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STRATEGIA RESTRUCTURĂRII
ca necesitate vitală și condiție a

c intensifică propaganda rusofilă pe malul sting al Nlsțru- 
lui prin lansarea celor mai aberante informații denigratoa- 
re la adresa Ilomăniei. Sursele de (dcz)informare ale ma

relui vecin dc la- Răsărit vorbesc mai nou despre o așa-zisă par
ticipare a țării noastre cu tancuri la atacul asupra trunsnistreni- 
lor, și nu cu multe zile în urmă s-a mai vorbit despre un avion 
românesc, despre un elicopter care ar fi întreprins, chipurile. alte 
atacuri. Aberația, după cum se vede nu are l>m;te. Acuzațiile au 
fost adresate la început victimei, respectiv Republicii Moldova, 
pe caro noi o numim cu mai mult drag Basarabia. După ce t/lin- 
dul și multrăbdătorul președinte Snegur a dovedit opiniei publice 
mondiale că țara sa nu are nici măcar un tanc dc pe, turcia căruia 
să poată vorbi poporului, sursele de la Ostankino au întors placa 
aratind cu degetul spre noi. Trăim vremuri grele, cind forurile 
internaționale rămin surde la apelurile disperat ■ al țarilor mici 
și oprimate. Preocupate mai mult de congrese si simpozioane, a- 
ceste foruri nu cer să se facă dovada unvr acuzații util de grave 
și nu se preocupă să rcinstav.rezc dreptatea acolo unde ea este al- 
t. ra'ă de interese militare și politice. Ba arabia nu are nici ar
mată, își apără „nevoile neamul" cu voluntari în vreme ce din
colo de Nistru armata e înzestrată mai nou și cu un t/năr general 
care din prima zi s-a și răstit Ia noi.

După raza dn speranță dc la Istanbul, unde s-a convenit asu
pra unei reglementări omenești a acestui conflict aht urd, după 
șansa oferită pentru a se așterne liniștea pe ambele maluri ale 
Nistrului, pe cerul Basarabiei s-au ivit alți nari negri. Diversiunea 
se intensifică fiind folosită, după spusele înțelepte ale președintelui 
Snegur, mai mult dccît infanteria. Desigur, dc această „armă" se 
folosesc cci care au fost învățați temeinic să o manevreze. Pâră do
vezi, dar cu abilitatea dezinformării, țara noastră c acuzată de 
participare in sprijinul moldovenilor. Se găsesc oricînd 
tori, ei sint trăgătorii din umbră, de pe malul opus, dar 
ședințele Basarabiei atrage atenția că parte din ei sint 
și în cabinetele Chișinăului. Ca să se știe, să se înțeleagă 
moldovenii, au înțeles 1

Dacă facem un inventar al nevoilor, vom afla că Basarabiei 
După proclamarea ca stat, 
din fostul imperiu, numai 
are nevoie de un 
lume cît și pentru a găz-

denigra- 
tot prc- 
infiltrati 
că și ei.

supraviețuirii (I)
— Domnule director, v-am so

licita citeva detalii, în calitate dc 
conducător al grupului dc spe
cialiști care a reprezentat Regia 
Autonomă pentru Iluilă la re
centul Simpozion de la Tg. Jiu 
pe tema „Adaptarea industriei 
cărbunelui din Europa Centrala 
și de Est la economia de piață". 
Ce a fost, de fapt, acest simpo
zion ?

— Simpozionul, la care am 
participat, al treilea de fapt, de 
acest fel, a fost organizat de 
Comisia Economică pentru Eu
ropa a ONU și Comitetul pen
tru energie — grupa cărbunelui, 
în sprijinul țărilor din Europa 
Centrală și dc Est care parcurg, 
fără excepție, procesul de re
structurare profundă a fostelor 
economii centralizate, în cadrul 
tranziției spre economia de pia
ță, fenomen ce se reflectă și în 
industriile carbonifere ale țări
lor respective. Vreau să precizez 
că aceste procese de restructura
re a Industriilor carbonifere au 
avut loo șl sînt încă în curs de 
evoluție în toate tarile producă
toare de cărbune din Europa

Interviu cu domnul 
ing. COIINEL BURLEC, 
director cu investițiile 

in cadrul R.A.II.

occidentală, în speță în Germa
nia, Marea Britanie, Franța, Bel
gia.

Sub aspect motîvațional, pro
cesele de restructurare, indife
rent că se produc în industriile 
carbonifere din Vestul sau Estul 
Europei, au un obiectiv comun : 
creșterea substanțială a eficienței 
acestor industrii, în condițiile 
foarte aspro ale concurenței, a- 
tît sub raportul cu alți mari pro
ducători de cărbune din lume, 
care exploatează zăcămintele în 
condiții deosebit de favorabile șl, 
în consecință, obțin costuri re
duse de producție (Australia, A- 
frica de Sud, Columbia, SUA, 
etc), cît și sub aspectul concură
rii cărbunelui de alți purtători 
de energie primară, respectiv, 
hidrocarburile lichide și gazoa
se, energia nucleară, formele ne
convenționale dc energie etc.

— Care este efectul acestor fc- țj 
noinene ? I

— In condițiile concurenței a- a 
cerbe pe piața cărbunelui și ca- .

a dus în ultimii 10—15 ani J 
la reducerea prețului de vînza- * 

a acestuia pe piața mondială, I 
'rile occidentale unde posi- ?

re

re
în țările occidentale unde posi- . 
bilitațile de reducere a costuri- J 
lor au fost limitate, de condiți- | 
ile naturale etc, s-a înregistrat ■ 
o regresie a producției de cărbu- I 
ne. In unele țări se tinde, prac- : 
tic, la stoparea acestei ramuri I 
industriale. Este cazul Belgiei, ’ 
Olandei și Franței, țări în care, I 
deși s-au făcut eforturi finalizate 1 
cu dublarea eficienței industriei J 
carbonifere, nu s-a putut rezista jj 
presiunii pieții. Important de . 
precizat sint și inconvenientele ce | 
decurg din componenta ecologi- ’ 
că a consecințelor extracției car- I 
bonifere. Condițiile impuse de • 
mișcările ecologiste, prin orga- |

Interviu realizat de 
loan DUIIEK

(Continuare ta pag. ■ 2-a)
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A fost dezamorsată greva 
personalului mediu sanitar

Negocierile purtate între Guvern și Federația „Sanitas" au avut 
rezultate pozitive. Revendicările sindicale au fost analizate dc 
primul ministru Teodor Stolojan și de reprezentanții Ministerului 
■Economiei șl Finanțelor, Ministerului Muncii și Ministerului Să
nătății, ele constituind, in finalul negocierilor, obiectul unui pro
tocol semnat de toate părțile care a însemnat dezamorsarea grevei 
p -r.Torialului mediu sanitar.

Doleanțele revendicate de Federația „Sanitas" și a căror nego
ciere a condus la soluții acceptabile privesc îmbunătățirea aclivi- 
1 i’u din domeniul sanitar. S-a căzut dc acord asupra proiectului 
dr stalul profesional a asistentului medical; s-au întreprins măsuri 
l" ntrn urgentarea elaborării proiectului privind legea sănătății.

