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Posibilități încă nevalorificate

să

Pe 
de 

scă-

ve- 
mi-

Din discuția cu ing. BENONI COSI'INAȘ, directorul general al au rezultat

viitoare, pentru 
la ora actu ilă 

un fenomen în- 
în Valea Jiului.

A trecut, iată, un tri
mestru din acest an. Pla
nul de producție, stabilit 
in această primă parte a 
anului la posibilitățile rea
la ie unităților miniere, 
a dat satisfacția realizării 
acestuia la o parte din co
lectivele de muncă. La zi, 
minele care au plusuri de 
prodwție sint cele de la 
l’etrila, Petrila-Sud, Vul
can, Paroțeni ți CImpu Iul 
Eîeag, din cele 13 între
prinderi cu plan dc căr
bune. I-a acestea se adau
gă încă două — I.onea ți 
Uricani — care au început 
promițător luna aprilie 
Un semnal de alarmă tre
buie tras Insă penri-j În
treprinderile miniere 
Llvczeni. Aninoasa, L>:- 
peni, BArbă’ ani ți Valea 
de Brazi, al cărcr minus, 
pină in prezent. este, in 
unele cazuri, Îngrijorător. 
Dacă luăm numai exemplul 
minei Lupenl. care are de 
recuperat producția pe 
mai b.nc de șapte zile de 
muncă, sau IM I.ivezeni, 
pe nouă zile, ne dăm sea
ma că cele două colective 
de muncă trebuie să de
pună eforturi deosebite 
pentru a reeupera restan
ța. O restanță care pentru 
condițiile actuale n tmai 
printr-o minune m o poate 
fi recuperată.

Sc pune întrebări a e 
cauze au condus I.i acrite 
r« realizări |)in di -ciițji 

Am >i eu ceva tic scris : o i(impunere foarte 
scurtă despre partide.

(c sint partidele ? Ciuperci după ploaie? Xlbc, 
verzi, roșii, cu sau lari puncte ?! Nu!!! Sint o for
ță politică — <lar, cine știe ?

— Tata ține cu Dinamo, mama cu Steaua, cu 
neutră. Rapidul c cel mai bun partid.

PREFE RIN ȚA

I <•>(<> :

S-a tergiversat pină a plecat!

Il

arcs- 
il bă- 
este t) 

prin dom- 
•■p.lțiill 

Im

ai apar- 
prczintă

ua locatară. Zice că așa-i, 
casa este cam degradată. 
Instalația sanitară c la pă- 
mint In beci apa a ajuns 
la 1 metru Artin< o pri-

• ni ho Ol.TE \NU
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cu domnul ing. Benonl 
Costinaș, directorul gene
ral al CMVJ, am desprins 
trei principale cauze, 
de o parte, efectivele 
muncitori, mereu In 
dere, dar nu atît număml 
deranjează, cit mai ales 
structura acestora. Struc
tura a suferit mult In ul
timul timp, iar pe

Producția de cărbone, la zl

La 
s-a 
fo-

de pită parte, productivi
tatea muncii a scăzut Și 
aceasta din urmă determi
nată de două motive: ra
tificarea scăzută ți instabi
litatea economică din pri
mele luni ale nnulul. 
aceste două mari cauze 
adăugat apariția unor 
curi, care au afectat serio« 
producția de cărbune 
a minelor în cauză. Cele 
care dau mai multă bătaie 
de cap sini cele de la mi
nele I ivezeni ți Aninoasa. 
La cele două unități spe
cialiștii slnt chemați •■. 
găsească soluții pentru ie 
șirea grabnică din această 
situație. De altfel, despre 
focurile de mină vom vor
bi mal pe larg în’; o pa 
gină a zi irului nu tru din 

săptămlna 
că efectiv 
constituie 
grijorător

Am reliefat situația pro
ducției de cărbune de Ia 
unitățile miniere din Va
lea Jiului în vederea unor 
măsuri de impulsionare a 
acestei activități, tocmai 
pentru că In prezent „foa

mea" ic cărbune este in 
ce in ce mai mare. ătlt 
pentru tel cocsificabil, _il 
șl pentru cel energetic. 
•omL matele siderurgice 
ți termocentralele solicită 
cantități sporite dc cărbu
ne. Faptul că ți la pro
ducția netă sc înregistrea
ză rămlneri în urmă, 
monstrrază că nici la 
tatca cărbunelui nu

dc- 
c<’i-

( orv.tantin IOV INESCU

Timp de 10 ani au 
vuit împreună in imobilul 
de pe strada 1 L. Caragia- 
le din i.upcni. I.a nr. 
familia lui Gheorghe 
zar, iar la 
sionan.liii 
care ne-a 
rile" intre 
in d:c< mbrie 1987. 
Gheorghe I.azăr a translai 
mat cămara fn baie. in 
■rare spăla mereu rufe. I) 
neori, citc o săptiimină 
Necazul este că, printr-uri 
fel de artificiu, a ruplat o 
C'inauctă pentiu wacua- 
r.-a ij.-ci la haznaua din 
culca dl. Moraru. Hazna 
I-•tonală, fură sciugr-rc sau 
drenaj Conținutul 
I da (al cărei miro*-  
nui« ■dc oricine cum 
a începu’ să curgă 
iiirtea omului. Apa cu mi
zei ia re poctivu a alun- șl 

11 
I 

11A cea n pen- 
Moraru Tibeiiti, 
scris. „Frecuțn 
cei doi încep 

("Ini

făcut pași pe calea Îmbu
nătățirii acesteia. Dar, a- 
vînd In vedere că minusul 
la nivel de CMVJ este de 
doar 32 600 tone cărbune 
brut, deci producția pa o 
zi și jumătate, ne face 
credem că este posibil să 
fie recuperat. Avem fn 
dere, în primul rind, 
nele care au luat un start 
bun în această lună, dar 
ți posibilitățile celorlalte 
dc a mai diminua din •- 
fectul neajunsurilor 
festate în cele trei
Aceasta, bineînțeles, 
mai prin contribuția 
rită a fiecărei brigăzi 
mineri In parte, mai 
că orice realizare și depă
șire de plan atrage după 
sine cîțtiguri In plus, bani 
ce pot rotunji clștieurile 
faniil.ilor minerilor pentru 
perioada estivală, clnd, se 
știe, fffisare dorește să pe
treacă un concediu cit mal 
plăcut

mani- 
1'inL 
nu- 

spo- 
de 

ales

pivniță. Reclamantul a 
sesizat problema fostu’ui 
consiliu popular, EGCL-ului 
ți Sanepidului. De la a- 
c< tea s-au deplasat corni- 
ii. In 19 ți 23 iunie 1938.

