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Dor de Eminescu
Poate ca niciodată, ca în acest an, dorul de Eminescu 

macină cu atâta intensitate sufletul oricărui român. Fie 
el de-aici, fie el de dincolo de Prut, ori frumoasa Bucovi
nă. spații românești pierdute, doar ca întindere, dar nu și 
sufletește, românul și-a acoperit mereu nevoia de spiri
tualitate. nevoia de mângâiere cu dorul de Eminescu.

Cu dorul de el, cel mai „Luceafăr*1, dintre lucefe
rii poeziei românești și universale, ce a străbătut spațiul 
timpului său, penetrând în profunzimea viitorului nostru 
eu acea aureolă de neegalat în esența sa spirituală.

Astăzi, este momentul când fiecare dintre noi va 
trebui să mai vărsăm o lacrimă, curată și românească, în 
amintirea „marelui Eminescu** de la al cărui zbor spre 
eternitate se împlinesc exact 104 ani.

Un secol și ceva, de când Eminescu odată intrat în sufle
tul și memoria atâtor generații de români, fie ca amintire, 
fie ca ideal, dar totdeauna așa cum a fost: titan și geniu, 
simplu și misterior, îndurerat sau vesel, dar mereu, me
reu și iarăși mereu român și patriot de neegalat.

Acesta a fost Eminescu și dorul de dânsul ne macină 
cu fiecare clipă, cum piatra e măcinată de apele vremii, 
dar nu ne îndoaie, ci ne încrânccnează să fim ceea ce am 
fost și ceea ce suntem cu toții, pe plaiurile eminesciene, 
pe care marele om de cultură al neamului nostru le-a 
cântat fie în versuri, fie in proză, cum numai durerea lui 
sufieteascâ i-a dat posibilitatea să facă.

Să ne-amintim cu toții de Eminescu și pentru o clipă, 
măcar astăzi, vorba cântecului regretaților Ion Aldea și 
Urina Teodorovici, „De am avea sau nu dreptate**, sâ dăm 
posibilitatea spirituală ca „Eminescu să ne judece.,.**

Gheorghe C1IIRVASA

La Stația ACK Petroșani

Important 0 Important
Anunțăm pe aceasta cale, 

candidații înscriși în cursa 
electorală pentru funcția de 
primar al municipiului Pe
troșani că redacția noastră 
intenționează, la sfârșitul 
campaniei electorale, organi
zarea unei mese rotunde, sub 
genericul: „Față în fa’î*', la 
care să participe toți candi
dații.

Rugăm candidații să ne 
confirme în următoarele zile

dacă acceptă această con
fruntare de idei, ce va fi 
reflectată în presă Funcție 
de răspunsul candidaților vom 
stabili exact locul,-ora și da
ta acestei întruniri cu public. 
Și încă un amănunt: refleo- 
tarea în ziarul nostru a aces
tei întruniri se va face gra
tuit in ultima zi permisă do 
lege pentru campania elec
torală.

Un an de promisiuni
neacoperite...

In urmă cu un an de zile, scriam 
un reportaj de la creșa de copii 
din cartierul „Dallas" din Vulcan.
La vremea respectivă, doamna 

Mariana Penișoară, directoarea 
creșei, se plângea de faptul că 
dotarea materială a acesteia nu 
a mai fost îmbunătățită de 25 de 
ani, vârstă echivalentă cu cea 
a existenței unității. Exista to
tuși, la vremea respectivă, o 
promisiune fermă din partea 
UACCVJ — care patronează de
altfel, creșa — că in cel mai 
scurt timp (o lună, două) pro

blema, cel puțin a mobilierului, 
se va rezolva. De atunci a trecut, 
așa cum spuneam, un an de zile. 
Deși a trecut atâta timp am re
găsit același mobilier „bătrân" 
și uzat. Ca să nu mai vorbim 
de jucării, haine și materiale au
xiliare necesare intr-o creșă de 
copii care lipsesc cu desăvârșire. 
Despre toate acestea doamna 
Penișoară nu mai are ce ne spu
ne. Și-a pierdut deja speranța. 
Firesc, în fața unor promisiuni 
deșarte, din partea celor ce 

patronează* creșa. Oare copiii 
salariaților UACCVJ n-or avea 
cămin in această creșă ?

Astăzi, la Lupeni:

Tip - Top, 
Mini - Top

După selecția care a avut loc 
în data de 3 iunie 1993, la care 
s-a-u înscris 28 de copii de vârste 
cuprinse între 3 și 7 ani s-au 
calificat pentru faza finală nu
mai 11. Spectacolul va avea loc 
în data de 15 iunie la Palatul 
„Minerul", începând cu ora 17.

Alături de copii va evolua șl 
grupul vocal „Om bun", format 
numai din copiii „oamenilor do 
bine" din Lupeni. Bănuim că tot 
in afară de concurs va cânta și 
Tatiana Stepa Filipolu, gloria lo
cală a onaȘulUj Lupeni.

Și de această dată, numele 
sponsorilor generoși este același: 
Sindicatul Liber de la EM Lu
peni. SC Mullistar, COMEXIM R.

Voii LOCOTA

Musafirul 
nostru

Am aflat de la dl. senator Ti- 
beiiu Vladi.slav, că in zilele de 
26 și 27 iunie a.c., dl. deputat 
Ion Rațiu va participa la o lan
sare de carte în orașele Târgu 
Jiu Și Petroșani. Vom reveni cu 
amănunte.

Noul este așteptat cu brațele deschise
Tiljcriu t IN I AN

•••••••••••
Vali I O< OTA

Cel care și a propus acest lucru este SIIELL

Ca mai toate stațiile ACU din 
țară, și cea din Petroșani a în
cercat, după 1989, să se înscrie 
pe o traiectorie în consens cu 
așteptările și solicitările membri
lor săi. Și, în mare parte, a rc-u-

F ugen Mihat, șeful stației. Vom 
începe cu betonarea curții, repa
rarea și zugrăvirea încăperilor. 
După care vom aduce aparatură 
nouă — în speță două testere 
furnizate de o firmă din Cluj — 
care se va alătura celei existente".

Evident, dorința meseriașilor de 
aici — i-am numit pe mecanicii 
auto Gheorghe CaJman, Ion l’a-

Ghcorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2 a)
șit. Fapt demonstrat atât de nu
mărul au’omobiliștilor înscriși — 
4600 —, cât și de recunoașterea 
sa ca fund una dintre stațiile 
din cele trei ale Filialei ACR din 
județul Hunedoara, care dorește 
să se respecte și să fie respectată. 
Acest lucru poate fi certificat de 
însuși secretarul filialei, dl. 
Nicolar Hațeg.in, sub a cărui co- 
oi donare se "desfășoară activitatea 
automobiliștilor din județ aliliați 
Ia Automobil Club Român.

La Petroșani, problema majoră 
o constituie clădirea în care 
func ționvaz i stația Ea nu este 
proprir-t ite.. fiii -’ei, ci a ItAGC'L. 
ACR ul ar f* dorit d<- mult să 
transfere clădirea, prin cumpărare, 
în propriul patrimoniu. Au exis
tat, însă o scrie de piedici care, 
acum, se parc că sunt pe calc 
de a fi înlătur.iie. S-a ajuns, cu 
alte cuvinte la un consens. „A- 
ccst lucru ne va permite să tre
cem la reamenajarca completă

• clădirii — aflu de la domnul

Pirateria video și 
fuga de lege

Este arhicunoscut faptul că în ultimii ani proliferarea feno
menului de transmisie video prin cablu a fost de nestăvilit. lucru 
bun de altfel, dacă ne gândim că ani de zile, noi, cei mulți și 
proști, n-am beneficiat decât de trei ore dc program TV pc zi.