1 ederația „Sanitas" a militat pentru preluarea unităților 
balm-o-climatcrice de către Ministerul Sănătății, pentru a preîn- 
timpin.i transformarea acestora în bat tu i și discute i. S a convenit 
să ■ reanalizezp tarifele prestațiilor medicale și sâ se stabilească 
'•l i atu] pei 'malului sanitar din unitățile balneo.cl imatei i< e. S-a 
s1 ibilit ca asi tontul medical să fie reprezentat in organism le d< 

< ondm eie ale rețelei sanitare la toate nivelele, iar la in< hirierca 
unor spații comerciale sa Iiq consultate și <ăn<lic ah Ic pentiu p ■ 
intimi narea unor anomalii cum ar fi îp P st-ionaiea medicainen- 
t- lor etc.

feritjir la salaiizate, după cum se precizează iu p. <-.;l (■■■n- 
tr.i). l ederați.i „Sanitas" a loct de ai >rd ca majorarea de 20 la 
su|rl ;l Kc. aplice- la întregul personal din rețeaua sanitara, a a 
curn liolătise Guvernul. In ceea cc privește ecltiv.iI.ih-,, diplom: lor 

1 11 dor dc licee sanitare in titluri d’’ .i.isl- nL medical, s i
ronvenit asupra soluționării ac. sici doi. anțe odaia oi de .faiiț u >• i 
li'cr-iof sânii ir in curs d 2 ani.
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Zăcea într-o baltă de sînge ■— 
probabil, de cîteva ore —• acolo, 
lingă linia ferată ce duce la mina 
Vulcan, mai exact la cițiva me
tri de locul în care conductele de 
tcrmoficare de la uzina termică 
subtraverseazâ caile de linie fe
rată. Din cind în cind, deschidea 
ochii sau își mișca o mină. Au 
trecut, cred, mulți pc lingă el. 
Au aruncat o privire și atîl.

In jurul orei 17,30—18 (asta se 
petrecea vineri, 2G iunie), trei 
bărbați și un băiat de vreo 17 
ani n-au mai stat ca și ceilalți, 
gurâ-cascu pe pod, ci s-au liotă- 
rît să-l scoată de-acolo. „le defi • 
nitiv, e om, nu cline", a zis unul 
dintre ci- Cițiva puști au fost 
trimiși să anunțe poliția. IJn c?- 
tățean cu autoturismul s-a dus
repede după salvare După 5 -6
minute, timp în care respectivul 
a lo.t transportat piuă la drum, 
a aparul mașina poliției. 
Unul dintre trecător I a recunos
cut pe col intim și căruia, din 
partea stingă a capului, i -■■ scor- 
I’. i sînge am,'.t< cal cu ceva 
precum p , ta. Olițe, ui dc la ju 
diciar a noi it in carnețel mior
ul tți.i i pectivă. A rugat și pe 
•alții su i.i spună nttnml", ca mar 
lori .ii scenei la < ire particip i 
sci ă. Mi 1 ,i părut f iart cui ioa-

1 i ticenț.i < itoi \ a dc a ' dez
vălui i lonlitit, i „Nu, dornT'" 
I i „a pe niinr n i ma 11 ' eții".

ii lipsesc si alte lucruri decîl o armată, 
independent și suveran si desprinderea 
pentru statornicirea relațiilor externe 
cadru organizatoric citit pentru a ieși in 
dui partenerii din alte țări (ambasade, diplomații. Mai arc nevoie 
de specialiști în organizarea și conducerea structurilor interne, e- 
conomice, sociale, are nevoie de bănci, de capital propriu, de er- 
perți în finanțele mondiale, unde peștii cei mari abia așteaptă o 
pradă ușoară, de genul peștelui cel mic.

Și totuși, tînărul stat suveran nu abandonează lupta pentru 
supraviețuire. Are nestinsă speranța că într-o zi denigrarea și 
diversiunea vor fi învinse, mai iutii la ele acasă, apoi .și prin ve
cini unde sint întreținute atitea focare de război.

impus

Ion MUSTAȚ/t

Primul raid automobilistic 
Ro m â n i a111

Cu etapa prolog, disputată duminică la Timișoara, a început 
primul raid internațional auto „Transcarpatica ’92“, al cărui traseu 
străbate țara noastră pe o distanță de peste 2500 km, trccînd prin 
zone predilect muntoase. întrecerea — rezervată mașinilor „tot 
teren" (cu tracțiune pe patru roți) — este organizată de firma 
musoeleanâ „ARO" și clubul italian 38 B.T. 4X4, sub coordonarea 
Automobil Clubului Român. Iată traseul celor șase etape propriu- 
zise: luni, Timișoara — Cluj (419 km); marți. Cluj — Cimpulung 
Moldovenesc (374 km); miercuri, Cimpulung Moldovenesc — Du. 
râu (415 km); azi, Durău — Poiana Brașov (413 km); mîinc, Poiana 
Brașov — Sibiu (400 km) și sîmbătă, Sibiu — București (440 km).

Au luat startul șapte echipe din România (6 mașini Aro și o 
mașină Nissan-Parol) și zece din Italia 
Rover Și Toyota).

Dezinteres? Frică? Cine știe?! In 
fine, în acest răstimp, apare sal
varea. Rănitul este urcat și dus 
la spital.

De ce am insistat asupra aces
tui caz ? Pentru că am fost unul 
din cei prezenți la fața locului. 
Evident ca am vrut să aflu ce 
s-a petrecut mai departe. Con-

t MMT 4 # MM* t t !

A FOST,
SI EL, OM...

lorm datelor culese de poliție, 
atunci, la lața locului. »cel aliat 
in șt ire de inconștiența se nu
mea C liii ilă V.r ile. Nu lucra ni
căieri. C'uieușiil sau, ca. de fapt, 
și al altora fură caputii, era — 
lie vară sau iarr , — tocmai lin
gă conductele di? tcrmoficare de 
c ire aminteam. Nu de puține ori, 
in acela,i loc înnoptează și ca
piii străzii. Cei care, ziua, pot ti 
vazuti < ii pun..ile de aurolac m 
mină După toate probabilitățile, 
in acea zi, ('huilă, băut tiind, s-. 
<l< zi i hililii al și a căzut d acolo, 
d,, sim. d ■ la 4 a ni' lri. I ovin 
du-1 I i i ap. ,i rama’ lut, pier-

(pe mașini Mitsubishj,

zîndu-și cunoștința. De la spita
lul din Vulcan a fost transportat 
urgent, la Petroșani. De aici, a 
fost expediat operativ la Timi
șoara. Din păcate nici acolo nu 
s-a mai putut lace nimic.

Simbăta, pe la ora 11, ofițerul 
de la serviciul judiciar al poli
ției din Vulcan a fost înștiințat, 
telefonic, că respectivul a dece
dat. Ce m-a uimit, fund o dovadă 
a schimbării uimitoare de optică, 
a fost tocmai operativitatea cu 
care s a inccrcat salvarea vieții 
unui om. Chiar dacă — de la pri
ma vedere — iți dădeai seama că 
acesta era un tcrchea-berchea. 
Pentru cei in halate albe n-a 
conlit ca cel adus era în salope
te și cu cizme. Că era băut. Pen
tru domnmc lor, slujitori ai lui 
Ilipocrat, era un om, a cărui via
ță era în pericol. Mai trebuie a- 
daug it ceva? Cred că nu.

Nu se cunoaște dacă Cilii ilă 
Vasile (născut in 1910, cu domi
ciliul in Glia ni județul Vaslui) 
are aparținători in Valea Jiului. 
Daca există, aceștia sint rugați 
să ia legătura cu poliț.a din Vul
can și cu spitalul din Timișoara 
pentru a intra in po.esia corpu
lui ncinsullețit al rudei lor. Pen- 
'iii a-i f ice o croșf ine.i'.ca inmor- 
minl.iir în definitiv, a fv-.t și 
ol om...

