
Sărbătoarea
muncii

Picături de sudoare apar zilnic pe fruntea mi
nerului, sidcrurgistului, constructorului sau 
țăranului. încercăm să le ștergem, cu recu

noștința noastră, la 1 MAI. Trccuți prin răsturnă
rile ultimelor luni, mulți români s-au mirat că inai 
sărbătorim l Mai. Cum, nu era o sărbătoare co
munistă ? s-au întrebat ci... 1 Mai a devenit pentru 
noi sărbătoarea muncii libere. După ce timp de de
cenii se transformase 
cîștigat condiția ei firească — 
bătorim ziua de 1 Mai, pentru 
nici comunistă, nici capitalistă, 
vitate prin care omul din toate 
asigurat existența. Societatea 
creată de minți luminate 
ci de mina truditoare.

ecanismul economic și politic totalitar al soci
alismului ne-a îndepărtat sufletește de mun
că. Sentimentul inutilității individului a atras 

după sine și înstrăinarea dc muncă și parcă încă 
nu ne-am trezit din coșmar.

Nu sărbătorim munca forțată, ci munca liberă, 
făcută cu fărima dc responsabilitate pe care 
trebuie să o avem fiecare pentru propria 

noastră condiție. Nu munca înțeleasă ca sacrificiu, 
străină omului. Ci munca — datorie față dc noi 
înșine, față dc familie sau comunitate, munca a- 
ducătoare de satisfacții și prosperitate.

In această primăvară cosmică și națională, cind 
exersăm pașii libertății prin greve și mitin
guri, sărbătorim mai mult ideea și pcrspec- 
Itiva muncii libere. Răminc ca in anii care vin să 

sărbătorim noua substanțialitate realizată a mun
cii. Pînă atunci, să ne bucurăm că e sărbătoare, a- 
poi să ne pătrundem dc respectul pentru lucrul bi
ne făcut, căci la noi și munca se află in fața unui 
început.
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rc- 

săr- 
este 
acti-

în sclavie, munca și-a 
libertatea. Da, 
că munca nu 

munca este o 
epocile istorice și-a 
umană n-a fost 

sau conducători virtuoși.

Vasile DlNCU
y

Ziua femeilor mironosițe
0

Femeia, prin originea și 
apariția în lume, ca efect 
al intervenției 
se a divinității 
rile materiale 
posedă teoretic 
libertății, drept

miraculoa- 
in structu- 
adamitice, 
atritutul 

universal 
oferit de doctrina 
nă.

Apariția femeii 
tiparele egoismului 
gurătății prin deschide
rea spre exterior, întîlnin- 
du-sc cu bărbatul în exu
beranța vieții în intenția 
de a explora piscurile 
deale de fericire.

Sintetizînd în ființa 
marile taine specifice 
sențelor vieții, ca suflu 
creator al divinității, rea-

crești-

sparge 
și sin-

i-

ei 
e-

lități ce ascund misterios 
aroma iubirii, proiecție a 

garan- 
ei, fe- 
într-o 

va-

Nu este satisfacție 
mai mare pentru oa
meni docil aceea de a 
ști că ai putut să faci 
și ai făcut bine. Acest 
sentiment l-am încercat 
ieri la primirea unei 
ilustrate frumoase ca-

Loialitatea politică

Salutări 
de la Roma

Coloseu- 
Este 
nos- 

paranteză, 
„Trans- 
prietc- 

cunoscuți și 
ale căror 

alături de a 
mai sincere 
și asigura- 
voi uita ges- 

ca- 
posibilitatea 

tămădui- 
Semnca- 

scris 
CRISTIAN 

Alte cuvinte

Sintem în plină campa
nie electorală. Partidele 
politice desfășoară o acti
vitate intensă, făcindu-și 
cunoscute platformele e- 
lectorale. linii însă au 
schimbat sensul c' mpa- 
niei electorale în Iuțită 
pentru putere, renunțincl 
la loialitate politică și pu- 
nînd față în față nu adver
sari politici, ci dușmani. 
Pentru că, să ne înțelegem, 
campania electorală, 
gorile, trebuie să ducă 
înflorirea țării, nu la
coțarea în vîrful pirami
dei sociale a celui cu pum
nii mai tai i. Iată dc ce 
credem că loialitatea poli
tică trebuie să primeze.

Unii, însă, care își 
„istorici”, au coborit 
istoric cu ciomege 
cu năravuri cu tot. 
dau la amenințări, 
curi la persoană
țînd la cele mai elementa
re principii ale loialității 
politice), se dedau la inju
rii, la bătui, ia acte dc hu
liganism. Cum altfel poa
te fi calificat atacul bar
bar al unor agitatori ai 
PNȚ-cd care 1 -au molestat 
pe domnul Darie Novăcca- 
nu, directorul ziarului 
„Adevărul" ? Ba cred că 
dacă stau In nu știu care 
piață pînă prind rădăcini, 
au și dreptul să strige „noi

re reprezenta < 
mul din Roma, 
adresată ziarului 
tru și, in | 
subsemnatului, 
miteți tuturor 
nilor mei, 
necunoscuți, 
inimi bat 
mea, cele 
mulțumiri 
rea că nu 
tul, superbul gest 
re-mi dă 
să-mi găsesc 
rea la Roma", 
ză, simplu și cu 
tremurind, 
M 'NEA. 
sint do Prisos.

Mircca BUJORESCU

ale
la 

co

mitin- 
s-au 
nici 
nici 
Ba 
au

lumii de legendă, 
ția și autenticitatea 
meia interesectează 
sublima perfecțiune 
lențele crosului prin pro- 
creație, asigurînd fluxul 
vieții.

In fața ci stăm medita
tivi și sensibilizați 
zărind o identitate 
ce o 
nilor 
prin 
rează 
nului 
duri, 
senin.

Linia ascendentă 
săvîrșirii ei prinde 
tur în unitatea 
mediul suprem 
clădirii personalității 
destinului uman.

Raportul creatural 
soție, ca formă superioa
ră de comuniune para- 
(lisiacă cu caracter plenar 
are sensuri profunde 
tunci cînd spiritualul 
mobilează simțurile.

Suflul de viață feminin 
dă sens și vigoare condi
ției adamitice eliberînd-o 
de idei preconcepute, de 
complexul inferiorității, 
diluînd și catalizînd impul
sivitatea bercul iană în 
temperanță și tandrețe.

Evantaiul virtuților fo

între- 
nouă 

minu- 
lumii 
gene- 
uma- 

prezență, gîn- 
zîmbet

așcază în fața 
legitime ale 
energiile ce 
transfigurarea 
prin 

sentimente și

a de- 
con- 

familiei, 
propice

soț-

a- 
în-

l

I

va mira 
cititori, 

atent în 
ca acest 
și înain-

Poate titlul îi 
pe mulți dintre 
dar dacă privim 
jur vom observa 
personaj a trăit 
te de 22 decembrie 1989, 
iar acum își face destul 
de bine simțită prezența.

Este omul care se vrea 
cu orice preț mesagerul a- 
cestor vremuri, cel ce se 
consideră stăpîn al drep
tului de a vorbi, neacor- 
dînd această posibilitate 
și celorlalți, subapreciin- 
du-și interlocutorii, con- 
sidcrînd că este singurul 
ce poate da verdicte, faoe 
ordine peste tot, prefe
rind lecții de morală, eti
că și estetică, de ideolo
gie, de fapt același indi
vid care pînă mai ieri ne 
tortura în cadrul adună
rilor delirînd în flux con
tinuu spre groaza și 
poarca noastră.

