuală in histria Moldovei 
este, na să folosim o sintagmă 
caragialescă „sublimă dar lip
sește cu desăvirșire1*. In aceste 
condițiuni... „în ciuda faptului 
că nu avem o industrie compe
titivă — a relevat dl. Tampiz.a 
— considerăm că participarea la 
acest tirg constituie în primul 
rind o fereastră între frați și un 
prim pas spre Occident. Pentru 
ci in cnrîn I întreaga lume va 
auzi despre Moldova11.

Trecindti-se apoi la prezenta
rea relațiilor economice dintre 
România și Moldova vorbitorul 
a arăt .t că volumul schimburi
lor dintre cele doua țări a cres
cut de I ori față de aceeași 
perioadă a anului trecut Toto
dată «.a arătat că rol-iliiln co
merciale sînt îngreunate de fap

Tîrgul Internațional Bucu
rești a lebutat anul acesta in- 
tr-un mod tacit, lipsit fiind de 
fastul .inaugural ce i se făcea 
pina nu demult. Au lipsit și 
panglica tricoloră, și pennuța de 
catif. i cu foiiecuța inaugurală. 
Au lipsit și magistralele cuvîn- 
tări și aplauzele puternice, pre
lungite.

uar pentru că T1B reprezenta 
totuși un moment’ important 
pentru România, au fost de față 
la deschidere citeva personali 
tați marcante ale vieții politice 
din țara noastră. Amintim din
tre aceștia pe dl. Aurel Ghibu- 
țiu. președintele CCI a României 
(care a rostit „cuvintarea” inau- 
Ktr-uhi, rezumată la cuvintele 
„Declar deschisă ediția a XVII-a 
a TIB**); dl. Constantin Cojoca
rii, secretar al CCI; dl. Victor 
Atan-sie Stănculescu, ministru 
al industriei in cabinetul demi- 
siorlar: dl. Adrian Năstase mi
nistru de externe: dl. Petru 
Mărculcscu. ministrul agricultu
rii’ dl Constantin Fota. minis
trul comerțului și turismului; 
domnii senatori Vasile Văcaru 
si Dan losif; dl. deputat Ion 
R'tiu: ambasadorii statelor par
ticipante cu pavilion național, 
oameni do afaceri și reprezentanți 
ni mass-modiri de pe întregul 
madamon 1. Fără îndoială, vizita 
acestora s-a materializat. am 
inun1’. nu atît în vizionarea e. 
fentivă a exponatelor, cit în spe
cial. in protocolul și declarațiile 
acordate mesei.

In une’e cercuri s-a fîcut mult 
caz de absenta, cel puțin a unui 
masai, al președintelui Ilie'CU. 
Acesta si-a făcut. în cele din 
urmă, apariția. într-un moment 
cu tn'ul si cu to*ul neașteptat, in 
penultima zl a tîrpii'tii, motivlnd 
în'îrzierea cu problemele deose
bite puse de alcătuirea unui nou

tul că rubia s-a devalorizat și 
se inlimpină greutăți la plata 
in \ăluia. Pe londul acestor gre
utăți reprezentanții Moldovei au 
propus ca deconturile sa se facă 
prmlr-un lond special. Se consi
deră, de asemenea, că in con
textul economic actual din cele 
doua țări, nu numai schimbul 
economic și comercial este de
finitoriu, ci mai cu seama con
lucrarea pentru realizarea unui 
studiu comun de economie de 
piață. .......

In ceea ce privește amintitele 
relații, pe viitor se prevede ca, 
pe lingă acordurile recent în. 
cheiate cu Camerele de Comerț 
și Industrie ale județelor Iași, 
Brașov, Bjcău, Vaslui, Botoșani, 
Galați și Vrancca, să se creeze 
peste 100 de întreprinderi mixte 
intr-o așa zisă „zonă economică1*.

Să mai precizăm, înainte de a 
încheia, că In chiar ziua aminti
tă, în cadrul cockteil-ului de la 
Snagov a fost perfectat un prim 
acord ce nu poate dccît să no 
bucure. Este vorba de crcerca li
nei Camere de Comerț și Indus
trie comune, bilaterale.

