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JUBILEU !
Astăzi, la 4 luni de la Revoluția din de

cembrie 1989, ziarul nostru cinstește eveni-

La acest jubileu, ziarul iși reînnoiește 
profesiunea de credință de a sluji pe mai 
departe adevărul, libertatea, democrația și 
demnitatea tuturor fiilor țării.
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Ziua Mondială a Pămîntului

A INFLO»IT LILIACUL
I.a inccput intre Om și 

Păininl a fost o armonic 
paradisiacă.

Treptat însă, Omul m 
goana după hrană, mai 
apoi pentru a scurta dis 
tanțele, pentru a consem
na noi cuceriri in planul 
științei și tehnicii a ir.-r- 
put să-i scormonească Pă- 
mintului măruntaie!» să 
fure izvoarele, să doboare 
pădurile, să mute munții.

-Și s-au construit giganți 
ai industriei: fabrici, hidro
centrale centrale atomoe- 
Icctriee care i-au prilejuit 
Omului să urce vertiginos 
treptele civilizației mate
riale. In același timp, fu
mul ce urca în slava ccru-

In cadru tehnic la 12 oameni 
M o producție de... 33,1 la suta

S>- p:î ea că în luna mar
tie i avea loc saltul mult 
doi i m extracția cărbu c- 
lu. de la mina I.iv-c-J eni. 
l’ro« ția începuse să cie s- 
că • mț >r de la o zi la 
a.ia. O - la aproape 700 tu
ne pc zi, in prima patl a 
luni ajunsese, la jum .iu
țea ■ adei, la pe^te 1400 
ton pe zi. cu ceva in.1i 
mu ' cit producția pro
gram ila. Realizările ii 
Inct-.-i din nou să sca la. 
Iun f.in 1 încheiată cu o 
pru i i e superioară to
tuși. el din februat.e.

C< I acum după tieee- 
re« i d'’ ta decade din a- 
pril I’ xlucția realizată 
ab.-i I, pățește 33 la sută 
din a programată E<
pl.c i justificări. slavi
cciui-ii. există.

M '.ivarea ar fi urmai a- 
reu Un cinci abataje, n-uă 
de m i'e apacitatc nu pro- 
dur 1 nul, la sectorul I 
— închis datorită apariției 
focului endogen. Celălalt 
din âcctorul HI. este in- 
chi’ pentru că... s-a apiins 
banda ne. 4. Cum au pro
dus selclAlte abataje ? Slab 
este ’-<■ a puțin spus, după 

UNA PE ZI

lui infesta aerul, reziduuri
le dumice otrăveau apele, 
atomul descătușat distru
gea sănătatea oamenilor și 
vegetația, punind in pe
ricol viața multor genera
ții.

Doar tăișul plugurilor ii 
cos Pămintului veștminte 
verzi și galbene pc care 
le îmbracă din primăvară 
pină-n toamnă.

Și astfel, fiecare pas fă
cut înainte pe calea pro
gresului poate însemna, pa
radoxal, un regres căci, 
industrializind fără mă
sură. ajungem să ne sem
năm sentința de condam
nare la moarte.

De aceea se impum pro
tejarea „planetei albastre" 

cum vă veți convinge. Pa
noul 3—4 de la sectorul I 
—, 20 la sută proporție de 
indeplinhe a producției 
programate pe doua deca
de; panoul 1 sud de la 
sectorul 111 - 24 la suta, 
iar panul 9 piliei de la sec- 

I. M. LIVEZENI

Printr-o conlucrarea ener
gică, fertilă și promptă a 
tuturor locuitorilor ei.

IVIăcar acum, de ziua 
planetei noastre să sădim 
un arbust, o floare, iar 
dacă ieșim la iarbă verde 
să nu împovărăm natura 
cu restituiri menajere, să 
nu-i fringem crengile prin 
care seva iese la lumină 
in muguri, petale și frunze.

Să dăm curs chemării 
naturii prin îndemnul ma- 
ccdonskian: „V’cniți: privi- ’• 
ghetoarea cintă și liliacul 
e-nflorit", bucurîndu-ne de 
viață, și eu gindul mereu 
ia viață.

Mircea MUNTEANU 

opt.m. pentru a evita apa
riția unor neajunsuri și 
pentru o coordonare efici
entă a întregi; activități ?

O analiză din acest punct 
de vedere ne-a pus în lața 
unei situații pe care nu am 
fi crezut-o dacă datele nu 
ne erau furnizate de cele 
mai competente cadre teh
nice ale minei. La sectorul 
I, cu două abataje (dintre 
care unul este închis din 
cauza focului endogen; și 
o lucrare de pregătiri sînt: 
2 ingineri, 5 subing.neri. 10 
maiștri și 5 submgineri 
conducători formații de 
lucru. Duci 22 de cadre 
tehn.ee. la trei Ircur; de 
muncă și 307 muncitori. 
Altfel spus, un cadru teh
nic la 14 muncitori. Pro
ducția realizată de sector 
in per.oada 1—19 aprilie 
se ridică la 7-lă tone de 
cărbune (18 la sută din 
producția programată) Sec
torul III are ?3 le cadre 
tehnice și 2.0 I munci
tori. Prin urm.ui un cadru 
tehnic la 10 muncitori.

Dorin GIIEȚA

(Continuare in pag. a 2-a* 1

torul I. cu susținere indivi
duală. nu cu complex ca 
celelalte — 72 la sută Dar 
acest 72 la suta înseamnă
1 100 tone extrase in 19 zile

Deci aceasta este situa
ți i producției, piezentatăpe 
scui-t. bineînțeles și se im
pune o întrebare generată 
>i de accidentele tehnice, 
de unele soluții adoptate 
— un abataj merge jumăta
te in felia 1 și cealaltă 
jumătate sub felia 1 — mi
na nu are cadre de spe
cialitate — .ngineri, sub- 
ingineri. m.ii.tri — suficien
te pentru a asigura o asis
tență tehn că d^ calitate, o 
îndrumare și un control

Ce probleme
La primăria din Lupeni 

nimerim la ora de audien
țe. Iese din cabinetul pri
marului chiar liderul sin
dicatului minei, dl. Petru 
Gherman.

— In ce problemă? In 
problema care ne preocu
pă cel mai mult: locuințe
le...