Mă adresez domniei 
le domnule „terorist” 
calea scrisului pentru 
oral faci imposibil dialo
gul care cerc ca el să 
fie cel puțin bilateral. Mă 
văd obligat a te aborda, 
pentru că ai reușit prin 
vechile metode, să naști

stil-

ta
pe 
că

multe frămîntări și 
reri, deoarece viața 
întotdeauna rezolvă, 
mîriînd uneori în aștepta
re și suferință. Dacă am 
avut și încă mai am une
le rezerve în legătură cu 
anumite schimlări ele 
se referă direct la gălăgia 
pe care au făcut-o și o 
mai fac unii care conside
ră că n-ar fi atras destul 
aitenția generală asupra 
persoanei lor. Nu nutresc 
și nu voi nutri niciodată 
nici un fel de considerație 
față de cei ce și-au or
ganizat „munca”, dar mai 
ales „locul de muncă” 
pentru toată viața, nu voi 
fi niciodată de acord 
schimba competența, 
gătirea profesională 
experiența cu .prostia 
incapacitatea. Iătă 
nule „terorist” 
mea. Nu consider
baza schimbării unor di
rectori și cadre de con-

(onstantin 1ACOB, 
lăcătuș subteran, 

I.M. Vulcan

dii 
nu 
ra

a 
pre-

Ș» 
îi

dom-
rezerva 

că la

(Continuare în pag. a 2 a)

zic 
dm 
tot, 
de- 

la ata- 
(renun-
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sîntem poporul". Pardon. 
Noi, cci 24 de milioane sîn
tem poporul, nu cîteva mii 
cărora le place mai mult 
să răcnească în piață decît 
să meargă la lucru. Or, 
poate mai marii lor și-au 
dat seama că de acum 
cursa e pierdută șl atunci 
destabilizează.

fiind vorba de loialita
te politică trebuie spus că 
niciunde în țara asta unde 
FSN și-a organizat 
guri electorale nu 
auzit nici huiduieli, 
răcncli, nu s-a cerut
jos cutare sau cutare, 
dimpotrivă. Oamenii 
venit cu trandafiri și și-au 
manifestat doar adeziunea 
și nu dezaprobarea nimă
nui. Merită repetată aici 
o vorbă spusă la un miting 
într-un oraș din Moldova: 
„Taindafirii înfloresc 
luna mai". Este și 
o manipulare a FSN ?

Și, pentru că este vorba 
de loialitate politică, o în
trebare pentru Televiziu
nea Română I iberă: de ce 
n-a fost citit integral Pro
testul Ligii Sindicatelor Mi
niere Libere din Valea Jiu
lui în noaptea trecută, ci 
numai cit a convenit tele
viziunii... libere ? Nu tot 
neloialitate politică se nu
mește ?

Simion POP

minieri

Atenție la calitatea cărbunelui extras!
întreprinderea

Paroșeni dovedește, cu pri
sosință, prin rezultatele ob
ținute și in acest an, va
loarea deosebită a folosirii 
utilajelor de înaltă t«?hni- 
cit.de. Ne referim, în mod 
deoscl ît, la complexele de 
stU'inere Și tăiere mecani
zată cu care sint echipate 
tina ta jele. Productivitatea 
medie a muncii realizată 
dc la începutul anului de
pășește cu 1300 kg de căr
bune pe post productivita
tea programată. De fapt, 
productivitatea nțpncii pro
gramată a fost depășită nu 
numai în abataje ci și In 
cărbune, în subteran sal 
la nivelul întregii aotivi-

tăți economice a 
Rezultatul firesc 
depășiri, urmare 
țci cu care slnt 
complexele, datorită iml-

al 
a

minri. 
ace'-Wr 
eficien- 
foloiite

LA MINA PARO.'jENI

tului profesionalism al mi
nerilor, II reprezintă depă
șirea producției programate. 
Dc la începutul lunii, mi
nerii de la Paroșeni au un 
plus la producția brută de 
peste 22 000 tone de căr
bune. Este un rezultat ra
re face cinste acestui «o- 
Icctlv, care a înțeles duto-

ria care-i revine de a 
cărbune cit mai mult încă 
din pi unele zile ale Revo
luției.

In cadrul minei, cele mai 
bune rezultate le-au înre
gistrat minerii de la secto
rul II, ou un plus de a- 
proapc 18 000 tone de căr
bune, urmați fiind dtf mi
nerii de la sectorul III, cu 
o producție 
dc 
uă 
Iul 
te.

suplimentai ă 
9 868 tone. Celelalte rlo- 
sectoaro sînt sub nive- 
producției programa- 

Scctorul IV are, în cu- 
rînd, șanse mari de a re-

Dorin GIIEȚA

V.i Informam cîi următorul număr 
ziarului nostru, tipare in ziua de 3 
1990.

(Continuare in pag. a 2-a)

Preot loan POGAN

ile revendicai spune-mi in față, nil te Jena ! 
Caricatură de V’ali LOCOTA

Continuare in pag. a 2-n
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Trenule, mașină mică 
spune-mi unde le oprești

Domnul Vasile Ardelean 
este mecanic de locomoti
vă la Depoul CFR Petro
șani. Un mecanic de loco- 
motivă vede multe la via
ța lui, așa că dl. Ardelean 
are ce ne povesti.

Nu despre meseria de 
mecanic de locomotivă, ci 
despre unele întîmplări în
grijorătoare care se petrec 
In ultima perioadă de timp, 
pe traseul Petroșani — 
Bărbăteni, pe care face de 
regulă curse. Problemele 
ridicate de dl. Ardelean 
SÎnt în mare parte nemul
țumiri legate de compor
tamentul reprobabil al 
Unor cetățeni. Ce se în
tâmplă ? In orașul Lu- 
peni, trenul cursă de per
soane are două opriri: în 
fostul centru civic și la 
tkîrbătcni. Unii călători iși 
permit să tragă semnalul 
de alarmă, pentru ca tre
nul să oprească și la ba
riera din Barbă Icni, în 
dreptul Viscozei. Faptul 
este mai mult decit con
damnat ii, dacă stăm și 
ne gîndim bine. Trenul 
este Intîrziat pină se re
face presiunea. Apoi re
gulile de călătorie pe 
mijloace feroviare impun 
restricții privind recurge
rea numai In situații 
deosebite, la semnalul de 
alarmă. Sigur că mulți 
dintre frecvenții călători 
p arest tren pot ridica 
problema distanței prea 
mari d.ntre cele două sta
ții și doresc ca trenul să 
oprc i-că și In locul amin
tit.