„Nu ne îndoim de faptul că la 
viitoarea ediție a tîrgului Repu
blica Moldova va avea o parti
cipare net superioară, atit din 
punct de vedere calitativ cît și 
cantitativ1*. Aceasta a fost asini 
rarea pe care nc-a dat.o dl. Vă
dim Croitorii, directorul stand'i- 
bii Moldovei de la TIB '91. Așa 
să fie I J lu.- ■

Ghici cine vine la... TiB 3
cabinei mnusiei uu. Vizita dom
nului Iliescu a însemnat, in fapt, 
un veritabil galop de sănătate, 
dat fund faptul că. presat de 
timp, ții. Ion Iliescu s-a rezumat 
Ia a efectua rapid protocolul la 
pavilioanele națipnale. Dat fiind 
că domnia sa a „beneficiat1* de 
o gardă de corp impenetrabilă, 
nc-a fost realmente imponbil 
să-i solicităm președintelui Ro
mâniei o declarație în ex
clusivitate, mu!țumindu-ne cu 
declarația oferită. în finalul 
vizitei, ziariștilor prezenți : 
„Mi-a făcut plăcere să vizitez 
tîrgul din acest an. Din ceea ce 
am putilt constata și din ceea ce 
mi-ziu relatat organizatorii tîr
gului — șt români si străini — 
este fără îndoială un progres fa
tă de fireturile anterioare. în 
ciuda unor probleme care au 
apărut in viata noastră politică, 
a unor tulburări, văd că oame
nii de afaceri sint mult mai rea
liști, mai optimiști si cu o viziu
ne de perspectivă. Sint mai di. 
namici in domeniul cooperării. 
D • fapt, nicăieri in lume nu c- 
ri.stă o stabiptate absolută. Pes
te fot sint probleme, dar viata 
merge înainte si ea pune baze
le stabilității interne si a celei 
internation'ile. Din acest punct, 
de vedere, prezenta la lira mar
chează tocmai această deschide, 
re, această întcleaere din partea 
oamenilor de afaceri. F,.ri ’ă in 
primul rînd o dublare a pre

Văzute și auzite la TI® '91
• EXr.MBLU DE DEMONICA- 

’I’IE ! l’e parcursul vizitării 
lirguiui de culre personalitățile 
pontice atmosiera a fost atit oe 
destinsă îilcit, printre d.scuțiiie 
economice aie d-lui Stănculescu, 
sJ iu mtii implementat și trazȘ 
menite a întreține atmoslera 
creata. Un asttcl de „incident11 
s-a petrecut și la intrarea in pa- 
vilidhill Suediei, unde ușa de la 
intrare nu permitea accesul de
cit „în șir indian11. Acest lucru 
ii dat naștere unei dileme acute: 
Cine' intiă primul ? Soluția a 
propus-o dl. senator V. Vacăru 
(FSN): „Să respectăm mai întîi 
miniștrii, apoi opoziția iar îti 
final majoritarii1*. Idee ce a fost 
Cjmpletâtă de dl. Ion Rațiu prin 
afirmația: „Ca să arătam demo. 
crația1*

• DOMN Ui. ION RATIU LA 
CONDUCERE. In suita de stan
duri vizitate, dș caravana oficia
lă s-a înscris și cel al firmei 
„Tractorul1* din Brașov. Aici, 
în timp C6 se discuta febril si
tuația agricultiirii românești, dl. 
Ion Rațiu, jovial ca întotdeauna, 
n-a pregetat să se așeze la vo
lanul untli UNIVERSAL, pozînd 
in postură de „paim-agricultor** 
al țarii, spre deliciul asistenței 
și mai ales a> fotoreporterilor 
care nu au scăpat ocazia de a-1 
imortaliza pe peliculă. Pentru 
că, vorba domnului Victor Sur- 
du „uitb-așa ați ajuns și la con
ducere, domnule Rațiu** și făru 
campanie electorală.