Ghcorghe OI TEANU
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r Factorii sociali și sănătatea mintală
— Domnule Prodanciuc, in ul

timul timp mas -media se ocupa 
mai invi.'Ci nt de starea de sănă
tate mintală a oamenilor, in 
strinsă concordanță cu sănătutca 
socială cu echilibrul social...

— Este firesc, p ntru că e vor- 
ba de un concept — elaborat de 
OMS — care vizează omul ca o 
unitate lăo-psiho-socio-cul (orala, 
d -ci cva.lrim nsion.il, ii finind 
s. n':’..itea in funcție de bunăstarea 
fizică, psihică si stx lo-cultiirală a 
in l-vidului O îcă "in.i nu demult, 
a < xistat nsociere intre aceste 
dimen- iuni ale sănătății. în tf ți
nui t'mp a crescut interesul față 
de dirm nsinnea soci dă, cu accent 
po *ănăt.it<'a mintală a 
lor Si există mot ‘ ație. 
că d că într-o societate 
componenta socială, deși 
d< terminată si in echilibru 
ocl labe 
ții n't reprezintă 
drnscbită.
dinamiră accentuată sau *n criză 
v.ilmroa componentei soc ale 
crește m-dt. Aceasta se intîmplă 
in prezent la noi.

— Cum sc reflectă accentuarea 
fa eforilor so riali in dinamica 
morbidității ’

— In morbiditatea generală pe 
țară statistica plasează 
citire mintale pe locul 
bolile cardiovasculare 
Deteriorarea stării de 
mintală este determinată dc creș
terea presiunii exercitata de pro
blemei" sociale asupra individu
lui. a familiilor a formațiilor de 
lucru. etc Dinamica socială 
-eren’naiă grevează asupra secu
rității sociale a indivizilor și 
grupurilor. Eenom: ne ca instabi
litatea locurilor de muncă, In
flația galopantă, stressul d- termi- 
nat dp conflictele sociale si mili 
tare, generalizarea sărăciei, am 
mularea sălbatică a averilor <tp 
către unii cu sfidarea flagiantă.

atit a legalității, cit și a bunului 
simț, creșterea corupției și a vio
lenței. dezechilibrează nu numai 
un psihic fragil, ci și pe un om 
normal.

— Care este
Jiului '

— Condițiile 
particularizare 
tale mintală in 
ri-fer la fenom, nul popularii for
țate a Văij Jiului in ultimele de-

situația in Valea

lor : 
psihiatrice 
psihopatiile 
lea Jiului, 
ajungă pe 
tica morbilității, concurind 
bolile aparatului respirator, 
gestiv și cardiovasculare..

— Puteți concretiza această 
stare in cazuistica de care vă o- 
cupați ?

— Compartimentul nostru este

sporește ponderea bolilor 
majore — psihozele, 
de nucleu etc. In Va- 
bolile psihice tind să 
primul loc in statis- 

cu 
di-

Interviu eu dl. Valerian PRODANC1UC, sociolog în 
cadrul Laboratorului de sănătate mintală al Spitalului 

municipal Petroșani.

jul, scumpirea vieții, convulsiile 
sociale, cum au fost mineriadele 
etc. Toate afectează direct starea 
de sănătate mintală a populației. 

din

onmcni- 
Pentru 
stabilă 

socială, deși e bine’ 
si in echilibru cu 

componente ale sănătâ- 
o importanță 

într-o societate cu o

cenii, cu persoane care își au o- 
bișia in alte zone aic țării Or, 
dezractăcin trea J< locurile natale 
are o influența d stabilizatoare 
asupra p-rsonatității umane. Tot
odată, procesul urbanizării afec
tează complementar persoanele 
venite din mediul rural. Trebuie 
spus și faptul ca au venit in Va
lea Jiului elemente incapabile să 
se realizeze în altă parte, 
determinind atit fluctuația, 
și degradarea climatului de con
viețuire, creșterea fenomenului 
infracțional a violenței, deterio
rarea relațiilor de muncă de ve
cinătate. Condițiile de muncă 
specifice mai duc la abrutizarea 
irm.vizl or cu o structură psihică 
mit 'abilă. c«ja ce p" planul vie
ții sociale m mifestindu-se mai 
frapant prin bulversarea valorilor I 
morale creșterea frecvenței aba
terilor de la normele conviețui
rii civilizate. Valorile tradiționale 
după care se ghida vechiul miner 
sau țăranul, în satul său de baș
tină, se diluează ; apar pseudo I 
valori care se impun ostentativ, | 
eu efecte malefice. Consecințele < 
regretabile ale acestor evoluții, | 
cu caracter regresiv, le regăsim în 
creșterea numărului imbolnăviri-

ele 
cit

aglomerat cu o cazuistică bogată 
și diversă. Fina nu demult se 
adresau compartimentului nostru 
persoanele Încadrate, de vîrstă 
medie și cele mai in etate, avind, 
fie tare genetice, fie afecțiuni 
terminate de accidentele 
munca sau de circulație. In 
timul timp, ni se adresează 
număr sporit și persoane
cadrate, gospodine sau altele fără 
a avea activități cu solicitări psi
hice deosebite. Acest fenomen 
este în strînsă legătură cu con
dițiile sociale : aglomerarea ur
bană. grijile cot dicne — defici
ențele în aprovizionare, In gos
podărirea fondului locativ, șoma-

de- 
dc 
ul- 
in 

nein-

— Cum vedeți evoluțiile 
acest punct de vedere ?

— Nu sint de loc optimist. Acu- 
tizarea problemelor vieții de fie
care zi cu care trebuie să se con
frunte oamenii in perioada 
tranziției in general, și în Valea 
Jiului in particular, prezintă un 
real potențial tensional, conflic- 
tual chiar exploziv. In Valea 
Jiului conviețuiesc mineri și alte 
categorii socio-profesionale. In 
minerit sint previzibile schimbări 
care presupun rcconversiunca for
ței de muncă în alte domenii. In 
cazul reducerii activității mini
ere, forța de muncă <t> iponibili- 
zată va trebui, fie să se reîn
toarcă în agricultură, fie sâ se 
reorienteze profesional spre alte 
domenii. Or. nu se semnalează 
pînă in prezent preocupări deo
sebite pentru crearea condițiilor 
pentru reorientarea profesională. 
Si este o cerință la ordinea zilei. 
Ca și ameliorarea condițiilor so
ciale — dc locuit, aprovizionare, 
agrement și de culturalizare ; în- 
tr-im cuvînt, ridicarea gradului 
de civilizație.

r. 
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b-a scumpit

Deși, după cum se afirmă 
punea este subvenționată pinu 
in septembrie, onor guvernai 
nu s-a gindit și la subvenției 
narea griului, care a cunoscut 
in ultimul timp, in repetate 
rinduri, majorări <le preț. Cum 
aceste majorări afectează in 
primul rind firmele producă
toare de pline, cu toată sub
venția care oricum intirzie cu 
lunile, acest lucru se răsfringi- 
și asupra plinii.

Spre exemplu, dacă pînă la 
1 iulie a.c. kilogramul de griu 
era de 14 lei, la care se mai 
adăuga 1,50 lei (cheltuieli d<

Pre(ul pîinii

1
I

I

I
I
Itransport), inccpind cu dala 

amintită, prețul griului a eres 
cut ia 25 lei, iar cheltuielile 
de transport la 8 lei. Aceste 
creșteri fac sa crească și pre
țul kilogramului de faină, de 
la 40 iei. ia 61 lei.

Sigur, la plinea obișnuită, 
care amintim este încă subven
ționată pin* in luna se-pieno- 
brie, după «um ne spunea «fi 
ing. Ghewghe Marc, direefo 
rul Societății Comerciale „Spi
cul* S.A. Petroșani, prețul ră- 
mine același.

