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Prognoza INFAS și IRSOP

Opțiunea electoratului în privința 
viitorului președinte al României

іё ION ILIESCU -83 la sută 
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a ION RATIU -6 la sută
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Cum s-au desfășurat 
alegerile în Valea Jiului ?

Ne-au răspuns :
Lt. col. Ioan BELU, primarul municipiului :

în deplină ordine și legalitate
— In toate cele 62 secții de votare 

din \ alea Jiului, alegerile s-au 
desfășurat in deplină ordine și le
galitate. Faptul că nu am avut in
cidente și situații deosebite se da- 
loresle răspunderii cu care au 
muncit, pentru pregătirea temeini
că si desfășurarea optimă a alege
rilor sute de cetățeni, juriști, ra

dre didactice, reprezentanții de
semnați de formațiunile politice, 
lucratori ai primăriilor, cadrele po
liției, armatei, unității de pompieri 
și gărzii naționale, precum și di
feriți lucrători din unitățile e- 
conomice din municipiu. Tuturor 
le adresez, din partea primăriei 
municipale, calde mulțumiri !

Consemnat do
Ioan DI 'ВТК

C pl. Ioan DAVID, comandantul Politiei municipale*:

Răspundere și seriozitate
din— Tără nici o problemă 

punct de vedere al ordinii publi
er*. Am asut patrule in toata Va 
ka Jiului, de la C'impu lui i\e ig 
la ( impa — Jieț, dar nu <1 fosl ne* 
s >ie ele nici o inters etilic din par

tc<i lor. Putem spune că duminica 
alegerilor a dosedit lulutot răs
punderea și seriozitatea rit rare

La închiderea ediției
locuitorii Văii Jiului au pris i! a-
< est eveniment u nie, m.iturital *<i
lor <<1 semn al unui profil civic
inaiutiit.

( onsemnal de
Ion MUSTAȚA

Nn s<* dau portocale, 
se celi"ă libertatea.
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DECLARAȚIILE CANDIDATILOR 
LA’ PREȘEDINȚIE ’ 

Declarația domnului ION ILIESCU 
Imediat după 

rea rezultatelor 
lui electoral privind 
mele alegeri libere 
România — efectuat 
INFAS (RFG) și I 
(România), domnul
Iliescu, candidat dm par
tea Frontului .Sal lai ii N.1-

cunoaște- 
sondaju-

I pri
ci in 
de 

IRSOP 
Ion

ționulc Ia președinția Re
publicii a fusul. 1 I solici
tai ea Agenției de presă 
,,Rompu s“ tu mătoarea 
dcel.ir.iție : *» * , .

„Indiferent de rozulla- 
tele votului — pe Care le 
_____________ - ■ ii

(( milion.ire in pa". a In)

Declarația domnului ION RATIU
Dupa dil'uzaie?i sonda

jului eleciui a 1.
.1 o m n 11 1 Ion Rațiu 
candidului la președinție 
din partea Partidului Na 
țional Țărănesc, creștin 
si democrat, a declarat 11 
mii redactor al Agenției 
de presfi „Rompres" urnia- 
loau le ; .țv -.„r.

„Am Miziii l.i 1- levizoi 
a.'iște iizullalc ale prog
nozei p ntiи alegerea pre-’ 
ș'-uinlclui României. Eu ■ 
nu cred ca -int СОГССІС, 
Ni; nu pol imagină Co po~* 
porul roman a votai in 
proporție <le U.'i la »feulii

Declarația domnului
După difuzarea de i.ilii- 

Televiziunea tomăiia a
rezultatelor ondajului e- 
lceliia! de INFAS din RFC 
șt In lifutul loinâti pentru 
sondateu opiniei publici, 
președintele Partidului Na 
țional l.ibcial, domnul 
Radu (•nnpcanii, candidat 
l.i funcția de președinte al

(Continuai e in pa". <1 4-a)
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LIBERTATE, DEMOCRATIE, PROGRES
PETROȘANI

NUMITORUL COMUN 
OPTIMISMUL

Deși a fost o zi răcoroasă aici, la poalele Pa- 
ringului. Petroșaniul a cunoscut duminică cumin ra
ța, o atmosferă febrilă. Animația a fost polarizata 
îndeosebi de secțiile de votare.

La casa de 
de informatică, 
votare, oamenii au stat la rind în ordine, își așteptau 
calmi rindul la

Dintre cei care și-au exercitat dreptul la vot, 
am solicitat cîțiva alegători să ne destăinuie gîndu- 
rilc, sentimentele cu care au participat la primele 
lor alegeri libere.

„Am votat pentru libertate, pentru democrație. 
Sínt idealurile pentru care s-a înfăptuit revoluția 
din decembrie, pentru care s a ridicat eroicul nos
tru tineret, ne spunea ing. Constantin Ghiță, cer
cetător științific principal la CCITPSM Petroșani. 
Mă bucur că am ajuns la alegerile libere de azi, 20 
mai, zi pe care o apreciez ca un moment de răscru
ce pentru viitorul ți prosperitatea țării, pentru dez
voltarea mineritului românesc.

„Am luat parte la multe alegeri, dar votul dc 
azi, mai liber ca oriclnd, îl socotesc cel mai valoros, 
ne-’a declarat un alt alegător, gospodarul Miron 
Gălâțan din Slătinioara. Este un vot liber care îmi 
dâ sentimentul că va contribui la consolidarea de
mocrației, a liniștii în țară. Am votat pentru binele 
nostru al tuturor: să mîncăm o pîine mai bună. 
Dar. pentru aceasta trebuie să fim cu adevărat stă- 
pîni pe rezultatele muncii noastre.

„Votez pentru prima oară și votez liber, ne 
spunea eleva Ingrid Barta, de la Liceul de matema- 
tlcă-fizicL Emoții ? Nu prea am. Știu pentru cine 
mi-am dat votul și pentru ce. In orice caz, speranța 
mea legată de acest vot, este că va fi liniște și pace 
în țară, că generația noastră va suferi mai puțin de 
privațiuni și lipsuri în viitor, că ne vom bucura a- 
dică de mai multă fericire".

