
mul de cote subvenționate pentru populație. Ticluitele aflate 
posesia populației și neonorate incă 
plnă la 31 ianuarie 1993. Deși am fi 
mult m ii miei, minunea nu s-a intln
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Oaspeți dragi în Valea Jiuiui
Zilele acestea, Valea Jiului a găzduit un grup de 

prieteni din provincia Belluno, care, dintr-o pură pornire 
de suflet, au plecat de la 1300 km depărtare, au petrecut 
Revelionul prin vamă și au venit la Petroșani, pentru a-și 
aducp obolul la alinarea suferințelor unor oameni.

Cei cinci oameni, care au un suflet mai mare dccît 
Alpii italieni, se numesc Maria Grazia Zandonadi, il suo 
marito Desio D’Inca, Bencdetta Polentes, Ivan Da Rold și 
mai vechea noastră cunoștință Paola Bortolan. Prin inter
mediul Asociației Bellunesi Nell Mondo, Famiglia Jiu- 
Piave, reprezentată de neobosita Dana Blendea și de 
fostul nostru concitadin Alin Udrea, un tînăr considerat, 
spre cinstea lui, italian în România și român în Italia 
(de fapt el este un cetățean al lumii), prietenii noștri au 
putut cunoaște realitățile Văii Jiului, stabilind relații 
trainice la Spitalul municipal Petroșani și la întreprinde
rea de tricotaje. Asupra tuturor amănuntelor, vom reveni 
(MB.)
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ii retui benzinei
ln ultima seanța din anul tiecut 

printre alt,- probleme 1 .';.te d. trav< i sarea iernii in curs, 
dezbătut și aprobat nune prețuri la carburanți, se aplică 
1 ianuarie 1993. El - ■ int prețuri uni c l.i n.vel de țara. Le 
semnam și na, pentru cei care nu au igtrut incă in posesia

Bmzina Premium — HO lei litrul; b nz.ni Regular — 
hi Ltiul; b'-nzină normală — 120 litrul; motor na — Ho lei litrtl. 
Do ; semenea au fost stabilite și accizei - pentru t<>na de carbu
ranți. , Aplicarea prețului unic s-a făcut prm renunțai ea la sist— 

in 
valabilitat -a 
rețuri să fie

a cab.nitului V ic fcroiu, 
s-KU 
ie 11 
con- 
lor.
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La Spitalul municipal, 
și pacienții 

se îffîfcohiăvesc de frigo
neva restanțe, atunci au cel ca
re încasează bani pentru servicii 
pe care 
ne lace 
bolnavi 
saloane, 
chiar nu sînteți sănătoși ? 
pe d-voastră nu vă poate 
nimeni de maladia asta a 
ferenței, de care suferiți de 
amar de vreme ?

Fără să audă de RAGCL, 
s-a inventat mult mai tîrziu, un 
marc scriitor rui, A.P. Cehov, a 
scris „Salonul nr. 6", în care un 
medic începe să se convingă că 
adevărațil oameni „nesănătoși" 
sînt cei din afară, nu cei inter
nați în saloanele sale și câ lu
mea exterioară pare a fi înnebu
nit de-a binelea. Iată, probată 
încă o dată, actualitatea clasici
lor 1

De atunci 
înnegrit mii 
fierrd toate 
ciuite toate 
obține — a.șa cum vedem astăzi 
— prea mare rezultat. Cam așa 
ceva a vrut să ne demonstreze 
o soră medicală, atunci cînd spu
nea că. orice-am scrie, orice-am 
face, e-n zadar, căci căldură t >t 
nu va fi. Asta așa e, scumpă 
doamnă I Dar nu credeți că ne 
putem încălzi puțintel vărsin- 
du-ne tot năduful și apoi, dacă 
nimeni nu ar face absolut, dar 
absolut nimic, lucrurile se vor 
îndrepta vreodată ?

medicii

M.<rți, 29 decembrie, ne-am 
smuls din frigul redacției și 
ne-am deplasat la Spitalul mu
nicipal si vedem „cu ochii noș
tri" cum bolnavii de acolo 
vindeca de maladiile 
venit și, i 
se îmbolnăvesc <k frig.

La poarta Policlinicii, lingă 
un rs-ou improvizat, stătea o 
femele incotoșmănllâ, care abia 
a reu.șit să ne dea relații. Urcăm 
la secția „Nou născuți". 
d-na asistent principal 
Miluiilaanu, ni; arată cu tristeie 
saloanele cu flori de gheață Ja 
fereștie. ln saloanele cu nou- 
nâscuți, căldura provine de la 
reșouri. In saloanele mamelor, 
temperatura nu crește peste 11 
grade Celsius, Văzînd paturile 
pe care se află o folie de mușa
ma, un cearceaf și o singură 
pâtur i, mă întreb cum se poate 
îngriji cineva in aceste condiții, 

' : marne
ținută

se
... cu care au 

cealaltă parte, cum

Acolo 
Angola

mai ales că proaspetele 
sini nevoite să poai ‘.c o 
foarte lejeră.

In sala de naștere facem sla- 
>m printre radiatoare. Aflăm 

•i, in timpul nașterii, mama și 
iruncul „aburesc" din cauza 
.irului. La secția Pediatrie, co
lii se internează avind alături 

ie pijamalele de rigoare și un 
• ■-șou. Situația e la fel de tris.ă 

lot spitalul: peste tot bolnavii 
tau cuibăriți in paturi suferind, 
■e lingă durerile • pricinuite de 

ilă, și de frig.
Jomnul contabil șef spune că 
aiul nu are restanțe la plata 
vizirii centrale. Dacă are ci

el 
să 
nu 
ci

nu le onorează. Asta 
credem că adevărațil 
sînt cei internați in 

alții... Domnilor, oare 
Oare 
trata 
indi- 
atita

care

și pină astăzi s-iu 
de pagini, s-au în- 

viciile și au fost bi- 
năravurile. fără a

\ aii 1.OCOTA.

Anul 1993 ne-a adus, pe lingă 
alte bucurii și o d.legație a 
Fondului filantropico-social „A- 
MOKOM" din Cnișinau, K.pu
blica Moldova. Această 
se vrea un răspuns la 
fecluată la Cliișinău, în 
brie 1992, de către o delegație a 
Asociației de sprijin a handica- 
paților „Libertatea" Petroșani.

Oaspeții au sosit cu ajutoare, 
constind în pachete pentru copiii 
handicapați din Valea Jiului și 
cu intenția semnării unui docu
ment de înfrățire între cele do
uă asociații de caritate. Deși 
Valea Jiului i-a intimptnat cu 
temperaturi scăzute, „căldura 
sufletelor", cum s-au exprimat 
ci destul de sugestiv 
sat din plin acest neajuns.

