
înnoirea producției și 
trecerea la economia de piață

Problemele ti eterii la economia de piață sint 
mai evidente în unitățile industriei construitoare 
de mașini pentru că produsele realizate se confrun
ta atit pe plan intern, cit și pe piața mondială cu 
firme de prestigiu. Am abordat aceste probleme in- 
tr-un interviu cu dl. dr. ing. Iosif Kelcmen, direc
torul întreprinderii de utilaj miniei din Petroșani.

— Ce înțelegeți din punc
tul de vedere al întreprin
derii, prin economia de 
piață .'

— Cred că această idee 
spre care tindem are doua 
arii de referință, una re- 
trîn-a care se referii la 
contextul nostru, in eco
nomia națională, și o arie 
m i larga, care -e refera la 
/■XMiomia mondială. Citul 
sorbim d- pirgliiilc integra
lii in cOsomia d*  piațfl 
r,u putem să nu facem re
ferire la înnoirea produc
ției. ca e trebuie văzută 
prin pr-ma înscrierii in 
economia mondială. Dacă 
ne raportam la economia 
națională, putem cădea în 
Rr.’șeali; in care am mai 
căzut, aceea de a apret i 
producția ca fiind burai, dr 
nivel corespunzător, iar 
tind ieși cu produsei p 
P.ața mondială constați ta 
lucrurile nu stau așa.

— Contrei, cum stau lu
crurile ?

— De ,■ lungul anilor am 
f ' ' at utilaje p-nliu ța
ră, uneî< au atins para
metri mai înalți de; it ni
velele altor utilaje de a- 

t fel. Este vorba de 
complexele SM.A 2, realiza
te în anii 1980—1984, care 
au răspuns mai bine nece
sităților Văii Jiului decit 
modelele de referință. Dai 
acest lucru s-a întimpl ut 
atunci, pentru condițiile de 
atunci ale Văii Jiului. Dar 
azi știm că atit sub as
pectul concepției, cit și 
constructiv, am rămas in 
urmă. Remarc că și azi 
complexul nostru răspun
de mai bine unor anumite 
condiții de zăcămint. Dar 
dacă ne referim la piețele 
străine unde condițiile silit 
alte'c. și cerințele sînt al
te' Iată de ce frebuie să 
dispunem di suficiente e- 
lemente pentru a prosnecta 
piețele lumii și nivelul nos
tru să ni-l comparam cu 
aceste cerințe. Ramînînd 
la nivelul condițiilor spe
cifice am lucrat intr-un ca
dru particular. Dar rezol- 
vin-l cerjnțele pieții mon
diale, se ’-e/olvă implicit și 
prob'cmck pi'"' utilajelor 
d ■ '■ătre cazuri’e particula
re Trebuie să recunoaștem 
că In situația în care sîn- 
tem nu putem rezista pic- 
tii spre care mergem, nu 

deținem nici suficientă pu
tere — economica, intelec
tuală. Mă refer cu toata 
răspunderea la construcția 
de mașini și utilaje mi
niere.

— ( <■ trebuie făcut?
— C i să putem prinde 

timpul din urma trebuie sa 
rezolvăm legăturile de co
laborare pe care le-am a- 
vut cu firmele consacrate 
din v respectiv „llcm- 
silieidt", „Klokner" și ,,Dcu- 
ty" pentru a ne ajuta să 
cunoaștem nivelul actual, 
astfel ca timpul și căile de 
atingere a acestui nivel sa 
fa- cit mai scurte.

— ( e-ați întreprins in
acest sens ?

— S-a lu •» legătura cu
fiimeh- și av.m eonii, ma
r-a ; ă vor veni să vada
lind ■ sintem noi și ce tre
buie făcut. Eu cred ca vom 
putea găsi cai de colabora
re p ntru re ilizarca aces
tui d ziikrat și pentru a 
putea ieși pe p ița mon- 
dia a.

— 1 a colaborare sau 1 i 
concurență''

— Noi, ia primul rintl, 
trebuie să știm tind sa-i 
■ oncurăm Dacă intern „in 
colaborai?", automat vom 
deveni n jnti. Asta e 
regula o i.ui.

— In acest context, la 
ce vă a.leptați in perspec
tiva ?

— Sint.-m afiiiați la „In- 
dtistri.’il S \ sovietul ■ de 
corn rrț exterior tnființ 
ta. <1 aurind, pe idee i pri
vatizării in industria cons- 
trucți i de mașini miniere, 
p.-lro’iere si de utilaj chi
mic. Est • <> firmă de ex- 
po't v sjnt afiliate
a ■ ■ le întreprinderi.
Am • ' polonezii, care

au v-*n  ei fost la noi. iar 
ruși. i au colectat date 
pentru analiză. Am scris la 
firme din Ungaria, care all 
nu-puns că sint interesate 
în colaborare. Sînt ac
țiuni demarate a căror con
cretizare trebuie să se rea
lizeze în curînd.

— Cum pregătiți între
prinderea pentru aceste ac
țiuni ?

Interviu realizat de 
Simion |’(>|’

(Continuare in pag. a 2-a)
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In răcoarea pădurii, un refugiu căutat in zilele de odihnă, cabana Bră- 
det. Foto: Sorin OPRI V

Convocare
\ eteranii de război cil 

domiciliul in Petroșani și 
Bani’a sint invitați să se 
prezinte luni, 1G iulie 1990, 
oi i II, la Primăria munici
piului Petroșani. Sini ru
gați să posede asupra lor 
livretul militar, brevetele 
și decorațiile primite. Sco
pul acestei întilniri es
te de a se efectua o evi
dență clară a veteranilor în 
vederea acordării drepturi
lor ce li sc cuvin. Cu a- 
cest prilej se definitivea
ză tabelul cuprinzînd da
lele personale (nume și 
prenume, gradul, adresa, 
prizonierat dacă c cazul, 
in validitate sau rănire in 
război, dovedite prin aclc 
medi' ale, unitatea milita
ră in care au luptat, anii 

* d-’ front și perioada).

Am terminat cu provizoratul ?
Abia în aceste zile, după 

aproape două luni do la 
scrutinul din 20 mai, se 
dizolva (sau s-au dizolvat 
deja) consiliile provizorii 
locale de uniune naționa
la, organisme care și-așa 
n-au făcut nici rău. nici 
bine. De mai multă vreme 
— cînd oameni framintați 
de necazuri, care i-au hăr
țuit ani în șir, încă mai 
mergeau plini de speranță 
la C'PUN din orașe sau la 
municipiu — își pierduseră 
credibilitatea. Dacă mai 
luăm in consid"rare și cele 
vreo patru remanieri din 
onorabilul nostru consiliu 
municipal, un anumit soi 
de competiția pentru in
trarea în acest organism în 
care s-a resuscitat penibi
lul sistem de lungi ședin
țe. agitate de această da
ta de o democrație salo

narda, ajungem la o con
cluzie logică: provizoratul 
din consiliile provizorii s-a 
răsfrint în viața economi
că, socială și publică. In
tr-o perioada, destul de 
lunga de altfel, începusem 
să intru la bănuieli că mai 
vechea butadă că nimic nu-i 
mai definitiv ca provizo
ratul este încu actuală, ia
tă că, din fericire, m-am 
înșelat.