„Să fie linifte și stabilitate in țară, iar popo
rul român sâ aibă bună tarea pe care, după aliția 
ani dc suferință, o merită cu prisosință, nc-a de
clarat studentul Sorin Burian. dc la In-titutiil de 
m.nc. Am încredere în maturitatea și capacitatea 
dc opțiune a poporului nostru, care prin votul său 
dc azi Își va înrredința mandatul celor care merită, 
celor in stare sâ-i asigure liniștea și prosperitatea".

...Încredere și optimism, dorința tie pace și li
niști in țară, speranța Intr-un trai mai bun — iată 
numitorul >mun al gin luiiloi oamenilor simpli in 
fa’,a urnelor.

cultură, la școala nr. 1, la Liceul 
la celelalte sedii ale secțiilor de

urne.

Ioan ІИ ВI.К

SPERANȚA DE MAI BINE
Sublimă este setea 

democrație, sublim 
sentimentul că poți 
exprimi liber gîndul, con
vingerile, opțiunea. Tîrziu 
în noapte s-a încheiat și 
la Uricani votarea. Cei 
aproximativ 8000 de alegă
tori din oraș au venit în 
fața urnelor cu inima des
chisă, cu cuget curat, așa 
cum stă bine oamenilor 
de bine. Iar românul a 
dovedit din nou, și acum, 
la 20 mai, că rămîne ace
lași om de bine, că indi
ferent de opțiunea pentru 
un candidat sau altul, 
pentru o formațiune poli
tică sau alta, se glndește 
numai la binele țării.

Uricaniul este un oraș 
de camenj gospodari, cu 
simț al obștei ți al realită
ți1. Ei nu venit ți duminică, 

alegeri cu aceeași aliură 
gospodari, de oameni 

obștei. i-am văzut stînd 
rînd 
fața

de 
este 
să-ți

illtilnit 
I și 

ale

La Uricani am i 
familii întregi, două 
chiar trei generații 
aceleiași familii, venite la 
secția de votare. Iată ce 
nc-a spus doamna 
Emilia Gălan: „Sîntem 
cu toții, adică bunicul, Tra
ian Gălan, miner la mina 
Uricani, bunica — Emilia 
Gălan, lucrătoare comer
cială, fiul Cristian — 23

demnă*’ a subliniat 
triela B.rcâ, soția 
rului Fetiu Bancă, 
venit in fața urnei purtînd 
In brațe pe fiul lor, Daniei, 
de numai 4 luni cu toții, a- 
legători înscriși la 
î 15. Gînduri firești, 
ționante. După cum 
ționante au fost prin 
tudine față de acest4 
țxntru democrație, prezen-

U R I C A N I

ți Ga- 
mine- 

care, a

secția 
emo- 
emo- 

I a ti- 
vot

la 
de 
ai 
la 
în 
„Nu 
lung 
secția de votare ?“, 
întrebat pe unul dintre a- 
legători, om cu ghiocei la 
timple. „Am așteptat noi 
45 de ani .și nu mai stăm 
o oră ?" a venit prompt 
răspunsul.

de ani, fiica, 18 ani, elevă 
la Liceul de matematică- 
fizică din Petroșani, aflată 
la prima participare elec
torală, nora, I-uminița — 
20 de ani și, deși nil 
cum vota, nepoțelul, 
v î r s t ă de 6 
„Am
speranța de mai bine. Vrem 
ca nepoțelul nostru să fie 
mai 
noi ' 
circa
decla>at și soții Vasile Cor
nea. maistru minier la 
IM Uricani, și Maria Cor
nea . Vi.tcz pentru viitor, 
vetez l;bci pentru o viață

are 
în 

luni,
venit à votăm în

timp îndelungat, 
secțiilor de votare, 
vi se pare 
ă așteptarea la 

l-am

fcricit decit am fost 
„Votăm pentru feri- 
copiilor noștri, nc-au

țele în fața urnei — la sec
ția 116 — ale locuitorilor 
din zona Cîmpu lui Ncag, 
mulți dintre ei îmbrăcați 
în tradiționalul costum 
popular românesc. Intre 
ei, Nicolae Stanciu — 87
de eni, Cornelia Stanciu — 
77 de ani, Constantin Pa
vel — 83 de ani, Gheorghe 
Mojoatcă — 76 de ani, îm
preună cu soția Veronica
— 60 de ani. Ilie Șandru
— 89 de ani. Bătrînii satu
lui, bătrînii obșlei au ve
nit la vot deși puteau aș
tepta acasă venirea comi
siei purtînd urna volantă. 
N-ru făcut-o. Prea mare 
era sărbătoarea democra
ției, a libertății I

La l'ricani, 20 mai n 
fost o sărbătoare. In deplină 
legalitate, în deplină sl 
frumoasă ordine. Se cuvine 
să-i aminBm pe unii din
tre cci care au contribuit 
la buna desfășurare a a- 
legcrilcr, la Uricani, dom
nii Nicolae Opriș, Dumitru 
Sărbușcn, Paul Afumatu, 
Stelică Dascălu, Sabin A- 
lexă, Ștefan Szemenyi, Dan 
Zamfir, Gheorghe Burcă, 
Ileana Boloni, Cornel Bă- 
rçi, un grup de cîțiva os
tași ai Armatei române co
mandați de căpitanul Eu
gen Belteu și plutonierul 
Ionel Clep, aceștia din ur
mă păzind „ca ochii din 
cap" secțiile de votare, 
pentru ca orice suspiciune, 
să nu poată exista, pentru 
ca nici o umbră, oricît de 
mică să nu întunece frun
țile. Să amintim, de ase
menea, că, la alegeri, In 
zona Uricani, au fost pre
zenți în secții reprezentanți 
a patru partide politice, 
PNL, UDMR, MER și F.SN. 
Tctul deschis, în spirit do 
colaborare pe baze largi 
democratice. 20 mai, la U- 
ricani — ziua triumfului 
democratici, demnității, li
bertății.