Domnul Ardelean nu
are n.mic împotrivă. A
făcut ,i o propunere în
a *t sens, către ltego- 
nala CFR Timișoara, să
•te legalizeze oprirea tre
nului și in acest loc, dat 
fund pecificul orașului 
1.ui>eni și amplasarea ce
lor două stațu. Prin a- 
dresa nr. 23 din 10 ianua
rie 19'JO. Regionala i.'FR 
U’imxșoai a a respins a- 

a propunem pe 
motiv că regula
mentele de funcțio- 
>rare ale traficul-,ii fero
viar nu prevăd înființa
rea unor halte la distan
țe mai mici de 3—3,5 km 
di- stație. Or, intre cele 
doua stații din I.upeni

Ziua
(I imuri1 din pagina 1)

mini ne asigură un echi
libru mirific prin legea 
compensației valorilor cu 
acțiune ți eficiență ma
ximă uniformizînd tem
peramentele, contrastele, 
atitudinile ți simțămin
tele, susținlnd cad nil op
tim de egalitate țl reci
procitate:

Retrospi-ct.v. statutul 
feminin proiectat pe fon
dul Inflexiunilor Ideolo
gice, filosofice, etnice ți 
religioase, elaborate tem
poral de rațiune, rămîne 
eimplă speculație și co- 
ncxiiune de idei emanate 
<le circumstanțe sociale 
ți economice aparținătoa
re unei anumite perioa
de i«torice.

Mirajul afectiv feminin 
este irezistit îl și dina
mizator pi in sublimitatea 
rezonanțelor șl ecourilor 
ce se adresează sensibl- 

sînt doar 3,5 km. Totuși, 
mecanicii de locomotive 
opresc din proprie iniția
tivă. Riscul este destul 
de mare. Linia ferată nu 
este amenajată pentru 
coborîrea oamenilor. De 
regulă oprirea în acest 
loc prinde și o porțiune 
de curbă, împiedicînd vi
zibilitatea mecanicilor de 
locomotivă, iar trenul ne- 
fiind supravegheat de 
nici un lucrător ceferist 

există un mare pericol 
ca, la plecare, să se pro
ducă accidente. O altă pro
blemă a dl. Ardelean se 
referă la faptul că mulți 
conducători auto nu res
pectă regulile dc oprire 
la barieră. Zilele trecu
te autoturismul 1 IID 2800 
a fost lovit La barieră de 
trenul nr, 2732, și numai 
promptitudinea mec:inicu- 
lui a făcut ca familia a- 
flată în autoturism să nu 
fie ucisă. Apelurile făcute 
pînă acum, privind a- 
menajarca peronului din 
I.upeni, au rămas deocam
dată fără rezultat. între
barea pe care și-o pun 
mecanicii de locomotivă 
c^te pînă cînd se va per
petua această situație mai 
mult decit îngrijorătoa
re ? Nu se pune aspectul 
opririi trenului în acest 
loc, ci consecințele ce se 
pot crea prin aceste o- 
priri care deocamdată 

sînt ilegale.
Și totuși vrem să cre

dem că, în interesul oa- 
m< nilor, trenul de Lu- 
peni poate opri și la Vîs- 
coz i. Și acest fapt trebuie 
să se facă numai in mod 
legal, cu aprobarea Regio
nalei CFR Timișoara sau 
a RCM Petroșani, chiar 
dacă se invoca motivul 
di hanței prea scurte din
tre stații. Considerăm în
să că primăria d n Lu
pi, ni tret uie să Înțeleagă 
necesitatea imenajării
peronului, pentru că dacă 
se realizi ază ace .t lucru 
se elimină riscul acciden
telor. Iar aprobarea pen
tru înființarea haltei res
pective, fiind create con
diții bune dc urcare și co- 
borîre a oamenilor, cre
dem că se va da în spri
jinul călătorilor.

Glicoișjlie CHIRI țsA

femeilor mironosițe
lității fondului perceptiv 
uman, facilitlnd regăsirea 
„ta" și „a mea", desăvîr- 
șitil în subiectul iubit

Arta modelatoare a se
xului frumos fundamen
tată pe principii etice șl 
estetice, decantează și pu
ne In m ;care re verl>e ra
ția subconștientului, des- 
cătușlnd forțe Latente 
ce confri ă Individualita
te ți personalitate, tonl- 
fietnd sufletul timorat sau 
entuziasmat de Împlini
rile sau insatisfacțiile vie
ții.

Femeia este simbolul 
armoniei tu lume, ex
primat prin pudoare, sim
plitate, devotament, simț șl 
echilibru în cuvlnt șl fap
tă, eliberlndu-se de con
cepțiile dogmatice ema
nate de rațiuni ermetice, 
din dorința vanitoasă de 
supremație materială și 
spirituală a bărbatului.

STIMATA REDACȚIE.
Mă adresez dv. în numele Unui colectiv «Ie iu

bitori de natură, cu rugămintea dc a publica textul 
de mai jos, prin care încercăm să-i sensibilizăm pe 
edilii orașului Vulcan, în vederea salvării singurului 
parc din orașul nostru.

Vă mulțumesc anticipat, dorindu-vă mult suc
ces in activitatea ce o desfășurați spre informarea 
cetățenilor.

Ce rău v-am făcut '!
In ultimii ani, omenirea 

a devenit din ce în ce 
mai preocupată de salva
rea mediului înconjură
tor. Este binecunoscută 
situația dezastruoasă a 
acestuia din țara noas
tră, poluarea aerului, a- 
pelor și solului a ajuns 
într o fază avansată, cu 
repercusiuni grave asu
pra stării de sănătate a 
populației.

In Vulcan există un 
singur parc, „Parcul Ti
neretului", amenajat în 
ultimii ani prin grija pri
măriei, cu fîntînă arte
ziană și teren de joacă 
pentru copil Este singu
rul loc cu zonă verde din

l.ită .i tn.ii rămas 
din gospiMlăriilr locui
torilor din Cimpu lui 
Neag, grație ..bineface
rilor" industriei. In
imagine — fosta gos
podărie a familiei l’o- 
pescll.

Foto: Sorin OPREA

A abrutiza șl segmenta 
delii enat complexul fe
minin îji istoric nu sînt 
semne de emancipare șl 
libertate, nici omagii sin
cere și respectuoase ofe
rite partenerei de viață, 
ci o gravă șl inadmisibilă 
insul ta adusă fiicelor E- 
vei.

(Urmare din pag. I) 

ducere trebuie pus doar 
faptul că au ocupat aces
te poziții și înainte de 
22 decembrie 1989, nu 
cred că dumneata dom
nule ai fi cel mai în 
măsură a proba compe
tența acestor persoane și 
singurul care ai putea-o 
lacc. Dumneata domnu
le „asasinezi" Interlocu
torul numai pentru sim
plul fapt că are altă pă
rere decit a dumilale.

Sînt prea tlnăr pentru a 
te dădăci șl știu că nici 

acest oraș grav poluat 
cu cenușă de termocen
trală, în care, dacă ar 
exista puțină preocupa
re pentru întreținere din 
partea edililor actualei 
primării, cetățenii ora
șului și-ar putea găsi un 
mediu natural plăcut 
pentru odihnă în orele 
lor libere.

Insă, revoluția nu a 
schimbat inerția și indi
ferența edililor, care nici 
la ora actuală nu au în
treprins nimic pentru un 
trai civilizat al cetățeni
lor acestui oraș. Dimpo
trivă, au ajuns la conclu
zia că avem prea multă 
zonă verde ,și trebuie des-

Atenție la calitatea cărbunelui 
extras I

(Urniare din pag. I) 

cupera întregul minus, cu
re dc altfel nu este prea 
mare. In prima parte a 
lunii mai, La acest sector 
va intra în funcțiune un 
nou complex dc susținere 
și tăiere mecanizată, mon
tat deja. La sectorul 1, 
singurul sector ne mecani
zat, urmează să fie intro
duse și aici complexe me
canizate. Deci o perspecti
vă îmbucurătoare.

