
între cea fost și ce va fi, politica rămîne calul de bătaie
Despre cele două moșteniri Trădători de tară?

Poate fi interpretată cu multă fante
zie — de la suspiciune pină la rea cre
dință §i, mult mai departe — prezența la 
Brașov a premierului Nicolae Văcăroiu 
care preț de citeva ore s-a aflat într-o 
mare uzină de la poalele Tîmpei. Pot fi 
făcute chiar și asocieri (nedrepte!) cu vi
zitele de tristă amintire de altădată. Cert 
este însă un lucru: șeful executivului a 
început să-și creeze timp să iasă din ca
binet ca să vadă cum și pe unde se îm
potmolește reforma. Sint multe uzine 
unde noile relații economice au schimbat 
în rău ritmul, calitatea și nivelul produc
ției și oricînd e binevenită o analiză lu
cidă a cauzelor, o soluție sănătoasă pentru 
redresare. Poate că premierul nu deține 
miracolul redresărilor, dar „analiza la 

fața locului" face mai mult decit o ordo
nanță guvernamentală.

Atunci cind miniștrii ies din cabinet 
să mai vadă țara, ei pot afla amănunte 
revelatoare despre viața pe care ne Încu
metăm să o denumim cu un termen iz
gonit de unii „revoluționari": viața so- 
cial-economică. De pildă, pe plan econo
mic, pot afla că uzinele care în trecut 
erau înstărite, sînt înstărite și astăzi, din 
simplul motiv că nu și-au pierdut echi
librul, au păstrat măsura muncii; uzinele 
astăzi falimentare, nici în trecut nu au 
strălucit in graficele macrosistemului, dim-

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

In citeva numere la rînd, cotidianul 
„Evenimentul zilei" a găzduit dezvălui
rile fără drept de apel ale dr. Liviu Tur
cii, fost ofițer superior al serviciilor se
crete române, referitoare la un actual 
demnitar de stat, dl. Mi.șu Negrițoiu. A- 
cesta din urmă este acuzat că, în timpul 
domniei lui Ceaușescu, a lucrat, sub aco
perire diplomatică, în Serviciul de Infor
mații Externe.

Totul a pornit de la un interviu pe 
care domnul ministru secretar de stat l-a 
jclat unui reporter de la „Expres-Magazin". 
Discuție în care dl. Negrițoiu neagă fap
tul că domnia sa ar fi colaborat cu ser
viciul mai sus amintit. Sînt mulți care 
au văzut și văd în dl. Negrițoiu un om 
al reformei. De aici și impactul creat de 

serialul de articole publicat în „Ev 
mentul zilei". „A fost sau nu dl. IC , 
Negrițoiu ofițer de informații?" Su ■ 
cest titlu, România liberă din 14 ianu 
face cunoscută replica d-lui ministru 
cretar de stat: In opinia dumnealui, io . el 
aceste dezvăluiri sînt doar defăimări ,1 1 
calomnii.

Cu timpul se va lămuri cine are drep
tate. Deocamdată, asupra altui aspect d i
rese să insist. Și acela al punctului de 
vedere pe care și l-a făcut cnnoscut. la 
„Actualitățile" de miercuri scara, dl. Vi- 
sile Văcaru. Fără nici cea mai mică urmă 
de îndoială, domnia sa a catalogat ca

Gheorghe OLTEANU
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Din această primăvară, la Vulcan

O filială a Băncii
Avind in vedere faptul că in 

activitatea primarului municipiu
lui Petroșani, ing. Stoicuța 
Gtieorgne, s-au manifestat o se
rie de lipsuri care lezează inte
resele municipiului și ordinea de 
drept, prin tergiversai ea i nca- 
ducerea la îndeplinire a unor 
prevederi 1< tale și a hotăririlor 
Consiliului local, cit și prin acti
vitatea sa de dispoziție uneori a- 
buzivâ, ConsiLul local al munici
piului Petroșani, a solicitat pre
fectului, prin adtesa nr. 7266/ 
18.11.1992. instituirea unei comisii 
care su analizeze activitatea șe
fului executiv ului și modul in 
care administrația locală a adus 
la îndeplinire hotăririle Consi- 
1 ului l'x-al.

Drept urmare, prefectul a e- 
mis Ordinul nr. 192/2.X11 .1992, 
prin care s-a instituit comisia so
licitată, sub conducerea siibpte- 
fectului care s-a deplasat in 
municipiul Petro,ani. procedind
I i analiza modului in cart pri
marul, împreună cu comparti

mentele de rc .ort, au adus la în
deplinire hotârnile Consiliului lo
cal și activitatea de dispoziție a 
pi imarului.