Secția de votare nr. 
127 Vulcan. Domnul flo
rentin Glonț — operator 
voluntar in cadrul son
dajului întreprins de 
1NIAS Bonn în colabo
rare cu 1RSOI» București 
nc-a relatat că, pină in 
jurul orei 13, p< ste 300 
de alegători au consimțit 
să răspundă la întrebă
rile cuprinse in chestio
narul pe baza căruia s-a 
efectuat sondajul.

Cu demnitate și gînduri bune
orașul 

ale- 
50

supărări 
demnita- 

viitor, 
exprimat 

politice, 
evident

fi partici- 
act de de-

Duminică, în 
1 • ! ril.i, primele 
geri libere din ultimii 
de ani s-au desfășurat In 
deplină ordine. In fața sec
țiilor de votare au existat 
cozi, care, de data nceasta, 
n-au mai produs 
sau incidente. Cu 
te ți speranțe In 
cetățenii ți-an 
liber opțiunile 
Marcați in mod 
de emoția de a 
pat liberi la un
гі7іс istorică pentru desti- 
ne'e tării, cei cu care am 
stat de vorbă în sediile cir- 
cum'<ripțiilrrr electorale 
din Pelrila și-au exprimat 
încrederea că președintele, 
senatorii ți deputății care 
vor fi aleși se vor prcocu- 
4>*. mai presus de orice 
interes de partid, de bine
le și prosperitatea celor 
te le-au acordat încrederea 
d” a fi aleși.

In Jurul orei 12 printre 
rej <-<- ;iU je-jiț fjirl secția 
de volare a circumscrip
ției electorale 104 am re
marcat reprezentanții a 
două generații. Tlnărul 
Come] Mihai Popescu, rne- 
С.ІПІС de utilaje grele In 
brigada nr. 1 Pelrila a În
treprinderii de antrepriză 
construcții și montaje mi
niere, vota' pentru pri-

ma dată în 
de bunica 
Popescu, 
voluției din decembrie, mă 
aflam la Ineu, lingă Arad, 
ia școala de calificare pen
tru utilaje grele, nc-a spus 
domnul Cornel Mihai Po
pévá. Alături de alți co
legi de ai mei am partici
pat direct la manifestațiile

viață, alături 
lui, Ruxanda 

„In timpul Be

P E T R I L A

de piotf t ale populației 
din Arad. Am văzut scene 
de groază. Oameni nevino
vat, au fost secerați de 
gloanțe ucigașe. Am votat 
a'*ăzi cu speranța că așa 
ceva nu se va mai întim- 
pla In Ilomănia. Cred cu 
tărie că vom beneficia de 
democrație, de libertatea 
pc care am ciștig.it o cu 
jertfa de singe a oameni
lor nevinovați", „Am vo
tat, maică, cu nădejdea că 
va fi mai bine In țară, s-a 
destăinuit doamna Ruxan- 
da Popescu. Dorim să a- 
vem de toate, prin muncă 
cinstită, cu demnitate ți 
credință In Dumnezeu".

La sc'-'ia de volare 111 
i-am întllnit pe soții Ro
dită și Constantin Torna

Nyúlás. „Sint miner 
Loncn, nc-a relatat 
nul Nyúlás. Mi-am 
votul cu încrederea 
vom trăi în viitor mai bi
ne, că nu vom mai fi asu
priți de nici un fel 
tatuiă. Sperăm în 
'lórim liniște Noi, 
ș: n să muncim 
pentru țară. O vom 
noi speranțe în 
rlu-nocratic și liber 
Itomftnici".

„îmi exprim credința că 
votul pe care 1-am 
dat astăzi, ne-a spus 
doamna Ncla Mitru, casni
că, va asigura în țară o 
viață mai liniștită. Nădăj
duim să avem de toate, 
printr-o mai bună aprovi
zionare a populației fu 
produse alimentare ți cu 
bunuri de larg consum".

Spre surprinderea noas
tră, în fața secțiilor 
votare 111 din Cirnpa, 
pă ce și au exprimat 
niile cti privire la ce 

doi țărani 
au accep- 

пчтеіе. 
spunem

• o dovadă 
Nu tnțele-

la IM 
dotn- 

dat 
că

de dic- 
pacc și 
minerii, 

cinstit 
f.ice cu 
viitorul 

al

de 
dn- 
opi-
hi

doresc în viitor, 
mai vîrstnici nu 
lat să-și spună 
însuși faptul că 
acest lucru este 
de democrație. 
g< m de ce au avut rezer
ve... După cîte se vede, de
mocrația trebuie să o în- 
M'ițâm,

ѴІОПІ SIR.AUȚ
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A fest emoționant cadrul 
sărbătoresc al alegerilor de 
duminică, precum emoțio
nantă a fost participarea 
murivá a electoratului la 
urne. Am văzut oameni 
în virstă — Muntcanu Ma
ria avea 95 de ani și 
r.'it să 
urne, a 
sa — și 
votarea 
micră absi liftă. Am urmă
rit prm secțiile de votare 
din Petroșani legalitatea 
actului votării. In secția 74 
stăm de vorbă cu președin
tele acesteia, domnul jude
cător Ioan Zcteș, președin
tele comisiei secției de 
votare. „Sínt prezenți toți 
membrii comisiei secției de 
votare, inclusiv delegații 
din pai Ira partidelor poli
tice. Frontul Salvării 
ționale c reprezentat 
domnii Gheorghe 
și Gabriel Bolea. Partidul 
Național Țărănesc de dom
nul Daniel Tabăcaru, 11- 
niunca Democratică Ma
ghiar . de domnul llcgeduș 
Ștefan, Partidul Social

Di mocrat de domnul 
'lobă iar din partea 
logiștilor era prezent 
nul Șomodi Ladislau. 
cutăm și cu domnul 
'Pol a.

loan
cco- 

dom-
Dis- 
îon

fie prezentă 
fost adusă de 
tireri pentru 

a !rsemnat o

a li
la 

fiica 
care 
pre-

Na
de 

Bírná

X

In deplină 
legalitate

— Cum se desfășoară a- 
Ivm rile ?