• PRIVATIZAȚI I PRIVATI
ZAȚI I După închiderea ' porți
lor, seara la TIB își fac apariția, 
rînd pe rînd, organele de pază, 
fie ele polițienești sau de detec
tivi p,trliciilari angajați de fir
mele participante pentru a la fi 
puse în siguranță exponatele. 
Cu toate accstc.a se mai găseso 
amatori de potlogării care nu e- 
zită să dea buzna nopof'iți la 
biinurilo altora. A’a a fost ra
zul și cu Crăciun Aurel și Bir

zenței e.vterne, a numărului de 
firme și pavilioane naționale 
foarte reprezenrain’ța- Cele mai 
puternice sint cele Mb ‘"frerma- 
nici. Austriei, Franței, al- altor 
țări șt firme de mare pre tigiu. 
Consider că este un tira activ 
unde se poartă negocieri, se sta
bilesc contacte, se inehete con
tracte sau se stabilesc punți 
pentru dezvoltarea unor cnopa. 

rări, ceea ce constituie wi lucru 
foarte bun pentru perspectiva 
dezvoltării activității, inclu ,v 
a unităților noa tw ccot ice. 
Am văzut fbctrte~‘miil‘e.
ale noa tre, re/yr Z<b't4riti ■ r’r t 
treprinderi aflati- 'ci o-,ari
cu firme străine si car- •n' '• 
găsesc diverse forme de coope
rare care să ridice dotarea uni
tăților noastre, pentru, n se co
necta la t.ohnolnnif de i’?rf si. în 
același timp, pentru a^i- asiaura 
cooperarea pe plan internațional. 
Deci, putem spune că este un 
lucru bun, poziții), care, marchea
ză transformările en'.q’ ad Iht în 
economia rnm'incrrWi. • Ariiră re. 
flectă, prin msăsi prezența la 
lira, această mișcare. această 
deplasare spre economia de pia
ță. De aceasTă dată, mișcarea 
este reprczen'tată mtil bine' decît 
anul trecut, mr" ohrttPrtfi rtojtri 
au inc put să bivețe Utlele lu
cruri, au învățat tWnlrș nego
cierilor, ceea ce este' un llicru
bun1*.

ui «ku.c: cu'-.? au sust-rtisj. Xr> 
noaptea ue l'J- ; rx*tombrie de 
lu paviii-Jnil germ a '.\'t mai 
precis de la firma 1‘NR'UM'Ai. I’ 
mărluri de piotoc-u țțijffivi, co
niac, sucuri) in v.d -. v <J(w 47 
DM. în aparen. furt banal.
Inedi ul survin. tUnci cind
vom spune că cei doi erau, ni
meni alții, decît .• • ■ tifril parti
culari angajați de filma sus-a- 
mintită pentru a-i» apăra bunu
rile. Halal apărare 1 Pină una 
alta insă, celor doi polițiști pri
vatizați II s i apb.'a? priva
re de libertine.

• ROMANUL TOT...,. ROMAN. 
Ca în- fiecare an, la o mani
festare de asemenea . oftk'ergură, 
în cadrul cărcfa' beclanfc jdaca 
fără îndoială un rol ■Jhportpnt. 
la pavilioanele națjyrțote ale țâ
rilor occidentale prve<m și la 
standurile marilor corporații in
ternaționale s-au- distribuit gra
tuit pliante, insigne,, fțungi, pi
xuri și alte asemenea „materia
le de propagandă**. .Iașp- neferici
re nc-a lăsat un gust mâl mult 
decit amar felul cum cetățenii 
români au înțeles să îritfre Iii po
sesia acestora, adfcă uziiind de 
metoda „grămezii dlsibrdonate** 
asemenea celor dedhYlșâte da 
„parole** de genul „Hai, C-a bă
gat zjthăr l“. Mai mult decît atît, 
după epuizarea acestora, trccmd 
peste orice fărimă de demnitate 
nu au ezitat să se milogească 
pentru încă un pix sau o pla
să (1?) creînd, in Vlz unea dis
tinșilor oaspeți, imagini sinoni
me CU cele ale refugiat i-lor kurzi.