Cu toate acestea trebuie 
să subliniem că Ja mina 
Paroșeni trebuie depuse 
eforturi uriașe pentru eon- 
tinua îmbunătățire a cali
tății cărbunelui extras. De
pășirea cu peste 3 puncte 
a conținutului de cenușă 
admis a dijmuit serios pro-

„Teroristul“ 
moral

nu-ți place. îmi îngădui 
totuși să te îndemn să nu 
abordezi totul din punctul 
de vedere al funcțiilor și 
posturilor de serviciu. în
cearcă, domnule, să În
țelegi că lumea nu în- 
cei>e cu dumneata, nu te 
mai considera „capăt de 
linie", nu te mal lupta 
pentru funcții sau posturi, 
luptă-te prin muncă, este 
singura posibilitate de a 

ființat parcul pentru 
construirea unui bloc ad
ministrativ și pentru ex
tinderea întreprinderii de 
confecții pe suprafața 
actualului parc. Și cînd 
te gîndești că în lumea 
civilizată, edilii se luptă 
pentru mărirea suprafe
țelor de zone verzi, ame- 
najînd hectare întregi 
pentru parcuri de odih
nă și distracție.

Populația activă a ora
șului Vulcan lucrează 
la întreprinderile minie
re în condiții de muncă 
cu aer poluat, atmosfera 
exterioară este poluată 
intens cu cenușă de ter
mocentrală, iar noi dis
trugem și puținele zone 
verzi care mai pot puri
fica acest aer viciat care 
ne amenință sănătatea.

Ne punem fireasca în
trebare, ce aveți de gînd 
cu noi domnilor, ce rău 
v-am făcut ?

In numele unui colec
tiv iubitor de natură,

Cornel JIANU, 
B dul Victoriei 13, Vulcan

ducția extrasă. Dc la pes
te 22 000 tone plus, datori
tă calității slabe la pro
ducția de cărbune net plu
sul se situează la 3000 to
ne de cărbune. Aceste 
pierderi care se concreti
zează in penalizări trebuie 
să dea mult de gindit. dar 
nu mult timp, consiliului 
de administrație.

Este bine că se extrage 
cărbune mult, dar, dacă 
nu este și de calitatea do
rită. eforturile nu sint 
răsplătite. In primul rind 
cresc cheltuielile și In al 
doilea rind se ridică pro
blema uzurii premature a 
utilajelor, care și așa au 
o fiabilitate scăzută.

Prin urmare, mineri de 
la Paroșeni, atenție la ca
litatea cărbunelui extras I

te realiza oricît de grea 
și dificilă este ea pentru 
ilustra dumitale persoa
nă. încearcă să vorbești 
mai puțin, dar citește mai 
mult, fii deschis dialogu
lui, dă și celorlalți posi
bilitatea de a s« exprima.

In final, ți-aș cita clte- 
va cuvinte ale Iui Pascal 
care arăta: „Omul nu 
este decît o trestie, cea 
mai slabă din natură, dar 
ea este o trestie cugetă - 
toare”. Reține domnule 
că nu ești singura trestie 
și poate nici nu ești cu 
adevărat glnditoare.

vpO BASARABIA. In 
cadrul acțiunii de colec

tare a cărților românești 
pentru românii din Ba
sarabia, la librăria „Ion 
Creangă” din Petroșani 
au fost predate, de dife
riți cetățeni ai orașului^ 
peste 100 de volume. Sini 
în preponderență cărți do 
literatură românească.

FANFARA MINERI
LOR din Lupeni — diri
jor Alexandru Drăgan — 
este invitată in Austria, la 
festivalul „Muzica fără 
graniță” care va avea loc 
in localitatea Pohlau in 
luna iunie. Reamintim că 
la festival va fi prezent 
și coiul „Armonii tine
re" al IUM Petroșani.

CUNOSCUT de un ma
re număr de cumpărători, 
unul dintre bunii corner- 
cianți ai orașului Petrul a 
intră în pensie. Este vor
ba despre dL Petru Sat- 
mari care timp de aproa
pe patru decenii a des
fășurat o activitate pă
trunsă de răspundere și 
corectitudine In slujba 
comerțului alimentar. Ii 
dorim sănătate pent-u a 
se bucura de cit mai 
mulți ani de pensie. (I.M.)

CREDITE. In cursul ul
timelor săptămîni, 7 per
soane din municipiu s-au 
adresat Filialei Petro
șani a Băncii de Investi
ții, solicitînd credite pen
tru completarea fonduri
lor proprii necesare in
vestirii în diferite . uni
tăți particulare de mică 
producție sau prestări ser
vicii. Specificăm că cei 
care solicită asemenea 
credite trebuie să pre
zinte actele de autorizare 
și înscriere emise de or
ganele județene ale ad
ministrației de stat, po
trivit art. 28 din Decretul- 
I>ege nr. 54/1990.

IN ULTIMA SAPTA- 
M’NA Spitalul orășenesc 
din Lupeni a fost dotat 
cu un aparat Roentgen pen
tru sala de operații și al
tui pentru efectuarea ra
diografiilor Ia patul bol
navilor.

TERASE. In orașul 
Lupeni sint dc reparat in 
acest an terasele degra
date ale 41 de blocuri. Pen
tru executarea reparațiilor 
ou fast constituite 4 echi
pe specializate ale EGCIx 
Nirs nzulte, dar depinde 
totul de ritmul lucrărilor. 
Deocamdată au fost repa
rate terasele doar ia • 
blocuri.

PROMISIUNI NEONO
RATE. După repetate pro- 
misxuni că vor începe re
parațiile terasei și ta blo
cul 2B. din str. Șt. O. Io- 
stf. domnul Ion Doigae ap. 
56, ne informează că încă 
tu s-a întreprins nimic de 
către IGCL In aceas ă di
recție. Prec pitațiile din 
ultimele zile au creat din 
nou mauri necazuri locata
rilor de la ultimele ni
vele. ce se amăgesc zi 
de zi cu promisiunile IGCL. 
Ptnă rtnd7 (G.O.)

IN PREGĂTIRE O ac
țiune tematică tn Cheile 
Tăii, din munții Șurian, 

tn Intimp.narea Zilei de 
9 Mai. Este vorba de o 
demonstrație alpină cu 
participarea militarilor din 
unitatea vînâtorilor de 
munte din Petroșani, U- 
nitatc recent constituită, 
a alpim^ilor, salvamon- 
tiștilor etc.

Rubrică realizată dc 
leau Dl BEK
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Liceul este pregătit pentru 
schimbarea profilului?