— Normal, fără nici un 
fel de probleme.

— Din punctul 
al partidului pe 
prezentați aveți
servație de făcut ?

— Absolut nici una, 
aste în legalitate. Se 
pectă întocmai secretul vo
tării, nu s-a făcut propa
gandă de nici un fel. To
tul este normal.

de vedere 
care-1 re- 
vreo ob-

totul 
res-

Ne deplasăm la secția 
de votaic nr. 75. Lume mul
tă așteaptă, cu răbdare, 
la rînd. Domnul procuror 
Szűke Ștefan, președinte
le comisiei secției de vo
tare, nc-a spus: „Avem șl 
un eveniment aparte. Ce
tățenii reținuți preventiv 
în arestul Poliției au cerut 
să-și exercite și ci dreptul 
de vot Au plecat doi 
membri ai comisiei secției 
de votare cu urna mobilă 
pentru ca cei reț.nuți să 
voteze conform legii**.

In secția de votare nr. 
71, președintele acesteia, 
domnul judecător Dumi
tru Ilinca ne arată inna 
moMlă pregătită pcnttu a 
fi deplasată la 23 de bol
navi care nu. se pot depla
sa la secțiile dc votare. 
Si aici reprezentarea parti
delor politice în comisia 
secției fie votare este con
ici m.î cu prevederile legii, 
rum conform legii s-a des
fășurat votarea pină la 
miezul nopții.

Simion l’OP

ci%25c8%2599tig.it
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HOTEL ALPIN PARING. 
О comisie alcătuită din re
prezentanți ai primăriilor 
județeană si municipală, 
Ministerul Turismului, 
IPH. OJT, CMVJ, 1ACMM, 
GIGCL, IFET și Ocolul 
silvic a stabilit amplasarea 
hotelului alpin cu 250 de 
ieruri din masivul Paring. 
Finanțarea și proiectarea 
m ului obiectiv vor fi asi
gurate de Ministerul Tu
rismului, iar executantul 
va fi ІЛСММ Petroșani Se 
preconizează ca, odată cu 
terminarea proiectului, din 
toamnă, să fte Începute lu
cră- île de construcție a ho- 
’elului alpin pe locul fos
tei cabane din Paring.

O NOUTATE : Din a- 
ecasia toamnă, deci odată 
cu începerea noului an 
școlar, la Deva va fi re
înființat Liceul de muzică 
și arte plastice. Instituția 
școlară va junnde clase
le I—IV, —VIII ți IX— 
XII paralele pentru muzică 
și arte plastice.

„DOM POLSKI*. După 
prima întrunire a comite
tului de inițiativă, s-a b> 
tărit ca adunarea de con
stituire a filialei „Сліеі 
Polone“, .Dom Polski“, din

Iarăși fără pîine, în ziua de sîmbătă ?
A devenit exasperantă 

lipsa de pîine In ziua de 
sîmbătă. Supără nu numai 
comerțul, dar te obligă 
pe tine, cetățean, să-ți 
pierzi ziua liberă pindind 
mașina cu pîine, ori aler- 
gind de la un magazin la 
altul — cu nervii de rigoa
re — în loc să te odihnești, 
să-ți refaci forțele. Și asta* 
pentru că fabrica noastră 
de pline. cu toate secțiile 
ei, nu este în stare să asi
gure Întreaga centitate pen
tru cele două zile, respec
tiv, sîmbătă și duminică. 
Zicem că ,jiu este in sta
re** pentru că de cînd s-a 
trecut la noul program al 
unităților comerciale, nu-i 
sîmbătă de la Dumnezeu 
5ă nu fie probleme cu pli
nea Au fost ți sîmbătă 
trecută, deși era in ajun 
de alegeri și nu pica era 
voie să fie. Nu facem nici 
o legătură Intre alegeri ți 
lipsa fte pline din Petro
șani și Petrila, dar cine 
v'ta poate face chiar ți 
arcmenea legături. Cert este 
că In tot centrul Pe! roza
riului, de pe la ora II, n-a 
mai fost pline. înainte, fa
brica acuza comerțul ci 
nu face comenzi Am veri
ficat și iată răspunsurile : 

Maria Mara, șefa magazi
nului ulimentar nr. 1" : 
„Am făcut comandă pen
tru 6000 de piini, normală 
pentru consumul pentru 
două zile".

— Cită piinc ați primit 
ți la ce ore ?

— Noaptea am primit 
300, iar Ia prima oră 2860. 
In total 3300 din 6000. Dar

Revenim pe o problemă care ne doare
vineri. 18 mai, am cerut 
tot 6000 de bucăți ca să 
fac stoc pentru sîmbătă 
și am primit 2200. Lucră- 
toarea gestionară Mariana 
Sasit de la magazinul 131 
ne spune, răspunzînd la 
aceleași întrebări: „Am
făcut comandă de 4500 de 
plini, cită am primit și vi
neri. Mi-au trimis 1200 de 
plini, noaptea 360 ți pe la 
era 9, încă 840 Distribui
tei ul Mihai Todoștiuc spu
nea că a stat la rind, la
încărcat, de la ora 2

La magazinul 37 lucră-
toarea gesUonară Doina
Trqacü ne informează că
a făcut comandă pentru
6000 de pîini și a primit

20-'0 de bucăți', noaptea 8 10, 
in loc de 1600, și pe la ora 
10 alte 1200. De la ora 
11,30 magazinul nu mai 
avea pîine. Doamna Elisa- 
i>ela Radu, vânzătoare in 
raicnul de pîine al maga
zinului 22. ne spunea: „Nu 
nc-a lipsit plinea. Noaptea 
ta s-au adus 1080 de pîini. 
iar sîmbătă la prînz 4500.

l> la Căi an. Comanda a 
fost de 5000 de pîini. Am 
stat pînă la ora 15,30 ca 
s-o vindem". Deci se poate. 
Numai dacă lucrurile sínt 
bine organizate. La maga- 
rinul 12 același răspuns, 
al doamnei Viorica Nicoa- 
ră: „Am avut comandă 
pentru 5000 de puni ți ana 
primii 5222. Vineri, în de- 
vans. am primit 1200 de 
bucăți, sîmbătă noaptea 
24-0, dimineața 1680. S-a 
terminât la ora 11 ți am 
stat fără pline plnă ta ora 
15. Dar n-au fost proble
me : la ora 15 am primit 
1500 de plini. Am avut 
magazinul deschis plnă 
la ora 19,30. Acum a fost 

bine ínra ín săp'ăinîn le 
trecute a trebuit sâ merg 
la fabrică și numai după 
discuții aprinse ni s-a tri- 
mif pîine".