Vis-a-vis1 de cele relatate aici, 
nu putem să nu punem urmă
toarea întrebare: oare am ajuns 
chiar la un stadiu atît de de
gradant Incit să ne milogim chiar 
și pentru o pungă do plastic ? 
Desigur, sîntem de .«-jrd ii cu 
afirmația că nu exi *;i r hire 
fără uscături. Dar i .■ te faci 
rînd aproape întreagn pă.lure 
risca să sc usuce ? „
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HOROSCOP
SCORPION

(22 octombrie — 21 noiembrie)
Aplicînd metode originale, ob

țineți un rezultat inedit.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Veți primi un mesaj cifrat, a 

cărei proveniență rămine mister 
pentru dv... preț de citeva clipe.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Azi vă descoperi ți o nouă vo

cație: ,,cultiv irea“ cornutelor 
mari.

VARSATOR
(20 ianuarie — 18 februarie)
Dacă anturajuj dv. este alcă- 

luit preponderent din sexul slab, 
fiți tare!

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)
Cu dragoste, toate bucuriile sini 

posibile. Surpriza vine dintr-un 
unghi considerat... mort.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Dacă ați adăuga la ambiție pu
țină modestie, paharul ce vț se 
servește azi ar fi mai ușor de în
ghițit...

TAI R
(21 aprilie — 21 mai)

Un om pe care nu-1 puteți su
feri vă va oferi o lecție de bun 
simț.

GEMENI
Gura păcătosului macină verzi 

șl uscate. Cmc ascultă e pier
dut.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Nu se știe cine vine la cină I 
ș. nu gustă din f“lul patru.

LEI’
(23 iulie — 22 august)

Sar părea că aveți ceva dato- 
i ii la... curte Achitați-le, cl(ir dis
cret.»

FECIOARA
f (23 august — 21 septembrie)
' E prea ttrziu ca să rr^.. aban
donați. Girsa cu obstacole conti
nuă, în stiluj turmei fără păstor.

BALANJA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Foarte țeapăn este și va 1 amine 
omul cu caa e sa tapiponați...

Programul 1 V
MIERC LRJ

23 octombrie 1991
10.00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei. ,
10.30 Film serial. *

Clllmal meu vis va Ii pentru
line!
Ep.sodul 3.

11.30 sept. Super Clianncl,
12.40 Ora de inuzi â.
13.30 Virsta a treia.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Festiva,ul de folclor,
14.50 S.O.S. Natural
15.20 Avanprem.era TV.
15.30 Preun.vei itaria, 
16,00 Teleș .oaia.
16.30 Toamna muzicală.
16.50 T'agerea Pioiio .pies.
17, u0 Știri,
17,03 Cărți ț, idei. „
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 ItinerarM
18, J0 Reflector.
19,00 Arte vizuale.
19.30 Desero- animate.
20,00 Actualități.
20.40 Sport.
20,.>0 Studioul economic,
21,23 Fotbal; Genoa — Dinamo 

București, in turul al Il-lea, 
ai Gupei WEFA. !1 TinsmHiu- 
ne d,rectă de la Genoa. , 
In pauza: Ac'.nalibrți, ,> 4 .

23 2o feronica Parlamentului.
23,35 Pro mu ica. ■ i..

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

„LA mulți ani!“ și multă fericire domnișoarei Daniela Trică 
din partea prietenului ci Arcana Iosif, cu ocazia zilei de naștere. 
(3389)

ACUM cind adaugi al 20-lea trandafir în firul vieții tale dragă 
Silvia Nylaș, mama, tata și surioara Nicoleta îți urează mult no
roc, fericire și un călduros „La mulți ani!” (3392)

V1NZARI

VIND 2 medalioane de aur foarte vechi, proveniență arabă. 
Telefon 44506. Petroșani. (3410) .

