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Lucrările de 
sistematizare

— o zona 
obscură a 

construcțiilor 
de ocuințe

„Dacă nu vor fi date 
iu folosință cit m ti curind, 
noile blocuri de locuințe 
se vor degrada rapid", a- 
firma dl. Ioan Păcurar, pri
marul orașului Lupeni. 
are dreptate. In Lupeni, pe 
șantierele construcțiilor <de 
locuințe dăinuie de cîteva 
luni de zile o situație in
tolerabilă. Constructorii 
din brigăzile 1 și 2 ale 
TAGCM Deva, care au 
avut în plan să construias
că locuințele din Lupeni,

I
I 
I l 

s-au retras de pe șantierele I 
orașului. Au mai venit c-i | 
din cind în cind, pentru I 
â continua lucrările c: 1 
le-au fost in redințat; Dar, I 
mai ales în ultimul timp, | 
lucrările sînt pâri-ile, ir i 
idcea că vor fi prelu •! 1
de constructorii din Ant: I 
priza Constrtr ții 
Petroșani, ar.rtinîi d 
luiași trturt 
uă blocuri.
< ite 40 de : 
care, au v 
nate și ai 
voie de ci 
finisaje • 
in folosin’" 
-HI și 112 
menea, am 
construite 
mai au nevoi» de 
lucrări de f.msaje.

■. facă lucrările, din 
mc it ce 
torii din 
și dc la

Mc ntajc 
ace

Ir.'re timp, do- 
6’ și GG, cu 
I 'sonicre fie- 

Tilc terne- 
avea ne- 
luriăii d. 
a fi dat" 

blocur, le
<’«e
nou 
care 

ci'eva
Cin? 
mo- 

dintre con/trui- 
br.eăzilc 1 și 2 
AS IM Deva, cind

i

i

n
In
află. de

’ imente
,.la roșu",
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„Pădurea" de beton și 
sticlă a orașului încon
jurată de vegetația na
turală — fapt comun in 
peisajul \ ăii .țiului.

I oto: Sorin OPRI \
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I.P.S.R.U.E.E.M. PETROȘANI

ÎN PAS CU
EXIGENTELE ÎNNOIRII

România continuu colabo
rarea "cu partenerii din 
Canada in domeniul ener
getic. In aceste zile se des
fășoară la București o 
serie de contacte între ofi
cialitățile românești și oa
meni de afaceri canadieni 
privind finalizarea, cit mai 
curind posibil, a Centralei 
atomo-electrice dc la Cer
navodă, precum și oferta 
pentru construirea unei 
noi centrale, care va fi o 
competiție deschisă și la 
care unitățile românești 
care au lucrat ck'ja după 
proiectul C \NDL’ să fie 
participante ca oricare 
dintre competitori.

Aceste probleme au fost 
abordate în cadrul convor

birilor "care au avut !"■ 
marți intre domnul I’etit 
Roman, primul ministru al 
României și o delegație ca
nadiană condusă de dom
nul Don Lawson. președin
tele Companiei Atomic I 
nergv Canada L I D 
CANDU Operations.

Imediat după primirea 
la primul ministru al Ro
mâniei. delegația canadiană 
a avut con vorbiri detaliate 

cu domnul Anton Vată»escu, 
ministru dc stat însărcinat 
cu activitatea industrială 
și comercială, la care erau 
prezi nți alți miniștri și 
spaiialiști in domeniu.

(Rompres)

fc O MU N IC A T 
din partea Ligii 

sindicatelor miniere libere 
Valea Jiului

In ziua dc 10 iulie 1990, în schimbul III la IM 
Vulcan au apărut probleme legate de neintrarea în 
subteran a minerilor. In urma întilnirii membrilor 
biroului executiv cu oamenii muncii de la IM Vul
can, din zilele de 10 iulie și 14 iulie 1990 și a anali
zei efectuate de Consiliul de coordonare al Ligii sin
dicatelor miniere libere Valea Jiului, a fost adoptată 
următoarea 1IOTÂRIRE :

I. Evenimentele au fost declanșate de un grup 
de salariați fără consultarea sfii acceptul sindicatu
lui dc întreprindere, în acest fel d; venind ilegale 
prin neres[X'ctarea statutului sindicatului de între
prindere ;

2 Biroul executiv al Ligii sindicatelor libere Va
lea Jiului împreună cu Consiliul sindical al IM 
Vulcan, consiliul de administrație al IM Vulcan și 
Consiliul dc administrație al C'M\J vor analiza 
cauzele care au dus la dezorg mizarea promisului de 
producție în schimbul respectiv;

• 3. In urma discuțiilor purtat? cu Oamenii mun
cii din întreprindere și analizei evenimentelor, I iga 
sindicatelor miniere libere Valea Jiului de re consi
liului dc administrație al CMV .1 luarea unor măsuri 
incrgînd pînă la schimbarea din funcție a membri
lor consiliului de administrație al IM Vulcan c ire 
se fac vinovați de producerea acestor evenim nle ;

4 Liga sindicat lor minier»- libere \ alea Jiului, 
participind 1 i desfășurarea evenimentelor, propune 
următoarele ;

— cei care nu au prestat post*'-* -ubteian pe 
schimbul respectiv vor fi pontați cu „nemotiv it“;

— cei care au incitat la dezorganizarea probu
lui dc producție, contrar prevederilor statutului sin
dicatului de întreprindere, vor ft puși in di uția 
consiliului sindicatului de întreprindere și a consi
liului dc coordonare al Ligii sindicat ?lo- minier ■ li
bere Valea Jiului și, după < ,z, vor fi ac-țion.-’i în 
just iți -.

Președinte 
IVliron ( OZM \.

Secretar,
Valorică IVI Vl l.l

INERȚIA*

iată ce trebuie să învingă minerii
Oi; la putui ace lui 

un minei din Aninoasa 
nu-și reu...'-.iza prelimi
nariile, iii . pe cele pe 
care ci n-, t le-au stab.- 
lit. Mui in 'ia, mai în 
serios, unu >,»un că mai 
bine ar s ■ cărbunele
din abataj u sacoșa Că ar 
realiza ni mult. Aceasta 
se petre?» ; tondul unei 
in labilități -re a început 
să-i cneivwe La sindica
tul liber . ‘i tot fost aleși 
ș< au tot l"'t contestați 
conducă ' um nu-i con
vine cîtc iu iia ceva, chea
mă la g i, n'J permi
te intram.i in mină a ce
lorlalți. .' i a i făcut cei 
dt la ■ • IX cînd au
văzut fișe < dc plata, con- 
st'itînd < i fost penali
zași. Bc rl • i. ă parte, se 
lipsește m'i de la lucru, 
cele 6 or-- ol muncă nil 
se folose-»-. ii-parațiile — 
mai ales ' i utila iele de 
transport - fac di- sla
bă caii* Și, de ce să 

n-o ./iiu-m, silit unii pe 
care iij-i prea înghesuie 
am il de muncă, ar face o- 
rtce n-unai sâ nu pună u- 
maiul, dar să ia bani cit 
se po < • de mulți. Ăștia 
lansea/a zvonuri destabili
zata a e, ridică tonul și-și 
arata pumnii. l’oți simt 
acest luciu, dar nimeni 
nu are curatul să-i ia le 
guler și să-i scoată din 
colectiv. P.-ntru'că nu sînt 
mulți. Orice s-ar spune, 
cei indisciphnați sint și 
contestatarii dc profesie.

