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noștri- Veneau tot ai

plecat ai

plecau al

a murit nevinovat— ComTex — magazin 
Programul TV 
Horoscop

Pleacă ai noștri...

Ce tristă pare viața de cabanier,
Cînd pleacă toți și tu rămîi pustiu 
N-ai cui să spui, cui să te rogi. La ce?
Și cit ai cheltuit, din tine, ei nu știu...
E totuși tristă viața de cabanier
Ei pleacă.. Tu strîngi cioburi de iubire
Cînd te văd rămas singur îmi vine să zbier:
— întoarceți-vă. N-avețl dreptul! E și el om, e fire-.,
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Eu nu m-aș face-n viață nicicînd cabanier 
Chiar dacă mi-ar da luna de pe cer 
Pentru că, de ești bun, ți se dă rău
Și-n cazul ăsta, chiar că nu e Dumnezeu...

Lunca Florii 
15 iunie 1985

*••••• _• • • vN• • • r__• • • •
%%••••• •

In 1945 plecau ai 
noștri...

A urmat o veselă 
re" a creierelor, cînd

al tuturor este lo- 
Prin grija lui ne- 
și un podeț. 1 a 
au venit alții. Tot

perioadă de „curăti- 
toatâ lumea, inclusiv 

Enc-baci de la mina Lupeni, trăia cu ideoa 
fixă că tâtucul nostru 
sif VUarionovici Stalin 
mijlocită s-a construit 
Jieț. A crăpat omul și 
ai noștri...

Ne-am schimbat banii, ne-am schimbat 
hainele verzi cu alea roșii. Degeaba. Tot 
ai noștri erau la putere ..

Ne-am colectivizat, ne-am cooperativi- 
zat, ne-am colhozit, ne-am cultivat, ne-am 
culturalizat și... Degeaba! Au 
noștri, au venit tot ai noștri.-.

.. Vine vreme, trece vreme... 
put să ne multilateralizăm. Am
rang de Gregorio Rizo pe cel mai 
cizmar al „iepocii". Cel mai gîngav dintre 
gingavi a făcut în așa fel Incit 
noștri, veneau ai noștri...

...Crăciun 1989. Un specialist 
și metafizică face ce face șl-I
„juma" de metru în pămînt pe „cel mai

Am înco- 
ridicat la 

mare

In clitoris 
bagă la

iubit fiu al poporului" și pe fosta ocupan
tă a cabinetului 2.

Plecau ai noștri șl, ghiciți, cine venea? 
Tot ai noștri.-.

Cu zîmbetul său larg cît Canalul Du
năre — Marea Neagră, al nostru dădea de 
pămînt cu mai marele vorbitor de limbi. 
In ajutorul „alesului" a venit „îngerașul 
negru" din Lonea-city, care a cărat după 
el mii de oameni cinstiți să-i facă de rîs 
in fața lumii. Mare lucru n-au făcut, 
plecat ai noștri, au venit ai noștri..

Și acum, acum unde am ajuns? Ai noș
tri cetățeni au învățat 
îneît, la 300 de suflete, 
politică. Uitîndu-ne la 
ne dăm ușor seama că 
„a tunat și i-a adunat" e cum nu se poale . 
mai actuală. Concluzia e aceeași: pleacă] 
ai noștri, vin ai noștri...

Doamne, dă să se termine odată alege
rile astea! Fiindcă, oricum am pune-o, ori
cum am drege-o, tot acolo ajungem. Pleacă 
ai noștri, vin ai noștri...

De suferit, suferim tot noi... Aferim.

atîta democrație, 
unul vrea să facă 
ei și ascultîndu-i, 
vorba românească
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ULTIMA STRIGARE...
Să tot aibă vreo citeva ștampile de flotanți pe buletinele de 

identitate ți domiciliul pe undeva prin cămin.Ic de nefamiliști, 
ori restanțe la chirie ți lumină electrică, dacă cumva locuiesc 
prin garsoniere obținute cu repartiție sau ocupate abuziv Intr-o 
noapte, cmd deraia la Constanța vaporul cu democrația și lua 
apele in proră, părăsind pâmintul făgăduinței pentru a reveni, 
pe urmă, la masa gata pusă.

Să nu fie de pe-aici, că nu prea vorbeau de muncă, nici de 
familie, nici de spectacole ți nici de cărți. Nu erau mulți, vreo 
6, care puneau la cale ziua de 
week-end necesar ți serios, ci 
v ndew pe cumpărători.

Nu erau nici studenți din 
cația familiei), nici din anul V. 
asupra religiei, nici apartenenței, nici naționalității (conlocuitoa
re), dar erau de sex masculin. La ora aceea (19) era ger afară ți 
nu-și găseau nici Bl, dacă intrau Intr-o razie Poliția Judiciară sau 
Jandarmeria de noapte.