Dar familia reclamată s i 
închis în casă ,-i a tăcut 
clutic.

Joi, 5 aprilie. Ce pot ve
dea In locuința dl. Moraru 
pereții comuni cu 
tamentlilui vecin 
pete dc igrasie, tencuiala 
pleznită. Cu vecinul nn 
mat ponto discuta. Se mu
tase dc vreo 3 zile, undeva 
in județul Bistrița Năsălld. 
O Intllmsc Insă pe doam
na Calpiiman Domniră, no

In blocul acesta 
vârât liberi, lipsiți de frică ți

Cîteva propuneri
Vă scriu din dorința 

de a afla un răspuns, 
sau poate rezolvarea la 
unele probleme. 1. Di 
mai mult timp s-a cons
tatat lipsa materiei pri
me pentru tipografii. Oa
re nu se poate lua iniția
tiva colectării deșeuri
lor de hîrtie 7 Acum cîți- 
va ani existau centre de 
colectare aproape la fie
care cartier. Pină acum 
scăpăm dc hîrtia refolosi- 
bilă prin intermediul șco
larilor, care aveau plan 
economic. D ir acum? 2. 
O problemă care priveș
te AUTL-ul. M ar fi mai 
simplu pentru a termin i

v, <• in i.'.oliii.i grămezi 
.!<• gunoi și r< ..'pa. Nici 
t«rar.i din față nu p.re 
m li brează I tu âți de bc- 

ere, li l,iu un 
nr Tiglile de 
ț sint acop iitz, 
locuri, eu deloc 

locui oameni cu ade- 
prcjudccăți.

Foto: I. 1.1CIL 

in
Jiului. 3. l’roblc- 

s'.răzi- 
cum 
măr- 

sau 
dea 
Știi 

l 
in

cu formula „n-am rest 
50 de bani", prin emite
rea de bilete de 1, 2 sau 
3 lei ? Este o sugestie de 
moment, pentru că auto- 
taxarca mult așteptată ar 
trebui introdusă ți 
Valea 
ma iluminatului 
lor. In oraș mai c 
e, dar în cartierele 
ginațe („Șerpărie" 
colonie), poate sâ-ți 
cineva în cap și r.u 
cui sâ-i mulțumești. 
I’e clnd „C tsa modei" 
Petroșani ?

domTe, să ficrm ceva. îmi 
ră p ludea că ce poate fa
ce, că I aziir are ginere în 
miliție. Do fapt, chiar I.a- 
zăr îmi dădea cu tifla de 
multe ori: poți merge o- 
i iun'e, că numi pasă I

Și care nr fi rezolvarea 
în momentul dc față 7 
Doamna ( n-pini an dă din 
umori. Pare r< .eronată. 
,,Ce sa zic? Mai dăm și 
noi niște bani șt i facem’". 
Dl. Morarii este de altă 
părere. Și parcă are dreo- 

întac- 
pentru 

o expe- 
reședință 

teama 
din 

talc. EGCL ul 3 
measeă o poprire 
daune pe care • ;i 
dieze la noua

I.azăr. I’ără 
repercusiuni

a dl 
unor 
partea cuiva. Soluție bună 
de luat în * .imă. Ața cum 
se prezintă acum, aparti- 
mentul și d> pendințclc nu 
‘înt deloc ospitaliere.
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f Situația dispensarului 
mcaical comasat, pentru 
adulți și copii, situat in 
apropierea pieței „Victo
riei", deci în plin centrul 
Petroșaniului, este de-a 
dreptul dramatică. Intr-o 
Clădire total improprie, a- 
șezată pe un beci și lipsi
tă de condiții sanitare mi
nime necesare desfășură
rii (cit de cit igienice) a 
activității medico-sanita- 
Te, funcționează două cir
cumscripții sanitare, nr. 1 
și 2. Aici vin spre a fi 
consultați și a primi în
grijirile medicale necesa
re, 'bolnavi care locuiesc 
In zona cuprinsă între 
Peștera Bolii și Spitalul 
municipal, cele două cir
cumscripții delimitîndu-și 
teritoriul aproximativ in 
zona podului de peste pî- 
riul Maleia. In total, a- 
parțin de acest dispenrar 
uman comasat peste 10 000 
de adulți și peste 6000 de 
copii, a căror asistență sa
nitară în regim ambulato
riu este asigurată aici de 
6 medici — dintre care 
2- pediatri și 21 de «adre 
sanitare medii. Numai că 
sub aspect calitativ, asis
tența sanitară este grav 
afectată de starea clăd;i>i 
Sala de așteptare pentru 
bolnavii adulți nu este 
mai mare de 2 mp. In zi
ua vizitei noastre erau 
înghesuiți aici aștcptîndu- 
și rindul în picioare, 15— 
20 de bolnavi. Este sufi

Despre parcarea
Intrucît în ultimul timp 

se constată tot mai multe 
cazuri dc parcare a auto
vehiculelor proprietate dc 
stat la domiciliul șoferilor 
sau în alte locuri decît ce
le stabilite, reamintim că 
1ICM 2507/1569, art. „f", 
pet 16, precizează că se 
interzice: „Parcarea auto
vehiculelor din parcul au
to public și parcul auto 
pentru transporturi inter
ne, la domiciliul șoferilor 
sau în alte Jocuri decît 
cele înscri- ■ in documen
tele de bord, precum și 
circulația cu acestea, fără 
ca în documentele de bord 
Să se menționeze locul de 
parcare. Egte contravenient 
și angajatul vmovat de e- 
libcrarea documentelor dc 
bord fără mențiunea locu
lui de parcare". Reamin
tim, de asemenea, că De
cretul 468/1977 sancționea
ză plecarea in cursă a 
șoferilor fără documente 
legale, pe baza cărora se 

Poliția rutieră a județului 
Hunedoara — Deva

— Dom’le, pînă acum sindicalul nostru a fost 
c<| mm activ: cinci mitinguri, patiu schimbări dc 
conducere, trei revendicări...