Despre toate acestea ca 
și despre „ce face I’I-SA"? 
s-a voib t mult la Aninoa
sa. S-a discutat și marți, 
intr-o inlihiire care sa 
vrut un lucru bun, să 
pună degetul pe rană, In- 
tîlnire intre conducerea sin
dicatului liber și consiliu!

Simian POP

(«onlimiare in pac. a 2 ti)

I Se caută soluții de organizare. Dar...
zl

Ca și cum comerțul ar fi 
și producător, atenția celor 
in drept este îndreptată 
spre găsirea a noi lorme 
de organizare. Motivația 
deocamdată pare — sau 
ne csle nouă — ascunsă. 
Probabil cînd o s-o aflam 
o să ne luăm cu mim.Ic 
de cap și n-o să mai lie 
nimic dc lacul. Sarabanda 
creșterii prețurilor a în
ceput și stavilă nu-i ma 
poale pune nimeni. Iar 
pentru a se alimenta și 
mai mult această creștere 
a prețurilor s-a găsit și 
forma legalizată, numită 
pompos privatizare, ca și 
cum aceasta n-ar fi doar 
o modalitate ci o soluție 
miraculoasă Rină una-al- 
ta. lipsa sectorului dc pro
ducții agiicoJu, particular, 
traumat izează aprovizio
narea dc pe piața liberă, 
așa că nc mul'umim doar 
cu prețuri umflate, p - mar
fa obișnuită, din fondul 
pieței de stat.

Da-ă aceasta C'te inl'-n- 
ția s-a reușit foarte bine 

și n->avem dccît să mulțu
mim celor care au venit cu 
soluția. Dar să fim opti
miști. Ilotărîrilc curg una 
după alta și aplicarea lor 
are efecte întîrziate, deși 
in unele cazuri nu au nici 
un efect. Iată cea mai re
centa hotărîre a Guvernu-
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lui, di trecere a unor uni
tăți clin stibordinea comer
țului in stibordinea Minis
terului agriculturii și in
dustriei alimentare. Cel 
puțin pînă acum, in Valea 
Jiului n-a avut nici un e- 
fect. Sâ nu spunem intr-un 
ceas rău, parcă aprovizio
narea a fost mai slabă cu 
produse decit in săptâmi- 
nilc anterioare. Bineînțeles, 
a.cm ln vedere produsele 
alimentare, căci cele in
dii, tr ile lip-csc cu d»’să- 
v i u e, din comei pil n «- 
L'tl. , ,* ișiț z UVMz I =»« .

După cum nc informa 
dl Ion I lorea, directorul 
Direcției comerciale a mu
nicipiului, telexul privind 
aplicarea hotăririi respecti
ve a venit doar in 16 iulie 
la Petroșani Dar și în con
dițiile existenței acestuia, 
lucrurile sint încă neclare.

Industria cărnii, nu doreș
te sa preia toate magazine
le specializate. Au și dum
nealor preferințe. .Apoi ma
gazinele de piine-lapte au 
gestiune comună cu alte 
i lioane comerciale, fiind 
în cadrul aceluiași maga
zin. Cum pot fi împărțite? 
Mister...

C daltă noutate din co
rn rț este, fără îndoială, 
privatizarea. Cea aducă
toare dc profit pentru unii. 
Și d" ne izuri pentru alții. 
Normele de aplicare sint, 

și în cazul acesteia, echi
voce. Cele trei forme; co
mision, mandatariat și 
privatizare, implica pentru 
fiecare în parte modali
tăți unicat. Consiliul de ad
ministrație c-te cel care 
trebuie sâ aiba inițiativă 
în acest sens. f„i nivelul 
Direcției au fost Iu ite de
ja primele masuri. S au în
tocmit fișe fiecărei unități, 
s-au inventariat bunurile 
existente. Se așteaptă nor
mele privind modalit Ițea 
de reevaluare a patrimo
niului magazinelor. Inele 
unități vor funcționa pe 
bază de comision, unele 
pe b;iz<» de mandatariat, iar 
altele vor fi disponitnliza- 
tc pentru privatizare. Și 
într-un caz și altul vor 
trebui respectate unele con
diții definite de consiliul 
de administiație. Totul în
cepe atît de greu I Și ma
gazinele sint așa cum le 
vedem...

Ghcorghe ( IIIRX ASA
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P AȘ A POARTE. Dc la ser
viciul pașapoarte al Poli
ției sintem informați că 
pot ridica în aceste zile pa
șaportul persoanele care au 
depus actele pînă la 14 
mai 1990.

IMPERATIV. Dc cum se 
la â noaptea strada Păcii 
din cartierul Aeroport — 
Petroșani se cufundă In
tr-un întuneric total. Nu 
mai circulă țipenie de om. 
Și, totuși, prin beznă, oa
menii vin ți pleacă de la 
mină In schimburile de 
noapte. Oare de cînd n-a 
mai verificat nimeni de la 
electricitate starea ilumi
natului public pe această 
strada ? Și, pentru ca ta- 
cîmul să fie complet, a- 
proapc toți stllpii de beton 
au „luat" diferite unghiuri 
față dc sol, că numai ver
ticali nu sînt

RECEPTIVITATE. Se 
vede treaba că nota „Gard 
viu" apărută zilele trecute 
In zi irul nostru (13 iulie), 
8 supărat gospodarii ora

Lucrările
(Urmare din pag» I)

ne-

vin, vin doar cîțiva, lu
crează puțin, lasă lucrul 
baltă ți se întorc acasă, 
la Deva sau la Orăștie ? 
Ceea ce e mai grav, însă, 
este că noile blocuri
fermitate constituie o ade
vărată mană cerească pen
tru hoți. Materialele se fu
ră ca de la o casă fără 
stăpîn, de la cele dc con
strucție pînă la cele din 
instalații. Singura modali
tate de a opri acest exod 
de materiale, se pare că 
este continuarea lucrărilor, 
finisarea noilor blocuri în 
cel mai scurt timp și da
rea lor în folosință locata
rilor.