Era firesc, ca după „fliada" din decembrie J989. să mai vedem 
și noi ce se întâmpla1 prin lume, grație unor „întreprinzători" ce 
s-au mișcat rapid, punând la punct rețele video de mare eficienl.î 
financiară, particulară, pe banii noștri bineînțeles.

A fost bine, a fost rău. fiecare poale aprecia. Dar lucrurile 
s-au schimbat odaia cu apariția Legii 48/1992, cei car reglemen
tează regimul unor astfel de transmisii.

După apariția acestei legi, o parte din rețelele video din Va
lea Jiului au dispărut, altele au continuat și continua sa facil 
bani eludând pur și simplu legea și dispozițiile CNA. După cum 
suntem informați, din Valea Jiului, în momentul dc fața, singurul 
caic are autorizație de funcționare este postul tcritori.il de tele
viziune DAG.S—KABEL TV, condus dc Gheorghe Duța, post care 
flic mai multe săptămâni dc funcționaro și care a început să-și 
impună numele și programele, in ciuda concurenței neloialc prac
ticate pe scară larga, prin sistemul pirateriei video. .Spunem acc»te 
lucruri, nu pentru a critica pe cineva, ci pentru a v- ni in aju
torul celor ce posedă astrcl dc rețele, amintindu-lc nevoia dc a 
intra cat mai curând în legalitate. Nu de alta, dar după cum 
suntem informați, în aceasta săptămână, și in cea care urmează, 
comisii ale CNA vor verifica pe traseu (Valea Jiului) existența 
rețelelor video pirat. I ir amenzile practicate în astfel de situații 
ajung până la câteva sute de mii de lei... Este mai bine pentru 
toată lumea, dacă se renunță la fuga dc lege și poate că în acest 
caz are și fiscul ceva dc spus, căci orice am spune noi, rețelele 
nedeclarate sunt lucrative pentru proprietar. t

tcritori.il
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L-am cunoscut, îl
cunoaștem

f r IRaid anchetă. In discuRc, mn- 
L ididatul partidului Unității So ial 
i Democrate pentru alegerile din

• iulie, domnul ION DĂBULEA- 
‘ NU. Dialogul a fost purtat ino- 

pinant, cu fiecare dintre inter
locutori. O singură întrebare: il 

• cunoașteți pe domnul Ion Dăbu- 
! leanu? Iată câteva răspunsuri: 
Fl* LUDOVIC HlDAN, EM T.upeni. 
I ,1J știu ca om integru și mai 
' eles ca un gospodar de n.âna 

întâi. Un om „la locul luî" ctim 
ie spune pe la noi. un om se
rios șl, mai ales, un gospodar pe 
cinste. Priviți numai ce a rea
lizat la Aninoasa și cum vor- 
beso oamenii despre Ion Dăbu- 
leanu și veți înțelege. Credeți 
că Întâmplător i se spunea Ani- 
noasei, mai în glumă mai în 
serios „localitatea Dabuleni?" 
Ceea ce a făcut bun se ved».

I CONSTANTIN BOARIU, ju
rist, EM Aninoasa. îl cunosc pe 
domnul Dăbuleanu din 1986. In
giner priceput, capabil și foarte, 
foarte bun gospodar, omul de 
care Primăria orașului Petroșani 
aie nevoie. Mai ales actun, când 
ne confruntăm cu haosul in ad- 
mini trația publică a Petroșaniu- 
lui și nu numai. Ion Dăbuleanu 
e.s'e cunoscător foarte bun al 
tuturor problemelor și are știința 
conducerii. Mai mult, are, din 
câte cunosc, soluții \ labile, rea
liste pentru problemele cu caie 
Valea se confrunta.

Ing. GROZA SEVER1AN, di
rector adjunct al I iceului indus
trial Petroșani. Când era simplu 
director, domnul Dăbuleanu a 
făcut pentru liceul nostru ce n-a 
făcut nimeni, deși nu avea nici 
o obligație. Ne-a ajutat cu dem
nitate și dragoste. 11 cunosc de 
când era student In anul 1. Bun 
prof .sionist și, mai cu scamă, om. 
Cu Dăbuleanu primar, învăță
mântul in Valea Jiului va pros
pera cu adevărat. Un mare 'su
fletist. Sper să câștige din primul 
tur.

Un răspuns 
mult 

solicitat l
Am fost întrebați de mai nuilți 

cititori cine este autorul liniei 
melodice a cântecului „Dec'cap- 
tă-te române". Răspundem. Mu
zica aparține compozitorului și 
omului dc litere ANTON PANN. 
A lost publicată cu alte versuri, 
în culegerea „Spitalul amorului", 
in perioada anilor 1830. A fost 
apoj preluată de Grigore Uce- 
ncscu, care, la Brașov, o include 
în culegerea rămasă în manuscris 
(tipărită dc-abia în urmă cu 10 
ani de Uniunea Compozitorilor 
din România, sub numele de 
„Manuscrisul Uccnescu") in anul 
18 tO. De aici este pi-eluată de 
Andrei Murcșianu care in pe
rioada preres oluțioruiră anului 
18-18 scrie actualul text. Cântecul 
a fost cântat la blaj, în 18-18. II 
regăsim apoi, din nou, în anii 
1890 in toate cele trei provincii 
românești inclus in diferite cu
legeri, cântat de formațiile de 
lăuturi sau de formațiile muzi
cale de la curțile voievozilor ro
mâni. Insuflcțitor îndemn la 
luptă pentru unitate și indepen
dență, cântecul va mobiliza ma
sele la fiecare moment crucial 
al istorici naționale. în perioada 
amior 1977—1989 nu a mai fost 
interpretat nici in concerte și 
nici transmis dc radio sau tcle- 
xiziune, din cauza textului său 
plin de patriotism ades arat. A- 
ceasta deși, oficial nu a fost 
interzis. Din decembrie 1989 este 
Imnul de stal al României.

In piața din Vulcan:

Drapelul american patronează 
floricelele de porumb

Acum o supiamună, după ce piața dm Pe
troșani a desenit agro.ilimcntai 5, am făcut o 
dcpkisarc la Vulcan, in ziua obișnuită d< piața, 
sâmbătă. Oferta — pestriță, dai de slabă cali
tate. Prezentarea — conform uzanțelor: gumă 
uc mcslo'-at alutuii de bere și sutiene, vin la 
pahar cu semințe de floarea-soarelui, cățeluș) 
dc gh.ps tronând peste grămada cu semințe 
?.a m.d. Vânzătorii d casete iși expuneau marfa 
.la maximum". Conti-olul comercial, aflat la 
datorie, sufla din greu și transpira conștiincios, 
tot împărțind averiisniente Șl alergând după 
polițistul dc serviciu...

După catcva ture dc piață, ap» Ir s aii mai 
liniștit. Chiar și băutorii amatori dc prin spa
tele chioșclii ilor Ui goiisi-ra sticlele de bere șl 
meditau la altceva mai bun. Am b. ut in re
tragere. l’e uit nii m ’ri am găsit și ceia re 
Căutam. Acolo unde există Dallas, America 
trebuie să (ie pe aproape! Intr-adevăr, lângă 
un aparat de produs florii ele de porumb (POP- 
CORN), f itura di.ipciul american. Alta viață! 
M-ani tot învârtit prin loinl cu priiina, cu gura 
plină dc floriei le si cu oflliii 1.1 drapel, până

când i .s a făcut mila patroanei și m-a cadorisit 
cu un pix, marca „American Popcorn", dar cu 
toate insistențele ulterioare n-am reușit să schimb 
tricoul meu BBO cu ccl american, purtat de 
vânzJitoarea firmei Cănită Impcx SRL Vulcan 
„E singurul pe care l-am primt, mi-a șoptit ca. 
Poate data viitoare...". Am dat greș, ini-am zis... 
Și gândind așa, am salutat Alnerica, „oriunde 
s-ar afla" și in-mi așezat, alaiuri, la coadă la 
pe.?te.