In învățămlntul preu- 
îuversitar transformările 
din perioada următoare 
VOr fi mari. Se Încearcă 
readucerea lui acolo unde 
ii este locul firesc intr-o 
societate civilizată. Dacă 
in școlile generale lucru
rile sînt mai simple, in 
licee ele se complică. Noi
le pJanuri de fnvățămint 
prevăd reducerea numă
rului de ore de curs din- 
tr-o săptămină, practica 
In producție a fost regin- 
drtă astfel Incit să nu mai 
fie o frină, un element de 
dezorganizare a orarului. 
A fost reanalizatu și rea
șezată predarea științelor 
sociale la diferite niveluri, 
întregul Invățămint a fost 
de politizat

A fost aprobată noua 
rețea a școlilor profesio
nale tehnic, și a liceelor. 
Liceul din Petrila va a- 
vea profil real-uman. T.a 
fel Liceul nr. 2 din Lu- 
peni. Rămlne intr-o stiuc- 
tură apropiată de cea ac
tuală, liceul de matema- 
tică-fizică din Petroșani, 
care va păstra și profilul 
informatică. De aseme
nea, tot structura actua
lă o vor avea Liceul econo
mic și liceele industriale din 
Petroșani, Vulcan și nr. 
< Lupeni. Sînt pregătite li
ceele pentru aceste trans

E vrcinca nedcilor. Folo; V. I’OLLAK

Făclnd afirmația din 
t>tlu nu spunem o nou
tate. Acest adevăr 11 știu 
toți minerii. Și cu toate a- 
oestea, numărul nemoti
vatelor crește alarmant la 
mina Aninoasa. „Vlrful" 
s-a înregistrat în două zi
le de muncă — vineri, 13 
aprilie înainte de Paști 
ți marți, 17, după Paști. 
Să ne explicăm. Erau 
prevăzute prin lege trei 
zile consecutive de re
paus — si m bă ta liberă, 
duminică șl a doua zi de 
Faști. Orice om avea timp 
suficient să se odihneas
că, să se distreze, să 
meargă In familie. Unii 
Insă și-au luat liber de 
la__ bec ți au dispărut 
Pe întreaga mină s-au 
înregistrat In aceea zi de 
vineri 13, un număr dc 
270 de absențe nemotiva
te, iar in 17 aprilie 256 
de absențe de la lucru. 
Este interesant de evi
dențiat eă numai în sec
torul IX s-au înregistrat 
nici mai mult nici mal 
puțin de 72 dc nemotiva- 
te din 450 de oameni cu
prinși In efectiv; în sec- 

formări 7 Este rezolvată 
problema cadrelor didac
tice ? Opinia specialiștilor 
este liniștitoare. Inspecto
ratul școlar susține că nu 
vor fi probleme. Intervie
vați de noi, în cursul unei 
recente documentări pe a- 
ceasta temă, domnul Mir- 
cea Ardei a și doamna I-

Invățămîntul — 
în cumpănă ?

leana Hei jiu. director și, 
respectiv, director adjunct, 
la Liceul din Petrila, au 
afirmat că liceul este, în 
linii mari pregătit pentru 
acest moment Principala 
problemă este, în cazul 
liceului din Petrila, baza 
materială, asigurarea ma
terialului didactic pentru 
noul profil. Și problema 
cadrelor se va rezolva în 
scurt timp. Cît privește 
cadrele tehnice, acestea 
vor avea multe ore de 
predat la școala profesio
nală care va funcționa 
aici, pregătind forța de 
muncă necesară pentru 
ILM Petroșani. „Nimeni 
nu va rămîne In afară", 
subliniau interlocutorii.

Absențele nemotivate trag înapoi întregul colectiv
torul I — 37 la un efec
tiv de 400 de oameni; In 
sectorul IV din 152 de
oameni au lipsit 27 — mai
mult declt un schimb; la 
sectorul III, din 149 de 
oameni au lipsit 20, iar
la sectorul VIII 19 din
400. Și enumerarea ar 
putea continua. Nu nc-am 
propus să Înșirăm numele 
celor aproape 300 de ne
motivați, ci să scoatem In 
evidență implicațiile pe 
care le creează lipsa dc la 
lucru. Pe Ungă ceea ce 
pierde omul — și pierde 
multe, șutul, alocația dc 
stat pentru copii, dreptul 
la gratuități, treabă de 
peste 1000 de lei, pentru 
o singură nemotivatâ — 
pierde întreaga colectivi- 
tate. Aceasta, pentru că 
nu pot fi plasate cores
punzător fronturile de 
lucru, iar absențele au 
Influență directă asupra 
randamentelor. In secto
rul IV, de pildă, tn apri
lie s-au realizat tn afa- 
taj 2,0 tone pe post față 
dc 3,6 stabilite, Iar la 
nivel de sector 1,33 tone 
pe post față dc 1,81) pre- 

Loc de muncă este și In 
noile condiții, profesorii, 
dar și elevii, au multe de 
făcut pentru adevărata 
renaștere a școlii. La 
Petrila însă persistă o ne
dumerire: de ce nu s-au 
păstrat două, clase pentru 
profilul industrial, dat fi
ind faptul că în oraș sînt 
4 muie, iar IUMP își ia 
forța de muncă tot de 
aici ? S-a cerut acest lu
cru la Inspectoratul șco
lar, am citit chiar o adre
să în acest sens, avînd 
numărul 364 din 23 mar
tie 1990, semnată de con
ducerile liceului și IUMP, 
dar răspunsul este nega
tiv pentru că liceul nu 
poate fi patronat simul

tan de Ministerul Invă- 
țămîntului și Ministerul 
Industriei Constructoare 
de Mașini. Și liceele din 
celelalte localități ale Văii 
Jiului sînt, în ansamblu, 
pregătite s5 facă față în 
noile condiții

Desigur, problemele nu 
sînt încă puține și nici 
simple. După cum nici re
zolvarea lor nu poate fi 
imediată. Drumul este 
însă bun. Invățămîntul 
nostru s-a reîntors cu fața 
la cultură și este impor
tant.
i

li. VLEXANDRESCU

liminat Nici Ia nivel de 
întreprindere treburile 
nu stau prea bine: tn
abataj s-a realizat 3,74 
față dc 4,4 tone pe post, 
In cărbune 3,28 față de 4,1, 
Iar la nivel de întreprin
dere 0,53 tone pe post, 
față dc 0,7 preliminat.

Probleme stringente 
in minerit

Deși, după cum se vede, 
randamentul la nivel de 
mină este deosebit de 
mic — adică nici măcar 
o tonă pe post — nici a- 
ceasta nu se realizează. 
Evident, la acest 0,53 to
ne pe post mai „contri
buie” ți alți factori cura 
sînt Indisciplina tehnolo
gică, nefolosirea integra
lă a fondului de timp dc 
lucru ți a fondului de 
timp disponibil, opririle 
accidentale ale utilajelor 
din lipsa întreținerii șl 
exploatării nccorespunzâ- 
toare și altele. In pers

Cum era să rămînă 
mortul neîngropat...
Exact acum o săptă- 

mină, sîmbătă, 21 aprilie 
ne-a pășit pragul redac
ției o femeie îndoliată. 
Plîngînd. Și eu am trăit 
destule drame de familie, 
cu decesuri în lanț. cu 
alte necazuri tot în lanț. 
In redacție am mai vor
bit cu femei îndoliate. 
Dar parcă niciodată n-am 
fost atit de mișcat ca de 
necazul acestei femei. 
Se numește Eleonora 
Fucht și locuiește in Pe
trila. Joi, 19 aprilie, so
țul dînsei a decedat. Su
ferea de icter. Cineva 
din familie a mers chiar 
joi la IGCL Petroșani, a 
plătit locul de veci, taxa 
pentru gropar, transpor
tul de la domiciliu la 
cimitir, in fine toate ta
xele impuse de între
prinderea cu pricina. 
Liniștiți că problema e 
rezolvată, oamenii și-au 
văzut de cele pamîntești, 
ocupîndu-sc de celelalte 
detalii ale țJrocesiunii. 
I.i se spusese de la IGCL 
că sîmbătă dimineață să 
treacă pe la cimitir...