Din analiza făcută asupra Imtă- 
riiilor idoptate de Consiliul local 
și a dispozițiilor emise de pri
mar, p . um .și a unor informa
ții primite de la un număr de
II sori'-ilieri, 7 cetățeni și 8 sa-

•)c la XSIROM SA Petroșani

Eva Maria Iosif primește 300 mii lei
In luna noiembrie a anului 

trecut, Eva Marin Iosif a înche
iat cu filiala ASIROM SA Pe
troșani (șef dl. Senzakoni) o 
asigurare de viață cu o sumă 
lunară de 1000 lei. Din neferi
cire, pentru el și familia sa, 
omul abia a apucat să plătească 
două luni asigurarea, depunînd 
deci 2000 lei pe polița sa do 
asigurare, în contul ASIROM. 
In luna decembrie, un accident 
de muncă la EM I.upeni pune 

lariați, s-au constatat următoa
rele :

D <și primarul a inscris pe or
dinea de zi a ședințelor Consi
liului local și a înaintat spre dez
batere și adoptare, 
proiecte de hotâiîrj cu 
privire la activitatea de urbanism 
și amenajarea teritoriului, de gos
podărie comunală, probleme a- 
gricole și altele, după adoptarea 
acestora, nu a luat măsuri ime
diate de aplicare și aducere la 
îndeplinire și, sub anumite in
fluențe, a cerut Conciliului lo
cal, rediscutarea unor probleme 
cu promovarea altor proiecte de 
hotărîri față de cele inițial a- 
doptate. Așa a fost cazul cu pri
vire la aprobarea și aplicarea 
proiectelor urbanistice de deta
liu și necesitatea organizării de 
licitații pentru concesionarea sau 
lnchiriciea unor terenuri și spa
ții cu altă destinație. In această 
problemă, s-au analizat și adoptat 
8 hotărîri in anul 1992, care in
să nu au făcut altceva decit să 
modifice și sa schimbe anumite 
termen ■ și condiții de aplicare, 
cor.ducind la tergiversarea rezol
vării acestor probleme, vizind 
construirea de locuințe , spații de 
producție și prestări servil i si 
comerț, cabane și căsuțe de odih- 
nă, gal ije, sedii pentru instituții 
și agenți economici .și alt le.

Față de numărul mare d ce

capăt firului vieții asiguratului, 
răminînd în urma sa polița de 
asigurare ce se află la filiala 
ASIROM Petroșani.

Dl. Senzakoni ne aduce la 
cunoștință făptui că, în baza a 
cestei polițe, soția decedatului 
Eva Maria, primește asigurarea. 
In sumă de 300 mii lei. Pi in ur
mare, dumnealui ne roagă ca 
prin tntermedul ziarului, sa o 
înștiințăm pe doamna Eva Mi 
ria Iosif din l.upeni, soția colul

reri in dom niile de mai sus, a- 
cuniulale în timp și pentru a 
căror rezolvare s-au stabilit so
luții adecvate, de către servici
ile publice locale de resort ale 
Consiliului local Petroșani și Con- » 
siliul județean, liind preluate și 
in proiectele de hotărîri, acestea 
nu s-au respectat și nu s-au a- i 
plicat de primar, fapt ce a 1 
creat mari nemulțumiri in rin- 
dul cetățenilor, prin refuzul pri- , 
mărului de a organiza licitații 
pentru concesionarea de terenuri t 
libere, pentru diferite construc- ( 
ții și inchirlerea unor terenuri o- . 
ctipatc cicja cu anumite dotări, Ș 
executate fără forme legale, dar 
care s-a apreciat că pot fi men
ținute, cazul cabanelor și căsu
țelor de vacanța, unele garaje , 
etc. ' k

Și mai grav este că, deși pri
marul a dat asigurări unor soli- J 
cit.inți că v-a rezolva favorabil 
prob] melc ridicate de aceștia, 
ulterior și-a schimbat punctul de 
vedere, fura o motivare legală, 
rTuzind riicolvai i celor promi
se.

Acest mod controversat de a- 
titud n< și acțiune m aplmarea 
Ic ol și a hotăririlor Conciliului |
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decodat in accident, sa se pre
zinte la sediul filialei ASIROM 
din Petro,ani, str. Republicii, ' 
bloc (il’/parler, cu ac lele dc de
ces, pentru a intra in posesia 
sumei amintite caic i nvinr pe 
seama asigurării încheiate de ■ 
fostul său soț. Lucru pe care 
îl și facem, evidențiind încă o 
dată importanța încheierii ast. 
gurârllor prin ASIROM, căci 
niciodată nu se știe la ce ri* 
putem aștepta. (Gh. C.)

„Dacia
La începutul trimestrului al 

doilea din acest an, la Vulcan 
se va deschide o filială a Băncii 
„Dacia-Felix“ SA Cluj-Napoca. 
Apărută în lumea bancară în 
19 martie 1991, ca una dintre pri
mele societăți de acest fel create 
pentru a sprijini, în primul rînd, 
activitățile private, Banca „Da- 

cia-Fclix" SA dispune. în mo
mentul de față, de sucursale in 
douăzeci de orașe ale țării.