Odatu dizolvate aceste 
C I’UN am terminat cu pro
vizoratul? Teoretic da, 
practic — nu. Deoarece e- 
fectele lui au pătruns des
tul de adine în oameni, li
nii profitind clin belșug, 
timp de citeva luni. înar
mați urgent cu pașaport au

Tiberiu SPĂTARU

(f ont, in pag. a .t-a)

I De la prieteni
I din lltejia

I Spitalul municipal Pe
troșani a primit un cadou

Ide... milioana din partea 
unor prieteni din Elveția. 
Sint aparate și u-tenslle și 

(materiale medicale. Mai 
exact: eeograf, aparat Ro- 

Icntgen mobil pentru blocul 
operator al chirurgiei, bis- 
tiniu eli-itiic ultramodern, 

J audiometru, bronhoscop, 
truse j. ntru respirație ar- 

Itificială, paturi și lărgi 
medicale, p-ccum și mul- 

. te materiale chirulgicale 
| (cateterc. material moale) 
Iși medicamente. ,,l n aju

tor considerabil ne spum 
dl. dr. Kiss Lorand, șeful 

î -iției chirurgie a Spita- 
Ilului. Sint utilaje ultramo

derne și materiale chirur
gicale de mare preț, abso- 

| lut necesare pentru ridi- 
Icarea calității asistenței 

medicale în cadrul spita
lului nostru".

| Dm partea cui line a- 
: julorul?
■ Din partea unor persoa- 
I ne particulare. lata un a- 
I mănunt revelator, in timpul 
I evenimentelor din decem

brie 1989 din România, un

I preot reformat plecat cu 
doi ani în urma din Româ
nia, a făcut cunoștință cu

I prilejul unei slujbe reli- 
I gioase pe care o oficiase în 
I Elveția, cu un modic din 
J Zurich. Se împrietenesc și 
Idin prietenia lor se naște 

ideca ajutorării României. 
Medicul este dr, Markus 

| Bourquin, specialist în me- 
Idicină interna. Intrucît 

preotul nu este altul decît 
| dl. Mozes I.orincz, care 
I pina acum doi ani a fost 
t preotul titular al bi pricii 
I reformate din Petroșani,

ghidul prietenesc S-a în- 
I dreptat spre Petroșani. A-

loan Dl Bl K
(Cont, iii pag. a 3-a)

Cine oprește construcțiile neautorizate ? Expoziție de insigne
f torită intervenției o- 

ncrgice a primarului loan 
Bwl’i. în zona centrală a 
P<troșaniiilui a fost stopa
tă o impi.i operațiune de 
con'tru/,:i neaiitoriz.itc. A- 
cr i-ta ' iidîmpla cu o lu- 
r in urmă. Dar iată că, 
pir um iri povestea cu ba
laurii caro <ire mai multe 
«Țipete, operațiunea ires- 
pon abilă :i construcțiilor 
ncautoi iz.ito n-a murit, ci 
a i înviat Cu o from-zie 
r’ii:' ar fi b ne i se ma
rt te pe șantierele cons- 
t ' iloi rl ,ip.u’,.iiTi"nlf, 
c< i . r.i rarr. nu r'-p>-ctă 
j, .» ... n.-Țrm' le conviețui
ri > vijiz ;i'j, î i am< n..jca- 
7 u dc la ei putere, pe

'' '.i irru utc alese arbi-
ti ar di v. i ■■ constric ții 
irnuioi.zate, de genul g i- 
t dor și coti telor

iborri.im aiuri. temă 
la cererea iuT-t- nlă a u- 
nor citâh ni c;ire locuiesc 
In blocurile 13. 15 17, 20, 
22 (i 23 dc pe strada In
dependenței din P troș'inl, 
In apropierea zonelor a- 

fcctate de construcțiile a- 
biizivc. Ampl isamentele a_ 
Jc d? „constructori" afec
tează interesele obștești. 
Sint dimmuate și distruse 
în emnate suprafețe dc zo
ne verzi, amenajate cu tru- 
d in ani de iile, precum 
și sppiiic dotate cu insta-

Să spunem lucrurilor pe nume

I ții tic jocuri pentru co
pii. Ceea ce c mai grav, 
irc â, cei ce S-.ilJ apin at 
:-a-și ridice astf. 1 de cons
tituții minifi ,, o atitu
dine agiesivâ fJTț.i d' ori
cine ii impicdita 'a si des
fășoare activitatea. .Sesiza
ta dr locatari, doamn < Vio
ri'a Dasialu, de Li secto- 
itll de ameii liaie terito
rială a primăriei munici
pale a aplicat numeroase 
amr nzj de cile .3000 de lei 
celor ce s-an ffteut vinr»- 
vați de construcții abuzi
vi*  Printre aceștia se nu

mără Marian Gaman, Pi
lon Pera, Stlasz llajdu, 
Vasile Andriuță. An fo-t 
luați in evidenții în vede
rea .apEeiîrii dc amenzi, 
Toan Malovici, Ton Rădoi, 
Ghcorghc Bienga, Mihail 
Popeștii, Gheorghe Urzi

ce,mu, Ion Saltehctli, Ma 

rin Pre ia, Remus Ciocan, 
Miilți alții, cum sint cei 
ce și-au rnlicîit cotețe 
„proaspete" jn zonele din 
spatele bio'.iirilor 20 -ă 2z, 
nu au fo t in a amendați, 
așa cum prevede legea D ir 
nu c prea lirzui...

Un alt fapt < u« produ- 
ce nediimciiie sesizat de 
cetățeni este <a la lealiza- 
r< a conslriicțnlor n< ai'o- 
lizate de ga; ije si ig
sint folosite pe scării lar
gă materiale de consli iicție 
care nu se gilsesc in di'flo- 
zitelc de vinzarc cu imă-

nunlul, i'i doar pe șantie
rele blocurilor de locuințe. 
Di exemplu, intre lila uri
le 1.3, l.">, 17 și giirtllil
•trandului din cartierul 
.Aeroport, sc atla vreo 
zece gaiaje. Unele sint 
pro;ispat terminate. Alte
le sini in construcție sau 
au do. r fundațiile tui na- 
t • sau trasate. Iar acolo 
pot 11 văzute: o gi imad 1 
de prefabi ii ato din bc- 
lon special turnat cu d(«'- 
tinația de borduri in cons
trucția aleilor și trotuare
lor: colrnle care coirtituie 
m jloar-e fixe de producție 
si se afla, dc l.ipt, num ii 
în dotarea antreprizelor de 
con-; rii' ț ii; un tobogan de 
iglicaliiiri confecționate din 
tabla pe care se toarnă 
p'afe canalul dc gardă be
toane, aduse dc cifaroame. 
lumi din gir/ilc e acope
rit cu Cliesoanc prefabi len
te pentru siiprasti iii tu Ic 
de poduri. După cite știm,

\ iorel STRAUT

(Continuare in p.ig a 2 a)

Tradiționala întilnirc ,n- 
nuala a colecțiomiidor rle 
insigne, ajunsă la cea de-a 
NAI a ediție, se \ a desfă
șură și in ,acest an tot in 
Petroșani. Expoziția \a fi 
deschisă în zilele d 14 — 
1.3 iulie, în foalorul Ca
sei de cultul.< din Petro
șani. Ea x.i reuni colecțio
nari de in .igix- din întrea
ga țara, pi •. um și din

Cum cresc unele prețuri
Sintem informați de 

domnii Vatile ( oroi și 
Marin P.ivlovicj din T.11- 
peni ca api ovizionai ea cil 
apa mineralii a ci.antei 
deschisă in zona Centrala 
a orașului se l'acc de la 
magazinul alimentar fie 
s’at, aflat in apropiere, deci 
dm canlitaple alocate popu
lației. Ceea ce nu este co
rect. Practic, clșligul In- 

străinătate, care vor ex
pune pe 1 I temaliia di
verse. Bin ințeles, după 
cum ne asigura organiza
torii, nu vor lipsi colec
ționai ii de insigne din \ et
ica Jiului, pasionați a, ge
nului, care an dc an au 
obținut aprecieri unanime 
pentru colecțiile expu c. 
(G.C.)

1 reprinzatorilor paf ticu- 
lari rezulta din diferența 
de preț. \ irizarea unui pro
dus cumpărat cu amănun
tul din magazinele de stat, 
la un preț superior in u- 
nitatlle private nu se nu
mește inițiativă particula
ră, ci altfel, și intră sub 
incidența legii. Cazul nu 
este, se pare, izolat. Cmc 
face ordine? (AI. II.)
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AJuatJHnțâ-
Secretariatul de Stat 

pentru Culte
IVintr-o hotârîre semnată de primul ministru 

Petic Roman, Guvernul României a decis înființarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte pe lingă mi
nistrul de stat Însărcinat cu calitatea vieții și pro
tecția socială.

In termen de 30 de zile, urm -ază .a fi prezen
tat spre aprobare proiectul de hotărî re pr.vind atri
buțiile, organizarea și normele de funcțmn ne ale .Se
cretariatului de Stat pentru Culte.

★
Printr-o altă hotă-ire a guvernului, domnul 

\ i.iduțescu Gheorghe a fost numit in funcția de 
secretar d «* it, ș -f al Secretariatului de Stat pen
tru Culte.