Desen de Vali I.O< OTA

cient ca unul să fie sufe
rind de o afecțiune con
tagioasă, pentru ca toți 
ceilalți să o contacteze i- 
mediat Sala de tratamen
te — unde iarna nu se 
poate sta din cauza frigu
lui, darămite să te mai 
dezbraci pentru o injecție 
intramusculară — est» șl 
fișier, și sală pentru femei
le gravide, și sală de I-

Consultații medicale 
sub... umbrelă l?

gienă. De toate. Pe ușă, 
„du-te-vino". Numai de 
calitatea tratamentelor r.u 
se poate vorbi. Dul muri 
înghesuite, condiții precare 
de igienă. Prin plafon se 
infiltrează apa de ploaie. In 
cabinetul de consultații pen. 
tru adulți consultă simultan 
doi medici. O încăpere de 
circa 10 m.p., unde masa 
ginecologică este înghesui
tă într-un colț, fără a pu
tea fi folosită din lipsă de 
spațiu, iar o parte din 
medicamentele pentru ur
gență sînt depozitate sub 
un pat!

Medicii Rodica Tănăses- 
cu, Hajdu Gizela și Ange- 
la Rebrișoreanu, cu care 
am stat de vorbă ne-au 
relatat că, mai ales la o-

autovehiculelor
efectuează transportul, și 
cursele clandestine. Fac
torii de răspundere (șefi 
garaje, șefi coloane și re
vizori tehnici) care concură 
la siguranța circulației, 
vor fi încadrați în muncă 
•numai cu avizele organe
lor de poliție.

PENTRU CEI 
INTERESAȚI

Cei care susțin examenul 
in vederea obținerii per
misului de conducere vor 
fi supuși unui examen psi
hologic, iar rezultatul a- 
cesluia se va menționa 
in fișa dc școlarizare pen
tru conducerea autovehi
culelor.

Pentru înmatricularea 
autovehiculelor proprieta- 
t_- de slut și cooperatistă, 
nu mai este necesar avizul 
Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor 
și actul MAGE. 

rele prînzului, cînd se su
prapun două ture și este 
o mare afluență de bol
navi în stare acută sau 
cronică, asistența medica
lă devine un calvar. Fie 
se înțeleg bolnavii între 
ei și intră în cabinet cîte 
doi de același sex, fie că 
un medic consultă cit poa
te de repede doi bolnavi, 
merge apoi pe culoar și 

eolcgul său consultă alți 
doi. Tot repede. Apoi, ro
cada... Zgomot, înghesuia
lă, grabă. Mai putem cere 
medicilor ca în aceste con
diții să stabilească just un 
diagnostic și să recoman
de tratamentul adecvat ? 
Prin tavan pătrunde ploa
ia. Cînd plouă, apar li- 
gheanele, alte vase. Au 
fost situații cînd, datorită 
apei de ploaie care se 
scurgea pe patul destinat 
consultațiilor, bolnavii e- 
rau văzuți de medic sub 
umbrela deschisă pentru 
a nu ploua pe oameni, în 
timpul examenului medi
cal.

Baia — numai baie nu 
el Apa se încălzește pe 
sobă, într-o oală de 10 1 ! 
Se mai poate asigura igie

Promptitudine
S-a întîmplat miercuri, 

28 martie a.c., în jurul 
prînzului. In dreptul pa
sajului subteran, aflat în 
apropierea complexului 
„Parîngul" din cartierul 
Aeroport — oraș Petroșani, 
a luat foc un autoturism 
Skoda, de culoare roșie.

In cîteva minute, pe tro
tuare s-a strins o mulțime 
de lume. Care privea ne
putincioasă. Din primele 
clipe a acționat totuși un 
om, o femeie; a oferit un 
stingător cu praf. Și cum 
focul nu s-a stins, în tota
litate, au apărut mai apoi 
două stingătoare cu spu
mă. Ulterior s-a ivit la 
locul incendiului (în apro
pierea mașinii în flăcări) 
și o găleată cu apă. Toată 
intervenția a durat 10—12

Un bloc îmbiitcînst dc
In strada Uie Pintilic 

din Petroșani s-au construit, 
în ultimii ani, cîteva blo
curi, integrate, prin arhi
tectonica lor, în specifici
tatea ansamblurilor de lo
cuințe din Valea Jiului. 
I.e-am putea numi, și pe 
bună dreptate, frumoase. 
Mai ales că ele sînt și nou 
d.itc în folosință. Unele, 
cum este blocul D10, au 
mai puțin de un an de zile 
de cînd locuitorii s-au mu
tat Deci, cum s-ar spune, 
blocul este încă In garan
ția constructorului. Adi
că, în perioada în care 
mai trebuie finalizate u- 
nelc lucrări, întîrziate la 
predarea blocului. In tim
pul dictaturii știm noi 
prea bine cum se predau 
blocurile „la cheie". Nici 
blocul D10, la care ne re
ferim n-a făcut excepție... 
S-a mai lucrat încă o pe
rioadă dc timp, dar tot 
nu s-au finalizat tonte a- 
măniintHc. Așa că acesta 
se prezintă ca și un bloc 
cu o vechime de ani dc 
zile. Adică are subsolul 
inundat, canalizarea de 
scurgere nu este făcută, 
jgheaburile dc scurgere de 

na ? Nu mai vorbim de 
distanțele pe care le stră
bate pe jos bolnavul, mai 
ales cei din circa medica
lă II, pentru că dispensa
rul nu este în teritoriu. 
Un om sănătos obosește 
venind pe jos, de la Liceul 
de matematică, pînă în 
piața Victoriei, dar un bol
nav I

Primăria nu a luat nici 
o măsură pentru a reme
dia această grea moștenire 
a trecutului, deși a fost 
sesizată în repetate rîn- 
dnri. Au primit spații pînă 
și „jocurile mecanice", nu
mai dispensarul medical, 
nu ! Pînă cînd, domnilor 
edili, vom tolera situația 
gravă din domeniul asis
tenței medicale ivită la â- 
cest dispensar? Nu pot fi 
amenajate, la parterul u- 
nni bloc nou de locuințe, 
încăperile necesare funcțio
nării civilizate, în condiții 
igienice, a unui dispensar 
medical 7 De unde atîta 
nepăsare față de om ? De 
unde atîta inerție în re
zolvarea problemelor a- 
cute ale vieții sociale din 
municipiu ? Sperăm ca 
semnalul nostru să fie ra
pid recepționat. Vom re
veni. Oricum, nu dorim 
nici unui funcționar al 
primăriei din Petroșani să 
se îmbolnăvească spre a 
primi asistență medicală, 
la acest dispensar.