Acestea sínt faptele. Care 
-iot cauzele ? Știm că uni- 
’âlca producătoare a avut 
niște necazuri: „a căzut*' 
un cuptor la Petrila. altul 
la I ivezeni. La Petroșani 
nu s-au terminat reparați
ile (invităm întreprinde
rea județeană la o analiză 
obiecVvă și exigentă a a- 
ceslor reparații care se lun
gesc prea muit și care fur
nire izâ multe din justifi
cările nefoadale ale con
ducerii). Dar, în două ca- 
z jri s-au putut crea ți sto
curi și au fost ți bine a- 
provizionate. Poate explică 
ctr.ducerea întreprinderii 
fenomenul în comparație 
cu cvle'aite unități citate 
Și încă ceva : vom veri
fica în rețea upiicarca mă
surilor din adresa 360 din 
18 mai я CMH N Petroșani 
vizind calitatea pîinîf. Pen
tru că ori se îmbunătățeș
te aimivizionarca cil pîine 
ori... cine пи poate face 
față lasă pe altcineva.

Simion POP

Rămășițe 
ale „epocii“ ?

Unitatea nr. 4 a ICSLF 
Petroșani a primit in 16 
mai, bere. Jntrucit cererea 
era mare s-a profitat do 
situație pentru a scăpa do 
ceapa nesolicilată de ni
meni. Bere cu... cc.tpă — 
bizară asociere !

In urma unor sesizări, 
neam deplasat la fața Іо- 

ГЧ O T Ă

cului. Berea sc terminase. 
Sub titulatura pretențioa
să de ceapă verde, sc vin
dea (a se citi nil sc vindea) 
un soi de putregai. Gestio
nara Olimpia lordaehe, 
rare nu purta есаноа, pen
tru că „scrie acolo (pe pa
rele) cum mă cheamă", nc 
spune că „nu e vma mea 
că primesc ceapă stricată'*. 
Dar, a obligat-o cineva să 
primească și să pună in 
vinzare o marfă inutiliza
bilă, cintărită piuă la 
gram, pentru care clientul 
e nevoit să plătească bani 
ciștigați cu sudoare 7 Oare 
sistemul vînzării condi
ționate n-s apus odată cu 
regimul care l-a favorizat?

Ștefan CIMPOI

4 Ч8.ГГ

Valea Jiului să aibă loc 
sâmbătă, 26 mai, la Clubul 
Sindicatelor libere din Lu- 
p.-ra. Sínt invitați la ora 
15, la clubul dm Lupeni, 
toți cetățenii de origine 
polona precum și simpati- 
z.ințis ari stei asociații.

T\ >r,U \REA. O primă 
a -,iun ■ a fii: ilei din Valea Я 
Jiului a Mișcării F. ologi'. i 
te din Rumänin în vi deren 5 
apărării mediului incon- g 
jur Mor c*te inițierea unor 1 
ma-.-tj.'ăL'iri pentru Slabi- n 
l.i i-a parametrilor privind a 
p-iurirr'i apelor reziduale j 
uc la IFA „Vi,roza" -,i pre- 6 
[-.irațnle de cărbune C*>- fi 
r.-e-.ti și Petrila. M<i urato- U 
rile sínt efectuate de apt-- 1 
t !.;’i din ciidruî
Ml-' ă’.i eeoIfigi'Uc In lunc- 
ți !>■ rt zilll.iteh' mii nră-
• "ij:i' SC vor impune și 
>t’a ■ r-'i.

DRí M I. ITAT 7 Dru
mul principal care btrăba- 
tc Izinia, incepiad d:n 
dieptul sediului pnliți i pî- 
n,'i la Cimpa se afla istr-o 
■tare avansată de uzură. 
Numeroase gropi In asfalt 
pun la grea Încercare sus
pensiile ButovchKiilefor ți 
rabdarca șoferilor. Ar fi 
tiTipul să intre In atentii 
p'imâriei locale ți proble
ma reparațiilor acestui 
drum, care *e par< că a 
f.isi uitat t (V.S.)

DIN TOAMNA anului 
l'ri 1<ч stării blocului 27 
<itual In cai:ierul ,Я Mar
iié" dm Țf-tri’a sínt lipsiți 
de posibilitatea de a folosi 
ese m sorul. Si acea ița de- 
oarce repetatele sesizări 
ale cetățenilor și ale aso- 
ciaț/u de locatari, au lori 
t ' • ute cu vederea de EGCL 
clin localitate. Oare domnii 
i.u' la EGCL Petrila ce ar 
zice dacă er locui Intr-un 
imobil cu 9 etaje, crm cite 

blocul 27, și ar fi nevoiți 
-.1 nice, fie și numai de 2
• I pe zl, cu un copil In 
h-x+» «кт ru o sacoșă pli-
• în mină ? (Al. II )

Rubrică realizată dc 
loan Dl ВЕК

SPÜRT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT • SPORT

Jiul, în vervă Un turneu bun pentru juniori
СОРА IM L HUNEDOA

RA — JIUL PETROȘANI 
1 — 1 (1—0). Am ș.-âpal de 
cel mai mare „hop" din 
are t final dc campionat. 
Și n am ie»it șifonați, așa 
cum credeau epticii. 
N-am ieșit e un fel de a 
Jibti:1, dacă nc gindim la