Aproximativ 50 la 
din constructorii care 
domiciliul în orașul
peni, îți desfășoară activi

sută
au

Lu-

de sistematizare
tatea pe alte șantiere, in 
.Vulcan, în Uricani. Un ma
re necaz al constructori
lor de locuințe din cadrul 
TAGCM Deva, dar și din 
'Lupeni, necaz moștenit 
din alți ani, este tocmai 
acela că sînt nevolți să 
facă naveta pînă la locul 
dc muncă. Redistribuirea pe 
localitățile dc domiciliu 
a constructorilor este o ne
cesitate pentru a le asigu
ra condiții mai bune dc 
luc ru. Iată de ce consid< 
răm salutară recenta ho- 
tărîre a conducerii ACM 
Petroșani de a-și reorgani
za activitatea astfel incit 
să fie preluate, de la 
TAGCM Deva, în antrepri
ză locală, lucrările de con
strucții dc locuințe din o- 
rașele Lupeni ți Uricani. 
Acestea intrucît, pe lingă 
aspectele sesizate de pri-

iC-

Publicăm m trei numere de ziar consecutive

INERȚIA
(Urmare din pag I)

șului, pentru că, pe tăcute, 
fără să ne spună nimic, 
6-au înarmat cu foarfeci ți 
au trecui la tunsul gardu
lui viu. Zonele in care lu
crarea a fost executată a- 
rată acum altfel. Dar mai 
este de lucru.

GOSPODĂREASCA. S-a 
tot vorbit, ani de zile, des
pre necesitatea construirii 
pe șoseaua națională, In 
dreptul cartierului Aero
port, a unui trotuar picto- 
nai ți dinspre calea ferată. 
S-a construit, dar a deve
nit aproape Impracticabil 
din cauza buruienilor țl a 
ierbii, care au pus stăpîni- 
re pe cl. Dacă nu se cură
ță ajunge ți acest trotuar, 
pe toată lungimea lui un 
soi de monument al negli
jenței, ca ți subtraversarea 
căii ferate ți a șoselei care 
se pire lși găsește în sfîr- 
șit, întrebuințai»..

DAR LEGEA? Înțeleg 
unii, r.u știm de ce, că 
tinâra noastră dem" rație 
a făcut „tabula rasa" in 
materie de legislație Și se 
<omporta ca atare, mai 
al<-s unii șoferi. Condu? 
<um ii taie capul, parchea
ză ostentativ sub semnul 
do interdicție <au stațio
nează în stațiile de auto
buz Așa a făcut șoferul 
unei ..Dacii—1100", taxi
metru particular, cu nu
mărul do înmatriculare 1 
UD 4315. jn ziua de 17 iu
lie, în |<rrul orei 12. A in
trat In stația de autobuz 
de la poștă ți a oprit e- 
xaet tn mijlocul refugiului, 
întrebat dc ce oprește a- 
eoio a insinuat „cu ce vă 
deranjează?4*. Venea auto
buzul ți nu putea intra 
tn stație. Invităm și pe 
această calc Poliția rutieră 
să facă ordine cu cei care 
încap-ă legea.

DIN NOU, BF.NZTN.A. 
Mu vrem să băgăm vină 
că s-a scumpit. Este un 
fapt Împlinit. Dar treaba 
e că nu se găsește. De cî- 
tava zile, bazinele stațiilor 
PECO din Livczeni ți Vul- 
< an „au secat" și, In aș
teptare, Se formează, din 
nou, cozile po care le-am fi 
vrut uitate. Zic cei rare 
s-.iu preumblat în conce
diu că doar pe la noi se 
tntîmplă așa ceva. în alte 
părți, dacă găsești, la sta
ție, două-trei mașini care 
se alimentează. încă n-am 
fo-.it în concediu. Ilămino 
să ml conving personal. 
(Oh O.)

Rubrică realizată de 
Simion FOI’

cronic 
idei 
Pli

de administrație. N-a reu
șit pentru că n-au venit 
toți cei chemați. Este încă 
un aspect devenit 
la -Aninoasa. Citeva 
tot se pot desprinde,
nu și — mi se pare — cea 
mai Importantă, este aceea 
că trebuie sinceritate, că 
nu mai trebuie să ne as
cundem după deget. O altă 
idee este că se discută mult, 
mai ales în contradicto
riu, pe ton ridicat (de foar
te multe ori pe teme mi
nore) și nu se acționează, 
nu se simte în subteran 
îmbunătățirea activității 
productive și de transport. 
Ca să nu mai vorbim de 
mărul discordiei, TESA 
(și, evident, replica ci). 
Toate acestea au rupt co
lectivul, situație întreținu
tă de unii care în loc 
să-și faca datoria aruncă 
ru noroi în oameni harnici — 
și sînt mulți la Aninoasa I 
— și on -ști, oameni căro
ra, de altfel le cer su le 
rezolve problemele de cor 
ducere și eeonomico-fi- 
nan'iarc. Așa s-a întini- 
pl.it de curînd cind au 
trebuit făcute intri venții 
pentru asigurarea banilor 
necesari salariilor, in 
dițiile în care „nu 
cărbune" (in ședință 
vorbit că s-a cerut un 
prumtit dc la stat dc 
milioane de lei — din 
cît ticbuiau plătiți — ; 
tru că mina nu mai 
bani în bornă). S-au 
ridicat probleme de 
eiplină, de răspundere

con- 
icse 
s-a 
îm-

7 
l 14 
pen

are 
mai 
dis-

față de obligațiile de ser
viciu, s-a vorbit mult des
pre rolul pe care maistrul 
trebuie să-l aibă în pro
ducție și du-1 arc. S-au În
cercat și soluții pe 
unor 
catul nu are încă o 
tură organizatorică, 
face simțit pină la 
de muncă, cauză din 
nu se bucură de 
ți dc prea mulți 
Deci, 
fiecărei verigi sindicale la 
locul ei, cu atribuțiile ei. 
(Asta trebuia făcut mai de
mult — n a.). S-a spus că 
oamenii nu-și fac datoria, 
că nu muncesc. De ce ? 
I’entru cil nu există un re
gulament de ordine inte
rioară. Și acesta trebuia fă
cut demult, ca să așeze pe 
fiecare om la locul lui, cu 
atribuțiile lui, așezare care 
trebuie făcută pe baza 
noi analize tom inice 
structurii personalului 
a obligațiilor de serviciu. 
In amintita întîlnirc 
cerut să se facă totul 
către fiecare om 
sudarea colectivului, să se 
fată o distincție clară în
tre critici făcută cu bună 
intenție și „contestatarii 
de profesie", care destabi
lizează, scindează colecti
vul. La Aninoasa sint mulți 
oameni priccpuți și» cinstiți, 
a căror demnitate nu poa
te ți nu trebuie să fie pu
să la îndoială. Dar mulți 
dintre ei, dc dragul liniștii 
proprii, stau deoparte, „nu 
se bagă", șl îi Iasă pe in- 
disciplinați să-și facă dc 
cap.

baza 
sindi- 
struc- 
nu se 

locul 
care 

prestigiu 
membri, 

se impune așezarea

critici severe:

s-a 
de 

pentru

mărul orașului Lupeni, in 
Lupeni ți Uricani sînt a- 
cumulate alte aspecte gra
ve în domeniul construcți
ilor de locuințe. Sistema
tizările pe verticală 
noile cartiere sînt 
rămase în urmă, 
rii noilor blocuri din 
peni și Uricani nu benefi
ciază de tot confortul 
care sint îndreptățiți 
aspire odată cu dobîndirea 
apartamentelor. Datorită ne- 
finalizării dotărilor și uti
lităților. Exemple sînt cu 
nemiluita, la tot pasul, 
în noul cartier Tudor Vla- 
dimirescu și în Brăila.

