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Centralizarea excesivă împiedică 
l'bertatea de inițiativă în economie

Țesutoria de mătase din 
Lupeni a avut dintotdeau- 
na necazuri. Acum situația 
»-a accentivit, din c® ia 
ce mai nTuTt, punînd la 
grea încercare râlxlarea 
oamenilor, liniști .i și si
guranța lor. Nu e nici o 
noutate c.A Țcsătoria mer
ge prost. Așa a mers și 
înainte, așa merge șt a- 
cum. Acest lucru rn> ar 
fi însă chiar așa de grav, 
deoarece, In ultimul timp 
porrA s-a mai mișcat ceva. 
Insă parcă sistematic a- 
ceastă unitate este împie
dicată să iasă din situația 
grea în care se află. Forul 
tutelar, centrala industria
lă a mătăsii, inului țl cb 
nepii București (CIMICJ in 
loc să ajute această imita
ta o „faultează" sistematic 
p«nînd-o In fața unor si
tuații fără precedent. Iată 
numai cîteva exempLe care 
evidențiază încă o dată da
ci mai era nevoie sistemul 
eritralizurii excesive și

pentru onlipsa de grijă 
meni.

Anul trecut, 
ziția centralei. 
60 de războaie, complete, 
de țesut, au fost muta.’

prin dispo- 
in jur de

Țesătoria de mătase 
Lup cili

din țesătoria din Lupeni 
la Deva și la Vălenii de 
Munte, fără să se tină sea
ma de opinia conducerii 
unității. După rewluțw 
la cîteva luni, aceste răz
boaie au fiost readuse la 
Lupeni, lot dia dispoziția 
centralei. Dar, de această da
tă toate au fost aduse des
completate. Acum «înt In 
imposibilitate să funcțione
ze. Cheltuielile dc transport 
cu siguranță vor fi supor
tate tot de Țc-.ătoria de 
mătase din La, eni, pusă

în situația de a gestiona 
niște utilaje cu care nu 
are ce fiice. Mai mult 
de-atît, unitatea din Lu
peni a fost determinată să 
producă pînză d« țesătură 
tip „Straja” fără a 1 se 
da voie să execute și fini
sajul acestui produs. Ast
fel prețul de producție al 
produsului se ridică la 26 
lei. m.p., In vreme ce pre
țul cu care II vinde țcti
toria este de 13,50 Ici, de
oarece se consideră produs 

•nefinisat. Și pentru ca ta- 
clmul să fie complet, fini
sajul pînzei respective a 
fost încredințat unității 
din Deva. Care Iși adaugă 
Ia cont prețul pentru fini
sare, ceea ce Înseamnă un 
beneficiu mult prs* muo 

comparația cu munca cc 
face. Prețul de vTnzare

fr»
se

Ghcnrghe CHIRVASA

(Continuare ia pag. a 2-a)

Ceaușeseu și...
cu arme

comerțui 
secrete

(■
A

Statele 
erot din România anumite 
dintre ci-lo mai performante in tehnolo
gia sovietică, in ultimii zece ani, prin 
intermediul a doi frați ai dictatorului, 
scrie prestigiosul ziar parizian ,J.c Man
ele" citind nu mai puțin cuuoscutul 
„Washington Post" din fi mai 19*»0. Po
trivit acestui cotidian, guvernul ameri
can ar fi plătit României mai mult du 
Ut milioane dolai I în cadrul unui pro
gram de informare coordonat de CIA. 
20 la sută din această sumă era dirija, 
lă qire Hveți.i, in conturi bancare con
trolat» de familia Ce.aușescu.

Armata nmiricană ar fi obținui in acest 
fel componente de arme tactice ncnu- 
clcnri-, mprinziml mai ales sistemele de 
apărare antiaerian^ atilizato de Uniu
nea Sovietică. In acest fel accesul la 
tehnologia sovietică în domeniul radar 
a ajutat americanii să realizeze avionul 
care scapă defectării, I’rintro „cumpără- 
Indli-" realizate de Statele Unite din

I uit»- au cumpărat in mod se- 
clemente

România ar fi rampe mobile de. lansare 
și ultimul model al rachetei antiaeriene 
sovietico „Silka". Cei care ati informat 
ziarul american recunosc că, dacă N.C. 
nu cm personal Implicat, acesta tran
zacții n-ar fi putut avea loc, cel puțin 
fără tacita lui încuviințare. Doi dintre 
frații lui ar fi fost direct amestecați în 
această afacere: Marin Ceause-icu, de 71 
ani, găsit «pinzttraf in 28 decembrie 
1989 la misiunea comercială romană de 
la Viena. pe cure o conducea, și gene
ralul Ilic t.'eaușc-scu, dc 6'1 
tul ministrului apărării 
consiliului politic superior 
armate.

In slirșit, cotidianul
I’ost" precizează că această „filieră (. c.lll- 
șescti" făcea pai te dintr-im plan mai 
vast al cumpărării de maiori >1 v>l-ficat 
folosii de țările Tratatului d. 
via.

ani. ndjtinc- 
și secretarul 

al forțelor

UJ-

l. mmi iri

lori după-amiază, toți lo
cuitorii din Valea Jiului au 
urmărit îngrijorați, cu su
fletul la gură, evenimen
tele de vandalism provo
cate pe cunoscutele artere 
ale Capitalei, la Televizi
unea Română, de cîteva 
sute de indivizi porniți 
pentru a crea tensiuni și 
instabilitate în

Toți ca unul, 
unit iarăși în 
nerei noastre

țară.
minerii s-au 
apărarea ti- 

democrații
pentru care au optat 
primele alegeri libere 
la 20 mai. /Aseară, mit de 
mineri au pornit spro 
București pentru n-și ex
prima dorin..a pentru
stabilitate și democrație. 
Așa cum ne informa dom
nul Gheorghe Popcscu, 
impiegat la stația CFR Pe
troșani, mii de mineri au 
plecat spre București, la li
rele 21,33 șî 
garnituri de l 
2G vagoane 
I.» ora 22,30 se 
încă o garnitură 
vagoane. Vom 
ziarul dc mîine..

22. cu două
însumi adtren 

da persoane, 
pregătea

18
fu

cu 
reveni

• • •

Nu dorim să facem nea
părat o legătură între căr
bune și Campionatul mon
dial de fotbal pentru a fi 
în actualitate. Dar în loc 
să fie un Jplus de produc
ție, la «nAi.i I.onea, așa 
cum eraiti nil de mult asi
gurați că „nu sint pro
bleme deosebite", se înregis
trează peste 1000 de tone 
restanță. c adevărat. Ju
mătate zi de muncii. Cc 
s-a întimplai ? Analiza 
cauzelor a dus la plasarea 
neenrespunzătoare în căr
bune, respectiv 420 de oa
meni in loc de 520. Dife
rența de 100 do posturi 
n«*prestate zilnic, repre
zintă, practic, acoperirea 
liniei de front pentru două 
abataje frontale pe patru 
schimburi.