II. ALEXANDRESCU

minute, pentru că au sărit 
în ajutor vreo 7—8 tineri.

Pentru a respecta ade
vărul trebuie arătat că au 
intervenit sau au vrut să 
intervină și pompierii din 
compania militară, aflată 
peste linia ferată. Numai 
că sosirea lor la locul ma
șinii incendiate s-a petre
cut la 10—15 minute după 
stingerea focului (presu
punem că au fost anunțați 
prea tîrziu).

Numele femeii care a 
intervenit, oferind acest 
stingător salvator, este 
ZUB ECATERINA, res
ponsabila magazinului „Sol
duri" din complexul Pa
rîngul.

Francisc VITRO, 
Petroșani

pe acoperiș sînt sparte, 
iar apa se lovește de bal
coane și pătrunde în sub
sol, datorită asolamcntu- 
lui nesistematizat din ju
rul blocului, burlanele de 
aerisire sînt depozitate in 
pod, după ce au fost căra
te de locatari. Iar de la 
toate acestea, miros dc 
nesuportat pe casa scării, 
țlnțari, focar de infecții 
la subsol. Și pentru a în
tregi imaginea
de ansamblu, mai trebuie 
amintit faptul că în fața 
blocului, de altfel, în su
prafața dintre cele cîteva 
blocuri, un munte de mo
loz așteaptă să fie ridicat 
și transportat în altă par
te. Oamenii ar vrea și ci 
să-și amenajeze unele spa
ții verzi, așa cum place 
tuturor bunilor gospodari, 
mai ales că majoritatea 
locatarilor au stat in case, 
dar demolările i-au adus 
la bloc. Dar cum să faci 
acest lucru util ? Pe lingă 
bloc, mai este și un pîrîu, 
ce vine de undeva de sus, 
care se scurge pe unde 
apucă, spre Maleia, căci ar 
fi fost nevoie și de un ca
nal, dar cine să-l facă ?

Oamenii au făcut fel de

Cu fruntea spre ier.

Foto: I. LICIU

Ținuți pe întuneric
Nc-am mutat în cele 40 

de garsoniere, din blocul 
134 de pe strada Vișinilor, 
în 17 ianuarie. Garsoniere 
frumoase, confortabile, nu
mai că de două luni și 
mai bine nu avem nici apă 
caldă, nici lumină. Apă 
caldă nu avem din cauza 
unui racord în centrala 
termică, iar lumină nu a- 
vem pentru că blocul n-a 
fost branșat la rețeaua 
electrică. Oare celor care 
trebuiau să execute aceste 
lucrări le-ar conveni să 
stea pe întuneric atît amar 
de vreme ? Noi am sesizat 
și la Primărie, dar nu s-a 
făcut nimic. Aceste negli
jențe nu trebuie trecute 
cu vederea, vinovății să 
dea seama și lucrările să 
fie imediat executate.

Tudorcl ZU CRESCU, 
muncitor la I.M. Dilja

timpuriu
fel de comenzi, prin aso
ciația de locatari nr. 2 
Hcrmes. Dar pînă "hcum, 
nimic. Blocul fiind încă în 
garanție, constructorul ar 
trebui să fie cel care re
zolvă toate aceste dolean
țe ale oamenilor. Și pe 
buna dreptate, căci banii 
vrem să credem că i-a în
casat pe toate lucrările... 
Așa știm că se proceda pe 
vremuri, deși nu era co
rect, dar ce mai era corect 
atunci ?

Indiferent de vremuri
le apuse sau dc cele pre
zente, facem cunoscută 
constructorilor îngrijora
rea oamenilor din acest 
bloc. Mai este puțin și 
blocul iese din garanție. 
Și atunci cine soluționea
ză problemele amintite? Se 
parc că unii se mai folo
sesc de trecerea timpului, 
care, vorba din bătrîni 
„rezolvă totul". Dar, spu
nem noi, nu și problemele 
ridicate de locatarii blo
cului DI0, care trebuie 
rezolvate dc cei în drept, 
constructorii care au blo
cul în garanție.

Ghcorglic CIIIRVASA

FOTBAL FEMININ. 
Astăzi, dc la ora 11, pe te
renul „Jiul II" va avea lo« 
o partidă dc fotbal femi
nin. Nil mai oferim alte 
detalii, fiind convinși că 
v-am trezit suficient cu
riozitatea. (M.B.)

UN AFIȘ pus la Libră
ria „Ion Creangă" din Pe
troșani adresează im apel 
tuturor cititorilor, pricte*  
nilor cărții : „donați cărți 
pentru românii din Basa
rabia". Reluăm anunțul ca 
convingerea că este nevoie 
să dovedim generozitatea 
penuu prietenii literato
rii românești de pretu
tindeni. (A.H.)

„CĂLDURĂ M A R B, 
DOMNULE I". De cîtva 
timp IGCL ne răsfață eu 
presiune și căldură in ca
lorifere. Parcă-am fi în foirii 
iernii. Deși astă iarnă știm 
noi cît de cald a fost I >Să 
fi confundat oare „specia
liștii" anotimpurile? Ori
cum, e căldură mare, dom
nilor I Părerea e a noastră, 
a tuturor celor care va 
trebui sâ plătim încălzirea 
și în luna aprilie. Păcat 
de risipă. (G.C.)

IN SF1RȘIT, în Piața 
Victoriei, prin grija edili
lor vom avea, nu lozinci 
stupide, ci reclame comer
ciale și turistice. Se lu
crează la refacerea panou

rilor pentru reclame, folo
si ndu-se resursele deja e- 
xistente.

DE LA DOMNUL VA- 
SILE REPEDE, directorul 
Casei studenților, aflăm 
că se lucrează la reproieo- 
tarea sălii festive a aces
tui așezămînt de cultură» 
urmînd a se construi O 
sală cu toate dotările ne
cesare oricărui tip de 
spectacol, și nu o sală 
pentru ședințe. In acest fel 
formațiile artistice ale stu
denților vor avea posibili
tatea să participe efectiv 
la viața culturală a Văii 
Jiului.