Pătrundem in cabinet. In 
fața primarului o femeie 
— gospodarul Fabricii de. 
pîine din localitate. în
treabă cu insistență:

— Eu ce fac cu omul 
meu, ce să-i spun?

— Am înțeles, am reți
nut. In cîteva zile va fi 
rezolvată problema, i se 
răspunde.

„Problema" este. într- 
adevăr deosebită. Este vorba 
de un lucrător al fabricii, 
cu o familie formată din 
7 persoane, care cere casă.

...Și, cazuri asemănătoare 
sînt multe. Cereri înregistra.

In secolul XXI și cu voi fi alegător.. Foto: Miliai POPESUU

au cetățenii ?
te la primărie sînt de la 

toate unitățile: mina Lupeni 
— 360, mina Bărliateni — 
120. Apoi preparația, „Vîs- 
coza‘‘, învățarnîntul, spitalul 
etc.

LUPENI

Ce se face, în problema 
locuințelor? De la 1 mar
tie, 20 apartamente elibe
rate de cadrele militare, au 
fost redistribuite. Urmează 
încă 14. Se mizează și pe 
redistribuirea apartamen
telor degradate. Sînt încă 
vreo 15, iar la 4 lucrează 
echipe specializate ale 
EGCL.

Este o soluție. Dar insu
ficientă pentru cererile nu
meroase de locuințe. O re
zolvare nu pot oferi decît

Dar primăria? 
constructorii. .Aici este pro. 
bleina. încetineala cu care 
se lucrează pc șantiere 
pentru finalizarea noilor 
spații de locuit. Au terme
ne de predare pînă la 15 
mai blocurile nr. 68, III și 
112 cu 75 de apartamente, 
două blocuri cu cîte 40 
de garsoniere. In cursul a- 
nului 1990 brigada II are 
de predat 158 de aparta. 
mente, brigada V — 128 a- 
partamente. Toate sînt în 
fază avansată de execuție, 
respectiv la finisaje exte
rioare și echiparea cu ins. 
talațiile sanitare. Dar blo
curile nu sînt gata din lip
sa de materiale și piese 
de schimb pentru aceste 
instalații. Așa sini scările

Ioan DL’BEK

(Continuor* In pag. o 2-o)
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Draga mra poți să rnâ feliciți 
lăi ui toate rcvciulii ăt ilr !

Grafici de

SĂ NU CREAM UN LANȚ DE GREȘELI
este de părere ec. Ion FLOREA, directorul Direcției Comerciale a municipiului Petroșani

-.prijinul acestei măsuri -'ine 
Hot.îrîrca 228 1999 a Gu
vernului României care sti
pulează că privatizarea 
sa sc dezvolte in alto spa
ții deeit ale coiucițului de 
stat, pentru a nu mg ădi 
liun.i desi.i iit are a 
viliîții comerciale de 
Singurul in pi.'/enl
aricii- i o aprovizionare la 
preturi unitare și poate 
controla inflaiia.

Inițiativa p irticul vă 
presupune c i mt >i n’.i- 
torul sa v.i iifier p -■ •»- 
sch olilinitu 
proprie. iii 
cr.nli.iete -i 
prodti.-;,‘i>'. ii 

ime (>i , i

țhltltvi p

Privatizarea este u dă duse >*«uv chiar i »J O p.ll tieiil.iri pa'n din -ele
Duidu se libertate pro.l tc- ahnirnl in ii . i d aflate in pr i zent in pro-
ției, trebuie sil sc dea liber ces*.oui vlț. 1 Șl U'VUM'i !• pi a t i'.c i st .■ului Oi.
tati și comercializării. D ir. ni g.si nr 11/ ' i'iu previ-
comerțul fiind un iniilou- Iu i .. <t 1* • r*» ca peniiu ■>1 iintllurca mi
tor intre prodigător și 
cumpărător, nu -iifehm din 
cauza comerțului (de lipsa 
unui comerț civilizat, sp e 
exemplu), ci de producție, 
cuie nu face față solicit’ 
iilor O divcr.-.ificaie a pro- 
luseloi ar rlucc la sati'Jj- 

cerca nevoilor etimpîră- 
loi uliii chiar iii condiți’lc 
comerțului pe.tii.il, de ,t it 
Aceasta, nr-.ii, nu i ■ ’jpil 
ne, automat. și 
privatizării. Greii 
domcim pot fi de .cin 
ruțiativi i pai ticulare 
nitati i ii e valorifica pro
dusele iui Iilor masori r i 
(aili/anal, unelti' nuci, piu

lent A 1 
IlOI, < i 
r cu n
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Măsuri pentru reducerea 
pericolului de accidentare • (Urmare din pag. I)

In primele luni ale 
acestui an la IM Lonea 
s-au produs 12 accidente 
ușoare de muncă. Printre 
cei accidentați au fost: mi
nerul Nicolae Urusche, sec
torul II, ajutorul miner 
Dumitru Dumbrăveanu, 
sectorul VI A, lăcătușul 
Constantin Manole, secto
rul IV și minerul Ion 
Șarpe, sectorul III. „Toți 
s-au accidentat datorită 
diminuării atenției în
timpul lucrului, ne-a in
format domnul inginer Du
mitru Nicolae, șeful secto
rului securitate minieră 
din cadrul Întreprinderii, 
Important este că nu s-a 
înregistrat nici un caz de 
accident colectiv ți nici 
cu consecințe de invalidi
tate permanentă. Aceasta 
înseamnă că am pornit pe 
un drum bun, pe linia ac
tivității de protecție a mun
cii tn perioada deschisă 
de Revoluție. De fapt la 
nivelul conducerii tehnice 
a întreprinderii s-a schim
bat radical optica privind 
protecția muncii. Pe pri
mul plan a Irecnt grija 
față de om și nu se mai 
acceptă ideea de a da 
producție de cărbune cit 
mai mare ți cu orice preț".