Am comparat ,absențele

COMOHCAT DiN
PRESEfiihfELCIr 1 I I

In dimineața zilei de miercuri forțele de 
ordine au acționat, in baza temeiului legal 
privind restabilirea ordinii publice, degajind 
Piața Universității, după care s-au întreprins 
toate operațiunile de salubrizare a zonei. A* 
ceste operațiuni s au desfășurat fără inciden
te deosebite, fiind reținute un număr de per
soane care se fac a inovate de încălcarea re
gulilor elementare de ordine publică.

Incepînd cu ora 14,00, un număr de in
divizi tu cuțite și sticle incendiare, extrem 
de violenți, au atacat forțele de poliție, pro
vocând molestări grave ale unora dintre a- 
cestea, au incendiat autobuze și camioane ale 
Poliției și au pătrund in Piața Universității, 
instigind Ia violență șl dezordine publică.

Ne adresăm tuturor cetățenilor Capitalei, 
in numele democrației cîștigate prin alege
rile libere» să respingă cu toată hotărîrea 
actele iresponsabile de violență și să sprijine 
organele de ordine în restabilirea situației de 
calm și legalitate. Chemăm toate forțele con
știente și responsabile să se adune în jurul 
clădirii guvernului și Televiziunii pentru a 
curma Încercările de forță ale acestor grupuri 
extremiste, pentru a apăra democrația atit 
de greu cucerită.

î

i

1. U. M. P.

Fereastră spre viitor

Competență e Valoare ■ Creativitate
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„Coppa del Mondo

In pagina a 3-a
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cărbunele
ncmotlvate înregistrate 
luni 11 iunie față de zilele 
precedente. Dacă de la în
ceputul lunii s-au înregis
trat, în medie pe zi, intre 
GU >i 80 de. nemntivate. în 
11 iunie au fost 202 și 158 
de foi de boală. Or, din 
520 de posturi stabilite să 
fie prestate în cărbune, da
că scădem pe cele 202, n- 
jungcin ta o primă conclu
zie asupra cauzei 
zărilor: dublarea 
satelor din prima 
t >arc a...... f'oppei
do". Pentru a fl cunoscută 
de toată lumea ți „contri
buția" fiecărui sector pro
ductiv în parte o redăm

Astăzi 
pe micile 

ecrane, 
la Coppa 

de! Mondt

nercali- 
ncmoli- 
zi lticră- 
ilcl Mon-

Simion l’OI’

(( nntinu.iri in |>.ig a 2 a)

Iugoslavia — ( olum- 
bia — ora 18.00

Camerun — România 
— ora 18,00 (direct)

Italia — SI A — ora
22,00 (direct)

In pag. a 4-a
alte relatări de ta Cam
pionatul Mon ’i il de 
1 olltal.
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MEMBRII Asociației foș
tilor deținuți politici și a 
victimelor dictaturii, filia
la Petroșani, sînt convocați 
la adunarea filialei. Adu
narea va avea loc dumini
că, 17 iunie, ora 10, la Ca
sa de cultură din Petro
șani.

INIȚIATIVA PARTICU
LARA. La Uricani, in a_ 
propierca pieței (micropic- 
ței) agroalimcntare, a fost 
deschis un atelier de mică 
industrie, unitate particu
lară. Este vorba de un 
atelier de construcții me
talice.

EXCURSII PENTRU 
PENSIONARI: în 20 iunie 
la Gcoagiu Băi, iar în 27, 
28 și 29 iunie in stațiunea 
Felix — Oradea. Excursi
ile, cu autocarul, sînt or
ganizate de sindicatul liber 
al pensionarilor din Petro
șani. înscrierile la Casa 
pensionarilor.

EDILITARE. Multe au 
mai „moștenit" edilii l’e- 
troșaniului ! Suprafețele 
apreciabile d.n preajma 

noilor blocuri au rămas 
ncsistematizatc. Este și ca
zul blocurilor 13 B și 13 C 
situate pe strada „Avram 
Iancu" din Petroșani. Pe 
cînd constructorii își vor 
termina treaba? Locatarii 
sînt obligați să facă ade
vărat alpinism, urcind și 
coborînd movile de pă- 
mînt. Iar cînd plouă, ce 
sa mai vorbim 1 (Al.II.)

BIȘNIȚARII din Vul
can — și nu numai de aiei 
— nu citesc ziarele ? Sau 
cum s.ar putea interpreta 
faptul că și după Hotărî- 
rca C'MI’UN ei își desfășoa
ră in continuare „activita
tea" nestingheriți de ni
meni. Primăria și Poliția 
orașului ar fi trebuit să-și 
intre în atribuțiuni. Ce 
mai așteaptă ? (P.N )

IIARKOV este inscrip
ția pe brelocul găsit, îm
preună cu o legătură dc 
chei, in urm i cu o săptă- 
mină și adus la redacții’ 
ieri dc o binevoitoare. Pe 
legătură se află 3 chei dc 
yală și una de „Dacie". 
Brelocul cu legătura de 
chei se găsește la adminis
trația ziarului.

OSVALD DOREL în vîrs- 
tă de 31 de ani a dispărut 
de aproape doi ani de la 
Căminul dc bătrîni din Le
nea. Mama lui, bâtrină și 
bolnavă, ar vrea să știe 
dacă s-a înregistrat undeva 
prezența sau decesul lui 
In acest interval de timp.

DESFACEREA PRESEI, 
IN ACTUALITATE. Redac
ția noastră a fost vizitată 
in aceste zile dc vînzătoa- 
rele dc la chioșcurile de 
ziare din Petroșani. In pre
alabil, acestea au fost și 
la conducerea ICSMI, de 
care aparțin, pentru a a- 
duce la cunoștință condi
țiile grele de desfacere a 
presei, datorită numărului 
excesiv de publicații pe 
care le primesc din țară, 
din județ și din Valea Jiu
lui, publicații din care 
multe rărnîn ncvîndute și 
blochează spațiile și așa 
strimte. Printre alte cereri, 
care vizează conducerea 
ICSMI, au solicitat ca sec
torul de difuzare a presei 
să le repartizeze spre vîn- 
zare fiecare publicație in 
funcție de cererea cumpă
rătorilor și condițiile de 
de;,facere ale chioșcurilor.