I.i primăria orașului 
Lupeni sînt aproape 1000 
de cereri pentru aparta
mente. din care 700 de la 
mina Lupeni. Front de lu
cru pentru constructori este 
mai mult decît suficient. 
Sînt întrunite, deci, con
dițiile prime ale unei acti
vități de producție eficien
te pe șantierele locuințe
lor. Ceea ce c nevoie, însă, 
este inițiativa locală, reor
ganizarea ți redistribui
rea mijloacelor ți a forțe
lor de execuți», 
cît

din 
mult 

Locuito- 
I.u-

la 
să

astfel în
să se iese din stadiul 

de inerție.

$
Rclczaî — Tabără de 

corturi in peisaj alpin.

Rezultatele unui nou sonuaj 
de opinie realizat de IRSOP

După prognozarea 
zultatclor alegerilor 
mai, Institutul Român pen
tru Sondarea Opiniei Pu
blice a realizat un sondaj 
referitor 1 i probleme po
litice și social • curente, 
pe un eșantion național de 
3 800 persoane, 
tativ pentru
populație a României 
virstă de peste 1? ani.

Concluzia generală a son-

re- 
din 20

reprezen- 
întreaga 

în

dajului este 
două luni dc 
zele și tensiunile 
prin care a trecut societa
tea românească nu au pro
dus o ruptură internă, op
țiunile politice ale popu
lației nu s-au modificat, 
iar oamenii s-au deprins să 
exprime util propriile lor 
interese, cit ți opinii des
pre chestiunile de interes 
general.

Evenimentele

că la anroapo 
la alegeri, cri- 

acute

din 13-15 iunie
Situațiile d.'n 13—15 iu

nie au născut controverse 
aprinse și numeroase luări 
de poziție individuale sau 
colective în țară și în
străinătate.

!

Sondajul IRSOP reflec
tă părerea populației din 
România despre aceste e- 
venimente. Tată gradul in 
care oamenii aprobă sau 
dezaprobă:

Aprobă 
la sulă

Dezaprobă 
Ia sută

1. Ocuparea Pieței Univer
sității timp de două luni Io 84
2. Evacuarea ocupanților
Pieții Universității de către 
poliție în dimineața zilei 
dc 13 iunie a.c. 7F 24
3. Atacarea instituțiilor pu
blice (TV, etc) în ziua de 
13 iunie a.c. 3 97
4. Apelul adresat populației 
de a veni în sprijinul au
torităților F7 33
5. Venirea minerilor 55 45
6. Ceea ce s-a întîmplat în 
zilele de 14 și 15 iunie 27 73
7. Felul în care televiziu
nea a informat despre c- 

venimontele din 13—15 iunie GJ 37
8. Reacția negativă din 
unele țări ?5 75I oto: Sorin OPREA

Economiști de valoare, 
autohtoni dur și de pe alte 
meridiane, avertizează că 
bursele de schimb ți de 
alte feluri nu sînt chiar 
o necesitate stringentă în 
țările Estului cx-socialist 
Contează mai puțin faptul 
că, In corul lor, se mai pot 
distinge încă, deși slab, 
rocile unora formați la bi
necunoscute și Înalte școli 
politice. Toți recunosc că 
economiile acestor țări 
sint șubrede și că au ne
voie dc politici realiste, re
așezate pe noi principii, 
pentru a se redresa. Bursa 
dc valori va prolifera de 
la sine atunci cînd va e- 
xisfa pe piață un surplus 
de bunuri cu care, acum, 
nu ne putem lăud i. Cu o 
excepție însă.

Există la noi și. In mod 
sigur, nu numai la noi, o 
formă de piață prosperă 
și mult prea liberă, dar, 
în areea-.i măsură, ilegală,

cunoscută dc cind lumea ți 
mereu redescoperită, in pe
rioadele nesigure ale isto
riei. Se dezvoltă, înflorește 
țl începe să-ți arate roa
dele otrăvite, din care,

decît gustul, pe care, oda
tă cc l-au prins, mlnu'ind 
din umbră tot felul de 
sfori ți ițe, nu-1 lasă să le 
scape și ies apoi la lumi
nă, trecuți prin ciur ți

nirii, iar aceștia din urmă 
nu pot înțelege de ce li se 
cere lor să fie altfel, așa, 
dintr-odată, înainte de 
a fi lăsați să se obișnuias
că In noile fotolii, cum nu

Bursa neagră — o moștenire ?
vrînd-nevrînd, mușcăm, fie 
împinși dc nevoie, fie ade
meniți de o poleială stri
dentă. Este vorba — nu e 
greu de ghicit — de bursa 
neagră. Cînd o economie 
de piață legală demarează 
mult prea greu, legea com
pensației acționează ime
diat, punhid In mișcare 
mecanismele subterane ale 
pieții ilegale. Cei care sc 
lansează în asemenea afa
ceri știu că banii n-au mi
ros. Și chiar «Iacă nr n- 
vea, pe ei nu-i inter» ic.iza

prin dirmon, ca negustori 
cinstiți, cuinpărînd pe 
bani „curați" încredere ți 
invidie. încrederea mun
citorului care în
țelege că n-are de-a face 
cu bișnițari ordinari ți in
vidia „confraților", căzuți 
pe drumul spre „înalta" so
cietate. „Foștii", după ce 
s-au ciocnit crunt de reali
tăți, dc care, pînă mal 
ieri, n-au vrut să știe, pri
vesc acum cu jind spre 
actualii campioni al căță- 
iaiului pe treptele deve

văzut Ia „maeștrii" lor. 
S-a profitat și încă se pro
fită de statutul dc ignorant 
în ale democrației, ce 1 se 
tot aruncă în circă omului 
dc rînd, care face pe pros
tul și se mișcă In voie, sim- 
țindu-se In apele lui înar
mat cu o imunitate ad-hoc. 
N-are el dreptul să ceară? 
A spus cineva că nu pro
duce ? Moștenirea grea e 
dc vină... Mentalități șl 
practici la care facem a- 
lergic răbufnesc uneori, 
i-eînd furtuni M.ii lesne

sfarmi o lume decît ță 
schimbi un om...

I’e acest teren minat În
că și pîndit de lovituri 
sub centură, dă să încol
țească o economie de pia
ță sălbatică. Dc cîteva luni 
o tot moșim și-o tot mușu- 
roim, dar se vede treaba 
că nu ne recunoaște do 
părinți ți se tot Invtrte In 
jurul țărușului. Să altoim 
pe această firavă mlădiță 
soiuri garantat productive 
și insistent trlmbițate, de 
import, sau să o lăsăm tă 
crească In voie. In mod 
natural ? Primii pași mă
runți, In clarificarea direc
ției spre care vrem să 
mergem au fost făcuți de
ja, ceea ce dovedește că 
dc idei, de oameni valoroși 
și dc bune intenții nu du» 
cern lipsă. Rezultatele a- 
cestui experiment ne vo» 
arăta dacă avem țl norod,

Ștef.in CIMPOI
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I.P.S.R.U.E.E.M. PETROȘANI

în pas cu exigentele înnoirii
1

Strategia eficienței
In sistemul de piață trebuie să știi ce, clnd și 

cum să produci... O reflecție care, altfel spus, în
seamnă să desfășori activitatea productivă Incit să 
fii competitiv atît calitativ, cit și ca eficieriță.

