
Oglindă retrovizoare asupra alegerilor
PETROȘANI

c i alegerile locale din 9 fe
bruarie au fost înscriși pe liste 
37663 alegători • Prezenta la ur
ne : 20801 • Voturi nule (gre
șeli de votare) — 1793,

• Candidații pentru funcția de 
primar au obținut următoarele 
voturi ;

Kleibef Vilhclm (FSN) — 6460;
Stoicuța Gheorghe (indepen

dent) — 1093;
Prip Pompiliu (Convenția De

mocratică) — 2266:
Țurnă Dumitru F.orin (PSDR)

— 220H
Pușcaș loan (PNL. PAC, PER)

— 1527;
Zăvoianu Constantin (Partidul 

Liberal) — 1271;
Dăbuleanu Ion (BIR) — 571;
Uțlcă Nicolae (MEII) — 483;
Ciuma Gheorghe (indcpjndent)

— 317,
Dirnu Constantin (Ul.B) — 218;
Tr'omir M. Gheorglit (FRN)

— 193.
• Format .unite politice au ob

ținut «rmătoareie voluri :
Frontul Salvării Naționale — 

7023 ;
Convenția Democratică — 

1580;
U.D MJB — 1532;
PN! PA’’. PER — 1111;

PETRIL A
«.iiși pe lisu-le eiix 

turale — 20278.

• Prezenți La urne — 11180.

• Voturi nule — 1021 (liste 
consilieri); 969 (pentru funcția 
de primar).

Candidați! pentru funcția de 
primar au obținut următoarele 
voturi:

Mogoi Ionel (FSN) — 5108;
Voiceseu Benor Dorelian 

(PSDE) — 1918;
IVI ar han Aurel (Convenția De

mocratică) — 1772;
Horea Mariana (independent)

— 941;

P.S.D R. — 1261;
Partidul I.ibcral — 1227;
Partidul România M ire — 1111;
M.E.R. — 705;
R.I.R. — 528;
Hodoș Istvan (independent) — 

279; 1 
Frontul Renașteri] Naționale I 

— 261;
Barbu Mihai independent) — 

257;
Partidul Republican — 233;
U.L.B — 210;
Partidul Liber Schimbist — 185;
Popescu Valentin (independent)

— 149;
Ponyczki Clara (independent)

— III;
Alianța Romilor (Vioara) — 

141;
Alianța Romilor (in'mioara) — 

117;
Daj Marinică (independent) — 

111;
Partidul Democrat Coopera

tist — 93;
Pavet Gheorghe luliu (inde

pendent) — 95;
Neda Mircea (independent) — 

65;
Gherschncr Francisc (indepen

dent) — 62.
Nu s-au semna al evenimente 

deosebite privind corectitudinea 
desfășurării alegerilor electorale.

Paraschfv Ion (IlIR) — 172.
Formațiunile politice au obți- 

nit următoarele voturi:
Frontul Salvării Naționale — 

5128;
RIR — 475;
Partidul Democrat Coopera

tist — 97;
UDMR — 681;
MER — 589;
PSDR — 1358;
Convenția Democratică — 1482;
Alianța Romilor — 145;
Picolaș loan (independent) — 

178;
Leontc Pctricâ (independent)

— 121;
Josan Nicolae (independent) — 

202.

PETRILA

VULCAN
• Numărul total al afcgătorilor 

trecuți pe liste: 22419

• Prezenți la urne : 12384

• Procentaj de prezență la vot: 
55,1 la sută

• Buletine nule : 968
• Numărul de voturi intrunlt 

de fiecare candidat Ia funcția de 
primar :

Constantin Mircea (Convenția 
Democratică) — 1567 ;

Sava Mihai (MEII) •>— 681;
Cătană Andrei (Partidul Drep

tății Sociale) — 191 ;
Filip Leontin (Partidul Renaș

terea si Indopcndcnta României) 
— 1000 ;

Avramescu Ovidlu (FSN) — 
5918 :

Albcscu Dumitru (indepen
dent) — 1212 ;

Flaidăr Rodica (independ. nt)
— 889;

• Voturi exprimate pe listele 
de consilieri :

MER - 970;
Alianța Romilor — 220;
Partidul Dreptății Sociale — 

106;
Partidul Liberal Monarhist — 

141 ;
PRTR — 507 ;
FSN — 5951 ;
Conventiu Democratică —

2011 ;
Flețan Nicolae (independent) — 

220 ;
Șipoș Vasile (independent) — 

86 ;
Drcghicj loan (independent) — 

189 ;
Bădeiiță Voichița (indepen. 

dent) — 222 ; •
Popescu Dumitra (independent)

— 152 ;
Oltean Viluț (independent) — 

233;
Ilațcgan Sorin Dragos (inde

pendent) — 128;
Ilațcgan Ion (independent) — 

270.

VULCAN

LUPE NI
in or.). ui Lupcni. din Cei 20761 

alegători inscriși pe listele elec
torale s-au prezentat la vot 12752. 
deci o participare de 63 la sută

Pentru candidații la funcția de 
primar au votat 11519 de alegă
tori — 1209 voturi nule, iar 
pentru candidații la funcția de 
consilieri au votat 11306 alegă
tori — 1185 voluri nule.

Candidații la funcția de pri
mar al orașului au obținut urmă, 
torul număr de voturi :

Abalasei Gheorghe (FSN) — 
3206 :

Bucur Nicolae (Convenția De
mocratică) — 3082 ;

Mamară Vasile (independent)
— 2199 ;

Păcurar loan (independent) — 
«27 ;

fonda Aurelia (independent) — 
629 ;

Tomsa Remus loan (MER) — 
548 ;

Mogoș Gheorghe (independent)
— 541 ;

B.endea Marin (independent)
— 511.