Deci, la o singură cursă 
pe distanța amintită șofe
rul a încasat 105 leii E- 
aorm! Chiar nu există nici 
o posibilitate de a pune 
prețurile cerute de unii 
taxjnetriști particulari sub 
c.vntrol? Ce spune adminis
trația financiară? Oare cît 
va cere amintitul șofer a- 
cnm, după creșterea costu
lui benzinei?

DRL'ML’RÎ. O notă btl- 
nă pentru Primăria din 
Vulcan privind modul în 
i are s-a preocupat dc reas_ 
faltarea Bulevardului Vic
toriei și a celeilalte artere 
principale de circulație a 
orașului. .Am sugera ca, 
de acum in olo, atenția e_ 
vlitilor să se îndrepte spre 
străzile mai m.l gina.șc. A- 
leca Viitorului și drumul 
care duce spre bx’iil de a- 
grement „l a B azi" sînt 
• loar două dintre acestea, 
<are reclamă reparații ur- 
gt’nte. (Gh. O.)

/\TEN1TE! In zona car
tierului Aeroport au avut 
i<>c multe accidente pe ca
lea ferată, în urma căro
ra și-au pierdut viața oa
meni loviți de tren. Drept 
pentru care s-a montat un 
gard despărțitor. Dar gar
dul a fost tăiat în mai 
multe locuri și sc circulă 
peste linie ca pe bulevard. 
La intrarea și ieșirea din 
schimb afluența e ți mai 
marc, șoseaua și liniile fi
ind traversate de mii de 
cameni. Poate n ar fi rău 
să se facă apel la apara
tul dc sudură pentru a 
aduce, cel puțin In uncie 
tocuri, gardul în starea 1- 
nițialu, iar In altele, în 
dreptul trecerilor să se 
monteze parapeți de pro
tecție. Oricum s-ar dimi
nua pericolul atît pe șosea, 
cît și pe calea ferată.

TELEVIZOR. In ziua do
II iulie, cei care au trecut 
prin fața autoservirii din 
cartierul Aeroport din Bo
toșani au putut admira 
un... televizor, expus spre 
vînzar?, slircct pe trepte și 
bine „Ramisit" cu țigări 
străine și alte „inegredien- 
te". Nc tntrcbâm dacă as
ta s-a dorit prin desfiin
țarea talciocului sau poli
ția mai are ceva de făcut?

Rubrică realizată <lc
Siininn l’OI*

(Rompres)

Din partea Ministerului 
Invâțâmîntului și Științei

M n' Harul Invcfțămintu- 
iai și Șainței f ice < unos- 
< it că. potrivit legislației în 
vigoare, instituțiile de în- 
s.i,ămînt superior se în
ființează prin hotăiiri ale 

Guvernului. Menționăm fa|> 
tul că, în prezent nu exis

C’OMl MIC A r_

Au înțeles toate sindicatele 
rațiunea moratoriului 
cerut de Guvern?

Guvernai României a luat 
n r.i dc faptul că în uiti- 
m ăe zile s-au amplificat 
aj.țiuulle reverdi ative alo 
unor sindi ate r ri federații 
•ti ’d ,i:n v :/Hid obținerea 
rm~J:T.a s m .•hiar retroac
tiva a unor rn ijorări de 
•■.Varii sau alte drepturi 
bine ti. De ascm.’n.'i, a 
geupr.i iz.it procedeul fn- 

txvrwpsx'ii lucrului și declan
șării de g'-eve m c izul în 
c in- a •■--te revendisâri nu 
sint sit”-f-kviti'. Mt.mgindu- 
•<■ •• s ădr-rl Sfcaidlfica- 
hve a producției, a pro- 
<l-.i t vitu’ii și a <[ .plinei 
in m încă, in t< a: sertori- 
r»‘!e < onomiei grevele con- 
tr-biii-» f.i m-îrir . (hrrdli- 
Jib lor c >n'>m;.T. ing v.i- 
neaz.f .ipmv izi.ir...rea pu- 
J.iție» tu bunuri de larg 
consum și împiedică efor
tul.,<e Gu -rnului de a re
aliza pno.rpmui nnomi 
propus.

In d locația Program 
prezentată Pai iamcntului,
< iuvernul apreciind starea 
de fapt a economiei și ca- 
r.'V'tertJl limitat ai resurse
lor financiare, a solicitat 
un moratoriu pe o durată 
dc 6 luni a revendicărilor
< i caracter salariat ți al 
gravelor, luîndu-și in 
schimb angajamentul ca, 
P n măsurile luate în fa
voarea reformei economice, 
•ă nu afecteze nivelul dc 
trai al populației atins la 
In-eputul mandatului său. 
Aurobind Declarația-Pro- 
grnin, cele 2 camere an a- 
prob.rt ți moratoriul pro
pus dc Guvern, el deve
nind astfel pînă la adopta
rea unei legislații adecva
te, singura bază legală pen- 
t i tratarea problemei gre
velor ,i revendicărilor.

In a'este condiții, atît 
a ’iunife revendicative, cît 
ți greve'e d eîanșute după 
aorobari-a Decl.irației-Pro- 
K un de către Parlament 
i .1 au o bază legală.

V.cas.ta nu Inscamr..i că 
Guvcmul nu recunoaște 
d.o ptu) l.i g:evă, dar con- 
• iderfi că, la fel ca în toa
te țările democratice, șl în 
IP'mânia trebuie adoptată 
o l’Jj.' lație corespunzătoare,

tă cadrul legislativ care să | 
permită crearea unor insti- | 
tuții de Lnvâțâmînt supe- | 
rior privat ți, in conseein- j 
țâ, nu s-au dat aprobări in * 1 II 
aest as. |

(Rompres) I 
------------------------ I

care, g.irantînd proceduri
le pentru s.ilv g.n durea 
drepturilor sindicale, să 
garanteze și bunut mers al 
economiei.

In acest sens, Guvernul 
solicita siurticatelor ,-â în
țeleagă complexitate i ac
tualii situații economice. 
\ fo t dec inș.it procesul 

t nsformarii economi' . 
românești intr-o economi*  
dc piața prin înaintarea
spre adoptare Parlamen
tului a unui p-i li : impor
tant d' a< te rvii niitive ra
re vor modific i sul:.tanținî 

u iv modul de i iri
zare i lu rarilor ți rapor
turi’.• dintre i'oLectivelr do 
mun â • ; t.it. In a « de 
condiții, solicitarea unor 
sporuri bănești în tom. iul 
al Ru.ilei legislații a ș il iri
zării a i.l.ițiilor în-ă exi - 
t- nte intre stat și salai iați, 
specifice unei economii 

c • •ntrniîzatc, este o moda
li'..'.' <1.- a prelungi o ate- 
mon.f legislație in id< < v it i 
și dc a îngreuna o acțiune 
de asanare a economiei cri- 
re este în interesul tutu
ror.

Guvernul este conștient 
de complexitatea proble
melor legate dc muncă și 
d? salarii, dar consideră 
că, în această etapă, rezol
varea lor fjagmcnthtă, prin 
acordări succesive de spo
ruri d>- la buget nu face dc- 
pi' să d'riir z. r onomiei 
în cele din urmă și, 
salariaților înșiși. Este ne
cesară o abordare globală 
și o analiză detaliată a pro- 
blcmlor muncii, care să în 
temeieze o noua legislație 
In domeniu. In acest sens 
Guvernul arc In vedere 
■•'instituirea unei Comisii 
pentru problemele muncii 
și salarizării, alcătuit;! din 
membri ai Guvernului, re
prezentanți ai sindicatelor 
J experți, care, In termenul 
limită al moratoriului pro
pus de Guvern, să elabore
ze și să înainteze spre a- 
doptare Parlamentului prin
cipalele acte normative re
feritoare l.i muncă și sa
larii.
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Construcțiile 
neautorizate

(Urmare dio pi*  1)

nu a apărut încă nici o sta
ție particulară de preparare a 
betoanelor. Au fost văzute 
turnînd betoane aici, auto
basculante cu nr. de înma
triculare; 31 IID 4287 — 
în jurul orei 14, în ziua 
dc 28 iunie a.c.; 31 UD 
757 4, în ziua de G iulie a.c., 
tot în Jurul orei 14; 31 HO 
2544, in S> iulie a.c., pe Ia 
ora 11. Sperăm ca datele 
dc mai sus să fie utile po
liției municipale, care es
te invitată să-și intre în 
atribuțiuni, în sprijinii) 
primăriei, pentru apărarea 
și respectarea legalității.