Doamna Steluța Șerb, împu
ternicit al Băncii, ne-a făcut cu
noscute și serviciile oferite de 
banca pe care o reprezintă: 6 
contractarea dc credite în lei și 
in valută din țara și din străină
tate O acordarea de împrumu
turi în Ici și în valută tuturor 
categoriile de agenți ccononici 
și persoanelor fizice deschide
rea de conturi pentru clic nți si 
operațiuni de încasări și plăți 
in lei și valuta in contul aces
tor,, O omiterea, confirmarea și

Crrcmizafcia Li? k Koînrânia, 
din nou in Valea jjuiui
Prezenta in aceste zde in Valea Jiului, mai precis in or.igd 

Pctrila, organizația „l.ir.k Horn.mia" (Anglia; a completat darurile 
lai M.'s Crăciun aduse ficcăiui copil cu încă o bucurie, darmn- 
du-1,' acestora. intr-o atmosferă și o curiozitate d, m-dcscris, re
chizite școlare, îmbrăcăminte și picarii, ultimele fiind do a dreptul 
„sorbi1, ■“ din1 priviri. Inițiativa iparțnn d-lui Mirk Shippcrlec 
cuc. di.pă cr a lacul un all mar< gest — ca un ut dc .-.irit.i’c — 
l.ița d_. copiii lin Moldova a poposit, lupă (■.''datoria I .le 
imm,. pi m Roman a din nmi l.i cei nuci, copii Frumoși și :umin’,i 
ai l’etrih i. turn sint de altfel toți copiii țarii, l..c am nul d ba- 
trim d.n I.onea. reparai i instalației electric o ,i dotarea ci cu 
toate cel. necesare unii bune funcționai i se adiliga acțiunii jr 
d<" inii ajutorare, iar sentimentele celor gratulați au același parfum 
al mi.'țt.'mirdor ca și gestul de neuitat al acestei organizații.

- Fel x”
efectuarea de operați ini cu s ri- 
sori de garanție, avaluri, cauțiu
ni, in țară și in străinătate * 
participarea la consorții de ga
ranții și la credite consorționale 
interne și internaționale • par
ticiparea la operațiunile de lici
tație valutară • cumpărarea și 
vinzarea de metale prețioase, e- 
fectuarea dc operațiuni dc schimb 
valutar • or.ee alte operațiuni 
și servicii bancare.

Sediul filialei din Vulcan al 
B meii „Dacia-Felix" SA va fi 
situat la parterul blocului nr. 82 
de pe Bulevardul Mihai Viteazul. 
Am m.ii reț.nut faptul cu filiala 
va dispune dc o tehnică moder
nă. ce-i va permite derularea în 
cele mai Imn,, condiții, a •’cti- 
vitâții sale.

Vom ieșeni cu am.munte in 
luna aprilie, cind va avea loc 
.inaugurarea.

Gheorghe OLTEANU
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Un Moș Crăciun de
Marea Nord

1 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
ți a Anului Nou, Valea Jiului a 
avut ca oaspete și un- Moș 
Crăciun de la... Marea Nordului. 
Mai precis, din orașul Aurlch, 
landul Ostfriesland, din apro
pierea graniței cu Olanda. De 
aici a pornit lin micro-convoi, 
constind dintr-un TIR și un auto
turism de teren, care a străbătut 
toată Europa, un drum d? vreo 
2300 km, In condițiile vitrege ale 
anotimpului de .arnă — frigul, 
ninsorile, poleiul autostrăzilor — 
pentru a aduce copiilor și bătrî- 
nilor din Valea Jiului daruri de 
sărbători și tot atitea bucurii. 
Peste 30 tone de bunătăți, pro
duse agroalimcntare, dulciuri, 
jucării etc au ajuns la noi, gra
ție generozității, spiritului de 
sacrificiu, născute din sentimen
tul de solidaritate umană al u- 
n"r oameni de la mii de kilo
metri — fruntariile nord-vestice 
ale continentului.

Sufletul acestui grup, ca de 
altfel inițiatorul întregii acțiuni 
de ajutor umanitar, este un das
căl — învățătorul Michael Frie- 
del, ai cărui bunici au trăit 
cîndva in Valea Jiului, mai precis 
în Lupeni. El a adus transportul 
de ajutoare, constînd din donații 
din partea comunităților evanghe
lice și a unor 'oii din zona o- 
rașuluî Aurlch, fiind însoțit de 
fiică ,i două surori care trăieso 
în Austria, precum și alte patru 
persoane. Membrii familiei au 
\ c nit să cunoască meleagurile pe 
care au trăit bunicii lor. Dar au 
venit, mai ales, pentru a oferi 
darurile de sărbători și a înse
nina viața unor nevoiași. Aju
toarele au fost distribuite Cămi
nului de bătrini din Lonea, copi
ilor internați la Casa de copii 
din Uricani, unor oameni nevo
iași din Lupeni, comunității et- 
niciloi germani din Petroșani și 
l’ctrila, iar la plecare, un lot de

la ...
ului «I • I 
medicamente a fost donat Spl- •• 
talului din Hunedoara. ;[

Oaspeții au vizitat localitățile ;; 
V.iii Jiului, sediul filialei Petro- •; 
șan'i a Forumului Democrat Ger- ;; 
man și au participat la o cerc- ;; 
monie religioasă la biserica evan- ’j 
ghelică din Petroșani, unde e- ;; 
levii clasei a Il-a E din cadrul !! 
Școlii generale nr. 1 au prezentat î1, 
un frumos program de cîntece îî 
și poezii, în limba germană șl il 
romană, adecvat momentului. A I! 
fost un moment solemn, emoțio- !l 
nant, ca și întreaga acțiune de !'■ 
ajutorare, pornită dintr-un im- SI 
bold creștinesc șl profund ome- SI 
ncsc. Doamna lector univ. Maria >1 
Marian, președintele Filialei !! 
FDGR din Petroșani, a transmis !' 
oaspeților profunde și calde mul- '! 
țumiri, gratitudinea și recunoș- ;! 
tința familiilor, a copiilor șl bă- ;; 
trînilor care au beneficiat de ge- •!a i 
ncrozitatea gestului lor nobil de ;; 
omenie. •!

lonn DUBEK «■ I
— _   _ _   _   ■!