Nu același luci u se v.. intim- 
pla insă și cu speciali lățite «te 
piine, care vor suporta eoree- 
ții de preț în sensul majoră
rii. Redăm un exemplu pen 
tru a elimina unele zvonuri ți 
suspiciuni ce ar putea s* se 
creeze In legătură c>> prețul 
unor specialități de piine. Jfltf- 
nra specialitate, care piuă ia 
1 iulie consta 27 lei. după *- 
eeaslă dată costa 36 tek

Conducerea societății Spicul 
dorește ca populația sa ințele*- 
gă acest lucru )n ad«
său sens. Această majorare a 
prețului este absolut indepen
dentă de voința societăți», fi
ind generată de majorare* per
jului la gr Fu.

Gheo.uh» CII1HVAM

bolile spe- 
III după 

și cancer, 
sănâta’e

hiferviu realizat «le 
foan DUHEK

contabiliNevoia de
—. 1Y, va rugam..,

SI RATEGIA RESTRUCTURĂRII
(VrM.ir* din pat- I)

anul 
Ecvno- 
fi doua 

pont li
corn ibilitate.

scurtîssime
Din toamnă, deci d>n 

școlar urmaror, la Liceul 
nomic din Petrojaru vor 
«lațe (HO elevi) ia școala 
«caia in profilul
Această hetarirc se sprijină pe 
argumentul nevoii de contabili 
(>,i contabilitate) in toate domeni
ile in care operează Intrepi in/.a- 
U>r> particulari in sectorul pi.

val a ea. ui propui ție va crește 
mir-o perspectiva apropiata.

Deoarece peste puține zi 
(6—10 iulie) se va desfu ura ex 
menul de admitere în 
IX a ia 
p- azi o 
a>a cum 
dem UI 
lima zi 
•< riși 
126 de locuri progi amate.

I 
I 
I

clasa 
a»eluș< litru se antici- 
situație a con'-urcnților 

este de așteptat prolntin- 
invațainint. 1 ina în ul- 

din luna iunie erau in- 
135 canmd.iți peni ru cele

(•r.s.).

Cine s-o faca ?
(strada 

Mignon, 
pomenit

1 De 
cum i 
multa

Ca ca ace imobil <are se respecta, blocul 122 
cembrie lUlb; și nu numai el, dai Petroșani (zona 
se zace in memoria fojtului nuc local ce va mai h 
vreme) a l<>st prevăzut cu a-censoare. Caie, potuvit obioeiului 
impamintcmt pe a<esle meleaguri, nici vorba să Se monteze. In 
așteptarea lericiluitii eveniment, deot ainduta imprevizibil, locataiii 
urcă nădușiți și cobo.ua frftrisl-ați la gindtil ca iar vor număra 
Irepleie <i| căror număr i| Șlm pe df rt>st și topi î C'e-i mai r iu 
e-te că ac te puțuri nu Sint prot-jate, la p iliere existind un pe
ricol .min< nt (Doamne Imește și apăra1). Cine <u liebm sa facă 
a< este opii 'ii omenești, in condițiile d<-mor rației, < md fieiarc 
c.'.e dispus sa arat», cu d< gelul către altcineva’’ I,i iiima urm<-i 
e ;'e o iii 'unu- <l< , ,v lii/atm a , ol< je/i Viața twiiru ndor, cupiTi, 
tineri - au a'liilți (T S.).

in atenția veteranilor de război
.'•uLfilia'.i I’ tri ani a A.so< lă

ți i v. teren, or de ra/.Loi anun
ța ii.eiiibi u s i sc pri mte la 
s< dilll din clădii i l'riniara-i, ca
mera 11, în vederea iarinirir ii u- 
nor probleme !■ ..ate dc dreptu
rile ie Ti se cuvin. Astfel, a. ei 
veterani dc război < are au do- 
serul completat pinâ la dala <lc 
1 și nil au primit îndein-
mzația cuvenită sc vor prt/i-nta 
la sediu cu buletinul de identi
tate și legitimația de veteran.
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nismt le gnvci niinirnlak, au ge
neral masuri care s au reflectai 
negativ in costurile cărbunelui 
extras, agravind situația econo
mico lin.ineiara a indnslriei car
bonifere.

In raport cu acest spectru ce
ntral, p'rocesul de restructurare 
ln țările Europei occidentale este 
loarte avansat, ln timp <;e In 
Europa Centrală și de Esl, acest 
proces a inceput abia după a- 
bandonarea «stemelor dictato
riale in țSrile acestei zone. Mal 
trebuie subliniat faptul <ă în 
aceste ț ai, mobihtrile care de
termina acordarea de priorități 
in pioeesul restructurării indus
triei carbonifere sint legate <k> 
o foarte serioasa schimbare și

chiar o diminuare a consumului 
«te t-arbnne energetic și cocsifi- 
«•abil. Este vorba de stoparea 
parțiala sau totala a unui nu
măr mare de capacități de pro
ducție energof.ige. Cităm Jn a- 
<est sens reducerea substanțială 
a nivelului producției in siderur
gie, in industriile aluminiului, ci
mentului etc. Aceasta, paralel cu 
diminuarea consumurilor speci
fice energetice cari', la noi în 
tara ->int de 3— 5 ori mai mari 
uer.it in Europa de vest. Toate a- 
cc te schimbări duc, practic. Ia 
H’duci.rca necesarului de ener
gie, mai ales că relansarea in
dustriilor a< cslor țări Intirzie să 
se producă dintr-o multitudine de 
cauze asupra carora nu e cazul 
să discut.un.

— noid.de a ii.srmnal pen-

•am- 
Jia l 

U’g. 
Jiu, la care au participat speci
aliști din majoritatea țările* po
dite.doare de cărbune d<n Europa, 
s-a degajat cu claritate itteca 
cu restructurarea 
boniferc nu trebuie privită 
o sperietoare, așa cum se 
tiinpla in cazul celor care lan
sează zvopuri fură să dispună 
dc informații suficiente pentru 
aprecierea acestui fenomen, t'ec-a 
ec trebuie înțeles este că res
tructurarea e o necesitate vitala 
și e singura condiție pentru 
asigurarea supraviețuirii indus
triei carbonifere în acest dece
niu și In continuare.

b-H acest proces aht «le 
plex simpozionul de I» Tg.

— La simpozionul de la

industrici câr
ca 
in-

(\ .1 urma)

Integrare în s.sternul
ia i’iirle a lunii

pre 
it<?

( HIV A <| (Elvv(hi) <*CI•nit mița int 11n.ițion ii i
i iiiv* In 1i -ir<e au purtn ip.it mate-

nidl h» nj din C.iii n l*i. (*h m i. F r«m(< i, Mexic,
llu* in Y Școaln <lc hui tvirlatic a 1ilin Rominvi a
f<nl r< |'i ./I.l.it.» (Ic ini.itc ■mitic i< •ni din lași,
Buc‘iireștl,t Cralova. Pitii/ti șl Pc•trofiani. 1.» a-
rcu tă rcuinimic >liinț ific «i •' parii. • p*d conf univ.
cir. Til u VLidi l.iv dc l.i Unlvct silitea Tclmiiă
din I’ctro->nni| care n Ml 'ținut <> CI imunicnre d«v

«pil» .»| i 
pe i asi 

crarilc in s< 
I» ni.it i> aN. 
inguit ric c

informațional din lume
f

I
I

irig. Til crin Coroie cu. Am aliat < a in ultimele 
Zile ale acestui an se va desfășură la Alexandria 
(El ipt) o conferință internaționala privind 
cațn ale semnalelor, datelor și sistemelor 
lodologiee In probleme de inginerie in al 
comitet de organizare a tost propus conf 
dr. Tibcriu Vla.lislav.
din izolarea la caii
versității Tehnice din Petroșani in sistemul 
linfm mațional și științific internațional (partici
pări In Congresul mondial al minei (tulul dc la 
Madrid, contacte In programul „Tempus”. schim
buri de c periență univi r-itara in China). (Ti- 
beriu SI’ATAHl’). J

apli- 
me- 

cărui 
miiv. 

