
ÎNSCRIEREA
CANDIDAȚILOR ÎN 

învățămîntul superior
Deoarece mulți cititori ai ziarului nostru ne-au întrebat, prin 

intermediul telefonului, ce acte sînt necesare la înscrierea, care 
a început de luni, candidaților pentru concursul de admitere in 
învâțâmîntul superior, publicăm precizările solicitate de la Uni
versitatea Tehnică Petroșani. La înscriere sînt cerute următoarele: 
diploma de bacalaureat (original), certificat de naștere (copie le
galizată), adeverință medicală MS. 1811, trei fotografii tip buletin 
de identitate, taxă în sumă de 1500 lei, acte doveditoare pentru 
candidații care solicită scutire de taxă (orfani, fiii sau răniții in 
Revoluție, salariu sub cel mediu pe țară).

înscrierile se vor încheia în 6 septembrie 1992.
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PENTRU FRAȚII NOȘTRI* >
Consemnăm o inițiativă deosebită a membrilor Sindicatului 

liber „Forum" al salariaților din învățămînt din Valea Jiului. Așa 
cum ne-a informat domnișoara prof. Andreea Pctrescu, lider al 
acestui sindicat și membru al Biroului Federației Sindicatelor Li
bere din învățămînt din România, urmează ca in cursul trimes
trului I al anului școlar să sc organizeze o nouă colectă de 
pentru copiii .și cadrele didactice din Republica Moldova, 
căutate îndeosebi lucrări ale clasicilor literaturii noastre. ______
istorice .și cărți cu cîntece românești. Cărțile urmează a fi donițe 
unor școli din Moldova, pentru a fi suplinită lipsa de materiale 
didactice cu care se confruntă cadrele didactice și elevii români 
de dincolo de Prut. (Al. II.)

AUTOBUZUL DE LA

carte
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lucrări

Conferința de presă e la
Consiliul județean

Despre bani, numai de bine...
Bugetul proiectat al județului 

Hunedoara era de 4583,5 milioa
ne lei. Gel aprobat, deci cel real, 
reprezintă cam jumătate din a- 
ceastă sumă — 2483,7 milioane 
lei. 532,9 milioane provin din 
veniturile proprii ale consiliilor 
locale, iar 1741 milioane prin 
t nsfer de la bugetul statului.

Pe primele 7 luni ale anului 
ir. curs cheltuielile se ridică la 
suma de 2058,7 milioane lei (nc- 
incluzînd învățămîntul, sănăta
tea. ocrotirea copiilor și handica- 
paților, care revine, acum, minis
terelor respective), distribuiți ast
fel: 62,9 mii. — cultură (muzee, 
biblioteci), 17,3 mii. — asistcn'ă 
socială (ajutoare sociale, casc de 
copii, aziluri de bătrîni etc), 301,5 
■mii. — modernizarea drumurilor, 
53,5 mii. — servicii publice (co
mandament militar, minori), 1085 
mii. — investiții. reprezentinJ 
82 apartamente, obiective de fo
losința comunală (281,6 mii), du
blarea aducțiunii de apă de In 
Valea de Pc.ti, extinderea ame
ți jai ii hidrotehnice de la Ginciș 
»(<

Ca urmare a insistențelor Pre
fecturii și Consiliului județean 
Deva, Guvernul României a a- 
probat prin Ordonanța nr. 12/92, 
utilizarea sumei de 412 milioa
ne lei, pentru 14 obiective de in
vestiții comunale, conform 
liste de priorități, între caro 
introducerea gazului metan 
Valea Jiului.

GAZUL METAN — 
„VISUL DE Al R” 
AL \ AII JIULUI

Problema aprovizionării 
butelii a Văii Jiului poate 
zolvată doar prin 
puțin a unei părți 
la o rețea dc gaze 
ccsarul de 35 000 
urma să fie cedat, 
492/90 de Termocentrala 
șeni. dar in momentul dc 
nici nu poale fi vorba de 
ceva. Finanțarea lucrărilor 
gistrală și mont»)), cea. 50 
lioanc lei, va fi suportată de 
siliul județean Hunedoara, 
a făcut toate demersurile
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sare, devenind, astfel, titular de 
investiție. Lucrarea a fost în
credințată, pentru proiectare 
IP1I, lucrările de montaj, pentru 
2 cartiere din Petroșani si unui 
în Vulcan, urmînd să demareze 
în acest an, în colaborare cu 
RĂII .și Liga sindicatelor minie
re. Se preconizează că în 1992 se 
vor finaliza lucrările la stația 
de medie și joasă presiune și lt 
magistrală. Valoarea totala a in 
vestiției la acest obiectiv, incltt- 
zînd extinderea spre ost — ma 
dificilă — .și spic vest, se ridic; 
la miliarde de Iei.

în concluzie, gazul metan la 
bucătărie rămine un vis frumos 
singura realitate palpabilă fiinc 
deocamdată tichetul și coada 1. 
butelii...

In repetate rinduri — chiar cu prilejul vizitei noastre la Ani- 
noasa — locuitorii acestui oraș ne-au întîmpinat cu o rugăminte. 
Despre ce este vorba ? De la un timp încoace SCTLSA Petroșani 
a suspendat cursa Petroșani — Aninoasai cu plecare de la ora 22. 
Lucru care a dus la ingreunarea. dacă nu chiar imposibilitatea 
întoarcerii acasă a navetiștilor din Aninoasa. E drept, nu sînt ei 
prea mulți, dar e păcat să rămînă noaptea pe drumuri în Petroșani 
din motive de transport.

In acest context, am preluat rugămintea pe care o adresează 
locuitorii Aninoasei, ca autobuzul Petroșani — Aninoasa, de 
ora 22 să fie repus în circulație. Sperăm ca SCTLSA să fie reci 
tivă la rugămințile oamenilor. (T.V.)

SĂNĂTATEA ÎN 
PERI I

la 
■cp-

•

I
I 
I 
I

Ștefan C IMPOI

De la un timp 
vin, nouă și altor 
lui pe care-1 reprezintă cotețele de animale amplasate de 
„gospodari" inconștienți in imediata vecinătate a Spitalului și Po
liclinicii din Vulcan.

Recent, domnul doctor Gavrllaș. consilier al orașului, a aver
tizat public că dacă aceste „gospodării" nu vor fi distruse, aici se 
va crea un focar de infecție care poate pune sub semnul îndoielii 
însăși eficiența tratamentului d n cadrul instituției medicale vul- 
cănene. Poate că. acum in ai 12-lea ceas, mesajul lansat in eter 
de linul din slujitorii lui Hipocrat va fi recepționat acolo unde 
trebuie și măsurile ce se impun se vor lua cu maximă și eficientă 
rapiditate. Pentru ca acest real pericol contamin.itor să fie înlătu
rat, odată pentru totdeauna din preajma Spitalului. (Ț.V.)
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Din nou cozi

S u b v e n ț / i
vulcăneni

Cu salamu-n

r Dc curind, Primăria și Consiliul local din Vulcan nu fost 
„gratulați" dc către membrii Consiliului județean — prin decizia 
749/1992 — cu o subvenție în valoare totală de 4637 mii lei. Cu 
această piu: are de Ia bugetul dc stat, veniturile totale ale bugetu
lui loca] s-au stabilit la suma de 32 189 mii lei.