Reflecția exprimă, de fapt, principiul cu valoare 
de profesiune de credință, pe care și-a bazat strate
gia consiliul de administrație al IPSRUEEM Petro
șani in perioada care a trecut de la Revoluție. Pri
vind mc '-'l cum se traduce în realitate această stra
tegie, di. discuția cu directorul întreprinderii, dl. 
ing. îoan Creții, am reținut detalii semnificative :

S-a acționat In virtutea unui adevăr fundamen
tal. acela că IPSRVEE.M este parte integrantă a 

«ternului industriei extractive din Valea Jiului, a- 
tit din punct de vedere al calității produselor, cit și 
al costurilor acestora. Pi in eficiența activității pro
ductive a uzinei, ea Sși aduce contribuția nemijlocită 
la îmbunătățirea, sub raport cconomico-financiar, a 
activității productive In mineritul Văii Jiului.

In cursul primului semestru al anului eforturile 
consiliului de administrație, ale sindicatului și în
tregului colectiv s-au materializat în intervenții 
prompte ți eficiente in situațiile deosebite cu care 
s-au confruntat întreprinderile miniere, prin execu- 
tarea unor reparații urg. nte, atît in atelierele uzinei, 
cit ți la fața locului. In unitățile miniere. S-a răs
puns prompt, prin executarea și livrarea promptă, 
la cerințele exprese ale minelor, a unor piese de 
schimb ți subar.samblc, chiar dacă pentru realiza
rea acestor produse s-au consacrat zilele de repaus 
ale unor grupuri de spe. ialiști. Această receptivitate, 
dovada unui înalt profesionalism, este ilustrată de 
numeroasele intervenții la mâinile puțurilor de
extm-ție, la instalațiile de telegrizumetrie etc, la 
agregatele vi.ale ale minelor, de funcționarea cărora 
depinde, de fapt, pulsul producției.

In primul semestru, col tivul IPSRV"EEM a rea
lizat o producție marfă de 30(1 milioane Ici, a livrat 
peste 10 000 stllpi Iddtaulicl, piese de schimb In 
valoare de peste 70 milioane lei și a executat repa
rații de Că milioane lei. Dar mai semnifi ativ este 
faptul r.ă oamenii întreprinderii au realizat o pro- 
du t’.vitate a mum i <u 800 lei pe salariat {upsrioa- 
ră p «-vederilor ți au Im liniat semestrul < u un be
neficiu du po«te 14,3 milioane lei.

Dovada că f-a mun-it bine este faptul că tot ce 
.« produ: ,-a și jn a-.«t. Nu s-a produs pentru stoc, 

nu s-au umflat, nu au mlstifi-.it cKrele. S i mun- 
' rt »i s-n calculat totul in mod real șl cinstit. Și 

in >« un amănunt: clștigul mediu pe sem. drul I a 
f ■ su: rdor cehi, dm '89.

Ce obli dive are in v • lei strategia înnoirii p; n- 
‘ u viitor ? Nu altele de it adaptarea la cerințe'" 

momiei de p iță. Consiliul d>- admini ’ratie are 
n ved'-r- o rc .tructurare n secțiilor de produ ți■■ pe 

iriza potențialului real al fiecăreia, crearea unor 
«pa. de prod'l'ție fI«.*.xibile, adlptabilc rapid la 
rințeje pieței. Sc urmărește, creșterea profesiona- 

I zării ii stimularea inițiativei, a spiritului creator 
, pentru creșterea nivelului tehn; al produ lor Între

prinderii. al servi-iilor, care să fie In pas cil ce- 
rinți-Ie benefic tarilor, cu progresul mineritului, cu 
înnoirii? -.trurtui ale și tehnologice ale ace-,tuia.

Spiritul creator — atributul înaltei profesionalități
Ce nu putut rezolva 

de minister
Receptivi la 

problemele producției*

Recuperări
De la începutul anului. 

In cadrul IPSllVEEM au 
fost recuperate 11 000 bri- 
de SGS-23, 70 vagoneți ficși 
de 1 mc, 2‘J00 m element 
lanț TR 3, 11 cărucioare
transport lemn, au fost li
vrate uzinelor siderurgice 
5390 tone oț« 1, 93 tone fon
tă, 19 tone aluminiu și 52 
tone cupru. Planul de re- 
cujierare a fost depășit, a- 
tlt fizic cit ți valoric.

In condițiile trecerii ta 
onomia de piață, recu

perarea materialelor și pie
selor de vine de acută im
portanță. Rezultatele, deși 
sînt bune, spun specialiș
tii, pot fi țl mal bune, dar 
cu contribuția unităților 
m niere. Ele slnt chemate 
să sprijine formațiile 
fPSRUEEM cu echipele 
specializate în dezmembra
rea ți încărcarea fierului 
vecht, potrivit cifrelor sta
bilite, cu raspcctarea con
tractelor cu f-irnlzoril.

Cine și-ar putea închi
pui exploatarea cărbune
lui fără perforare ?

Dar, pentru perforare 
sînt necesare perforatoa
re, sfredele, iar ca să ai 
sfredele Iți trebuie o anu
mită materie primă — un 
oțel special, șerpuitor.

Problema a devenit a- 
rută, la nivel fie minister, 
mai bine-zis de ministere 
— ii minelor ți metalur
giei, ti-rgiverslndu-sc de 
cițiva ani buni. A;a s-a 
apelat și la •■•pccialiștii de 
Ia IPSRI EEM. Idcea s-a 
receptat, sa discutat, s-a 
rediscutat. Pină la urmă 
s-a trecut la încercări. Pro
motorul inițiativei a fost 
■,'ibinpmcrul Emeric Ger- 
gcly, de la l’EH Vulcan, 
susținut chiar de directorul 
întreprinderii, ing. Ioan 
G -x-țu. După încercările 
inițiale, care au demonstrat 
r-ă sc poate, In cadrul 
ljr-~.ll s-a amenajat un mi- 
cro’aminor cu ajutorul că
ruia laminatul rotund >

C reați.i h-linit ă rs|r p.iftc iii<liv>l'ibil ■ • ■ i-liii 
t.ilii copilitului <lv Iu ll'Sltl I I M l>" nu.

p. mit secțiune rombi' ă.
z\ fi.st! modificat apoi în
s rung pentru a realiza tnr
iiionan-a oțelului...