Listele formațiunilor politice 
cu candidați pentru consilieri 
au primit uimătorul număr de 
voturi :

FSN — 1421 voturi ;
Convenția Democratică — 2391;
UDMR - 1030 ;
MER — 876 ;
UGRR — 338 ;

Frontul Renașterii Naționale _
233 ;

Candidații independenți pentru 
funcția do consilieri:

Mamară Vasile — 1017 voluri;

Lungu Mihai — 307;

David Mihai — 250:

Dobrin Gheorghe — 218 ;
Andrei Flore» — 195 ;

LUPENI

A N IN0 A SA
- J
• i olal alegâio, i cu drept de 

vot; 3685;
• Total participanți la vot! 

2576;
• Voluri nule: 617.
Candidații pentru funcția de 

primar au obținut următoarele 
voturi:

Bolgros Ilie (Independent) — 
821;

Sichitiu loan (rRN) — 627;
I.incu Gheorghe Gelu (FSN)

— 556;
Mojoartcă Cocotă David (CD)

— 236.
Formațiunile politice au obți

nut următorul număr de voturi:
FSN — 858;
RIR — 717;
Convenția Democratică — 236;
Frontul Renașterii Naționale

— 296:
Alianța Romilor — 83
In circumscripția electorală nr. 

3 Aninoasa nu au avut loc inci
dente deosebite.

Cititi în
pag. a Hl-a

O FIRMA CARE VA 
AȘTEAPTA — AUTOMOBIL 

CLUBUL ROMAN

■ Avantaje pentru mc-n- 
brii ACI?

■ Programul sta [iei de 
asistență tehnică

9 Verificările tehnice ă- 
nuale

9 Tradiție și continuitate

în pag. a 2-a

In pagina a 2-a

Listele consilierilor
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I de la primăriile 
, din Valea Jiului

1
I
I
I
I

0 ti pentru
In toate localitățile mici sau 

medii, cu o populație sub 100 de 
mii, așa cum slnt și orașele din 
Vaiea Jiului, oamenii se cam 
știu intre ei. Se anticipa că ce
tățenii urmau să aleagă omul, 
mai puțin funcționînd criteriul 
de partid, care nici cl nu poate 
fi exclus din calcul. Așa s-au și 
petrecut lucrurile la 9 februarie, 
o zi cu adevărat istorică atît 
pentru dcmocrjția și stabilitatea 
din România, cit și pentru pro
verbiala prudență sau nehotărîre 
i românului, ajuns, ca în basme,

> răscruce de drumuri. Po- 
insit tuturor sondajelor de o- 
pinie, se estima că va fi un pro
cent destul de mare, de cam 
25—-30 la sută, al cetățenilor ca
re nu se vor prezenta la urne. 
Din felurite motive. Dar cum 
ocutcala de acasă nu se potri-I

I
I
I

democrație
vește cu cea din tîrg, imaginea 
oferită de sondaje era mai opti
mistă în comparație cu lentoarea, 
chiar apatia electoratului. Am 
avut o senzație stranie cînd 
auzeam cum doi observatori a- 
mericani îndemnau electoratul 
să se prezinte la urne, probabil 
că ei înșiși fiind surprinși de 
puținătatea alegatorilor. Absen
teismul. fenomen al lumii mo
derne, este ei însuși o atitudine 
politică, al refuzului de plano.

Urmind firul logicii, vom afla 
că absenteismul este determinat 
fie de derută in fața alternati
velor posibile, fie rlc criterii indi
viduale exigente și o scară de 
valori cărora se apreciază din 
start că nu corespund candidații, 
fie din pricina unor stări de

<( ontinuarc in o iit a 2-a)
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CONSILIERII PRIMĂRIILOR 
DIN VALEA JIULUI

MUNICIPIUL PETROȘANI
Butulescu Valeriu (FSN)
Drumuș Iosif (fără apartenență)
Marian Nicolae (fără apartenență) 
Petrescu Sorin (fără apartenență) 
Ana Gheorghc (fără apartenență) 
Sterca Ioan Monel (FSN)
Vărăset Ioan-Mihai (fără apartenență) 
Rotaru Ștefan (fără apartenență) 
Bujorcscu Mircea (fără apartenență) 
Tică Ioana Raluca (Convenția Democratică) 
Vladislav Milu (Convenția Democratică)

Kovacs Emeric (UDMR)
Gurka Rudolf (UDMR)
Pușcaș Ioan (PNL, PAC, PER)
Edelhauser Ioan Richard (PNL, PAC, PER)
Rotunjanu Ilie (PSDR)
Popianăș Dumitru (PSDR)
Sugmănaru Ștefan (Partidul Liberal)
Dimirache Gabriel (Partidul Liberal) 
Șerban Ilie (PRM)
Fulger Petre (PRM)
Filip Ioan (MER)
Dăbulcanu Ion (RIR)

SPORT
FLACĂRA OLIMPICĂ!
Albercville 8-23 februarie 1992

cercuri olimpice — simboli- 
sub semnul

5 
zind 5 continente, 
dragostei înfrățirii șl competiției.

Președintele Franței, Francois 
Milterand a rostit cuvîntul de 
deschidere a] Olimpiadei albe — 
ediția a XVI-a.

Onoarea aprinderii flăcării 
olimpice i.a fost încredințată ce
lebrului fotbalist Michel Plattini. 
România participă la 8 discipli
ne sportive, cu 24 concurenți.