DE LA CLUBUL JIUS 
am aflat că un grup de 
fcar’e tineri jucători, a- 
flați încă la vîrsta Junio
ratului urmează să efec
tueze un stadiu de pregă
tire în Franța. Le dorim 
succes 1

FILM. Două spumoase 
comedii la Petroșani. Este 
vorba de filmul american 
„O lume nebună, nebună, 
nebună", avînd ca prota
gonist pe Spencer Tracy, 
film distins cu mai multe 
premii „Oscar", care mai 
poate fi vizionat astăzi la 
cinematograful „7 Noiem
brie", și „Scaramouche" 
producție a studiourilor 
franceze, în rolul titular 
Gerard Barray, film care 
rulează pe ecranele cine
matografului „Parîngul", 
începînd de mîine. Vizio
nare plăcută I

AMINARI. Deși în re
petate rînduri locatarii bL 
D4, strada Brazilor, Uri- 
cani, în majoritate nefa- 
miliști muncitori la între
prinderile din zonă, au 
solicitat IACCVJ sau 
IGCL repararea instalați
ilor sanitare ale acestui 
bloc, precum șl alte lucrări, 
nimeni nu se lasă înduple
cat. Starea de degradare 
în care se află blocul per
sistă. Oamenii își pun jus
tificat întrebarea: pînă
cînd ? (G.G.)

Rubrică realizată de 
llorațiu ALEXANDRESC©
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FENOMENUL MUDAVA (!)
Omul zilei, un Mesia 

al epocii moderne, Con
stantin Mudava a făcut 
să curgă multă cerneală 
in Juni numelui sân. 
Adulat de unii, contes
tat de alții, pcest perso
naj ieșit din comun, se 
situeaiă prin faptele sa
le in sfera senzaționalu
lui, oferind opiniei pu
blice realități situate în
tre limitele leg ndei, pî- 
nă aproape de autentice 
fundamentări științifice.

Intr-un euvînt, capa
citatea domniei sale de 
a vindeca prin bioener
gie, de cele mai multe 
ori cazuri pentru caro 
medicina nu mai are so
luții, au determinat mii, 
zeci de mii de oameni 
să ia drumul spre... M^ 
ca zilelor noastre, ora
șul Pucioasa, în căutarea 
salvatorului lor.

aprilie 
Muda- 
plăcut,

Născut în 8 
1935, Constantin 
va, interlocutor
impune prin prezență a- 
greabdă. spontaneit.'fte 
in dialog, inteligență 

cenzurată printr-o hai
nă a bunului simț care 
îi stă bine. Crescut la 
țară, a observat de tim
puriu influența calman
tă și adesea tămăduitoa
re pe care o exercita a- 
supra fiițelor vii. Primii 
lui pacienți, animalele din 
jurul casei, i se alăturau, 
preferîndu-1 altor copii, 
prieteni dt joacă. Agita
te fiind, acestea se liniș
teau îndată ce copilul de 
7 ani apărea în preajma 
lor. Se vindecau de lovi
turile, înțepăturile sau 
bolile pe care le aveau, 
la simpla lui mîngîiere. 
Fire blîndă, miloasă, i-a 
plăcut să facă numai 
bine, neînțelcgînd și ne- 
putînd să curme nici 
măcar viața unui pui de 
găină. Pe la 10 ani, a 
constatat că această ca
pacitate de vindecare o 
poate utiliza și în folo
sul semenilor săi, acest 
moment constituind în
ceputul unei activități 
dedicate binelui, omului, 
care continuă și astăzi.

In contextul favora
bil pe care revoluția îl 
oferă tuturor inițiative
lor menite să ducă spre 
mai tiinele oamenilor, 
bunele intenții ale dom
nului Mudava se cer 
sprijinite, pentru că, pa
radoxal, ele se situează 
în prezent între speran
țele firești ale unor bol
navi, fără le.șire din si
tuații lucită, și reaua 
credință a unor factori 
cu puteie de decizie, ca
re n..i numai că nu * *1  
ajută, dar pe cît pot îl 
și boicotează. Este vorba 
despre solicitarea pe care 
a făcut-o în scopul obți
nerii unui staționar de 
cel puțin 500 paturi, care 
să asigure și aparatul ad
ministrativ necesar, si 
asistență medicală cali
ficată, fără de care exer
citarea în continuare a 
activității sale binefăcă
toare nu s-ar realiza pe 
deplin.

Pentru a cîștiga timp, 
aruncă spre aplicare pro
gramul de salvare nr. 1, 
care a fost pregătit pen
tru situații de alarmă. Per
sonajul chele este dublura 
președintelui (Ceaușescu), 
la mijlocul anilor ’70, s-a 
temut cu disperare de o- 
trăvire, de împușcare sau 
dc o eventuală extermina
re în alt mod. Tocmai pen- 
tiu acest lucru, din ofițe
rii de securitate cel mal 
bine retribuiți, opt au fost 
însărcinați cu misiuni 
speciale. O echipă particu
lară (specială) a executat

(Va urma)

Aurel DULA

Magistrală feroviară transalpină
Guvernul Elveției a lio- 

tărît construcția unei noi 
magistrale feroviare trans
alpine. Noua cale ferată 
va avea două tunele de 
bază — unul în lungime 
de 49 ltm, va străbate ma
sivul St. Gottard; al doilea 
prin Letchberg, va măsura 
28,4 km. Vor fi moderni
zate de asemenea, liniile 

magistralei Simplon. Prin 
noile amenajări, capacita
tea magistralei feroviare 
va ajunge la 620 de garni
turi în 24 de ore. întreaga 
construcție se va termina 
în perioada anilor 2005— 
2010, costul proiectului fi
ind apreciat la 7,6 miliar
de franci elvețieni.

Peste o sută de antro
pologi dintr-o seric în
treagă de țări au parti
cipat, la Beijing, Ia un 
congres internațional 
de specialitate organi
zat < u ocazia marcării

Pe urinele lui 
Humo Sapiens

a 60 de ani de la des
coperirea așa-numitu- 
lui „Om de la Beijing", 
umanoid ce a trăit în 
urmă cu peste 600 000 

de ani pe teritoriul ac

tualei capitale a RP
Chineze. Oamenii de
știință prezenți la a- 
cest congres au exami
nat ultimelo rezultate 

ale diverselor cercetări ’ 
anti opologicc întreprin

se în întreaga lume, tn 

scopul determinării ctt 
mai exacte a primilor 

pași făcuți de homo s*>  

piens pe Terra.