Programul vizitei a inclus și o 
excursie în Paring, efectuată ieri, 
iar astăzi urmează o masă ro
tundă la care sint invitați cola
boratorii apropiați și sponsorii 
— Regia Autonoma a Huilei si 
Liga Sindicatelor Mmiere Valea 
Jiului — care au asigur it masa 
și cazarea pe toată perioada 
vizitei și cărora oaspeții do
resc să le transmită, și pc aceas
tă calc, calde mulțumiri.

vizită 
vizita e- 

noicm-

i
ș

Atunci cind 1-um văzut pe i- 
cest om suind, brunet, modest 
mibiucat .și cind i-am zărit ce
lebra mustață, m-am întrebat da
ca el e omul acela care a putut 
să dea naștere la atit de multe 
controverse inir-un timp atit d 
scurt. Vernisajul expoziției . de 
caricatură a artistului plastic Ion 
Barbu a prileju.t un dialog extrem 
de interesant intre directorul so
cietății „R“, dl. Petre Mihai Dă- 
canu, și cci prezenți acolo, luni. 
28 decembrie. Întrebările au fost 
numeroase și au vizat o proble
matică, care nu poate fi străin i 
nici Văii Jiului, astfel că am con
siderat folositor să relatăm des
pre cele discutate acolo.

— Ce sentimente v-au încer
cat venind spre Valea Jiului, d-le 
P.M. Băcan u ?

— Eu de lumea muntelui sint 
foarte atașat. Chiar in situația 
în care minerii au vi ut să ma 
omoare, ne-au atacat redacția, 
eu nu-i acuz. Ii iert, ca sa sp in 
așa. 'I'oate datele pe care le-am 
avut după aceea au dovedit câ 
ei au fost manipulați. La redac
ția României Libere au ajuns in 
jurul orei 8 — asta dovedește că 
n-au știut cit 
orele 10 — și
ne acolo, s-au rep zit la o secre
tară.

Nu mă gîndeam câ voi fi cio
măgit venind in Petroșani. Dacă

noi Lucrăm d< la 
atunci, negăsindu-

Uite TVA-ul,
Mult discutata problema a a- 

piicurii Taxei pe valoarea ada i- 
gata incă se mai discută, dar 
deocamdată ea nu se aplică. Deși 
guvernul Vacaroiu a doi it foarte 
mult 
intre 
1993, 
plat, 
amin .t 
pina la 1 ianuarie 1994, așa cum 
s-a pronunțat in ședința in cure 
s-a discutat acest act legislativ.

Domnul ministru florin Geor- 
gescu, care apreciază ca chiar 
dacă s-a aminat aplicarea TVA- 
ului, aceasta nu a fost respinsă 
de Parlament, consideră c;i 
trarea în vigoare a noului 
normativ, ce înseamnă incă 
pas in tranziția spre 
piață, se va putea 
devreme dl cit data 
anterior, 1 ianuarie 
preconizind chiar data de 1 iu
nie a anului 1993.

că acest act normativ să 
in vigoare la 1 ianuarie 
acest lucru nu s-a intîin- 
Parlamemul Românii i a 

aplicarea lui, probabil

in- 
act
un 
deeconomia 

produce m ii 
anunțată 

1991, dinsul

nu e I VA -uî...
In acest sens, Ministerul 

n mțcior va mam'.a locului 
gislativ al țării un nuu proiect 
legislativ cu privire la data apli
cării legii in discuție, proiect 
ce va fi depus pină la 15 februa
rie, Parlamentul urmind să deci
dă care va 
a Taxei pe

Indiferent 
ceasta dată, 
aprecia» că daca 
nu a resp.ns 
lativ, faptul in sine constitu t 
pas inainte, pe cal a 
Taxa pe val c a rea 
va aplica in țara 
nu la 1 iunie, la 1 
moment deosebit 
pentru stabilitatea 
românești si pentru 
zarea reformei și tranziției c tre 
economia de piață.

Pină lina 
mai jucam o 
TVA-ul, nu e 
tranziție...

bi
le-

fi data de aplicare 
valo.iria a lau ’ata.
insa cai e va fi i- 
c.ib netul Văcuroiu 

Parlament d 
acest proiect I gis 

an 
reform -i.

.'idi.ugată 
noastră, da- â 
ianuarie 1'194, 
de important 

economiei 
materiali-

alta, se pare că ne 
vr me cu uite 

TVA-ui A-a <• in

Cei mai tineri cetățeni ai orașului
Și in noaptea de Revelion, ca de altfel, in

9

toate zilele și nop
țile, indiferent de sărbătoarea pe care am serbat-o cu toții, si-cț-a 
obstelrică-ginecologie a Spitalului municipal Petroșani a lucrat 
non-stop. în primele minute ale noului an, 1993, mai exact 1.. ora 
0,05, în asistența doamnei doctor Bara și a asistentei N iconi a 
venit pe lume primul nou născut din Petroșani, un bai.it in r - î- 
tate de 2,600 kg. Fericita familie se numește Stana si Jonn 
Al doilea nou născut, la ora 5,30, este tot un I- iat in -'ren 
3,7 kg și este al familiei Nicoleta și Dorin Pir,-.-, hiv. Pin’ 
dimineață la ora 7, la Spitalul municipal P ’troșani veni r 
lume 12 nou născuți, dintre care 4 sint băieți ,i 8 sin-, f ‘

Deci anul 1993 a debutat sub bune auspicii .Iov. dindu- 
sebit de bogat în nașteri. Fie ca nou v niții pc lume impr.-una 
cu familiile lor să aibă parte de un an nou f licit i 1 at, la f 1
ca .și cadrele medico-sanitarc au inb-Miit adm .rea • ' ■■ .i
celor ma; tineri cetățeni ai urb< i. (G.C.)

■1 ■

aș avea de acuzat pe cineva, a- 
tunci i-aș acuza pe aceia care 
le strigau minerilor „Bravo, mă 
băieții". Aceștia sint de acuzat!

— Ce ne puteți spune despre 
cazul Berevoiești ?

— Un lucru c interesant acolo: 
faptul că, după Revoluție, Secu
ritatea a urmărit partidele poli
tice. Intiebarea cheie de la Bc-

ldțd-11 față 
cu dl. P. M.

Bdcanu
revoiești este ce căutau documen
te de dinainte de decembrie ’89, 
cu cele de după? Asta dovedește 
că Securitatea s-a ocupat și ciupu 
Revoluție cu exact aceleași pro
bleme ca și înainte. Acolo am 
găsit pină și chitanțe prova n .ie 
de la PNL și PNȚ-cd.