SUCCES SPORTULUI ROMA
NESC !

ORAȘUL PETR1L \
Bordiunu Ionel Răducu (FSN) 
Ru'Calean Negoi Dumitru (rSN) 
Albulescu Doina Paraschiva (FSN) 
Jurca Ioan (FSN)
Tecar Edmund (FSN)
Bălan Ioan Dan (FSN)
Marhan Gheorghc (FSN)
Siszman Emilian Petru (FSN)
Gui Ioan Nicolae (FSN)
Puiu Horea (FSN)
Cercel Doina (PSDR)
Preda Ionel (PSDR)
Jura Dimitric (PSDR)
Popa I. Gheorghc (Convenția Demo
cratică)
Dărămuș Viitor (Convenția Demo
cratică)
Brujan I. Constantin (Convenția De
mocratică)
Kincscs AdalLr rt (UD? IR)
Iszlal Attila (UDMR)
Paraschiv Ion (RIR)
Jura Păun Marcu 'MER)
Josan Nicolae (independent)

OR LȘUI LI PENI
Maii r Nicolae (FSN) 
Dănila Dan (FSN)
Ouban Antoniu (I SN) 
Dictrich Minerva (FSN) 
Stepăncscu Ilie (FSN) 
Fi lip Estera (FSN) 
Gcamănu Tudor (FSN) 
Suba Mircea (FSN)
Bucur Nicolae (Convenția Democra
ții o)
Morarii \ i<>r< l (Convenția Democra
tică)
Săcărea Dumitru (Convenția Domo-
■ raticu)
Tellmann Iosif (Convenția Dtmocra- 
tică)
□prișa Mihai (Convenția Di mocralică) 
Boroș Alexandru (UDMR)
Jakab Alexandru (UDMR) 
Resiga Gyorgy (MER)
Slăiculescu Dumitru (MER) 
Căldararu Florian (UGRR)
Mamarâ Vatilc (independent) 
lungii Mihai (independent) 
David Mihai (independent)

ORAȘUL\ ULCAN

Păpădie Ion (MER)
Stoenescu Iustin (MER)
Petcr Rodica (RIR)
Uifăleanu Ion (FSN)
Tudor Alexandru (FSN)
Avramescu Traian (FSN)
Nălboc Eugen (FSN)
Giurgiulescu Vasile (FSN)
Durnca Dumitru (FSN)
Bușu Ion (FSN)
Pantiloi Stănilă (FSN)
Vlaic Aurel (FSN)
Pîrvu Mihai (FSN)
Pîrvulescu Vasile (FSN)
Braboveanu Dumitru (Convenția De
mocratică)
Fodor Andrei Endre (Convenția De
mocratică)
Gavrilaș Rodel Mircea (Convenția 
Democratică)
Avram Victor (Convenția Democrati
că)
Bădeliță Voichița (independent) 
Oltean Viluț (independent)
Ilațegan Ion (independent)

ORAȘUL AN1NOASA

Manole Gheorghe (FSN)
Gardoș Gheorghe (FSN)
Govacs Ioan (FSN)
Șaucă Petru (FSN)
Dumitreș Nicolae (FSN)
Mîrza Florin (FSN)
Petrilean Gheorghe (RIR)
Crișan Teodor (RIR)
Petrescu Mircea (RIR)
Alexa Cornel (RIR)
Sau Dumitru (RIR)
Constantin Ilie (Convenția Democra
tică)
Maica Pantilimon Vasile (Convenția
Democratică)
Sichitiu Ioan (FRN)
Lingurar Samir (Alianța Romilor)

0 zi pentru democrație
(I rmarC din pa". I)

ronfu/ic l 'biar rle indifirin- 
l-i

( om numai la meciuri dc 
fotbal «.iinpilii spectatorilor .,<■ 
impirl» între r, |„ două erhip'1. 
Li mr-'.i; prime alegeri lor ile 
Lberc. r < Liț^-inul a fost nevoit 

ale o'.i ulît intre m ii multe 
pârtiile rit >i inii' alit de rnulți 
oameni. Și cum s ; im mai sus, 
opțiunea era simpla, din punct 
d ’ vedere teoretic, in <>•. așc-jr- 
mici, fiind • Inși o.tmr-ni p„ rit 
posibil cunoscuți, credibili, cu 
prestigiu moral si profe ion d, 

MWCOmpromițl etr I i- o expr.

rienț l cu totul noua să tc Irc- 
zoști dintr-o dală în situația să-ți 
dai votul in cunoștință de cauză, 
ru chibzuință, neexistind încă un 
cînlar farmaceutic al persona - 
lității umane, ci num ii proi’r 
me și profesiuni de intenție.

Din aceste motive logice și 
psihologice s-a ajuns in situația 
ulerlită la noi. ca in foarte mid
ii locuri din ț ir;î, nu doar aici 
in Va! i Jiului, abia un al doi
lea tur di- scrutin va stabili pri
marii. Al doilc i tur do scrutin, 
previzibil in intra zilei de fr 
biuarie, \,i mi cgistr.i, n-am niii 
o umbra d inrloi.ilă, Un nivel 
m ii ridic it rle p. czrntă a electo

ralului la urne, rilcgîndli-se unul 
dinii c cei doi c andidați care 
au înliunit cele mai multe su
fragii.