Despre ce schimtări este 

Ce probleme
(Urmare din pac 1)

POLIȚIA RUTIERĂ NE INFORMEAZĂ

vorba ne-am convins în 
urma analizei noutăților 
aduse în ultimele două 
luni în privința protecți
ei muncii la mma Lonea. 
Pentru îmbunătățirea ac- 
rajului general în subte
ran, consiliul de adminis
trație al minei a hotărît 
să fie suplimentate cu

I. M. Lonea
40 de posturi 
de muncitori

efectivele 
repartizați

ia întreținerea principale
lor căi de aeraj. Pe fie
care schimb, in toate
sectoarele, sînt asigurați 
in prezent măsurători de 
gaze, ale căror efective 
erau mult diminuate în 
anul trecut. Pentru îm
bunătățirea asistenței teh
nice, inclusiv cea de co
ordonare a activității de 
securitate n-nn.eră, pe toa
te cele patru schimburi 
sînt repartizați adjuncți 
ai șefului de sector sau 
împuterniciți ai acestora, 
cu drept de decizie in
probleme de securitate 
minieră. In zilele de re
paus sint prevăzuți ca o- 
fițeri de serviciu la nivel

au cetățenii?
De ce mai vin oamenii 

le primărie? Cu multe: re
partizarea de locuințe și 
butelii de aragaz, aprovizio
nare, salubrizare.

Aprovizionarea s-a îm
bunătățit. Au sosit și 96 de 
butelii care, după reverifi- 
carea listelor de priorități, 
vor fi repartizate.

Primăria face un apel 
către proprietarii de auto, 
turisme: să aibă răbdare 
și să nu se grăbească cu 
construirea garajelor pe 
zonele verzi și terenurile de 
joacă pentru copii. Se vor 
asigura amplasamente co
respunzătoare, astfel îneît 
vor fi satisfăcute cererile 
proprietarilor de autoturis
me, dar să fie menținută șl 
atmosfera edilitar-urbanis- 
tică.

ție — nu rămîncau 
copii fără tată.

trei

A TREIA MAȘlNzl 
FI RATA

Ziua de 16 februarie a 
fost cu ghinion pentru șo- 
ferul Tarău Cornel. Seara, 
pe la ora 22 și 15 minute, 
între Cimpu lui Neag șl 
Valea de Brazi, a oprit. A 
lăsat cheile în contact țl 
motoriii pornit. Prietenul 
său, Stan Ion, In cabină. 
La scurt timp acesta trece 
la volan și pleacă cu auto
basculanta 31 IID 8876 spre 
Uricani. Șoferul a rămas 
în drum. Cine știe ce so 
întîmpla dacă Stan Ion, 
n-ar fi intrat cu mașina 
furată Intr-un zid de spri
jin, de pe partea stingă a 
drumului, rănindu-se grav. 
Fapta Ini se numește furt 
și conducere fără permis.

Această 'utobasculantă 
este a treia mașină furată 
din parcul SUCT, dovadă 
că șefii de garaje nu 
prea urmâreso mașinile, 
iar unii șoferi lc cam lasă 
de Izbeliște. 

de întreprindere ingineri 
și subingineri care au în 
atribuții sau cunosc bine 
problemele de securitate 
minieră și de protecție a 
muncii.

„La nivelul întreprin
derii noastre producția a 
scăzut în cursul lunii fe
bruarie, în loc să crească, 
ne-a informat domnul in
giner Ilie Matei, directorul 
minei. Cauza principală a 
constituit-o plecarea din 
unitatea noastră a celor 
600 de militari. Acum asi
gurarea securității și pro
tecției muncii, depinde 
numai și numai de noi". 
Fără îndoială că măsuri
le stabilite de conducerea 
întreprinderii sînt bine 
chibzuite și exprimă gri
ja sporită față de asigu
rarea unor condiții cit 
mai bune de lucru. Dar în
făptuirea lor depinde de 
oameni, de cei ce sînt 
de fapt direct interesați 
să muncească în condiții 
de deplină securitate și 
să reducă numărul de ac
cidente prin respectarea 
riguroasă a tehnologiilor 
de lucru.

Viorcl STRAUȚ

Printre colonadele Teatrului de stat, vedere spre Paring, eu turlă de biserică.

CE CAUTA I’E 
BULEVARD ?

O vorbă spune că orice 
nerespcctare de lege se 
răzbună. Și vorba a fost 
nu o dată confirmată. Șo
ferul Oțet Nicolae, care 
conducea autofrigorifjca 
31 GJ 7086 încărcată eu 
produse din carne, în dra
mul lui spre Tg. Jiu, nu 
respectă semnificația in
dicatorului pentru autove
hiculele de transport mar
fă și intră pe bulevardul 
Republicii la o oră de vî.-f 
a traficului pietonal. I-a 
intersecția cu strada N. 
Bălcescu, la trecerea de 
pietoni, surprinde două 
persoane, mama și fiica ei 
de 6 ani. Le acroșează cu 
partea din față a autodu
bei și le proiectează pe ca
rosabil, acestea fiind inter
nate de urgență în spltll. 
Ce a căutat această mașină 
dc tip greu pe bulevard ?

Rubrică realizată cil 
sprijinul Poliției rutiere n 

municipiului Petroșani

Un cadru tehnic la oameni
Producția realizată: 2259 to
ne de cărbune (25 la sută). 
In sfîrșit sectorul I, cu o 
producție realizată de 2164 
tone de cărbune (93 la sută) 
dispune de 16 cadre teh
nice la 189 de muncitori, 
respectiv un cadru tehnic 
la 12 muncitori.

Nu am făcut o astfel de 
analiza la celelalte între
prinderi miniere, dar, pro
babil, puține mine se pot 
lăuda cu o astfel de capa
citate tehnică — numeric 
cel puțin. Și cu toate aces
tea producția realizată es
te cea pe caie v-am pre
zentat-o.

Și pentru că vorbeam de 
apariția focului endogen la 
unui din abatajele minei, 
și de aprinderea benzii nr. 
4 cu efectele arătate asu
pra producției, la care tre
buie să mai adăugăm sta
rea jalnică a căilor de ae
raj și transport, vrem să 
mai facem o precizare: în 
domeniul securității mi
niere și aeraj ului Iși des
fășoară activitatea — fără 
alte atribuții conform re
glementărilor în vigoare — 
24 de cadre tehnice, res
pectiv 11 ingineri ,un sut- 
inginer, 5 m. iștri, un ingi
ner conducător formație de 
lucru și un subinginer, tot

Să nu creăm un
• (Urmare din pa". I) 

ritorilor solicită produse 
de la unitățile comerc<a- 
Je, ceea ce in prezent este 
imposibil de realizat, deoa
rece aceste unități, la rîn- 
dul lor, sînt și ele benefi
ciare și nicidecum produ
cătoare. Și încă o precizare. 
Mulți solicitanți de spații 
șl autorizații nu au lucrat 
în domeniul respectiv. Să 
se rețină: normele de a- 
plicare a decretului pre
văd. printre altele, ți o e- 
vidență contabilă riguroa
să, care nu este la Indemina 
oricărui neinițiat. Legea 
spune că trebuie să se dea 
autorizații la cei cu pregă
tire de specialitate sau 
care au lucrat în domeniul 
respectiv. Nu toți doritorii 
întrunesc a« te condiții. 
Această chestiune trebuie 
foarte bine înțeleasă. Nu 
putem lă a comerțul la 
cheremul oricui.

