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Cotidian

Comerțul în pragul modernizării
După cîte vedem privati

zarea comerțului devine tot 
mai mult un fapt împlinit. 
Noi așteptăm de la priva
tizare, de la noile forme 
de comerț în general, pe 
lîngă o mai bună aprovi
zionare și modernizarea co
merțului, îmbunătățirea 
servirii și de ce nu, a 
comportamentului lucrăto
rilor. Urmărind aceste i- 
dei, am fost prin mai mul
te unități comerciale.

O NOUA FIRMA
La unitatea nr. 7 

1CSLF vorbim cu 
nara Florica Bălosu. 
le vom putea face pe toate 
odată. De altfel, sîntem la 
început de drum, pentru 
că am fost transferați la 
o nouă firmă județeană, 
Complexul comercial „Pro- 
das” (adică producție a- 
gricolă de stat — 
n.n.). Mai altfel spus, fos
tul Gostat. Și am început-o 
cu aprovizionarea. Ni s-au 
trimis 18 tone de cartofi 
foarte frumoși din zona 
Hațeg, precum și roșii. Spe
răm într-o aprovizionare 
bogată în produse de sezon, 
precum și cu preparate, 
produse proprii din carne. 
N simțim pregătiți să

tot

,.ee

im-

a 
gestio- 

„Nu

primim și să desfacem 
ce ni se trimite".

— Vă mulțumiți cu 
vi sc trimite" ?

— Nu, vom stabili
preună cu Complexul „Pro- 
das“ sortimentul minimal, 
precum și furnizorii, pen
tru a putea trece la o 
provizionare directă.

IN 1NTIMPINAREA 
CUMPĂRĂTORILOR

La patiseria „Bulevard" 
stăm de vorbă cu cele do
uă gestionare, Natalia Flo- 
rea și Lucreția Marcu. 
„Vrem să ieșim în întîmpi- 
narea cumpărătorilor 
noutăți. Dacă vom

• vom introduce 
„noutatea săptămînii". 
altfel am și început, 
tăm niște covrigei 
apetisanți, prăjitura 
stafide și servirea 
în local, dar fără 
Nu renunțăm la „Pizza", 
care putem servi și un vin 
bun la pahar, și desigur, 
la produsele noastre cunos
cute".

— Ce alic noutăți 
aveți ?

— Nu vrem să le 
chiar pe toate, dar 
tionâm „să vedem 
locului” cum se

u-

cu 
reuși, 

produsul 
De 

Tes- 
sărați, 

cu 
cafelei 
țigară, 

la

spun ?m 
inten- 

la fața 
prepară

RECONSTRUCȚIA
9
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PÎINE A
Cine rupe lanțul 

necazurilor ?
Capacitatea nr. 1 de la 

morarii 
Petro- 
piine 

Ve- 
impus 

chiu 
fm-i- 

i fina- 
linie 

puțin

In .repi inderea de 
și panificație din 
șam. n-a produs 
vreme îndelungată, 
chimea fabricii a i 
modernizări care cu 
cu vai se apropie de 
lizare Pînă acum s-a 
lizat doar o singură 
de tabricatie. De 
timp a intrat in funcțiune 
și produce non stop Adi ă 
merge 24 de ore din 24 și 
asigută in a est 
10 tone de pline, 
de puțin față de 
dar asta estr 
liniei <"eal t;
fijn t one '.î încă.

I n
no.
era 
ia

tnterval
D -tul 

cerințe, 
capacita’ea 

ă linie nu

documentării 
:easta nu lu-

*
la

plăcinta țărănească cu var
ză, cu ceapă, cu brînză... 
Pe de altă parte, vom a- 
menaja pe trotuarul din 
fața unității o grădiniță. 
Chiar cu umbrele, unde să 
se poată consuma în con
diții civilizate și o cafea 
bună... cu țigară.
PAS SPRE RIDICAREA 

GRAD!LUI DE CONFORT
Pe terasa 

„Bulevard”
monta tîmplăria 
pentru închiderea 
de nord a terasei. II 
tîlnim pe dl. Nelu Dochițu,
unul dintre șefii localului. 
„Primul pas spre moderni
zare l-am 
închidem 
pe terasă 
vîntul”.

— Alte 
(ru confort ?

— Deocamdată ne pro
curam materialele, urmînd 
să închidem localul pentru 
modernizare, 
divulg toate intențiile, dar 
una tot v-o spun: vrem să 
facem din restaurantul „Bu- 

unitate repre- 
în care să nu se 
în salopetă, ci 

adecvată, unde

Nu vreau să

levard" o 
zentativă, 
mai intre 
în ținută
să se poată petrece o seară 
plăcută.

restaurantului 
se... suda. Se 

metalică 
laturii 

în-

făcut. După ce 
latura nordică, 
nu va mai bate

★

AUTORULUI, 
intențiile sînt 

cunosc-în-

NOTA 
Deocamdată 
frumoase. Dar, 
du-i pe acești oameni 
comerțului, sperăm și 
realizarea lor.

C< ca ce intrigă p muli i 
oameni puși pe reflecții pj 
tema evoluției lucrurilor, 
a fenomenelor nou apăru
te în Viața cotidiană, este 
o anumită amărăciune și 
deziluzie.

...Cum crezi 
mă întreba un 
nic aproape de 
minerul care vede 
bișnițăria agresivă de 
intrarea 
mentară, 
chini 
tarabelor, este convins 
necesitatea efortului la 
cui de muncă ? Adică 
de cum, stînd la soare, 
jurul tarabelor încărcate 
cu mărfuri de speculă, unii 
își umflă buzunarele cu 
bani nemunciți, iar el să-și 
încordeze mușchii, să-și 
riște viața la sute de me
tri sub pămînt pentru a-și 
câștiga existența ?!

Un alt caz ne era spus 
de un pensionar septua
genar despre starea apar
tamentului în care locuieș
te și unde are de întreținut 
o persoană paralizată, de 
90 de ani. Ii plouă în casă; 
cînd plouă afară, îi picură 
prin terasa degradată în 
camere, peste mobilă, pes
te așternuturi. A fost și el, 
și vecinii la Asociație, la 
EGCL, la Primărie. Au 
clamat, au insistat, au 
cui cereri, dar de 2 ani nu

dumneata, 
cadru teh- 
pensie, că 

zilnic 
la 

in piața agroali- 
vede adică cior- 

de bruneți în jurul 
de 
lo- 

ve- 
în

li s-a dat nici o satisf i ție. 
„Blocul dv. nu e programat 
pentru reparații anul a- 
cesta...”, a fost ultimul 
răspuns din partea dregă
torilor.

La un alt caz s-a refe
rit un musafir al redacției 
intrigat că șperțul continuă 
să fie stăpîn pe destinul 
unor oameni. Unui om ne
căjit. dintr-o localitate măr
ginașă, i s-a pus franc con
diția pentrti întocmirea 
formelor de trimitere a 
copilului handicapat în- 
tr-un sanatoriu: „Te costă 
5000 !“.

Și un „zvon” din multe
le care circulă in oraș, ca
re o fi sau nu credibil, este 
preluat și transmis 
mult aplomb: „N-ai 
hăr ?! Lasă că ți fac 
rost cu 30... 
După cita 
colonii in 
de zahăr, 
fierul din 
babil.