Democrația ini --o învață plin 
prelegeri, uruit rle iscusite ar 
li, ei numii din c.' periență per

onul. i, din pi aciu a alegerilor li
bero, schimbătoare do mentali- 
biți «fi formatoare de convingeri. 
In aitualele circumstanțe soci
ale, economic’, do civism și con
fuzie .i valoiilor, cind bugetul 
| li cil < ■de. iitl-i nici de invidiat 
și ni' i o mau I i ii irc să fii pri- 
mir și ..i administrezi un oraș 
sau < •muiia in «Wne nccazuiili se 
fin lanț.
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din pregătirea centralizată
FELIX 251 - 8II

• Condiții excelente de pregătire exploatate în fiecare an
trenament. Toți „băieții" au răspuns solicitărilor ca o gardă „per
sonală". Dicuț a „clacat" o singură zi. Dar a revenit, cu o mare 
ambiție, depășindu-și condiția. Cristea a făcut numai și numai 
pregătire fizică : alergări, exerciții de mobilitate, fără a fi folosit 
în joc. Mai are „restricții" pentru entorsa de la genunchiul drept. 
Impresie foarte bună — Stancu ; impresie bună — toți ceilalți. 
Concurența — singurul criteriu de selecție pentru 11-le ce va 
aborda returul... promovării. Lazăr, mijlocașul de la Moldova Nouă, 
a fost lăsat la fosta lui echipă. Portarul Popescu este așteptat din 
nou, nici el nu a făcut deplasarea. Stoica, o surpriză plăcută, după 
„nehotărîrea" de la reluarea pregătirilor. Președintele clubului, 
Petre Drăgoescu, a făcut o „demonstrație" la 10 000 m „bătînd" 
întreaga echipă. Un fost campion mondial nu se predă oricum. 
Timpul — 38’. Cămărășanu, fundașul dreapta, în tratative cu un 
club din Ungaria. Cazul „Varga" încă nerezolvat. O delegație a 
clubului va începe „demersurile" cu echipa din Ungaria, pentru 
plata obligațiilor contractuale. Stăncic, căutat mereu de... „Poli" 
Timișoara. Cota jucătorilor Militaru, Radu, Cristescu, Popoviciu 
în creștere. Răducu, un exemplu pentru cei tineri. Intr-un meci 
de verificare Radu a trebuit să renunțe la „faulturi" și la joc, 
devenind rezervă.

Ghițan și Ciobanu, un duel declanșat de acum un an. Jiul a 
lăsat cea mai bună impresie gazdelor : U. Craiova gălăgioasă, 
CFR Timișoara — occidentală ; alte echipe indiscipllnate.

O comportare bună înaintea declanșării „atacului".
• Se așteaptă sprijin mai mare de la dl. Grigoriu. Juniorii 

Repede și Frumoca s-au alăturat lotului, li așteaptă— debutul și... 
confirmarea.

• Lipsa autocarului (nea Gioni nu are fabrică de piese auto) 
a „frustrat" echipa de două amicale în Ungaria. Să fie el bun 
pentru campionat

• Se mai așteaptă un craiovean.
• In primul meci de pregătire — Jiul — Victoria Cărei, locul 

IV, în divizia C, 3—1 (1—1). Arbitrul Marcu a notat marcatorii 
golurilor: Popoviciu, Stoica, Militaru.

La solicitarea locului I. din seria a Xll-a — div. C, Metalul 
Aiud (echipă aflată tot în pregătire), Jiul i-a opus un— 4—3 (1—1). 
Marcatorii: Popoviciu, Militaru, Stăncic, Henzel. Ultimul a ratat 
un 11 m. In alt meci — C.F.R. Timișoara — Metalul Aiud 2—4. 
Arbitru — Dumitru Marcu.

Se preconizează un turneu peste hotare(le) județului : In Ba
nat Parteneri: Poli , CFR, UMT, în săptămîna 17—23 februarie. 
Intr.o statistică a FRF, antrenorul Jiului — Dumitru Marcu se 
afla pe primul loc în promovarea jucătorilor în divizia A. Acum 
vrea să promoveze cu orice preț o echipă — Jiul Petroșani. Să-i 
dorim succes și să-l ajutăm I

LUPTE
■ «BMB W «MM I

LIBERE
La Brașov, în Sala sporturilor, 

timp de trei zile s-au desfășurat 
Campionatele individuale de lup
te libere ale României — se
niori — cu participarea a peste 20 
dc formații, cu campioni olimpici 
și alte Celebrități, făcînd ca sal
telele șă cunoască ung din cele 
mai mari animații, din istoria 

luptelor, fără a se cunoaște cu
lisele șl „impusele".

După o luptă „corp la coip" 
în care s-au detronat șl Instalat 
campioni, reprezentantul A. S. 
Jiul Petrila, bănuț Podind, ca
tegoria 130 kg a cîștlgat medalia 
dc bronz înscriindu-și în palma
res încă o performanță de răsu
net, in dauna atîtor consacrațl dc 
la Steaua, Dinamo, Rapid, Astra,

echipe cu tradiție și condiții de 
pregătire deosebite. Dar sporti
vii antrenați de Marmaliuc și 
secundul Taciuo au mai ocupat 
și alte locuri fruntașe după cum 
ur mează :

Iulian Taciuc — cat. 90 kg, lo
cul IV j Daniel Roșea — cat. 130 
kg, locul IV ; Florin Bolohan — 
cat. 57 kg, locul VI | Drăgan Ni
colae •— cat. 48 kg, locul VI.

Punctele acumulate au propul
sat echipa pe locul VI în clasa-sat echipa pe locul VI în 
mentul general.

Luptătorul Aron Cîndea 
campion la 82 kg) nu a 
participa la acest campionat fi
ind accidentat: fisură la brațul 
drept.