Oltenii mănâncă mult pește Și (paradoxal, 
nu-i așa?) vorbesc mult. Așa am aflat, fură să 
mu întrebuințez prea mult, că la Butu-inâ sunt 
cele mai mici prețuri din zxmă. Am întrebat 
unde e și era chiar acolo unde stăteam la rând; 
SC’ Hutușină Prost Corn Sili,. M-am uitat la 
preț și era chiar așa: merlucius — 10-17 lei/kg. 
Șă lc dea Dumnezeu sănătate și-Un pahar dc vm 
roșu la masă! (După pește.)

Sâmbăta care vine merg iar la Vulcan. Chiar 
dani nu iese chestia cu tricoul, ce) puțin voi 
vedea cum se schimbă, sub ochii mei, fața pie
ței și cian devine ea curat agroalimcntară. Voi 
face fotografii „de (trista) amintire" și voi scrie 

( I lin a fost (SI. < ■ >

Eveniment 
cultural 

„Compact B 
la Petroșani

Miercuri scara, dc la ora 
Casa de cultura din l’ctroș; ni a 
fost o gazda bună pentru fanii 
formațiilor „Compact B“ .și „Co
nexiuni". Concertul din Vale a 
făcut parte clin a doua etapă a 
unui turneu ce durează 
și cuprinde marile 
Banat și Ardeal.

Așa după cum 
la marele om (la propriu și 
figurat) Teo l’cter, basistul 
purtătorul de cuvânt ai băieților 
de Ia „Compact", turneul acesta 
și-a propus „rccâștigarea publi
cului românesc". lari Teo nici 
nu i-a trecut pi in cap că publicul 
ar fi fost pierdut, ci dorește 
popularizarea muzicii rock și 
realizarea la fiecare concert a 
„unui show de la A la Z, cum 
n-a mai fost încă în România".

Turneul este non-profit și este 
sponsorizat de firme din țară, 

particulare sau tic stat- „Chiar 
dacă nu ne vom scoate cheltu
ielile, noi ne-am pregătit în așa 
fel incât să-i facem să regrete 
pe ce; care nil au putut să vină 
la spectacol", nc-a spus cu mo
destie Teo. Dacă a fost chiar așa, 
asta numai dv. puteți spune.

în privința pregătirii specta
colului, nimic de zis. formațiile 
au repetat înaintea concertului 
cu seriozitatea unor adevărați 
profesioniști. Asta pe de-o parte. 
I’e de alta, privind baza mate
riala, scena a fost neîncăpătoare 
pentru cele douăzeci de boxe ale 
instalației de lumini și celei pi
rotehnice. Puterea instalată a 
fost de 25 000 W și a pus la grea 
încercare atât .circuitele electrice 
ale clădirii, cât și urechile aco
perite cu plete ale fanilor. Tre
buie su vă spun că instalația mai 
ave-a o disponibilitate de 10 000 
W, dar ei au rămas nefolosiți 

”i „n-a fost cazul", 
zadarnic să încerc să vă 
atmosfera incendiară din 

că 
că nu aș reuși nicio-

J7
orașe

am aflat

11

20,

zile 
din

de 
la 
Și

pentru că
Ar fi 

descriu 
timpul concertului, pentru 
sunt sigur 
dată să o fac așa cum ar trebui. 
Dacă am spus „atmosferă incen
diara" vă asigur că n-ain exage
rat deloc. Vă pot confirma per
soanele cele mai indicate să vă 
dea relații despre cât de „incen
diară" a fost atmosfera, adică: 
cci șase pompieri, conduși cu 
măiestrie de dl. sergent major 
Marian Tutila, care au urmărit 
cu ochi de vultur mișcările din 
sală.

In final, apreciem importan
tele eforturi tăcute de organiza
tori ri dc gazdele noastre. Vrem 
să credem că spectacolele de 
această valoare sunt evenimente 
care se pot repeta mai des în 
Petroșani.

HOROSCOP
GEMENI — CAȘ

Actuala fază a lunii vă influen
țează in mod pozitiv. Nu 
jați In această perioadă favora
bilă, lucrurile importante, d« 
care depinde' în mare j.răsură 
evoluția dumneavoastră ulterioaril.

RAO — OA1B
Un prim pas pentru atingereîi 

scopurilor ce vi lc-ați propus 
l-ați făcut in week-endul recent 
încheiat. Continuați cu încri-dcre 
pe aceeași linie și izbânda Va fi 
totală și așa cum o doriți. A- 
tenție însă la „fecioarăI" i

LEU — MAIMUȚA
Nu aveți o perioadă prea bună. 

Eforturile din ultimul timp v-au 
marcat mai mult decât vr< ți să 
arătați. O clipă de odihnă ar fi 
binevenită, mai ales că perioadă 
nu vă avantajează. '■**.

FECIOARA — COCOȘUti
Gonvulsiile din juiul dv. vă 

afectează intr-o măsură pred 
marc. Este mal bine să vă liniș
tiți, dar să nu vă demobilizați, 
Marc grijă în relațiile cu „scor
pionul", aflat înlr-o perioadă 
destul tic favorabilă. Mușcătură 
sa vă poate fi fatală. -»

BALANȚA — CA INEL®
Echilibru voit în acest inter

val. Supralicitați pentru a fi li
niștit. Dați fruu liber gândurilo» 
și ghidați-vă după instincte. O 
întâlnire cu un 
ajuta foarte mult.

SCORPION -
Stare 

Avcț i o 
vorabilă 
punctul 
fructuos 
atenție la provocări Nu cedați..» 
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Este timpul să nu vă mal Iu* 
sați înșelat. Nimic n(| vă poaty 
împiedica să înfăptuiți ce v-ați 
propus.Acționați. -«mm:

CAPRICORN — BOU -
Nu încetați să credeți că veți 

izbândi. Colaborarea cu „fecioaf- 
ra“ este binevenită, dar atcnlîlj 
la șarp-. Niciodată nu ezita 
atace pe la spate. j»’’ ț

VĂRSĂTOR — TIGRU
Perioadă propice pentru afă- 

ceri. Ceea cc ați realizat în 
timele zile poate fi continua^ 
data insistați mai mult pe ca
pitolul economii. Încercați și veți 

reuși.

berbec" vă poirtf
- MISTREȚI* 

de normalitate absolut#, 
perioadă extrem de fa- 
pentru a vă impun* 

de vedere. Colaborați 
cu cei din Jurul dv., clar

PEȘTI —
făcut un 1 
fi fatal d.

• IErURB’ ’
pas greșit, cc^A 
dacă nu va a*>-, 

din

Va li I.OGOTA

Ați 
poate 
nați gândurile. Despărțiru© 
ultimul timp v-au afectat ntull 
și continuă să vă marcheze. 
barasați-vii de gândurile ncgr<5

BERBEC — DRAGON '•
Perioada favorabilă col.iborăi f 

cu „balanța" în fața căreia aveți 
atuuri ce vă transpun în po$. 
tura dc a vă impune punctul dâ 
vedere. InLrați însă în contră». 
d'icție cu racul, ce vă poate 
sora din satisfacții.