I .ptul că am luat un pun. ’ 
o .,i -, Căci șifonați am io- 
;ii uni <le tot. Hunrdorenn 
,.'l cam uitat Л sink 111 vi
nni și ne 411 „ciuntit“ i'U
.taț г(*ркэ^«.
Pururiii’ au alittn ut 

pi toata durata meciului, 
;i|i"l'.O”ii Jillltli fiind S'l- 
p't.i unui veritabil trat t- 
rn i.t de „senzații tari*'.
II 17( i, [Așterni. Buni și 
Un-rul Stoica pot oferi 
.rrânu.nte tuturor, despic 
•kria gazonului și mu ales 
■к Ț>r( tuna loviturilor pri
mi I» Di.-r nici ci și nici cci- 
li iți coechipieri dc la J111J 
t г s-au intimidat. Și au 
jucat foarte bine la Hune-
lr,..41 Dc altfel. Jiul, în 
jltimele meciuri a jucat 
Inti adevăr bine. Și ас,т fi 
ru SU aua, și la Ploiești, 
iar а -um la Hunedoara 
.lucü’otii an fo t incisivi 
și bine așezați în teren. 
Corvinul, speriat dc teama 

< 1 \SAM| VI

Steaua 30 23 1 3 79—25 50
Dm.imo 28 22 4 2 85 19 48

1 Craiova 31 1!) 6 6 55 22 46
FCM Bri'i'.-ov 30 13 9 8 311—14 35
Petrolul 30 1 1 6 10 ■lă 31 32
Poli Tiimțoaro 29 13 7 У 46^-36 31
Spatul tildéiig 30 12 5 13 38- 11 29
ЕС Faiul 29 9 8 12 4 1—15 2«
ЕС Bihor 10 12 4 14 57—53 2H
FC Inter Sibiu :;o 12 1 1 1 40 39 28
Flacăra Moroni 30 10 6 1.1 3 1 10 26
U. Cluj 30 9 8 13 36—55 26
FG Argi-ș 30 II 2 17 33 13 21
Corvinul 29 10 4 15 30—53 24
,SC Bacău 29 10 3 16 3 4—50 23
lini l’i-trosani 30 0 5 16 32—51 23

retrogradării, de altfel, ca 
ți Jiul, nu s-a dat înapoi 
<!c la nimic. Dar în loc să 
adopte indica jocului spor
tiv au ales pe cea a jocu
lui de intitnidnrc, „cosind“ 
tot ce trecen. Golul lor, 
răz'it mult pica repede, 
în l<e să-i așeze mai bine 
In teren, i-a înverșunat ți 
m.'.i mult, a<'ucindu-i în 

tuația să finü île scor. 
Si cum ,1'zin‘nra situații 
r < nvin mai mult echipei 
■. te vine din urmă. Jiul 
n-a ratat prilejul și sa 
i.vlntat cu tca’e forțele 
I 1 al, , teușind sa egalize 
p.ir IJjcu. iig.isindtl și se 
pare, fonna care l a con- 
•sac t at.

M.ii <ivtlin dc jucat încă 
tiei тесни 1, și unul 11 
cișl igáin fără Joc. Să spe
răm că r.e vom lua punc- 
l'-le nessâ ți poate — cine 
știe " — nici de la Con
stanța nu venim cu mina 
goală. A*a că speranțele 
noastre a 1 renăscut ți sln- 
h m convinși că dacă Jiul 
va Jura tot aga ea In ulti

mele două-trei meciuri, vom 
evita retrogradarea. O me- 
rităm din plin ți noi, su
porterii. dar ți Jucătorii.

Gheorghe < HIRVAS l

AfM după cum sc cu
noaște echipa de juniori 
a clubului Jiul Petroșani a 
participat. 1.1 începutul lu
mi la un I’jrncn in Franța.

Tu n ul. ajuns la a 
palia ediție, a fost organi- 

it de AS Renta Fol.’cli, 
1 ■ iniți.diva [.rcșcdintclui 
c tti.u' ti, domnul Jean P; ul 
Í a -inova. Ca turnate a 
buneR r relații sUitornici- 
te intre Cör'ica ți Vait л 
Juiltii, după Revoluția din 
di '< tnbrie, a Í l-t invitată 
«i g ci hipă a CS „Jitil" l’e 
In :am, formată din cop 1 
nă-i uți intre 1 august 1973 
— 31 iulie Г.І78, La tinned 
au mai participat liipe 
din Ftanța, Italia, Sardinia 
și Corsica. Gazda echipei 
romane a fost organizația 
„Collcdif Humanitaire 
Cor c", filiala regională a 
„Médecins du Monde", caie 
a asigurat condiții deosebi
te copiilor români, care au 
sfat In Frunți mai mult 

Sifllă punir и fotbaliști

decit dttrala turneului, fxs 
neficiind de posibilități o|>- 
t'mc p/'iitru antrenamen
te ic vederea irtecitirilor din 
tUl EUU.

La acest turneu au pa - 
t'C’p.if 14 echipe, printre 
eaic unele de la muri clu
buri profesioniste: Cjleio 
K cpoli. Obmpiquc Marseil
le AS Monaco, AS Canne", 
Cavigal Nice. In total Inr- 
I i ul a reunit porii? 700 co- 
I o din aeerJe țări.

In grupa и II á óin rare 
a f„ -ut parte, evoluînd 
i il multa dezinvoltură, ti
nerii noștri fotbaliști au 
iei mincit pe primiți loc,
i'-ușind sâ învingă cu I —0 
pe SC Bastia, cu 2—0 pe 
AS Monaco, 0—0 cu AJ 
llastia și 0—3 cu GFC A- 
Jaccio.

In sferturile de finală 
e hipa Jiul a eliminat cil 
4-3 pe /VS Cannes, in 
urma executării lovituri- 

1 Ji de la 11 m, v-eto ie 
cu cane ne-ат calificat în 
* mifinală. Dar, din p tu
li, in semifinală c dpa 
.lini a fost înv in ă ru 1—0 
de AJ Bastia, clar'n.lu-se 
în final pe locul al II ! 1 >a, 
organizatorii of rindu-le 
tinerilor noștri f'tbaliști 
o frumoasă cină. 1 ir fie
care copil a primit o me
dalie ți echijiamci.i spor
tiv marca Puma și Adidas.