A. S. Jiul Petrila continuă pre
gătirile pentru noi performanțe.

(fost 
putut

Fotbal
antrenori„fxporlăm" și...

Domnul Dumitru Vizitiu, cu cițiva ani în urmă jucător șub 
i ulorile Jiului, a preluat dc trei zile conducerea tehnică a divi
zionarei C 1IABFL (fost „Retezatul") clin Hațeg. „Echipa arc un 
lot tînăr șl sper să urcăm dc t>c locul deloc onorant — ultimul în 
< lasamcnt — pe care îl ocupăm" — afirma domnul Vizitiu. Iată 
i ă exportăm și antrenori, nu numai fotbaliști. E drept, ca numai 
piuă la... Hațeg. Cum 1 labei" este sponsorizată de cunoscutul 
producător de berc „liabcl" S.A., va avea oare șl Valea Jiului O 
..pila" la ai'oa Iii fabrică pentru vara care vine? (I.ȘT).
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automobil Stafia de asistență tehnică și rutieră Petroșani
ROMAN D FIRMĂ CARE VĂ AȘTEAPTĂ0 FIRMĂ CARE VĂ AȘTEAPTĂ

Tradiție și
După decenii de activitate de 

sine stătătoare, in anul 1985, un 
decret criminal dădea sentința de 
desființare a Automobil Clubu
lui Român, trccîndu.i întregul 
patrimoniu in gestiunea și subor. 
dinea industriei mici, punîndu- 
se astfel c^păl unei asociații deo
sebit de utile pentru fiecare po
sesor de autoturism.

Pe Întreg cuprinsul țării, sta- 
țiile ACR s-au zbătut intre via
ță ți moarte, fiind dependente 
de un sector de activitate care 
însuși prin st.-tutul său nu a- 
vej mai nimic comun cu ceea ce 
însemna AC’R. A fost nevoie să 
se răstoarne ordinea unui re
gim, pentiu ca ACR să renască, 
odată cu națiunea română, după 
decembrie 1989. Tot de atunci, 
odată cu toate stațiile ACR și-a 
reluat de sine stătător activitatea

■ stația din Petroșani.

continuitate >
La reluarea activității, ca stație 

ACR, pe lingă cea din Petroșani 
s-a reînființat și cea din Lupeni, 
dar din anul trecut aceasta, da
torită greutăților și-a sistat ac
tivitatea, membrii săi devenind 
membri ai stației ACR Petroșani. 
Zilnic stația ACR Petroșani pu
ne la dispoziția posesorilor de 
autoturisme, membri și nemem
bri ai ACR următoarele servicii: 
verificări tehnice anuale ; tes
tări de motor; reglaje de faruri; 
analize de gaze de eșapament; 
remorcâri și depanări auto pe 
șosea; verificări tehnice pentru 
înscrierea în circulație a auto
turismelor; lucrări de întreținere 
și reparații auto, partea mecani
că.

Nu uitați 1 Cea mai utilă a- 
dresă este cea a stației ACR Pe
troșani : Strada Slălinioara nr. 1. 
Telefon 935/12315. *
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REȚINEȚI! I

Stația ACR Petroșani realizea. | 
za permanent o aprovizionare ’ 
directă cu piese de schimb auto, | 
dc la furnizori c^nsacrați din I 
țară, printre care amintim pe « 
cei din Rimnicu Sărat, Pitești, | 
Brașov, Scomice.ști.

Toate aceste piese de schimb { 
auto sînt pu-e la dispoziția celor 
5600 membri ACR din Valea Jiu_ | 
lui. precum și a altor posesori de ’ 
raitoturisme, care deocamdată nu ] 
posedă calitatea de membru I 
ACR. 1

Și încă un amănunt important: | 
Stația din Petroșani lucrează cu . 
cei mai mic adaos comercial, la ■ 
piesele vindute, asigurind o rea- , 
lă protecție a cumpărătorilor, j

Avantaje pentru membrii A.C.R.
Fiecare membru al ACR plătește anual o cotizație dc 500 lei. 

In baza acestei cotizații, precum și în baza statutului de membru 
al ACR, fiecare beneficiază de o serie de avantaje, care în etapa 
actuală de liberalizare a prețurilor și la servicii constituie un real 
ajutor. Astfel membrii ACR au anual : dreptul la o verificare 
tehnică gratuită ; o remorcare gratuită pe o distanță de 16 km ; o 
depanare auto gratuită la o distanță de 16 km și pe o durată dc 
30 de minute de la ora începerii depanării ; o testare dc motor 
pentru reglarea aprinderii tot gratuită ; o analiză de gaze de eșa
pament ; o reglare de faruri în trimestrele I și IV.

Calitatea de membu ACR conferă fiecărui posesor de autotu
rism posibilitatea de a beneficia de drepturile și avantajele aces
tei calități pe tot cuprinsul țării, la oricare stație dc acest gen, 
bineînțeles în cadrul operațiunilor înscrise pe carnetul propriu.

Toate aceste servicii, ce se efectuează în contul cotizației de 
numai 500 lei anual, sînt suficiente pentru ca mașina dumnea
voastră să vă scuteas< ă de necazuri, pe drumurile rutiere.

Dacă doriți să beneficiați și dumneavoastră de astfel de avan
taje este suficient să vă manifestați dorința dc a deveni membru 
ACR. Dacă o faceți, nu veți avea ce regreta 1

I
I
I
1

Unul din serviciile cel mai des solicitate îl constituie remor- 
carea autoturismelor rămase defecte pe drumurile rutiere. Vn sim
plu telefon și, pentru membrii săi, stația Petroșani asigură asis
tență tehnică de cea mai înaltă calificare și cu cea mai mare 
promptitudine, atit în țară cît și în străinătate.