Rubrică realizată <le 
loan DUBI K

• Mai mulți cititori 
s-au adresat redacției 
noastre solicitînd amă
nunte cu privire la re
țeaua școlilor profesiona
le și liceelor existente în 
municipiul Petroșani. Ni 
s-a comunicat de către 
Inspectoratul școlar ju
dețean că amănunte pri
vind profilul liceelor și 
al școlilor profesionale se 
pot cunoaște la secretari
atele respectivelor insti
tuții;

• -Admiterea în licee 
(clasa a IX-a, învățămîn- 
tul de zi și seral) se va 
desfășura astfel: 18—30

0
Z.

cu 
M.I
u 
tuf
O

Recomandări pentru 

Reviziile 
tehnice anuale
Dc la filiala municipală 

a ACR aflăm că cele două 
ateliere — din Petroșani 
și Lupe ni — sînt în per
manență pregătite pentru 
efectuarea reviziilor teh
nice anuale. Se recomandă 
membrilor ACR, ca și Ce
lorlalți proprietari de au
toturisme particulare, să 
apeleze la serviciile atelie
relor în primele două de
cade ale fiecărei luni, pen
tru a evita aglomerarea 
ce se creează de obicei în 
ultima decadă. Mai aflam 
că în curînd, filiala munici. 
pală își va redeschide se
diul agenției pentru relați
ile cu publicul, situat în 
ărada Republicii — Petro
șani Nord. Așteptăm cu 
interes ca agenția să intre 
in atribuțiuni. (I.M.)

„Coppa del Mondo" și... cărbunele
(Urinare din pag. 1) 

mai jos: f cil 22 <lc nemo- 
tivate, II cu 37 (sector în 
care prezența a slăbit vi
zibil). III — 18, IV — 74. 
V — 28. Pentru a ne ar
gumenta prima concluzie 
amintim că, și in ziua dc 
12, numărul de nemoțivate 
este dublu: ieri ni s-a co
municat că in 12 an fost 
185 dc nemotivate. Medicul 
întreprinderii a fost și el 
surprins dc faptul că luni 
dimineața s-nu prezentat 
la dispensar vreo 10 paci- 
cnți „tamponați" bine, n- 
dică bătuți. ( ind? Unde? 
Dc către cine? N-au vrut 
să spună.

Și o a doua concluzie le
gală tot de.......Coppa del
Mondo": se părăsesc mult 
mai devreme locurile dc 
muncă. Mai ales în schim
burile I și II, oamenii se 
grăbesc la puț. Evident, 
lotul se faco pe seama 
producției. Nu contestă ni
meni faptul că evenimen
tul sportiv la care, in sfir- 
șit, asistăm in direct din 
fotolii și nu mai sintem 
ncvoiți să luăm cu asalt 

iunie — înscrierea can- 
didaților și, după caz, 
efectuarea controlului 
medical. La profilurile la

Știri din 
învătămînt
care se susțin probe de 
aptitudini, fișele de în
scriere se depun pînă la
22 iunie, inclusiv; 23—28 
iunie — susținerea pro
belor de aptitudini și a- 
fișarca rezultatelor; 2—5 

Centralizarea excesivă
(Urmare din pag. 1)

al pînzei finisate se ridică 
la 29 lei m. Se poate so
coti cit pierde țesătorul 
din I.upeni, deși are posi
bilități să facă și finisarea. 
Dar nu este lăsată.

In asemenea situație, 
consiliul de administrație 
al țesătoriei din Lupeni nu 
a stat cu brațele încruci
șate. A căutat soluții de 
asigurare a unei rentabili
tăți care să o ajute să de
pășească greutățile finan
ciare. Au fost asimilate 
două produse, „Danina" și 
„Brădct", la prețurile de 
30 și 40 lei m.l. Totodată, 
există o înțelegere în pre
lucrarea unui fir texturat 
pentru obținerea unei sto
fe care va depăși ca va
loare 90 lei m.l., realizat 
deja, urmînd să intre în 
producția de serie.

munții pentru a prinde un 
semnal dc la cine știe ci
ne, este dc fierbinte actua
litate și merită să fie vă
zut. Dar, așa cum ne-au 
spus mai multe cadre tch- 
nico-ingincrcști de la mină, 
nimeni nu-i absurd dacă 
omul vine și cere să lu
creze pe un anumit schimb 
pentru n avea posibilitatea 
să vadă un meci. Carhcnii 
s-ar putea organiza să-i 
înlocuiască pe cei care au 
cerut schimbarea șutului. 
Dar ci nu se prezintă, pur 
și simplu, la lucru și, în 
acest caz, dezorganizează, 
nu pot fi plusate posturi în 
abataje, se merge cu im
provizații, iar cei care vin 
la lucru nu-și pot desfășu
ra în bune eondițiuni ac
tivitatea din simplul mo
tiv că unul nu poate mun
ci pentru doi.

Toate acestea se petrec 
în condițiile in care con
ducerea întreprinderii
conta pe o dfpășiro a pre
liminarului lunii cu ce] 
puțin 500 do tone, miză 
bazată tocmai pe condiți
ile de mumă existente la 

iulie — susținerea pro
belor scrise; 8 iulie — 
afișarea rezultatelor.

La învățămîntul dc zi au 
drept de înscriere pro
movați i clasei a VIII-a 
care nu au depășit vîrsta 
de 16 ani împliniți în a- 
nul 1990. La învățămîn
tul seral au drept de în
scriere persoanele care 
au absolvit școala gene
rală de 8 (7) ani precum 
și promovații gimnaziu
lui, fără limită de vîrstă 
și fără obligația de a fi 
angajați în muncă. Alte 
amănunte la secretariate
le liceelor. (A.II.)

Poșta redacției
VIRGINIA SINTEAN, 

Vulcan. Problema liftului 
din blocul dumneavoastră a 
făcut obiccml unui articol 
in ziarul nostru. In ce pri
vește cealaltă chestiune, a 
executării hidroizolației te
rasei, am aflat, de la EGCL 
cu blocul în care locuiți 
nu este cuprins, la acest 
gen de lucrări, în progra
marea făcută pe acest an. 
In limita materialelor e- 
xistente, operațiunea se 
va executa în afara lucră
rilor programate. Vă sfă
tuim să luați legătura cu 
asociația de locatari pen
tru a întocmi cerere în 
acest sens. (G.O.)

Interesul celor de Ia țc- 
sătorie se îndreaptă către 
producerea pînzei dc doc 
pentru echipamentul de 
lucru (salopete) al mine
rilor. Dacă se realizează a- 
cest fapt I C. Vulcan ar 
putea prelua confecționa
rea acestui echipament, a- 
dus cu eforturi financiare 
deloc neglijabile din țară. 
Existind avantaje și pen
tru CMVJ. Același lucru 
se intimplă și dacă țesă- 
toria de mătase preia e- 
xecuția cordelinci pentru 
mina, a filtrelor de mină. 
Condițiile tehnice din țe- 
sătorie permit acestea, dar 
este nevoie de comenzi 
ferme din partea combina
tului. Lucrătorii din țesă
torii? sînt interesați în 
această direcție și cre
dem că ar fi în interesul 
Văii Jiului să se realizeze 
aceste produse în condiții 
avantajoase pentru toată 
lumea.

mina I onca in iunie. Și 
încă o concluzie: cărbunele 
care n-a fost extras nu 
poate fi nici vîndut, pen
tru că nu-i. Deci nu se 
pot încasa hani pe el. Și 
dacă nu încasează, mina 
nu arc nici dc undo să 
plătească. Așa că, se pare, 
la plată se va constata „cit 
de scump" a fost biletul la 
„(oppa del Mondo" văzu
tă la televizor. Acum tre
buie să se știe că cine nu 
muncește...

l’OST SCRIPTUM: Am 
făcut un sondaj și la cele
lalte unități miniere din 
Valea Jiului. Lonea nu e 
singură. Fenomenul crește
rii absențelor nemotivate 
este ‘general, în zilele de 
11 și 12 la toate unitățile 
miniere. Absențele nemo- 
tivatc au crescut, iar căr
bunele extras a scăzut, 
combinatul înregistrînd un 
minus' de peste 4000 de 
tone zilnic.