Și, pentru că tot sîntem 
în domeniul comerțului, 
cind, rafturile sînt goale, 
să ne mai mire conduita 
sfidătoare a unor vînzătoa- 
re plictisite care 
chef nici să-ți 
sau a chelneriței 
de prințesă, care

cu 
za- 
eu 

din colonie”,
se știe nu are 
țări cultivatoare 
E vorba de car- 
Petrosani, pro-

nu au 
răspundă, 
cu
te

ziua 
, I i i

.ncii . E lupa din B
Mur" ei i plecată

Tîfgii Fu Ce. de la I(f& 
nu » rm pi ventat încă l.< 
lucru, lai pro. leme.e 
ast •.iotă i 
sînt inul!
m ■ -ini'id'i' 
prm l°rii d 
nil flție. dl 
rin f i. da 
veni [a iu i I. 
d iă țrei zile 
tehnologică 
în producție, 
ton^ de pîine 
toi fi l-viată în rețea l'uin 
n i v n în-ă golurile de 
aitrovizioiair'.- cu pîine, mni 
crec-i'ă incâ ne.azuL cum-

I
< <r 

f e t■•/ •!i .!i 
D"r>ă -■•i'.-i' 
sef il I 
morărit - i 
Marini ă I b .
mc-eria i. .n 
în cel iti-i.l 
nona lin 

ar i n t i i 
Deci in ]i; 
pe zi .a un-

t . Z-

r.

părătorilor. Dar și necazu
rile ceior de ia iubi ca sint 
la fel de mari. Unele con
ducte de apă, de la noua 
linie, nu sint izolate ?i apa
curge in secție. Păcat de 
linia modernă și mecaniza
tă La fel curge și o con
ductă de motorină. Și nu 
e nuinai a-ta. Un reduc- 
tor, adus din fabrică 
la București, deși a 
luat ca fiind nou. s-a 
statat că e uzat Dec i, 
muncă, alti bani, alte 
țări. Dar nu sint 
astea
este o lipsă acută de lăzi 
din plastic Plinea este pu
să direct pe jos Țoale 
tervențiile fă .ute 
cum
Nimeni 
velele 
de la Qrăitie încă ni 
d 1 < , d
li Li;

Oii"’ ll

•Solilti: ar mai eă* .
’ li \pi i/ionare.i 

uzinelor o pîine pe 
oul nopți- r prezmtă do ir 
'o la '-■i’ă lin canjltatea 
livr.Pă în 24 d>- ore O cre- 
t’ie a aprovizionării de 
• "->t gen, cum il i'â cu a 
șezarea pimii în r.il'luri 
ir di-tpunib liza un 'le na
vete ab.sol it ne .in- unul

de 
fost 
con- 
a ltă 
cău- 

Dar nu sint num d 
La fabrica de pline

re- 
fă-

preocupări pen-

aere 
ser- 

loan DUBEK

Simion POP

mincăm.

Dotarea

tclcviziu- 
infor- 
prima 
putea 

in

tehnologică, de la capacitatea nr. I 
aspect

nu sînt necesare 
un fel de corecții, 
reglaje la receptoa- 
TV obișnuite. Ace- 
cmisiune va fi re-

Noua
rit și panificație Petroșani : calitate, eficiență,

O adevărată pledoarie pentru piinea pe care o

a Intrepruiderii de moră- 
comcrcial.

o cenușăreasă

valea Jiului
Studioul de 

ne din Deva ne-a 
mat că transmite 
sa emisiune ce va 
fi recepționată și
Valea Jiului, duminică, 
22 iulie, după încheierea 
programului Televiziu
nii Române. Menționăm 
că este pentru prima 
oară cind Se emite pen
tru Valea Jiului. Se v,i 
transmite pe canalul 10, 
deci

eași
luată luni, 23 iulie, 
la ora n>

tehnică
a investițiilor

in- 
pînă a- 
reztiltate. 
oferi na- 

Fabrica 
i pro- 

< 'unt actul in
ii li troliu t să fie

nu au dat 
nu poate 

re oective

III

(Vonlitiu.irr iu (i.iX- a 2 a)

In ultimii zece ani lu
crările de dotare tehnică 
edil.tar-gosp ct.reasuî a 
localităților noastre au ră
mas mult in urma con
strucțiilor de locuințe. Cel 

np’u 
c are 

un 
po
ri pă 

in
doar la j’imT ite 

dlitn- 
i m i n .â - 

alttll 
trib Re 
III ire 
m fio-

a-

în ceea ce privește celelal
te dotări Cartiere noi de 
locuințe, cum sint Bucura 
(Uricani) Bărbăteni (Lu- 
peni), M nei (Petrila). Sta
dion și Aviatorilor (Petro-

tierul B.icura din Uricani, 
generînd o suită de neca
zuri locatarilor. Ceea ce e 
mai rău, însă, multe din 
lucrările de canalizare sint, 
practic, părăsite, tocmai

mai la îndemină '■ 
il constituie dotările 
ar trebui să asigute 
consum n'’ mal de ipă 
tabilă N" -c-arul de 
notabilă este asigtr.'it. 
prezent,
din con-um.ii real, 
ri'.ă intirzjoi lor și 
rilor de la un in I 
a lucrărilor de cur 
a bazinelor d • a -1 
Con-,- înțcle le -im 
care, api' ipe ziln 
tunci cind apelam 
binetul <|e a asă ..

O sif’l din de .1 (I, utili

intolerabilă -e con tatu >i

I

IO-

în lumina adevărului

a_um vara, 
trebui să 
bencli .in I 
vorabile de 
de

cind ele ar 
fie p oritaie. 
de conți ’.il la

trină l
zile nu -e m u tl 

la ca alizaiea din 
ml B.îrbâfen . Iu 
rl> ipiorine zece an 
g:it it cu te mene 
..Ierni.-” d.- da in 
sin' '< la nivelul .
de Anti i'| t iza < '• 
( in .'.: ucț,i și Mont

ll> •

l> -

va. In situații similare se 
află lucrările de canalizare 
de la Petrila și din Petro
șani, unde rar se 
sate efective de 
tori sau montori.

Cetățenii din 
noului cartier 
din Petroșani. în 
anului trecut n-au 
fr-iat de racordarea 
rețeaua magistialei 
te-m-- f icm e, s'iporun 1 
situație de provizorat 
-i'imi-ilvlă Di in 
zile de vară lucrul 
ro' i i 1 i <ii' "i1. .i11 
gi tr il'i le’ mofi 1r;i 
tea/ă in ritm de n

Pe li i ri iilr b'r 
in;-ni date in f 
in ultim i ani. 1'» a'.

văd pla- 
construc-

blocurile 
„Stadion” 

iarna 
bone

ta 
de

in-

la
i <

ra- 
m i 

ina.n-

\ i.ir.-l N I R \UȚ

(< uiilinU.ii e iii i» •« i X
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INUNDAȚIE. Sini multe 
situații in orașul Petroșani 
în care locatarii de la par
ter au de suferit din cauza 
Infundării canalizării. A- 
semcnea necaz arc și doam
na Mar ia Apostol, strada 
9 Mai bloc 21/77. De mai 
multă vreme canalizarea 
se revarsă in interiorul 
apartamentului. Și, din pă
cate, nimeni nu vrea să o 
ajute. Sperăm că dispece
ratul IGGL va fi măcar de 
aceută dată pe recepție.