TAUR — ȘARPB
Aprig .și dârz, așa cum 

fost in ultimul Gmp. Nu 
trebuie continuat. Sihimbați

mic-
r,

î
I I

Pomul cu 
anunțuri

E o spc. ie atât di r «rn. tnc»it
n i o găsim n i n * In AIUlsIiI
botanic. Nici „ponml t u Lilch -
nu <-ește pe m i 1 .• uik/irul
drum, dar „p >ni'il - i iinun|un*
întrece in exotism ** In-
crengătmă dm R-, ea

Un « templu siipcrb , ru mii
<le anunțuri, se xuJjfi in -intrul 
orașului Vuit an și se a - unde sub 
înșel ătoar-.i aparență a unei

Lan ’s sfdrii. Numai cine se apro
pie dț el iși dâ seama cii 
dc-a f. cp Cu un es' inplar 
bisnuit. i ii 
«nuntii!
ca In piis
I' • iorul,
C-rtogr.ifie, d»'

rTn singur ,
®'<?la In care
«alcir c In p
P'irtă știrile ș

1 lutumi»! t’iâxii prin c.i'c 
Onre pi ir rărit Vulrnn rui

i» iu-iizA yn ^Jrț i) oftew)'

iși dâ se ma cii arc 
cu un cs'inplar neo- 
trmx-hiu.! acoperit d- 

Lipite m ai 'V ct, prin- 
i' z . i ise cu mâna, cu 
iii s ni fără gri șeii do 

1 toate cresc acolo! 
anunț mu lipsește: 

■ă scrie <5 bătrâna 
xirol. Nu mai SU- 

rușina* 
rrețle 
u.tiwi

iVoz// este așteptat cu brațele deschise...
(Urmare din pag. I)

vel Glu-orglie Bi l»-.i, M 
Bobii, indrmn.iți de 
-.1.111. i — e.sie dc a ac, >rd.i 
tcnț.i tehuii.i ruin ia non- 
Așa linii proci d< a/a multe : 
similare din țaiii. Dar pi’ntr 
an I vis sa di vina n .dilate, 
huit- liceul nn hop. Destul 
marc. J'.slc xorb.i de dotare, 
m ișini de intervenție. Oi icâ 
zmeu al fi, cu singura in;i 
< xistenta in momi utul de 
nu puți face fața așa < Ulii 
dori. De aceia, pitr.sonalul 
ți» i iși pune mai 1 .speranțe 
spOnsmul AUTOMOBIL CLI 
1,1'1 
nn este altul decât 
mii .SIIELL. Luând 
aripa sa, .SIIELL a 
dem-i.z„ii ea filialelor, 
cu cele din Județele 
froniiciyi, uuc fo.șl d<4,ile u>*

r-*

de 
cu 
dc

f.dă 
ți-ai 
3.1a- 

în 
J.BU- 

ROMĂN. Accs-I obladllitor 
renumita fir- 
ACR-ul sub 
trecut la mo- 

>S a început 
limitrofe

30 de atuoturisme RENAULT cu 
platformă. Echipate ea la carte, 
u'Cslea pot asigura asistența teh
nica automobiliștilor român; iă- 
mași in panii diniolo de frunta
riile țarii. 
faptul ca 
.SIIELI a 
gic.i arată 
străine se 
nici cclup.i 
cioare i n 
licenre, < n 
pozitive 
care intorei capul când le zărești 
pe stradă. Cine r>u crede n are 
decât să dea o fugă până la 
B iia Mare. Se va convinge că 
nu exagerez deloc. Daca tot aveți 
o urma de îndoială, iată un alt 
exemplu. In urmă cu .șase -.apte 
Juni, doi medici germani, ateri
zați la Craiova, aq Jnchiiint prin 
ACR 'J'OURING, Un autoturism 
BMW. Ou ivccsta au plecat spre 
CJu|. l’e ileHileu, pom|>n de ben
zina a mașinii s-el dcfccilxrt.

As'.n ncmaivorbind dc 
stațiile paste care 
vânturat bagheta ma- 
Clim doar In filmele 
poale vedea: meca- 

iți din cap pâmi-n pi- 
salopctc stas, dotați, 
truse dc scule și dis- 

tiăznet, mașini după

BMW-ul a fost tractat in curtea 
stației din Petroșani. Negăsin- 
du-se o pompă de benzină nouă, 
automobilul n-a putut fi reparat. 
Nimeni însă n-a disperat. Nici 
măcar nemții. Un telefon a re
zolvat totul. A doua zi, în fața 
hotelului in care IrăsCseru peste 
noapte cci doi străini, a parcat 
un BMW. Același tip, ba chiar 
•și aceeași culoare cu a celui ră
mas în pană. Avea plinul de ben
zină făcut, așa încât medicilor 
nu le-a mai rani.is dc făcut de
cât să-i dea cheie și talpă.

In urma cil vreo câțiva ani, 
o chestie ca asta părea la noi — 
s-o recunoaștem — dc domeniul 
fantasticului. Acum, insu, nu. 
Este standardul la care ACR 
tinde su-șl aducă filialele din 
întreaga țară. Și su nu fim sur
prinși dacă, nu peste mult timp, 
și la Pctroșai-u vor fi înfăptuite 
minimi dc .nccM fel.

atî 
mai 

- ....... tac*
tica. Uneori e bine să nu atacați, 
front il. Luptele erau drepte nu« 
mai în vremurile cavalerești. R-t 
tenție insă la veninul „scorpip* 
nului" care are ascendent în fațA 
d umneavoastră.
• • «MV e MM 4 M

rv.
MARȚI, 15 IUNIE

7.im TVM. 
I" 'o TVR lași.
I l *0 TVR Cluj-Napoca. i
II. J Teatru TV. O noapte fur-, 

tunoasă de I L. Car.igi.de.
I -.1 - Ora de înuzicâ.
I 1 ' Didactica. 
I l'cleșcoală. 
16,0 Conviețuiri-magazin.
I7 "U Actualități.
I' ".i Medicina ptntru toți. 
I7..D Salut, prieteni l (1) 
H.30 .Starea națiunii. 
19,30 Desene animate. 
20.00 Actualități.
20,35 Sport, 
.'i’.in Simpozion.
2l,2> Edm serial. Dragoslo 

prima vedere.
,Porni Luceafărul"..’. 
Actuahlați. 
Salutv prieteni I (TI) 
fassinația bl im* ului

22.25
22.55
23.10
«13,55

«
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Fotbal1, 1livizia l1, seria a II a Lupte

Confuzie generală rURNEU
JIUL PETROȘANI — FC BI

HOR 3—3 (1—2). Un meci din 
care nimeni n-a înțeles nimic. 
Gazdele, scăpate de obsesia pro
movării, cu 4 jucători sub con
diția echipei, au evoluat contra
dictoriu, mimând în prima repri
ză o «aRâ“ tactică .și un minim 
angajament. Ele s-au văzut hui
duite tot meciul cu apelativul 
hoții, hoții, fâcându-1 pe Mitică 
Marcu să trimită la încălzire în
că din min. 20, rezervele Gioabă 
și Călugărița, înlocuitorii lui 
Mircea Popa șl B. Popescu din 
min. 46, lusați la cabine. Oaspe
ții au jucat ca acasă, zburdând 
in careul advers (excepție Gaș- 
par), o întreagă repriză, când 
au și marcat două goluri ca la 
anUrnament. Primul, prin So
rin Pop, min. 19, din lovitură li
beră directă, când Anton a fost 
in postura lui Silviu Lung la 
Kosice, și al doilea, prin Suiâjan, 
min .39, din marginea careului 
mic, duupă ce Dodu a lăsat să-l 
treacă mingea pe sub picior. Go
lul Jiului a fost înscris de Dodu, 
min. 44, după ce Militaru a fost 
ia rltat In careu de portarul Papp, 
or il nr. 1 al oaspeților. Pentru 
fc.‘# -ica paradoxurilor, iată și

primei 
: 8-7, 
cornere

o altă

C asela tch n i că a 
Șuturi la poartă 
țiul porții 1—2, 
goluri’ 1—2.