— Ultimul proiect de Lege a 
presei începe cu anii de condam
nare. E aceasta o inlimplare ?

— Presa n-are o a-a mare pu
tu’ pe cit o are Zvonul. Noi am 
făcut un test edificator. Doi stu- 
deuți au mers intr-un sat, la o 
circiumă. Acolo a i vorbit sufi
cient de tare ca să auda si vi 
din jurul lor. Unul ci.litre ei ii

’l • ♦

li ci o in <k ij
spune c luil.iit r.î 490 om> ut ■ ri
dați ruși ș: uerainieni, retrași u;n 
Germania, nu se j -t întoarce a- 
casa pentzu ca locuințele lor nu 
sînt gata .și că trebuie să-i găz
duiască România. Cum in orașe 
nu exista locuințe disponibde, 
musai să-i găzduim noi, la țara... 
După o ora, tot satul vuia.

— Nu credeți ca Valea Jiului 
ar trebui să f:e o prioritate in 
acțiunile viitoare ale Cortvcnți î 
și in ale PAC-uiui, in a cm’ui con
ducere smteți și dv. ?

— Intr-adevar, ni * intenționăm 
să facem aici o intilnire între 
conduceri a FAC-ului și iocuUr.’ii 
\ Aii Jiului, ocolita pina acum lin 
motive neîntemeiate.

— Cre.ic.i că al.-gorile | 
montare au lost prerdute la 
sau la sate '!

— La sate. Paradoxal c 
PNT-ed ai e cei m :i mulli 
patizanți la ora-e, nu la 
îmi vin'.- in m.nte cazul 
domn Sirbll, actualm it senator 
de Teleorman. Acesta a curtat 
mult PNȚ-cd-ul, pină cind a lost 
acceptat (l'tiiă entuziasm) pe lis
te. In perioada prcelector dă, el 
a venit cu ajutoare dir. străin,, 
talc, constind din un ltc agrico
le: pluguri, grape, etc. Arătau a- 
șa de ran, incit eu i-am spus câ

Vali LOCOTA
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că 
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Balul
Crucii Koșii

Punctul culminant al unui an 
plin de activități pentru organiza
ția de tineret a Crucii Roții din 
Valea Jiului l-a constituit Ba
lul organizat la finele anului tre
cut în minuna îl salon al res
taurantului „JIUL1* din Petro
șani. cu generozitate pus la dis
poziție. Cu o participare „de gală14 
In care am remarcat reprezen
tanta delegației germane de Cru
ce Roție în Român’a d-ra Bea- 
îrice Licr, d-ra Mariana Dumbra
vă din partea filialei județene 
de Cruce Roție, precum ți secre-

La sfîrșit de an

tara organizației Valea Jiului a 
Crucii Kcșii — Tineret d-na Sil
via Nylas. După audierea concer
tului de colinde prezentat de co
piii căminului 3 Carpați și ai 
școlii 0 ți după admirarea mo
delelor prez ntate de SC STIL 
Vulcan și Fabrica de Tricotaje 
Petroșani într-o inedită paradă 
a modei, s-a trecut la „momentul 
cheie" al alegerii „Miss Crucea 
Roșie — llJ92“. După parcurge
rea mai multor probe, un juriu 
mai mult dccît competent, a op
tat pentru d-ra Angola Cernescu 
(21 ani, figurantă la Teatrul ID 
Sărbu). In încheiere ne facem 
ecoul Cuvintelor de mulțumire 
adresate de doamna Nylas spon
sorilor: fiimele „Vest Ser icii11 

32.L, „Prietenia11 .și „Indcrom” SRL 
— care au contribuit la reușita 
acestei manifestări, precum și la 
altele organizate de-a lungul a- 
nului de Crucea Roșie din Va
lea Jiului.

De la sublim la penibil...
Am urmărit, intr-una din ultimele seri ale anului trecut la 

TV, o emisiune aiurea, in care diverși indivizi răspundeau penibil 
Întrebării : „Ce v-a adus Moș Crăciun ?“. De ce era penibil 7 
Pentru că toți intcrvîevații erau Oameni M irl, atlt de mari Incit 
uitaseră de mult, cred, că-i mai ți căutase vreodată acest perso
naj I...

l’e mine nu ma mal caută de cițiva ani bunlșori (ori nu mă 
mai găsește 7), chiar înainte de a înceta eu să mai cred în veni
rea sa... Și anul ăsta mi se epuizaseră toate programele 
TV, SF, FSN, ETC ți nici un Moț Crăciun n-a apărut...

Ața că nu mai Imputați capul copiilor cu tot felul de 
nu-i mai amăgiți la nesfirșit, preveniți-1 că vine o vîrstă, o 
la care nu-i mai caută nici un Moș, nici o zină, nici un 
Nu le mal citiți povești și poezii, citiți-le din mersul trenurilor, 
din finanțe, contabilitate... Cereți copii, cite-un episod din 
„Exchange lluuse1 și alte minuni de genul ăsta șl uite ața nu vă 
veți trezi niciodată cu un gust amar, Îndoielnic, Incert asupra 
existenței, nu veți mai visa nici un cal (verde) pe nici un perete, 
nu tu Moș Crăciun, nu tu Aibe ca Zăpada, pitici, cenuțarese și 
alte dintr-astea...

Și totuși I Cum o mai fi să-l aștepți pe Moț Crăciun ? Cum 
o mai fi chiar să și vină 7... Și chiar dacă m-a ocolit și anul 
acesta chiar dacă m-am supărat urît de tot, il voi mai aștepta 
sl anul viilor, chiar cu riscul altei dezamăgiri.,. Numai așa, de 
dragul bucuriei de a mai rămîne copil, încăpățînat, răsfățat 
și-ncrecllnțat că, totuși, „a fost odată, ca niciodată...".

„Și-am încălecat pe-o șa...“.
Și m-am bucurat de-atîla cît am, dc Lumină, de Naștere, •!«• 

Sărbători și mal ales de Tine, Doamne, m-am bucurat încă o dată...

II a di o,

prostii, 
vreme, 
prinț...