VlND „Dacia 1 410“, cu 5 viteze an fabricație 1990, cumpăr 
furgonctu sau TV. Telefon 45363. (3499>.

VIND scinduri de brad, 10 mc, natea I. Informați i, strada 
Muncii nr. 12, ap. 3, după ora 15. (33 .0

VIND televizor „Diamant" și li. i r „Eram", nou. Telefon 
42744, după ora 16. (3401)

VIND „Fiat 1300", stare de funcționare perfectă. Lazăr Idalia, 
strada Gh. Barițiu nr. 24. Petroșani. (3409)

VIND înscriere ..Dacia", august 1986. Telefon 45187, între o- 
rele IC—19. (3391)

SCHIMBI RI DE I Of I INȚA

SCHIMB garsonieră, ultracentral, Petroșani, cu similar Deva. 
Telefon 956/15217, după ora 16. (3406)

CAUT apartament, 2—3 camere Of»r recompensă. Cămin ne- 
familiști, Dîlja, camera 56, Crăciun llie <33°")

SCHIMB apartament, 2 camere, etaj I -uarla Bărbăteni, bloc 
26 B/18, cu garsonieră, confort I, e’ai I sau II cu Vulcan sau Pe
troșani. Relații între orele 8—10. (3m>

IHVEi I

Societatea comercială „IVI i rn-bar" Petroșani
(din Piața Victoriei) organizează c n ■ m ocuparea a două 

posturi de ospătari-barmani. CV. i va avea loc vineri, 
25 octombrie ora 1U.

1*11 RIH HI

PIERDUT legitimație veteran ue razuoi nr. 179314, elibera
tă de Asociația 'veteranilor de răzbui D .a. O declar nula. (339G) 

PIERDUT legitimație serviciu p' numi . Girgoci Dinu — Ga- 
briel, eliberata de U.E. Paroșeni. O uc .ai nu.a. (3398)

PIERDUI’ tichet butelie seria D n . .<31 pe numele Pu.șcașu 
Silviu, eliberat de Centrul de pre-.mai >i a buteliilor Aeroport. 
11 declar nul. (3400)

DEC 1

1 AM1L1A «Ir. Tcc.'lr este ala i 1 <1.. I Lasconi Victor 
greaua pierdere suferită <le decesul lai vin .,u

I ASCONI Al lil.l
Sincere condoleanțe. (3108)

1 AIV11LIA col. Zah este alături de Ir I iseoni Victor in gre
na suferință pricinuită de pierderea la mi

LASCONI \l RI I
Sincere condoleanțe. (3108)

I I .idim.i durere in suflet I...... .... • •«. > a in il.itcu din via
tă. după o lungă suferință, a ciiis .■>> ,. » i un Imn soț, lata
și bunic

BLI.O.II Dl 41 l r. H H
Ii vom păstra o veșnică amlaiue. l •»« mulai va — azi, oi a

11, de la domiciliu. (3407)

COMEMOI

SE împlinește 1 an de cind ii 
pilul nostru diag

POP I
37 i .

Amintirea lui va rămine veș-. 
Te plingem toată viața.

Dumnezeu să te odihnească r:
Tatu și mama. (3355)

i. i 'os l-a răpit pe co-

1 i

i noastre îndurerate.

. .

Electromontaj „CARPAȚI" 
S.A. - SIBIU

L FILIALA DEVA, lutul V ■ nan ■-

gj • angajează i ■ ■ > ;
ft <« -

automacai agiu, pentru i ... . .. >na Valea Jiului
fc_. Relații la telefon Deva ............ 70316b