CAPSULE. Să nu credeți 
că e vorba de ceva care se 
găsește. Dimpotrivă, e vor
ba de ceva care lipsește cu 
desăvîrșire: capsulele pen
tru autosifoanc. Și nu de 
o zi-două, ci de mai multe 
zile și săptămîni. De ce 
lipsesc ? Pentru că și la 
fabrica producătoare se 
muncește tot ca pe La noi. 
De unde nu-i, nici Dum
nezeu nu cere I

FOTB UD. P,c.amint:m iu
bitorilor do fotbal, că as
tăzi. de la ora 17, va avea 
loc primul meci din pro
gramul de pregătire al e- 
chinei Jiul Petroșani, care 
va întț’ci pe Dinamo Bucu
rești.

FELICITĂRI. Tot astăzi, 
internaționalul nostru, pre
zent la Coppa del Mondo, 
Daniel Timofte sărbătoreș
te un eveniment deosebit 
din viața sa, căsătoria. Să-i 
dorim cu toții, multă feri

cire și succes In activitatea 
fotbalistică Împreună cu 
tradiționala urare romă, 
neascâ „Casă de piatră’*, a- 
lături de aleasa inimii sale. 
Felicitări l

RENOVARE. In urma 
unui control efectuat de 
organele șan.tare, labora
torul de cotetărie-patiserie 
din Pctrila a fost închis, 
datorită nelncadrării In re
gulile igienico-sanitarc. A- 
cum se află In renovare 
ți sperăm că atunci cînd 
va fi g.<ta, nu va mai a- 
vea probleme. Felicitări dr. 
Popescu pentru f.’rmitateu 
In serviciu.

TERASA. P’ou.i din nou 
afară și locatarii blocului 
39, de pe strada Indepen
denței, au iar necazuri. Te
rasa degradată a blocului 
face ca apartamentele dc 
la ultimul etaj să fie din 
nou supuse intemperiilor. 
Ce] mai afectat este ap. 19, 
unde locuiește dl. C. Lufruș- 
că. Intervențiile sale de 
plnă acum n-au găiit la 
IGCL nici un ecou. Oare 
de ce oamenii nu sini as
cultați ți ajutați 7

O IDEE Idcea unor curse 
directe Lzmea — Cîmpu lui 
Neag nu e nouă. Propune
rea de înființare a acestei 
curse a mai fost făcută, dar 
n-a prins, pentru că s-a 
motivat că „nu este moto- 
rină". O readucem In a- 
tenția conducerii AUTLP 
pentru studiu sau poate 
pentru experimentare. O 
v<d--m ca pe o cursă rapidă 
rare sâ oprească numai 
în principalele stații, cu 
taxare corespunzătoare dis
tanțelor pe care circulă că
lătorii ți cu program Intre 
orele de funcționare a 
cursei Petroșani — l'ri- 
câni, astfel Incit nu se 
suprapună. (S.P.)

Rubrică realizată dc
Glicorglic ( IJIRVASA

Petroșani Nord — liniștea coboară asupra orașului.

Dotarea tehnică
(Urinare din pag I)

cartierele Tudor Vladim.- 
rcs:u (Lupeoi), Minei (Pc- 
trila). Bucura (Uricani), 
circulă pe terenuri neame
najate, care după ploi 
sînt pline dc noroi. Efec
tivele de constructori dc 
pe șantierele locuințelor se 
diminuează, fapt care nu 
permite plasarea lucrărilor 
tchnieo-edilitare pe măsu
ra necesități lori.

Credem că a sosit tim
pul să se pună capăt a- 
cestei situații. Dc ani de 
zile finalizarea dotărilor 
tehnico-edilitarc a fost o 
adevărată cenușăreasă în 
domeniul investițiilor so
ciale. Ocupînd o pondere 
de cel mult 10 la sută din 

Cine rupe lanțul 
necazurilor ?

rl'r>n«i* din DM D

nou transport de pîinc. 
Cum Insă nu se fa. e ni
mic în acest sens, prin 
magazine, în loc de pline, 
mai bate uneori și vlntul.

I-cgat de golurile in a- 
provizionarea cu pîine tre
buie să spunem lucrurilor 
pe nume. Atîta vreme cit 
plinea se va cumpăra cu 
sacul, sau clte 10—12 plini 
de persoană, nu va fi su
ficientă niciodată. Oare cît 
de numeroasă trebuie să 
fie o familie să mănfnce în

Poliția $ i ordinea
PE FAZA

Poliția a fost pe fir chiar 
în momentul în care se 
făcea tlrgul. Tlia Adrian șl 
Pogdan Cristian Doru, din 
Urzicuța ți, respectiv, Cra- 
iova, tratau, cu bișnițarii 
din Vulcan, prețul de li
vrare al celor 29 400 bucăți 
de gumă de mestecat afla
te în autoturismul Dacia 
1300 cu numărul de Înma
triculare 1 DJ 9121. Cînd 
să cadă la învoială, adică 
l-i 5 lei bucata, hop și po
lițiștii I Nu ca să cumpere, 
ci pentru a vedea ce-i cu 
musafirii din Județul Dolj. 
Șl s-au lămurit Cei doi 
valorificaseră deja, la Tg. 
Jiu și Petroșani, marfă în 
valoare de 23 000 lei. Danii 
le-au fost confiscați, ca de 
altfel și amintita cantitate 
de gumă de mestecat. Ilie 

cea u celeilalte lucrări 
de investiții preluate în 
antrepriză de ACM Petro
șani, ele au fost sistematic 
neglijate. Dencficiarul în
suși, sub presiunile venite 
dc la organele de partid 
locale și județene acorda 
atenția principală predării 
și reccpționării apartamen
telor. Erau recepționate și 
raportate drept date in fo
losință zeci și chiar sute 
dc apartamente, nefinali
zate In realitate. Abia In 
acest an, constructorii din 
cadrul ACM Petroșani au 
reușit să lichideze această 
moștenire anacronică. In 
optica beneficiarului ț! 
constructorilor se cuvine 
să se producă Insă mutații 
ți In ceea ce privește do- 

fiecare zi 10—12 plini? Spu
nem aceste lucruri în baza 
unei situații statistice e- 
xistente. In săptămîna 12— 
17 iulie, fabrica dc pline a 
produs In jur de 420 tone 
dc pîine. Cantitatea livrată 
în rețea depășește însă 500 
tone, căci s-a mai adus pli
ne și din județ. Un consum 
exagerat, dacă avem In ve
dere numărul locuitorilor 
Văii Jiului. Și asta nu în
seamnă altceva, decît că 
pîlnea noastră pentru care 
alergăm atîta ia alte dru
muri decît cel al consumu
lui local. Păcat, mare păcat.

Adrian ți Bogdan Cristian 
Doru sînt cercetați pentru 
infracțiunea de speculă.