Așadar „costul" biletului 
la „Coppa del Mondo" este 
lot atît de scump șl Ja 
alții, nu numai ja L ire i

AUTORUL

Liceul real-umanist din 
Lupeni

face cunoscut PROIECTUL PLANULUI DE 
ȘCOLARIZARE pentru anul școlar 1990—1991.
——I»■ -------------------------- 1----------------------------------------------------------

Nr. clase
PROFILUL înv. dc zi înv. seral

a IX-a a Xl-a a IX-a «a XI-a

REAL :
Matcmatică-fizic..
Chimie-biologie 
Fizică-chimie
UMANIST :
Istoric-științe sociale 
CHIMIE INDUSTRIAL \ 
MECANICA
ELECTROTEHNICA

Liceul ind
L u

angajează direct sau prin transfer

— muncitor de întreținere

Condiții de încadrare și salarizare sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 57/1974 și Le
gea nr. 12/1971.

1 1 I ■ r: « —

întreprinderea 
minieră Bărbăteni

încadrează urgent:

— paznici (bărbați)

Cei interesați se pol adresa comparti
mentului PIS al unității.

I.C.S. ALIMENTARA si
A.P. PETROȘANI 

angajează direct sau prin transfer 
următorul personal :

— fochist autorizat pentru cazane de 
joasă presiune

— paznici pentru obiective sociale. 
Retribuția se va face conform Legii nr.

57/1974.

MICA PUBLICITATE
ANIV ERSARI

SOȚIA Marița, copiii, 
nora și nepoțica urează 
scumpului lor soț, tată, 
socru și bunic Roman Tri- 
fu, multă sănătate, ferici
re și un călduros „La 
mulți ani 1“ cu ocazia îm
plinirii a 61 dc ani și ie
șirii la pensie. (1431)

FIICA Elena, ginerele 
Vali și nepoata Claudia u- 
rează scumpului lor Ro
man Trifu, cu ocazia îm
plinirii vîrstci dc 61 dc 
ani și ieșirii la pensie mul
tă sănătate fericire și „La 
mulți uni (1430) . ț.

SOȚUL, copiii, ginerele, 
nurorile și nepoții urează 
scumpei lor Strinu Elena, 
multă sănătate, fericire ți 
un călduros „La mulți 
ani 1" cu ocazia împlinirii 
a ('-O de ani. (14?3) * .

DECES

MULȚUMIM tuturor 
celor care au fost ală
turi dc noi și au con
dus-o pc ultimul său 
drum pc scumpa noastră 

BARDOCZ
MARGARETA

Familia îndoliată. 
(1436) *

COMEMORARE

MAMA, tata, sora și 
cumnatul anunță - cu 
durere neîncetată îm
plinirea a doi ant de 
cînd nemiloasa moarte 
l-a răpit dintre noi ne 
cel ce a fost

DALTOIU CRISTIAN
Nu-1 vom uita nici

odată. (1434)
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J FEREASTRĂ SPRE VIITOR

îS® Competență s Valoare ® Creativitate
„Nn ne comparăm 

decîț 
cu noi înșine”

Ce a putut să însemne, ce a însemnat, 
de fapt. Revoluția in destinul citadelei in
dustriale cu o istoric de 82 de ani si lega
tă cu mii de fire de mineritul Văii Jiu
lui — II W?

...Nu altceva decit. că nc-a așezat cu 
picioarele pe pămint..., pe terenul solid al 
realității;

...Ne-a eliberat de o dublă subordona- 
: re, de tot ce ne-a torturat de-a lungul a- 

nilor: cifre rigide ale unei planificări hi- 
pcrcentralizate, cu chinga schemelor im
puse de sus, în baza „indicațiilor pre
țioase", care ne-au prevăzut la „milime-

■ tru“ cît, ce, cum să producem, cum să 
muncim, cum să respirăm;

...Ne-a adus acolo unde ne-am zbătut
• să ajungem de ani de zile: să producem 

cit ți cum ne permit posibilitățile reale 
ale uzinei; să concepem ți să dimensio
năm activitatea liber, după un criteriu 
fundamental: eficiența.

Nu ne comparăm decit cu noi inșine, 
iată chintesența stadiului la care am a- 
juns după peste 5 luni de libertate.

...Un corolar al precizărilor de mai sus? 
Nicidecum, este abia o fereastră spre vi- 

; itor, o realitate menită să deschidă noi 
( perspective în producția de utilaje mini

ere. Iată opinia directorului uzinei, dr. ing.
• losif K lemen :
.' — Nu este vorba de o relație simplă,

cifrică: un plan ți producția realizată ci
■ de o sintagmă care implică multilateral,
! complex, toate domeniile și laturile pro- 
. cesului productiv.

Viitorul? Un salt!
Dintre domeniile vizate am reținut in

sistența pentru cercctare-dezvoltarc. Ma
terializarea ideii „prin noi înșine" porneș
te tocmai de la acest început — cercetarea, 
proiectarea, dezvoltarea — care decide 
scopul final — eficiența. In acest spirit a 

, fost regîndită întreaga activitate: cerce- 
i tarea, ca și proiectarea utilajelor să se 

constituie intr-un nucleu organizatoric 
propriu, rațional structurat, dimensionat 

r și direcționat, astfel îneît orice idee să 
. ajungă în cel mai scurt timp pc piață.

Și, desigur, in acest domeniu prioritar, în 
i funcție de rezultate, munca de creație va 

fi stimulată printr-un sistem propriu de
■ cointeresare decis în consiliul de admi- 
. nistrație.

Saltul spre viitor se concretizează In 
producția propriu-zisă, printr-o gîndirc 
pentru rctehnologizarea și reorganizarea 
fabricației, reînnoirea dotării. Există a- 
cum pentru toate acestea studii și fondu
rile nece^ire finalizării.