Enorm, veți spune. Insă la o „casă" atît de mare, precum Pri
măria și Consiliul local, suma nu este de n itiiră a pune probleme 
intri bării „ce facem cti atîți.i bani Dimpotrivă.

Intr-o recentă reuniune, Consiliul local a stabilit deja puivt 
cu punct, leu cu leu și bănuț cu bănuț, destinația acestor fon lari.

n r.

Deși s-a trecut la 
pîinii pe cartelă, cozile din 
magazinelor n-au dispărut, 
dimineața zilei de 1 septembrie, 
astfel de cozi s-au semnalat la 
centrele de vinzare a piinii de 
pe lingă magazinele alimentare 
din cartierul Aeroport Petro
șani. Golurile în aprovizionarea 
cu pîme persista, spre nemulțu
mirea cetățenilor, care așteaptă 
și pierd ore în șir să-și cumpere 
piinea raționalizată. Iar unii se 
întreabă, cu amărăciune: la ce 

raționalizarea? (V.S.)

cu punct, leu cu leu și bănuț cu bănuț, destinația acestor fon 
Astfel incit, la ora actuală, dat fiind modificarea Ilotărîrii 
80/1992, structura cheltuielilor bugetare este următoarea:

— Gospodărire comunală și Iocativă: 25 852 mii lei;
— Energie termică pentru populație: 15 852 mii lei;
— Gheltuieli pentru organele administrației locale; 4837 mii
— Cheltuieli de personal: 3575 mii lei;
Să înțelegem de aici că pentru viitorul apropiat, sc vor i 

bunătăți problematicele situații legate dc gospodărirea orașului,

lei;

Ba înțelegem de aici că pentru viitorul apropiat, se vor îm
bunătăți problematicele situații legate dc gospodărirea orașului, ca 
va crește capacitatea și calitaka furnizării de apă caldă menajera 
și că se vor încălzi mai bine caloriferele, că reprezentanții admi
nistrației publice se vor implica mai mult, in rezolvarea prob).•mo
tor noastre, iar personalul Primăriei va deveni mai activ ? D ică 
toate acestea sc vor realiza înti o mai mică ori mai mare măsură, 
înseamnă că fondurile au fost judicios utilizate, iar banii nu sau 
dus pe apa... dezinteresului.

Tibet iu V IN'I'AN

>S-a intimplat in noaptea de 27 
anglist, la Petroșani. Mai exact, 

i către ora 23, o Dacia circulind cu 
luminile stinse (nr. 2 IU) 5603 
proprietatea lui Lozanschi Ghcor
ghe) încerca să se strecoare ne
observată prin preajma „Abato
rului". Dc la a vrea și pină la a 
reuși este însă o cale lungă. Lu
crătorul de poliție Nicolae Maxim 
a intuit că c.le ceva nccnr it la 
mijloc. A urmat
'■emu de „trageți pe dreapta 
cilt de poliți ,t. Ți-,ii găsit! 
șina a demarai in 
încercind sa scape 
Film cti suspans 7 
chipajijl polițiștilor
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TRANS de la l.ivczeni 
pe un drum lăturalnic, autoturis
mul a fost blocat. Odaia cu contro
lul a Ieșit la iveală și motivul 
pentru care conducătorul auto a 
refuzat să se supună 
dc oprire. Stupefiat, 
poliție a descoperit 
cantități „cn gros" de 
Proveniență dubioasă, 
furt calificat în dauna 
public. Așa se numește 
țiiinej care a generat lanțul 
încălțări ale legii 
h anii Ghcorghe și Urmarea Dan, 
lucrători ai „Abatorului", Ia „a- 
fumâloric" care au dat Iui Lo-

urmărire, s-a tras 
avertisment si in 
NERAJi

semnalului 
agentul de 
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mezeluri. 
Mai exact 

avutului 
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zanschi Ghcorghe 1.4 kg carne 
tocată. 18.7 kg salam de vâri, 
3,8 kg parizer „Sarmis", 2,2 kg 
ciolan afumat — total prejudiciu 
9855 lei (se observă că era vorba 
numai de produse la acea dală 
„subvenționate". pe care omul 
cinstit nu le-a găsit luni de zile 
pe pi.jjă și lui Poabar Alexan
dru. 2,9.>0 kg salam de vară și 
1.3 kg cirnați „Cai păți". Tot Ar- 
deleanu Ghcorghe i-a dat Iul 
l ingurar Samir, contra unei „pla
se" cu produse fine — băuturi șl

Calin IIOI.BAN

(Continuare in pag. a 3-a) ,
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RAPORTUL
Comisiei parlamentare (III)

„Telefoane suspendate”, 
apeluri repetate

„Numărul mare de accidente de muncă, 
mai ales mortale, face ca mineritul să fie 
meseria cu cel mai înalt grad de risc. Spo
rul de periculozitate și sporul de subteran, 
acordate minerilor de către primul guvern 
al Revoluției reprezintă o acțiune repara
tul ie. S-a îndreptat astfel, parțial, o mare 
nedreptate a trecutului comunist.

Tot ca o reparație morală vrem să adu
cem la cunoștința opiniei publice o evi
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Telefonia, 
o 
ți

dență a accidentelor de muncă, o statistică 
a morții, eșalonată pe ani. Pe ani lumină. 
La vremea respectivă presa nu avea voie 
să scrie un cuvînt despre morții adincului, 
pentru a nu tulbura atmosfera festivă a 
epocii. Țara trebuie să știe că Pe fiecare 
tonă de cărbune plecată din Valea Jiului 
a curs cite o picătură de singe“.