ZI CU GHINION

N-a fost 13, cl 12 iulie. 
In ziua aceea, «n echipaj 
al poliției din Vulcan (for
mat din lt. Silviu Dușa, lt. 
Constantin Stegărescu, lt 
Vasile Bejat, plt. maj. Ion 
I’antelimon, plt. Pompiliu 
Matei, sg. maj. Gheorghe 
Corbeanu și sg. maj. Mihai 
Papuc), sprijinit de o grupă 
de militari In termen, a 
poposit ceva mai mult timp 
In zona pieței agroalimen- 
tare din oraș, devenită un 
fel de talcioc. N-au cum
părat, ci au cofiscat marfă 
valorînd 12 000 lei. Vînză- 
torii ambulanți Covaci San
di, Ilorvath Suzana, Lăcă
tuș Petru, Ilorvath Rcmus, 

țările tchnico-edilitarc. A 
sosit timpul să spunem des
chis adevărul că astfel de 
lucrări rJnt la fel de im
portante ca cela ale con
strucției de noi locuințe. 
Cui folosesc, o%e, locuin
țele predate In noile blo
curi fără a avea asigurate 
dotările de confort 7 Ni
meni șl nimic nu ne mai 
obligă să ne furăm singuri 
căciula, raportînd preda
rea la beneficiar ți recep- 
ționlnd blocuri întregi de 
locuințe ncadecvate cerin
țelor dc confort I Se im
pune și în acest domeniu 
să-și spună cuvîntul com
petența ți profesionalismul, 
precum și spiritul de iniția
tivă locală la nivelul pri
măriilor.

Cutremur
Centrul de fizică a 

pămlntului anunță: In 
ziua de 19 iulie 1990, 
la ora 7/1 minute și 9,5 
secunde s-a produs In 
regiunea Vrancea un 
cutremur la adîncimea 
de 10 kilometri, cu mag
nitudinea 3,9 pe scara 
Richter. Intensitatea cu
tremurului în zona cpi- 
ccntrală a fost de 4 gra
de pe scara Mercali. Cu
tremurul a fost simțit 
în Focșani, Adjud, O- 
dobești, Vrîncioaia. Nu 
s-au produs pagube ma
teriale.

d e
Ixighin Stei ian, Căldăraru 
Doina, Lăcătuș Anița, Co
vaci Simona, Covaci Maria 
ți Căldărar I’aulina au fost 
atenționați, prin sancțiuni 
conform Legii 3 din 1972, 
că ceea ec fac se cheamă 
speculă.

MARTORI DE 
NETĂGĂDUIT

Era meseriaș In deschide
rea oricărui tip de lacăt. 
Nu avea asupra sa iarba 
fiarelor, ci scule adecvate. 
Ultima lovitură a lui Co- 
mănescti Florin, pripășit 
în Vulcan din Ploiești, 6-a 
derulat la boxa unui cetă
țean din blocul 18, Bulevar
dul Victoriei. A plecat în
cărcat ca un Moș Crăciun: 
o damigeană de 20 1 cu 
vișinată, 15 sticle cu sirop, 
borcane cu gem și 15 litri 
de vin îmbuteliat de mina

La 5 martie 1990, In tim
pul unei convorbiri cu 
ambasadorul țării noastre 
la Budapesta, secretarul 
de stat adjunct Ia MAE 
ungar, Imre Szokai, arăta 
că, potrivit cercurilor dc 
presă din Budapesta, un 
ofițer de securitate român 
a fost trimis de superiorii 
lui In Ungaria pentru acte 
potrivnice acestei țări, fi

Un infractor de drept comun folosit 
de propaganda naționalist-șovină
dăugînd că „ofițerul de sc- 
curitate** va furniza cl 
însuși detalii, In declarați
ile pe care intenționează 
să Ie facă presei ungare.

Confirmind cele arătate 
de diplomatul ungar, presa 
ungară a difuzat în zilc'c 
care au urmat declarațiile 
cetățeanului român Gyula 
Lemperger despre o așa- 
zisă „activitate de spionaj" 
pe care ar fi desfășurat-o 
în 1989, Ia Fabrica de me
dicamente „BiogaT* din De
brețin, precum ți despre 
pretinsa retrimitere a lui 
In Ungaria pentru a conti
nua „acțiunile de spionaj**.

La 8 martie 1998 a fost 
laminată ambasadorului 
ungar la București o notă 
verbală a MAE român, în 
care se preciza că numitul 
Gyula Lemperger este un 
infractor de drept comun, 
pe care, în mod provocator, 
autoritățile ungare îl pre
zintă ea „spion român*1. 
Nota cuprinde, de aseme
nea, protestul energic al 
părții române față de a- 
cest act inamica!, precum 

RECONSTRUCȚIA INTERIOARA
(Urmare din pag. 1)

ve.ște cu o silă de parcă 
ți-ar face un favor-

Speranța pe care am 
nutrit-o încă din decem
brie, odată cu declanșarea 
marilor evenimente și 
schimbări care au apărut 
ca o minune în existența 
noastră, a fost că am por
nit și pășim spre o lume 
a adevărului și dreptății, 
a valorilor autentice, a 
muncii cinstite.

Nc bucură că la nivelu
rile superioare organisme
le instituționalizate ale ti
nerei noastre democrații au 
demarat un program am
plu pentru reconstrucția 
societății civile. Dar omul 
simplu nu trăiește noua 
ordine, democratică, doar 
prin ce se petrece acolo 
sus, în Parlament sau Gu-

drept
gospodarului. A luat prada 
și a ascuns-o în subsolul 
blocului A6. De acolo lua 
clte o sticlă-două, după 
cum Ii era pofta. Captura
rea sa n-a fost întlmplătoa- 
re. Unei patrule de poliție 
i s-a părut suspectă pre
zența lui, In noaptea de 7 
6pre 8 iulie, tntr-o scară 
a blocului B2. Avea asupra 
sa recuzita de spărgător. 
Surpriza a apărut Ia lo
cuința respectivului: sti
clele goale de vin mai a- 
veau pe ele, etichetele pe 
care proprietarul notase 
anul Imbutelierii. Comă- 
nescu Florin a fost eliberat 
din pușcărie In ianuarie. 
Acum, la pedeapsa ce va 
fi pronunțată se va adăuga 
și o... restanță de 987 de 
zile.

Gheorghe OLTEZNU 

ți solicitarea hotărîtă ca * 
partea ungară să punăy 
capăt actelor de folosire a 
unor cetățeni români pen
tru propagandă naționa- 
list-țovină, de învrăjbire 
a poporului român cu po
porul ungar.

Pe această temă, Agenția 
„Rompres" a dat publici
tății informații privind 
biografia și activitatea

pretinsului spion Gyula 
Lemperger și a declarat 
că în Ungaria un infractor 
de drept comun este folo
sit in acțiuni menite să 
prejudicieze relațiile bila
terale.

Ziarul dc mare tiraj „Ma- 
gvar Hirlap**, care apare 
la Budapesta, a pubi’isat 
la 9 iulie a.c., un amplu 
articol intitulat „Lovitură 
de teatru In ca2iil Lemper
ger — acest spion nu este 
spion". In care se arată că 
Gyula Lemperger s-a do
vedit a fi „boț recidivist, 
falsificator de pașapoarte, 
psiliopat**.