Pauza a adus în teren
echipă Jiul, care timp de 15 mi
nute șl-a dominat adversarul, ce 
n-a putut trece de centrul tere
nului. Stoica, min. 48, singur cu 
portarul a șutat în bară, Stâncic, 
volcu de la 20 de metri, 
Stâncii, șut violent, razant 
transversala. Oaspeții au 
însă prilejul de a bate 
lor corner în min. 62, Iar 5 mi
nute mai târziu Anton s-a opus 
la pătrunderea individuală a 
lui Sălăjan, prinzând balonul la 
circa 10 m de poartă. Se anunța 
totuși golul. A greșit Crlstcscu 
în -careu, venit la marca 1, apăra
rea n-a mai Intervenit ți de la 
circa 14 m, Sorin Pop a trimis 
mingea în poartă, pe lângă un 
Anton vinovat și el la această 
fază.

Cu tribunele In spate gata să 
so reverse peste teren, Jiul a 
atacat în valuri șl oaspeții nu 
au putut să Intervină decât prin 
faulturi, toate sancționate la 
marginea careului. Iar atunci 
când atacanții au fost pe punc-

■rZ4Z////Z4ZZZ/ZZZ/Z*Z»»A<»ZZWZr^ZZZWZZJ—rr.-—i——Z4OSSRMMWZZZO

bară, 
cu 

găsit 
primul

tul de a înscrie, Militam (min. 
85), Stoica (86), Gioabă (87), Papp 
a făcut paradă în poartă, sco
țând miraculos toate mingile.

Golurile gazdelor au venit 
ultimele două minute de 
Stoica a înscris din 3 m, 
88, Gașpar în min. 89, cu capul, 
făcând ca rezultatul să sc 
toarcă împotriva ambelor echi
pe, acuzate minute întregi de

INTERNAȚIONAL

Victorie clară
MINERUL LL’PENI — ȘTIINȚA BAIA MARE 14-0 (3-0). 

Gazdele și-au dominat adversarul la toate capitolele, obținând o 
victorie mult aplaudată, ce le-a permis să fată un salt substanțial 
In clasament, fiind singura formație care a urcat doua locuri în 
aceasta etapa. După maț multe ratări la butul advers, minerii 
reușesc totuși să deschidă scorul în prima repriză prin Pândele, 
(nun. 39, care a transformat precis o lovitură de pedeapsă, acor
dată în preajma 22-ului advers). Cu toate eforturile ambelor c- 

, cliipc, scorul prunei reprize rămâne acest minim 3—0, care pro
mitea după pauză o alta încleștare de forțe.

Elevii ltij Vasile Bcrcu au făcut insa demonstrația unei extra
ordinare voințe in repriza a doua, o pivgât.re fizică superioară 
și o tactică adecvată, și-au îngcnunchiat pur ți simplu adversarul, 
ta au majorat scorul, în min. 50, prin același Pândele car© a 
transfoi-mat cu nwre siguranța incu o lovitură de pedeapsă, min. 
50, 6—0, ca peste 8 minute aripa Văduva sa sc ducă intr-un eseu 
spectaculos, dițiă o acțiune purtata la mână, .și un presing ce 
«i-a dat nici o speranță partenerului de a opri faza. Transforma
rea a fost gatatfi, dur imediat Ucac, imn. 70, a trimis un dropgol 
printre bare și 14—0. Ultimele 10 minute n-au mai putut modifica 
tabela de marcaj, efortul jucătorilor fiind lizibil marcat și di i 

v cauza căldurii.
Baimăi.n.i staționează în clasam-nt după acest eșec, la care 

mai puțin se așteptau, simțind poate forța la-lui din Lupe ni și 
in următoarea partid?!.

FOTBAL
DIVIZLA NAȚIONALA

REZULTAiE TEHNICE: Bleitroputcre 
Craiova — Dinamo 1—1; CSM Reșița — 
Sportul St ud- nțcsc 1—0; FC Soleau — 
Dacia Unirea 1—1; Progresul — „Poli" 
2—1; Rapid — Univ. Craiova 2—1; Steaua

16

— FG Brașov 3—0; Oțelul Galați — Glo-
ria
3—

Bistrița 1—1; FC ploiești 
1; ,Ij-‘ Cluj — FC Inter

Ct.ASAME)- T

— FG Fai 
Sibiu 1—1

rul

l Steaua 32 24 6 2 80—20 54
2. Din.imo 32 22 7 3 76—20 91
3. Uni' ersitutea 32 15 10 7 17—32 41
4. Rapid 32 la 8 9 38—30 38
5. Electa oputere 32 12 9 11 32—31 33
6. Sportul Stud. 32 12 8 12 37—39 32
7. Gloria Bidti iț. î 32 13 5 11 38—39 31
8. FC Inter 32 10 11 1 1 37—42 31
fi. „U" Cluj 32 14 2 J6 H— 4.3 30

10. Oțelul 32 12 6 1 t 37—41 30
11. FC Brașov 32 li 6 1.5 32—12 23
12. F9 Farul 32 12 1 16 52—65 28
13. D-'-e!,-! Unirea 32 10 8 1 1 34—47 28
11. „I’oli" Ttm. 32 7 13 12 29—13 27
15. Progresul 32 8 10 14 32—19 26
16 Petrolul 32 11 3 18 41—18 25
17. FC Selena 32 8 9 15 23—10 25
18. CSM Reșița 32 8 3 21 32—67 19

ETAPA URMĂTOARE, 
Studențeso

iunie: Spor-
Elcetiopu'cre; Univcr-tul

sitatea Craiova — IJinamo; FO Brașov — 
Oțelul Galați; FC Farul _ „U- Ului; Glo
ria Bistrița — FC Petrolul; FG Inter — 
FG Sep-nn; Darj,q Unirea — Progresul; 
.Poli" Timișoara — CbM Reșița; Rapid — 
Steaua.

în 
joc. 

min.

în-

pe, acuzate minute întreg] de 
lipsă de loialitate. Au primit car
tonașe galbene: Crlstcscu (18),
Gioabă (60), Dan Daniel (6J), Gris- 
tea (79).

A arbitrat purtătorul ecuso
nului FIFA Constantin Gheor- 
ghe (Suceava), ajutat de Pavel 
Bogdan (Reghin) și Vasile Ghcor- 
ghe (București). Observator fe
deral Franciso Golo.și (București).

JIUL: Anton — B. Popescu 
(min. 46, Călugărița), Gașpar, Do
dii, Gristea, M. Popa (min. 46, 
Cioabă), Milit.yuț Stoica, Stân
cii, Stăncic, Gristcscu.

FG 131IIOR : Papp — Ciocan, 
Darha (min. 58, P. Dumitru), Ga- 
nca, Dan Daniel, Brukhental, 
Erdei, Sălăjan, Borza, S. Pop, U- 
Jicj (min.. 76, V. Pupa).

Fotbal

au 
la 
•ți 

de

PARÂNGUL, LONEA — MI
NERUL MOI DOVA NOUA 2—1 
(0—0). Joc deosebit de disputat, 
în care victoria a surâs greu 
gazdelor. Jn min. 5, ele aveau la 
activ 3 bare, au fost Knock-out 
la 1—0 pentru oaspeți, car© 
deschis scorul, au ratat 11 ni, 
scorul de 1—1, prin Movilă, 
au marcat In ultimul minut
joc prin cx-divizionarul A, Stana, 
din lovitură liberă directă de la 
cuca 18 m. S-au ratat cinci, șase 
ocazii clare de gol, iar tribunele 
au trecut prin toate fazele fot
balului la o astfel de întâlnire. 
S-a Inundat terenul după joo 
in semn de bucurie, s-a zâmbit 
enigmatic in semn de... dușmănie.