Valeriu BUTULESCU 
Secretarul Comisiei

Avarii (evenimente) deosebite soldate cu accidente 
la minei® din Valea Jiului

Nr. accidentați
Anul Unitatea Evenimentul produs TOTAL din care: 

mortal

1970 EM Lonea Căderea coliviei 2 0

1971 EM Vulcan Decuplare vagonete și rulare
liberă pe plan 3 1

EM Lupeni Surpare 2 2

1972 EM Paroșeni Explozie de metan și praf de
cărbune 6 6

EM Petrila » Manevră cu mașina de extracție
in timp ce se lucra la cabluri 2 1

EM Uricani Exploz.e de metan 43 43
EM Lupeni Surpare 2 2

1983 EM Lupeni Aprindere de metan 3 _
EM Aninoasa Surpare 3 1
EM Anîr.oasa Explozie de metan 3 —

1984 1PCVJ Explozie întrerupător UITUC 3 1
1985 UP Lupeni Explozie in cuvd ulei a unui

aiiloti anMormalor 4 3
EM Aninoasa Explozie de hidrogen la asa-

narea unui foc 5 4
E M V. de Brazi Căderea chiblei in puț 4 4

1986 EM Vuican Explozie de melan 27 19
EM Vulcan Sui pare 3 _
EM Lupeni Surpare 3 3
EM Uricani Lu i u sub tensiune 4
V. de Brazi Căderea dublei in puț 4 3

1987 EM Țebea Aprindere de metan 5 4
EM Lonea Aprindere de me'.in 5 2
EM Petrii.» Su rpare 4 1

1988 EM Livezeni Surpare 5 1
EM V. de Brazi Aprindere de metan —
EM Uricani Aprindere de metan 1 —

1989 EM Lonea Pilier Căderea cbiblei fti puț 4 4
EM Petrila Sud Desprinderea staț.ei macaralei

de mină și surprinderea muncito-
ri lor 3 —

1973 EM Petrila Explozie de hidrogen in gara-
jul de locomotive 1 -

EM Aninoasa Surpare 3 1
EM Livezeni Explozie de metan 4 1
EM Lunea Surpare 5 4
EM Lupeni Explozie gaură stată 3 —

1974 EM Paroșeni Intoxicație cu gaze rezultate
fie Iii arderea benzii 3

UP Corcești Explozie întrerupător CITUC
dc la stația de pompe 4 —

1975 EM Aninoasa Aprindere de metan 4
EM Vulcan Intoxicație cu hidrogen sulfurat 4 1
EM Petrila Devierea cablului de ghidai e al

coliviei 4 1
EM Vulcan Sui p ii c 3 2

1976 EM Petrila Aprindere praf de cărbune 4 2
1977 BTAPS S-a răstui nat maș.na 3 —
1978 EM Lu|veni Aprindere de metan 17 —

1979 EM Dilja Aprindere de motan 8 —
1980 EM Petrila Aprindeie dc melan 7 4

EM Livezeni Api indere dc ni lan 77 51
EM Livezeni Surpare 3 1

1982 EM Petrila Api indere de praf de curbune 29 14
EM Paroșeni Explozie de melan 25 27
EM Vulcan Explozie de metan 38 29
EM Lupeni Caderea coliviei in puț 7 7
EM C. lui Neag Surpare in suitor 3 —
SUCT Ar.șj cu acid sulfuric la Iran-

sportul acestuia 4 2
1991 EM Uricani Aprindere de metan 12 —
1992 EM Petrila Sud S-a rupt podul de lucru din

suitor. 4 —
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Nu este nici o noutate că va- I loarea unui obiect rezidă în e- I ficiența și funcționalitatea 
* la parametrii pentru care a 
«conceput. Necesitatea, 
| și indispensabilitatea fiecărui J cru este hotărîtă numai de 

în cauză, cărora le aparține, 
f care sînt conectați la sistemul J cial ca o cerința individuală 

integrare in colectivitate, ce 
poate exista fără 
individului, a indivizilor, 
să „atrasă" în marele 
social al informației. în 
explozie a cunoașterii. 
fără doar și poate, reprezintă 
culme a inteligenței umane 
serviciile sale joacă, intr-o socie
tate modernă, intr-o lume a con
trariilor. cel mai mare rol de 
menținere a unor relații înler- 
umane, internaționale sau in
tercontinentale. Dar să lăsăm 
lumea largă și să ne întoarcem 
pe pămintul nostru, aici acasă, 
la Petroșani. în cartierul Con
structorul undo de aproape două 
luni blocurile K. I, D, s au des
prins de „Satelit" (Oficiul PTTR 
Petroșani) după o scurtă trecere 
a unui excavator caro fusese 
trimis să-și facă datoria cu lux 
de amănunte, pentru repararea 
străzii (poate cu același nume) și 
din considerente umane cupa 
cailor putere di dinții ei de fier 

necariați. a Iu d cablurile tc- 
■, tei fellndu-le într-o cli

ma re decit un

I
I 
I
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lefonice, 
pă cu nimic mai 
apel telefonic.

Strada, pină la 
rat. dar cablurile 
vut puterea să-și 
rămînînd fără viață în pămintul 
reavăn și rece al nepăsăiii. Ur
mărirea lucrărilor în această zo
nă, trebuie făcută și de cei de Ia 
telefoane (s iu greșim ?), secția

I urmă s-a rcpa- 
ntt an mai a- 
chcme stăpînil

I
I
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ț Sa incbei.it o stagiune, im pe 
alta stagiune. In Uliii—l'.)92 J.i 

fi teatrul dramatic din Petroșani, 
n care poartă numele „I.D. Sirbu" 
a s-au montat in premieră 11 spec- 
| taeole. In pofida lipsei acute' oc 
factori, s-a reușit deci, ca aiio.ll 

teatrului Să nu ramrnă alb. Din 
J neiericirc, cil cele 8 spectacole 
[s-au susținut in total numai 7(1
• de reprezentații. Fața de anii 
a 1985—HG cind se jucau, este ane 
3 varul, m alte condiții, peste atil) 
f de rcpr< z. nt iții anual, dccufle- 
. rea est' evidentă. Comp.irind in- 
, sa cu alte instituții avind același 

j* profil, nu si poate spuni ca Tea-
* Irul di miatic, „I.D. Sirbu" este 
S in urmă. îngrijorător a fost și 
H numărul mic de spectatori. Așa- 
I dar. și bune, și mai puțin bune 
. p< nlru stagiunea trecuta. 'Fot la

3 „cele bune" sa trecem și ed'li.i
I a Festivalului concurs „loan 

* D. Sirbu", din luna decembrie. 
ÎCe va li in stagiunea care abi i 

s-a descins ? Iatu o întrebare la 
ș care se conturează un posibil răs- 
j puns. Teatrul a primit din par- 
’ tea Departamentului „informa- 
I ții" al Guvernului României, prin 
J grija șefului acestuia,

Gaius Diagomir, 1 
pi nti u reparații, 
insa, la prețurile 
5 milioane dc lei.
Guvernul a dat „t 
mind i i, 
tenție, sponsori!) să se finalizeze 
lucrul. Clădire.» arc nevoie ur
genta do reparații amănunțite. 