Potrivit presei un®are, 
la 16 iulie a.c., purtătorul 
de cuvlnt al Ministerului 
Afacerilor Interne ungar 
a declarat că urmărirea In 
cazul lui Gyula Lemperger 
a fost suspendată. după 
ce s-a dovedit că afirma
țiile sale că ar fi fost 
trimis In Ungaria ca spion 
de către organele române 
de specialitate nu cores
pund adevărului

(Rompres)

vern. El trăiește și sesi
zează schimbările în bine 
prin experiența și confrun
tările cotidiene cu mediul 
în care trăiește, prin con
vingerile ce i le creează 
conduita celor din Jur, pe 
mi"’ură ce i se garantează 
drepturile. Or, nu o dată 
drepturile îi sînt fractura
te, iar rațiunea, chiar la 
nivelul bunului simț, îi 
este legată de structurile și 
mentalitățile care-1 igno
ră sau II sfidează ca și 
Înainte. Sau și mai ți... 
Pentru că indiferent de 
schimbările, de la nivelele 
superioare, omul simplu 
rămîne un îndurerat, dezi
luzionat sau revoltat atîta 
timp, cît bișnița e în floa
re, vlnzătorii îl vor umili 
cu dispreț, cît funcționarul, 
omul pus să-1 servească, 
să-1 ajute la necaz, să-1 
acorde un drept legitim îi 
pretinde țperțul-

Urmele trecutului, In 
conștiințe și atitudini, ur
me ceaușiste, urme fana
riote, sînt încă prezente, 
alterează existențe, cli
matul social.

Fie că e vorba de corup
ție sau nepotism, aroganță 
sau grandomanie, de dorin
ța de parvenire sau căpă
tuială, de chiul șl de sfi
darea brutală a omului 
simplu, a legii și a muncii 
simple, de fapt, unica sur
să reală a valorii ți profi- 
tulul, toate denotă că o- 
presiunea trecutului și-a 
lăsat rădăcinile bine în
fipte. Și mai denotă că 
pentru reconstrucția de
mocratică a societății se 
impune, o reconstrucție in
terioară, morală, a fiecăru
ia, eliminarea fermă a tot 
ce e insalubru ți dăunător, 
înlăturarea Impostorilor, a 
profitorilor lndecenți.
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In această lună peste 
30 mii de produse se 
scumpesc In Cehoslovacia, 
datorită desființării sub
venționării acestora de 
către stat. Acțiunea se în
scrie in programul noului 
guvern al cărui obiectiv 
principal — așa cum l-a 
prezentat primul-ministru 
Marian Gialfa — este tre
cerea accelerată la o eco
nomie de piață. Reforme
le economice, sociale și 
ecologice cuprinse în a- 
cest program urmează să 
fie puse în aplicare in a- 
cest an, printr-o tranziție 
gindită atent.

Cehoslovacii intențio
nează să privatizeze trep
tat întreprinderile de stat, 
să susțină venirea capita
lului stra.' să mențină 
datoria extetrră la nive
lul actual, de 7—8 miliar
de de dolari. Pe motive 
dc ordin ecologic s-a a- 
nunțat intenția de a în
chide unele mine și cen
trale termice de lignit.

Potrivit unor date pro
venite din surse guverna
mentale americane, în 
•"ehoslovacia produsul na
țional brut pe locuitor fa
rul! 1989) a fost de 7878 
dolari (dijpfi aceleași sur
se, în România, de 3445 
dolari), cu o rată a șoma
jului estimată la 2 la su

Dosarul SIDA (IA)
Chermann, Încurajat, de

monstrează progresele 
realizate, cu testele san
guine, la Pastour: Identi
ficarea celor aproape 75 
la sută din presideeni. 
Chermann izbutea acolo 
unde eșuaseră Montag- 
nier ți Klastzmann. Un 
grup de cercetători amo-- 
ricani au venit scara să-1 
vadă pe francez. Cauza 
tida era pentru ei virusul 
francez numit Lav. Cum 
îți putea închipui Chcr- 
m.'inn, că in acele m men
te rivalul american pre
gătește n 4 arme ? I.a 
Park Citv, Gallo era o 
vedetă, dar a-a reușit să 
eclipseze france
zilor. Noul virus al sida 
la care visa, n-a reușit 
să-l opună I-av. Dar cînd 
a fost publicat, cîteva 
luai mai tîrziu, rezumatul 
reuniunii, acesta cuprin
dea un text al lui Gallo, 
neexpus la întrunire. A- 
nunța că ar fi izolat un 
nou retrovirus, numit 
H t.l.v. 3, depistat „la un 
număr de sideeni". Prin 
»e miracol reușise ame
ricanul într-o direcție 
•cnsideratfl un impas de 
cei mai mujți oameni de 
știință ? La solicitarea 
lui Gallo, Montagnier, în 
Iulie f983, trimisese la 
Bathesda o fiolă cu lichid 
congelat cuprinzînd vi
rusul Era un mod curent 
de schimburi între labo
ratoarele preocupate de 
același domeniu. C'Ind Gal
lo a pretins că In eșan
tion nu era nici un virus 
— mai tîrziu Montagnier 
își amintea că Gallo pu
sese prețioasa fiolă în 
cutia de legume a frigide
rului de acasă, unde se 
încălzise iar virusul muri- 

■■ —. francezii, în mod 
princiar, i-au trimis un 
al doilea lot. De mai mul
te ori pățiți, i-au cerut In 
scris că eșantionul nu va 
fi folosit în scopuri co
merciale iau industriale. 
Gallo a semnat fără <o-
s a re. 

tă. cu 1(55 mii șomeri în 
acest an.

Cu aceste cifre Ceho
slovacia pare a avea o 
poziție privilegiată în an
samblul țărilor din Estul 
Europei. O analiză mai 
atentă scoate însă în evi
dență că, pe paleta lipsu

„Nici terapie de șoc, de tip polonez, 
nici de solduri, de tip ungar

rilor, apare și aici „criza 
managerială" care expli
că și ea de ce economia 
acestei țări și-a pierdut 
dinamismul caracteristic 
înainte de cel dc-al doilea 
război mondial. Cititorii 
se pot gîndi chiar și la 
implicațiile sistemului de 
a conduce cu trei guverne 
în aceeași țarii Kceh, slo
vac și federal).

renomonul surprinde, da
că avem în vedere preo
cupările acestui stat în 
domeniul organizării, re
levante încă de la crearea 
sa. O însemnătate istorică 
a avut primul congres in
ternațional de manage
ment organizat Ia Praga în 
rulie 1924 de către Institu
tul cehoslovac pentru ma
nagementul industrial, «ut

Tragicele evenimente de la Mecca
Mecca a fost și în 1987 

teatrul celei mai impor
tante tragedii iha timpul 
pelerinajului credincioșilor, 
cînd pelerinii iranieni s-au 
lovit de forțele de securi
tate saudite. Peste patru 
sute de pelerini, majorita
tea iranieni, au fost uciși. 
Cu un an înainte autorită
țile șauaite au confiscat im
portante cantități de ex- 
ploz’v introdus ia țară în 
mod c.landesrin de membrii 
delegației din Teheran. 
Ca urmare, Arabia Satidită 
a stabilit o cotă de o mie 
de pelerini la Un milion 
de locuiton, pentru fiecare 
țară musulmană. Furioși 
pentru această măsură, 1- 
ranicnii au boicotat hngia- 
licul (hajd) din 1988. In 
1989 au explodat bombe 
în timpul pelerinajului, o- 
morînd o persoană și ră
nind alte șaisprezece. Șais
prezece șiiți kuweitieni, a- 
cuzați că ar fi pus «aceste 
bombe, au fost judecați 
sumar, apoi achitați.