Verificările tehnice anuale I
Stația ACR Petroșani este autorizată sa efectueze ve

rificări tehnice anuale. In anul 1992 efectuarea acestora a 
început de pe data de 14 ianuarie și se continuă, pe tot 
parcursul anului. Posesorii de autoturisme sînt rugați să 
se prezinte la stația ACR Petroșani, pentru verificările 
tehnice, în luna în care este înmatriculat autoturismul și 
verificarea va fi efectuată cu promptitudine.

Utilajele hidraulice de ridicai, 
toate moderne și eficiente cre
ează meseriașilor stației condi
ții pentru efectuarea oricăror O. 
perațiuni de întreținere și repa
rare a autoturismelor.

Profesioniștii I
Nu c ulei uu secr.-l l.u slu(>. I 

ACR Petroșani se află zilnic in 1 
serviciul dumneavoastră cei inai | 
buni meseriași auto. Cele mai * 
complicate lucrări, cele mai di- I 
verse operațiuni de întreținere . 
ale autoturismului pe care il n- j 
veți pot fi rezolvate cu marc • 
promptitudine și la un nivel caii- I 
taliv deosebit, numai printr-o I 
simplă adresare făcută acestui I 
colectiv dc mecanici de mare ’ 
profesionalism. El este compus ■ 
din: Eugen Mihal — șeful stației, | 
Ghcorglic Kalman — mecanic, 
Viorel Snbău — mecanic, Gheor. I 
glie Belea — mecanic. Ion Pa- , 
vel — mecanic asistentă tehuii i I• 
rutieră. Ei sini ajutați dc Adria_ ■ 
na In ui — gcstionar-coiilabil. | 

—---------------- 1
•

Doi iți o reglare < orcspim/ăloa- I 
re a motorului, care să vă 1 
scutească de neplăceri pe drumu
rile publice? Nimic mai simplu. 
Adrcsațl-vă m< conicilor stației dc 
asistență Petroșani și orice necaz 
va fi eliminat, iar reglarea e-.te 
garantată calitativ.

Programul stației
■ Stația dc asistență tehnică și rutieră Petroșani pune 

zilnic la dispoziția dumneavoastră orice fel de servicii 
mecanice intre orele 8—11. In zilele de sîmbătă și dumi
nică, orele 9—l 7, dar pentru membrii ACR stația asigură 
set vicii de remorcare și asistență rutieră.

Dotări prezente și viitoare
Stația <lc asistență tehnică și rutieră .ACR Petroșani dispune 

in momentul de fața de o baza materiala adecvată, capabilă să 
asigure servicii mecanice la cea mai înaltă cotă calitativă. Concret, 
stația are in dotare : Elevatoare de ridicat de tip mecanic CU 
două brațe ; apai il dc echilibrat roți ; tester EI.CON de produc
ție străină ; PAL Tester pentru analize de gaze dc eșapament șl 
aprindere ; rampe dc direcție și vizitare a autoturismului ; un au. 
futurism de teren AHO pentru remorcarca și transportul autotu
rismelor in caz de avarii ; hala de lucru dispune de patru rampe 
lin care trei dotate eu elevatoare și unul pentru direcție.

Această dotare permite stației din Petroșani să efectueze asis- 
leliță tehnică atit pe întreg teritoriul țarii, cit și în străinătate, la 
cererea membrilor săi.

Pentru viitor se preconizează intri girca dotai ii cu: o mașină 
pentru asistență tebniia rapidă : o platforma pe patru roți | li
tru remorcare, precum și alte utdaje necesare.

Important!
Dacă nu sinleți mea membru 

al Af lt, nu mai slați pe "înduri. 
Oriei’ posesor de autoturism poa
te deveni membru A< R și poa
te beneficia do toate avantajele 
pe care acesta le acorda membri
lor sai.

Vulom diil ( tubul Roman este 
afiliat la I ederația Inlernațion.'l- 
lâ de automobilism și eartiil£ și 
membru al \li.niței Inlcrnaiio» 
oale de luiism (Touring \CR).
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Actualitatea internațională
CUM

Cu tot limbajul diplomatic, ră_ 
mas tot la surisuri și vorbe In 
doi peri, cu toate declarațiile de 
intenții și diversele acorduri. Ră
șinii nu numai că n-a ieșit din 
Starea de izolare, dar. se pare. 
» ■ ți adinei: In ultima jumăta- 
ta de an. Un exemplu consis
tent I" această privință II regă- 

La Statele care slnt in fosta 
Ingo*lavic. Din prudență exce- 
Nră, poate din teama să nu fim 
■mestecați In războiul civil din 
mnu, acora slnt cam supărați pe 
noi ți slrbli. ți croații, și slovenii.

A fost o reală întrecere a ță
rilor europene In a recunoaște 
todep rwtența Croației ți. a Slo
veniei, armată de deschideri de 
ambasade Noi am pierdut star
tul ți am ajuns la spartul tir. 
(aiul, ața că acum ne privesc 
CQ destulă circumspecție nu doar 
croații, slovenii sau Belgradul, 
dar ți țările care au un cuvlnt 
greu In Consiliu! Europei ți In 
Comunitatea Economică Europea- 
al, așa cum este Germania, pri
ma care a declarat recunoașterea 
celor două țări In cauză. Plnă 
mai icri-alaltăieri eram nu doar 
vcc.ni, ci ți prieteni, iar acum

STĂM
s-a ajuns la relații cam reci și 
formale.