Despre cele cuuă 
moșteniri

I *
(Urmare din pag. 1)

potrivă, au supraviețuit din îngăduința 
economiei centralizate In care „se pier
deau" printre atitea pierderi planificate. 
Nu punem semnul egal între două moduri 
de existență diametral opuse, dar este 
evident că moștenirea acuzată după revo
luție cuprinde și părțile bune ale tradi
ției, experienței șt educației tehnice și 
economice. In uzina unde tradiția a rămas 
sfințită în icoana ci, oamenii și-au văzut 
de lucru, spre cinstea lor, cu aceeiși 
exactitate de ceasornic cu care au in' j- 
țat din tată-n fiu, meseria.

Este adevărul că uzinele mamut slîr- 
nesc cele mai mari griji in privința pi i- 
vatizării. Cauza îngrijorărilor o constituie 
acea parte de moștenire care In primul 
an dupii revoluție a fost pe bună dreptate 
hulită: tehnologia energofagă. Dar numai 
o viziune simplistă poate să treacă cu 
vederea cealaltă moștenire. Acești giganți 

dar nu numai ei — cuprind tehnicieni 
ți specialiști muncitori care ar face 
mîndria multor unități productive curo- 
pene. Ar folos, mult pentru reformă, dacă 
miniștiri i-ar cunoaște mai îndeaproape, 
dacă l-ar vedea la lucru pe fluxul tehno
logic. Nu contestăm că actuala forță do 
muncă din industrie arc șl un mare grad 
de uzură, datorată suprasolicitării din ul
timii 10—15 ani. Ponderea o dețin lotuși 
salariații a căror capacitate productivă șl 
creativă este departe de a fi epuizată. 
. Despre o uzină-gigrmt, de pe o altă 
platformă industrială decit a Brașovului, 
am aflat că, după ce ți-a regăsit echili
brul (tradiția?), a ajuns să realizeze zii- 
nic o producție de un milion do dolari 
pentru export. Cu ce „moștenire", dacă 
uzina nu a fost încă relehnologizata? j
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Trădători de țară?
(Urinare din pag. I)

Pentru a deveni mai buni!
Hotărît lucru, ni s-a oferit un regal teatral. Vineri si --Im. 

bătă, Teatrul dramatic „I.D. Sîrbu" ne-a prilejuit noi momente 
de înălțare sufletească, sub somnul lui Eininiscu. Dintre acești a 
să zăbovim preț de citeva cuvinte scrise cu toată sinceritatea, asu
pra spectacolului. „Jesus Chrlstus Rex Moldaviae11, tn fapt poemul 
dramatic „Alexandru Lăpușneanu11. Mihal Clita, cel care a da# 
viață, pe ccnă, voievodului Alexandru, a dovedit din nou aro 
marea calitate de a fascina, prin Jocul său cald, publicul. Șj ast
fel, retrăind istoria, așa cum a rCtrălnt-o Emincscu, scriind acest 
poem cu mai bine de un veac In urmă, inimile tuturor — inter* 
preți, realizatori și spectatori au bătut la unison. Vibrație pentru 
adevăr, vibrație pentru Emincscu, vibrație pentru cultura romănă, 
pentru limba străbună. Ne-am regăsit, retrăind sentimentul ls-e 
toriei, mal buni, ne-am regăsit viitorul șl speranța do mal bine. 
De aceea se cuvine să amintim și numele celorlalți realizatori 
ai acestui poem dramatic jucat în premieră absolută în România, 
la Petroșani: criticul Dumitru Velea, cei care semnează adaptarea' 
textului și regia, scenografa Elena Buzdugan, actorii lx'rlda 
Buchheltzer, Alcx indru Codreanu, Florin Plaur, Rosmarin Dolicâ 
și ceilalți.

Spectacolul a fost procedat de recitalul teatral al actorului 
Corvin Alexe, intitulat „Femeia contează". Vervă, spontaneitate 
în fața publicului care a umplut pînă la refuz mica sală „studio1* 
a treatrului.

.Simbătă, o nouă bucurie artistică. „Bătăi în pluș" spectacol 
care a încheiat festivalul de artă dramatică ofeiit de Teatrul 
„I.D. Sirbu" ne-a purtat pe un alt plan, desigur, în aceea.i lum<? 
a filosofic; românești. Măiastră pană a lui Marin Sorcscu, ac cași 
pană care a scris „Trebuiau să pQarte un nume", încarcă prin’ 
parabola dramatică „Exitlă nervi11, devenită la Petroșani „Bătăi 
în pluș", fiecare cuvînt cu noi semnificații.