Teatrul se va confrunta in con
tinuare cu lipsa de actori. E?i 
care in prezent sînt „la pensie" 
au revenit în activitate ini ere îmi 
sa ajute. D.ir nu este suficient. 
Lipsesc îndeosebi actorii tineri, 
avind c alificare corespunzătoai e. 
Iar cind ii avem, unii le mai fac 
și greutăți. Este cazul doamnei 
l.erida Buchholtzcr, caic 
dreptul la obținerea unei 
golii profesionale superioare, dl 
rectorii] 1-a întocmit din timp 
dosarul necesar (tot nu scăpăm 
de moda dosarelorl) iar „forurile 
superioare (altă expresie caro de
finește exact imobilitatea din cul
tura noastră postdeccmbrist j)
doim". Au probabil... sertare. 
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. Altfi 1 spus, 
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prin resurse proprii (a-

are 
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intieținere, care puteau evita da
că nu in totalitate impactul, a- 
tunci durata reparațiilor și eco
nomisirea și pentru firmă a ct- 
torva milioane de lei. Acum, pen
tru „legarea" celor izolați va fl 
nevoie, poate (nu știm soluția), d« 
o pozare aeriana a cablului caro 
deocamdată nu există, și care, 
pentru procurare, necesită bani, 
muncă și... risipă.

Apelurile către conducerea ofi
ciului au rămas deocamdată și 
fără ton și fără speranțe imedia
te pentru cei care ne-au adresat 
o scrisoare de suflet, rugindu-n9 
să le facem publice necazurile.

Desigur, cei in cauza beneficia
ză acum de o „clauză" nevotată 
în Parlament, „a trecerii timpu
lui", valabilă însă ca un deservi- 
ciu: nu plătesc impulsurile. Intre 
aceste două situații de izolare 
și dorința abonaților de a se co
necta la circuitele acestei vieți 
trepidante, cineva sta pasiv, du- 
cînd o politică de „asuprire" prin 
explicațiile de genul „nu avem**, 
„nu noi i-am rupt", făcind în 
cartierul Constructorul să se 
nască o „alianță" a nemulțumirii, 
pe buna dreptate, Iși caută acum 
și un statut juridic.

Mă gindesc și la excavatorul «u 
pricina, care în lunga lui „carie
ră de ardere", a construit 
și atîtea drumuri și blocuri, 
pozat atitea .și atîtea cabluri 
lcctrice șl telefonice, că 
s-a supurat după ce a văzut atî
tea nedreptăți, simțind și criza 
de motorină ca o ofensă la sta
tutul lui de „OM" puternic, mai 
puternic cînd vrea dccît orice 
rugăminte a unui copil care vrea 
să vorbească cu mama 
lefon.

Dar ce in-am luat și 
plicații ?

atîtea
a 

«’ 
poate

lui la le-

eu cu ex-

Bord NEAMȚU

soluție ar fi — directorul 
Ve- 

. a apreciat bine — înființarea 
Petroșani a unei secții de ac- 

a Universității „Tudor Vla- 
r|in Craiova. Există 

a-, 
pentru 

nivel 
Dacă

O
teatrului, domnul Dumitru 
le.».
I.i 1 
toric 
dimirc ,cu“ 
avansată o idee și, se pare, 
vcm și forțele necesare 
pregătirea artistică la un 
bun, a viitorilor stuclcnți. 
vrem cadre calificate, trebuie sâ 
le creștem. Altfel, nici intr-un 
caz nu vom ieși din impas. Este 
și situația din alte sfere de actil- 
vit..te, In cultura în'a. lipsa ca
drelor i-stc mult mai acuta decit 
pare.

Pe afiud Teatrului se anunță, 
o noua premiera din dramatur
gia romanească, „Bătăi in plus" 
(„Există nervi") de Marin Soreș- 
cu. I n spectacol montat in regia 
lui Dumitru Vclea și cu sceno
grafia Elenei Buzdugan. (Jn 
•Spectacol gindit modern, o sceno
grafie deosebita, un spectacol 
Li realizarea căruia fiecare om 
din teatru, de la ador la mași-. 
nist, are un rol de îndeplinit. Se 
intenționează prezența teatrului 
nostru cu acest spectacol in Fes
tivalul concurs dc arta dramati
că „Ion laica Caragiale" care vi 
avi.a loe la București. în noiem
brie. Ieșim, vasăzică, în „lume**, 
Se vor juca și in continuau» 
spectacolele trecutei stagiuni l 
„Femeia contează", „Tirfa cu res
pect", „.lesus Christus, Rcx Mol- 
daviac", „Bieții comedianți". In 
dvoembrie, ediția a doua a fesfb’ 
valului concurs „Ion D. Sirbu", 
tind vom fi gazde, festival, care, 
se știe, începe in ziua de 4 da» 
cembric. de Sfinta Varvara. Pro
iecte, intenții mai mult sau mal 
puțin clare, dorință de nuincâ, 
lipsa de bani și mai ales de pu
blic Să speram totuși într-o re
vigorare șl la Teatrul dramatl# 
„Ion D. Sirbu", o revigorare eara 
nu sc poate realiza fără sponso
rizare adecvată și fără un ><>rl- 
jin total din partea oamenUof 
de cultură din Vale, din partea 
administrației locale și a agențl- 
Jor economici. In fond, teatrua 
este aț nostru, al tuturor

llorațiu ALEXANDllESCU

incbei.it
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Surplus de „carne”
Mai multe persoane ne-.iu adus la redacție, pentru a ne con

vinge și no de adevărul celor spuse, eșantioane din piinea cum
părată in piața agro.iliment.ua din Petroșani dar fabricată A 
comercializată de întreprinzători particulari și vindută la prețuri 
astronomice. Ce nu găsești in piine! Guie sfoara, ață. noroi... Mii 
nou. se poartă ging miile. Și chiar viermii. Surplus de.......carne",
Oare cei care au obligația de a controla calitatea mărfurilor ali
mentare și de a proteja astfel cumpărătorii nu trec -i prin piața, 
pv .a Petroșani*’ <C H )

MIRAJUL t

Hotărit lucru, mirajul l.to aluiui ramine. In seara zilei de 1 
septembrie peste 10U de tineri din Petroșani au plecat cu trenul 
l.i t.'ostinești. ffn sejur cit mai însorit. Deși, calendarul arata o 
lună tomnatica, plaja se poate face din plin. Iar prețurile sint 
aiuin mii accesibie. Oi icum. vacanță plăcută, prin Agenție 
Petroșani a Biroului de Turism pentiu Tin ret. (AI II.)