Marla VOINA PIUBOIAN

t

PUBLICITATE
Regia Autonomă

de Copilărire Comunală și
Locali vă Petroșani - Aninoasa

i Tiberiu VI NȚ AN

wrns~s

Comunală și Locativă

ias a-i departe...
I
I

Tilt i.’u profită de orice. L.-i alrg victimele din’.r-o privire. Le 
binoclează scurt și știu cu cine au de-a face. Profită de naivi
tatea respectivilor sau de cine știe ce pofte de moment ale a- 
ccstora. Cazul următor este semnificativ în acest sens,

I S-A FĂCUT

HI
«k.â

i

DE

In 2 decembrie, D. 
din Vulcan vine la

1 După ce face niscaiva cumpără- 
' turi, jntră în localul cu auloser- 
| vire. Să bea o bere. Sa așează la 

o mrsă la care se mai aflau doi 
bărbați și o femeie. Din vorbu-n 
vorbă, tipa mai trage cu ochiul, 
mai zice cîțe ceva provocator, iar 
lui D. Gh. i se face do... N-a bă
gat, 
4-nu 
te-1 
Ies. 
nia

do sîrmă de peste Jiu 
foștii comeseni ai lui 
bărăsc pe el. li iau 
blugi, 2000 de lei .și 
care avea cele cumpărate. Apoi 
o șterg. Victima reușește să se 
scoale șl il ajunge pe unul dintre 
tîlhari.
tamin, 
Farc.,ș îl ia 
Tocm.-.i în acel moment, ] e lin
gă ei tic-cc o Dacie condusă de

1 M.N. Ace “a întreabă ce se în
tâmplă. „Nu te amesteca!", vine 
replica lui Farcaș. Cel bătut ce
rea, în continuare, ajutor. M.N. 
ia victima in mașină șl merg la 
poliție. Pe loc se formează 
echipaj care se deplasează 
locul agresiunii. Farcaș fuge ți 
se ascunde

, Este coborft 
' Acolo Ji dă

•ăl. Aceștia

Gheorghe 
Pi iro.șani.

insă, de seamă cînd cei doi 
făcut semn fi meii că „scoa- 
crt avem noi grijă de el". 
Merg toți patru spre colo- 
Petro-aniului. Trie puntea

•st... Acolo, 
D. Gh.
geaca 
plasa

Ia
de 
în

Ace a era Farcaș Cons- 
22 de ani. Ii cere geaca, 

din nou la bătaie.

un 
la

In podul casei sale, 
și condus la poliție, 
în gît pe „colegii14 

sînt Moldovar» Ion,

25 ani, ți sora lui, Ana, 20 dej 
ani. Nu vor i’j văzuți o perioadă; 
de timp deoarece sînt undeva la; 
subsolul unei clădiri. Cam 
nuiți care.

bă-;
■■

DE LA O BERE

Cră-S
Cea-3 

a in-3

Era seara Ajunului de 
ciun. Deci, în 21 decembrie, 
sul indica ora 11 cînd M.I. „ ... 
trat în localul „Las Vegas" din ” 
colonia Petroșaniului. Pentru o ■ 
bere. S-a dus la o masă și a • 
început s-o bea. Ca tot omul. “ 
Deodată vede că se apropie ci-" 
neta. Nici una. nici două, tipul” 
respectiv îi spune să-i plătească • 
și lui o bere. Necunoscîndu-l, 2 
M.I. firește c-a refuzat. Șl-a;
băut berea, ap_ol a plecat. Pe 2 
cînd mergea cl cu gîndul la sea- « 
ra de Crăciun, simte că este prins t 
de la spate și lovit. Cacle. Ata-; 
catorul îi dă 
blărdt, îi ia 
1000 de lei.
■a ;e la 1 
de mari cercetai i. Agresorul era ! 
in bar. Bea liniștit bere. In de- 
clarația dată la pol'ție, Mărunțe- 2 
lu Ion, 28 de ani, din Tclești — “ 
Gorj, recunoaște că l-a atacat pe 
M.I. deoarece credea „că acesta; 
are in parpalac o sumă mare d, ■ 
bani11. Unde se află acum nu se ; 
vinde bere. Nu ți se dă nici să -•• 
stai în genunchi. Iar dacă faci 2 
o mișcare greșită...

jos hanoracul îm 2 
căciula, fularul și “ 
Trezi ndu-sa, omul 2

• N-a fost nevoie ;

Gheorghe OLTEANU

ANUNȚA
Parametrii de furnizare a agentului termic dc către 

Termocentrala Paroșcni la temperatura exterioara de 
—15 C conform diagramei dc reglaj sînt:

— temperatura agentului termic primar 150 grade C;
— debitul pentru întreg sistemul 3710 nic/Ii.
Datorită posibilităților scăzute de furnizare a agen

tului termic de către termocentrală, respectiv la:
— temperatura agentului termic primar 80—100 C;
— debitul pentru întreg sistemul 2600—2700 m< /li.
Se satisface necesarul de căldură doar pentru o tem- 

pei alură exterioară dc I 1 grad C.
In aceste condiții, cu temperaturi exterioare de —10 

grade C și —16 grade C, RAGCL Petroșani nu paate 
livra din punctele termice agent termic cu o temperatură 
mai marc de 11 grade C.

Hagia Autonomă de Gospodărire

ANUNȚA
Datorită temperaturii exterioare foarte scăzute, 

RAGCL Petroșani a luat măsura de a sista, înccpiiul cu 
data de 30 decembrie 1992, livrarea apei calde menajere, 
pentru asigu . ea continuității în furnizarea căldurii.

Cînd condițiile atmosferice vor permite, se >a rexeni 
asupra măsurii luate.

Față-n țață cu di. P. M. Bacanu Accente

m-aș

(Urinare clin pag. 1)

rușina să duc așa ceva ță
ranilor. El însă, după ce le-a re
parat, le-a împărțit teleormăne
nilor și... astăzi e senator.

— Care credeți că sîit șan
sele opoziției, intr-un Parlament 
în care asistăm la o regrupare a 
forțelor de stingă?

— Singura șansă a opoziției e 
să se unească și să hârțuiască 
Puterea, altminteri ne așteaptă 
dictatura.

Petre Roman a snart unitatea 
de monolit a partiduiui de guver- 
nămînt. Mai are un singur 
de făcut: să-ți recunoască 
șelile. Oricum, pasul făcut 
el e nemaipomenit!

Știți că 1,5 milioane de români 
n-au reprezentanți în Parlament? 
Sînt aceia care au vetat cu par
tidele mici (aici intră acum și 
PNL-til), dar avem în Parlament 
partide extremiste, care au in
trat acolo cu numai 300 000 dc 
voturi! Dacă opoziția ar fi fost 
unită, poate alta ar fi fost actua

la structură a Parlamentului. Câm
peanu e un cadavru politic 
ți, dacă ar vrea cu adevărat bi
nele liberalismului, ar trebui să 
se retragă.

— Credeți că a existat o înțe
legere între dl. Câmpeanu și ac
tualul președinte, ul. Ion Iliescu7

— Nu cred. Câmpeanu a mi
zat prea mult pe farmecul ți pe

pas 
gre

cie

talentul său de c itor ți asta a 
adus pierderi ati’ opoziției, cit 
și partidului pe < t -1 conduce.