Nu In ultimul rînd, pri
vatizarea presupune și un 
marc volum de investiții. 
Ministerul Comerțului In
terior lucrează In un set de 

conducător formație de 
lucru. Prin urmare nici în 
acest domeniu nu se poa
te spune că lipsește asis
tența tehnică. Și totuși au 
avut loc necazuri de genul 
celor amintite, au loc a- 
bateri de la normele de 
protecție a muncii, de la 
disciplina în muncă și de 
producție.

Și atunci să nu ne în
trebăm, pe tună dreptate 
spunem noi, cum și-au fă
cut datoria aceste cadre 
tehnico-inginerești, dacă 
în 19 zile realizările abia 
au depășit 33 la sută din 
producția programată? Ca 
să nu existe nici un dubiu 
a^pra acestor relatări mai 
precizăm că și la nivelul 
întregii activități a între
prinderii situația asistentei 
tehnice este asemănătoare 
cu cea existentă la sectoa
re: 166 cadre tehnico-ingi- 
nerețti la 2005 muncitori, 
respectiv un cadru tehnic 
la 12 oameni. Și așa nu 
este de ieri, de azi. Este o 
moștenire, de ani și ani de 
zile, care trebuie curmată.

Producția extrasă în ce
le 19 zile — 5168 tone — 
nu credem că acoperă nici 
salariile inginerilor, subin- 
ginerilor, tehnicienilor și 
maiștrilor de la mină. Și 
nu sînt singurii care trebuie 
plătiți.

Foto: L LICIU

lanț de greșeli
instrucțiuni privind dez
voltarea activității de m m- 
d a tar lat ți de societăți 
mixte (comerț de stat și 
particulari, inclusiv per
soane din străinătate). Se 
vor aduce, sperăm, multe 
clarificări în problema li
berei inițiative ți în mult 
discutata privatizare a eo- 
merțului. Pe care mulți O 
văd foarte ușor de realizat 
Noi, cei din comerț, fără 
a avea o gîndire învechită, 
considerăm că este la fel 
de greu de privatizat aa 
ți marea industrie. In ca
zul nostru, al Văii Jiului, 
ar trebui încurajate unită
țile care valorifică poten
țialul local — creșterea a- 
nimalelor, valorificarea 
produselor animaliere, tu
rismul montan, diverse 
prestări de servicii specifi
ce condițiilor din zona 
noastră. N-am dori. Insă, 
ca privatizarea să fie pri
vită ca un foc de paie, ea 
după aceea să tragem con
cluzia că am greșit. Ar fi 
pica tlrzlu. Și așa iau 
făcut destule greșeli pînfl 
acum.

VALUTA După cum a- 
flăm de la Agenția de tu. 
rism, începînd de săptămî- 
na viitoare se face ți la 
Petroșani schimb valutar 
pentru excursiile în străi
nătate. Așadar, pașapoarta 
avem, valută avem, deci... 
Numai că drumul pînă. 
ntr-o țară străină e, to
tuși lung. (C.I.)

PROGRAM In zona Iler. 
mes, funcționează un ghi
șeu de încasare a chiriilor. 
Funcționează e un fel de.a 
spune, pentru că, după cum 
ne sesizează mai mulți lo. 
catari interesați, acest ghi
șeu este mai mult închis. 
Programul afișat nu este 
respectat aproape deloc. Ge] 
mai recent exemplu în a. 
cest sens ni-1 oferă dl. 
Ioan Cristescu: în ziua de 
20 aprilie a.c., deși pe lin
gă programul cadru mai 
era afișat un alt orar, a- 
cesta tot nu a fost respec
tat, ghișeul a fost tot în
chis. Ce părere are oara 
conducerea IGCL? (G.S.)

4

ZIARE. Tot mai mulți 
oameni sint nemulțumiți de 
modul defectuos în care 
primesc ziarele la care sînt 
abonați și în mod deosebit 
cele centrale. Un caz deo
sebit se pare este la mina 
Lupeni.Sud, unde Mihaela 
Patrichi are mari necazuri 
cu oamenii, care solicită, pa 
bună dreptate, ziarele la 
care au abonamente. Ne-am 
informat la serviciul de di
fuzare a presei din Pe
troșani, de unde dl. Slăvu- 
țeanu, ne spune că in ul. 
timul timp, foarte multa 
ziare centrale nu sosesc in 
Valea Jiului, din motiva 
necunoscute. Deci nu e vi. 
na serviciului de difuzară 
a presei din Valea Jiului. 
Așa că nu avem altceva do 
făcut, decît să ne mulțu
mim cu ce ne trimit cei 
de la București. Păcat, to
tuși, presa trebuie citită 
zilnic.

FOTBAL. Astăzi, Jiul 
Petroșani este în fața unei 
mari încercări: meciul cu 
Dinamo, la București. Să 
sperăm că echipa noastră 
și ața destul de agitată, 
din cauza poziției în cl a. 
sament, va face totuși o fi
gură frumoasă. Balonul • 
rotund. I

SEMN BUN. După ce de 
cîtva timp, in magazinele 
comerțului se găsesc din 
abundență ouă, produse din 
came ți ultele, iată că in 
această săptăniînă s-au gă
sit ți lămîi și măsline în 
cantități suficiente. Sînt 
semne bune ale unei apro
vizionări satisfăcătoare, pe 
care comerțul din munici
piul nostru se străduiește 
să o realizeze la nivele șl 
mai înalte.