Anul acesta, sfîrșitul 
marelui pelerinaj de la 
Mecca și începutul sărbă
torii sacrificiului au fost 
îndoliate luni, 2 iulie, prin 
moartea accidentală a unui 
număr Încă necunoscut de

In perioada 25 iunie — 
2 iulie 1990 persoane încă 
neidentificate au pătruns în 
sediul primăriei noastre 
municipale și au forțat ușa 
sălii unde era depozitată 
arhiva pcr-ului. Motivul 
nu îl știe nimeni. Această 
arhivă, după 22 decembrie, 
a fost depozitată in două 
spații din sediul mențio
nat. Primul, Intr-o sală de 
ședințe la etajul al Il-Jea, 
al doile.a spațiu fiind la 
parter (fosta centrală ter
mică). După o perioadă 
de timp, cel de la parter 
a fost transformat ca prin 
farmec In depozit Al bufe
tului.

Di i lipsă de '[.ațin s >u 
din alte motive necunoscu
te dc noi, partea S'Â‘ tu li 

auspiciile respectatului pre
ședinte al noii republici 
Tomas Masaryk și sub pre
ședinția de onoare a lui 
Ilerbcrt Iloover, atunci se
cretar pentru comerț al 
SUA.

Mulți au purtat faimoa
sa încălțăminte „Bata", dar 

prea puțini sînt cei care 
știu că la amintitul con
gres Tomas Bata a fost 
copreședinte la dezbaterea 
privind „controlul costu
rilor generale ale produc
ției".

După cum scrie I’avel 
Nahlovsky din Nova Paka, 
în „Internațional Mana
gement" din luna mai 
1990, cehoslovacii n-au a- 
vut parte în ultimii 40 
de ani de un management 
veritabil. Ceea ce a fost, 
semăna mai degrabă cu un 
război secret între oame
nii cu inițiativă și condu
cătorii partidului comunist. 

Sarcina de azi este aceea 
de a crea un asemenea 
management care să aibă 
înțeles pentru popor, să-l 
facă pe acesta mulțumit de 

credincioși, lntr-un tune] 
lung de 550 m, ce leagă 
două locuri sfinte. „O pană 
de curent a provocat o- 
prirea sistemului de venti
lație și pelerinii au fost 
cuprinși de panică din 
cauza lipsei de oxigen", 
a declarat un martor e- 
giptean. El a adăugat că

Din presa străină 
„IE MONDE" — FRANȚA

autoritățile saudite au eva
cuat rapid tunelul, larg de 
20 de m și utilizat de ve
hicule și pietoni, în timp 
ce zeci de ambulanțe so
seau la fața locului.

„S-a evitat un rău, cu 
altul și mai mare, tunelul 
fiind transformat intr-un 
cuptor din cauza căldurii 
sufocante", a precizat un 
martor. Potrivit unui di
plomat asiatic, accidentul 
a fost provocat de peleri
nii care voiau să se adă
postească de soare în tune
lul ventilat. Supraviețui
torii au afirmat că au vă
zut oameni care se năpus
teau In toate direcțiile, 
călcînd în picioare sute

compromițătoare a docu
mentelor nomenclaturii Io- 
cale a fost dată spre păs
trare eternității prin inci
nerare în curtea primăriei. 
Așadar, nimic nu se pier-

Cine a spart arhiva PCR ?
de, nimic nu se ciștigă, 
totul se transforma... In 
scrum. Piedici nu le-a pus 
nimeni dccit bunul Dum
nezeu și mama naturii. 
Ploua.

Și astfel a rămas. d<ru 
depozitul de la el iul II, 
care, după ce a stat apro.i 
pc 5 luni făiă -ă fie îtlns 
de nimeni, a P s* i el. In 
sfi'țit, spart 

a face ceea ce este necesar 
de făcut Părerea specia
listului relevă că este ne
voie stringentă de consul- 
tanți în conducere. Această 
nevoie este o mare șansă 
pentru consultanți și o 
mare necesitate pentru ma
nageri.

Există dorința recipro
că sinceră, de a porni pe 
această cale oportună? Tre
buie să fie, pentru că — 
spunem noi — duetului 
manager-consultant îi re
vine un rol principal în 
Scenariul întreprinderilor 
moderne. Răspunsul vrea 
să fie pozitiv, avînd In ve
dere că între 22—25 oc
tombrie a.c. Praga va or
ganiza un însemnat con
gres european de mana
gement, cu participarea a 
peste 3500 speciab’.ști din 
Estul și Vostul Europei.

Ideologii șl economiștii 
din Praga identifică ma
nagementul ca fiind dome
niul cheie care trebuie dez
voltat. Cehii apreciază că 
au un punct de plecare 
mai bun decît Polonia sau 
Ungaria. întrebarea este 
cit de repede vor adopta 
companiile din Cehoslova
cia standardul mondial în 
condițiile unei restructu
rări fundamentale a in
dustriei și a piețelor.

Zoltan KIRALY

de persoane căzute pc jos. 
Tunelul Al Moussaicm este 
unu] din clementele unui 
plan de dezvoltare a locu
rilor sfinte musulmane, ca
re a costat aproape 15 mi
lioane de dolari și are ca 
scop să faciliteze ți să 
facă mai sigură deplasarea 
pelerinilor.

Regele Fahd al Arabici 
Saudite, a declarat că „For
țele de ordine și autorită
țile au făcut tot ce au pu
tut pentru a asigura pele
rinilor securitatea ți liniș
tea". El a adăugat: „Este 
voința lui Allah, care stă 
deasupra tuturor. Este des
tinul, căci dacă ci nu ar 
fi murit aici, ar fi murit 
în altă parte ți în același 
moment".

Suveranul wahabit nu 
a dat nici o lămurire a- 
supra numărului victime
lor și nici un bilanț ofi
cial nu fusese încă publi
cat a doua zi. Citind surse 
oficiale, agențiile de presă 
vorbesc de două sute de 
morți. însă mai mulți di- 
plom.iți au avansat cifra 
de 1400, bilanț dezmințit 
categorit de autoritățile sau- 
dite.

Traducere de 
Ionica MUST,IȚA

Cine să fi avut interesul? 
Ipoteze ar. fi două: prima 
și cea mai repetată de per
sonalul primăriei este că 
tinerii rrdactori ai publi
cației „Blitz" ar fi făcut-o?

De cc ? Deoarece curiozi
tatea lor neostenită și do
rința lor de afirmare de- 
păș se limitele înțelegerii 
lor. Numai că .aceștia fi
ind stildenti erau in sesiu
ne ți nu prea au trecut 
porțile primăriei

A doua ipoteză ar fi ă
cri r 11 e ‘- ar simți <11 m.i
( . t pc Viciulii — b; J inc;
î>i ni u il“sfâsi i i’ n a ,’t.l Vi
*. IT* ■ a n- -tinvli-ril i In P- i

Rezultatele sondajului 
de opinie IRSOP [îl]

Opțiuni politice
Raportul dintre populari

tatea diferitelor forțe po
litice nu s-a schimbat față 
de cel rezultat din alegeri. 
FSN se bucură în continua
re de simpatia a 65 la sută 
din populație, în timp ce 
23 la sută simpatizează cu 
un partid de opoziție, iar 
12 la sută nu simpatizează 
cu nici un partid.