Primul Iot dc 100 dv
sfredele a fost primit Ih-
ne. Dar nu și fără re. la- 
mații de la minerii din 
I.onea, privind uzura pre
matură a sfredeleior. A 
fost revoie, ne spune dl. 
ing. Vilhelm Kuion, șeful 
atelierului de programare 
și autoutilare, de un nou 
studiu, fundamentat pe 
analize chimice și mecani
ce de laborator, dc compa
rații cu oțelul vest-german, 
pentru a determina elimi
narea unor d« ficiențe d«' 
laminare și a asigura fia
bilitatea optimă a -fi che
lelor. S-au rcaliz.it modi
ficările Impuse și. din fe 
bru.irie, s-au livrat unită
ților miniere peste 1200 
sfredele autohtone. l-'abri- 
cate la IPSRUEEM.

N’i sc precizează că uzi
na poate produce anual 
4—5000 de sfredele, ceea 
ce valorează cca. G milioa
ne lei. Iată cum o idee 
Ingenioasă, o Invenție o- 
portună poate naște milioa
ne. Un cartel al ere ic re lor",1

In uzină este un climat 
de muncă optim creației, 
promovării noului, dobîn- 
dirii unor autentice per
formanțe calitative. Este 
dovada elocventă că pro
blemele sociale, rele de 
muncă și de Vi.iță ale sa- 
luiaților, protecția niiin- 
■ iî, ca ți timpul libci Iți 
ocupă locul cuvenit in 
preocupă) iie «indicatelor 
libere. .Spunem sindicate 
lor, p'ii'iu că la IPSRIII.IIM 
a. ționcază dtiuă sindicate 
Iber-inilependente — qț.] 
al pe-'tonalului muncitor 
și al cadrelor telinico-e- 
mn.imi e. D dogul <u li- 
l'rli rclor rloilrt S|n<! ate 
no .-iu -onvins de ,militn 
di mai și <-. ■ 11ș. i g"nța pi eo

O realizaie care sc în
scrie in preocupările fe
cund - și prestigioase ale 
oamenilor uzinei țx* linia 
înnoirii, a ridicării nive
lului tehnic, a eficienței 
producției miniere, a îm
bunătățirii condițiilor de 
securit.ite in subteran. O 
invenție care se clwamă 
releu de viteză în con
strucție normală și anii 
giiziiloa-di pentru protec
ția împotriva pntinării 
benzilor de transportor.

O re.dizare pe care via
ța, „durerile" producți-i 
fiu reclamat-o. In momen
tul tind apare o diferență 
de viteză intre bandă și 
tamburul de acționare, re
leul sesizează această di 
ferență și fie că o semna
lizează, fie decuplează au
tomat acționarea electrică 
a benzii. In vederea aco
peririi timpilor de pornire, 
releul c prevăzut cu un 
dispozitiv de timp progra
mabil pină la 30—10 de 
secunde, In funcție de mă
rimea benzii. Ca o măsură 
suplimentară, releul do 
viteză c conceput astfel 
Incit, după oprire din a- 
varie, pcuconalul de de-

«•upărilor acestora d«? a 
răspunde intern ;clor mem
brilor lor, de a face ca prin 
roadele muncii lor, veni
turile salariaților să fie 
garantate.

Solicităm Inginerului 
Aurelian Scrafineeanu, șe
ful atelierului electro-ser- 
vice, liderul sindicatului 
personalului t< linie, sa 
lin vorbească rhr.pre spi'i- 
tul creator. Sînt inițiative, 
invenții, inovații, soluții 
ingvnioise multe Reținem 
ilfeva, al căror autor este 
chiar interlocutorul. Vor
bim ci despre proie. te de ; 
viitor, d :pro măsurile 1 
pi c, oii i.'i'.e pentru Stimil- ! 
l.ii'.i noului. I 

servire este obligat a* >■ - 
amieze următoarea por
nire, iar prin ai casta să 
ia cunoștință de natura 
avariei.

Discutam cu specialiștii] 
căruia ii aparține Ideea 
invenției — dl. ing. Petru 
M ue a, șef de Secție. IM 
delicrul de automatizări, 

cu participarea nemijloci
tă a tinărului inginer șei 
de formație liir.i Buldur.
-a materializat ideea. S-nu 

livrat deja 130 de relee. 
Și-au adus conți b’iția 4 
brigăzi, oameni inimoși, 
competenți și cu experien
ță în domeniul electroni
cii. Așa sînt ing Ionel 
Munteanu, sing. h>an Stăn- 
cioiu și maistrul N. Gugiu, 
care au asigurat partea 
mecanică, construcția car
casei și in tinerii Mihal 
Mihuț, Robei t IJlrich, mais
trul Martin Ci lovan, de 
la automatizări. Este o 
realizare colectivă care, 
ca altele de .acest tgen, de
notă, dini ojo de recepti
vitatea specialiștilor de iu 
1P.SRGEEM față «le cerin
țele producției, nis-iunea 
lor pentru noii.

Se află în finalizare • 
hală nouă a atelierului sec
ției clcctro-scrvice pentru 
realizarea noilor h tivități 
în domeniul reparațiilor de 
echipamente, un adevărat 
„cartel al creicrelor". Pen
tru ca întreaga uziră să 
devină un cartel al crcie- 
relor, s-au întreprins și 
alte măsuri. S-a aprobat 
In consiliul de administra
ție un sistem de uremii 
speciale pentru inv-nții și 
inovații, precum si acor
darea unei cote-p.'nți din 
beneficiile rezultați' in ur
ma unor raționalizări toh. 
ni»' ți tehnolog.ce autori
lor a. estora.

I’.igină re.dl/nlA dc 
loati 1)1 III K.

Sorin OI’lll.A

rcaliz.it
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actualitatea internaționala | România are dreptul la o imagine 
reală în străinătate

Negocieri intre cele două blocuri militare Iugoslavia în pragul dezintegrării ?

„Negocierile dintre N.\TO 
și Tratatul de la k'ar.șovia 
au devenit o realitate?» a 
declarat șeful Statului Ma
jor al Forțelor Armate Fi
nite ale Tratatului de la 
Varșovia, Vlaclimir Lobov, 
într-Un interviu acordat a- 
genției TASS. Referindu-' 
so la vizita oficială efec
tuată în L RSS de secreta
rul general al NATO, Mm- 
fred Wocrner, el a subli
niat că oaspetele — în 
cursul convorbirilor avute 
cu conducătorii militari 
sovietici — a făcut impor
tante demersuri pozitive în 
întîmpinarea poziției U-

Șomajul in rîndul tinerilor polonezi
ta Varșovia a avut loc 

reuniunea Consiliului de 
Miniștri în cursul căreia a 
fost analizat proiectul de 
lege privind ajutorul so
cial și problema șomajului 
în rîndul tineretului. Po
trivit agenției PAP, în 
prezent în această situație 
se află peste 150 000 de 
absolvenți ai școlilor me
dii. In cursul reuniunii, 
tnembrii guvernului au a- 
doptat „Programul de con

APROAPE 1300 de poli- 
țiști de origine albaneză 
au fost „suspendați" în 
ultimele zile, în Kosovo, ca 
urmare a refuzului de a-și 
face datoria, a anunțat a- 
genția Taniug, citată d" 
1 rance Presse. Polițiștii 
.libanezi au dezertat în 
masă de la unitățile lor, 
n momentul in care aces- 

au fost puse sub con- 
■.rolul poliției sirbe.