Cu alte cuvinte a fost 
un turneu bun pentru ju
ri < rii CS Jiul, încheiat cu 
nzultale care ne onorea
ză. cu atît mai mult cu cît 
ele au fest obținute în 
compania unor cluburi de 
mare prestigiu internațio
nal.

N.R. Amănuntele pe care 
vi ’e prezentăm nc-au fost 
I tmizatc ilo dl. Sorin Szi
lagy. conducătorul delega
ției i.o.istre la ac-st tur- 
t cu. (G C.)

TEL E X
21 (ROMPRETS). Finala 

turneului internațional fe
minin de tenis din Berlinul 
Occidental, dotat eu pre
mii in valoare de 500 000 
doini,, s-n înrh-iat cu vic
toria surpritizălo.irc a ti
nerei jucătoare iugoslave 
Monica Seles, învingùton- 
10 cu f 'I, 6—3 in fața 
tutinál ului 1 mondial, Stef
fi Gr.if (RFCîl

★
In primul tur 1 „Cupei 

Campionilor Europeni" la 
judo (masculin), ioriniițin 
Dinamo Huzurești, i în- 
vin in deplas ii c, cu sco
rul dc 4—2, с h-ța.-« vc .t- 
gi 'inami TSV G • s-diadcrn. 
In cai Ii ui a-eb , rompe 
tiții. campioana Franței, 
Ji M u tur- Altoi I .1 dis 
pu., la Paris, cu ii 0, de 
JZS Gdair-k



4 ZORI NOI MARȚI, 22 MAI 1990

t

Declarațiile candidaților la președinție
Declarația domnului ION ILIESCU Declarația domnului ION RAȚIU

(Urmare din pas- l)

vom cunoaște mai tîrziu 
— doresc să-mi exprim sa
tisfacția pentru modul în 
care s-au derulat alegerile, 
in primul rînd prin pre
zența masivă la vot a a- 
legătorilor, ceea ce de
monstrează o înaltă res
ponsabilitate civică și ma
turitate politică a popu
lații i țării пооДге, în al 
doilea rînd prin modul 
calm, civilizat, ordonat, și 
chiar solemn, în care s-a 

înfășurat în întreaga țară 
votarea.

■Sintern convinși că atît 
vutorii străini cît și 

reprezentanții presei străi- 
. r .zenți în număr ma

l' in țara noastră în aces- 
I zile, s-au putut convin- 
к. . la fața locului, asupra 

. lor virtuți ale alegerl- 
I ii adevărat libere, care

I ,.vut loc duminică In 
ț ' I noastră.

D ■ ■ -c să exprim mul

țumiri tuturor celor care 
au asigurat condițiile or
ganizatorice de desfășura
re a alegerilor, comisiei 
guvernamentale, comisiilor 
electorale — centrală, de 
circumscripții și de la sec
țiile de votare —, lucrăto
rilor din administrația cen
trală și locală, reprezen
tanților partidelor politi
ce care au făcut parte din 
comisii și au ajutat activi
tatea acestora, lucrători
lor poliției și reprezentan
ților armatei care au asi
gurat ordinea și paza cen
trelor de votare și care vor 
asigura în continuare des
fășurarea lucrărilor la see- 
ții și la circumscripții și, 
nu în ultimul rînd, repre
zentanților presei, „Rom- 
pres". Radioului și îndeo
sebi Televiziunii pentru 
informarea pe care au o- 
ferit-o întregii țări pe par
cursul desfășurării alege
rilor.

Mulțumesc tuturorl“.

(Urmare din pag. 1)

pentru domnul Iliescu șl 
avem nenumărate dovezi 
că rezultatele date sínt 
frauduloase; s-au construit 
urne noi, declarîndu-se că 
cele existente erau prea 
pline; ce s-a introdus în 
acestea, noi nu știm; multe 
buletine de vot erau gata 
ștampilate cu „VOTAT“ : 
se pare că unele persoane 
decedate au fost utilizate

în acest scop. Dar, pentru 
moment, nu am în această 
privință nici o dovadă. 
Vom avea o evidență con
cretă mîine, deocamdată 
am primit numai informa
ții la telefon. Oricum, din 
experiența pe care o am 
din campania mea electo
rală nu concep că aceste 
rezultate sínt corecte. Ră- 
mtne să vedem dacă con
vingerea mea se va putea 
dovedi sau nu“.

Declarația domnului Radu C1MPEANU
(Urmare din pag. I)

gerate, incit îmi aminteso 
de rezultatele de pe vre
mea lui Ceaușescu. Evi
dent, sínt informat că s-au 
produs iregularități foarte 
grave în timpul alegerilor. 
Evident, nu mă pronunț 
asupra lor pînă nu avem 
o verificare și pînă nu a- 
vem și avizul observatori
lor străini care sínt în țară. 
Mi se pare, totuși; că în a- 
ceste condiții este foarte

greu de vorbit de alegeri 
libere și decente. Aștept 
verificarea datelor pe care 
le am, avizul majorității 
observatorilor, ca să hotă- 
rîm atitudinea pe care o 
vom lua în legătură cu ele. 
In orice caz, dacă ar fi să 
spun un simplu euvînt în 
legătură cu rezultatele son
dajului pe care l-am văzut, 
aș spune că ar fi rușinos și 
regretabil pentru poporul 
român să se recurgă din 
nou la metode de această 
natură“.

MICA PUBLICITATE
i\l\ URSARI?

SOȚIA urcazfl scumpti- 
l.i .1 soț Rus Alexandru 
r It I sănătate, fericire și 

inulți ani I“ cu ocazia 
h vii sării zilei de naștere. 

U U)

VINZARI
' IND videorecordcr sau 
tumb cu televizor color. 