— Ce credeți de *e  propune
rea PNL-ului, adres. Majestății 
Sale, de a candida lfl ultimele a- 
legeri prezidenția. ?

— Infantilism polit’ ■! Mal nou, 
condiționarea vizitei regelui îmi 
pare ca filr 1 primul semn al 
restaurației ictaturii. Dl. Văcă- 
roiu nu cuncaște Constituția! O- 
rlce om născut în România do- 
bînde.ște automat cetățenia.

— Ziarul pe care-1 conduceți 
e pro-monarhist ?

— Nu slntem un ziar menrr- 
hist, dar relatăm, poate, mai 
mult, pe această temă, deeft al
ții. Intr-un fel, putem fi acuzați, 
căci eu cred că monarhia este 
o soluție pentru România și că 
astfel ar dispărea definitiv co
munismul. Barometrul meu poli
tic e... mama. Pe ca o întreb ce 
vorbește lumea de la țară. Cînd 
am întrebat-o ce crede lumea 
despre monarhie, mi-a răspuns : 
„E mai greu cu monarhia, ma
ma, că vin sărăciile ale dc fete!14.

Am mai rețrnut pentru dv, 
ceea ce a spus un domn inginer, 
pentru care am toată stima : 
„Poporul trebuie sa învețe să 
nu mai mintă. Dincolo de progra
mele politice, de platforme elec
torale, omul 
cație civică, 
al l’CR, omul 
gram și știa 
nîncc din ce

Că multe treburi sînt originala 
la noi nu mai miră pc nimeni. 
Chiar și vorbirea unora este d.o- 
sebit de originală Și în vechea 
legislatură, dar ți în actuala an 
fost și sînt destul aleși ai n.amu-i 
lui care supun la chinuri de ne- 
descris dulcele grai românesc. U_ 
nora dintre oratorii care urcă 
la înalta tribună din clădirea de 
pe Dealul Mitropoliei le ies din 
gură perle care, strînse Ia un Ioc 
și incluse intr-o even uală lu>

arc nevoie de d’j- 
La fiecare Congres 
primea cîte-un ^ro
că trebuie să mă- 
în ce mai puțin14,

crare, ar ajunge un best-seller. 
Perle verbale la auzul cărora a® 
păli c’e invidie însuți împușcatul 
ți ccdoiul său.

In mod curent — ci, dehi, 
ne-am obișnuit — auzim fel de 
fel de picanterii verbale ți la ta. 
levlzor. Crainici obosiți sau, dim
potrivă, mereu zeflemiști o dau 
în bară, pronunțind stîlcit cuvin
te pe care și un copil de tre' 
ani le spune bine. Îmi vine, pur 
și simplu, să mi astup 
cind, la publicitate, îi vine 
dul Bursei de Mărfuri. Și 
pentru pronunție. Auzi, 
„Bur-sa de Măr-fu-ri". Cu 
tul pus pe silaba a doua a c 
vîntului mărfuri, iar nu pe prima 
așa cum rostim noi toți. Dacă e- 
ra „Bursa de mă furi14, suna m. 
corect. Din punct de vedere gi 
matical. (Gh. OLTEANU)

urechile 
rtn- 
asta 
COLO 

accen-
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ANUL MAKILOtt EXAMENE SPORTIVE

Anchetele noastre /a 
sfîr ști de an

DAMIAN MILITARII — selecționat in lotul 
național B la fotbal ;

Cel mai bun fotbalist al seriei a 11-a divizia 
A ;

Primul fotbalist al Văii Jiului.
ia Duminică, 27 decembrie 1992, în Sala Vic

toria din l ugoj, In prezența campioanei olim
pice de la Barcelona, Lavinia '.I loșovici, care 
a devenit cu acest prilej Cetățean de Onoare al 
cunoscutei citadele a culturii românești și bă
nățene, orașul natal al marelui compozitor Bre- 
diceanu, și a unui numeros public, divizia sport 
Radio-Timișoara a decernat atacantului jiulist 
Damian Militaru, titlul de cel mai bun fotbalist 
al seriei a Il-a, lulnd In considerare și celelalte 
jurii : „Renașterea Bănățeană" și „Zori noi“ Pe
troșani.

• A'adar, după Petre Libardi și Horațiu Las-

coni iată că un alt sportiv al Văii Jiului bate 
la ușa consacrării și incet-ineet, se pare că por
țile valorilor incep să Se deschidă în fața evi
denței.

e Titlul de" cel mai bun arbitru a fost a- 
cordat cunoscutului cavaler al fluierului, repj- 
tatul și apreciatul om de fotbal Dan Petreseu. 
care a spus adio arbitrajului românesc, după 
ultima etapă de campionat aici operind criteri
ile de vlrstâ impuse de PIPA și respectate de 
forul tutelar național.

• Cel mai disciplinat public a fost desemnat 
de către același juriu, cel al echipei Metrom 
Brașov.

• Trei stele pe podium dintre care una a 
luminat cerul speranțelor noastre; DAMIAN 
MILITARU.

VALENȚELE SPORTULUI

PI POPICE. Radu Gherman se 
va integra din nou la Jiul Pc- 
trila; Un junior de la Odorheiul- 
Seca esc a optat pentru campioa
na națională Minerul Vulcan;

El FOTBAL. Frimu — Metalur
gistul Sădii — bate din nou la 
porțile... Parîngului Lonea.

Primii zece sportivi ai
Văii Jiului

Au sosit primii 
„ fulgi ’’

Ej RUGBY. Stelian Ovidiu 
Claudiu — pilier — de U Steaua 
ia Știința Petroșani;

1. LEONT1N POP — popice 
(Minerul Vulcan), campion na
țional individual și cu echipa, 
locul VI la Cupa Mondială;

2. GIGI PUȘCA — tir cu ar
cul (Minerul Aninoasa), campion 
național individual, seniori și 
Juniori, cu echipa, component 
al lotului olimpie și național al 
României i

3. LEONTIN CIORTAN — na- 
vomodelism (Jiul Petroșani), cam
pion național individual și cu 
echipa;

4. SIMONA LAMAȘAN — tir 
cu arcul (Minerul Aninoasa), lo
cul I în campionatul național, 
componentă a echipei naționale;

5. ANDREI ȘTEFAN — alpi
nism (Jiul Petrila), campion na
țional, component al echipei na
ționale ;

6. ELENA și GHEORGHE VI-, 
ZITIU — alpinism (Jiul Petrila)* * 
campioni naționali la escaladare, 
traseul de iarnă și de vară;

7. DANIEL ROȘCA — lupte 
libere (Jiul Petrila), campion In
ternațional al României, locul 
IV la campionatele naționale;

8. LII.IANA ȘUBA — Judo

Să dam sporturilor și educației un caracter național 
Vom spori astfel onoarea ce se leagă — orice s-ar zice — de cea 
mai generoasă și mai frumoasă dintre pasiuni: a iubi și a servi 
patria.