La reuniunea de la Davos, In 
Elveția, președintele 11 i e s c u a 
avut o mulțime de contacte, la 
diferite niveluri, chiar la vlrf, 
ața cum a fost Intllnirea cu pre
ședintele Ucrainei. Leonid Crav. 
ciuc, ajuns, nu numai din pri
cina flotei din Marea Neagră, in
tr-o etapă de tensiune cu Mosco
va. Așa cum spunea dl. 11 i e s c u 
la conferința de presă, cei doi 
președinți au convenit să stabi
lească relații la nivel de amba
sadă. la Kiev ți București. Insă. 
La clteva zile, guvernul de la 
Kiev comunică inflexibilitatea U- 
crainei față de orice pretenții de 
revizuire a teritoriului, fapt care 
ne vizează mai tntli pe noi. E 
vorba de cunoscutele zone rupte 
din trupul Basarabiei. Tocmai 
acum, dnd nu mai slntem la or
dinele Moscovei dictatoriale, avem 
puncte de vedere divergente și 
lipsite de realism. Intr-adevăr, a- 
cel pact dintre Ribbcntrop și 
Molotov a fost declarat nul șl 
neavenit. Acum au ieșit la iveală 
ți altele cum slnt înțelegerea

CU V E C
dintre Roosevelt și Churchil, In 
1939, sau o altă înțelegere, la 
Moscova, dintre Churchil și Sta- 
lin, cînd s-au împărțit zonele de 
influență, noi fiind dați la cus
todia lui Stalin. Ceea ce s-a ți 
Intîmplat, cu suferințe uriașe ți 
pierderi economice imense. Cine 
știe, peste cîți ani, vom afla, 
poate, ce s-a petrecut la Malta. 
Toate transformările din centrul 
și estul Europei, destrămarea fos
tei atotputernice Uniuni Sovietice, 
situația din ex-Iugoslavia nu slnt 
Intlmplătoare coincidențe. Chiar 
și In această situație dnd se poate 
contesta totul, un singur lucru 
irită pe oricine, anume pretenți
ile teritoriale Oriclt s-ar recu
noaște nedreptățile strigătoare la 
cer. nimeni nu mai este dispus 
să se revină la stătu quo ante. 
Totul pornește de la configurația 
actuală a hotarelor. Mărul dis
cordiei dintre Ucraina și Fede
rația Rusă este Crimeea, punct 
strategic pe care Kievul nu înțe
lege să-l retrocedeze Rusiei, doar 
Brejnev e vinovat și el e mort 
de mult timp.

Mai interesante slnt relațiile 
noastre cu Bulgaria, cordiale la

INII i
nivel diplomatic, tensionate de î 
fapt. Și nu din pricina cohorte-’ 
lor de turiști români care tran- i 
zitează Bulgaria pentru a ajunge j 
la Istanbul. Mai vechiul scandal ■ 
ecologic, acum stins pentru că e I 
Iarnă — cu vremea neprielnică J 
festivalurilor ecorock —, e o po- I 
veste care vrea să deturneze a- * 
tenția de la o chestiune mult I 
mai gravă : centrala atomo-elec-1 
trică de la Koslodui. Instalațiile i 
sînt din aceeași generație cu cele | 
de la Cernobll. unde știm ce s-a . 
intîmplat acum cinci ani ți ju- I 
mătate. Au intervenit experții * 
AIEA. Chiar dacă la Koslodui I 
funcționează doar două grupuri, I 
pericolul rămîne tot pericol, iar I 
relațiile noastre cu Bulgaria nu | 
se vor calma prea repede. ,

Numai relațiile cu Ungaria sînt I 
ceva mai destinse. înregistrlnd I 
însă și fluctuații întreținute a-1 
deseori în mod artificial. :

Așa că diplomația noastră mai J 
are de lucru pentru a res’abili ■ 
imaginea reală a țării, nu defor- ’ 
mată cum s-a făcut atita timp, . 
cfnO se alerg? fără rost dintro] 
parte In alta a Europei. Să aler- • 
găm puțin dar cu folos.

Tiberlu SPĂTARU I

Programul TV.
10,00 Actualități. Meteo.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 Film seriaL

Glasul inimii.
Episodul 3.

11.30 Worldnet USIA.
12.10 Ora de muzică.
13.10 Jocurile Olimpice de iarnă.
14.15 Actualități. Meteo.
14.39 Documentar științific. 

Imagini frînte (II).
15,05 Preuniversitaria.
15.35 Teleșcoală. Curs de limba 

germană. Curs de limba 
italiană.

16,05 Tragerea Pronoexpres.
16.15 Cultura In lume.
16.40 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Reflector.

Prețuri ți., prețuri.
17.35 Tele-discul muzicii populare 
18,00 Arte vizuale.
18.30 Jocurile Olimpice de iarnă 

Rezumatul zilei (I).
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități. Meteo.
20.35 Film serial. 

Jo.reph Balsamo. 
Episodul 3.

21.35 Exercițiu de admirație.
22.35 Cronica Parlamentului. Ac

tualități.
23,00 Jocurile Olimoice de iarnă. 

Rezumatul zilei (IT).
23,45 Intîlnire cu opereta.
0,30 locurile Olimpice de iarnă. 