In numele cerințelor e- 
lementare ale normelor de 
conviețuire civilizată, ne 
facem ecoul intereselor ce
lor ce apară spațiile verzi 
•i cerem primăriei și poli
ției să intervină cu acreași 
promptitudine care sa ma- 
tiifcsf.it în luna tr> cută în 
zona centrală și în cartie
rul Aeroport; pen'rti a sto
pa ofi-n- ,’vi cons.triii-iiilor 
abuz Ve, neautoi izaicț

I

I

I

Polifhi
Poveste... cu 

destinație pree să
Povestea lui Marcel flo

rin Lupii începe într-o 
noapte de decembrie. Ro
mantici In acea noapte, 
împreună cu Dorel și Vio- 
rel Popa a sustras 200 
de kilograme de carne de 
porc de la Marin Mogoi 
din Pclrila. In altă noap
te, In februarie, formînd 
echipa cu Mircea Mihail, 
fură 6 giiini, de la aceeași 
persoană. Noaptea dc 8/9 
mai: cei doi forțează au
toturismul Dacia 1300 cu 
număiml 2 HO 2250, fu- 
rînd mai multe lucruri In 
valoare de 52G lei; 14 ia
nuarie 1990: Stan Scutaru 
de 69 de ani, din Petro
șani, făcea piața împreună 
cu soția. Simțindu-se rău, a 
oprit un taxi. Ciad să nr- 
ce, din mulțime s-a repe
zit In autoturism nimeni 
altul decît Florin Lnpu ca
ro La sustras din buzunar 
portofelul cu acte, două 
bonuri de cărbune și 600 
de lei. Artele le-a aruncat 
în spatele magazinului ’ll- 
mentar nr. 17, Iar banii 1-a 
„păpat". In scara zilei 
du 1 iunie a.c., nccl.ișl Lu
pii, de data aceasta îm

In oglinda lacului al

înnoirea
(L'rmarc din pag. I)

— Avem o organigramă 
ned.’finitivată încă, conce
pută pe total întreprindere 
în așa fel în.ît diferite or
ganisme să corespundă noi
lor cerințe de eficr nță. 
Ceea ce întreprindem im
plică in mod categoric în- 
noire.a producției. Aceasta 
insă trebuie să sc faca in 
timpul cel mai sein t, in 
funcție de cerere.

— Ce credeți că Iri-buie 
făcut in uzină?

— In pj anul rînd >e re
clama un sc tor dc con
cepție de elită, sector că
ruia sa i se asigure i.’ondi- 
ții tehnice și materiale, re- 
compenw. In așa fel incit 
si d a randament maxim.

— Xilii'â să fie cu itn

pas maiiilia pio<lu«ți<- i?
— Nu. mai mult,

fie e 1 <• e t i v CU
< ipul in nori, să ne vor-

ordinea <ie drept
preună cu I lorin Mezi'j și 
Adrian Kiss, a ajuns în 
zona blocului 103, de pe 
strada Republicii, unde a 
dat — efectiv — jjeste Pe
tru Doroftei, dm Petro
șani. Lupu îi sustrage din 
buzunar suma de 135 lei, 
după care fug toți trei. Cel 
jefuit. îi urmărește și le ce
re banii. Lupu îl lovește 
și după ce omul cade, cei
lalți îl lovesc cu picioarele. 
Mai mulți locatari, care au 
văzut scena, intervin, imo- 
bilizîndu i pe cei trei agre
sori. Finalul — previzibil: 
Mezel ți Kii.s au fost Ju
decați pentru tîl'.iărie, Mir
cea Mihail, pentru furt ca
lificat din avutul particu
lar iar eroul principal. Mar 
cel 4 lorin Lupu, a fost re
ținut pentru tUhărie ți furt 
calificat. Destinația — pe
nitenciarul Sirena.

I’.iul MC I l.l S( I

Hoțul — pe 
mîna politiei

S-a înfimplat miercuri, 
In jurul orei 13. Trecătorii 
aflați pe bulevardul Repu
blicii din Petroșani au vă
zut un grup dc tineri care 
11 duceau pe unul legat cu 
cordclină, bătut bine. E- 

in.

foto: Sorin OPIU A

producției
bc.iscă de utilaje greu de 
imaginat, dar care să se 
confirme, să fie cerute de 
producție, de viață. Și, nu 
în ultimul rînd, avem ne
voie de o formație de ur
mărire a comnortării utila
jului, care să aducă rapid 
noi elemente dc îmbunătă
țire calitativă menite să 
stimuleze concepția.

— Dar organizarea și 
dotarea?

— In ceea ce privește orga
nizări a și dotarea cred că, 
nu cu mari eforturi valu
tare, întreprinderea poate 
fi ridicată la nivelul teh
nic și tehnologic care să o 
facă capabilă de competi
tivitate. Evident, aceasta 
implică și oameni foarte 
disciplinați, bin.? pregătiți 
profesional, care să fie 
capabili sa rezolve proble
mele rti care se ronfrun'ă 
întreprinderea.

rau trei foști colegi de ' a 
meră in căminul nunei 
Dîlja, toți trei muncitori la 
mină. Numai că, unul, Ma
rin Dumitru, nu va mai 
locui o vreme în cămin. 
Și-a furat colegii cărora 
le-a luat un aparat de fo
tografiat „Practica", în va
loare de 6000 lei, o pere
che de „adidași" (2500 ici), 
mai mulți pantaloni și că
măși tip blugi (a furat și 
din alte camere) apoi, p-aci 
ți-e drumul. Asta după ce 
Constantin Acatrinei și Ma
rian Stanca l-au ținut pe 
mîncare și țigări că era în 
foaie de boală.

Miercuri a venit omul să-și 
ridice salariul — vreo 4000 
de Iei. Băieții 1-rm găsit la 
mină. Banii n-a apucat sâ-f 
încaseze, dar cc-a „încasat" 
nu împarte cu nimeni. Le
gat fedeleș a fost predat 
poliției. Dc .Temenea oa
meni nu ducem lipsă. *£Ind  
a aliat că vom scrie, ho
țul ne-a rugat cu lacrimi 
In ochi „numai să nu afle 
tata și mama, că ci slnt 
oameni cumsecade". Or fi, 
nu contestăm, dar vestea 
sa va duce pînă Ia casa lui 
Marin Ștefan din satul 
Ulmi, Județul Giurgiu. Că 
așa se dun wșlile proa te.

Simion 1’1)1’

î G \RD \ ru Tn acest sn 
parcă i-a mers m3i bine 
gardului viu plantat în 
primăvară pentru comple
tare cît și celui vechi. A 
crescut mare și bogat. Dar 
cum n-a fo^t tuns, arată 
ca niște tufe stufoase care 
străjuiesc bulevardul, io*  
trarca la magazinul „Jiul'*  
sau multe alte intrări dirf 
zona centrală a L’ctroșaniu- 
lui. Să fi uitat gospodarii 
că forma gardului viu fa- 
capaite din estetica orașu
lui?

IN LIBRARII. „Dialog 
despre sănătatea femeii și 
a copilului" este titlul li
nei interesante lucrări a- 
părute recent în colecția 
Caleidoscop a Editurii Ce- 
res. C.arlca se găsește în 
librării. (I.D.)

PART1-TAXI Doamna A- 
driana lorga, din I’etrila, 
ne-a relatat o situație mai 
puțin plăcută: 3 persoane 
au circulat zilele trecute 

u autoturismul 2 HD 2511
— taxi particular — pe 
distanța Piața Victoriei — 
Oficiu! poștal Petrila. Fie
căreia dintre cele trei per
soane, șoferul i-a cerut să 
achite suma de 35 de lei
— costul transportului.

&

1

tiifcsf.it
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Concluzii după o
Cu cîteva zile in urmă, 

la Petroșani, întreprinde
rea de tricotaje a organi
zat In colaborare cu sin
dicatul cadrelor medii din 
Spitalul municipal, o pa
radă a niodeL Scopul: cu
noașterea de către produ- 
i .itor a cererii de tricotaje 
pe piața l’etroșaniului, a 
preferințelor pentru mixle- 
le, combinații coloristice 
etc. Altfel spus o tentativă 
de a studia relația cerere- 
ofertă.