D O națiune se perpetuează în prima linie prin vigoarea In
tegrală a trupului și a sufletului. Această vigoare se conservă șl 
«porc te numai prin educație fizică.

• Sportul este mijlocul, educația este scopul, jar civilizația 
încununarea. Snortul este un fascicul de mobilizare permanentă 
împotriva celui mai redutabil inamic al omului, adică împo
triva sa însuși.

1. Con'•‘■■act oral Hunedoara ?3
2. Mur. j ii Deva 22
3. Mf.ta.op'r.siica Oiăștle 21
4 Aurul T’.ra t 21
5. Jiiruiul Ș'i .ița Vulcan 19
6. M.nurul Ghețari IC
7. Victoria I Colan 17
8. Minerul Curte) 16
9. Ci’R Simcr'a 15

10. il.ber Hațeg FI
11. Minerul B.irbătrnl 13
12. Minerul Vulcan Taliile 12
13. Minerul Aninoasu j;
14. 1 avior Oriștie 10
15. Pnrlfigiul Petri)n Lonea 6
ia. Metalul CriMdur 4

(Jiul Petrila), vicccampioană na
țională, tineret; j

9. DUMITRU SOARE — rugbjș
(Știința Petroșani), component 
al echipei reprezentative In ma-, 
ciul cu Argentina; . (

I
10. DAMIAN MILITARU — 

fotbal (Jiul Petroșani), selecțio 
nat în lotul național B, cel mal 
bun fotbalist al Văii Jiului*  J

Prinsele zece asociații 
sportive (cluburi, seci.i)

ALPINISM

De Ia Sî. Gheorghe, pe „ acoperișul ”
lumii

Antrenorul echipei de alpinism 
Jiul Petrila ți al lotului națio- 
n d, Kicolae Oltcanu, nu are ni
mic în plus, ceva, care să trăde
ze o „asccnsi ne" In viață, pe 
bază de dosare ori relații, ci nu
mai nesăzut1 putere interioară, 
dezarmantă i m lelatoare in 
fața ; ’ -?i.i muntele iți cade la 
picioare și cerul vine mai a- 
proațje.

A vcn't la Petrila prin ’89, di
rect de pe Himalaia, unde ajun
sese aproape prin „frauda", pen
tru că, sportiv fiind, la Sf. 
Gheorghe. na pir :a urca scările 
vi .ului dccit ih rentind un con

II
I
3 

REDACȚIA ZORI NOI IIlEAZA TUTUROR SPOR- I 
TIV1I.GR, CONDUCĂTORILOR, ANTRENORII OR, AR-' 
B1TP.I1OR SllrORTCRlLOR ȘI TUTUROR OAMENILOR ' 

DE SPORT UN AN NOU. TLIN DE SUCCESE!

cediu turistic și încereînd esca- 
1 id: rea unui vîrf de 8000 metri 
cu o echipă italiană, care insă, 
datorită întirrieril Iul, a plecat 
cu o zi rr.ni devreme lăsîndu-1 
într-o altă organizare ce nu a 
reușit decit cuta celor 7000 me
tri. S-a întors în țară cu același 
pașaport de turist cu care a vă
zut doar... Europa. La ruși, a 
pus piciorul la 7010 metri, tar 
marea speranță a vieții sale este 
acum să plece de la Petrila — 
România — cu echipa asociației 
— cind s-o putea in marea a- 
ventură a cuceririi inutile a a- 
copcrișului lumii — Himalaia.

Jiul Petrila arc în componen
ța sa incu 9 asemenea temerari, 
gata să dea mîna cu șerpașii Ne
palului și piept cu azurul ceru
lui: Ștefan Vasile, Elena și
Gheorghe Vizitiu — cuplul cam
pion, Ilie Curdun. Ionel Sălcean. 
Dan Ștclan, Ovidiu Zaharia, 
Gheorghe l’op, Conna Murcșan 
știu că cui mai bun medic este 
natura, că mersul învioiează gin- 
dirca, că cea mai mare bibliote
că se află >n mijlocul naturii. 
Munții-' este parte a planetei 
noastre care se Învecinează cel 
mai mult cu cerul. Pe creste ne 
simțim parte integranta din IJ- 
nivers, de acolo, fură să mal a- 
vem limita vederii, salutăm spa
țiile siderale. Munții sint meș
teri muți, care produc elevi tă
cuți. De aceea am „vorbit" cu.

r igină realizată

Dorei NEAMȚU

1. Jiul Petroșani (navomodelism 
fotbal, volei, dcllaplan);

2. Jiul Petrila (popice, lupte, 
alpinism, judo);

3. Minerul Vulcan (popice, fot
bal, box) ;

4. Universitatea Petroșani (riig- 
by, fotbal feminin);

5. Minerul Lupcni (rugby, fot
bal divizia B);

Primii zece antrenori ai
anului 1992

1. Vasile Q’ainaș — tir cu arcul 
(Minerul Aninoasa)

2. Vaieriu Pișcoi — popice (Mi
nerul Vulcan)

3. Leontin Ciortan — navomo
delism (Jiul Petro,ani)

4. Nicolae Oltcanu — alpinism 
(Jiul Petrila)

5. -Costică Marmaliuc — lupte 
(Jiul l’ctrila)

Primii cinci arbitri ai
anului I99z

1. Ion Dan-iu — divizia națio

nală

2. Nicu Li.xandm — divizia A

G. Minerul Aninoasa (tir cu ar-, 
cui, fotbal divizia C); 1 11

f Parîngul Lonea (orientare! 
turistică — campionat național —s 
fotbal divizia C);

8. Minerul Uricani — (fotbal 
divizia B);

9. AS Paroșeni (fotbal divizJtf 
B)i

10. Minerul Bărlăteni (fotbal 
divizia C).

6. Nelu Cordea — judo (.Jiul
Petrila) ,

7. Vasile B. reti — rugby (Mine-,
rul Lupeni) ,

8. Constantin Dobricâ — popi-,
ce (Jiul Petrila) ,

9. Dumitru Marcu — fotbal 
(Jiul Petroșani)

10. Angc'.a Vițan — fotbal fe-i 
mir in (Universitatea Petroșani).

3. Ghcurghe < hcorghiRi — dL,
vizia B ,,

Popa Petre — divizia C f , 
b. Ion Lcordcan — divir.la O, "ii

CE! ZECE DIN FOTBAL
Turul campionatului de juniori

CI ASA.MENT 
JUNIORI I

CLASAMENT JUNIORI UI

1. Mureșul Deva 19
2. Corvinul Hunedoara 15
3. Jiul Petroșani 7
4. C'.Ș Hunedoara 7
5. A.; [’ ieșeni 6
6. Minerul Uricani v ti
7. Mlacrul I.upcni 3