Antrenorul Gutuți ne ruga to
tuși să adresăm multe mulțumiri 
tuturor celor prezenți, prieteni 
oii dușmani, care au Încurajat 
echipa in toate momentele ci 
grele.

F 0 T B A L
DIVIZIA A, SERIA A II A

REZULTAIE TEHNICE: Unirea Alba 
Iulia — Metalul Bocșa G—1; Gloria Re
șița — Corvinul 2—2; Tractorul Brașov — 
Olimpia Satu Mare 0—1; Metalurgistul 
Cugir — UTA 0—0; Jiul 1ELIF Craiova 
M< trom Brașov 0—0; Armatura Zalău — 
CI R Timișoara 3—1; CFR Gluj — FC Ma
ramureș 6—3; 
țov 1—3; Jiul

I O DroIxUi — IG1M Bra-
Pcbros.ini — FC Bihor 3—3. 

CLASAMENT

19

1. UTA 33 19 4 10 61-32 42
2. FG Bihor 33 17 7 9 50—36 41
3. Jiul Petroșani 33 18 3 12 67—37 39
4. Gloria .13 18 3 12 10—31 39
5. Metroin 33 11 7 12 31-31 35
6. Tractorul 33 15 4 14 52—48 34
7. FC Mm amili cș 3315 3 15 61—18 33
fl. Unirea A. I. 33 15 3 15 48—50 33
9. ICIM 33 ri C 1 1 13—44 32

10. Jiu' IELIF 33 1 > 4 15 41—51 32
11. FU l)r otic ta 33 11 5 15 33—12 31
12. Armatura 33 11 2 17 41—18 30
13. CFR Cluj 33 1.3 3 17 56—66 29
14. Ml ■ : îl B ■ . 33 12 5 16 11 - 53 29
15. Cors inul 33 11 7 15 46—60 29
16. CFR 'linii. .33 13 2 18 36—54 28
17. Mctalurgiatiil 33 12 4 17 43—61 28
18. Olimpia*) 33 13 4 16 52—56 26

puncte, 
(ultima):

•) Echipă penalizată cu 4 
ETAPA URMĂTOARE, 

iunie: Corvinul — Unirea Alba Iulia; 
K IM Brașov — CI Cluj; Metalul Bo șa 
— FC Diobela; FC Bihor — Gloria Pc- 
șifa ;M( trom Brașov — Tractorul Brașov; 
Olimpia Sntn Mare — Jiul Petroșani; 
UTA — Jiul IEL1F Craiova; CFR 'Ivini
șoara — Metalurgistul Cugir, FC Mara
mureș — Armătura Zalău.

REUȘIT
Timp de trei zile, vineri, sâmbătă, duminică, municipiul 

troșani a fost capitala turneului internațional de lupte libere 
grcco-romane pentru tineret și speranțe olimpice, intr-o or 
zare ireproșabilă, asigurată de AS Jiul I’elrila (președinte 
ion Nemeș), în colaborare cu CSS Petroșani (director Eugen 
terfy), sub înaltul patronaj al FRL — secretar general Gheorgjyf’ 
Urianu.

Au răspuns invitației, Grecia (13 sportivi). Iran (16 sportivi^” 
Israel (12 sportivi), Republica Moldova (20 sportivi), Polonia ( 
sportivi), Bulgaria (20 sportivi). România s-a prezentau cu un j| 
lot de 70 sportivi, făcând aici o ultimă verificare Înaintea cano ■ . 
pionatelor mondiale ce se vor desfășura luna viitoare în Turcia»” 

Dar iată primii trei clasați de la cele două stiluri:
LUPTE LIBERE, categoria 48 kg: Georgi eristov, Bulgari^;? 

Jaivad Sagyl, Iran. Lupașcu GheorgbeR, România; categoria 52 ti®. 
Griniuo Nicolae, Moldova, Kiripidis Odiscan, Grecia, Behna^ 
Tayibi, Iran; categoria 57 kg: Shahran Mohammadi, Iran, Sera 
hm Borsacov, Bulgaria, Aba SShag Kenari, Iran; categoria G2 
Savdelim Teodorov, Bulgaria, Ilaitim Stanislav, Israel, Reza Safy 
Iran) categoria 68 kg: Dobrin Nicușor, România, Hossin Ta 
Iran, Milco Ruscv, Bulgaria) categoria 74 kg: Cimpoicru Ionel 
România, Furdui Olcg, Moldova, Farcaș Victor, România) ca 
goria 82 kg: Roslik Aizemberg, Israel, Kindros Arhanasios, G 
cia, Plamcn Rencv, Bulgaria; categoria 90 kg: Tcodoridls DJi 
trios, Grecia, Magid Diyarmand, Iran, Evgeni Enachev, Bulgaria# 
categoria 100 kg: Mohanimand Kawian, Iran, Buciw 
‘România, Stanciu Laurcnțiu, România; categoria: 130 kg: Ma 
mood Miran, Iran, Aioanel Nicolac, România, Sav Murei, 
nia.

LUPTE GRECO-ROMANE. Categoria 48 kg: Rcbc-gca Vk; 
România, Ilassa Smassawian, Iran, Ușurelu Dan, România; «4 
goria 52 kg: Iordan Anev, Bulgaria, Strulevici Boris, Israel, 
blonski Darius, Polonia; categoria 57 kg: Korosh Zary, Iran, Ivai*# 
Sandev, Bulgaria, Borașcu Constantin, România; categoria 62 kgtrr 
Topazof Nikolas, Grecia, Mihai Constantin, România, DejenarUțfc 
Mihai, România; categoria 68 kg: Biscr Gheorghil, Bulgari;», ,¥®S 
siliu Daniel, România, Turcanu Iurii, Moldova; categoria 74 
Boris Vinocnrov, Israel, Jaroszek Adam, Polonia, Pawlowaâv 
Mariusz, Polonia; categoria 82 kg: Iurii Fimev, Bulgaria, BorsW 
Narcis, România, Marin Nicolae, România; categoria 90 kgs Zh^t'Z 
nos Kostaș, Grecia, Moroțan Cezar, Român i, Mohamad Namdarij 
Iran; categoria 1 (10 kg: Macini ă Adrian, România, Ticala loaȚ t 
România, Artur liaim, Israel; categoria 130 kg: Amarici Eâurei>< , 
țiu, România, Pinghel Virgil, România, Filimon Ion, România,

» ** • # «MV • 9 9 • 9^^ 9 • 9^» 9
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; in Turcia» ‘ |
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REZULTATELE 
CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN
13 IUNIE 1993

1. Elcclropulere — lîinamo
2. Progresul — „Poli*
3. Rapid — Universitatea

FOTBAL
DIV IZIA B, SERIA A III A

IU ZULTATE TEHNICE; ROVA Roșiori 
— Mineral Uricanț 4—3; Metalurgistul 
Slatina — M.ncrul Lupeni 2—0; Electrica 
Fit ii -- Gaz Metan Mediaș 0—1; Petrolul 
Stoina — Electr. Curtea de Argeș 3—2; 
Metalurgistul Sadu — .Șoimii Sibiu 1--0; 
CSM Caransebeș — Arsenal Reșița 3 — 1; 
Minerul Anina — Cimentul l'ieiii 3—0;
Dacia Pitești — GS Târgoviște 2—I; 
l’aroscni — Minerul Matăsari 3—1.