Producătorii an prezen
tat in premiera 17 modele 
de tricotaje pentru bărbați, 
femei și copii — pulovere, 
treninguri, rochii sau cos- 

<mc. Sînt modele origina
le pe rare creatorii ți spe
cialiștii fabricii le reco
mandă pentru toamna și 
iama acestui an ca șt 
pentru primuv.ira anului vi
itor.

Public i’ le-a apreciat cu 
ochi critic și se poate spu
ne că multe modele au sus
citat o atenție deosebită. 
Dar s-a născut ți întreba
rea: „Cînd le vom găsi pe 
piață?'*  O întrebare pe ca
re am adresat-o și noi 
doamnei ing. Silvia Mîrza. 
șefa atelierului de creație 
din întreprindere. „Greu, 
foarte greu se răzbate prin 
hățișul birormțiri. Forma
litățile de stabilire a pre
țurilor durează atit de mu't 
Fn.-ft nu ne-ar m’-a <la"ă.

Pe poligoanele de ins- 
! Lrut.ție pârii'te de trupele 

sovietice au rămas muniții 
și substanțe periculoase, 
realitite dovedită de do- 
i.um'.'nte, î declarat purtă- 
ti *ul de cuvînt al Ministe
rului Apărării al Lngi- 
riei, Gyorgy Keleti, în le
gătură cu declarația fa< u*-ă 
de general colonel LI ula-

i kov, care afirma că a ma
la sovietică nu la.sâ în ur
mă muniții perii uloa-.c. 
( . >n omit-nt c’j eva< :i.i: 'a

\rm .t i sovietică deține 
p.’ teritoriul RDG 30 0(10 de 
tone de arme chimice, 
tr uism bc agenția vest-ger- 
minâ DPA. citind tii'e a- 
!e serviciilor secrete d n 
RFG.

Deși l RSS a '.i-,ținut in 
n petate rînduri că deține 
arme chimice numai pc te
ritoriul național, sursele ci
tate au precizat câ arma
ta sovietica dispune fn ROG 
de diferite tipuri de astfel

fie la prieteni 
din Elietia
(ITmare dir> pag I)

interul a fost criu-, chiar 
ue domnii dr. Marku- 
Bour«vun și preotul Mozes 
l.orircz, «ăroua dr. Gcor- 
ge Duvid, directorul Spita
lului mun’-ipal, și dr. Kiss 
I.orand. I< -au adresat căl
ii.? și încerc mulțumi i 
puitu gestul lor oobil de 
solidsirftate omvneav.a.

înainte de despărțite, jiu 
«siluita*  domnului dr Mar
ii is Bou q lin -ă ne de- 

re ce l-a . mpr-- :or it 1 i 
P 'ros mi. Răspunsul a fost 
p ompt: .. Vveți in Spital 
aparatură modernă, dar 
nu avi *i  aoă cil ce u'i vă 
spăi.rți pe miini. Or, in 
'.ondițiile In care va lup
tați pentru an'isepsic mo- 
de: n.i și condiții de asep
sie, a nu avea apă., r te n 
aberație".

paradă a modei
atunci cînd vom avea pre
țurile, ni se va spune că 
produsele sînt... demodate, 
încă sintem legați de Cen
trală. O verigă inutilă, un 
obstacol in calea desface
rii rapide a producției pe 
piață1*.

încă un abject pi care 
discuția cu doamna ing. 
Mîrza l-a relevat. Fabrica 
din Petroșani este cunoscu
tă ca o firmă serioasă, in 
St A, in 1 RSS, în Belgia, 
în alte țări. Dar în Petro
șani, adică acasă, prea 
puțin. Este timpul să SC 
înființeze un m igazin de 
prezentare și desfacere a 
produselor în Petroșani 
deoarece toneta așezată la 
poarta fabricii nu se poate 
lua in considerare. Și de 
ce nu ? — reprezentanțe în 
alte centre ale județului 
sau ale țării. In perspectiv 
va privatizării Întreprin
derii — se lucrează în pre
zent la evaluarea patrimo
niului — aceste magazine 
de prezentare și desfacere 
sînt. alisolut necesare.

„Tricotaje Petroșani
de-abia acum începe să ia
să in lume'*,  ne spunea șe
fa atelierului de creație. 
Depinde in mare parte 
chiar de lucrătorii firmei 
cît de repede vor reuși să 
o facă, în beneficiul lor

i al cumpărătorilor.

II. XI.EXVXDRI SC |l

Am terminat cu provizoratul?
(ternare din paj I)

-uâteiera’t țările vecine, go- 
lind magazinele noastre și 
vînzînd tot ce n te-aștepți. 
Scriitorul Camil l’etrescu, 
cel care vedea idei, făcea 
o distincție între inteligen
ța și deșt-ptucilinc: prima 
de natură speculativă, in
telectuală. cca de-a doua 
fiind de ordin practic. Cu 
alte cuvinte, spun eu, cei 
care „se descurcă". Aceș
tia au înțeles primii, pro
babil printr-un simț spe-

i ii. ' m,*a  proviTOi-ituIui 
cin I i poliția, si pr mări
ile, și vam. sii tâteau în 
e'.p< • tativâ sau m hizind 

«>'hii.
E le o primi consecință 

a prov zoi*atmui.  x doua, 
mai importantă, este scă
derea îngrijorătoare a pro
ductivității muncii din în
treprinderi și creșterea pre
siunii revendicative. S-a 
considerat — și din păcate

în actualitate

Invățăminiul posl liceal
Mai mulți citiori .'-au 

adresat în scris și telefo
nic redacției noastre ce- 
rînd amănunte cu privire 
la școlile postdiceale. Am 
luat legătura cn două gru
puri școlare din municipiu 
care urmează să organizeze 
din toamnă clase de învă- 
țamînt postliceal.

Domnul Glieorghe Ana, 
directorul Grupului Șco
lar Economic, Administra
ție și Servicii din Petroșani, 
ne-a informat că. Ia aceas
tă unitate școlară se va 
organiza, incepind din 
toamnă, o cla-ă dr învăță
mânt postliceal pentru spe
cialitatea „conducerea uni
tăților comerciale și de
alimentație publică'*.  Con
cursul de admitere are
loc în perioada 10—13 sep
tembrie. Disciplinele de
examinare sînt Matematici 
(materia pwlată în clase
le a Xl-a și a XJI-a) și 
Geografia României (ma
teria predată in clasa a 
XJI-a).

Potrivit adn ei primite 
pe adresa Grupului șeo-lar 
din partea Ministerului Co
merțului și Turismului.

continuă aceste false jude
căți de valoare — ca de
mocrația este egală cn în
curajarea inactivității, Prea 
puțini înțeleg că democra
ția presupune muncă, or
dine, respect i>*niru  Lege.

Iată că ne revenim greu 
dintr-un coșm.rn de zeci 
de ani, sărind în cealaltă 
extrema: presiuni muncă 
puțină, cv.isi-gcner.i7*  orga
nizare ilenei vat.i timpului 

I * mul:’ o criaci de autori
tate și alte consecințe deri
vate. amenințări cu gre
ve. Magazinele sînt goale 
— mai ieri observam câ 
într-un Foc *> oferă doar 
pantofi nr. ♦>, pentru m.a- 
crantropi —, j»-mn clar al 
zodiei orovizotntului. tfare 
na , <U? doar un tei m n, ci 
<rn adevăr dureros, ce-l 
știm cu toții, dar între
prindem pași înril timizi 
•pre o viață nouă pe a- 
ccst sfînt pdmfnt românesc. 

s au repartizat pentru spe
cializarea amintită, 30 de 
locuri la învățămintul post
liceal. Cn privire la celelal
te specializări, tot în pro
fil economi,", se organizea
ză clase de învățământ 
postliceal de către alte 
grupuri școlare din țară. 
Amănunte se pot solicita 
la servit ui învațămint al 
Ministerului Comerțului și 
Turismului

De Ia Liceul industrial 
minier din Petroșani, dom
nul Szult Feketc, director 
adjunct, ne-a informat căi 
și această unitate va orga
niza învățămînt po-thi .cal, 
dar nu au vsenit precizări 
nici din partea CMV.f, nici 
de la ministerul de resort 
Ne întrebăm și noi, cînd 
vin*  veni, la 1 septembrie, 
cumva? întrebarea nu este 
prea retorică ci are o adre
să: compartimentul învă- 
țămint al CMVJI

II. AI.EX VNDRESC I’

O simplă 
joacă ?