5
ÎC.i insațamintul c>)da?a

instituțiilor bugetare in crea ce 
privește fondurile alocate de onor

S Guvernul de tranziție — a deve
nit de notorietate. Nu ne mai

| miră. Din nefericire se a.iun>t--, 
m unele locuri, în situații li-

K mita. Este și cazul Școlii g< nerale 
|nr. 6 d.n IXtrosani. Zugrăvelile 
• de peste vară s-au făcut pe „des- 
« curcate". Cadrele didactice au 
■ „dat la pompă" și clasele aiat.i 
$ oarecum. Necazul cel mure il 

creează sala de sport care se află 
B in situația de a fi scoasa din cir- 
E cuitul didactic si inchisă. C.adi- ■ rea nu mai prezintă siguranță. Se 

■ poate (năbuși tavanul pc-ste copii.
Și aceasta pentru ca nu a fost re
par d din lipsa de bani, de ani

Pentru șomeri
p*

P< ci'eva z '»■ s-a desc his un curs de calificare a șomerilor în 
pruiilul elcc'.rumec mic — dop nator de aparataj pentru uz casnic. 
Este organizat de Ofi< iul pentru munca și protecție socială din 
Petroșani. Pentru început cursul are J7 persoane, testate în prea
labil. Am lost informați ca, pentru cele 30 de locuri cit va avea 
cursul, se vor susține noi teste pentru cei care doresc să se caii- 
licc in ac meserie. Cursul «ire o durata de ^ase luni, se vi 
in ia prii tr-un exarn- n de absolvire și se desfâșn.iră J.i Liceu] 
ml.sti.al minier dn P< troș.ini, de lingă „UMIHOM", (sediul 
' i al Grup .lui șio.ir) (T. SI’ATAHU)

f

„Nou sistem de
impozitare”

D*. ia 1 eptcmbric st <ipli.a in nou si»Um de impozitare pe 
■ ' ■'» e v» nituri, pentiu fi e Iran ă

d' ' cs- 1 ;|J b i irnimd a ți . il< u ata impozitarea in funcție de 
■' uo iK iri: o '■,ii..a I a la are *■ adatigâ un anumit juocen- 
1° •" st fel. in ■hui li. . arei ir.in <_•, intre limita minima și 

■' • r:î inia a ura p feerii r i unui impozit 
seni u 4e mii miri, propoi țional cu cr. terva 

■ ■ -n ui ului pentru mun a lui.
■. ‘■ nibr; p >• salariul minim (brut) pe țară 
' .ist t urna, de £niplu, se m .kIivj fl in 

nituri im; -oabile care este mtr, 'jjn| J,.j șj 
" ’i'i a . ia dariil minim net, pe care si- 

n mina, e .i i in vedere urm.1L0.1r1 le; se re-
' ' " 1 ' a *’’ nip t. de 1 HI î lei. plus 25‘'/ri din ea ce depa-

1 •' ' ‘ • '! iul minim e| tiv ; o tară <• te 'le 10 171 
!■ i

11 - • u'-a im. uid i plata 1 >'| '.urilor '..i .u i.ile
| ' i ' ' • ■ . ' r ‘ 1 , ■ I J < • 2

Greva foamei

a i '.'o i< i. a i.. 
' i tul il _ i

fn «i m-. t ■dru
i re
’-t ■.

• r. .ne
• 1 •
■ :

♦ J ; i de

Ibll
In

' ia 'I , jț va b . < hio-.-. i| |e r.;.' ->. itoarr*
i ..' niral* acum Imului pe u a a un anunț* 

J-.'.'A *. II ,-î
Mi t •. Ul ' inc . • ir.

'"m iei n rT- ipiulni
• ar. piaț i.

< ii’.ti .il.1turi

Ic
„sîn tem

linea

i i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
V

)I
l

• ■Sorind
mu) m

■
jr”*n»’d 

mn,?

de zile, acoperișul. Apa de ploaie 
intră 1:ine mersi. A fost grav a- 
lectată tencuiala — pereții arată 
„verzi" de mucegai. .Apa a ajuns 
la structura de rezistență. O re
parație costă, in actuala situație 
economica, bani grei. Școala nu a 
avut alocat pentru reparații in 
acest an. nici un leuț, liberalizat 
sap nu. l’rof. dr. Vasile Gora.n, 
directorul școlii, bate zadarnic 
la Uși. S-a adresat și prefecturii 
.și primăriei, și Inspectoratul.ii 
.școlar. Primește de peste tot răs
punsuri negative. Nu sint bani. 
Unii măcar refuză politicos. Alții... 
Cind a cerut sprijin primărie), 
a primit o... adresă. Poartă nu
mărul 844. Pe hirtie stă scris ne
gru pe alb că dacă sint situațiiFestivalul latinității

După remarcabilele spectacole susținute la Costinești și Bucu
rești, in primele zile ale lunii septembrie, participaniii la „testi
culul latinității" sosesc astazi in județul Hunedoara Sint prezente 
formații de folclor din liomănia și din numeroase țari ale lumii, 
dintre care amintim: Israel, franța, Grecia, Polonia, Mexic, Ucrai
na ș.a. Manifestarea este organizata de Compania de 'Turism pentru 
Tineret și Ministerul Culturii. Programul pentru ultimele zile ale 
festiva.ului se <<mmță deosebit de bogat. Vor avea loc spectacole 
la Des a și in amfiteatrul natural de la Costești, prilej cu care 
oaspeții și publicul larg vor putea cunoaște mai bine istoria mul- 
timihnara a poporului român, vor putea vizita cetățile dacice 
Hlidnru și Costești precum și celelalte vestigii. Un festival aj prie
tenii i tinerilor de prctutinrkni. Și-au anunțat participarea și mșri 
personalități culturale din țara și de peste hotare, membri ai 
corpului diplomatic — manifestarea fiind patronata de UNESCO 
— membri ai Consiliului județean, prefectul județului, primari, 
pai lame ntm i, alte personalități culturale de frunte din țara și 
din județ.

Calin HOI.BAN

Calea navigabilă Rin—Main

(pe 
mai 
era 

lun- 
legă-

di osebite, directei ul să se adre
seze (sic!) pi imarului. Pai n-a 
făcui o o dată.’ încă o dală să sq 

m ii adreseze? „Noroc că 
plouat ast.-i vară" — zice cu 
duf domnul director. Dar la 
nă? Așadar, Școala generală 
6 din Petroșani — extremă 
gențâ! Se dărîmă o clădire,

Iar-: 
nr. 
tir-

- ---- ----- unt-
spațiu de învățămînt .și contabil 
litatea Inspectoratului școlar Sț-d 
flata la Deva (cum sîrit mai tf- 
proape dinții decît părinții, hanlif 
puțini cîț.i au fost, au cam rămăSC 
pe la ..județ", ca pe timpuri, 
tot contabila aia este pe post dd 
>-V1lc_ spînzurâ“). asistă impa
sibilă. „Bravos, națiune, hmal 
să-ți fie!”.