Rilvvantă este ieșirea 
se ajunsese și intrarea Unl- 
din

nsion.il
cobo.ua
noid.de
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Camgmle >j Emimscu. Destine. 
S-au cunoscut pe timpul citul in 
trupa lui lorgu Caragiuli unchiul 
autorului „Scrisoi ii pierdute", om 
de teatru ret unoscut ți rumas in 
istoria dramaturgiei noastre. Mi- 
hai Eminescu era sufleur. Se 
pare că această intiinire — o 
spune de altfel -i George Mun
te.inu in „lsfji.t literaturii ro- 
m.ine — Epoca marilor clasici" 
— va fi "ea care il va determina 

pe Caragiale, sa scrie, sa pătrun
dă astfel in literatură. „Om ca 
Eminescu. atit de umblatul Ca- 
ragiale n-a mii intîlnit în toată 
viața lui de după acera și, în 
perspectiva pe care o avem as-

ASA ERA IN VREMEA ACEEA...
„SCRIPTURI" ale literaturii române

luxe înțelegem faia dificultate 
ca nici nu avea cum 18 intilneas- 
cu. (>i pe Creangă trebuie să-l 
fi cunoscut cu vreun prilej dar 
se vede că a ramas impermeabil 
fața de farmecul acestuia. in
prea multe privințe inru lil cu 
al sau). Semnificativ pentru toa-
• e faptul că nu despre teatru 
.u vorbit cei doi, în prim» Ie lor 
uitdniri, deși Eminescu iți afla
se pe atunci un rost practic în 
lumea actorilor și nu-i displăcea, 
iar Caragiale parca pe punctul de 
a 'reepe o carieră actoricească. 
„Cita filozofie n-am depana* îm
preună (...) cu nepregetul virslei 
de șaptesprezece ani" — exclamă 
<'aragi.de intr-o evocare din a- 
«ml 1889. Sau: „într o noapte ma 
puise,e in e'irrnttil literaturii ger
mane de care rrj incinta*. — 
Dacă-ți plaer ața de mult poe
zia, trebuie sa scrii — i-ain zis... 
Ani aflat '■u > a diurn"ata ai ți 
scris. — Da. am scris. — Atunci 
— și mic-mi plaer por zia. deși 
nu pol scrie — fii bun șt arată-mi 
și nur o poezie <ie dumneata. E- 
■tinescu s-a executat numardeiit".

Cinci Emines .1 a venit redac
tai la „Timpul", prin 1877 —
era in luna octombrie — s-a re- 
inldnit cu cel pe < are, jn urma 
cu un deceniu d îndemna să 
crie Este perioada »» case Ca- 

scotea ți „Calendarul cl.i- 
fomdni", publicație umoristică 
al cărui director cra :i c«i e a 
dispari repede ,| n lipsa <i«
bani E-ti perioada m earc Cără

giale seria „Cercetare critica a- • 
stipra teatrului românesc" cu <> | 
verva deosebită și fură i'ezerva 
pe care și-o impusese mai in.nn- I 
te. Geniul său critic biruise rcti 
cențelc de tinerețe. Nimeni in V 
afară de Eminescu, probabil nu l 
știa că în anii aceia — 1S77—1878 r 
se ivise in germene sarcasticul | 
scriitor Iată cum reda însuși. 
Caragiale un moment al acelor f 
ani in care se rescriaii „Scriptu- 1 
rile de aur" ale literaturii romii * 
ne clasice. „Știu că am fost din ' 
intimplare la o reuniune literara | 
a Junimii in casa onor 1 itu Ma- j 
ioresi u la București ... Erau a- . 
colo o sumă de ilustra!iuni litc 1 

ruie ți politice... Și iată cum s-a 
intîmplat sa merg. Eram prieten 
cu Eminescu de multa vreme, in- 
tilnindu-ne, mi-a propus să-l în
soțesc la o intiinire literara, am 
primit bucuros, fără să presimț 
ce avea să mi se intimple. A fost 
o perfidie din partea amicului 
meu să mă atraga acolo; toată 
noaptea, căci s-a einat după sera
ta literară, s-a rîs pe socoteala 
mea cu o vervă nespusă căci fu
sesem denunțat de Eminescu ca 
un vechi brav al republicii 4» 
la Ploiești. Dar mai Ia urma, 
nu-mi pasă: am petrecut așa ia 
Junimea, în vremea ei de pros
peritate curat morali incit pen
tru a uita petrecerea aceea ar 
tic tui să fiu ingrat, un om lipsit 
de spirit...". Pentru ca. după 
aceasta -a continue ironic: „închi
puiți va că într-o lucrare de-a 
mea aș scrie — Am petrecut tu 
dJ A... B... C... Mița Agop și 
Muimescu".

Cu toată ironia fina la adresa 
lui Maiorescu, cuvintele hd l.'a- 
ragialc sînt cea mai elocvenții 
des, riere a vieții literare bucii 
n ști ne din acea epocă. O viața 
sfințită de Eminescu, Slavici, 
Creanga, dc atiți.i alți mari i ti- 
torj de limbă și. prorediiwi as.< 
rum ,i procedat insilși Caragiale 
ru M.iiorascsu, așexindr. 1 in coa
da uimi Lu.tc, la urma, după un 
Agop, să-1 așezăm și noi pe el 
Au. era in vremea acrea despre 
rare to* Car igialc spune „vremea 
de pruspei itatc curat morala*.

Al *1.
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Un nou
Despre rapoartele Parlamentu

lui României, despre imperfec
țiunea și uneori superficialitatea 
cu care acestea sînt elaborate 
s-au scris pagini întregi. Un 
astfel de r.iport este și cel al 
Comisiei Parlamentare însărci
nate cu elucidarea evenimente- 
lor din septembrie 'Ql, care a 
constituit și materialul de docu
mentare pentru emisiunea TV 
„Epilog la n ivetislii huilei". De 
ce spun toate acestea? Pentru 
că, dincolo de multe altele, afir
mațiile prezentate în Raport, d ir 
irr uficient documentate au dus 
la concluzii pripite care au pă
tat onoarea unor oameni nevi
novat i

.Subsemnata Turlorică lunana, locatarul imita
ții nr. 10 UNIC Vulcan, componentă a Societă
ții Comerciale UNIC SA. Vulcan, doresc sa va 
incunoștințez asupra faptului că, din motive 
pe care nu Ie cunosc, am fost prezentată In ra
portul amintit, drept membru activ al Consiliu
lui de Administrație al S.C. „Diamani" S.A., a- 
firmație falsă, nulă și neavenită, care mi-a a- 
dus importante prejudicii morale in fața eetă- 
țendo» orașului Vulcan ți a întregii țări.

care sînt cuprinse afirmații n».fondate la adre- 
,a mea, a fost realizat de o echipă do parla
mentari cart nici macar n-au avut circumspeo- 
ția de a mă interpela în problema care r»ă pri
vește aducîn 1 astfel afirmații total neîntemeiate 
la adresa mea. In același timp consider că o 
mare reponsabilitate revine redacției „Actuali
tăți" din cadrul Televiziunii Române, în Spe
cial «doamnei Camelia Hobe, al cărei profesio- 
■alism dovedit cu prilejul episodului anterior