Marți noaptea pe scara 
blocului în care locuiesc 
(Minerului 19, Petroșani) 
s-a auzit o detunătură» La 
parter c beznă, consecință 
directă a belșugului de 
be-uri. Dimineața s-a. gă
sit un tub (11 păstiărn la 
redacție), probă că. s a 
tras. Am aflat că nu e 
de pistolet, ci de cel folo
sit la constnicțiî pentru 
Împușcat bolțuri. Dar și 
acestea știna că au un re
gim special de întrehnin- 
ț Irc.

Cine i tras și de ie ' 
Di. i sfnt copii sau tineri, 
asta nu mai e joacă. Con_ 
s.derăm câ ar cam ti 
timpul ca poliția să noti- 
ci', cu mai multă fa. mi’.i- 
I •. I Prea u;or
sustrag din unități c mo- 
mice tot felul d< m tteri_ 
Tic. inclusiv muniție. Cea 
folosttă fn construcții tot 
muniție se cheamă. E la 
fel de periculoasă.

în orice stat di moi ră
ii legea-i lege.

fiberiu SrA V Rl.l

TELEX o ROMPRES
Europa — In /orii unei ere noi

„Europa este în zorii li
nei ere noi. Salutăm i u 
cr‘uzia->m • tiansformârile 
profunde și istorice ce au 
loc pe acest continent", se 
afirma în declarații poli
tică adoptată de șefii do 
stat sau de guvern ai „ce
lor 7". Reuniți la llou-ton 
documentul exprimă dorin- 

t ța de a fi utilizate „toaic 
l posibilitățile pentru a rea- 
1 liza o Europă h tregită și 
, libera" și salută procesul 
de unificare a celor două 

Lstate gormar'1. Unificare-» 
gwmană, arată semnatari;. 
va contribui Ia stabilitate 

1 in Europa.
„Salutăm înloruirea re

gimurilor oprimatoare în 
Europa centrală și răsări- * i 

Minerii cer demisia
fn pi«?țele orașefor «lin 

| bazinul LXmețk (Ucraina) 
| s-au reunit minerii de la 

Întreprinderile carbonife
re din zonă, care cer de
misia guvernului sovietic, 

, depolitizarea organelor Co
mitetului Securității Sta
tului, Ministerului Aface
rilor Fnterne, armatei, pro
curaturi. șt tribunalelor, 
precum și naționalizarea 
patrimoniului PCT S și

Din nou despre poligoanele de instrucție 
de pe teritoriul Ungariei

Arme chimice sovietice pe teritoriul R.D.G.

tcnnă cu guv< : n i^>e li
ber d>- po;xi ne!.- r pective. 
Salutăm intnxlu. a sta
tului de drept >i a liber
tăților i are sînt fundament*  
tul unui stat demo atic. 
Ghcmum România, după 
recentele evrnimente, să 
adere la h-ndința pozitivă 
ce se manifestă in alte 
țari ale Europei < entrale și 
răsăritene", se spune in 
declarați

Ei afirmă. to-<<lră, că 
sînt gata să a u de fragi
lelor democrații .. a nasc 
a im în Europa r.is iritea- 
mi. consultații c.T’ificate, 
c>»n»tituținna e. 1. ’.d” i e- 
conomice si ;1- -terță. fi
nanciară „du^xi az“.

guvernului sovietic
semnarea unui nou acord 
unional intre republici — 
relatează i gen ți i TASS. La 
mitingul din o-, ,ul Donețk, 
continuii să sosească 
delegații, pre -um și mesa
je din partea r prezentan- 
ților întreprind rilor din 
alte ramuri, în care esta 
exprimat sprijinul față de 
revendi ărif minerilor dia 
i egiune.

trupelor, se efe tucază cer
cetări ale obiectivelor ce
dați', a relevat reprezentan
tul ungar, citat de agenția 
MTI. Pina in prezent, piro
tehnicienii au verificat 44 
de obiective și 17 garni
zoane, U’.de au fost găsite 
muniții, grenade de mină, 
r. «chete de semnalizare, 
precum ți alte substanțe 
periculoase. Toate au fost 
distruge, iar specialiștii au 
întocmit un protocol, pre- 
"izcar.i «ursa citată.

de ame um ir fi rache- 
■e tactice, m n ■, obuze 
ixmtru artilerie, grenade 
pentru mortieie, muniție a- 
eriană, autovelucule specia
le ca și personal spe iali- 
zat penti-u a le folosi.

In total informează ă- 
genția menționată, armata 
sovieticii deține 32 de de- 
oozue de irme chimice în 
țările I’.i t ifui de Ia Var
șovia.

Aceeași firmă — aceleași obiceiuri Nemulțumiri ale est-germanilor 
după unificarea monetara

Fon lui locativ de stat,
din cînd in cînd, mai
necesită și reparații. Dară 
ar fi să di «cutăm la mo
dul ideal, ar. trebui ea pe
rioada dintre reparații să 
nu fie chiar de ordinul 
deceniilor. Dar blocul e 
bloc și nu se repară ca 
un apaitnment oarecare. 
Ir.,,1 indiferent care ar 
fi greutățile pe care le 
mii .3 reparația unui bloc, 
aceasta tot trebuie f.icijîfi 
Dină (.țte țț |a timp, e 
și mai bine. Insă legat de 
t mp rint mul le de spus, 
^.ru, mar bine zis, s-ău 
.i'iunat prea multe. La fel 
cum « au a hinat ți hlo- 
urile care slnt degradate 

și au absolută nevoie d" 
re pai ați). Noi nu ne ani 
propus sa le inventariem 
Ele «tnt in ventariale și 
dnp^ rlte știm noi sini 
cuprinse ți In niște pro 
gi am° de rep irații exis
tente la IGCL .ni EGGl 
și, bimînțcli •, la primă 

rii. Care o fi rațiunea c- 
xistenței acestor programe 
nu prea știm precis. Dacă 
sini făcute să fenteze ce
tățenii, scopul a fost a- 
tins. Pentru că, dacă nc-am 
lua după .Teste progra
me multe din blocurile în 
cauză ar trebui să fie la

Fondul locativ de stat

ura actuala gata reparate. 
Sintcm ln luna iulie, aproa
pe la Jumătatea ci ți ini 
eventual bilanț al acestei 
activități, nu ar fi prea 
onorant pentru cel care 
dețiivz c.iliîatca de pro
prietar al fondului locativ 
de stat. Și situația nu »ste 
numai In Petroșani, ci ea

■ extinde In toate locali
tățile, municipiului nos
tru AceeaJ firmă, a’e- 
li șl obiceiuri. Nici nn 
poeî- fi altfel. Rină una 
albi hic.il., ii Img ponoa e

le ace lai mod de lucru, 
care nu face cinste, nu ne 
dă nici speranțe.

In Petroșani recordul de 
necesit itr-, dacă putem 
spune așa, ti deține blo
cul 7 dc pe strada Saturn. 
La care se adaugă și alte
le de pe strada Avlatorl- 

lor, d.n alte zone ,ile o- 
rașu'ui. Dar exi-tâ și ui> 
bloc ceva m.ii fii cenți ul 
orașului, ca să nu spunem, 
chiar In centru M ii pre
cis linp;« primăria munici
pală, blocul 97 de pe slra
da Republicii, unde B0 le 
familii suportă cu greu o 
ituațic cn dlinuic de am 

de zile. Cum p.itrunzi tn 
bloc ai impr. -i.i c.î ai ni
merit Intr un 1 in c ire 
căderile dl 
t’n'in C im 
mi.lul apoi

ca
lut con •

ruigo

Tn subsolul blocului. Și de 
aici, miros, țințari, șobo
lani. igrasie, neliniște și ' 
îngrijorare d.n partea oa- ' 
inerților. Declamațiile tor 
nu pot sparge zidul imo
bilismului proprietarilor.