SOLICITARE. Nc-a vi
zitat la redacție doamna Es- 
tera Pali din Petroșani, stra
da Păcii, bloc 1/2. O fe. 
meie cu 6 copii, foarte bol
navă, care are mare ncvoio 
de un tratament adecvat. 
Insă situația materială, 
precară nu-i permite să se 
poată îngriji medical. Do 
aceea solicită ajutor din 
partea oamenilor de bine 
din Valea Jiului. In acest 
sens, și-a deschis la CEG 
Petroșani lin cont de într
ajutorare. Toți cei care do
resc să o ajute sînt rugați 
să depună atîta cît îi lasă 
inima, la orice unitate GEG 
clin Valea Jiului, în con
tul nr. 5688 Pali Estera.

Rubrică realizată dc
Ghcorftbc C'HIRAVASA

C și D din blocul D5, ne. 
predate din 1989.

Ritmul lent al construc
țiilor este influențat și de 
lipsa efectivelor.

Cea mai bună soluție, o- 
pin.- >ză primarul, ar fi re. 
înființarea în Lupeni a bri
găzii proprii de constru.-ții, 
care a fost desființată cu 
ani in urmă. Numai așa 
ne va putea impulsiona rit
mul de construcții. Dar pl- 
nă la soluționarea crizei 
de locuințe conducerile bri
găzilor de construcții apar- 
ținlnd de Trustul din De. 
va trebuie, In sfirșit, să se 
ț,nă de promisiuni și să 
impună un ritm de execu
ție pe măsura cerințelor lo
cuitorilor.

CUM CIRCULAȚI 
NOAPTEA ?

Conducerea pe timp de 
noapte Iși are rigorile ei. 
Folosirea corectă a lumini
lor este una dintre cele 
mai importante. Iată ce 
s-a întimplat din această 
cauză (și din altele) în o- 
rașul Vulcan. In apropie
rea străzii Muntelui venea 
dinspre Lupeni autoturis
mul 3 HD 9870 condus de 
Lung l.ivin, mnirtru la Li
ceul industrial nr. 2 Lu
peni. Orbit de o autodubă 
rare circula din sens in
vers, șoferul autoturismu
lui n-a observat că în fața 
lui circula pietoni. Vaida 
Andrei, de 10 de ani, im 
preună cu trei copii tră
geau un cărucior. In 'urna 
impactului aiitotur, -.mului 
cu căruciorul, Vaida An
drei a fost accidentat grav 
ți Ja spital a decedat. Co
piii au scăpat cu viață. Da
că în Împrejurarea dată — 
orbirea cu luminile — con
ducătorul aiitoturismilui 
or fi redus viteza și la ne
voie ar îi oprit — așa cum 
prevăd regulile de clreula- 
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Inițiativele de populari- 
zi re prin presă ți televi
ziune In favoarea demer
sului său umanitar se cer 
dublate de acțiuni concrc- 
te care să permită în baza 
unei preselecții a cazurilor 
în funcție de gravitatea tor, 
o planificare a tratamen
telor pentru evitarea unei 
aglomerații ușor de înțeles

.Pot trata 2000 de pa- 
cicnți pe zi — ne-a spus 
domnul Mudava —, cazuri 
grave care necesită spita
lizare sau ambulatoriu pen
tru externi cu afecțiuni sau 
traumatisme mai ușoare. 
Dar pentru aceasta am ne
voie de ''-‘degere ți spri
jin". Miu’; dintre pacien- 
ții care au luat drumul mi
eii localități dimbovițene 
au făcut cale-ntoarsă, ne- 
putînd intra în vederile a- 
cestui om asaltat literal
mente. Dealtfel. activita
tea domnului Mudava se 
va transfera, în staționarul 
din satul Ghermânești, co
muna Snagov, unde iți va 
reîncepe activitatea In jurul 
datei de 1 iunie. Oamenii 
aflați la fața locului păreau 
hotăriți să intervină In 
masă la forurile de resort 
din Capitală, fiind deciși 
să meargă pin a în pînzele

LUME, LUME...
Ml ZEII AL... ȘERPILOR

In orașul Dalian, din
nord-estul Ghinei, a fost 
amenajat un origina] „mu
zeu al șerpilor”. Pe o su
prafață de 1.3 kmp, inclu- 
zînd opt săli de expoziție, 
sînt prezentate în condiții 
naturale, numeroase exem
plare unice In lume. fc'il- 
me documentare și des-ne 
explică vizitatorilor evolu
ția, caracteristicile ți pjr- 
ticularitățile reptilelor pre
zentate. „Exponatele” pro- 
vin, în cea mai mare par
te, dintr-o insulă situată 
în largul coastelor orașului 
Dalian. Aici, pe o suprafa
ță de 800 mp. se află circa 
13 000 de șerpi, de cele mai 
diverse specii.

( U ABONA MI NT

O interesantă modalita 
te de a-i determina pe :i- 
tomobiliștii suedezi să fo
losească mai do- mijloeop- 
ie de transport In comun 
au gătit itoiitățile mini- 
ripale ale orașului Stoo- 
kholm. De la 1 «cptcml rie 
1990, pentru a intra vii 
automobilul In centrul o- 

albe pentru a avea cîștig 
de cauză in a-1 sprijini pe 
„mintuitorul” lor.

Asumîndu-ne responsa
bilitatea publicării acestor 
constatări, este imperios 
necesar să precizăm că 
prin aceasta nu facem nici 
un fel de propagandă sau

Fenomenul
Mudava (II)

publicitate, prezentînd lu
crurile așa cum le-am vă
zut, mai bune sau mai pu
țin bune. Vă prezentăm 
doar un caz, acela al dam- 
nului Iaeob Vasile, de 48 
de ani. Diagnostic: neo
plasm bronhopulmonar. Se 
părea că nu mai avea șan
se de supraviețuire. Ei 
bine, uupă tratamentul t- 
fectuat pe durata a 20 de 
ședințe, pacientul s-a vin
decat complet, oferind 
medicilor care £1 abando
naseră, imaginea — bineîn
țeles radiografică —- a u- 
nui om care parcă nu su

rațului, conducătorii auto 
vor trebui să prezmte un 
abonament lunar pe toate 
mijloacele de transport în 
comun. In opinia repre
zentanților municipalității, 
această măsură îi va face 
pe posesorii de autot iris- 
me să renunțe cu mai ma
re ușurință la folosirea ma
șinii, de vreme ce biletul 
de autobuz sau tramvai 
tot există. în afară de a- 
ceasla, se va putea reailza 
ți o importantă economie 
de benzină.