J SI EEltIN’ȚE DE Dl'MINIC \ |

| VIAȚA DE SINGUR j
Iubeam tocmai tăcerea unui străzi întunecate, |
cînd un oin beat m-a sărutat pc frunte ;
parcă era catargul unei coiăbii scufundate, *
Venea de nu știu unde, mergea către niciunde.. |

IIn mingiicrca și-n sărutul lui de foe ■
poate a vrut să-mi spună cit îl doare I

| singurătatea >i tristețea, la un loc, ■
merinde pentru viața trecătoare... I

| Mi-am aplecat privirea, mințindu-l că sufăr

Idar suferința-i suferință, nu sc-ascunde. I
Mi-a spus atunci :

| — Eu plec. Nu te mai supăr! |
■ și a plecat, tăcut, înspre niciunde... |
I Am strigat după el, dar n-a răspuns ; •
| începusem să-i simt sărutul de pc frunte |
I voiam să-i spun că singur nu-i de-ajuns •
■ să vii de nu știu undi, să mergi către*  niciunde... I

iMircea IJU.IORESCU I

REBUS a REBUS

Amintiri din secolul XXI
— Unde mergi Roboțica 7
— Mă duc să cumpăr o pisică mecanică.
— Ți-a venit chef de joacă 7
— Nu, dar tăticu s-a dcregiat și-a început să 

producă in serie șoareci mecanici.
★

— Domnule polițist, circulam cu OZN-iil cu 
viteză legală, radarul dumneavoastră nu face doi 
bani.

_  E posibil. Dar poți să fii mîndru : dumneata 
figurezi în procesul verbal cu echivalentul a două 
salarii.

★
— Copilul ăsta nu e deloc ascultător —- se în

furie robotul-tată.
— Te cred, îi replică mama — mereu își pier

de antenele, la poker mecanic.
★

Roboțel și Roboțica la grădiniță :
— Tăticul meu a vîndut anul trecut pe sub 

mină cinci blănuri de urși mecanici.
— Te cred. Dar tăticul meu a vîndut colții de 

fildeș de la șapte orgi electronice.
★

Intr-un bar pentru roboți :
— Asta numești dumneata chelner ulei ? De-ala 

ruginesc așa repede. I’un pariu că jumătate este apă.
— Păi da, îți convine să pui pariu, ai observat 

că uleiul s-a ridicat deasupra.
Eugen ( UCU

In cursul lunii februarie, 
colaboratorul nostru ing. 
Emeric Kovacs nc-a ofe
rit spre publicare un se
rial (3 articole) din volu
mul „A VEG" (Sfirșitul) 
apărut in R. Ungară sub 
semnăturile lui Oltvany 
Otto și Oltvany Tamas. La 
cererea insistentă a unui 
marc număr dc cititori, 
am solicitat domnului E. 
Kovacs să realizeze noi 
selecții dc texte din acest 
volum-documcnt. Așadar, 
dc astăzi, săptămînal pu
blicăm noi dezvăluiri din 
viața aberantă a clanului 
Ceaușescu. 

masca secretarului general, 
pentru ca aceste „dubluri" 
oricind puteau fi împușca
te. Dintre ei, unul a stat 
încontinuu în Jurul secre
tarului general, natural, 
în umbră. S-au folosit 
măști din cauciuc, pentru 
că atunci cînd situația a 
cerut-o, „dublura" să șl-o 
poată da jos repede și să

Senzaționale dezvăluiri despre 
securitatea personală a dictatorului

Intră în scenă dublura
dispară „nevăzut în mul
țime". Cînd în mijlocul a- 
nilor 80 tot mai dese au 
fost știrile despre tensiuni
le crescîndc din România, 
Nicolae Ceaușescu a hotă-' 
rît creșterea numărului 
dublurilor la opt. 'Dintre 
acestea, primul a fost lan
sat în 22 decembrie după 
amiaza devreme.

Cînd mulțimea a apărut 
la etajul I al sediului co
mitetului central, oamenii 
au observat cu stupoare, 
că pe coridor apare Nieo- 
lae Ceaușescu. Face semne 
prietenești cu mîna. Ii in
vită la cl pc nemulțumiți.

ORIZONTAL: 1. Au
mandat la început de a- 
pril; 2. Vine cu-mbunătă- 
țiri; 3. Suprapus la clădi
re — I s-au scos elemente 
(mase, pl.); 4. Miez de zilei
— Limite la prag! 5. Joa 
popular — Lumină pe 
băț (înv.); 6. Raze din plin!
— Se pregătesc la cîmp; 
7. La căldură... Scoase din 
priză; 8. Dc nepătruns — 
Cadru de radiatori 9. Se 
dă popii — Pus în ascun
ziș; 10. Alege griul dc ne
ghină — Carte la pas I

„înfrăți la mine să discu
tăm problema" — zice cu 
zîmbet degajat pe buze și 
surprinzător de prietenesc.

Manifestanții nu știau 
la început cărui fapt se 
datorește schimbarea „con. 
ducătorului poporului", ca
re cu cîteva minute în
urmă părea sigur pc si
tuație, iar acum este dis
pus să li se adreseze. S-au 

dezmeticit abia după circa 
două minute. Apucînd tot 
ce le cădea în mînă au 
început să arunce în omul 
care credeau că este secre
tarul general.

Dublura își îndeplineș
te dcsăvîrșit misiunea. A- 
fișează surprindere, șo
văire, parcă ar mai rămî- 
ne. Apoi brusc se întoarce 
și dispare din fața mulți
mii. Oamenii, după cil In 
sediul comitetului central 
începe o adevărată urmă
rire. Peste puțin timp, du
pă un colț de coridor, mul
țimea constată cu stupoa
re că „secretarul general" 
dispare din fața ochilor. 
A fost absorbit. Stupoarea

VERTICAL : 1. Luate din 
mers; 2. Face verificări; 3. 
Unduire de rîu — Impo
zite; 4. Aviz la cap I — La 
mijlocul copiilor; 5. Are 
încăpere mare — Ținut de 
sus; 6. Sc-ncurcă la... răz
boi — Frumos ca-n pd- 
vești — Peste! 7. Se dau 
la tauri; 8. Pus la înmul
țire — Replici dure (sg) r 
9. Iscă bătaie în bucătăria 
— Și invers! 10. A. scoate 
capul — Consemn în ca
zarmă.