De ce au votat oamenii așa cum au votat)
La toate alegerile din 

lume, analiștii vor să afle 
care au fost factorii ce au 
influențat decizia alegăto
rilor. Una din cheile de 
înțelegere a opțiunii perso
nale este cunoașterea ima
ginii alegătorilor despre 
,,atuurile“ și „slăbiciunile" 
partidului preferat.

Sondajul IRSOP a con
statat că, indiferent de na
tura votului, factorii care 
au contribuit cel mai mult 
la formarea opțiunii au 
fost, în ordine: convingerea 
că partidul respectiv „va 
apăra democrația", că are 
„conducători foarte buni 
la vîrf" ți „cunoaște foarte 
bine problemele țării". 
Cel mai puțin a contat în 

•i
4

mărie — să o fi făcut Dar 
din personalul care lucrea
ză în această instituție o 
bună parte era plecat în 
schimb de experiență în 
frunte cu primarul, In lin-

garia. Deci bănuiala cade 
pe cealaltă Jumătate.

Totuși documentele „stu
diate" de „spărgător" au 
fost lăsate (intenționat ?) 
deschise (cu toate că ar fi 
putut să le ia acasă sA le 
citească in tihnă) ia pagi
nile unde era i incondeiați 
domnii Burdan și lovănes- 
cu. secretarul cu piopagan- 

I i acum tin m ire demo

La întrebarea: „ iscțf în- 
credere în președintele Ion 
Iliescu ?“ 79 la sută s-au 
pronunțat cu da. Iar 11 la 
sută cu nu. La aceeași în
trebare despre premierul 
Petre Roman, B2 la sută 
au răspuns da, iar 18 1*
sută nu.

decizia electorală că „par
tidul va fi simpatizat In 
străinătate", că „este total 
rupt de comunism" și că i 
„îți va atrage simpatia, 
crescîndă a populației".

Din perspectiva acestor 1 
păreri dominante este po-. 
sibil ca multe din conflic- -• 
tele verbale ți nu numai 
verbale care au străbătut 
România postrevoluționară 
să fi fost, pentru o mare 
majoritate a populației, re
lativ lipStte de obiect O 
ricum, IRSOP consideră că . 
gradul de acoperire so- i 
cială al oricărei opinii tre-■ 
buic să fie studiat și co
municat public, in folosul 
cursului spre democrație.

Bcsrn de Szalio ZOI.TAN

crat, dc care s-au ocupat 
mai mult sau mai puțin cei 
din redacția Blitz. Posibil 
să fi fost doar o înscenare 
a cuiva, care a ținut din 
tot sufletul (că spargerile 
astea se fac cu suflet I) să 
scoată mai mult sau mai 
puțin forțat redacția „Blitz" 
din primărie. Probabil, de
ranja pe cineva.

Este însă un .v mn (le 
intrebarc: oare de ce nu a 
fosi anunțată Poliția? Pia- 
tc ar fi reușit să descope
re acel posibil hoț. terorist, 
spărgător, reporter, parti
zan, bandit, securist, func
ționar. director, activist, co
munist, FSN-ist, PNI«-ist, 
PNT-ist, sindicalist, sef de 
birou sau do sală, -au ce o 
fi fost..

Ilorin Mirec.i ( (IRCOZ
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Condiții grele pentru comuniștii letonieni Este întemeiată această decizie ?

Intr-un articol publicat in 
ziarul „Pravda", primul se
cretar al CC al PC din 
Letonia, Alfreds Rubiks, 
relatează despre condițiile 
dificile în care trebuie să-și 
desfășoare activitatea co
muniștii din republică. Co- 
mentînd afirmațiile unuia 
dintre conducătorii Fron- 
’tolui Popular al Letoniei, 
‘potrivit cărora astăzi nu 
(este atît de important ca 
•partidul comunist să fie 
‘'distrus fizic, cit să fie scos
t"____

Activități contrare eticii parlamentare
,* Comisia pentru etică a 
Senatului SUA a recoman
dat ca acesta să denunțe 
în plen pe senatorul repu
blican de Minnesota, David 
Durenberger, pentru acti
vitățile lui financiare ..cvi. 
dent contrare eticii" par
lamentare.
p-Lui Durenberger, în vîrs- 
. tă de 55 de ani, 1 se repro
șează că a ocolit limitările 
impuse cîștigurilor senato
rilor în afara Congresului.

- Comisia a cerut lui Du
renberger să ramburseze su
ma de 29 050 dolari, plus 
dobinda, cîștigați ilegal. 
I-a cerut, de asemenea, să

AUTOTURISMELE Tra- 
bant și Wartburg vor fi 
produse în continuare, în 
cantități limitate, pînă la 
introducerea în fabricație 
a noilor modele Volkswa- 
gen și Opel. Prin menține
rea in producție a autotu
rismelor Trabant și Wart
burg urmează să fie înde
plinite obligațiile de ex
port. a comunicat joi a- 
gențici ADN Ministerul E- 
conomiei din RDG.

GENERALUL Boris Smîs- 
lov. prim locțiitor ai co
mandantului trupelor de 
interne ale URSS, a apre
ciat situația din Armenia 
drept „deosebit de încorda
tă". Intr-un interviu acor
dat agenției TASS, el a 
subliniat că formațiuni mi
litare ilegale amenință or
ganele de pază și ordine. 
In context generalul Smis- 
Iov a citat o serie de fap
te teroriste săvîr.șite de 
aceste formațiuni în unele 
localități.

DUPĂ PAREREA pri
mului ministru al landului 
Baden-Wurttemberg, Lo- 
thar Spath (Uniunea Creș- 

în afara legii, A. Rubiks a- 
rată că este vorba, între 
altele, de prezentarea par
tidului drept o organizație 
„străină", pe baz.a viitoarei 
legi privind cetățenia. „Oa
menii vor începe să se 
teamă să fie membri ai 
partidului nostru, se vor 
teme de urmăriri, de mă
suri discriminatorii. A- 
ceasta înseamnă că va sca
de și afluxul de forțe noi", 
a subliniat A. Rubiks, ci
tat de agenția TASS.

verse unor organizații ca- 
ritative 95 000 dolari pen
tru că a încălcat aceleași 
reglementări și în 1985 și 
1986.

• Cuba este gata să trimită în orice țară euro
peană care dorește să le primească elementele „de
lincvente, antisociale, marginalizate și aventuriere" 
cubaneze care intenționează să părăsească țara — a 
anunțat un purtător de cuvînt al Ministerului Rela
țiilor Externe al Cubei, relatează agenția France 
I’resse.

Ministrul spaniol de externe, Francisco Fernan- 
dez Ordonez, a declarat, sîmbătă, televiziunii • spa
niole că refugiații de la ambasada Spaniei din Ha
vana nu vor fi remiși autorităților cubaneze și că 
se poartă în prezent negocieri cu autoritățile Cubei 
pentru plecarea lor spre Spania sau o altă țară ed- 
ropeană.

SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI
tin-Democrată), și RDG tre
buie să primească emi- 
grarrți. Guvernul RDG ar 
trebui să-și asume, prin 
tratatul de stat privind 
unificarea, aceleași obli
gații privind preluarea de 
emigranți ca și RFG. Acest 
lucru a fost cerut de Spatii 
într-o scrisoare către can
celarul federal Helmut 
Kohl — relatează agenția 
Dl’A.

LOCALITATEA Titovo 
Vclenje din Slovenia este 
primul oraș iugoslav care 
a hotărît să elimine nume
le conducătorului Iosip 
Broz Tito din denumirea 
sa. Totodată, parlamentul 
provinciei Voivodina din 
Serbia a introdus o moțiu
ne privind anularea legii 
federale referitoare la fo
losirea numelui și imaginii 
lui Tito, care pedepsește 
persoanele ce întinează nu
mele. cuvintele sau faptele 
celui care a fost atît de iu
bitul conducător comunist, 
relatează Associatcd Press.

Tribunalul regional Bla- 
goevgrad a respins cererea 
de înregistrare a Organi
zației Unite a Macedone
nilor din Bulgaria „Ilin- 
den“ ca persoană juridică 
— informează agenția BTA.

Prezentînd motivele a- 
cestei hotărîri, tribunalul 
a recurs la unele paragra
fe din statutul și programul 
organizației, din care reie-

Comerț și
Comitetul special pentru 

spionaj al Senatului Con
gresului SUA a adoptat un 
proiect de lege care per
mite Ministerului Apărării 
„să desfășoare activități

PARLAMENTUL ira
nian a aprobat, cu majori
tate de voturi, o lege pre- 
văzind pedeapsa cu moar
tea pentru cei ce „aduc 
atingere, prin actele lor 
subversive, sistemului e- 
conomic și monetar" al Re
publicii islamice — infor
mează agenția France Pres- 
se. Pentru persoanele în 
culpă, legea prevede pe
depse de la flagelare pînă 
la cea capitală.

ARMATA Populară Na
țională a RD Germane nu 
va participa la manevrele 
„Drujba '90“ ale Tratatului 
de la Varșovia și nici la 
un exercițiu comun cu 
grupul 20-vest al Armatei 
Sovietice, prevăzut ante
rior, a anunțat secretarul 
de stat est-german pentru 
dezarmare și problemele a- 
părării, Werner Ab’ass. Tn- 
tr-o declarație transmisă 
de tDN. preluată de Fran
ce Presse. el a explicat că 
această hotărîre a fost lua
tă In lumina recentelor 

se că principalul scop al 
acesteia îl constituie recu
noașterea minorității ma
cedonene din Bulgaria, 
dreptul la limba și cultura 
macedoneană. Tribunalul 
consideră că o astfel de 
politică duce la destabili
zarea unității națiunii și a 
independenței naționale a 
Bulgariei.

spionaj
comerciale" în scopul asi
gurării securității opera
țiunilor de culegere de in
formații de spionaj peste 
hotare. Potrivit noului pro
iect de lege, ministrul a- 
părării și primul său ad
junct pot ordona crearea 
de firme, corporații sau 
a oricăror alte întreprinderi 
aducătoare de profit, al 
cărei adevărat scop îl con- 
stituie culegerea de date 
de spionaj și contraspio
naj peste graniță. Aceste 
întreprinderi vor fi exclu
se din sfera de acțiune a 
legilor federale care limi
tează activitatea comercia
lă a Pentagonului.

convorbiri dintre Mihail 
Gorbaciov și cancelarul vest- 
german, Helmut Kohl.

LA TOULOUSE a fost 
semnat joi un contract de 
cumpărare a trei aerobuze 
310—300 de către compania 
TAROM. Documentul a 
fost semnat in prezența pri
mului ministru Petre Ro
man — de către directorul 
general al TAROM, Lorin 
Dumitrescu care a subli
niat că „pentru România 
începe o eră nouă de des
chidere". Agenția France 
Presse precizează că primul 
dintre aceste anarate, un 
bireactor 215—265 locuri 
și cu o rază de acțiune de 
8000 km, va fi livrat com
paniei române în martie 
1992.

PREȘEDINTELE Repu
blicii Federative Cehe și 
Slovace. Vaclav Ha vel. a 
acceptat invitația adresată 
de domnul Ion Iiiescu, pre
ședintele României, de a 
face o vizită în țara noas
tră. data vizitei urmînd să 
fie stabilită ulterior.

M i c a

£.‘ 21 iulie

FILME

- PETROȘANI — Tarin- 
gui: Transamerica Ex- 
press; Victoria: Goroana 
de foc; Unirea: Lacrimi 
și dragoste.

LUPENI: Starman. 
VULGAN : Există joi. 
ÎEONEA : Ringul. 
URICANI: Un studio 

în căutarea unei vedete.
PETRIEA: Alt băr- 

bat, aîtă femeie (I—II).
ANINOASA: Adio

arme (I—II).

22 iulie
■ PETROȘANI — Parîn- 

gul: Transamerica Ex- 
press; Victoria: Coroana 
de foc; Unirea: Lacrimi 
și dragoste.

VULCAN: Există joi. 
LONEA: Ringul.
URICANI: Un studio 

în căutarea unei vedete.
PETRILA: Alt bărbat, 

altă femeie, I-II.
ANINOASA: Adio ar

me, I-II.

T.V..
i ■ 21 iulie

9,00 Actualități.
9,10 Roman foileton (re

luare).
Moștenirea familiei 
Guldenburg.

9,55 Rubrici din emisiu
nile în limbile ma
ghiară și germană 
(reluare).

10,55 Arme cu tărie, su
flet românesc.

întreprinderea minieră 
Uricani

cu sediul în orașul Uricani, 
strada Principală nr. 222, angajează 

următorul personal :

— 1 zidar

— 1 zugrav

— 1 instalator .

— 2 paznici obiective speciale.

Condițiile de salarizare conform Legii 
nr. 12/1971 și a Legii nr. 57/1974, republicată.

Relații suplimentare la telefon 60400, in 
terior 184.

publici t d t e

11.45 Ora de muzică.
12.45 Actualități.
13,00 Tele-clubul de sîm

bătă.
18,20 Imagini din Belgia. 
18,35 Ferestre spre lume.
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități. 
20,00 Teleenciclopcdia.
20.45 Film artistic.

Caravane.
Producție a studiou
rilor americane. 
Premieră pe țară.

22.55 Flori și muzică.
Spectacol realizat la 
Sala Polivalentă.

23.45 Actualități. 
24,00 Film artistic.

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

22 iulie
9,00 Gimnastica pentru 

toți.
9,10 Universul copiilor. 

10,25 Film serial.
Lassie.

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

Familia Polaniecki.
18,40 Cuvîntul care zideș

te.
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 

Tokio — New York 
(II).

Recent, în orașul bul
gar Vama, a fost organi
zată o intdnire miei națio
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„Coppci del Mondo". Pirlă 
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DIVERSE

DESCHIS bijuterie par
ticulară, executăm bijute
rii aur-argint. Lupeni, stra
da Orhideelor, lingă bei ă-
ria 
rele

Gringul
9—15.
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