APA MINERALA

Jtal ,i una dm marile 
producătoare de vinuri pe 
piața mondială Iți consoli
dează poziția In calitate _le 
mare consumatoare de... 
apă minerală. Potrivit zia
rului „La Stampa”, consu
mul de apă minerală al 
italienilor s-n dublat In 
ultimii doi nni. Anual, fie
care italian bea In m.die 
7G litri de apă minerali 

ferise de nici o afecțiune 
pulmonară I

Acelora dintre dumnea
voastră care, citind acede 
rinduri, se vor simți ten
tați să apeleze la servici
ile domnului Mudava, le 
precizăm că eventualele 
nereușite ți chiar deziluzii 
pentru cazurile care ii pri
vesc sînt totuși posibile, 
rămînindu-le desigur doar 
consolarea de a fi încercat 
ți această cale de vindeca
re. In ceea ce ne privește, 
chiar dacă avem o părere 
personală despre ceea ce a 
devenit „fenomenul Mu
dava”, nu o impunem ni
mănui, lăsînd la aprecierea 
fiecăruia să decidă pentru 
sine. Și încă ceva. înainte 
de a lua drumul Snagovu- 
lui — dacă o veți face — 
vă recomandăm să încer
cați în prealabil a obține 
telefonic sau într-un alt 
mod confirmarea prezenței 
domnului Mudava în loca
litate. Aflind că scriem 
pentru un ziar din Valea 
Jiului, domnia sa a ținut 
să transmită tuturor locui
torilor municipiului nostru 
„Noroc bun și multă sănă
tate Ceea ce facem cu 
plăcere.

Aurel 1)1 IA

Din 15 mai începe sezonul estival pe însoritul litoral. Imaginea Cazinou
lui clin Constanța se constituie într-o invitație. Foto: Sorin Ol'REA

I

Ne putem îmbolnăvi din 
cauza climatului ? Mu Iți 
oameni,’ fără a fi totuși 
ipohondri, ar vrea să știe. 
Căci reacțiile datorate 
schimbărilor vremii sînt 
procese fiziologice și bio
chimice. Dar se pare că 
întrebarea ar fi depășită. 
Mulțl au teamă, pur și 
simplu, de salturile de u- 
moare datorită climatului, 
încă dc la furtunile de pe 
continent din această iarnă 
revin in discuție acciden
tele climatologiee și chiar 
catastrofe înțelese pripit, 
ca sflrșit al lumii.

Ne socotește natural ■ A 
se vorbea'-că dc cotise.: n- 
țele efectului de seră și 
ale încălzirii globale a at
mosferei, chiar dacă între
bările au fost «ic mai mult 
timp. In ciuda viilor reac
ții provocate în public 
de numărul ridicat al vic
timelor ți a pagubelor, cli- 
matologia și meteorologia 
încă se mai cxpi imft eva
ziv asupra cauzelor aces
tor furtuni. Și ezită să dea 
pronosticuri. Certa ce ni e 
de mirare. Obișnmți, urin 
ocupația lor, să npiecieze 
evoluția condițiilor meteo
rologice pe perioade lungi 
ii ținfnd „cuina de slltc 
de factori dc influență, ei 
nu pot să furnizez e pli-

R e c o r d...
198 de metri: aceasta este 

înălțimea de la care a fost 

lăsat să cadă un ou, fără 

să se spargă. Recordul a- 

cații imediate asupra noi
lor fenomene. Insă vîn'U- 
rile violente care au su
flat la începutul anului în 
vestul și cenți >11 Europei, 
iarna bllndă, absența ză
pezii și vegetapa tim
purie sînt cu 
devărat fenomene r.oi ?

Modificări în climă
Măsurătorile precise «’fee- 
tuatc in multe locuri — au 
fost întotdeauna observa
ții individuale — nu per
mit să se tragă concluzii 
definitive. Climat ologul 
Cluistian Pfister din Ber
na, totuși vrea sA știe mai 
mult. Și-a propus să veri
fice cit de bine fundam n- 
tate sînt previziunile me
teo. Strînge datele istorice 
asupra fluctuațiilor clima
tului, încă din Evul Me iul, 
pentru a putea distinge 
semnele climatologiee deo
sebite și cele obișnuite. în
ec irc.' să identific», in mia- 
lule care fnt frecvente, 
ex .ininînd consc ințclc c- 
conomice și sc inspiră din 
ele pentru a stabili ,,sce- 
nai ii - i modele ".

Dai Cliri^tiai) l’fisler,

mințit a fost stabilit de un ■ 
anume David S. Donoghue, • 
care a aruncat oul dintr un | 
elicopter, pe un teren de > 

golf... I 

caie adună informațiile, în. 
tr-o bancă de date, cu pri
vire la evoluția climatelor 
in Europa, se interesează 
in lucrările lui mai mult 
de Elveția. Estz de părere 
că temperaturile măsurate 
la întreaga planetă au fost 
cele mai ridicate în timpul

Asistentă 
medicală 

gratuită
Prin Ordinul Ministe

rului Sănătății cu nr. 1 10 
din 28 februarie 1990, 
persoanele suferinde de 
afecțiuni dobindite în 
timpul si ca urmare a 
Revoluției d <1 decembrie 
1989, ben ti iazâ de a- 
sistență medicală gra
tuită. in condiții de spi
talizare și tratament am
bulatoriu. precum și pen- 
ru tratarea sechelelor re
zultate din aceste afec
țiuni.

De asemenea, printr-ltn 
alt ordin a fost stabilit 
baremul de dotare cu e- 
chipamcnt de corp, dc 
pat și pentru obiecte u- 
tilizate in h-avănele dc 
copii, toate aecs!e mă
suri conducînd la îmbu
nătății ca condițiilor din 
aceste unități sanitare.

(Romprcs)

manieră ao-capc pșrțilelă 
cu creșterile dio’.iduhd de 
carbon din atmo'fcri fe
nomenul n-a fost rin ■ • • t 
în alte regiuni.