Eugen ( UCU

oamenilor s-a transfor
mat în nesiguranță, nu au 
știut ce este de făcut 
S-au dus în sus spre bi
rouri în căutarea „șefului", 
dar în zadar. Au găsit în 
schimb multe acte și ta
blouri cu Ceaușescu. A- 
cestea au fost aruncate a- 
fară prin geam cu multă 
satisfacție.

In acest răstimp, cu a- 
devăratul Ceaușescu *e  
s-a întîmplat 7 Părerile au 
fost împărțite. Au existat 
două versiuni. După pri
ma, secretarul general, dînd 
ordinele comandantului 
gărzilor de apărare a se
diului c.c. pentru lansarea 
dublurii cu ajutorul unui 
lift secret, coboară In sub
solul comitetului central 
în labirintul galeriilor ne
cunoscute de alții. Dispa
riția dublurii se explică 
prin faptul că atît în se
diul c.c., cît și în sediul 
consiliului dc stat precum 
și în cele 11 rezidențe fo
losite de Ceaușescu au 
fost amenajate uși secre
te și galerii (coridoare) se
crete. Intrările (ușile) au 
funcționat cu coduri cores
punzătoare. Vom reveni 
la acest lucru mai tîrzlu.

(Va urma)

Ing. Emeric KOVACS, 
Traducere din voi. ,.A veg" 

— Ungaria 1990
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
,*,.**»*#**<*********************♦*****♦**

La Budapesta a fost creată

tundația pentru reconcilierea
LNGARO-ROMAN A

DUD \PESTA (Rompres). 
!■ r i ni i s u i special 
Rompre*.  Surrn Petrescu, 
transmite: La Budapesta 
a test < eatâ rundaț,a pen
tru reconcilierea ungaro- 
ramână. Intllnirca de con- 
s'ltuire a avut loc la Mi
nisterul Afacerilor Exter
ne. Scop il lundației est-a 
de ,.a instituționaliza dia
logul intelectualilor din 
Românul și Ungaria, care 
5-a desfășurat In zilele de 
ti—20 martie 1990 la Bu
dapesta, și de a-1 integra 
organic In structurile eu
ropene, inclusiv In Gotul- 
liul Europei, In cadrul 
căruia guvernul ungar ini
țiază crearea unei secții 
pentru problemele minori
tăților*.  Fondul cu care 
pornește la drum acest or
ganism este de 15 milioa
ne forinți — sumă pusă la 
dLpozlțK de guvernul un
gar.

ta aprobarea documen
tului au fost prezenți par- 
tielpantii la intîlnirea in
telectualilor din martie, 
•u excepția Intelectualilor 
raniănL care — după cum 
afirmă mtftlinnrie unga.-e

— datorită participării lor 
active la viața politică a 
României nu s-au putut de
plasa La Budapesta pentru 
a se putea semna docu
mentul de constituire a 
Fundației. D.n partea ro
mână a fost prezent un 
singur reprezentant, Sza- 
bolcs Lanyi, șeful Partidu
lui Democrat Maghiar din 
România. Participanții un
guri au hoțărît ca, deocam
dată. să redacteze do«u- 
mentul de constituire al 
Fundației In numele lor, 
acesta răminfnd deschis c- 
ricârei persoane particula
re sau juridice din Româ
nia care dorește să adere 
la eL

Intelectualii care au par
ticipat la această ședință 
l-au sIes ca președinte al 
Fundației pe Gyula Horn, 
ia» ca secretar pe Mihaly 
Fulop. Sediul Fundației 
este la Budapesta. Partiei- 
panții au căzut de acord 
să-I roage pe intelectua'il 
români, care au fost pre
zenți la dialogul din mar
tie. să facă propuneri pen
tru funcția de copreședin
te la sediul Fundaț’ei din 
București.

IAMSAT București — 
AMA Rovinari

OFERĂ
prin transfer sau vinzare 

unităților economice sau persoanelor îizice 
următoarele mijloace fixe i

— mașini de găurit de diferite tipuri
— radiatoare electrice cu ulei
— generatoare acetilenă, truse sudură, 

măști, redactoare oxigen
— pollzoare diferite, rotopercutante
— aspiratoare, radiotelefoane
— transformatoare sudură electrice, ter

mice
— aparatură electrică diversă
— prese manuale, hidraulice, fierăstraie 

mecanice
— motostivuitoare, electrocare
— macara capră, palane
— scule diferite, chei, tarozl, mandrine
— ambalaje metalice și lemnoase
— echipament de protecție diferit.
Informații suplimentare la telefoanele 

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

In luna aprilie 1990 Centrul de Colec
tare, Prelucrare și Industrializarea Laptelui 
Petroșani poate oferi consumatorilor can
tități sporite de lapte și produse lactate.

Pentru realizarea acestei dorințe co
mune rugăm ca fiecare cumpărător să pre
dea raioanelor specializate din cadrul uni
tăților alimentare, toate ambalajele ce le 
prisosesc (sticle 1/1, 1/2, 1/4, borcane 0,200 și 
0,400).

Vă mulțumim pentru înțelegerea și spri
jinul acordat. . -

Politia rutierăJ

a județului Hunedoara
INFORMEAZĂ

Toate persoanele care exercită activita
te de taximetrlst independent sfnt rugate 
să se prezinte Ia sediul serviciului din Deva, 
pentru obținerea atestatului profesional, ast
fel i

— 10 aprilie 1990, ora 17,00 — persoa
nele din municipiul Petroșani, orașele din 
Valea Jiului.