Informații, Ltipeni, stra- 
< I P.iringului nr. 24, bloo 
A3. ip. 88. (1230)

VIND convenabil v.îTeo- 
’•ecorder Towada nou, te
lecomandă infraroșii s.l 
videocasete. Vulcan, stra
da Republicii bloc Dl2, so. 
1. ap. 33. (1245)

VIND Skoda 120 I,. Te
lefon 42289. Petroșani. (1244)

VIND Dacia 1300, Vul- 
c in Bd. Victoriei, bloc B2, 

42. după ora 13. (1242)
\ IND Skoda SI00, Vul- 

Id. Victoriei, bloc 3 
и io. 9. după ora 18.

ND Dacia 1300, Pctro- 
’rada Indcpcnden-

Lioc 4. se. 1, ap. 19,
I ora 15. (1238)

PIERDERI
PIERDUT legitimație bi

bliotecă pe numele Cră- 
fiun Viorel, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1234)

PIERDUT carnet student 
pe numele Oprina Cătălin, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul (1235)

(OMEMOR\RI

De la Biroul Electoral Central
Biroul Electoral Central a anunțat următoarele 

rezultate parțiale în urma numărării a 3 159 909 vo
turi, pînă la ora 16,30, pentru funcția de președinte : 
în frunte, se află domnul Ion Iliescu cu 2 822 179 vo
turi, ceea ce reprezintă 89,31 Ia sută din sufragii. 
Domnia sa este urmat de domnul Radu Cîmpeanu, 
cu 7,83 la sută din voturi și domnul Ion Rațiu eu 
2,25 la sută din voturi.

In ceea ce privește voturile pentru locurile în 
Senat, situația se prezintă astfel: FSN a obținut 73,85 
la sută din voturi, UDMR — 5,53 la sută, PNL — 4,77 

• la sută, Mișcarea Ecologistă — 2,21 la sută, PNȚ-cd
— 1,90 la sută, Partidul Democrat Agrar — 1,58 la 
sută, AUR —- 1,47 la sută, Partidul Ecologist Român
— 1,14 la sută, Partidul Socialist Democratic — 1,14
la sută și Partidul Reconstrucției Naționale —- 0,48
la sută. Urmează alte formațiuni politice cu un nu
măr mai mic de voturi.

Secția întreținere reparații 
drumuri și siguranța 

circulației Deva
angajează

— 6 muncitori asfaltatori sau necalifi
cați — bărbați

— 1 electrician
— 1 conducător utilaje
Personalul încadrat va avea locul de 

muncă la FMB Livezeni, strada Livezeni, 
nr. 40.

Relații suplimentare la telefon 41301, 
Petroșani.

I

1

DECESE

SOȚII Ioan, fiul 
Octavian și nepotul Eti
cian anunță cu adîncă 
durere in suflet înceta
rea fulgerătoare din via
ță a celei care a fost 

NAȘTE MARI \ 
o minunată mamă, soție 
și bunică

Nu te vom uita nicio
dată, iar lacrimile vor 
curge veșnic pe tristul 
tău mormint.

Inmormintarea va a- 
vea loc azi, ora 18. ( or- 
fcgiul funerar pleacă 
de la domiciliu.

cinuită de dispariția 
fulgerătoare a mamei 
sale. (1211)

COLECTIVUL secto
rului mecano-eiiergetic 
al IM Valea de Brazi 
este alături de ing. Naș
te Octavian in momente
le de grea încercare 
suferite prin pierderea 
mamei

NAȘTE MARIA
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. (1211)

FAMIIJA Strinu Ion 
anunță cu adîncă durere 
împlinirea a șase săp- 
tămîni de la înhumarea 
celui ce a fost frate, 
cumnat și unchi

MÉSZÁROS GAVRILA 
(LUTA)

Nu îl vom uita nicio
dată.

I.I.C DEVA ABATOR PETROȘANI
f

cu sediul în Livezeni,

COLI ( IIV I I. IM Va
lea de llrazi este alături 
de ing. Naște Octavian, 
in încercarea grea pri

I AMILI V Pavel Gheor
ghe și Doina este ală
turi de familia Naslc 
Oclavian in greaua în
cercare pricinuită de 
decesul mamei sale. Sin
cere condoleanțe. (1213)

PIOS omagiu la îm
plinirea a cinci ani de 
la decesul iubitului nos
tru

ȚIGARAN 
CONSTANTIN (Codică)

Recunoștință celor ca
re îi vor dărui o clipă 
de aducere aminte. Fa
milia. (1248)

încadrează bărbați in următoarele meserii:

— strungar
— mecanic frigotehnist
— lăcătuș mecanic
— electrician
— zidar
— muncitor necalificat
— elevi absolvenți a 10 clase în vede

rea calificării.
Condițiile de încadrare și retribuire sínt 

cele prevăzute in Legile nr. 12/1971 și nr. 
57/1974. Informații suplimentare la telefon 
42051 sau 42893.

Uzina electrică
Paroșeni

încadrează direct sau prin transfer:

— I.D.M.

I — mecanici L.D.E.

întreprinderea minieră

Lonea Pilier

cu sediul în Lonea, strada Republic ii nr. 275

angajează direct sau prin transfer
I
I
I

Întreprinderea țesătoria 
de matass Lupeni

Bulevardul Păcii nr. 2 bis, 
telefon 60801, 60800

ANGAJtA/A
in vederea specializării in inlreținerea și 

reparaiea mașinilor de țesut automate cu 
microsuveică:

II
I
I

— mecanici ajutor L.D.E. «

al

4 — șef manevră

I — manevranțl w
f

Informații suplimentare la 
L/inei Electrice Paroșeni.

biroul PIS

— lăcătuși, categoriile III Iv (baiba|i| 
precum și t

— sudor, categoria Hi IV

— maisfiu elecli oinec anic

încadrarea se face conform 
1971 și l egii 57/1974.

I

Legii 12/
.1 t

•— maiștii lohnoloo-țesătorie

Angajarea se face in condițiile Legii nr 
57/197 I.

I
f

I

I