COMITETUL național o- 
lășcnesc Praga a hotuiît 
punerea in vinzare a lo
cuințelor de stat-. Potrivit 
ziarului „Place", prețul a- 
cestora este foarte ridicat, 
in plus viitorii proprietari 
vor trebui să recurgă la 
costisitoare lucrări de re
parații. De exemplu, scrie 
ziarul, un apartament de 
trei camere intr-un bloc 
nou de locuințe costă a- 
proape 300 000 coroane. 
Se apreciază că primii care 
vor cumpăra locuințe la 
Praga vor fi emigranții cc- 
lioslovaci, care in ultimul 
timp s-au reîntors In marc 
număr jn țară.

100 MILIOANE de do
lari — aceasta este suma 
creditului acordat Unga
riei de Banca Mondială. 
Suma de mai sus are un 
termen de rambusare de 
15 ani și va fi destinată 
programelor de dezvolta
re a agriculturii și de rea
lizare a unor produse a-

HIME
PETROȘANI — l-irm. 

i gul: Transamerica E ;- 
pi> ss; Victoria: lancu

■ lianu, haiducul; I nirca: 
, Lacrimi de dragoste.

LUPENI: Starman.

VULCAN Există Joi.

T.ONEA: Fiul căpitanu
lui Blood.

URIr \NI: Intercepția, 

niunii Sovietice și a Tra
tatului de la Varșovia.

Pe de altă parte, dind 
o înaltă apreciere progre
sului înregistrat la negocie
rile de la Viena privind 
forțele armate și armamen
tele convenționale, V. L.o- 
bov a condamnat totuși 
poziția SUA și NATO, care 
a spus el, refuză să anga
jeze tratative privind for
țele militare maritime. In 
context, Lobov a menționat 
că forțele militare mariti
me ale NATO dispun în 
prezent de cele mai mo
derne mijloace racheto- 
nuclcare de distrugere, de 
arme de înaltă precizie.

tracarare a șomajului în 
rîndul tineretului", c.’ire 
propune crearea unor lo
curi de muncă suplimenta
re la întreprinderi, în do- 
meniul serviciilor, al so
cietăților pe acțiuni, al 
cooperativelor. Pentru pre
venirea șomajului, se pre
conizează organizarea u- 
nui învățămînt profesional 
în funcție de cerința eco
nomiei de piață.

SCURTE ȘTIRI s SCURTE ȘTIRI
grare capabile să concure
ze pe piața mondială. In 
ultimul timp, din pricina 
slabei calități, exportul de 
produse alimentare ungare 
s-a confruntat cu mari di
ficultăți pe piața mondială. 
Noul credit, susțin specia-, 
liștii, ar putea permite a- 
gricultorilor ungari să-și 
întărească poziția în lupta 
cu concurenții occidentali.

CANCELARUL RFG, IIcl- 
mut Kohl, a revenit la 
Bonn, după vizita oficială 
întreprinsă în URSS. In
tr-o declarație făcută ime
diată după sosire, ifelmut 
Kohl a arătat că aspectul 
cel mai important al în
trevederilor avute cu Mi- 
hail Gorbaciov a fost „în
țelegerea totală" în legă
tură cu apartenența la 
NATO a Germaniei uni
ficate. Totodată, șeful gu
vernului de la Bonn s-a 
declarat „pe deplin satis
făcut" de ansamblul re
zultatelor vizitei în Uniu
nea Sovietică.

CETĂȚENII sovietici 
Ghcrm in Dzulacv și Itilia 
Tanaștuk, din Krasnodar, 
au cerut azil politic auto
rităților bulgare. După 
cum transmite agenția Ta
niug, cei doi tineri 
proaspăt căsătoriți au so
sit In Bulgaria cu un grup
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Asociația iugoslavă pen
tru inițiativă democratică 
( \JIO) vede în sistemul de 
organizare al Comunității 
Economice vest-curopene 
modelul unei soluții pen
tru criza politică și consti
tuțională care marchează 
în prezent Iugoslavia adusă 
pe punctul dezintegrării 
— se arată într-un articol 
publicat de ziarul „Borba“ 
din Belgrad, relatat ele 
AFP. AIID — practic sin
gura mișcare de opoziție 
de obediență iugoslavă în-

Terorist palestinian urmărit 
de polițiile germane

Polițiile judiciare est și 
vest-germane își concen
trează eforturile, în vede
rea prinderii presupusului 
terorist palestinian Abou 
Daoud, care s-ar afla, du
pă toate probabilitățile în 
„marele Berlin". Supoziți
ile referitoare la prezența 
în RDG a lui Abou Daoud, 
acuzat, între altele, de 
participare la masacrul 
comis împotriva echipei 
israclicne la J.O. de la 
Munchcn din 1972, nu sînt 
suficient de precise pentru 
a permite extinderea cer

de turiști sovietici. Ei in
tenționează să emigreze în 
Grecia, deși Atena nu a 
dat încă un răspuns favo
rabil acestei cereri. Cuplul 
menționat a declarat că 
plecarea lor din Uniunea 

' Sovietică a avut un „carac
ter politic" și că intențio- 

’nează, pentru moment, să 
'găsească de lucru în Bul
garia. ■ >

i
LA VARȘOVIA a luat 

ființă o nouă grupare — 
Mișcarea Cetățenească — 
Acțiune Democratică. La 
adunarea de constituire 
au participat peste 90 de 
persoane, în majoritatea 
lor membri al Comitetului 

, cetățenesc de pe lingă Loch 
Walcsa, precum și repre
zentanți ai comitetelor ce
tățenești din diferite re
giuni ale Poloniei — rela
tează agenția PAP.

CEI 12 cubanezi refu- 
giați la ambasada Cehoslo
vaciei din Havana, săptă- 
mîna trecută, și care au 
păfăsit-o din proprie ini
țiativă luni noaptea, au 
fost puși sub stare de de
tenție provizorie — se a- 
rată într-un comunicat al 
cancelariei cubaneze, citat 
de agenția France Presse. 
Guvernul cubanez nu are
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tr-o multitudine de parti
de naționaliste — sîrbc, 
croate, slovene sau mace
donene — a lansat un a- 
pel tuturor instanțelor fe
derale și republicane să 
adopte proiectul unei Car
te constituționale a Iugo
slaviei inspirat după mo
delul CEE. Se cere, de a- 
semenea, organizarea de 
alegeri libere la nivel fe
deral, fără de care dez
membrarea federației iu
goslave „este inevitabilă".

cetărilor pe tot cuprinsul 
țării — a declarat presei 
un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Interne din* 
RDG, citat de France Pres- 
se. Agenția menționată a- 
mintește că, recent, fostul 
conducător de partid și de 
stat est-german, Erich Ilo- 
neckcr, a fost acuzat de a 
fi admis și protejat pre
zența lui Abou Daoud și a 
sinistrului terorist cunos
cut sub numele de Carlos, 
pe teritoriul Germaniei 
răsăritene.

i
intenția de a angaja ur
mărirea penală împotriva 
acestor cubanezi, ținînd 
cont de faptul că s-au pus 
la dispoziția autorităților’ 
voluntar și necondiționa|
— relevă documentul. MS» 
joritatea dintre ei — Se 
menționează în continuare
— au „importante antece
dente judiciare, îndeosebi 
delicte de drept comun și 
uneltiri antisociale", pre- 
cizîndu-se totuși că aceste 
persoane nu au făcut în 
nici un moment obiectul 
vreunei Urmăriri ori pro
ceduri judiciare.