O situație ident: ă și în 
\ ulcan, pe strada Republi
cii. Blocul E ve*t  și nu 
num ii a esia. Din 1988 plo- ' 
uă prin acoperiș. Și tot d« 
atunci |rx-atarii așteaptă 
ca blocul i fie reparat. E- 
xemple similare intilmm și 
in Lupi ni. l’ctrila ți IJri- 
cani. D< ani ele zile unele 
blocuri așteaptă *iî  fie re- 
pa ite, dar nimeni n-o fa
ce, iar ritmul in care se 
bii-rea/â lasă să se inlre- 
vadă Iii' ,î mulți mi de iț- 
leptare. Dacă ar fi utiiatii 
izolate am m i iiițcliqșe, 
in .i cum «itu.itia o aproa
pe gem i,ilâ in . mină r-ă 
„ci va r pul i ' d Io D.me
ni ura''

Ghi'»u;lii < IliltV \s ș

Valul de rLcmulțumiri al 
c t-g'iimanrlbr unifi
carea mor-"'-^i< do
uă germanu >M0h*»  Să se 
manifeste siSfr dh’tfrse for
me, cum ar fi protestele ți 
grevele în domenii diferite, 
ca transporturile ferovia
re, Invățămîntul sportiv, a- 
gricnltnra, industria meta
lurgică. transmite AP.

Lucrătorii est-germani 
cor salarii la fel de ridi-

DepoiiUzarea armatei și |x>Ii|iei in Mongolia
I’.vzid■ ul CC al Partidu

lui Revoluționar al Popo
rului din Mongolia (co- 
nvini-t. la putere) a hotă- 
i it si u*  lende temporar. 
1 pin: I lin fS hf ie. acti- 
\ it.ito.i polii!r4a crg iniza- 
țnlm sile •*i ’ Vază din ca
drul armatei, poliției «i 
|orf<’k>f d'1 securitate. in
tern i. :, co'.idiaiial n om'o, 
. I iii-n". Suspend..' ea va
I, v i. il a ia piuă . Iu si .r; i*  

cate ca cele ale germanilor 
din vest ți o pro'.i țic so
cială mai bună.

Experții au prevăzut câ 
aproape o jumătate din 
muncitorii din est îți vor 
pierde locurile de muncă șl 
circa 8 000 de întreprinderi 
(o treime din total) vor 
d i fălim nt datorită concu
renței cu vestul Germanii-’i.

gerile pentru liuralu-ilc 
populare la to >t< riveluri- 
le ți formarea cvior două 
camere legislative a'e Ma
relui llural, prevăzute pen
tru 29 iulie. D, i, i a fost 
luată ca u rnare j propu
nerii unor delegați la Con
gresul partidului din luna 
auriile. Acea-tă măsură es
te cerută, <le asemenea, de 
alb*  partide d'n Mongolia.
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Cu cine vom juca 
în cupele europene

.Miercuri s-a efectuat la 
Geneva tragerea la sorți 
a cupelor europene la 
fotbal, ediția 1990—1991, la 
care România va fi pre
zentă cu cinci echipe.

In „Gupa Campionilor 
Europeni'1, campioana

PIERDUT contract de în
chiriere pe numele Andrași 
Matei Carol, eliberat de 
IGCL Petroșani. II declar 
nul. (1746)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Klein 
Elena, eliberat de IGCL Pe
troșani. II declar nul. (1745)

• *
PIERDUT legitimație ser

viciu pe numele Boboc Mi-

Deșertul roșii.
Coproducție 

franceză.
22,50 Reflector.
23,15 Actualități.

JOI, 19 IULIE 1990

10,00 Actualități.
10,10 Prcuniversitaria.
11,15 Film artiști'- (reluare) 

Nunta de. piatră.
12,35 Pagini simfonice : 

Mrrzai liana.
I 1.05 Actualități
I • 10 Muzică iijoară.
I ■ Tclcglob
II I ■ Panoiamic economic.
Î6.I0 Știința azi.
17 o T r>a|r, (reluare) ‘ 

C >•' de limba spa
niolă.

României, Dinamo Bucu
rești, desemnată cap de 
serie, va întilni, primul joc 
pe teren propriu, pe Saint 
Patrick (Irlanda), iar în 
„Cupa Cupelor", Steaua 
București va Juca în com
pania formației nord-ir- 
lundeze Glcntoran Belfast, 
prima manșă urmînd să 
aibă loc la Ulster.

Cele trei reprezentante 
ale noastre în „Gupa 
CEEA" vor avea urmă
torii adversari: Petrolul
I Iciești va juca o dubla 
ma 'ă eu Andc lccbl Bru
xelles Univer»it* * *tea Gra- 
icva are ca a iver.ură pe 
Partizan Tirana, iar Poli
tehnica Timișoara — pe A- 
t! etico Madrid.

Petrolul și Wrtversita- 
tca Graiovn vor disputa 
primul meci în deplasare, 
iar Politehnica pe teren 
propriu.

Roinanid in competiții internaționale
In cadrul concursului in- 

6. i național de gimnastică 
ri -niciî modernă de la Tel 
A iv, competiție la care 

■ i participat sportive din 
Bulgaria, URSS, Ungaria, 
IR Germania, România șl 
I' avi, gimnasta româncă 
I na Delcanu a dominat

‘ c cerea senioarelor, cu- 
••nnd 5 locuri întîi, atît

Iată alte meciuri mai 
importante ale primului 
tur: „Cupa Campionilor 
Europeni" : Steaua Roșie 
Belgrad — Grasshoppers 
Zurich; Napoli — Uipcst 
Dozsa; Real Madrid — 
©dense; Lcch Poznan — 
Panathinaikos Atena; „Gu
pa Gupelor": FG Sliven
— Juventus Torino; Man- 
chcster Unitcd — Pccs ; 
Montpellier — PSV Eindlio- 
ven: FG Kaiserslautcrn — 
Sampdoria Genova; „Gu
pa UEFA" : Brondby — 
Ein'.racht I'rankfurt po 
Main ; Sporting Lisabona
— I C Malines: Lausanne
— Real Sociedad; Borussia 
Dortmund — -Chemnitzcr 
(ROG); 11-K Norrkoeping
— FC Koln; Anvcrs — 
Fercncvaros; Aston Villa
— Binik Os'.rava; Baycr 
Lcvcrkuscn — FG Twcn- 
tc; llcraklis Salonio — 
FG ilene ia; Atalanta Ber- 
gamo — Dinamo Zagreb; 
Benfica Lisabona — AS 
Roma; Rapid Vicna — 
Internazionale Milano.

jocurile tur sînt progra- 
rrfatc la 19 septembrie, iar 
returul — la 3 octombrie.

la individual compus, cît 
și in concursul pe obiecte, 
la coardă, minge, cerc și 
panglică.

In întrecerea junioarelor, 
Ancuța Goia a ciștigat la 
exercițiile cu coarda și 
cercul, ocupînd locul se
cund la exercițiul cu min
gea și locul 3 la indivi
dual compus.

FILME

PETROȘANI — I’a- 
rîngul: Starman; V icto
ria: Un polițist incomod; 
Unirea: Cei șapte din 
Tcba.

LUPENI : Există joi.
VULCAN; Invincibilul 

Kung Fu.
LONEA: Fluturii sînt 

liberi.
URIC ANI: Păsările.
PETRILA: Rochi:» alba 

de dantelă.
ANINOASA: Succes,

Charley.
N.R. Eventualele mo

dificări intervenite in 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV.
10,00 Actualități.
10,10 Prcuniversitaria.

Liceul industrial '
Vulcan l

angajează prin transfer sau direct
— paznic de noapte
Angajarea se face conform Legii ni. 

57/1974 și Legii nr. 12/1971.
Relații la Liceul industrial Vulcan, telefon 

70563.

V1NZAKI-C I MP VII ARI PIERDERI

MICA PUBLICITATE

VIND mobilă sufragerie, 
stare perfectă. Informații, 
Petroșani, strada V. Roaî- 
tă, bloc 3, ap. 66. Telefon 
41071, între orele 13—17. 
(1742) >. A/iw*  *»•

CUMP.VR televizor color. 
Telefon 44705. (1739)

10.50 Studioul filmului 
pentru tinciei.

12.15 15, 16, 17, 18. (relu
are).