Recentele măsură*. »ri c- 
fectuate ți prin -ițeați 
(care sînt incomplete, <!<»r 
indispensabile) fac cunos
cut că temperatura mei. ie 
a mărilor și oceanelor a 
crescut cu 0.1 grad pe an, 
ceea cc este de două ori 
mai mult decit se credea 
și că atmosfera s-a încăl
zit de la 0,5 la O" grade 
In comparație cu 1850. Ce
ea ce favorizează evapora
rea ajx-lor și formarea va
porilor care sîrt o sursă 
de perturbări importante. 
S-a omis pi* acum să se 
studieze dacă aceasta este 
cauza seriilor de furtuni. 
Englezul Ilulx'it Lamb 
scontează pe apariția ura
ganelor care vor putea a- 
tinge viteza dc 270 km/oră 
în următorii 20 de ar»L

Sc estimează că dacă se 
va continua .rtfe1. vom a- 
sista la s»h mbări -mpor- 
tanle în clima’, fund con
secința clara a «activității 
omului

ultimilor patru ani dc 
cînd exista programele de 
măsurare. Climatologul 
vorbește, totuși, de iarna 
excepțional dc caldă -lin 
1529—1530 dud „s-a puuit 
munci în Alsacia tot tim
pul în cămașă". Și cireșii 
au Înflorit la începutul tui 
martie. Dar în 2 februarie 
1572, lacul Constanța a 
înghețat și sa putut mer
ge pe gheață timp de a- 
proape GO zile.

Cei cetntorul se îndoiește 
că se poate verifica efec
tul activităților omenești

upra climatului în ’nn- 
pul marilor |vrioado Glii ir 
dacă temperaturile hiutc- 
nale nu crescut în s i Iul 
Europei centrale, de la 'Ir 
șifiil secolului XIX, d» o

Tibvriu SI'AT ARII,
(tind. din La Tribut»'

d‘ tllcina-.nc)
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actualitatea internațională
TIRGUL INTERNAȚIONAL AL 

PROGRAMELOR DE TELEVIZIUNE
CONVORBIRI BUSH — MITTERRAND

1’ \RIS (Rompres). Intre 
20 și 25 aprilie, la Canncs, 
va fi deschis cel de-al 27- 
lca Tirg internațional al 
programelor de televiziu
ne la care sint așteptați 
peste 7000 de participanți 
din aproape 90 de țări.

Agenția France Presse 
remarcă faptul că, după 
toate probabilitățile, eve
nimentul major al tirguiui 
il va constitui o participa

re masivă (18 societăți) din 
țările est-europene care 
își vor propune producți
ile, vor cumpăra puțin din 
lipsă de devize, Jar posedă 
un atu interesant din punct 
de vedere financiar pentru 
coproducții: studiouri, spa
ții, figuranți și prețuri deo
sebit de scăzute. Desigur, 
societățile americane, asia
tice și vest-europene vor 
fi prezente în număr mare.

CHINA RECURGE IN CONTINUARE 
LA FORȚĂ

BEIJING (Rompres). Chi
na „nu poate tolera" spri
jinul acordat vasului pe 
care se află instalat un c- 
mițător radio și care in. 
tenționează să difuzeze mo. 
sajo împotriva ordinii din 
țară, de aceea nu exclude 

' recurgerea la forță pentru 
. ’a-l reduce la tăcere — a 
- declarat, la o conferință 
■* de presă, un purtător de 
reuvînt al MAE Chinez, ci. 

lat da Associated Press. 
„Activitatea acestui vas ur
mărește subminarea guver

nului poporului și vine în 
contradicție cu normele re
lațiilor internaționale" — a 
afirmat oficialitatea de la 
Beijing.

Vasul „Zeița Democrației" 
— precizează AP — cu un 
deplasament de 1200 tone, 
a părăsit Franța, în martie 
1990, îndreptîndu-se spre 
apele internaționale din 
largul coastelor Chinei, de 
unde intenționează să trans
mită muzică, știri și alte 
materiale, în sprijinul de
mocratizării vieții chineze.

WASHINGTON (Rom
pres). La Key Largo, in 
Florida, s-au încheiat con
vorbirile dintre președin
tele SUA, George Bush și 
președintele Franței, Fran- 
cois Mitterrand. In cadrul 
unei conferințe de presă, 
cei doi șefi de stat au re
levat că, în cursul convor
birilor, au fost abordate 
schimbările istorice din 
Europa răsăriteană, proble
ma unificării Germaniei, 
viitorul Organizației Atlan
ticului de Nord (NATO) 
Președintele George Bush 
a recunoscut că importan
ța dialogului americano- 
sovietic în problemele de
zarmării îi limitează liber- 
tatca sa de acțiune pentru 
a da un răspuns embar
goului de energie aplicat 
Lituaniei de URSS. Tot
odată. el și-a manifcst-it 
speranța că problema li
tuaniană va putea fi re

zolvată pe calea dialogului 
între Moscova șl Vilnius. 
Reticența mea — a spus 
șeful executivului ameri
can — rezultă din faptul 
că încercăm să menținem 
între noi, deschis, dialogul 
care afectează un mare 
număr de țări. In context 
el s-a referit la consolida
rea democrațiilor în Euro
pa răsăriteană, la negocie
rile privind dezarmarea 
și la alte chestiuni. Șeful 
statului francez a propus, 
la rîndul său, organizarea 
unei reuniuni la nivel î- 
nalt a NATO și, totodată, 
a subliniat importanța con
vocării conferinței pentru 
securitate și cooperare în 
Europa la nivelul șefilor 
de stat și de guvern. Pre
ședintele Mitterrand a a- 
părat ideea integrării sta
telor din estul Europei în 
sistemul economia din res
tul continentului.

CEHOSLOVACIA A INTRAT IN F.M.I.

IAMSAT București — 
AMA Rovinari

- OFERĂ

prin transfer sau vinzare 
unităților economice sau persoanelor fizice 

următoarele mijloace fixe i
— mașini de găurit de diferite tipuri
— radiatoare electrice cu ulei

— generatoare acetilenă, truse sudură, 
măști, reductoare oxigen

—- polizoare diferite, rotopercutante

— aspiratoare, radiotelefoane

— transformatoare sudură electrice, ter
mice

— aparatură electrică diversă

—• prese manuale, hidraulice, fierăstraie 
mecanice

— motostivuitoare, electrocare
I >

— macara capră, palane

— scule diferite, chei, tarozi, mandrine

■— ambalaje metalice și lemnoase

— echipament de protecție diferit.
Informații suplimentare la telefoanele 

929/43673. 43852.
Pentru Petroșani, Ia telefonul 935/60974.