Iată cltcva noutăți în domeniul ciclului 
productiv — desfacerea, nctivikitea comer
cială. IUMP arc totală independență, în- 

: treținerc contacte directe cu beneficiarii.
■ Și încă ceva : 30 de uzine producătoare
i de utilaje miniere, petroliere, chimice și 

alimentare, printre care șl IUMP, s-au 
constituit în Societatea Industrlal-Export 
S.A., deci pc acțiuni, prima societate de 
acest gen în economie.

I

Gin (li rea liberă 
și parametrii 

competitivi
O discuțio eu ui> grup do specialiști 

d'-spre tematica actuală a ccrcctării-pro- 
iectării uzinale.

Obiectivul nostru, ne spune <11. Nicolae 
Uiro, inginer șef cu pregătirea fabrica
ției, nu este altul decit realizarea de 
produse noi cu parametri competitivi, 
utilaje care să răspundă mai bine ce
rințelor tehnologiilor miniere existente 
la ora actuală. Ne bucurăm de avantaje 
stimulative pentru o gindirc liberă. Sin- 
tem mai puțin tracasați de Centrală. 

Mai sînt, însă, multe opreliști din pri
cina aprovizionării greoaie. Ne luptăm 
cu greutățile, mizind pe forța și capaci
tatea de creație a colectivului, promo- 
vind valorile autentice, competența.

Care sînt perspectivele în domeniu ? 
Ne dau detalii conducătorii nemijlociți 
ai atelierelor de proicctarc-tehnologii și 
prelucrări la cald — inginerii Aurel A-

La potențialul real
<> întrebare în virtutea inerției : cit 

și cum lucrează uzina ? Răspunsul a 
fost explicit: Uzina produce la potenți
alul ei real. .«

Pentru că și la IUMP s-a trecut la 
5 zile lucrătoare pe săptămină; uzina, 
colectivul ei au trăit evenimentele aces
tei etape postrevoluționare cu frăinîntări 
specifice. Dar, cu toate frămintărilc și 
greutățile intîmpinate din pricina apro
vizionării încă deficitare cil materia pri
mă, producția s-a desfășurat normal.

Normal și în condițiile eficienței. Pen
tru că tot ce s-a produs s-a și vîndut. 
Adică nu se mai produce pentru stoc 
și nu se mai livrează in avans. Se vin
de și se încasează. Și totul in parametrii 
calității.

Este un certificat de viitor, pentru 
saltul la nivelul exigențelor pieții mon
diale. Pentru că acțiunile directe cu fir
mele llcmscheid, Klockner, Dauty, Ște
fan Disc, Gorlovka, 1 azos, Glinyk etc 
au pornit. In funcție de dezvoltarea re
lațiilor, exigențele economici de piață 
iși vor spune cuvintul.

Sora
Ceniișăresei?

Cei mai in măsură să imprime ritmul 
și „temperatura" muncii în uzină nu 
pot fi alții decit cei care o realizează și 
o coordonează.

In condițiile noului program de lu
cru, adică in 20—22 <lc zile lucrătoare 
in loc de 30—31 in ’89, producția medie 
lunară a acestui an se menține la a- 
eclași nivel, parametrii calitativi ai pro
ducției silit cel puțin egali cu cei din a- 
nul trecut, iar beneficiile sînt pe măsu
ra cerințelor reale, raționale, ale pro
ducției. ne-a spus <11. ing. Gheorglie 
Berea, șeful serviciului producție. Și 
este firesc să fie așa pentru că oamenii 
smt runliști, a crescut gradul lor de 
cointeresare, s-au convins că numai lu- 
crind mai mult cîștigă mai bine. Renun
țarea la acordul global dă posibilități 
meseriașilor de elită să se afirme pro
fesional.

Dar rezultatele muncii sînt stinjenito 
de aprovizionarea tehnico-malerială la 
produsele de bază care nu se ridică nici 
măcar hi strictul necesar. In noile con
diții alo economici de piață, structura 
sistemului do aprovizionare trebuie 
simplificată, pentru a se ajunge la re
lații directe cu furnizorii, fără in
termediar. Și încă ceva: continuă exo
dul cadrelor de înaltă calificare. < auza: 
s a larii mari, concedii extinse, 
grupe d< încadrare avantajoase. Adică 
necchilibrarea acestor avantaje intre 
diferite ramuri. Ceea coi valabil și iii 
ceea ce privește munca de creație. Intelec
tualitatea a fost o Cenușăreasă a „epocii d< 
aur". Și in prezent parcă am fi o sora 
mai mică a Ccnușărcsci. Au cîștigat cei 
caro au strigat mai tare.. Este vorba <l< 
recunoașterea inteligenței. Dacă vrem sa 
fim în pas cu 1 uropa este cazul s.i rc- 
gindim stimularea valorilor.

ron și Gheorglie Nedu. Se află in curs 
de asimilare, la capitolul produse noi, 
surse de alimentare cu siguranță intrin
secă pentru subteran, combine cu un 
singur braț pentru abataje cu front 
scurt, vagonul-siloz pentru subteran; se 
reproiectează carabinele chiblelor pentru 
puțurile de săpare. In perspectivă se 
are în vedere asimilarea susținerilor mi
niere în strate pe verticală, adaptarea 
combinelor de abataj Poisk la aceste sus
țineri precum și modernizarea unei ga
me largi din produsele curente. Pentru 
asigurarea portofoliului de comenzi pen
tru populație, se intenționează deschide
rea unui atelier de micro producițic pen
tru articole artizanale.

Sînteiii, totuși, 
optimiști: 

ne vom bucura 
de libertatea 

cîștigată
„Dacă lucrăm iii acest ritm, terminăm 

comenzile, mai ales că nu stăm chiar pc... 
roze cu ele, in citcva luni". Afirmația 
aparține unui linăr inginer, loan Da
raban, șeful secției susțineri miniere, 
secție cu o pondere de 70 la sută în 
producția uzinei. I ste vorba de GOI) <lc 
oameni, specialiști in construcții meta
lice. \u atins în aceste luni mediile 
producțiilor din regimul „focului con
tinuu", cnut nu prea au avut nici săr
bători, nici duminici. Acum In 5 zile fac 
mai mult, l-ac pentru că lucrează mai 
odihniți, cil alt spor.

1 mărul șef de secție ne-a vorbit des
pre mulți oameni din siibordinea lui, 
șefi de brigadă și de formații, di spre 
satisfacțiile și insalisfacțiili lor care nu 
smt străine <lc evenimi nti le din întrea
ga noastră sociel ite. „Ce ne supără și 
mă supără mai mult ? Nil-i imă liniștea 
la care speram după alegrii. Nu ne 
mulțumește nici aprovizionarea, viața 
culturală, starea <l<- spirit, iii general, 
mai ales frenezia unora de a prinde 
un loc pe „o cracă.. cit mai di sus", in
diferent eum, e.ileind chiar pc milele 
și conștiințe... S'ii! totuși un npliniisl: 
smt convins că vom ajunge fie. ai e > u 

picioarele pe pămîiit și ne vom bucura 
de libertatea cîștigată, de o viață civili
zată.