...Sîmbătă dimineața 
doamna Fucht s-a dus 
la cimitir. Aici a aflat 
cu stupoare că nu e de- 
cît un gropar, care mai 
avea de săpat o groapă. 
Colegul lui era bolnav.

IGCL, biata femeie a- 
flâ că meseriașii de la

pectivă Insă se prevede o 
situație critică. Dacă se 
repetă la 1 Mai situația 
dinainte și de după Paște 
producția va avea foarte 
mult de suferit și cu im
plicații directe asupra sa
lariilor. Dacă nu iese 
cărbune cum se vor pu
tea plăti saJanile? între
barea este normală și Ia 
ca este chemat să răspun
dă fiecare muncitor sau 
cadru tehnic.

Se mai întrezărește în
să o perspectivă, acorda
rea concediilor. Numărul 
marc dc zile la care mi
nerii au dreptul depășeș
te numărul celor lucră
toare dintr-o lună cam 
cu 13 zile. Astfel concedi
ile lunu precedenle se vor 
suprapune cu concediile 
lunii următoare, cu efect 
direct asupra prezenței 
la luciu. In aceste condi
ții nu se mai poate res
pecta programarea nici a 
concediilor și nici a ai ti- 
vității din lipsa forței 
dc muncă. Și, la toate a- 
res'.ca, c adaugă numirul 
mare dc nemotivate care, 
ilii.ir dacă ne repetăm, <» 

întreprinderea aceasta 
— devenită celebră pen
tru gafele sale — erau 
In SRL... Normal, că a- 
semenea situații te pre- 
dispun la un infarct. Era 
ora 10—10,30. Mortul era 
în casă. La ora 16,00 era 
înmormîntarca. Groapă nu 
era..

In di: p. rare de cauză, 
femeia ni s-a adresat no
uă. Aflăm că domnul Va
lentin Colțatu trebuie să 
fie totuși de serviciu, din 
partea salubrizării. Dăm 
telefon peste tot. Dom
nul Colțatu, nicăieri. Dom. 
nul Istvan Ilodoș, de Ia 
Primărie, ne spune ci 
și dinșii îl caută pentru 
o situație. Am aflat că 
domnul Colțatu e taxi- 
metrist particular și face 
curse dis-de-dimincață pc 
Străzile Petroșaniului.

Ce facem cu mortul 7 
llămîne neîngiopat? Dom
nul Ilodoș ne promite că 
in 15 minute se rezolvă 
necazul. Se alertează toa
tă primăria. Peste 15 
minute răsuflăm ușurați. 
Da, mortul va fi îngro
pat. ltămine of-ul. Oare 
ziarul și primăria să se 
ocupe de înmoi mintări, 
CÎnd IGCL ul e în SRL ?

La orice ne așteptam 
de Ia IGCL, dar la așa 
ceva, niciodată...

Mireea Bl JORESC L

spunem deschis, nu per
mite plasarea optimă a 
fronturilor dc hteru.

Am spus foarte deschis 
«ceste lucruri pentru ră 
e bine să Ie știe fiecare 
minct de la Aninoaszr, 

să-și facă fiecare un pro
ces de conștiință și să ia 
lucrurile In foarte serios. 
E bine să se știe că sala
riile mari nu pică din 
cer, ci se realizează a- 
colo. In alataje. In sub
teran, la fiecare loc de 
muncă, de către fiecare 
muncitor sau cadru teh
nic. Dar trebuie înțeles 
un lucru fundamental: de
mocrația nu Înseamnă de- I 
/ordine, indisciplină, ci 
dimpotrivă, ordine, dis
ciplină fermă și muncit, 
multă, multă muncă. A- 
cest lucru trebuie sâ-l 
înțeleagă Înainte de toa
te cei care lipsesc mrr.o- 
tivat. Iar dacă nu var 
-ă l înțeleagă de bună 
voie, deții să încurce, moi 
bine liră ei. De ce să tra
gă tiwipoi întregul colec
tiv 7

Simitul l’OP

Afecțiuni .

Foto: Sorin OPREA

După cum este cunoscut, 
zilele de 29, 30 aprilie m 
1 mai au fo t declar ne z . ■ 
nelucrătoare. Pentru ca â - 
bătorirca muncii să f.e ie,di
nă, sindicatele liberi. din 
întreprinderi și Direi rin co
mercială a mim ipiuitii Pe
troșani au lu.it m.i>>i i pen- 
t’u ca zonele de ag • ment 
din apropierea !■ Uitați 
lor Văii Jiului vă ovină 
în aceste zile, pu.. de 
atracție. Iată ce n. -mi de
clarat, în aer«t sen , imu
nii Hic T<>r«.ln, vi.-eprc^e- 
dinte al Ligii ,i Ion F'.ore-a, 
directorul D;i> 'țiej ioin.,- 
cialc.

invilalie iaJ 
agrement
-- — —----------- ~ ~ —— —- •

„In ce privește zilele de 
sărbătoare, a sublm a' dom
nul Torsan. zonele de a- 
grernent sînt pregătite s.a-i 
primească pe nunei» și pe 
membru familiilor lor. Spe
ram ca și vrem- i ă fie 
frumoasă. Fiecare sindi
cat din întreprinderile mi
niere are litiera inițiativă 
de a folosi formațiile ar
tistice de care dispune pen
tru a asigura programe 
muzienl-distractire care să 
dea .“con notă dc bucurie
specifică sârbă tor ii”.

„Unitățile comercial ■ int 
pregătite — a sub’ ni. ‘ 
domnul Ion Florea. V ,m 
aduse în Valea Jiului I' 
semnate cantități dc pro
duse din carnc-niici. ctina- 
ciori. creisivurști, ț.a. K:i 
vor lipri berea, vinul, ră
coritoarele, produsele de 
patiserie. Programul nr 
iuților comerciale, La zo
nele de agrement, dumini
că, luni ți marți. Intri 
orele 10—19. MuPumim 
SUCT-uIui ți Ligii sindica
telor miniere pentru spri
jinul dat In asigurarea 
mijloacelor de transport 
necesare aprovizionării*.

II VI.EXANDKESCU

Cine poate 
da relații ?

Miercuri dimineață a d s- 
prin.it de acasă FI ra i ui 
Ftșer, de 13 ari, din Lo- 
n--.n Este șaten, îmbrăcat 
cu pantaloni de unifor
mă școlara, pantofi ma
ro»», ciorapi verzi. Cine 
poate -la relații este ru
gat Să se adreseze fami
liei Pădure. din J-oui:., 
stx. JJuu.M, U 5 ,i.l 1.1 
Sl.U OIJ.:.... ț;e.
(<*■(• J

prin.it
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
— ---- -------------------- -----

Lituania — în dezbatere
Paris (Rompres). — 

Cancelarul RFG, Ilelmut 
Kohl, aprecia miercuri 
seara la Paris, unde se 
află In vizită oficială, că 
țările occidentale tiu tre
buie să întreprindă nimic 
ee ar putea agrava situa
ția în Lituania și ar crea 
obstacole în calea restruc
turării desfășurate de 
președintele Mihail Gor- 
baciov. „Este necesar ca 
in această întreagă afa
cere să se instaleze ra- 

unea’’, a spus el, invi- 
tirid Moscova la un dia- 
ic * cu Vilnius, dar nu 
i<? baza devizei „totul sau 
hmic” — notează Fran- 
1 ' PrcsSC.