MISIUNILE N.A.T.O.
, IțOMA (Rompres). Secrc- 

>. tarul general al NATO, 
Manfred Woerncr, a apre- 
•lat, la Roma, că Alianța 
Atlantică ar rămînc indis
pensabilă pentru „a contra
balansa puterea sovietică 
In Europa", relatează a- 
gențla France Presse. Po
trivit opiniei sale, NATO 
ar constitui „o structură de 
•ontrol" asupra armei nu
cleara. D asemenea, el a 
estimat că pînă la sfirșitul

secolului NATO ar avea 
următoarele misiuni: să
conserve legăturile trans
atlantice între Europa și 
America de Nord, să edili- 
ce in Europa o ordine „mai 
justă și mai durabilă de- 
cît aceea din perioada răz
boiului rece" și „să menți
nă o pace solidă", avîndu- 
se în vedere ceea ce el a 
denumit „puterea milita
ră sovietică” și „instalabl- 
litatca potențială” în Eu
ropa de est.

PRAGA (Rompres). (Ce
hoslovacia a intrat în Fon
dul Monetar Internațional 
(FMI) — a anunțat, la Pra- 
ga, în cadrul unei confe
rințe de presă, Vaclav 
Klaus, ministrul cehoslo
vac de finanțe. El a preci
zat, totodată, că țara sa a 
devenit membră a așa-nu- 
mitului „grup belgian al 
FMI” (alcătuit din Belgia, 
Luxemburg, Austria, Tur
cia și Bulgaria), aceste 
state reprezcntînd, în opi
nia sa, cei mai importanți

parteneri comerciali ai 
Cehoslovaciei.

In cadrul aceleiași con
ferințe de presă s-a anun
țat reevaluarea, începînd 
cu data de 20 aprilie, cu 
10 la sută a cursului tu
ristic al coroanei ceho
slovace în raport cu valu
tele convertibile. măsură 
datorată în principal aflu
xului mare de turiști străini. 
In primul trimestru al ă- 
cestui an Cehoslovacia a 
fost vizitată de 20 milioa
ne de turiști străini.

Antrepriza construcții 
montaj Petroșani 

strada Republicii nr. 90 

angajează urgent, prin transfer sau la cerere, 
prin concurs

—3 (trei) economiști sau contabili 
încadrarea se face conform Legii 12/1971 

și Legii 57/1974.
Relații suplimentare — la Biroul Perso

nal al unității.
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Băncile consideră că ajutorarea Europei de Est 
revine în

Acordarea de asistență 
financiară Europei de Est 
este In primul rlnd o sar- 
•ină a guvernelor occiden
tale și nu a băncilor co
merciale, care vor mani
festa „prudență" tn cazul 
împrumuturilor acordate a. 
ccstor țări pentru a nu re
înnoi „experiențele nefe
ricite pe care le-au avut 
In Ameriea Latină” — se 
afirmă în raportul Institu
tului Internațional de Fi
nanțe.

•• Guvernele occidentale 
„vor trebui să ia cond ce
rea în organizarea asis.en- 
țel" din cauza „implic.iti- 

Utor politice" și a dificulră 
Jfflor transformării 
;41n Est In economii 
piață — se arată in 
tni acestui organism 
tute of Internațional

, aarce
, eâ majoritatea
> Mncl mondiale. 
, r »,Reconstruirea 

de Est va necesita 
Uriașe din partea Occi-I n 
tulul", Căci sHiiația econo- 
a»ică a a<p'31or țări s a a-
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IIF). care g< iipi-a 

marilor

primul rind
gravat puternic 
ani. Dar aceste 
trebuie să provină, 
puțin intr-o primă etapă, 
în principal din 
guvernelor occidentale 
a unor organizații interna
ționale ca FMI și Banca 
Mondială — apreciază HF

în ultimii 
fonduri 

«el

partea
Și

guvernelor occidentale
trebui limitate In principal 
la întreprinderile occiden
tale care desfășoară activi- 
tăți economice în Europa 
de Est — a adăugat el.

In acest context, IIF --a 
bucurat de anunțarea «reă- 
rii Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dczvolta-

DIN PRESA STRĂINĂ
(Agenția France l’resse)

Băncile, „prea conștien
te de experiențele lor r.e 
fericite din America La'i- 
nă”. vor manifesta .pru
dență" fată de țările gr >v., 
te de),, d< datorii mau — 
in total 117 rmIia> l<- Do
lari — Șl a catul .solvabi
litate ufU' grav deferi „ i'â.

„Nu cred ră vor fi ra
cordate mult: i
t't'i ,il< b'.inciloi 
ml api opiul” — ; 
dii c-rtoi ui genii.il 
Horst S< liulm.mii. I.i pr?- 
zetit.itea a-e'lui raport. 
Imprumiiliii ile băncilor vui

a

rapidă a „reformelor revo
luționare” (liberal: zarea 
prețurilor, privatizarea, 
crearea piețelor financia
re. convertibilitatea mone
delor...).

„Procesul de reformă le- 
abia a Început”, in timp 
ce aceste țâri trebuie să 'e 
lanseze ,.cît mai repede po
sibil" p< calea reform-dor 
așa cum a făcut Polonia — 
a subliniat Sehulmann Eu
ropa de E.t are in față 
„doi sau trei ani grei" (re
ducerea „temporară” a 
nivelului d< trai, rreșteren 
șomajului 1. Această pe
rioadă c li totuși „inevit,,. 
bila pentru a înlătura e 
fcetele negative a 10 de Ini 
dt comuni' m" a ipc-riat 
el.

,, I»i-er.li iii- unor eș .- ii | 
-ini substanțiale din ni 
za di vel sit.jții și complexi
tății relorinelt'i necesaic”, 
dar. daca i oi li „însușit- ” 
și du-a- pina ia capăt. ele 
..pot duci- la beneficii im- 
portanli-" -- aln ma in u.in
cluzi:' raportul |(|-’.

(Rompres)

Combinatul minier
Valea Jiului

Baza de aprovizionare
Petroșani

strada M. Eminescu nr. 22
incadrează direct sau prin transfer următoa
rele categorii de personal :

— macaragiu pod rulant

— zugrav

— paznici obiective speciale r *

Condițiile de încadrare in conformitate 
cu prevederile Legilor nr. 12/1971 și 57/ 
1974.

Menționăm că Baza de Aprovizionare 
gratuități.beneficiază de

Infoi mâții 
ții, strada M. 
birou) O.N.S.

suplimentare la sediul unită- 
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