12,55 Actualități.
15.30 Tineri interprcți de 

muzică populară.
13.50 Glasul pămîntului.
16.15 Video non-stop, vi

deo...
16.35 Gong!
17,05 Emisiune in limba 

germană.
19,05 Anunțuri... Anun

țuri... Anunțuri...
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități,
20.15 Reflector.
20,40 Film artistic.

Vizita la domiciliu.
Producție a studiou
rilor americane.

22.15 Viața parlamentară.
22.35 Actualități.
22.50 Gaudeamus.

PIERDUT diplomă de 
miner pe numele Carp Vir- 
gil cu seria H 112384/1989, 
eliberată de IM Petri la. O 
declar nulă. (1748) 
■.PIERDUT chitanță fond 

rulment pe numele Timof- 
te Teodor, eliberată de A- 
sociația de locatari Pctrila 
— 8 Martie. Q declar nu
lă. (1747)

Baza sportivă a ștrandului 
Petroșani

f

Aducem din nou Ia cunoștința celor in
teresați că s*a  deschis baza sportivă din in
cinta Ștrandului Petroșani cu următoarele 
activități sportive :

0 Jocuri de șah, table și renimy in sală 
și afară, zilnic de Ia orele 10 Ia 18.

♦ Discoteca în zilele de miercuri și joi 
de la ora 19.

♦ Zilnic de la orele 10—18 activitate 
de ștrand (plajă-baic).

Se asigură Ia toate aceste activități prin 
unitatea nr. 328 ICSA-AP: citrice, cafea, 
sandviciuri, mici și dulciuri.

Evenimentele familiare se organizează 
în sală, începînd cu ora 19, în fiecare sîm- 
bătă piuă duminică la ora 10.

I. M. Vulcan
angajează prin transfer sau direct

— paznici obiective speciale
Angajarea se face conform Legii nr. 57/ 

1974 și Legii nr. 12/1971.
Relații la serviciul P.I.S. Telefon 70740/ 

127.

hai, eliberată de IM Is- 
croni. O declar nulă. (1744)

PIERDUT contract de în
chiriere pe numele Moldo- 
van Laura și Kantor Iosif, 
eliberat de EGCL Vulcan. 
II declar nul. (1743)

PIERDUT autorizație ma. 
caragiu pe numele Șorecău 
Traian Viorel, eliberată de 
ISCIR CluJ-Napoca. O de
clar nulă. (1740)

I I M, 16 IULIE 1990

i W Actualități.
16.10 Emisiune In limba 

maghiară.
I ’.IO Desene animate.
19,30 Actualități.
20.15 Tezaur.
20, ■ Panoramic economic.
2i Roman-foileton: 

Moștenirea familiei 
Guldenburg. 
Episodul 7.

2.,05 Telesport
22.25 Actualități.
22.10 Drumuri prin me

morie.
23,36 Nocturna.

M \RȚI, 17 II I II 1990

10,00 Actualități.
I1' 10 Prcuniversitaria.
• .1 1 Roman-foileton 

Moștenirea familiei 
Guldenburg.
Episodul 7. 
(reluare)

i '< Concert de prînz.
I ’ 3 Desene animate.
I '.15 Actualități.

1 Actualitatea folclo
rică.

1 ',.>5 O aniversare tirzie.
16.15 Premiere muzicale 

TV.
1 1,15 Irakul contemporan. 
17,00 Ti.’ețcoală.

(reluare)
Curs de limba rti-ă

17,25 Recital Irina Loghin.
17.50 Viața spirituală.
18.15 Calendarul agricul

torului român.
18,45 Medicina pe înțe

lesul tuturor.
19,05 Anunțuri... Anunțuri... 

Annnțuri...
19.10 Desene animate.
19,30 Actualități.
20.15 Sindicatele în dialog.
20.10 Teatru TV.

Cum se cuceresc fe
meile.
Prem-cră TV.

22,20 Reflector.
22.50 Actualități.
23,05 Bun găsit, tinerețe I

MII RI I III. IK II I IE 1990

10,00 Actualități.
10.10 Prcuniversitaria.
11.15 Teatru TV (reluare) 

Integrala Sh.iki-s- 
peare.
Poveste de iarnă (II)

12,50 Desene animate.
13,10 Actualități.
15,00 Muzică populară.
15,20 Notați în agenda dv.
15,10 Do, timcntar știin

țific
16,0., Video imn stop, Vi

ril) ..
16,25 R< fit eter.
16,55 ri-lfșt oală (reluare) 

Curs de limba itali
ană

17,20 Dominantele stagi
unii muzicale 1989- 
1990.

17,45 Am fost și-om fi t ,
18,05 Mementa coregrafic.
18,35 Eimba noastră.
19,05 Anunțuri... Anun

țuri... Anunțuri—
19,10 Desene animate’.' . r
19,30 Actualități. ”,
20,15 Memoria culturii.
20,50 Telecinematcca:

PROGRAMUL TV
16 — 22 IULIE 1990

18,05 Adevărul literar și 
artistic.

17.30 Mindră vatră româ
nească.

19,05 Anunțuri... ’ Anun
țuri... Anunțuri..,

19,10 Desene animate.
19.30 Actualități
20.15 Invitatul săptămînil. 
2i,oo Roman-foileton.

Moștenirea familiei 
Guldenburg.

Episodul 8. 
italo- 21,45 Pro Musica.

22,55 Telesport.
23,10 Actualități.
23,25 Tcle-top.

VINI III, 20 IULIE 1990

10.01) Actualități.
|<i |p Prcuniversitaria.
10, >0 Liturghia și pi edica 

prilejuite de prăz- 
ntlirea Sfintului Pro
oroc Iile Tcsvitemul. 

12,00 Studioul filmului 
pentru tineret, 
(reluare) 
Aii Baba

1.1,20 15 — 16 _ J7 _ pj 
(re oare).

1100 Actrialitiili.
1 ’ Pagini corale.

15,15 Columbia — Țara 18,35 Ferestre spre lume,
cafelei. .49,10 Desene animate.

15,30 Glasul pămîntului , 19,30 Actualități.
16,00 Armonii. 20,00 Teleenciclopedia.
16.20 Patrimoniu. r-w.j
16.55 Un virtuoz al â- 

cordconului: Nicolae 
Onilă.

17,05 Emisiune în limba 
germană.

19,05 Anunțuri... Anun
țuri... Anunțuri...

19.10 Desene animate.
19,30 Actualități.
20,15 Viața parlamentară.
20,45 Film artistic:

Zilele lucrătoare și 
sărbătorile Seitafi- 
mci Gliiikina.
Producție a studiou
rilor sovietice.

23,05 Actualități.
23.20 Gaudeamus.

SIMHATA, 21 IULIE l^OO

9,00 Actualități.
9.10 Roman-foileton (re

luare).
Moștenirea familiei 
Guldenburg.
Episodul 8

9.55 Rubrici u r. emisiuni
le fn limbile ma
ghiară și germană, 
(re luai e)

10,55 Arme ci.' tărie, suflet 
rum< ncrc.

I 1 Ora dc muzică.
I ' 15 Actualități.
13.00 3’dle clubul de sîm-

bătă.
18.20 Imagini din Belgia.

20.45 Film artistio. ___
Caravane.

' Producție a studiou
rilor americane.

22.55 Flori și muzică.
23.45 Actualități.
24,00 Film artistic. •

Coplan (îngerul și 
șarpele).
Coproducție franco- 
elvețiană.

DUMINICA, 22 IULIE 1990

9,00 Gimnastica pentru 
toți.

9,10 Universul copiilor. \
10,25 Film serial.

Lassic.
Episodul 9.

10,50 Actualități.
11,00 Lumina lină.
12,00 Viața satului.
13,00 Mapamond.
13.30 Vidco-magazin.
17.55 Film serial.

Familia Polaniccki 
Episodul 3.

18.10 Cuvîntul care zidește.
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,15 Film artistic.

Călătorie fantastică.
Producție a studiou
rilor americane.

21.55 Actualități.
22.10 Spectacol Duplex To

kio — New York (II).
R' il ic I ia a'lmnilvhiit’* • »’• »">țIln| atf MleolM D8I.......
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