P K O T E S T

Pentru mnoțlința dv. țin sa vă informez, asu
pra faptului ca nu am făcut ni; icaiată parte din 
Consiliul de Administrație al societății DIA
MANT Ia dorința mea, acest lucru fiind reali
zat „din oficiu" și totalm.’nte abuziv de condu
cerea «uninlitei societăți, in speranța că poate 
în acest fel vor putea obține acordul meu ew 
privire Ia trecerea magazinului pe care-1 aon- 
dn<, in patrimoniul S.C Dl AMAN )’

Trebuie sa xă informez insă, ca acest „trans
fer" nu a fo*d realizat, in ciuda numeroaselor in
tervenții „tle sus", datorita in primul rind fap
tului ca nu ar fi fost o procedură legală (în 
•peță, ilegalitatea coristitiiiix.. a D1AMAN 1 U- 

l.UI), precum și datorită strădaniilor mele ți 
ale directoarei societății UNIC SA. Vulcan (de
ținătoarea de di’rpi a spațiului), doamna Alina 
('ii >toiiii.

Cu toate .i< eslea, ignormd alegerea m> a cun- 
•liieerv.i S.C. DIAMANT mă numește — fără a 
elibera xieo decizie sau vreun alt act doveditor 
«onti .is> iu; al <!<• nune — în Con liul de Adrnl- 
nislr.il.il al >■<>< ictâții din care ni«i macar nu tac 
parte.

Durest sa sublimez fapt il ca raperhd muie 
mit dc onor reprezentanții Parlamentului, în

epilog la...
Pentru că lată, după c«; il 

lng. Alexandru Blaj, directorul 
minei Lupani. □ remis un di cp1 
la replica, la redacția ziarul i: 
„Zori noi" a sosit o nouă solicita
re de acest gen venită din par
tea doamnei Tudorica luliana 
locatar aj magazinului „Unic" .1 n 
Vulcan. Citam din .scrisoare.! 
domniei s le :

„Domnule redactor si f
Va rog respectuos să public ti 

in coloanele ziarului „Zori noi" 
protestul pe care doresc n 1 a- 
dre.cz Parlamentului și redacției 
„Actualități" din Televiziunea 
Română in legătură cu afirmați
ile eronate care s-au făcut la 
adresa mea in „P.aportul Comi
siei Parlamentare însărcinate cu

epilog !
elucidarea evenimentelor #n 
septembrie 91“ și prezent .te pe 
postul național de telaviatiwta 
in emisiunea „Epilog la na’ etișiii 
huilei".

Întrunit cunoaștem bine situa
ția doamnei Tudoi ică luliana pre
cum și a altor persoane „manipu
late" și „discreditate" I: f„nto
rn. itica societate DIAMANT — 
asupra căror» vom reverii — pre
cum si l.itcritâ ri’Spct tulul pen
tru adeiăr, ca o ;f?iință primor
diala a deontologiei gazetărești, 

am considerat c.i o îndatorire 
pur profesională, ic rdarea spa
țiului necesar publicării profes» 
tuliii doamnei I'ud ir’cj TulUsa,

TiberiU '

IX AMINE DE SIAI J
•S>(W in piwxa d» .fațUrwr.. examenele d< stal ale promoției jAȚîo 

de la l 'n.vrr-itat« n Tehnica din Petroșani, in cele doua la.uitați, 1 
a < inwrf de zi Și ■••■r;det au încheiat studiile 576 ingineri și 67 ’ 
subingineri care' au susțim*» sau urn ■ a. â sași susțină, in fața I 
• emisiilor, tezele științifice de ab.-ol pentru •' ulițim titlu) de • 
mpincr oi i subing nxr (T.S.) I

al „Navetiștilor Huilei", nu s-a mai ridicai iha 
păcate la același nivel in „Epilogul ta... naveliș- 
lii huilei", cel puțin în ceea ce mă privește. lw»4 
dsaavuează ideea eu trebuie șă-i reamintesc dk- 
tinsei realizatoare de emisiuni TV eâ unul din 
principiile eticii și deontologiei gazetărești, pre
vede faptul că orice material sau informație 
mHa — fie ea chiar din partea Parlamentului 
României — trebuie verificata înainte de Jifc- 
xarc.

Din toate aceste motive, consider ca o indb- 
taruc morală a Parlamentului ți a Televiziunii 
Române, citarea și difuzarea pi ezenLuliij pM> 
test, m vederea restabilim adev.-uatei mele jm*- 
gini publice, știrbită de afirmațiile trunchiat* 
prezrn . t». de aceste instituții pe care le «>•»• 
si.ler totuși onorabile.

Vă mulțiime -c I *

TUDOltK'A II I.IANA

Ntjl’xV ; Mulțumesc colectivului reda ționai x) 
totulianiiliii „Zori noi" pentru faptul ta reșpec- 
timiii-și profesionalismul caracteristic dovedite» 
«titra alte ocazii ți onorimlu si îndatoiirte gaaeW- 
rețli, au găzduit prol"st>(! meu în coloanele aiaeur 
Iui, fapt < e pune — cred — intr-o cu tefnt albă 
lumină imaginea mea in fața )ocuit«.:I r «bft Vă
ii a Jmlm

OAMENII MAI AU NEVOIE DE PARCURI ?
V.d-a Jiului este o regiune re

numită din punct de vedele tu
rc.tic, împrejurimile municipiu
lui nostru oferindu-ne unele din
tre < ele mai pitomțti frumu cți 
ale naturii: Defileul Jiului, cul
mile muntojie, dea urile impă- 
(hi. ile, stincile calc.iroa.se lucind 
in r.izeln soare li. cheile âpate 
in .linei etc, sint doar citcva.

i'o.itc ac < e fi .imus.'ți, Imă, 
un.i dintre noi le putem admira, 
de cele mai mul ori numai dc 
l.i di anță, cu pasul fiind mai 
gr< u de atins. Dm acest motiv, 
se .iiTitc n voia unor spații verzi, 
a unor parcuri in care să ne pu
tem odihni, recrea, admira fru- 
mu cțile d;n jur -,i re.pira un aer 
curat. Așa. după cum se spune 
ca „pădurea e-’e pl imimil natu
rii", tot așa păJ oile reprezintă 
„pl.imînu-' unui oraș.

Multă vreme, ora,ut Petr ,.,ni 
a font lipsit te un p ire, p;,r< >1 
vei hi fiin i lh/ru . odată cu dc 
molarea clă lirilor, Fn lor d că
rora au apărut noile construcții 
rlin partea nordică a orașului. Din 
vechiul parc, n-au mai rămas rle- 
cit cîteva relicve de magnolii... 
bolnave și ele, care străjuiesc 
clădirea teatrului.