WASHINGTON (Rom-
— Președintele 

c i i;<i Dush a avut o în- 
■e cu liderii Gon
ii ui SILA pentru exă- 

'i'ii’ca situației create în

jurul Lituaniei. Potrivit 
unor oficialități ale ad
ministrației, la întîlnine a 
fost examinată posibili
tatea frînării dezvoltării 
relațiilor comercial-econo- 
mice cu Uniunea Sovie
tică, ca răspuns la înce
tarea livrărilor sovietice 
de petrol și reducerea 
furnizării de gaze către 
Lituania. După cum a 
arătat după întîlnire se
natorul K. Pell, președin
tele Bush a declarat că 
nu este dispus să proce
deze la o asemenea ac
țiune, deoarece ea „poate 
duce la escaladarea con
flictului în jurul Litua
niei”, informează agenția 
TASS.

PARIS (Rompres). — 
Ministrul francez al afa
cerilor externe, Roland 
Dumas, a estimat că nu 
trebuie create noi difi

cultăți URSS, în legătu
ră cu situația din Litua
nia, și nu trebuie puse 
condiții politice privind 
participarea la Banca 
Europeană de Reconstruc
ție și Dezvoltare a țări
lor din Est (BERD). Du
mas a răspuns astfel, în 
Adunarea Națională fran
ceză, unui deputat care 
îi cerca ca Franța să se 
opună atribuirii oricăror 
forme de credite URSS 
de către BERD, suscepti
bile să ajute sistemul so
vietic să înăbușe liber
tatea Lituaniei.

Nu cred — a răspuns 
ministrul francez — că 
trebuie create noi dificul
tăți URSS, într-un mo
ment în care întreaga lu
me, inclusiv SUA și GEE, 
precum și toate țările in
teresate, încearcă să pro
moveze dialogul între Li
tuania și URSS.

Despre reformele economice 
din Europa răsăriteană

WASHINGTON (Pom- 
pr-s). — Reformele eco- 
nomoe inițiate in Europa 
ri i iteană ar putea 
ivimlna un progres 
10 I3 sută al comerțului 
internațional, dar ritmul 
1 e creștere va fi limitat 
c.e structurile economice 
j-ițin competitive 
•rstor state, precum 

n velul îndatorării 
ne, relevă ultimul 

>rt dat publicității 
merican Expres Bank 
\MEX). Creșterea 

țului internațional este 
lispensabilă pentru pro- 

c _>ele de reforme econo
mice <ln țările
ce ne, care au Uigent ne- 
• oie do Importul tehno- 

•’iilor noi pentru ’ a În
că să ajungă la-nivelul 

ațelor Industrializate.
. -7'.odată, se arată în <a- 
oort, citat de agen/ția 
Franco Presse, acest» 

de au nevoie de noi

deimporturi de bunuri 
consum. Datorită limită
rii investițiilor străine pe 
piața proprie, ele trebuie 
astfel să-și extindă ex
porturile pentru finanța
rea importurilor.

Documentul 
că influența 
asupra schimburilor 
merciale mondiale 
semnificativă dacă 
est-europene care 
tă. in prezent, 
ritm mediu de 
dolari pe locuitor vor în
cerca să ajungă, în acest 
domeniu, la nivelul țări
lor occidentale în cadrul 
cărora se înregistrează o 

est-euro-jgjnedie jț. 3437 dolari pc 
locuitor.

Totodată, 
gc atenția 
perspectiva 
în vedere numai pe 
men lung. Pentru 
cinci ani, speranțele sînt 
mult mal modeste, se a- 
rată în document.

de- 
de

ale
Și 

ex- 
ra- 
de

co-

evidențiază 
reformelor 

co- 
va fi 
țările 

expor- 
într-un 

circa 400

raportul 
că 
pot

atra- 
ascmenca 
fi avute 

ter-
viitorii

Invazia" magnaților din domeniul 
mass-mediei

LRL .ELLES (Rom-
1. — Forumul euro-

.<jan al mijloacelor de In
ima re în masă a con- 
-nnat, miercuri, la Bru- 
les, „invazia** unui 

. umn de magnați occi
pitali din domeniul 

mu mediei** asupra Eu- 
iopei răsăritene, lnfor- 
meAză agenția Franco 
i’resse.

Forumul a apreciat că 
■ mpunerea controlului 
patronilor presei occiden
tale asiiDra publicațiilor 
c t-curopene „amenință 
pluralismul șl pune In pc- 
* .< ol mii d<» locuri de

muncă”, scrie France 
Presse.

Forumul — caro afirmă 
că reprezintă peste un 
milion de profesioniști ai 
mijloacelor de informa
re în masă, cuprinde în 
special Asociația Inter
națională a Ziariștilor și 
Federația Internațională a 
Actorilor — cere comu
nității europene să acți- 
onezo „imediat” pentru a 
so asrgura că toate acor
durile Asociației înche
iate cu țările est-europc- 
nr să cuprindă măsuri pre- 
văzînd respectul pluralis
mului presei, menționea
ză agenția.

PROBLEMA GERMANA
BONN (Rompres), — 

Guvernele RFG șl RDG 
m conizează să creeze, în 

‘or, ambasade comune 
țările cu care au rela- 
diplomaiUce. De ase- 

vnea, cela două țări

Ișl propun armonizarea 
politicilor lor externe, îna
intea concretizării unifi
cării Germaniei, infor
mează agenția France 
Presse.

• Locuitorii din Berlinul 
de Vest vor putea în 
curînd să-și aleagă direct 
deputății pentru Bundcs- 
tag (Parlamentul RFG) — 
lucru pînă acum interzis 
— grație unui proiect de 
lege pregătit de guvernul 
de la Bonn, transmite 
AFP, citind surse guver
namentale.

De unde provin 
datoriile țărilor 

Î11 curs de 
dezvoltare

NEW YORK (Rom
pres). — Reducerea chel
tuielilor militare va aduce 
dividende do pace pe 
termen lung prin redu
cerea deficitelor bugetare, 
frânarea inflației și asi
gurarea, pe această bază, 
a unor ritmuri mai înalte 
de creștere în întreaga 
lume, a afirmat E. Ob- 
minski, adjunct al minis
trului de externe al
URSS, în cuvîntarea ros
tită la sesiunea specială 
a Adunării Generale a 
ONU consacrate colaboră
rii economice internațio
nale. Afirmarea noii gîn- 
diri politice a permis U- 
niunii Sovietice să-și re
ducă, pe anul în curs, bu
getul militar cu 14 la su
tă. Posibilități reale de 
diminuare a cheltuielilor 
militare au și Statele 
Unite. Tot astfel și țările 
în curs de dezvoltare, ale 
căror armate au un efec
tiv de aproape 20 milioa
ne de oameni. Se esti
mează că circa 25 la sută 
din datoria țărilor în 
curs de dezvoltare cu 
venit mediu pe locuitor 
provine din achizițiile de 
armamente.

Centrul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

pentru securitate minieră 
Petroșani

— organizează concurs pentru ocuparea 
posturilor de cercetător științific principal 
gr. I, II și III, in condițiile prevăzute de Le
gea nr. 12/1971 și de statutul cercetătorului.

Informații suplimentare la telefon 41621, 
41622, interior 154 sau 166.