PALEONTOLOGII chi
nezi și canadieni au desco
perit în deșertul Gobi cu
tia craniană și zece ver
tebre cervicale care au 
aparținut, în urmă cu 140 
milioane de ani, se pare, 
celui mai mare dinozaur 
din Asia, respectiv din 
lume. Potrivit agenției Chi
na Nouă, se parc că ani
malul respectiv avea o 
lungime de 30 metri. Ră
mășițele dinozaurului ar 
urma să fie incluse într-un 
muzeu chino-canadian iti
nerant, în 1992.

Mica
ANTVT RSARE

CU OCAZIA aniversării 
zilei de naștere și a ieși
rii Ia pensie, soțul Mitică, 
copiii Verginica și Florin 
îi doresc multă sănătate, 
fericire și din suflet „La 
irnilți ani I" dragei loi 
Mana I’opescu (Boby) 
(17113)

VlNZAftl

VIND Da ia 1310 — alb 
1.1 — ridiQită la |fi iulie 
E'iO. Vulcan, strada V. A- 
lersandri nr. fi7, telefon 
70532. (178(1)

VIND D icia 1310 — zero 
lin — Pe'roș.ini, strada

România se află pe calea 
cca bună a democrației și 
economici de piață, dar 
„este paradoxal că țara 
noastia care s-a transfor
mat enorm, suferă de o 
lipsă de încredere" — a 
declarat ministrul român 
al afacerilor externe, dl. 
Adrian Năstasc, într-un 
interviu publicat în ziarul 
„The Netv York Timcs", 
citat de agenția France 
Presse. „Avem nevoie de 
sprijinul țărilor bine anco
rate în democrație pentru 
a ne ajuta Jsă ne îmbună
tățim structurile politice" 
— a afirmat ministrul, ca
re a arătat că rolul său 
este de a-și aduce contri
buția ca România să a- 
vanseze, în etape, în inte
rior ca și în exterior, pe 
calea democrației și a e- 
conomiei de piață.

Răspunsuri la scrisoarea UDMR
Luînd cuvîntul în ca

drul lucrărilor Adunării de 
Stat a Ungariei, Gyula
Horn, președintele Comi
siei parlamentare pentru 
probleme internaționale, a 
arătat că, săptămîna tre
cută, Uniunea Democrati
că a Maghiarilor din Româ
nia (UDMR) a adresat par
lamentului ungar o scri
soare în care este expri
mată cererea de a se re
examina hotărîrea adopta
tă anterior privind re
prezentarea minorităților 
naționale în Adunarea de 
Stat. Gyula Horn a propus 
comisiilor de resort ale 
parlamentului să exami
neze această problemă —. 
relatează agenția MTI.

In continuare a luat cu
vîntul președintele Comi
siei parlamentare pentru 
problemele drepturilor o- 
mului, religiei și minorită
ților'naționale, Gabor Fo- 
dor/care a arătat că a- 
ceastă comisie a examinat 
deja problema în speță, 
informînd în legătură cu

POLIȚIA 
Municipiului Petroșani 

recrutează
tineri în vîrstă de 25—30 ani, 

absolvenți de liceu, cu stagiul militar 
satisfăcut, 

pentru încadrare directă ca subofițeri 
de poliție.

Relații suplimentare la sediul Poliției 
Municipiului Petroșani.

public
Zorilor, bloc 4/8, după ora 
16. (17115)

VIND urgent magneto
fon nou, Ilostov 105 Pe
troșani, strada Indepen
denței bloc 2, ap. 14 zil
nic, între orele 10—IC. 
(1784)

VIND cabană turistică 
transportabilă, tclcscaun 
Straja — Iaipeni. Telefon 
4 1799, Petroșani. (1781)

PIERDERI

PIERDUI’ tichet butelie 
nr. 3341, pe numele Ni țoi 
Lenuța, eliberat de Centrul 
de îmbutelicre Petroșani. 
II declar nul. (1782)

D’ Adrian Năstasc — 
relatează agenția France 
Presse — și-a exprimat re
gretul față de imaginea 
mai curînd negativă pro
iectată în Europa de Revo
luția română, cea mai di
ficilă revoluție din țările 
din Est și a respins atitu
dinea critică a Occidentu
lui față de România. Rc- 
cunoscînd că s-au comis 
greșeli, ministrul de ex
terne a menționat, totoda
tă, progresele înregistra
te în domeniul drepturilor 
omului, alegerile libere, 
libertatea de mișcare, de 
exprimare și a presei. „Cău. 
tăm să avem o imagine e- 
chilibrată în străinătate fă
ră a cere cu toate acestea 
să se dea uitării ceea ce a 
fost negativ", a afirmat mi
nistrul român.

(Romprcs)

poziția adoptată de UDMR 
într-o scrisoare. In acest 
mesaj se arată:' UDMR a- 
pi^iază în mod unilateral 
această problemă extrem 
de complexă, sprijinirldu- 
se pe o informație nu toc
mai exactă. Parlamentul 
ungar, care dorește să so
luționeze această proble
mă, ar putea oferi fiecărei 
minorități cite un loc în 
Adunarea de Stat. Totuși, 
aceasta ar perturba echi
librul în Adunarea de Stat 
unicamerală, bazată pe par
tidele politice. Totodată, 
în răspuns se afirmă ’’ că 
toate minoritățile naționa
le din Ungaria sînt repre
zentate în parlament, în- 
trucît Un număr de 20 de 
membri ai organului legis
lativ își declară apartenen
ța la cite o etnie sau alta. 
In plus, în Ungaria se des
fășoară procesul de înfiin
țare a unui sistem de con
trol social al activității 
parlamentare — „ombud- 
smen".

i t a t c
PIERDUT legitimație ser

viciu pe numele Jurca Vio
leta,. eliberată de întreprin
derea Tricotaje Petroșani. 
O declar nulă. (1780)

DECES

COLEGII de muncă de 
la IClTPMfl — labora
torul tehnologie minie
ră anunță cu durere 
dispariția fulgerătoare 
din viată a celui ce a 
fost un hun coleg de 
muncă

sin". II.ESOI DUMITRU

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. 11787)
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