Zguduitorul manifest politic antitotalitar pP care îl poartă 
spectacolul ca un fir conducător pus cu măiestrie în scenă dtj 
aceiași Dumitru Velea — regizor, Elena Buzdugan — scenograf, 
Mihal Clita, Florin Plaur, Lerida Buchholtzer. Rosmarin Delira, 
Francisca Chorobca și ceilalți, interpreți, este firul conducător al 
spectacolului. Era cum nu se poate mai firesc ca un festival con
sacrat celui ce a scris „Împărat și proletar11 să fie Incnnnn.il dd 
această pledoarie pentru libertate care este piesa lui Marin So
rcscu.

Au Tost două zile pline pentru viața noastră spirituală pc rare, 
acum, la început de an, ne-o dorim cî'. mai plină. Iluminați do ț 
flacăra cultuiil poate vcm deveni mai buni. Și trebuie, rta în 
puterea noastră, să devenim m«i buni.

(Urmare din pag. 1)

aberații afirmațiile dr. Liviu Turcii. Ba, 
mai mult, l-a taxat ca trădător de țară. 
O chestie care — afirmată public, pe prin
cipalul canal de televiziune, iar nu la o 
șuetă între prieteni — dă de gîndlt. l’une 
pe gînduri, deoarece, în logica d-lui Vă
carii, toți cei care au părăsit România în 
timpul dictaturii sînt trădători de țară. 
Cu alte cuvinte, fie chiar oameni cunos- 
cuțl de mai tot românul sau din aceia 
care și-au luat lumea-n cap nemaiputind 
trai in paradisul comunist avîndu 1 la 
cîrmă pe ultimul împușcat, toți cel plecați 
sînt o sare și-un pămînt. Trădători de 
țară. Tot în această categorie îl încadrează, 
oare, dl. Văcaru șl pe sutele de mii de 
tineri care și-au luat zborul în Vest în 
anii care au urmat instaurării originalei 
noastre democrații? Judecind logic, pro
babil că da. Și, de aici, cîteva întrebări 
firești. De ce sînt curtate comunitățile de 
români de dincolo? De ce se așteaptă o 
vorbă bună pusă de ele pe lingă forurile 
internaționale? De Ce sînt acceptate aju
toarele trimise de acestea? Să fi uitat dl. 
Văcaru că, în exil, nu trjit șl trăiesc per
sonalități ale neamului românesc care fac 
cinste culturii și științei? Și, nu în ulti
mul rind, să nu-.și mai amintească dom- 
nia-sa că însuși președintele țurii, dl. Ion 
îllcscu, s-a întilnit și a discutat cu mulți 
români din diaspora? •

O asemenea afirmație arc efectul unul 
cuțit care taie în carne vie. Cred că dl. 
Văcaru șl alții ca dumnealui ar trebui să 
cugefe mal mult înainte de a debita ver
bal spuse de acest gen. Asta deoarece 
domnia-sa nu este nea Mișu frizeru*, 
carc-țl debitează cite-n lună șl Jn stele. 
Vrlnd, nevrînd, vorbele dumnealui ți ale 
altora din careul în care se află, odată 
slobozite, au automat șl o nuanță politică.

local de către primar, a condus 
la grave nemulțumiri din par
tea unor cetățeni, creîndu-se o 
stare de spirit negativa* și de 
blamare a autorităților publice 
locale, dcclanșîndu-se chiar gre
ve ale foamei de către unele per. 
soane cărora primarul a refuzat 
să le rezolve cererile îndreptățite, 
situație in care a fost novoie de 
intervenția Prefecturii pentru a-, 
planarea conflictului.

Din aceleași motive, unii cetă
țeni, după ce au așteptat să 11 
se rezolve cererile, conform asi
gurărilor date de primar, acesta 
refuzînd ulterior să o facă, au 
ocupat în mod abuziv unele te
renuri pentru construirea de ga
raje, ceea ce a amplificat starea 
de tensiune dintre cetățeni, pri
mar și Consiliul local.

Același lucru s-a întîmplat prin 
neaplicarca hotărîrij nr. 20/1992 
a Consiliului local plivind stabi
lirea taxelor de pășunat, pri
marul dispunînd încasarea unor 
taxe mai mici de la deținătorii 
de animale învoiți la pășunat, 
astfel că s-a încasat la bugetul 
local numai suma de 421 164 lei, 
în loc de 2 386 000 lei, cît s-a 
estimat pe baza hotărîrii adopta
te, deci a creat un deficit buce- 
tar la venituri de 1 761 836 lei.

I.a atribuirea fondului locativ 
de stat, nu a ținut cont de bota
nica nr. 330/1991 a Prefecturii 
județului Hunedoara, atribuind a- 
partamento unor persoane mal 
puțin îndreptățite față de uiți 
solicitanți care aveau cereri de 
mai mulți ani în acest scop, timp

Comisiei ...
în care unii din acei cărora le-ă 
atribuit apartament mai aveau 
unul. ’

Pe linia execuției bugetare, njț 
a instituit comisia de recepție 
pentru lucrările Consiliului loi 
cal, finanțate de la buget, muli 
te plăți făcîndu-se fără verifici 
carea situației de lucrări ,și vizS 
de control preventiv, cazul liti 
crărilor de la Casa căsătoriilor.-I 

Nu a supus în prealabil aoro-j 
bării Consiliului local, în condl, 
țiilc legii, unele modificări ald 
prevederilor bugetare pe capitoi 
le, decit după ce, practic, ăa 
cestea s-au efectuat, încâlcind! 
disciplina financiară.