DIN PRESA sTK.UXl

„Cei 12" mențin obligativitatea vizei de 
intrare pentru turiștii proveniti 

din Luropa de Est
i Xgenția France Press< )

la timp e majoritatea 
țărilor din Europa de Est 
4p-uU reuar t independen
ța față de C RSS și sint 

Jîpfl cale de a deveni sis
teme democratice, CEE 
continuă «. . ., viză fn 
avasitutal :.it«.< cazurilor 
pentru c< ce lui esc să 
călătorea â în Occident. 
Kumero capitale occi
dent s - intenționează i 
ntenurz. -;u să suprime 
această o'>i"ație, vestigiu 
al Eur i blocurilor; „C-i 
12" I' . rr armoniza pozi
ția b -■ > istă problemă 
in vii i t< le săptămînt

PI in prezent, obliga- 
hvi» . vizei pentru «ei 
prcr.vr> '.t din țările va
lii : l-loc comunist re-

pr< 7 -.-i o regulă petru 
CF.v S naurele excepții : 
RJ'c io afara cazului 
• 1:DG — a suprim -t 
t*  Z martie viza pentru 
' mc i iar Italia a luat 
i »-«• m.5 >irâ tn ianuarie
ir*  -v. r-rtinzlixf-o luna 

'-ren i asupra Cebosla- 
'.«• ■ei. f> iA>le acestea nu 
i »i - dorit vizele tur««-

ir. eie'alt,. cazuri,
r . vm- sA călătorea-eâ 

i . O— j»]< nt trebuie «4
1 viz.j Ja con-ubtrt 

—-|>*ctive.  Mal rar
■ i-d obține. Ia frontieră, 

'1«- p, -wl )n Italia, și Jn 
I’iri nij puține, In Spi

ni;..
f o;ni r'iipuiule afl i- 

xului d« - vreri Înregistra
te Li Li.,- consulatele du
pă r vierea cortinei de 
fior, o ! a ce a îndemnat 
redarea libertății de călă
torie p-ntru europenii din 
E"‘, majoritatea „celor 12" 
iu atenuat condițiile de a-

cordare a vizei pentru 
selnruri cu durată scurtă

Timpul necesar pentru a 
obține viză rapidă variază 
intre ?1 de ore și cltzva 
zile pentru RFG, Italia, sau 
Olanda, de citeva găptă- 
mfni pentru Spania, Por
tugalia sau Franța.

Durata pe care se elibe
rează viza, termenul vali
dității ei și numărul de 
intrări variază de la o ța
ră la alta.

Pentru moment. 12" 
par a h Coart*  d.voațl 
fa ceea ce privați® de
ciziile de viitor; Frunți 
și Spania iutenționc iză su
primarea vizei de scurtă 
durată pentru toate țările 
din E-.t, hi afara de URSS, 
ți, In cazul Franței și Iu
goslaviei; Bonnul negocia
ză cu Ci lio^lovacia, țările 
Bcnelux discută Intre ele 
simpla accelerare a pro
cedurii, iar Portugalia nu 
intenționează nici o modi
ficare a formalităților In 
vigoare.

Albania i *U  exclusă la 
toate cazurile de la orice 
modificare. Au-tria, ne
mernici a CEE, una din 
principalele porț- de in
trare Tn vestul emopean 
pentru c< i din Est, a su
primat deja viza pentru 
ROG, Ce hori ova e*«.  Unga
ria și Polonia; a reintrodus 
la 15 martie obligativitatea 
vizei p. ntru România, ln- 
eerclnd să oprească valul 
de rvfugtați.

Elveția, i.j rfndul ei, nu 
precori/cază decR o faci
litare a obținerii v.zei pon- 
tru cei ptovcnlți din RDG. 
Polonia. Ungaria șl Ceho- 
r!wt(., i

(Rompres)

întreprinderea antrepriza de 
construcții și montaje miniere 

Petroșanif
cu sediul în Petroșani, 

strada M. Viteazul, nr. 11 
angajează direct sau prin transfer 

muncitori calificați In următoarele meserii t
— julomararagii pentru automacarale de 

12,5 tf.
Posesorii de apaitamente beneficiază 

de gratuități, conform HCM 1683/1957.
Relații suplimentare se pot obține Ia 

sediul întreprinderii, compartimentul perso- 
nal-învățămlnt, zilnic, între orele 8—15, la 
telefon 42670--42G71, Interior 41, sau la te
lefon 70991, SUT Iscroni.

Atragem atenția că fără acest atestat 
organele financiare nu vor mai elibera au
torizații.

La prezentare se vor aduce i
— permisul de conducere;
— certificatul de înmatriculare ai au

toturismului folosit.

INTRFPRIWEREĂ MINIERĂ 
LIVIZENI

încadrează direct sau prin transfer
— 2 paznici obiectise speciale 
încadrarea și salarizarea se fac iu con

formitate cu prevederile legale în vigoare.
Relații suplimentare la biroul personal, 

Invățămint social din cadrul unității, telefon 
42462 sau 43822.

ÎNlRII'HIMIHliA UIMIM 
IIH/IM

orguni/e.i/ă in data de IO aprilie 1990,

ora 10, l.i sediu

< O N C U R S

pentru ocuparea postului de șef birou 
lin.>n< iar, analize economice, c.f.l.

( ondlțlile de încadrare și salarizare sint
rele prevcî/nle de legea nr 57/1971 și de
celelalte reglementări leqalc aflate in v 1-
goure.

Relații suplimentari*  la biroul personal, 
invațaminl social <lin cadrul unității, lei ■ 
ton 42462 sau 13822.

MICA PUBLICITATE
DECESE

< OMF.MORARI

SE ÎMPLINESC șase săptămlni de la ttec.crea. 
In ncf.ințâ a celui care a fost

M ATAȘAREAN IOSIF
un inegalabil soț, tată, socru și buni.

Odihnească-se In pace I ('JOI)

SE ÎMPLINEȘTE un an de lacrimi și durere de 
la despărțirea de dragul nostru

PLIC ALEXANDRU
Nu 1 vom uita niciodată. Soția Zorița, fitil Mir 

cea, nora Maria și nepoata Gabriela.
Lacrimi și flori pe tristul sflu mormint. (833)

LA 10 APRILIE sc fmplincsa 2 ani de lacrimi 
>1 dor de la decesul celui ce a fost

dr. PASCULESCIJ GHEORGHE (GIGEI.)
Nu-I vom uita niciodată. Mama, fratele șl fa- 

milia.
Fie i țăi in.i ușoară 1 (86.3)

R<-*l.ii|ia  șl ■.l■u|.llUrH(la i Prlrnșnnl itr. NIcoLar Hllfru a, ar I | Tflrloun» i trcrrfarlal i ■ ae«(il 11661 12184.
Ilpnrtili Tipografia Petroșani, «Ir Nlrolne Bâlrearo nr. 1. letrfon 413UL