CLASAMENT

3
AS

42
40
37
36
35
34
34
33
33
33
32
32
31
31
31
31
30
30
25

20 iunie: ROVA

L Gaz Metan 33 20 2 11 63-31
2. Petrolul 33 19 2 12 ;i7—39
3. Dacia 33 16 5 12 41—11
4. Min. Ani i. 33 17 2 14 47—14
5. Min. Ui i ani 33 16 3 1 1 51—55
6. Arsenal 33 16 2 15 55—44
7 Cimentul 33 15 4 ■ 1 58—53
8. Met. Sadu 34 14 5 15 49—53
9. AS Paroșcnj 33 16 1 1G 50—55

10. Electr. C. de Ar. 33 11 6 1) 49-55
11 Min. M.it.isari 33 15 2 1G 57—46
12. ROVA Roșiori 33 14 4 15 44—43
13. CS lârgoviște 33 11 3 16 56—40
1 1 .Șoimii 33 15 1 17 49—54
15. Met Slatina 33 13 5 15 39—47
16. C.SM Carar.eb. 34 15 1 18 *<0—68
17. Min. Lupeni 33 14 2 17 51—57
18. Unirea Alcx. 33 12 6 16 41—58
19. Electr. Eleni 33 11 3 19 31—57

ETAI’A URMĂTOARE,
— Met. Sla’lna; Minerul Lupenj — Elec
trica Eleni- Gaz Metan — Petrolul Stoina] 
Elcstr. O. de Argeș — Metalurgistul Sadu; 
Șoimii — Unirea Alcx: Arsenal — Minerul 
Anina; Cimentul Eleni — Dacia Pitești; 
CS TflrgovisTe -- AS Paroșenl; Minerul 
Urkxinl — Minerul Mijlfisâil,

X

1
1

4. Cesena — Taranlo <r •
5. Coscnza — Piaccnza • 9
6. Cremoncse -— Temând *
7. Fideiis Andria — IteggianA (

I
0
a
i
f

8. Ix?cce — Lucchese
9. Modcna — Barl

10. Monza — IJologna
11. Padova — Ascoli
12. Pisa — Vcnezia
13. Vcrona — Spăl

I

•I

I

Rugby -
Minerii C.*REZULTATE TEHNICE; 

peni — .Știința Baia Mare 14—Oj Dina 
— Farul 47—6; Steaua — Univers! 
Timișoara 19—8; CFR Const.ința — 
Sibiu 32—10; Spoitul Studențeso — 
vița 3—18; GSM Suceava — Știința 
troșani 17—0.

PETRO- ■

CLASAMENT

1. Steaua 16 12 0 l \
2. Grivița 16 11 0 6 J8
3. Univ. Timișoara 16 10 0 6 36 J

4. Farul 46 9 1 G 35
5. Știința Baia Mare 16 a 1 7 BJ
G. Minerul Lupuii ini a 0 8 2
7. CSM Sibiu 16 7 1 a 31
8. Știință Petroșani 16 7 1 0 31
9. Dinamo*) 16 7 l 8 30

10. CFR Constanța 16 6 2 9 28
11. CSM Suceava') 16 6 1 9 28
12. Sportul Stiid, 16 2 0 14 20.

CSM SUCEAVA — ȘTIINȚA
ȘANI 17—0 (17—0). Meci greu pcnîru oas
peți care nu avut o călătorie mal grea 
decât partida.

Sucevenii .și-au luat însă a rcvatvâ'- 
spectaculoasă, pentru înfrângerea suferită 
în tur la Petroșani, luptând din răsputeri 
pentru victorie, care lc-a mai atenuat 
vara cc îi apasă prin prisma locului 
cupat în clasament.

Au înscris pentru gazde Borza Ți 
silii, primul două eseuri, al doilea ■ 
ți o transformare, toate în pruna rep>

După pauzii, mi iuna din formații nu a 
mai reușit să fructifice ocazjjlc avute,

I’O- ’
r- i

Va-
< '-eil
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Proiectul bugetului local
Administrația Publică a orașului lupeni

In conformitate cu articolul 93 din LegeaL
I nr. 69/1991 privind administrația publică 
t locală, aducem la cunoștință publică pro

iectul bugetului local pe anul 1993.
Locuitorii orașului Lupeni pot face con

testație cu privire la structura bugetului

CAPITOLUL I
VENITURI PE ANUL 1993

— mii lei —
438 372
63211
59 930
59 730

1 300

ț ♦ .Venituri total 
t I. .Venituri curente 
|i A. Venituri fiscale 
ț Al. Impozite directe

— Impozitul pe profit
— Impozite și laxe de la 

populație
— Impozitul pe terenurile agri

cole ale populației
— Impozitul pe veniturile liber- 

profeșioniștilor, meseriașilor și 
ale altor persoane fizice in
dependente și asociații fami
liale

— lnipozitul pe clădirile-și 
terenurile populației

— Taxa asupra mijloacelor de 
transport deținute de persoane 
fizice

— Taxe de timbru asupra succe
siunilor și alte taxe de timbru 
de ia populație

— Alte impozite și taxe de la
populație 3 069

Alte impozite directe 49 700
— Taxa pentru folosirea terenu

rilor proprietate de stat
— Impozitul pe clădiri de la per

soane juridice
— Taxe asupra mijloacelor de 

transport deținute de persoane 
juridice

— Alte încasări din impozite 
directe

A2. Impozite indirecte 
Impozitul pe spectacole

B Venituri nefiscale
Vărsăminte de la instituțiile
publice
— Taxe pentru examinarea con

ducătorilor de autovehicule, 
eliberarea permiselor do condu
cere și alte venituri privind 
circulația pe drumurile publice 

t — Vărsăminte din disponibilitățile IM

8 530

1

I

2 500

900

1 800

260

49 000

500

200
200

3 231

100

S.C. S.K.I. JON-KAI COM SRL

local, în termen de 15 zile de la publi- 
L care
11 Contestațiile vor fi soluționate odată cu 
adoptarea de către Consiliul local al ora
șului 
1993, 
1993.

Lupeni, a bugetului local pc anul 
în ședința de consiliu din 30 iunie

țelor construite din fondurile 
statului 260 000

Venituri proprii total 323 372
III, Sume defalcate din impozitul pe

salarii —
IV. Subvenții primite din bugetul

de stat 165 000
— Subvenții primite pe bugetele 

locale pentru asigurarea pro
tecției sociale a populației pen
tru energia termică și transport 
urban de călători

— Subvenții primite de bugetele 
locale pentru investiții

CAPITOLUL II
CHELTUIELI PENTRU ANUL

Cheltuieli total
— Cheltuieli curente
— Cheltuieli de personal
— Cheltuieli materiale și servicii
— Subvenții din care:
— Subvenții pentru acoperirea 

diferențelor de preț și tarif 165 000
— Cheltuieli de capital

1. Cheltuieli social-culturale — total
— Cheltuieli curente
— Cheltuieli de personal
— Cheltuieli materiale și servicii 

Sănătate (Spital)
— Cheltuieli curente
— Cheltuieli materiale și servicii 

Asistența socială (cantina de ajutor 
social)

— Cheltuieli curente
— Cheltuieli de personal
— Cheltuieli materiale și servicii

2. Gospodărie comunală și locuințe 179 999
— întreținerea și repararea 

străzilor
— Iluminat
— Salubritate
— întreținerea grădinilor publice, 

parcurilor și zonelor verzi
— Energic termică pentru 

populațio 
Cheltuieli curente

— Cheltuieli de personal
— Cheltuieli materiale și servicii

165 000

1993
488 372
225 372

« 683
51 689

165 000

260 000
36 110
36 110

189
35 921
29 107
29 107
29 107

7 003
7 003

180
6 811

9 000
550

4 700

719

165 000
179 999

219
11 750

HI

I

cgids

instituțiilor publice și activita- Subvenții 165 000
ților autofinanțate — Subvenții pentru acoperirea