în ultimii ani. a încetul sa :,e 
înjghebeze noul pane de lingă 
C.i>a dc cultura. Au fost idantați 
arbuști ornaim nl.di, sale u, cas
tani, brazi etc. S au amenajat 
ronduri cu flori, gard viu. A fost 
construită o fiul inii irti ziana. 
S .iu montat bai. i cimentate in 
.r iad pentru a nil putea li mu
tate de la loial lor. In ultimele 
luni, ar< ■ t țiu vcide, a în
ceput libiî înfățișarea unui 
parc in devenire. I’ciiuu am na- 
jari-a Im >, au cheltuit bum, i 
depu-. multa munrâ. Din n (, r j- 
eire. im ■ nu toți cetnț. ni! a< > ■- 
' in or i ințr I' g a . si ■ r,ticni 
ți ni pi i< cp nici obligația ca 
[ia.r-111, r.i orice bun public, tre
buie or i ut11 i in. . ijil. CeJe m a 
mari t. ă, iuni b. f.ic copiii ni 
' upi axe; h".ii| dar și maturi cute 
pojaih a p.ur ul in num ir d 
tul rh mare. Aoștia, lup floiilc, 
ramuri înflorite din arbu tii or- 
n un n li, piiieți al. i plantați, 
pu unii fi smulg cldar din r.ijrt- 
cin Incit nu o rl.ră a h ț ne zo- 
1c fi fi. rcplant.iți alții în loc, 
ca de altfel și pe marginile -ti i- 
zii (iriricipale Se joacă fotbal 
pe gazon, plinire rondurile de 
fiori și arbuști, "-o arunra liiitii, 

coji de semințe in jurul băncilor 
pe care ■.iau. Iri lo> sa lc pana 
in coșurile dc gunoi, m.toarn.i 
aceșLi rec ipienți, In.al, uneori, 
parcul are lin aspect jalnic. Ha 
/inul de i|>u care alinnntea/a 
finlina arteziana r" te Joi ui iii

pn .Iile. ' le. Illldc se jonra Capiii, 
ariiinind in ,ipa hiitii, familii 
i m te .lin copul, lloii rlc 1 .ovt . 
cu |>irii..|i condui.tilc le .ipâ 
din Ij.iz n. Majoritate.i ham ilor 
,iu la .1 i i| 4' . uri' Ir '. ’ii.i -e rlin 
loi ui lor și iniitc'e in allă par'e 
r in eh ii iii f.ița unor liloriit l 
Ihieori |>.neiil .se ,r itv minat :n 
I'c dc [jic.anjt pen'rii nle, i an 

■ i vitele sătenilor, pe 4 ile I ii 
se pinul ) țar.mi i il.ne, lina .a 
•:c iii’Ih ca-eă de (■■•.. la-1! m 
urma loi.

l o.ili’ aceste acte reprob il>.h 
■i il.itoic'.e p. dc o parie lipsei 

de educații a tinerei g nemții, 
util iii familie ciț .și in școli. Pă
rinții și p r o f e s o r i i 
ar trebui să se ocupe de <s.hu'.iti.i 
tineitlor vla lue. De a le in
strui in sjiirilul ordinii, discipli
nei, grijii față de mediul îiicon- 
jmiiior și axului obștesc, a dra
gostei țață de n.ituiă. Acest 
lînrii, se poate laic, mai ales a- 
t am, (in I exi tj atitea mișc iri 
c< oloi;i .te care propagă princi
pii!.. îngrijii ii ți protejării me
diului înconjurător și dragor.» a 
f.pa <le naliir.i.

Pentru a dezvolta la tli.aia 
mi ape ai ca-ta di agoste p •nlrli 
nitura și ociotii'.a ci. ar fi mim 
rit -.a se introducă obic. ml i.i|.
> xi-.t.i i ii Gl)—65 de ani in ’irmă, 
c in I. in fi c ire prim.ivarii. in 
Iun i mari ie. cra o „zl I h i <i 
s.vli: u pomi I u “. In ae. am
I -vm in . aiț; Je ț . o. .• «•».• ti mr. 
mergeau pe dealurile cu ți iile 
abrupte, din jurul orașului și 
tini ire el v planta unul sau mai 
i uilți pomi, tirinârindn-i cum se 
(lezxollâ, Ingi ijindu-1 și ot-cixiul 
< iii .mi le sint necesari, pină '.ă 
a.imu'u la maturitate, Incit • .î ne 

poata ofei i umbra lor racoreara. 
Rcinvinid aceasta frimm.i o tra
diție, tinerii și ar da • ama cit 
timp trebuie arborilor sa cicasca 
și < u sigm anțâ nu-i v ir rupe, 
ci din'contră ii vor piotcja și 
ingriji. S-ar r< pecii in felul 
acesta și zicala din b itrim care 
spline că „l-'iecatv <>m m viața 
Im. trebuie a sădeau.i m.n ar un 
pom".

Pentru atențmn irc.i x filatori
lor p ului și in leg itiir eu ce
ea ce nu trebuie sa l.n icnsi- 
<1. lăm ia ești nimerit ■ . se pla-

ez.< . Im loc in loc, i ilj ,țc cil 
iii, nțiiinca „nu rupciți fiorile'*, „nil 
culcați iarba", așa cum era obl
ei il în urmă cu zeci dt ani. 0- 
birci care a lat rezultau foarte 
bune. Ax ini in v, bre < ■ Pri
măria nu pic, disi nnc <1.- fen- 
duri ar h bine»’, mt ca evcH'u.ili 
sponsori să conf ționeze sau sa 
finanțeze procurarea accsto» tă
blițe avertizo.'.re fii (h • educa
tiv.

X icrii a tșTEFAN 
I’< troșnni

aragi.de
nislr.il.il
calc.iroa.se
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Pe adresa ziarului nostru a so
sit zilele trecute un mesaj emo
ționant expediat din Oxford — 
Anglia. Mesajul este trimis de 
un handicapat fizic și este adre
sat tuturor celor care, avînd ace
lași trist destin, doresc să cores
pondeze. In acest scop semnata
rul mesajului cere ajutorul zia
rului nostru, pentru a-și găsi 
prieteni în România, în mod de
osebit în Valea Jiului. înțelegem 
durerea pe care o trăiește prie
tenul nostru englez, cauzată de

Emoționant mesaj din Anglia
suferințele fizice. îi dorim sănă
tate și viață îndelungată. Ne per
mitem să îl considerăm printre 
prietenii României și ai Văii Jiu
lui. De aceea îi îndeplinim dorin
ța, exprimîndu-ne disponibilitatea 
pentru a-1 ajuta în continuare să 
corespondeze cu prietenii români. 
Iată deci, mesajul său : „Sint 
handicapat. Sint foarte singur.

Mi s-a povestit că în regiunea 
dumneavoastră oamenii sint foar
te prietenoși. Vă rog să mă aju
tați pentru a-mi găsi prieteni. 
Sper în ajutorul dumneavoastră. 
Dispun de foarte puțini bani. Vă 
rog să publicați micul meu anunț 
liber (n.r. — fără a percepe bani). 
Am nevoie de prieteni. Vă rog, 
să mi se scrie in oricare limbă,

pe adresa ALEXANDER, 86, | 
RIDOEFJELD ROAD, OXFORD, ■ 
OX 4—3 DA. ENGLAND". Orice I 
comentariu pare de prisos în j 
fața unui astfel de gest de prie- I 
tenie. Acolo, în îndepărtatul • 
Albion, printre oamenii obîșnuiți, ! 
necorupți de ferocea politică ji îl 
reîmpărțirii lumii în alte sfere i 
de influență, la care asistăm, j 
România, oamenii din Valea Jiu- j 
lui au adevărați prieteni. Să le î 
dea, tuturor, Dumnezeu sănătate ! { 
(Al.H.). S
-----------------------1

V1ND Dacia 1 300, an fabricație 1989. Preț avantajos. Relații : 
Uricani. str. Munfii. nr. 19/21, Tof tivi Attila. (3074).

VÎND Ilistodil și Cimctidin, medicamente și injecții pentru 
tratarea ulcerului. Preț foarte avantajos. Telefon 70310. (3057).

VlND instalație de încărcat sifoanc și îmbuteliat răcoritoare. 
Lonea str. Minerilor, nr. 8 (Brătianu). (3076).