I

Va fi pace in Orientul Mijlociu ?
Repetatele turnee efectuate de 

James Baker in Orientul Mijlo
ciu au ajuns intr-o etapă finală, 
stabilindu-se ca in perioada 30 
octombrie — 2 noiembrie să aibă 
loc, în sfirșit, conferința de pace 
pentru această regiune atît de 
zguduită de confruntări armate. 
Mai întîi conferința se anunțase 
la Lausanne (Elveția) apoi s-a 
revenit, stabilindu-se la Madrid. 
Acum este rindul lui Boris 
Pankin, ministrul de externe 
al Uniunii Sovietice, sâ contac
teze oficialitățile din zonă. La 
doar zece zile de la anunțarea 
acestei reuniuni care se dorește 
de pacificare au și început punc
tele de vedere divergente, ceea 
ce reliefează importanța acestui 
eveniment pentru stabilitatea din 
Orientul Mijlociu. Se ivesc, însă, 
luări de poziție ce ar putea 
transforma reuniunea de la Ma
drid într-un moment de escala
dare a tensiunilor din regiune. 
Deși, la Ierusalim, oraș sfint 
pentru evrei, creștini și musul
mani, s.a aprobat, doar cu trei 
voturi împotrivă, participarea 
Israelului la conferință, deși OEP 
a stabilit delegația ce va repre
zenta interesele palestinienilor 
perspectivele nu sînt liniștitoare 
întrucît s-au anunțat deja alte 
luări de poziție belicoase. Este 
cazul Iranului care și-a anunțat 
intențiile de a sprijini palesti
nienii cu trupe împotriva Israe
lului, apropiata conferință de la 
Madrid fiind aprec iată ca încă o

manevră a Statelor Unite. Pe de 
altă parte Israelul nu va renunța 
nici la teritoriile ocupate, nici 
la colonizarea lor și cu atit mai 
puțin la înființarea unui stat 
palestinian.

Dar. situația se complică și 
mai niult dacă luăm în conside
rare situația Irakului, alt stat 
oslil, declarat, al americanilor, 

Saddam Hussein neicrtîndu-i nici 
pe arabi că l-au lăsat singur în 
fața coaliției armate din zona 
Golfului. Fanatismul, atit de ca
racteristic lumii arabe, se află 
iarăși față în față cu raționa
lismul și pragmatismul american. 
Deveniți mai maleabili, probabil 
ca urmare a presiunilor diplo
matice și promisiunilor, Hafez 
al Assad, Hosni Mubarak regele 
I-Iussein și Israelul, a cărui popu
lație s-a săturat de un război 
costisitor, chiar și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, pot 
transforma apropiata conferință 

de la Madrid într-un moment de 
reaprindere a conflictului din 
Golf. în următoarele zile, pînă 
la deschiderea conferinței de la 
Madrid, sînt posibile modificări 
de atitudini ce ar putea periclita 
înainte de start acest eveniment 
care îmi reamintește de periplul 
mai vechi al lui Kissinger, în
cheiat, așa cum ne reamintim, 
nu numai cu ce s-a petrecut la 
Câmp David, ci și cu „trăinicia" 
acelor înțelegeri.

TilKiiu SpAtAIIU

Uniunea economică română 
a întreprinzătorilor particulari 

subfiliala Petroșani,

In colaborare cu GAAIA (Timpul Academic Marketing 
și Management) București organizează, în municipiul Pe
troșani, cursuri postuniversitare de perfecționare în do
meniul economici dc piață, cu durata de 6 luni. ,

— Marketing, Management și Tranzacții comerciale

Se pot înscrie absolvenții institutelor de invățămint 
superior și studenții.

Informații suplimentare și înscrierile se pot face la 
sediul uniunii din Bd. Republicii nr. 184, telefon 41120 
(lingă Teatrul de stat), zilnic, intre orele 8—1 1, iar marțea 
și joia și dc la 17—20.

La absolvire se eliberează atestate oficiale.

Sucursala forestieră 
Petroșani

iii sediul in strada \iighel Salign.v, nr. 3fi, 
vinde, la licitație, două bar.ici de lemn adaptabile penii u 

cabane in zona Jieț.

Licitația arc loc in data de L noiembrie 1901, la se
diul întreprinderii.

'in chioșcurile noastre, cartea anului J

HOROSCOP
sau

AJUTAȚI DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinere, pentru ..descoperirea” 

anticipată a viitorului I
. ,. ._____»- o**
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