— Alte venituri de la instituțiile diferențelor de preț și tarif 165 000
publice 190 Cheltuieli de capital 257 000

Diverse venituri 3 181 3. Cheltuieli pentru organele autori
Venituri din recuperarea cheltu tații executive 12 263
ielilor de judecată, imputații și — Organele administrației public o
despăgubiri 200 locale 12 263
— Venituri din amenzile aplicate — Cheltuieli curente 9 263

potrivit dispozițiilor legale 600 — Cheltuieli de personal U 263
Venituri din concesiuni 2 381 —Cheltuieli materiale și serviri 1 018

. Venituri din capitul 260 161 Cheltuieli de capital 3000
Venituri din valorificarea unor 4. Alte acțiuni (Salvainont)
bunuri ale statului 260 161 Chdituieli curente
— Venituri din valorificarea — Cheltuieli de personal

unor bunuri 161 — Cheltuieli materiale și servicii
— Venituri din vânzarea locuiri- 5. Fond de rezervă bugetară 3000

Cotidianul da opinii șl Informații „ZORI NOI** apare sub 
SOGIETAȚH COMERCIAL» „ZORI NOI* S.A, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr, J 20/621/1991.

Cont virament: 107060201 — DCR Pe- 
troțanL
, Directori BIRCBA BU/ORE8CW 

DlruMn* executiv: Uf. Alexeedre

ANUNȚA 
reînceperea abonărilor-video

CU DISTRIBUIRE LA DOMICILIU !
NOU... 

perfectarea actelor necesare abonării sc face la domiciliul clien
tului. Pentru aceasta, comunicați-ne adresa la :

TELEFON — 570 545 — sau Căsuța poștală 16/18 VULCAN.
ABONAȚII NOȘTRI VA POT GARANTA CALITATEA 

OFERTEI. (4027)

ANIVERSARI

PRIETENULUI meu Mugurel, cil ocazia împlinirii frumoaso] 
vârste de 17 ani, îi doresc multă sănătate, fericire și „La mulți 
ani l“. Cu toată dragostea, Geli. (4003)

vanzari

Telefon

1977, pen-
(3999)

VÂND Dacia 1300, camionetă ARO, rulotă amenajată pentru 
comerț, televizor color, cuptor microunde. Telefon, Arad 0966/ 
74347. (3835)

VÂND garsonieră confort I sporit, Petroșani, str. Dacia (co
lonie). Relații: Deva, telefon 616233. (3990)

VÂND autoturism Skoda 1000 MB și autocamion SRL. Uricani, 
str. Mailat, nr. 20, Timișan Petru. (3994)

VÂND Mercedes 200 Diesel, Petrila, 8 Martie, bloc 49/2, preț 
negociabil. (3997)

VÂND mașină pufuleți, preț convenabil. Str. Fântânelor, bloc 
T, sc. 3, ap. 29, Vulcan. (3903)

VÂND televizor Orion și video plaver Funal, noi.
542592. (3950)

VÂND Volkswagen Passat automatic, an fabricație 
tru piese. Telefon 543225. Informații, intre orele 18—21.

VÂND casă 2 camere, baie, pian, canapea, sobă electrică. Pe
troșani, Radu Șapcă, 47, intre orele 16—20. (4000)

VÂND
VÂND 

blicii, bloc
VÂND

negociabil.
VÂND

Telefon 560480, orele 9—12. (4010)
VÂND casă particulară, Petroșani, 16 Februarie, nr. 7. (4011)
VÂND Trabant 601 S, alb, stare perfectă, fabricat 1987, telefon 

542584. (4009)
VÂND motocicletă I.T, Petroșani, Independenței 16/33. (1012)
VÂND urgent televizoare color, tipuri noi, la preț convenabil, 

85 000 lei. Str. Ghcorghe Doja, nr. 34/2, Petroșani (colonie). (4017)
VÂND Renault 20, GTL. Telefon 542107, după ora 17. (4014)
VÂND Mercedes 220 Diesel, stare ireproșabilă, preț 2 000 000. 

Relații: Bar Euxin, Petroșani. (4028)
VÂND Opel, preț 700 000, telefon 550324, sau Bar Euxin. Pe

troșani. (4013)
VÂND video rccorder Fisher 140 000, TV color Philips — 

95 000, TV color ITT cu telecomandă — 135 000, frigider, ladă 
frigorifică, mobilă sufragerie. Anton Pann, nr. 30, Petroșani. 
(4020)

VÂND convenabil Skoda S 100, stare perfectă, Petroșani, Da
cia 11/2 (colonie, lângă grădiniță). (4021)

Trabant, Vulcan, str. Traian, bloc 9, sc. 3, ap. 20. (4002' 
urgent apartament, două camere, Petroșani, str. Repi 
99 (Ilermes), etaj 2, ap. 8, vedere parc. (4004) 
microbuz Volkswagen, transport marfă-persoane, pr ?ț 

Vulcan, Sohodol, bloc O, ap. 17. (4008) 
garaj dublu lat, cu anexe, în Lupeni (lângă Poștă).

SCHIMBURI LOCUINȚA

.SCHIMB apartament 2 camere, în Vulcan, central, Cu apar
tament 3—4 camere, în orașele Vulcan, Petroșani. Relații: Vulcan, 
B-dul Minai Viteazul, bloc G4/50. Ofer recompensă. (3995)

SCIIIMB garsonieră, proprietate, cil apartament, proprietate 
de stat. Relații : Petroșani, Aviatorilor, 13/19, (deasupra Auto- 
molo). (1019)

PIERDERI

SOCIETATEA Comercială „FOREXCOMPEX1* SRL Petroșani 
anunță pierderea chitanței pentru 49,8 mc lemn răsinoasc elibe
rată de Ocolul Silvic Petrila. Se declară nulă. (3996)

DECES»

IAMI1.IA îndurerată anunță încetarea din viată a dragei 
V»r mame, soacre și bunici

RUSU (BACAI.ETE) TRANDAI IRA
Înmormântarea are loc azi, ora 11. Cortegiul Itinerar pleacă 

de la Biserica Evanghelică. (loO5)

COMEMORĂRI

FIICA Elena, ginerele Punică reamintesc cîi la data de 1) 
iunie 1993 s-au împlinit 6 luni de când i-a păru-Jt penii u tot
deauna cea mai scumpă mamă și soacră

TUHUȚ ELISABETA
Nu l<? vom uita niciodată. (3979)

ECHIPA DE SERVICIU!| REDACȚIA Șl ADMINISTRAI IA 2675 
1 Petroșani, str. Nicola© Bălccscu nr. 2.
1 Telefoane: 541662 (dircclor.redaclor fel)) 

■ 515972 (director exccutir-adiulnlslrallv
I difuzare), 542164 (secții), Fax: 093/545972.

TIPARULl Tipografia Petroșani etr.
I Micola* Bălceccu nr. 2, Telefon 541363.

Materialele ncconiandate fl 
ncpublicate ou se rostitulo. Res
ponsabilitatea morală fi Juridică 
asupra corectitudini] dalelor cu
prinse In articole aparțin, (a 
exclusivitate, «ulorllor. Emilia ACU1RK1 

Vbrict FIHȚULESGH

Responsabil da ntimfir 
Dorcl NEAMȚU 

Corect ara