Mica publicitate
BISERICA „Adven

tistă de ziua a șaptea" 
din Petroșani vă invită 
duminică 29.04.1990, 
ora 17, a lua parte în 
sala Casei de cultură 
din Petroșani la pro
gramul de muzică, poe
zie și meditație inti
tulat „In umbra cru
cii Mintuitorului*'. Par
ticipă corul „Prietenii 
Adevărului” din Ba
cău. Intrarrea gratuita. 
Vă așteptăm. (1078)

ANIVERSARI

FAPTUL
( FI, MAI ÎNALT OM DIN 

LUME

Deși la naștere a fost un 
copil normal (cîntărea 3,200 
kg) Robert Pershing Wa- 
dlow, din orașul american 
Alton în lllinois, a măsu- 

’ rat, la 21 de ani (în 1939), 
2,72 cm, depășind cu a- 
proape un metru oamenii 
de pe stradă și fiind ne
voit să se,aplece pentru a 
discuta cu ei. Purta pan
taloni imenși — avea lun
gimea tălpilor de 47 cm. 
A murit tînăr, de o mala
die a țesuturilor celulare, 
la numai 22 de ani (la 27 
iunie 1940).

CEL MAI GRAS OM DIN 
LUME

Cel mai gras om din lu
me este Jon Minnoch, năs
cut In anul 1941, în SUA 
care cîntărește 635 kg, prin 
urmare cam cit 21 de copii
de 9 ani.

CEL MAI MARE BOXER
DIN LUME

In 1935 a apărut in viața
sportivă românească un 
nume nou: Gogea Milu. 
Era socotit a fi cel mai 
mare om din lume și urma 
să devină cel mii mare 
•ox'T. Avea 2,22 metri înăl
țime și cîntărea 140 de kg. 
I n boxer profesionist i-a 
devenit antrenor și s-a o- 
cup.it timp de doi ani de 
el. I^a supus unui regim 
alimentar riguros: 8 ardei 
umpluți, 800 grame de șni
țel, o pline și un kg de 
compot la fiecare masă. 
L-a îmbrăcat corespunză
tor nevoilor sale: haine 
comandate special și ghe- 
te potrivite — numărul 56. 
Patru ore de antrenament 
în fiecare zi. Gogea Milu

DIVERS
n-a apucat însă epoca de 
glorie care i se pregătise. 
A murit în 1937 — cu o 
lună înainte de a avea pri
mul său meci internațional. 
Intr-un voiaj făcut la Pa
ris, acest cel mai mare om 
din lume s-a întîlnit cu cei 
mai mici oameni din lume 
— piticii de la un circ.

RECORDURILE 
NATALITĂȚII

Presa românească sem
nala, in vara anului 1912, 
existența la Iași, a „binc- 
cuvîntatei familii Hulubei, 
deținătoarea recordului 
național de natalitate”. E- 
rau cinci frați care, ur- 
mînd exemplul părinților 
lor, se întrccuseră în a-și 
întemeia familii cit mai 
numeroase. Căsătoriți cam 
în acclnși timp, ei ajunse
seră după doisprezece ani, 
să aibă 34 de copii, deci 
fiecare cîle șase, șapte.

Natalitatea din Româ
nia era cunoscută Insă mai 
demult peste hotare. Revis
ta franceză „L* Illustration" 
in numărul din iunie 1901, 
publicase un articol refe
ritor la natalitatea de la 
noi, pe care o găsea mai 
sporită decît cea franceză. 
Articolul era însoțit de o 
fotografie care reprezenta 
o familie de țărani din ju
dețul Neamț: tata, m imă 
și 17 copii — „un mare re
cord miei național”. D ir 
nu acesta cia recordul ab
solut al nașterilor din țara 
noastră. Un document a- 
flat in Arhivele statului ne 
informează că in anul 1830 
„scrdarul Maiin Butcules- 
cti și-a cusntoiit fata cu 
Alecu Izvoianu și din a- 
ccastă unire s au născut 
21 de copii, spre marea 
mihnirc a vecinei lor O- 
limpia Laliovni i, care nu 
avea dccit... 18 copil”.

DIN PARTEA lui Ma
rja, Daniel și Luchiana, 
un gînd frumos și cele 
mai sincere urări de să
nătate, fericire pentru To- 
mescu Constantin, cu oca
zia aniversării zilei de 
naștere.

COLEGII de clasă 
transmit un călduros „La 
mulți ani 1" lui l’alea 
Claudiu (Gcolgău) cu oca
zia majoratului.

FLORI, bucurii și „La 
mulți ani 1“ fericiți do
rim scumpei noastre fi

ice Gabriela Mara la îm
plinirea a 18 primăveri. 
Părinții Ioan și Maria. 
(10G9)

COLEGELE de birou 
urează doamnelor Tolvay 

Eva și Pîrțao Margareta 
cu ocazia ieșirii la pensie 
multă sănătate, fericire și 
„La mulți ani 1” alături de 
cei dragi. (1079)

GU OCAZIA aniversă
rii zilei de naștere și a 
ieșirii la pensie, urăm 
dragei noastre Gosztyal 
Cizela, multă sănătate, fe
ricire și „La mulți ani I*'. 
Copiii Adrian, Maria și 
Adela. (1060)

GU OCAZIA aniversă
rii zilei de naștere fami
lia Iepurar urează fiilor 
lor Emil și Viarel un sin
cer și călduros „La mulți 
ani !". (1085)

U.M. 01032 PETROȘANI
Angajează șoferi cu 

permis de conducere ca
tegoria B, C, E, (D). elec
tricieni, instalatori, tîm- 
plari, fochiști, lăcătuși 
mecanici. Informații la 
sediul unității din Lunca 
Jiului. (1059)

DECESE

COLECTIVUL dc ca
dre didactice de la Li
ceul economic Petro
șani este alături de co
lega lor Tudose Monica 
în durerea încercată la 
moartea mamei ci 

COSTINAȘ M.
Sincere condoleanțe. 

(1084)

SANDULESCU RODICA 
și sint alături de fami
lia greu încercată. Sin
cere condoleanțe. (1076)

COLECTIVUL de ca
dre didactice dc la Li
ceul Industrial din I’c- 
trila este alături dc co
legul profesor Szabo 
Nicolac in durerea pri
cinuită de moartea ma
mei sale. Sincere con
doleanțe. (1082)

SOȚIA, Jcgu Chița 
cu nemărginită și a- 
dincă durere in suflet 
anunță încetarea din 
viață a celui ce a fost 

JEGU DIMA
(63 ani)

Inmormintarea arc 
loc azi, ora 13. Corte
giul funerar pleacă din 
str. Republicii, H. 4 T. 
Vulcan. Odihnească-se 
în pace.

CADREL1, 
inginerești și 
ce de la IM 
pling dispariția
matură a celei ce n fost 
o minunată colt gă

tehnico- 
economi- 
Dilja dc- 

pre-

FIUL și nora, cu nc- 
țărinuiită durere dc- 
pling trecerea în eter
nitate a scumpului lor 
tată și socru

JEGU DIMA 
un suflet nobil și blind

COMEMORĂRI

GU AD1NCA durere 
am.ntim împlinirea a 
șase luni de la decesul 
scumpei noastre soție, 
m.imiî, soacră, bunică 
și cumnată

RACZEK MARIA

Nu te vom uita nici
odată. Lacrimi și flori

pe tristul ei mormint. 
(1049)

SOȚIA Maria și co
piii anunță împlinirea 
a cinci ani de la de
cesul scumpului lor 
ISTRATIE GHEORGHE

Odihnească-se în pa
ce. (1074)
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