Rezumatul zilei (111).
1,00 Recomandări din program.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

SOȚLL Roman «i copiii Mihaela ți Ștefan urează dragei lor 
I. isna Tudor sănătate, fericire și .La mulți anii*

CU OCAZIA zilei de naștere soțul, nora ți copiii urează 
t: mpci lor Jurcan Era teri na wLa mulți ani l“. (337)

vinzari
VlND Rcnault ,Fuego*. Telefon 45148. (338).
VlND Ford Taunus Combi In stare excepțională. Preț con

venabil. Localitatea Sibiu. Telefon 11654, prefix 921 — Chiva. (334).
SCHIMBURI Dă LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, str. Ilie Pintilie, bloc A 10, ap. 15, cu a- 
partament 2—3 camere In Petroșani Nord. Informații, telefon 
43055. (327).

FIERBERE
PIERDUT contract Închiriere pe numele Sumuciuc Alexandru, 

“Irverat de RAGCL Petroșani. 11 declar nul (335).

DECESE

(OCECI1VUL <le cadre didactice al Școlii generale nr. 5 
Frirvwnj este alături de colega lor profesoara lstrălescu Nieulina, 
b> «aeeroarca grea pricinuita de dccc-iul tatălui. (312)

< OLEfTIA UI, ISTPIW Petroșani prezintă sincere condoleanțe 
tacadad NI COLAU in greaua încercare pricinuită do moartea 
mamei sale (TH)

C OM I.MOR ARI

SOȚIA. fiica, fiul, nora, ginerele «i nepoții amlnt<-se împlini
rea a 1 ani dc la dispariția celui care a fost

MACARIE DUMITRU
ti v«n păstra veșnic amintirea (311).

SOȚIA, copiii Marius, Alina, Costela, socrii, anunță împlini- 
r>n a șase luni de la dispariția fulgerătoare a scumpului lor 

PĂLIMARU CONSTANTIN
Nu-1 vom uita niciodată. (340).

Lumea valutei, va’utele lumii
Cursul de schimb a fost stabilit. In urma ședinței de fixing 

uxterbancar, la 197 lei dolarul, pentru ziua de 11 februarie 1992. 
de schimb valutar a Băncii Comerciale din Petroșani, 

deschisă publicului Intre orele 8—12, cotația principalelor valute 
era urrnăt xirea ;

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE
Dolar SUA 350 367
Marca germană 223 231
Lira sterlină 6W 672
Franc elvețian 251 263
Gulden olandez 199 308
franc francez 66 69
-hilling austriac 31 32

S. C. „IOSEF OBERNAUEiT 
Filiala Petrila

cu sediul in str. Tudor Vladimirescu nr. 15 Petrila 
VA OFERĂ

— anvelope 155, <65/13 cu uzură 10%;
— anvelope 155/13 noi;
— anvelope și camere 650/16;
— curele 10x6x1218
TOATE din import.
Program: ZILNIC 10—18.

I
I 
I 
I

SC - APRO - TERA - SA SIMERIA 
(fosta BATMM nr. 20)

t inde din stoc și pe bază de programare toate tipurile de 
pompe de injecție pentru motoare Diesel, inclusiv pentru 
LDI1 și motostivuitoaro BALKANCAR; La livrare se 
rocupercază pompele de Injecție rotative uzate;

— piese de schimb auto, tractoare, mașini agricole, 
inclusiv pompe de benzină, pompe de ulei, pompe do apă 
și componentele respective pentru DACIA, OLTCIT, SA- 
VIEM, RABA;

— acumulatoare auto de 12 V 45 Ah; 66 Ah; 88 Ah 
și 180 Ah;

— anvelope pentru DACIA 1300, 155x<3 șl 165x13, 
anvelope auto 900x20, anvelope tractor 14x38-

De asemenea, se oferă un bogat sortiment de rulmenți, 
materiale și utilajo-

Livraica se face alit ngenților economici cit șl per
soanelor particulare.

Pentru livrările cn gros, adaosurile comerciale sînt 
negociabile.

Relații privind posibilitățile dc livraro și programă
rile se dau la telefon 056/60124; 60966; 61090; «1091.
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HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
In căsnicie, posibile mici alter

cații, rezolvabile printr-un aport 
generos de tandrețe.

pevti 
(19 februarie — 20 martie)

Asul de... pică se prezintă cu 
o platformă sub așteptări. Lă- 
sați-1 cu iluziile sale I...

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Slnt create condițiile unei tran
zacții avantajoase, dacă acționați 
rapid și cu maximă discreție.

TAUR
(îl aprilie — 21 mai)

GIndurlle vă slnt acaparate de 
găsirea unei soluții pentru a a- 
vea acces la un act de cultură 
autentică.

GEMENI
(22 mal — 21 iunie)

Sinteți o bancă de date ușor 
de exploatat. Păcat că o faceți 
Insă gratis, datorită unei percep
ții greșite a valorilor.

RAD
(22 Iunie — 22 iulie)

Zi propice unor rezultate nota, 
bile in sfera preocupărilor art’s- 
tice.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Un eșec neînsemnat vă ambi
ționează să abordați, proiecte mă
rețe — chiar prea mărețe..

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Feriți-vă de oamenii ,a.e iau 
totul In serios 1 Simțul um vului 
e motorul care vă poate propulsa 
departe...

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
O amplă operațiune, pregătită 

din vreme și prezentată cu mult 
tam tam, se dovedește un simplu 
joc de copii...

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Bunele dv. intenții slnt răstăl

măcite de cel la care vă aștep
tați mai puțin.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Mizlnd pe farmecul dv. perso

nal, lăsați să vă scape din mlini 
fericirea care vă lipsește.

CAPRICORN
(21 decembrlr — 19 ianuarie)

Aveți ocazia unei discuții docte 
și a înfiripării unei relații de 
viitor.
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