Călin ilOIJJAIf j

I
I evidența 
I
I

DUBLA

Am ajuns, in sfîrșit, să vedem 
piinea stind in rafturi! S-au dis
tribuit cartelele — negre, roșii —• 
pe care putem lua piine de 500 

Igr. la prețul de 20 lei, mai mică 
decit piinea de 500 gr. de 15 lel.„ 

IUnii spun că diferența provine 
de la culoare, alții că de la Sto- 
lojan. Nu înțelegem insă de ce 
e nevoie de încă o evidență, pe 

moment ce omului i 
pe cartelă, cind și-a 
Nu e suficienta con- 
pe criteriul marfă —

. tabele, din
I se bifează,
• luat raliaI

I
Ieste disponibilul p 

le afaceri? (Șt. C.)

tabilitatea
bani sau cineva vrea sa știe care 
este disponibilul pentru eventua-

Dunăre
concurența transporturilor fero
viare și auto.

Deocamdată numai vasele euro
pene, cu 2,30 m. linie de phiti- 
i e, 
tone, 
acest cana!? 
uircula pe Pin, dar ,și la noi 
Dunăre, nu vor avea acces 
aceasta z.on i, deoarece ar m 
fundul canalului. In aceste situa
ții mărfurile vor fi transportate 
de la l’assau, pe Dunăre, <u ca
mioanele pin.i pe Main sau Hin.

Canalul a fost amenajat de 
Societatea pe acțiuni Pin — 
Mam — Dunăre (ILMD) care s-a 
înființat acum 61 de ani și are 
doar ciliva mici acționari. în- 
trucit Germania I'cder.'dă .și B«l- 
varia dețin, din 1919, mai mult 
de doua treimi din capital.

Așadar, după 30 de ani de 
eforturi financiare și construi tive, 
s-a terminat leg*,«tura dintre Rin 
— Main — Dunăre, realizindu-se 
un vis vechi, o calc navigabilă 
între Marea Neagră și Marea 
Nordului.

desfășura deschiderea oficială în 
prezența președintelui german Hi- 
cliard von Weizsacki r.

Proiectul, consiind in legătura 
dintre Marea 
rea Neagră, 
loric. Prima 
anul 793, pe 
Mare. Nici 
prevedea să 
Dunărea, 
18 ii) in timpul regelui 
a Bavariei, n-a avut

Mu- 
is- 

din

cu un deplasament de 2000 
vor putea sa navigheze pe 

Șlepurile mari care 
pe 
in

n;te

Nordului și 
are o autentică 

idee datează 
timpul lui Caro! cel 

1 .udwigkanal, 
lege riul 

inaugurat la

care 
cu 

iulie

In urm.'i cu o luna au fost de
gajați ultimii metri din canalul 
care face legătură intre Pin — 
Mam — Dunăre. Lucrurile de pe 
tromonul de 171 km, intre Bum- 
berg (pe Jtin) și KeHimcim 
D.m.ire) s-au desfășurat 
mult de 30 ani. Obiectivul 
crearea unei artere, pe apa, 
ga de 3ăoo km, facindu-se
tura dintre Murea Nordului și 
Marea Neagra. In v.dcroa aces
tui scop ui fost excavați 93 mi
lioane metri cubi de pamint, s-au 
turnat 2,5 milioane tone de be
ton și sau folosit 170 000 tone 
do oțel. Pentru modificările de 
nițel, necesare navigației, s-au 
construit 16 ecluze. Pentru cons
truirea acestei adevărate opere 
fiu fost necesare (> miliarde de 
murei (alte surse indica 8 miliar
de) și s-au sacrific it <>00 hecta
re din terenul aflat in acea zo
nă. De aceea au fost și nume
roase proteste ale fermierilor. 
Adincimea apei din canal va 
vea 4 metri cit o lățime de 
metri, in 25 septembrie se

Main
15 
l.udovick 

o soartă
m.n l.nna deoarece a fost abando- 

și (lOethe se e.xpri- 
pentru o lucrare 

modelul canalu- 
de

Pentru Goellie canalul de 
nu se afla, ca importanță, 
pe locul al treilea Prin ur
mului lume dorea realizarea

nat. C liiar 
ma, .in 1827, 
destinata, după 
lui Panama, legării Dunării 
Pin.
Sucz 
deC.1t 
mare 
acestui drum pe apa care leag.i 
15 țari europene. In mod teore
tic ir putea fi transportate 
mii inc tone de mărfuri în 
bele sensuri. Se estimează 
trufii in jur de 8 milioane 
pe an, aceasta 
nefiind conceput.

i de a li n i( it 
I ■ tr. ini Pro;

i i*. ' il la numai 
ind a J’hl’Hl i 

a med.ului ambiant, 
rna ura ’-.irli- a! i 

de întrebare, fără

I
I’
AC

latură egală cu
1 ind o a ■ 

a loc unor
«a p..‘tc ■ ondil'e la a* te disperate.'(.Șt C.)

iplica M p oliv, aceasta 
mai i oi I jj m (Ic faptul I a-

55
va

18 
am- 

un 
tone 

linie magistrala 
i pentru a face T. SP VTARU

Cu salamu-n traistă și cu „mîța-n sac”
(• rmari- din pagina I)

ti ■>' — J.8 ,.m f|,> lar.i,
9m) g • Irn.iți .Cupați*', 6 kg pa- 
r r „S.irmis", in val >are loiala 
<1- .l.T.'l h i. I c-O fi fost foame ba-
b Iilor no.tri. li put, :i ve:|. a i 
d'imno.ivo.istr â fom.gr .fiați lima 
produsele furate. 1 ii: tul nu .ir 
fi fpfcl pî;sibl| f.'ca ■ ->m,>licit.; > i 
r bir d >i po ar', Dimincseu l.i- 
vi'i și t'.smaș Roniulus. Judi (rid 
după 'n'it.iti!” fin i|c m poate 
P supune ■ i irifia-lorii pi in i 
in fl.igr mt '■> pregăteau pena i 
vreo masă festivă. Să iezi acum 
ce b.iir.un o ă lasă in in tanti 
Fint, complicitate, alm infia'-- 
ți'irii Un iaz a fost volnționd 
fim „oamenii noști i“ acționau 
„ia sigur" nu ne este greu si 
presupun'm că „pista" era bătă
torită Se cunoștea „drumiiT*. >i 
atunci cp fel dn ordine o fl prin 
„Abatorul" din Petroșiuii ?

„E R 0 I I”
Lozansilii Gheorglie (Mingii),

r.inguiar Samir (mijloc) și Poabar Alexandru (dreapla).

agro.iliment.ua
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Note de drumeție
Zile de vară intre crestele Retezatului

HOROSCOP
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)

Vara a fost întotdeauna sezonul 
de virf af acestui principal ma
siv al Garpaților romanești. Este 
anotimpul cind muntele imbra- 
jcu haina multicolora a vegetației 
luxuriante, a florilor, reflectate 
de oglinda lacurilor cu irizații 
vcrzi-albăstrui, ca și crenelurile 
semețe ale crestelor de stincâ ce 
Înconjoară marile căldări glacia
le.