Prin dispoziția primarului nA 
4/1992, a dispus, cu încălcarea 
legii șl a competenței, transferai 
rea telescaunulul din masivul Pm. 
rîng, de la RAGCL Petroșani lf( 
Regia Autonomă a Huilei Pcbo-4 
șani.

De asemenea, prin dispozițiile! 
nr. 6, 7 și 44/1992 a sancționat 
disciplinar, cu depășirea comp&» 
tenței, pe director, director teîf» 
nic și șeful secție! de apă de îâC 
RAGCL Petroșani, iar prin disv 
poziția nr. 5/1992 a sancționai 
disciplinar pe directorul S 
„REALCOM" S.A., tot cu depă
șirea competenței. _

Sesizat de ilegalitatea acestow 
acte, cu propunerea de a le ai 
broga, a comunicat prefect'u ii 
că și-a însușit recomandarea ffii 
cută, dar la control s-a constatai! 
că nu le abrogase pro-forma, fi
ind lăsate numai în desuctitU- 
dine.

(Va urma)

Concurs de poezie, proză scurtă și eseu
I iga sindicatelor miniere Valea Jiului, Cenaclul literar „Boc

nă ■>", in colaborare cu Muzeul Mineritului, organizează, în cadrul 
Festivalului „Aici ne sînt visătorii", ce se va desfășura la Petro, 
șani în zilele de 12, 13 ,și 14 februarie 1993, concurs do poezie, 
proză scurtă șl eseu.

La concurs pot participa autori care nu nu debutat In volum. 
Lucrările totalizfnd maximum 15 pagini dactilografiate, la două 
rindurl, In 6 exemplare și Însoțite de fișa autorului, vor f| expe
diate pe adresa: Liga sindicatelor miniere „Valea Jiului", strada 
Timișoara nr. 2 A, cod 2075 Petroșani, județul Hunedoara, ccl mai 
tirziu pînă la dala de 29 ianuaile 1993.

Organizatorii vor suporta cheltuielile de transport șl cazuri 
ale autorilor prcmlațl, care vor li invitați la manifestările Feti 
tivalulul „Aici ne gini victorii", prim vicepreședinte al Ligii I 

sindicatelor miniere Valea Jiului, 
___ P. (re BRAIȚ <
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PUBLICITATE Completări iWgOȘCOP

Societatea Comercială 
româno - germană 

IMPEX PARADIS
■ VINDE, prin cantina nr. 8, en dctail și cn gros, 16 

de preparate din carne, la cele mai convenabile prețuri.
■ ANGAJEAZĂ brutari, cu vechime de cel puțin 

3 ani in meserie, în condiții foarte avantajoase. (350)

Societatea Asigurarea Ronânaască
ASIROM S.A. filiala Petroșani

cu sediul in Petroșani, str. Republicii nr. 63 
RECRUTEAZĂ

ț AGENȚ1 DE ASIGURARE pe bază de tarife pentru
■ zona Vulcan, Lupeni și Uricani.
i Condiții: studii medii cu diplomă de bacalaureat, pot
f fi recrutați și studenți sau persoane angajate în altă 
i unitate.

Relații se pot obține zilnic la sediul societății sau la 
, telefon 512872.

la Precizările nr. 850/181609/1992 ale Ministerului Muncii 
și Protecției Sociale și Ministerului Economiei și Finanțelor 

cu privire la aplicarea Legii nr. 58/1992 și a H.G. nr.
314/1992

Avind in vedere aspectele care s-au ridicat in legătură cu a- 
plicarea art. 3 alin. 2 din Legea nr. 58/1992, referitoare la majo
rarea cu 100% a impozitului datorat pentru veniturile realizate 
in afara funcției de bază, indiferent de unitatea la care acestea 
se obțin, Precizările nr. 850/181609/1992 se completează după cum 
urmează ;

’ Veniturile realizate în afara funcției de bază in instituții 
publice, societăți comerciale, regii autonome, și în alte unități de 
către persoanele salariate, indiferent de unitatea la care acestea 
au funcția de bază, se impozitează conform prevederilor Legii nr. 
58/1992.

2. Majorarea cu 100% a impozitului nu se aplică pentru ve- 
nitur le realizate în următoarele situații:

— veniturile realizate din lucrări de litere, artă, știință, pre
mii acordate pentru activități sportive, culturale, științifice și al
tele de această natură, precum și veniturile din colaborări cu ca
racter ocazional, cu sau fără drept de autor, realizate în institu
țiile artistice ele spectacole și concerte, așezăminte culturale, ci
nematografie, radioteleviziune, presă, edituri;

— remunerațiile acordate pentru invenții și inovații;
— veniturile realizate, sub orice formă, de persoane care nu 

sint salariate, respectiv nu au o funcție de bază salarizată potri
vit kg.'i inclusiv de pensionari, situație confirmată pe baza un’i 
declarații date pe proprie răspundere de către persoanele în cau
ză;

— indemnizațiile acordate academicienilor ;
— veniturile obținute de persoanele încadrate cu fracțiuni de 

normă la funcția de bază și care, pentru completarea unei norme 
intregi, cumulează aceeași funcție sau o altă funcție, în altă un'- 
tate, s tuație confirmată pe baza unei declarații date pe proprie 
răspundere de către persoanele în cauză.