— Să vedeți tinerii mei pe cele două 
fluxuri, iscusința lor. Mi-c mai mare 
dragul să-i privesc. No spune Gheorghc 
Vesa, șef brigadă lăcătuși, zlre în briga
dă 53 do oameni, cu media de vîrstă 25 
de ani care produc, în proporție de 
70 la sută, pentru export. Lucrează așa 
pentru că sînt liberi. Anul trecut am 
ajuns și la 31 de posturi, cu duminicile 
și schimburile prelungite. Acum în 20 
de posturi producem Ia fel și cîștigăm 
mai bine. Totul c să fim bine aprovi
zionați. Cu disciplina nu avem proble
me. Să avem de lucru și liniște in țară. 
Știm să ne facem datoria.

Pentru (
îmbunătățirea 
condițiilor tle 
muncă și de |i 

viață
Satisfacerea revendicărilor mllmifo 

iilor privind îmbunătățirea condiții! 
de muncă și de viață constituie <> 
stantă in preocupările sindicatului l - 
bor, al consiliului de administrație. S- 
derulează un program complex penii u I 
îmbunătățirea microclimatului și condiți
ilor de protecție a muncii. S-atl con- I 
cretizat unele revendicări privind creș
terea sporurilor in sectoarele calde și 
încadrarea in categorii superioare de 
salarizare etc. Se înfăptuiesc o scama j 
de măsuri privind izolarea halelor. a 
vestiarelor, introducerea apei calde la 
turnătorie. Peste 3,2 milioane lei smt 
alocați pentru protecția muncii, comba
terea noxelor, îmbunătățirea ventilației 
etc. Domnii Gheorglie Marina, liderul 
sindicatului liber, și sing. Emil Stan, 
șeful compartimentului de protecție a 
muncii, ne vorbesc și despre alte măsuri 
care vor determina îmbunătățirea con
dițiilor de mumă și de protecție. Se 
au in vedere o scamă de inițiative pen
tru ocuparea timpului liber al muncito
rilor — organizarea de excursii, finali
zarea cantinei întreprinderii, a bazei 
sportive <lin Paring.

liste meritorie reciștigarea gratuităților 
de caro au fost frustrați salariații in 
anii dictaturii. Dar ca salariat! ai unei 
unități strîns legate prin tot ce produce 
de minoritul V ăii Jiului, muncitorii uzi
nei, mai cu seamă cei de la construcții 
metalice, formulează și alto revendicări 
privind majorarea salariilor și încadra-' 
ren in grupa a ll-a de muncă. Este 
o cerință în numele echității, pentru 
satisfacerea căreia muncitorii uzinei aș
teaptă ca sindicalul liber să se impună 
eu toată fermitatea.

Pagina realizată de

loan DllIElv
I o(o: Sorin OPRI-. \
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TELESE TERME (lîoiu- 
jres). — Victoria Came- 
unului asupra deținătoa- 

■<>i „Cupei Mondiale*1 — 
\rgentina — care a uluit 
uimea fotbalului întrunită 
in Italia, ca și înfrîngcrea 

vzentativei URSS la o 
il'. i autsideru, România, 

ntinuă să suscite vii co- 
rr ntarii aici, in Italia. Este 
i \ ident că interesul pentru 

iurile următoare din 
«rupă B. respectiv Argen- 
ma — URSS și România 

— Camerun a crescut e- 
norm, lucru reflectat de 
asaltul cu care au fost 
luate casele de bilete, mai 
ales pentru Intllnirea Ro
mânia — Camerun. Jocul 

in practicat de româniși 
unerunezi a făcut să 
ească și cota pariurilor. 
, tea mareînd adevărate 

>' uri...
Care ar fi, pe scurt, at- 

roriera din taberele celor 
!oua e h;pe înaintea in- 
s!n!rii de Joi seara 7

Imediat după meciul cu 
iune.’i Sovietică, forma- 
no.rtră s-a retra* la 

Si ’lia, la hotelul La 
ii i. unde arc condiții ex- 
•m de bune de recupera- 

■ • i antrenamente. .Tucă- 
orii au primit aprobarea 
i- i va 13 soțiile după 
arc au reintrat în progra

mul pregătirilor. Singurul 
care a revenit în tabăra 
de la Ibsceglia, de lingă 
Ba . după mai bine de 
pat; j <>. ■-• de absență, a 
fost J.ă ituș reținut pen
tru controlul antidoping ț| 
ăruia < trebuit sfl 1 se

: i o n r’i probă, întruat 
nrima r.'i a fost suficient
• cvi ’etdă pentru a v*

In tabăra
constata existența vreunei 
substanțe interzise. Roia- 
tînd acest incident, ziare
le italiene publică foto
grafia înaintașului nostru 
care, alături de Mathaeus, 
Careca și Scliillaci au de
venit vedetele „Coppei del 
Mondo". In numeroasele 
articole apărute pe margi
nea evoluției lui Lăcătuș, 
ziarele fac o serie de 
speculații referitoare la 
pictarea acestuia la Flo
rentina. In sprijinul aces
tor aserțiuni se aduce vi
zita pe care Mariana Lă
cătuș, soția atacantului 
nostim, a făcut-o la Flo
rența, pe care aceste zia
re au comentat-o ca urmă
rind achiziționarea unei 
case, in perspectiva înche
ierii contractului cu Flo
rentina. Vizita soției me
lc la Florența na are nici 
o lcgăt’iif cu Fioren^ina — 
a ținut să dezmintă ac~.te 
zvonuri Lăcătuș. .Se pare 
— așa cum am înțeles din- 
tr-o discuție cu domnul 
Cornel Dinu — adjunct al 
ministrului sporturilor — 
câ în tabăra de la Bisce- 
glia există o atmosferă de 
incertitudine cu privire la 
viitorul unor fotbaliști ro
mâni, curtați asiduu de 
unii impresari, care do
resc să-i atragă cu con
tracte pont ni o serie de 
mari cluburi europene. 
Printre cri vizați se mai 
află și Răducioiu. pene
trantul vîrf de atac dira- 
movrit, care a impresio
nat prin mobil itat» agr»
sivitatc și un bun control

tricolorilor
al balonului și pentru care 
clubul ar fi semnat hârtiile 
de accept. In vederea im
presarilor se mai află și 
Lun-; Clică Popescu . și 
Sal. Au.