In vara ’92, Retezatul e la fel 
ca și in anul trecut, ca și în anii 
jorecedenți. Virful cel mai înalt 
din lanțul Bucurei, prima „cuce

rire” din seria unor recente es
caladări, îți creează senzația eă 
te afli in turnul unui veritabil 
fort de stîncă. O priveliște miri
fică te înconjoară din toate păr
țile: căldările Stinișoarei, ale 
-Bucurei, mărginite de piscurile 
IPcJeaga, Păpușa, Virful Mare, 
IRetezatul. Pe partea cealaltă a 
■șeii, aflată la limita Rezervației 
-științifice, povîrnișul de lespezi 
dispare din adincul căldării Ge
menele. Jos, lacul cu același nu
me, precum ți Tăul Negru oferă 
un joc de lumini cu sclipiri 
ginții pe care fotografii nu
ostenesc să le imortalizeze pe pe
liculă.

Spre și dinspre piscuri, urcă 
șl coboară grupuri de drumeți. 
Cel mai mulți sînt tineri. Unii, 
cti rucsacuri enorme în spinare, 
vin din traversări mai lungi; al
ții fac turc mai scurte, de creas-

ar
sa

tă, avînd „tabăra" în zona 
campare, lingă lacul Bucura, 
Lapușnic, la „Zătoni", sau 
Galeșu. Și, totuși, parcă în 
trecuți, in jurul lacurilor i 
cu mult mai multe corturi. Ne-au 
vizitat mulți turiști din Ceho
slovacia, Polonia, Germania, iar 
drumeții autohtoni s-au numărat 
cu zecile. In acest an, lingă la
cul Bucura, dacă am numărat 
10—15 corturi, cu turiști aproape 
în exclusivitate români, îar 
străini abia am întilnit cîțiva 
nemți, francezi, unul sau doi o- 
landezi. -I

Intr-o lună, în miezul sezonu
lui estival, în zona Bucurei au 
fost montate peste 170 de corturi 
și au fost înregistrați 320 de tu
riști — cci mai mulți din Bucu-» 
rești, Brașov, Timișoara, Tg. Mu
reș și Graiova. „Chiar dacă 
au fost prea mulți, ne spune gaz
da de la centrul Salvamont, dar, 
parcă, au fost turiști adevărați I 
s-a văzut după respectul ce l-au 
dovedit în zona de campare, fa
ță de normele turistice în gene
ral, față de ocrotirea naturii".

Aflăm că membrii echipei Sal
vamont au avut din luna iulie, 
cînd și-au inaugurat tabăra esti
vală în refugiul de la Bucura, 37 
de intervenții In teren, dintre 
care 4 cazuri grave fiind necesară 
transportarea accidentaților po 
spate, cu hamuri, pînă la Cîrnic, 
unde au fost preluați do autosa-,

de 
. în 

în 
anii 

erau

nu

nitare. Două accidente grave s-au 
produs în cursu} traversărilor Pe- 
leaga — Păpușa. Accidentații au 
fost doi tineri, un bucureștean și 
un craiovean. Au căzut în tim
pul traversării; primul s-a ales 
cu o fisură de tibie, iar al doilea, 
după o alunecare într-o zonă a- 
bruptă la „Cotloanele” Pelegii, 
s-a ales cu o mînă ruptă, un pi
cior luxat, cu plăgi și contuzii 
multiple. In urma primului aju
tor medical ce i s-a acordat 
„tabără", a fost transportat 
spitalul Lupeni.

Discutăm cu membrii echipei 
Salvamont despre cauzele poten
țiale ale accidentelor din zona 
alpină. Se invocă, în primul rînd, 
comportamentul inadecvat, nea
tenția și ușurința participanți- 
lor la drumețiile montane. Intră 
în discuție îosă și alte cauze : 
traseele de creastă nemarcate 
corespunzător în multe porțiuni. 
Este vorba, mai ales, de traseele 
din Valea Rea, Galeșu, spre Vîr- 
ful Mare, apoi Ieșirea din călda
rea Bucura sub Judele, spre Ză- 
noaga, cu multe locuri primej
dioase, îndeosebi pe vreme rea. 
Sînt zone dificile mai ales pe 
traseul de creastă Păpușa, Capul 
Văii Rele — Porțile închise. Da
te fiind dificultățile pe care Ia 
prezintă traversarea Ia despică
tura „Spălătura Păpușii” și a 
Porților Închise, traseul nici nu 
este marcat. Or, este o zonă deo
sebit de frumoasă, oferind prive-

în 
la

Sosiți la momentul oportun, 
pentru a pune la punct o situa-, 
ție neclară.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Deși șînteți ocupat(ă) pînă peste 
cap, clipele de tandrețe petre
cute în cadru intim vă oferă o 
reală satisfacție.

I

liști minunate spre Valea Rea, Ș 
Zănoagede Galeșului și Stîna de

1 V 
I
1
1

obiș-

S 
â 
§ 

vărata satisfacție ne-a oferlt-o 
un exemplar superb, tolănit pe.Ș ___
o lespede care amețit, probabil, |g tește în'.Tnatură.

ă BEBBEG
SI (21 martie — 20 aprilie)5 Un arcaș priceput aruncă să-» 
§ geata și vă prinde în cursă..

TAUR 
(21 aprilie — 20 mal)

Glipe de delir, într-o companie 
stimulatoare.

GEMENI 
(21 mal — 21 Iunie)

Vă dă tîrcoale, ispitindu-vă, 
șarpele cu ochelari...

Vale. De aceea, mulți turiști se 
încumetă și o traversează. Dar 
riscul e mare. Gu ani în urmă, 
salvamontiștii au pus pe peretele 
abrupt de la deschizătură, niște 
cordeline. Dar, au dispărut. Nici 
nu este de mirare. Soluția ar fi 
ca atît despicătura cît și Porțile 
Închise să fie amenajate cu ba
lustrade și cabluri prinse L. 
stînci. Atunci traseul s-ar putea § 
deschide și pentru turiști <' ‘ 
nuiți.