Vmituiile realizatq în situațiile prevăzute la pct. 2 de mai 
sus sc impozitează. în continuare, în același mod cu cel practicat 
potrivit reglementărilor în vigoare nînă la data aplicării pre
vederilor Legii nr. 58/1992.

MICA PUBLICITATE
aniversari

AGUM cînd se împlinesc 18 ani de la căsătorie le dorim pă
rinților noștri Lucia și Ștefi Rizotî multă sănătate și un călduros 
,La mulțl ani 1“. Fiul Dacian și fiica Alina. (339)

PĂRINȚII șl bunicii urează dragului lor Căițatu Narcis Ne- 
luțu Ia împlinirea a doi anișori, sănătate și „La mulți anii". (31J) 

VINZARI
VIND Mercedes 200 Diesel și Fiat Ritmo 75 special. Telefon 

£45788. (313)
VIND casă, cu curte și garaj in Vulcan. Informații telefon 

611888, după ora 16. (326)
VIND Dacia 1300 cu îmbunătățiri. Vulcan, str. Traian, bloc 

A. 3, ap. 27. (328)
VIND Dacia 1310, preț in valută. Vulcan, str. Platoului, nr. 4, 

bloc 35 A, ap. 26, zilnic, intre orele 7—16. (329)
VIND VW Polo, 900 cmc stare perfectă și caroserie Mercedes 

220, stare bună, piese de la A la Z și motor cu posibilitate probă.
. Telefon 542321. (336)

VIND casă și locuri de casă in Iscroni, centru, 1—76. (314)
VIND urgent garsonieră, apartament 2 camere, etaj I. zonă 

centrală. Petroșani, și mobilă sufragerie, preț avantajos. R/ lații 
Petroșani, str, Slătinioara nr. 1, et. 1, ap. 39. (347)

VIND video Funay player sigilat, cu telecomandă. Telefon 
’ 545181. (349)

DIVERSE
SOCIETATEA Comercială Torna Corn SNC Pelrila angajează 

' vlnzători ambulanți. Relații: cartierul 8 Martie, bloc 3/11, zilnic 
Intre orele 15—20. (353)

i SG „VOIEVODUL” Petrila, angajează două persoane calific .- 
fe în meseria de barman-ospătar pentru deschiderea braseriei 
jOaza” din Petroșani. Relații. Cimpa 22. (337)

SG „VOIEVODUL” Petrila, ca distribuitor autorizat al Fabri- 
pîl de bere „Timișoara” SA. anunță pe această cale pe cei intere
sați ca sîmbătă, 25 ianuarie 1993, ora II, se efectuează încheierea 
de contracte pe o perioadă de un an. Relații, la sediul firmei, 
Cimpa 22. (337)

SG „VOIEVODUL” Petrila roagă organele de poliție ale ora
șului să deschidă anchetă împotriva numitului Bălanescu Ion 
tehnician topograf la EM Lonea, pentru calomniere și jigniri a- 
duse personalului societății. Mulțumiri. (337)

IN BAZA autorizației nr. 5107 din 1 iulie 1991, eliberată de 
Prefectura Județului Hunedoara, in Petrila, str. Traian Vuia si 
cartierul 8 Martie, funcționează Asociația familială cu profil 
snack-bar și magazin agroalimentar. (346)

PREIAU contract garsonieră. Adresați Vulcan, str. Romană, 
bloo 48, ap. 17, zilnic intre orele 8—1 1.30. (352)

SCHIMBURI I)E LOCUINȚA
SCHIMB apartament proprietate central, cu casă-ciirte, c- 

ventual ofer diferență. Telefon 511888, după ora 16. (326)
SCHIMB garsonieră confort I, Petroșani, str. Aleea Trandafi

rilor bloo 5, ap. 6 cu apartament 2—3 camere, zonă centrală. Re
lații telefon 542262 sau la domiciliu, după ora 20. (345)

SCHIMB apartament 2 camere Petrila cu 2—3 camere Pe
troșani, exclus Șerpărie. Informații: Petroșani, Constantin Miile.

; 8/19. 1348)

PIERDERI
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Buluc Laurian, 

eliberată de UMIROM SA Petroșani. O declar nulă. (232)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vladislav Petri, 

eliberată de UMIROM SA Petroșani. O declar nulă. (231)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Aspru Dan, eli

berată de RENEL, O declar nulă. (229)
PIERDUT carnet student pe numele Miclea Daniel, eliberat 

de UT Petroșani. 11 declar nul. (241)
PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice pe numele -Luță 

Cristina, eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (248)
PIERDUT legitimație de serviciu Pe numele Hoțea Angela, 

eliberată de UMIROM SA. O declar nulă. (249)
PIERDUT permis pescuit pe numele Dogaru Marian, eliberat 

de AGVPS Petroșani. 11 declar nul. (250)
PIERDUT decizie pensionare nr. 57802 din 16 mai 1991, eli

berați de Oficiul de muncă și ocrotiri sociale. O declar nulă. (301)
PIERDUT ștampilă cu înscrisul „MCT România. Societatea 