In ceea ce privește for
mația pe care Emerich 
Jenei o va alinia în me
ciul cu Camerunul, de joi, 
există — după cum ne-a 
declarat domnul Mircea 
Angelescu, ministrul spor
turilor — o- incertitudine: 
Gică Popescu care, în me
ciul cu URSS, a suferit 
o ușoară Întindere la 
piciorul drept. El se află 
în tratamentul a patru 
medici (unul al lotului și 
trei italieni îndrăgostiți de 
tricolori), care îl supun u- 
nor ședințe cu laser și u- 
nor tratamente speciale de 
recuperare. Se speră un 
rezultat bun al acestor stră
danii, în caz contrar Rod
nic urmînd să Joace pe 
postul de fundaș central, 
în locul lui urmînd a fi in
trodus, probabil, Sândoi. 
Tabăra adversarilor noș
tri de la Fasane pare mult 
mai bulversată. Cele două 
eliminări din meciul cu 
Argentina ridică serioase 
probleme antrenorului so
vietic Nepomiajci In alcă
tuirea formației. Acesta se 
simte, de asemenea, prea 
mult talonat de ministrul 
camerunez al sporturilor, 
care încearcă să-i impună 
ce jucători urmează a fi 
folosiți. In plus, între ju
cători .și conducerea lotu
lui s-au produs tensiuni 
în legătură cu bursa pe ca
re aceștia o revendică pen

tru victoria din meciul cu 
Argentina. Cererea de a li 
se plăti 40 milioane de 
lire a fost respinsă, iar 
negocierile purtate pînă a- 
cum au dus la o scădere 
pînă la 16 milioane lire i- 
taliene.

Antrenorul sovietic, care 
a interzis accesul presei 
în jurul lotului, cu ex
cepția unui sfert de oră 
zilnic, a declarat: „In a- 
cest moment de glorie este 
ncrmal să ne gîndim la 
meciul de joi, cu echipa 
Rcmr.niei. Jucăto’ii români 
au demonstrat că știu să 
jc.ace inteligent și fără 
complexe. Sîrrt realist și 
consider jocul cu România 
mai dificil decît cel cu 
Argentina".

La ora cînd transmit a- 
ceste rînduri, cele două 
formații și-au reluat pre
gătirile pentru partida dc 
joi.

*

MOSCOVA (Rompres). —
Sub titlul „Unora le reu

șește", ziarul „Pravda" de 
luni publică o amplă co
respondență din Bari pe 
marginea actualului Cam
pionat mondial, rcliefînd 
aspectele esențiale din 
meciul dintre echipele Ro
mâniei și URSS, încheiat 
cu scorul de 2—0 In favoa
rea fotbaliștilor români.

Autorul corespondenței 
L. Lcbedev, citîndu-1 pe 
unul dintre antrenori» so
vietici, Iuri Morozov, men- 
țjonrvază că înfrîngerea e- 
chipci URSS s-a datorat 
„aventurismului tactic al 
jucătorilor sovietici, mai a- 
les în repriza a doua"

Un alt cutremur resimțit 
la București

In ziua de 12 iunie, la ora 7 22’15” s-a produs 
un cutremur in zona de graniță cu Bulgaria, la est 
de Giurgiu, la adincimea dc 10 kilometri, cu mag
nitudinea 4, scara Richter. Intensitatea cutremurului 
în zona centrală — 4 scara Mercali. Cutremurul a 
fost simțit la București, cu intensitatea I scara 
Mcrcalli. S-a simțit și la Giurgiu cu aceeași inten
sitate.

(Rompres)

RSFSR — pe calea 
suveranității de stat

Congres’’.! Dep.it.j. lor Po
porului al Federației Ruse, 
reunit în sesiune la Krem
lin, a adoptat, marți — 
cu majoritatea absolută de 
907 voturi pentru, 13 îm
potrivă și 9 abțineri — 
Declarația privind suvera
nitatea de stat a RSFSR, 
informează agenția TASS. 
Federația Rusă este un stat 
suveran, se relevă în do
cument, care stabilește pri
oritatea constituției RSFSR 
și a legilor republicii pe 
întreg teritoriul Federației 
Ruse. Se subliniază că 
RSFSR își rezervă dreptul 
ieșirii libere din compo
nența URSS In spiritul a- 
cordului unional și al le
gislației bazate pe acesta.

Declarația garantează pe 
teritoriul RSFSR drepturi
le și libertățile stipulate 
atît de Constituția republi
cană, cit și dc Constituția 
URSS, precum și de nor
mele de drept internațio
nal unanim recunoscute. 
Federația Rusă garantează 
tuturor cetățenilor RSFSR, 
partidelor politice, organi
zațiilor obștești și rcCgioa- 
sc, mișcărilor dc masă ce 
activează în limitele cons
tituției posibilități juridi
ce egale de a participa la 

conducerea treburilor de 
stat și obștești — relevă 
documentul.

Declarația proclamă a- 
tașamentul RSFSR la prin
cipiile de drept internațio
nal unanim recunoscute și 
hotărîrea de a trăi în 
pace și înțelegere cu toate 
țările și popoarele din lu
me, de a adopta toate ma
surile pentru a preveni 
conflictele internaționale, 
între națiuni și republici, 
apărlnd în acest fel inte. 
resele popoarelor Rusiei.

★
Primul Congres al De- 

putaților Poporului al
RSFSR a alcătuit, marți, 
Comisia constituțională în
sărcinată cu elaborarea 
schimbărilor ți modifică
rilor la legea fundamenta
lă a Federației Ruse — 
transmite agenția TASS 
Comisia este condusă de 
Boris Elțin, președintele 
Sovietului Suprem (parla
mentul) al RSFSR.

Prin adoptarea Decla
rației privind suveranitatea 
de -stat a RSFSR, Con
gresul și-a încheiat prima 
etapă a lucrărilor, urmînd 
să-și reia activitatea la 
16 iunie, adaugă TASS.

Cri mai mare yacbt pe 
gheață a f<>st îcille con
struit In 1870, la Nr.v 
York. Măsura 17,74 metri 
și avea o pinzâ de 326,35 
metri pățeați.

Caa mai marc viteză în. 
registrată la yachting pe 
gheață este de aproxima
tiv 2283 km/oră realizată 
dc John D Bucstaff, In 
1938.

Prima construcție a umil 
yacht pe nisip datează din 
4595. Cea mai mare vite
ză a fost de 123 km la oră 
realizată de Jean Paul 
lawe, in 1975.

Recordul Ia cursele do 
yachting II deține yaclitul 
regal Iîritania, aparținînd 
regelui Edward al Vll-lea 
și apoi lui Gcorgc al V- 
Ira care a • Iștigat 231 de 
urse.
Cea m u lungă cursă de 

yachtir.g este de 5713,6 km 
în competiția dintre Los 
Angeles — Tahiti Trans — 
Pacific, iar timpul cel mal 
scurt realizat a fost de 8 
zile, 13 ore, 9 minute dc 
către Eri■■ Tabcrley, tn 
1969.

Cel mai mare număr de 
concurenți Intr.o cursă dc 
yachting a fost de 1251 de 
ambarcațiuni. Înregistrat 
!n 1976.