Părăsim zona de creastă .șî co- 
borîm spre tăpșanul verde ce des
parte Valea Rea de Galeșul. Tre
cem printre valurile morenelor, 
lacurile glaciare, peste lespezile 
haotic aruncate în căldarea t- 
mensă de sub Colțurile întuneca
te ale Pelegii. Pe marginea lacu
rilor din mijlocuț văii, turme de 
oi. Sub meterezele din 
muntos, cîte un ciopor de 
negre. Adevărata revelație 
oferit-o marmotele. Ne-au 
atenția de la distanță, cu piuitul 
lor strident, puternic. Dar ade-

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Amărăciune în suflet, datorită 

eșecului unei tentative de șantaj.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Cuvîntul dumneavoastră cîntă- 
rește greu în mijlocul „adunării”*

lanțul 
capre 
ne-au 
atras

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Pe traseul dumneavoastră o- 

bișnuit, vă așteaptă o surpriză 
de proporții.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie —• 18 februarie)

Pierdeți pariul cu „marea a- 
ventură”, dar cîștigați bani do 
unde nu vă așteptați.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 

întoarcerea la natură se plă-»

de razele fierbinți ale soarelui, 
nu s-a sinchisit mult tîmp 
prezența noastră, pînă ce 
sesizat apropierea fotografului, 
cam prea -insolent.

da
n-a

Ioan DUBEK
. ...........................      aaiaaaaaaiaia*

MICA PUBLICITATE
DIVERSE DECESE

R.A.G.G.L. PETRILA 
ANUNȚA

Incepind cu data de 2 septembrie 1992 se sistează apa caldă 
menajeră in orașul I’etrila, în vederea pregătirilor de iarnă. (4319)

ÎNDURERATA, familia anunță dispariția neașteptata a iubi
tului soț, părinte, unchi

Prof. dr. ing. ISAG VASILE
Ceremonia are loc azi, ora 15, la Biserica Evanghelică. (4331)

Mare invită membrii și simpatizanții 
la Clubul Sindicatelor Vulcan. (4317) 
Gabi lux SRL Vulcan execută 
cu preț foarte convenabil. Vulcan,

Ia 
str.

PARTIDUIi România 
in fiecare joi, la ora 17,

FIRMA GOMTINGAZ 
comandă cazane de țuică, 
Gi rii 21 (in curtea Brutăriei).

VINZARl
VIND apartament 4 camere, etaj I, Petroșani, Aeroport, 

formații: telefon 987/27354. (4296)
VIND autodubă frigorifică, 1G tone. Telefon 542301, după

16. (4329)
VIND frigider, aragaz, aragaz electric, mobilă Sarmîs, 

Borgo, vilbrochen, set cuzineți, planetară pentru Dacia 1300. 
lefon 511722. (4320)

VIND Dccoder Film — Net. Telefon 545996, după ora 17. (4318)
VIND ARO 10 cu motor Fiat pe motorină, preț convenabil. 

Vulcan, str. Gării nr. 21 (în
VIND IFRON fabricat

511629. (4326)

In-

ora

set 
Te.

curtea Brutăriei). (4324)
1990. cu accesorii. Informații : telefon

VlblDEX ZAHARIA
cu sediul în Petroșani, str. Avram luncii nr. 12, mezanin,

oferă următoarele servicii:

— întocmirea de acte și statute pentru înființarea de 
societăți comerciale, inclusiv reprezentarea pînă Ia obți
nerea certificatului de înmatriculare;

— întocmii ca formalităților necesare modificării 
conți actelor sau statutelor societăților, precum și orice 
■altă consultanță juridică în materie comercială. (1257)

9
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CADRELE didactice și salariații Facultății de Mașini și 
Instalații Electromecanice, din cadrul Universității Tehnice din 
I’ctroșani, profund îndurerați, participă cu întreaga lor ființă, 
alături de familia îndoliată și de prieteni, Ia tragicul eveniment 
al dispariției fulgerătoare și premature a celui co a fost om de 
înaltă omenie, colegul nostru, director al Colegiului din U.T.P. 

prof. univ. dr. ing. ISAC VASILE
(1328)

COLEGII de la catedra de Electrotehnică din TT.T. Petroșani 
aduc un ultim și pios omagiu celui care a fost un distins și emi
nent profesor

prof. dr. ing. ISAC- VASILE 
și transmit sincere condoleanțe familiei. (1321)

COLECTIVUL catedrei de Automatică și Informatică din 
IJ.T. Petroșani iși exprimă regretul la dispariția fulgerătoare a 
colegului

prof. dr. ing. ISAC VASILE
Sincere condoleanțe familiei. (1322)

COLEGII de promoție sini alături de îndoliata familie la 
marea durere pricinuită de decesul fulgerător al celui care a fost 

prof. univ. dr. ing. ISAC VASILE
Sincere condoleanțe.

COI.IX TIVUL cadrelor didactice de Ia .Șc. gen. nr. 4 Petro
șani, este alături de colega Jsac Eugenia, în greaua pierdere, ful
gerătoare, a soțului. Sincere condoleanțe. (1323)

VECINII și prietenii, profund îndurerați de încetarea din 
viață prematur și fulgerător a celui care a fost un om de aleasă 
omenie, distins profesor și hun prieten

prof. univ. dr. ing. ISAC! VASILE
ii aduc un ultim și pios omagiu și transmit sincere condoleanțe 
familiei. (1333)

ECIIIPA DH SERVICIU
Secretar do redacțio 
Ghcorghe CHIRVASA 
Responsabil do număr 

Ștefan I I MECI

( ni <•< I il r ,i :
Emili i AC lllllf I |i \ ion.IIR1I 11 SCU

r Cotidianul do opinii șl Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI” este realizat do 

SOCIETATEA comerciala 
„ZORI NOI” S A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.0G.1991 
n Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele necomandate și ncPu- 
blicatc nu sc restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține. în exclusivitate, autori
lor.

ȘS
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I,
Șl _________ _________ __r.„............................

Ș ați început! Confuzia v-ar putea 
nu îl <■.

I

I

BAG
(22 lanie — 22 Iulie)

Misiunea dumneavoastră a 
foarte periculoasă, întrucît nu 
cunoașteți cît de imprevizibilă 
este persoana la care apelați.

LED
I (23 lulio — 22 august)
1 Duceți pînă la capăt ceea ce

costa mult.,.

PROGRAMUL TV.
JOI, 3 SEPTEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10,20
10.30
10,40
11,05
12,10
13,00
13.30 Jazz-magazin.
14,00
14.20
14,50
15.30
16,25
16,55
17,00
17.20

Agenda electorală. 
Calendarul zilei. 
Ecran de vacanță. 
Super Ghannel. 
Ora de muzică.
Oameni de lingă noi.

I

Actualități.
Conviețuiri.
Telcvacanța școlară, 
Gursuri do limbi străine. 
Televiziunea vă ascultă! 
Actualități.
Forum.
Tcle-discul muzicii | 
lare.

17,40 Simpozion.
18,25 Studioul economic.
18,55 Studioul electoral.
19,30 Desene animate.

Actualități.
Sport.
Film serial. DALEAS. 
Reflecții rutiere. 
Pro musica.
Studioul electoral.
Actualități. Cronica Parla
mentului.

23,20 Sport.

popu-

20.00
20,35
20,15
21,45
22,00
22,25

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolae Bălccscu nr. 1 
Telefoane : 511662 (dîrcclor-redactor șef)) 
515972 (director 
furare); 511GG3,

exccutiv-admlnistratlv dl- 
612161 (secții). ,j

*
Tipografia Petroșani, »(/«TIPARUL I

Nicolae Bălccscu nr. 2. Telefon 541365.