VlND casă, trei camere, bucătărie de vară, garai și grădină 
cu pomi fructiferi. Preiau apartament două camere, zonă centrală. 
Vulcan, str. 1 Iunie (vizavi de preparație). (3081).

VlND Skoda 120SL, stare bună. R 1 ții : telefon 45826. (3085). 
VlND autoturism Skoda S 100. stare bună. Relații : Petriia, 

8 Martie, bl 14/20. (3087).

DIVERSE
*

ȘCOALA de conducere auto particulara — Busuioc, str. 1 De- 
Ci mbrie, bloc 57, ap. 15, primește înscrieri pentru școlarizare in 
practica conducerii autoturismelor.

Taxa — 20 000 Ici. 30 orc conducere 20 ore legislația rutieră. 
Școlarizarea se poate face și cu benzina cursantului. SI poate 

plăti și în rate.
Informații la telefon 45155. (3077).

PIERDUT legitimații bibliotecă pe numele Paraschiv Cecilia, ) 
elib rata de U. T. Petroșani. Le declar nule. (3086).

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Iuga Grigore Vir- 
gil, eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3072).

PIERDUT legitimație periodice pe numele Popescu Florina ' 
Simirfa, eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3073).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Păștinaru Adrian. J 
eliberată de E. M. Vulcan. O declar nulă. (3071).

Societatea Comercială
JîilWV SRL Timișoara

4 — 5 iulie

PIERDUT foaie de parcurs seria 160322, eliberată de IUGCCF 
București în 24 iunie 1992. O declar nulă. (3075).

PIERDUT legitimații bibliotecă nr. 7965, eliberate de U. T. 
Petroșani. Le declar nule. (3080).

PIERDUT permis pescuit pe numele Pantazi Florin eliberat 
de AGVPS Petroșani. 11 declar nul. (3082).

PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice pe numele IJuda 
Aureliân-Stelian, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (3010)

PIERDUT legitimație periodice'pe numele Coteț Nicolae, eli
berată de UT Petroșani. O declar nulă. (3041)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Văsii Săndcl, e- 
liberata de E. M. Vulcan. O declar nulă. (3050).

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Panuit Daniel, e- 
liberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3053).-

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 8 920, eliberată de U. T. 
Petroșani. O declar nula. (3034).

PIERDUT legitimație periodice nr. 8775. eliberată de U. T. 
Petroșani. O declar nulă. (3056).

PIERDUT carnet student pe numele Sandu Nicolae, eliberat 
de U. T. Petroșani. 11 declar nul. (3058).

PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice pe numele San
du Mihai, eliberată do U. T. Petroșani. O declar nula. (3066).

DECES

ofertă specială
adaos maxim 2 la sută

— cafea ness, țigări LM, bere austriacă, alune (200 
grame), cacao, cafea boabe, queen cola doză 0,33 1, produse 
alimentare, dulciuri Haribo, cosmetice renumite: Rcxona, 
Denim, Axe, Irischer, Credo, Impuls, CD, Gloria, Pond’s, 
Palmolive, Ombra; 250 sortimente jucării mecanice și 
electronice din Taiwan, China, Thailanda; scutece nou- 
născuți Dolly; ventilatoare birou, uscătoare de păr.

Vă așteptăm in Timișoara, str. Independenței 7 (Piața 
Bălcescu). (3017).

COLEGII meteorologi de pe teritoriu] Filialei Craiova al 
Regiei Apelor Romane regreta moartea fulgerătoare a vechiului 
prieten

I)E N1COI.O VJRGlL
Șeful Stației Meteorologice Paring (3081)

COMEMORĂRI

FIICA Victoria și nepotul Nclu anunță că s-au scurs șase luni 
de cîrid ne-a părăsit pentru totdeauna cea care a fost o minunată 
mamă si bunică

VOINICI MAR1A (MONȚI)
(308 I)

AU TRECUT zece ani dc cînd ne-a părăsit pentru totdeauna 
iubitul nostru soț și tata

CHIR AȘ CONSTANTIN
Dumnezeu să 1 odihnească I Familia. (3079).

DE REȚINUȚI
Aducem la cunoștința celor interesați că, pentru toate 

materialele publicitare (mică și mare publicitate, articole, 
reportaje și pagini publicitare), plata se va face anticipat 
apariț.ci in ziar, cu filă CEC sau numerar, la casieria 
Societății Comerciale „ZORI NOI“ S.A.
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Ultima oră |
1n Conferința de presă de la 

Ministerul Afacerilor Externe, 
domnul societar de stat Theodor 
Melcșcanu a anunțat ca vineri, 
la Moscova, va avea loc o nouă 
runda dc negocieri între miniștrii 
de externe ai Rusiei, Ucrainei, 
României și Republicii Moldova. 
In aceeași conferință de presă 
s-a anunțat că la Arad au loc

consultări între România și Un- ț 
garia cu privire la diminuarea c- . 
fentelor suportate dc cele două ! 
părți, ca urmare a embargoului • 
impus de CS al ONU asupra Iugo- I 
slavici. De altfel, purtătorii dc cu- I 
vint ai guvernelor României și II 
Ungariei se vor întilni mîine, la J 
București. „Subiecte arzătoare la ■ 
ordinea zilei 1 . (Al. II.)

Cotidianul de opinie șl Inlormațic a) 
Văii Jiului „ZORI NOI11 este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA

ECHIPA DE SERVICIU 
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Paul N1CULE3CU 
Responsabil de număr : 

Sorin OPREA
Corectura i

Emilia ACIIIREI și Viorica FIRTULESCV
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înființată conform De 
cizici nr. 208/12.1)6,1991 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.
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HOROSCOP
RAO

(22 iunie — 22 iulie)
Găutați să acumulați noi „cu« 

noștînțe“.
LEU

(23 iulie — 22 august)
Veți găsi unele documente „a- 

jutătoare" memoriei dv. slăbite.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Atenție, puteți cădea în plasa 
unei pasiuni dezlănțuite !

BALANȚA
(23 septcmbiie — 22 oclombrie)

Nu vă încredeți în promisiuni 
ce par din start lipsite de aco
perire.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Protecția cuiva bine plasat pe 
scara ierarhică e bună dar vă 
îngrădește libertatea de acțiune.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Complicații inutile...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Corespondență cu... bătaie lun
gă.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

O zi de vizite...

PEȘTI
(19 februarie — 20 marGe)

Dcar probleme de rutină, pen
tru astăzi.

BERBLC
(21 martie — 20 aprilie)

Se pare că ați intrat într-o 
„fundătură".

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Starea dv. de spirit se află 
într-o perioadă de tranziție.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Teatru astăzi o înlîlnire impor
tanta.

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na-, 

ționale din Republica MoD 
dova. Tclematinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Bună ziua, America !
11,00 Transmisiune directă do 

la Putna : canonizarea lui 
Ștefan cel Maro și Sfint.

13,00 Oameni de lîngă noi.
13,30, Jazz-Magazin.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Gon viețuiri.
14,50 Preuniversitarla.
15.30 Tcleșcoală.
16,00 Agenda muzicală.
16.30 Televiziunea vă ascultă I 
17,00 Actualități.
17,05 Repere Moldave.
17.35 Tcle-discul muzicii popu

lare.
17.55 ștefan, Ștefan, Domn cel 

Mare.
18,15 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. Gasa zbu

rătoare.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial.

Dallas.
Episodul III.

21.40 Reflecții rutiere.
21.55 In fața națiunii.
22,25 Microrccital. Chris Nor

mau
22.40 America la ca acasă (II).
23,10 Cronica Parlamentului.

— Actualități.-
23,10 Gong l
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