Primul sportiv cate a 
cucerit medalia de aur la 
patru jocuri olimpice suc
cesive a fot Paul B. Elv- 
strom din Danemarca, Intre 
4918 și 1960.

Cel mal marc număr de 
națiuni participante a fost 

înregistrat la Cupa Ami
ralului. recordul fiind de 
19 națiuni cu citc tnri 
bărci fiecare, între anii 
1975 și 1979.

Cea mai veche referință 
despre patinaj se aflu In 
literatura scandinavă din 
secolul al n-lca, deși, în 
conformitate cu dovezile 
arheologice, sportul ar fi 
fost cunoseut cu )0 secole 
înainte. Cea mai voche |. 
lustrațic datează din 1498,

FAPT
DIVERS

cel mal vechi club dc pa
tinaj a fost fondat In 
Scoția în 1742, Iar primul 
patinoar artificial a fost 
Inaugurat la Londra In 
1812. Uniunea Internațio- 
nală dc Patinaj a fost fon
dată In 1892.

Cea mai lungă cursă cu 
patine se ține în Olanda, 
acoperind 200 de km, Iar 
cel mai scurt timp înregis
trat a fost dc 7 ore șl 35 
dc minute dc către Jcen 
van den Bcrg pe 3 februa
rie 1954.

Cel mai marc patinoar 
artificial din lume se află 
tn r.rcna olimpică de la

Moscova și arc o suprafa
ță de 2C174 metri pătrați.

Cel mal mare nun*4r de 
titluri obținute la patinaj 
artbtlc este în număr de 
10 fiind câștigate de 
Ulricli Salchow (Suedia) 
Intre 1901 și 1911, iar la 
femei, tot în număr de 10 
realizate de Sonja Henle 
(Norvegia) Intre 1927 șl 
1936.

Cele mai multe medalii 
de aur olimpice la patinaj 
artistic au fost cîștigate de 
Gillis Grafstrom (în număr 
de trei) Intre 1920 și 1928 
și de către Sonja Henie in
tre 1928 și Ft36.

Primul triplu Axei a fost 
executat de Vcrn Taylor 
(Canada) la Campionatele 
Mondiale de la Ottawa, In 
1978.

Perechea Serghel Sha- 
krai șl Marina Tcherkasova 
din URSS a fost prima ca
re a realizat o ridicare cu 
ră .urine dc patru ori la 
campionatul Internațional 
de la Helsinki In 1977.

Cel mal mare număr de 
note de 6 (In număr de 
II) n fost înregistrat la 
campionatul european de 
la Zagreb, Iugoslavia în 
1971, de către A. Zaitsev 
șl I Rodina din URSS.

Cele mai numeroase me
dalii de aur olimpice le-a 
obținut I.idia Skoblikova 
din URSS — două In 
1960 șl patru In 196.1, iar 
Tnga Voronin.i din URSS 
cinci medalii Intre 1924 și 
1928.

BULGARII DEMON- 
STREAZA. I’rima zi după 
alegerile din 10 iunie a 
debutat în Bulgaria cu o 
demonstrație tn fața clădi
rii Adunării Național*, un
de are loc prelucrarea re
zultatelor votului. Protes. 
telc slut îndreptate Împo
triva PC Bulgar (In. pre
zent socialist), care, potri
vit primelor prognoze, con
duce tn alegeri, situîndu» 
se Inainhta Uniunii For. 
țelor Democrate (UFD). 
Lulnd cuvintuî în fața 
sîmpatizanților UFD — 
transmite agenția BTA —, 
liderul acesteia, Jeliu Je- 
Iev, a declarat că UFD 
va Insista pentru organiza
rea de noi alegeri în ra
ioanele în care s-a stabilit 
că acestea au fost falsifi
cate. Nu vom face nici un 
compromis, a spus J. Je- 
lev, adăugind că, dacă va 
fi necesar, sc va declara 
grevă generală.

REUNfFlCAREA GER
MANIEI. „Intre URSS și 
RFG au fost înregistrate 
progrese în problema rcu. 
nificării Germaniei", sc 
afirmă lntr-un comunicat 
prezentat de televiziunea 
Sovietică în legătură cu 
convorbirile purtate la 
llr’p dc Hans Dictrich Gcns- 
chcr și Edil ard Șevard- 
nadze. „Aceste discuții a- 
supra unor probleme com

plexe erau nvesare și 
s-au dovedit a fi construc
tive", a indicat televiziu
nea sovietică, fără a fur
niza detalii asupra progre
selor înregistrate —- rela
tează agenția France Presse.

ACCEPT. Președintele 
Mihail Gorbaciov a ac
ceptat să se întâlnească 
marți la Moscova cu pre
ședinții celor trei republici

SCURTE ȘTIRI
baltice,* Vytautas Lands- 
bergfl, Anatoll Gorbunov 
șl Amold Ruutel — trans
mit agențiile France Pressc 
și Reuter.

ASASINATE. Din Lima 
se anunță că 20 de persoa
ne au fost asasinate și alte 
10 rănite, în cursui alege
rilor prezidențiale de du. 
minică din Peru. Intre cel 
asasinați se numără șl o 
serie de militari însărci
nați cu menținerea ordinii 
în cursul scrutinului.

BANII, BANII... Marca 
vest-germană nu este 
așteptată cu aceeași ardoa
re de toți cei care trăiesc 
acum în RD Germană, re
marcă, Intr-un comenta
riu, agenția AFP. Pentru 
majoritatea celor 60 000 
muncitori vietnamezi, „in

vitați" de fostul regim co
munist, uniunea monetară 
germană înseamnă, prac
tic, concedierea, în scurt 
timp, șl reîntoarcerea In 
patriei Sosită mal mult 
sau mai puțin voluntar în 
baza unui acord semnat în 
1980- Intre Berlinul de Est 
și Hanoi, cea mal mare 
comunitate străin* din RDG 
este de citwa sAptămlni 
principala victimă a an
treprenorilor, care fricep 
să comprime efectivele în
treprinderilor, In perspec
tiva fuziunii economice cu 
Germania Federală, prevă
zută pentru 1 Iulie.

SECURLȘTII. Coordona
torul serviciului de con- 
trainformații vest_german. 
Lutz Stavenhagen, a rele
vat, In cadrul unui inter
viu acordat revistei „Bild 
am Sonntag", că „toți a- 
genții RFG au fost retrași 
de pe teritoriul est-german 
la începutul lunii martie 
și au încetat orice activi
tate operațională". Tot
odată, muiți dintre cei 
5 000 de agenți est-germani 
în RFG au fost arestați, 
iar „cei care mai sînt ac
tivi sînt în serviciul KGB- 
ului sovietic". Stavenha- 
gen s-a pronunțat în favoa
rea unei amnistieri a a- 
genților care se predau 
benevol, dacă nu au fost 
implicați fn crime, pentru 
a opri activitatea acestora 
fn favoarea URSS, infor
mează agenția Reuter.
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