CĂDEȚI

1 Corvinul Huncdoaia 21
2. Mureșul Deva 15
3. Victoria ’IJO Călan Jb
4. Jiul FVioșard 8
5. Mureșul Start '91 Deva H
0. AS PnrOșeni 7
7. Minerul L-meni 7
8 Minerul l'ricuu' - 0

REZULTATELE CONCt R.SUI.UI

PRONOSPORT IHN

H IANUARIE

1. A neon.i — T.nzio 2
2. Brcicia — U'.inesc 1
3. Cai Itnri — Torim .x
4. Fiorcni na — Al.ihmta 2
5. Inter — Gcnr.a I
(>. Jnvcnlu3 — Pa ma x
7. fiup'jli — ]’. s-■ iI 
II Ro.na — M>l?n 2
9. Sinijdorla — Foggia x

10. Buri — I i-.i (anulat)
II Holognn — Coscnzn 1
12. Reggiana — Crcmnne'j 1
12. Vervzla — Vercna x

Fond total de rișliguri 78 1,(11 251 
lei.

ANTRENORI

1. Dumitru Marcu — Jiul Pc-
tro.;ani -

2. -3. Doici Marin — Miir.'i rl 
Uric.i ,i

Miiiai Marian — Miiu,u| U_ 
ricum

4. Ion Rus — Minerul Lupcni
b. Go'>u Tcnca — AS Para,' ni
6. An i \ ișaa — i nmu'.iia- 

t< n Petro,aru
1 7. Petre Libardi — Mineri I
• V’ul m

8 <’or ■ trintir» Jlâtuți — l'nin- 
giil .onc.a

9. COiinel Sal ij.in ■ Paiîngui 
1 onea

I 10. Emil Dobrcar.i — Minerul A
* nino.Kk

JUCĂTORI

1. Damian Militaru — Jml Pe
tro.;.. IU

2. Scrin Gbițan — Jiul l'etro- 
șani

3 Ion Ri lu - Jiul HClroș ad
4. Ovidiu Do.,i — Jiu; Petro

șani
5 Doinei S -'.r ■ — Jiul PI tro»

șa,ii
fi Caldă Alexandru - Mine

rul lupeni
7. I’.O' a Xio'il — Minorul U- 

r.cani
8. D.m Neiconi — AS Fa <>,■< ni
•J. Nicolae Krautil — Mmirul 

l.itp ni
10. Marin Constantincscu — Aii
1 aroșeni.

TIV1I.GR
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RBȘCA PBBLICITATBi
VINZARI — CUMPĂRĂRI

VlND casă cu grădină și curte în Petroșani, Enăchiță Văcă- 
rescu, 1 (lingă Biserica maghiară). Telefon 092/251540. (9)

VlND urgent Dacia 1310, preț convenabil, în valută. Vulcan, 
str. Platoului, bloc 35A, ap. 26. Zilnic 13—18. (7)

ASOCIAȚIA de caritate „Inimă către inimă" Petroșani (la 
fosta casă a pionierilor), oferă spre vinzare frigidere 180 litri. (14)

CUMPĂR sau preiau contract garsonieră sau apartament Vul
can. Informații telefon 570128, intre orele 10—15. (17)

VlND Opel Kadet Diesel. Petroșani, Căprioarei 2A (zona 
Praga), intre orele 12—18. (18)

DIVERSE

DECESE

FIUL Cocolan Izvorcl, nora Ileana și nepotul Daniel anunță 
încetarea din viață a iubitei lor mamă, soacră și bunică.

Nu o vom uita niciodată. (10)

FAMILIA Petra Giani și Geta sînt alături de prietenul Iz- 
vorcl in greaua suferință pricinuită de pierderea mamei. (11)

COMEMORĂRI

SOCIETATEA Comercială „Disco-Bar" Parîngul SRL angajea
ză ospătare, bucătărese, femei de serviciu, pentru Restaurantul 
Minerul. Relații la Braseria Minerul. (5)

CEDEZ spațiu comercial. Telefon 542761. (3)
SOCIETATE Comercială angajează vînzătoare în piață și 

închiriază casă pentru depozit en gros. Telefon 541582. (8)
PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dragoș Nicolae, 
eliberată de EM Bărbăteni. O declar nulă. (1)

PIERDUT tichet butelie nr. 1225, eliberat de Centrul de 
preschimbare Vulcan. 11 declar nul. (4)

AZI se împlinesc doj ani de zile de cînd destinul nemilos 
te-a răpit dintre noi dragă tată

HAMZI KALMAN
Te vom păstra mereu in inimile noastre, fiica Emma, ginerele 

Alexandru, nepoții Cerasela, Betty și Săndel. (2)

CU DURERE anunțăm că a trecut un an de cînd ne-a părăsit 
draga și scumpa noastră soție, mamă și bunică

SASSU IRINA MEDY
Lacrimi și flori pe mormintul tău 1 (12)

FIICA Victoria și nepotul Nelu anunță că s-a scurs un an de 
la decesul dragei lor mamă .și bunică

VOINICI MARIA (15)

SOȚUL, Lupu Ilie (Sandu), anunță cu aceeași durere că a'J 
trecut 6 săptămînî de cînd a plecat pe drumul fără întoarceri, 
iubita sa soție

LUPU IRINA-MAU
Pe această cale mulțumesc colocatarilor din blocul A scara I, 

str. Constructorul, pentru participare la durerea mea, și în mod 
deosebit familiilor Goanță și Cică.

Totodată, aduc sincere mulțumiri colegilor de la SC CONSMIN 
Petroșani, în mod nemijlocit domnului director general ing. Luca 
Suciy, care, prin prezență și faptă a fost tot timpul alături de 
mine. (22)

Consiliul local al orașului Petrila
ANUNȚA

IIOTARIREA NR. 37
PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE SI IMPOZITE 

LOCALE PE ANUL 1993
ART. 1. Incepînd cu data dc 1 ianuare 1993, se mo

difică unele impozite și taxe locale conform ANEXEI.
Anexa nr. 1 la Ilotărîrca nr. 37

HOROSCOP
CAPRICORN — BOU

încercați să vă reculegeți și să 
realizați că momentele care au 
trecut nu se vor întoarce prea 
curînd.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Consolați-vă: puteați să chel

tuit: mult mai mulți bani și să 
vă distrați mult mai puțin. Asta 
nu înseamnă că trebuie să vă 
economisiți resursele !