Comercială „Retezatul” Județul Hunedoara — SA Deva — Filiaia 
Petroșani. Nr. 2“. Se declară nulă. (305)

PIERDUT contract închiriere pe numele Pădureanu Toader, 
eliberat de RAGCL Vulcan. 11 declar nul. (317)

PIERDUT contract închiriere pe numele Andrasi Bela, elibe
rat de RAGCL Lupeni. 11 declar nul. (318)

PIERDUT actul vamal din data de 19 octombrie 1992, al au
toturismului „Mercedes” (Benz) Diesel, cu seria de motor 1151 — 
1510—300 2886 — /5420155, pe numele Andrei Matei. II declar 

nul. (331)
'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Girna Ilic, eli

berată de EM liarbăteni O declar nula. (332)
PIERDUT tichet butelie pe numele Niculăesj Gheorghe, clibc- 

ral do Centrul de preschimbare Vulcan. J1 declar nul. (341)

DECESE

PRIN pierderea scumpei tale mame, împărtășim aceeași durere 
profundă. Cristina pentru Adi Dumitru. (333).

TAXI METR IȘTI I pârtii ulari sint alături de colegul Dumitru 
Vasile (Adi) la marea durere pricinuită de decesul mamei sale 

COTEI’ ELISABETA
și transmit condoleanțe. (335).

I'AMII.IA Nicoară este alături și iinpârtâșeșfe durerea prie
tenului Dumitru \ asile (Adi) la încetarea din viață a mamei sale

COTET ELISABETA (331)

LUCRATORII poliției TI’ Petroșani sint alături de colegul 
lor V iorel llorcanga la marca durere pricinuia de decesul mamei 
sale și transmit sincere condoleanțe. (310)

COLECTIX UI, clasei a X-a D de la Liceul de Informatică 
Petroșani este alături de colega lor Poienar Mărioara in greaua 

pierdere pricinuită de decesul tatălui său. (351)

2/ Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI" apare sub egida 
fc.- c SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A.

F înregistrată la Registrul Comerțului sub nr
■ 20/621/1991
Jț- Cont Virament: 307060201 — BCR Petroșani.
fc .Director : MIRCEA BUJORESCU
* Director executiv i Ing. Alexandru BOGDAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2671
Petroșani str. Nicolae Bâlccscu nr. 2 

Telefoane: 511662 (director-rcdactor |ef)| 
545972 (director exccutiv-admlnistratlv 
difuzare), 541663. 542464 (secții).

TIPARULt Tipografia Petroșani tir.
Nicolae Bilcesca nr. 2. Telefoa S4I2OL

Materialele necomandatc și 
nepublicate nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală șl juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse In drticole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

CAPRICORN — BOU
(21 decembrie — 19 Ianuarie)
Alergînd după „ideal”, vă lovit! 

brutal de realitate.
VĂRSĂTOR — TIGRU 

(20 ianuarie — 18 februarie)
Cuvintele au adesea două înțe

lesuri. A alege înseamnă a re
nunța...

PEȘTI — IEPURE 
(19 februarie — 20 martie) 

Sinteți așteptat(ă) la cotitură. 
Nu vă gîndiți la ceea ce veți 
spune!

BERBEC - DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie)

In lumina reflectoarelor, nu 
numai aurul strălucește...

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Dorința și așteptarea întăresc 
mai mult caracterul decit îm
plinirea visului.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie)

Restanță la somn, ochi tulburi 
Și glas dogit — nu e momentul 
unei noi cuceriri.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie) 

Ușoara dezamăgire în relațiiie 
intime poate fi umbrită prin hi- 
peractivitate fizică.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august)

Orice inițiativă este secerata 
din start cu lovituri de ciocan.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august - 22 septembrie)

Să nu vă înșele aparenta sta
bilitate! In laboratorul furtunilor 
se lucrează...

BALANȚA — CIINELE 
(23 septembrie — 22 octombrie) 
Consensul e benefic, dacă ră- 

mine în Vigoare și la lumina zilei.
SCORPION — MISTREȚ 

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
înflăcărarea peste măsură es

te preludiul unei crunte deziluzii.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Zac in dv. inepuizabile rezerve 

de tandrețe, pe care v-o repri
mați în chip sălbatic și nejustifi- 
cat.

Programul TV.
MARȚI, 19 IANUARIE

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

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Teatru TV.

OMUL CARE A VAZu e 
MOARTEA. (Reluare).

13,40 Desene animate. 
PIF ȘI HERCULE.

14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preunivcrsilaria.
15.30 Teleșcoală.

Curs de limba francez,.. 
Curs de limba rusă.

16,00 Conviețuiri-Magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Salut prietenii (I).
18.35 De la lume adunate...
19,00 Timpul culorilor,
19.30 Desene animate. 

VRĂJITORUL DIN OZ.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial:

DIN VOIA DOMNULUI. 
Episodul 11.

21.45 Șlagăre... șlagăre.
22.15 Azi în prim plan.
23.00 Actualități.
23.15 Salut, prietenii (II)
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Secretar de redacția 

Ștefan CIMPOI 
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