PEȘTI — IEPURE
Dacă credeți că veți obține tot 

ce vă propuneți astăzi, vă înșe
lați: veți avea chiar mai mult 
decît sperați !

BERBEC — DRAGON
Fiecare clipă care trece vă 

apropie de o întîlnire pe care o 
așteptați de foarte multă vreme!

TAUR — ȘARPE
Nu insistați să-i convingeți pe 

cei din jurul dv. că dețineți mo
nopolul adevărului. Oricum, ei 
sint surzi la opiniile dumnea
voastră.

GEMENI — CAL
Timpul pe care sînteți nevoiți 

să-l dedicați ocupațiilor casnice 
vă va aduce recunoștința celor 
din familie. Lăsați-vă totuși o 
portiță de scăpare !

LEU — MAIMUȚA

RAC — OAIE
O persoană care dorește de

mult timp să vă întîlncască are
să vă relateze lucruri pe care
ar fi fost mult mai bine să nu
le fi știut.

Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere 
l>Iic după cum urmează:

— lei/zi

se stabilesc în funcție de modul de folosire a locului pu-

Nr, Modul de folosire a TAXE
cri. locului public

1. Pentru vânzarea produselor
a) are pe animale dc povară sau din vehicule cu un

trăgător I I
b) din vehicule cu tracțiune animală cu doi

trăgători 28
c) din autovehicule 42
2. Pentru folosirea:
a) platourilor dc fiecare mp. 1 1
b) meselor și tarabelor de fiecare mp. 1 !
c) meselor acoperite de fiecare mp. 1 1

TAXELE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE 
PUBLICITATE, AFIȘAJ SI RECLAMAȚII IN LOCURI 

PUBLICE PE PANOURI ASIGURATE DE 
ADMINISTRAȚIA PUBLICA

1. Taxele pentru publicitate, afișai și reclamații da
torate în funcție de dimensiunile asociațiilor familiale și 
persoaneor independente române sau străine ce desfă
șoară activ ități autorizate pe baza liberei inițiative: 

lePseincstru
a) sub 1 /2 mp. 700
b) între 1 /2 și 1 mp. 1100
c) între 1 și 2 mp 2100
d) între 2 și 3 mp. 4900
c) între 3 și 5 mp. 14000
f) peste 5 mp. 35000

3. Pentru animale și păsări aduse spic vinzare de fie
care animal cau pasăre

a) bovine, bubaline, cabaline și porci peste G luni 28
b) porcine piuă la 6 luni, ovine și caprina 1 I
c) animale mici și păsări cu excepția puilor de o zi II

1. Pentru ocuparea locirilor necesare vînzării produ
selor rezultate din exercitarea meseriilor și altor îndelet
niciri autorizate, de fiecare mp. 21

5. Pentru ocuparea locurilor necesare v inzării obiec
telor dc ocazie, și ocuparea platourilor cu mijloace de 
transport goale, dc fiecare 28

G. Intrarea in tirgurile în cate sc vînd obiecte de 
ocazie 1 |

Pentru folosirea locurilor publice altele decît cele 
prevăzute mai sus, sc percep următoarele taxe pe zi:

pentru fiecare mp. sau fracțiune
2. Laxele sc majorează cu 150 la sută în cazul persoa

nelor fizice, altele decît cele prevăzute la pct. 1, precum 
și in cazul persoanelor juridice organizate potrivit legii 
române sau străine.

3. Taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul 
c erei tării activității de către asociațiile familiale și per
soanele independente sini următoarele:

lei/an
a) piuă la 2 mp inclusiv >r’,|0
b) intre 1/2 și 1 mp inclusiv 1000
<•) între 1 și 2 mp inclusiv 1500
d) peste 2 mp. 10000

pentru fiecare fracțiune.
IMPOZITE ȘI ALTE VE NITURI LOC ALE PE ANUL 1993

Modul dc folosire a TAXA
cr‘- locului public Ici/inp.

1. Pentru depozitarea dc diverse materiale Hi
2. Pentru vânzarea de produse sau prestări dc

servicii diverse 20
3. Pentru confecționarea dc produse 10
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Nr. Procentul dc
cri. majorare
1. Impozitul pe terenurile agricole ale populației — 4G%

2. Impozitul pe veniturile liber-profesioniștilor, 
meseriașilor, altor persoane fizice, independente

și asociații familiale — 10%
3. Impozitul pe clădirile populației —■ 10%
1. impozitul pe terenurile populației din municipii 

și orașe — 10%
5. Taxa asupra mijloacelor dc transport deținute dc 

persoane fizice r — 40%

Cotidianul de opinii și Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" esto realizat de

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A.

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991, 
o Prefecturii județului 
Hunedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele nccomandatc și nepu
blicate nu sc restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, în exclusivitate, auto
rilor.

Buna dv. dispoziție lasă un 
gust amar dușmanilor, care spe
rau să vă vadă cu totul altfel.

FECIOARA — COCOȘUL
Comunicați-vă opiniile: as

tăzi vor fi bine primite pentru 
că sint nelalocul lor !

BALANȚA — CIINELE
E foarte instructiv să ascul

tați ce-au făcut cei din antura
jul dumneavoastră in ultimele 
cinci zile. Fcriciți-vă că nu ați 
pățit la fel !

SCORPION — MISTREȚ
Cereți ajutorul celor mai buni 

prieteni în problema pe care 
vreți să o rezolvați cît mai tîr- 
ziu cu putință. Dacă sînteți gră
bit, acționați singur(ă).

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Nu regretați ceea ce ați făcut, 

plîngeti după ceea ce nil ați fă
cut.

nat ima oră
ksnual de Finanie
Sub egida Ministerului învă- 

țamintului și Științei în Editura 
Didactică .și Pedagogică a apărut, 
dc curînd, primul volum al ma
nualului de FINANȚE, destinat 
elevilor din Liceele economice, 
administrative și de servicii. Este 
primul manual de acest fel apă
rut în ultimii 50 de ani în Româ
nia, ceea ce reprezintă un re
marcabil eveniment.

Evidențiem cu plăcere că, ală
turi de prof. univ. dr. Ghcorghc 
D. Bistriccanu, manualul are ea 
autor pe concitadinul nostru 
prof. cc. Ghcorghc I. Ana, de
putat dc Hunedoara.

Considerăm că, pentru elevii 
din respectivele licee, manualul 
reprezintă un veritabil îndru
mar, să nc adăugăm lor și să le 
mulțumim celor doi autori pen
tru strădanii.
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