.Mergem cu el la vot, ne vede că votăm, ne dă imediat banii. 
Ce! Nu-1 lăsăm. 12 000 mi-a promis, sintem 6. 12 000 trebuie să 
ne dea. 2 000 de căciulă. Trebuia să-l forțăm, ca ți data trecută 
(9 februarie a fost primul tuf de scrutin). Oricum dacă clștigă, 
al nostru este". Îmi sorb cafeaua, îmi fac calcule, caut impresa- 

Imi inventariez auzul 
străzii

duminică (23 februarie), nu ca un 
ca un puci electoral, In care. Ii

anul I (ei au ceva Încă din edu- 
sau poate da. Nu mă pronunț nici

rul lor (cine-o fi ?), aștept fata, 
și, apt de ducă, mă pierd prin 
lor Incrt-lncet, imaginea.

Așadar, se poartă convenția 
democratice). Dar poate o fi fost 
datorie (de partid), caut eu să-mi impac gl ridul. Dimineața (noap
tea este un sfetnic bun) fac din nou socotelile.

Oară clstigă ,X“, se va datora numai și numai voturilor lor. 
Dac . cistigă Insă .Y‘, se va datora numai și numai voturilor lor. 
Pentru că. sfnt convins (de ce oare ?), că el, acești alegători, nu 
vor luca cinstit Banii n-au miros. „Oricum dacă ci.țtlgă, al nostru 
este".

Al nostru, al tuturor.

mă ridic, 
mulțimea

banulbanului și 
vorba chiar de-o

picrzindu-le și

convenției (nu 
primă sau de-o

Dorel NEAMȚU
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Valea Jiului-la zi
Olimpiade ale elevilor

Olimpiada elevilor, așa cum slnt cunoscute concursurile pe 
obiecte de tnvățămint, a ajuns ia etapa pe orașe. Vineri, elevii 
pasionați pentru limbile străine se vor intilni la Liceul de infor
matică din Petroșani. Elevii din clasele I—IV vor participa slm- 
bătă la concursul de matematică, organizat la Școala generală nr. 
5 din Petroșani. (T3.)

La loc comanda 1 
CONDUCTA CU BALtRINE

Mare nenorocire, marel Tocmai 
cînd să se inaugureze minunăția 
de discotecă „Vox Montis", la 
Casa de cultură din Petroșani 

s-a spart o conductă. N-a făcut 
mari ravagii, dar a împiedicat 
frumusețe de inaugurare. Așa 
Că. frumoasele balerine de la 
„Berlin" București vor veni nu
mai după repararea conductei. 
Adică, slmbătă scara. Recunoaș
tem că ne pare nespus de rău 
pentru minunății oameni care au 
contribuit la amenajarea acestei

discoteci — patronii firmei „Di- 
vertis — Corn. SRL" — Constan
tin Toadcr și Constantin Călugă
rița Mai ales că era pentru 
prima dală, de la Revoluție în
coace, cind niște oameni se mai 
glndeau să investească și tn cul
tură, nu numai In băutură. Mai 
bine mai tirziu, dectt deloc. Deci, 
slmbătă scara, 
Montis", unde 
le vom admira 
la „Berlin'' —

cu toții la ,.Vox 
ie vom privi și 
pe balerinele do 
Bucureștii

In 14 februarie, autoturis
mul ARO 32 B 6458, aparți- 
nind Stației din Petroani a 
Filialei ACR Deva, se afla In 
cursă legală, venind de la 
Arad spre Petroșani. Tracta 
căruciorul tip ACR, pe care se 
găsea un autoturism. In ma
șină se aflau trei 
In Jurul orei 23, In 
Baru, la kilometrul 
(DN 66), In față a apărut un 
autocamion. Acesta, avlnd 
numărul de înmatriculare 21 
HD 1514, aparține Fabricii de 
Lapte din Petroșani. La vo
lan era Soc aci Andrei. r!_ 
tr-o dată, așa cum aveau 
relateze pasagerii _ d... .'. 
autocamionul 
contrasens, a 
tal ARO-ul. 
afara părții 
tr-o grădină.
șoferul autoturismului ARO, 
a fost internat la Spitalul Ju
dețean Deva. Cu toate îngri
jirile medicale acordate, 
decedat după două zile, 
bun meseriaș a) ACR, un 
tlnăr a murit nevinovat, 
lelalte două persoane 
ARO au suferit, și ele, vătă
mări corporale.

Șoferul autocamionului a 
rămas la locul accidentului 
cam 10 minute, după care a 
fugit. Poliția efectuează cer
cetări.

persoane, 
comuna 
153+700

Din- 
să 

din ARO, 
a pătruns pe 

tamponat fron- 
proiect! ndu-1 In 
carosabile, In- 
Sabău Viorel,

a 
U<i 
om 
Ce- 
din

Ghcorghe Ol.TEANU
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PRlMiM LA REDACȚIE
„Răspuns la scrisoarea către simpatizanții F.S.N."

Ci im in numărul din 18 02 1992 al co
tidianului „Z ri noi" o scrisoare a* birou
lui executiv FSN adresata simpatizanților 
acestuia. Din păcate, în loc să fie un pri
lej de prezentare a platformei, a realiză
rilor sau a eșecurilor, ea este un docu. 
ment al birfei și denigrării formațiunilor 
politice rivale, din nou condeiul zurbagiu 
pe care îl recunoaștem, a luat-o razna.

Convenția Democratică, alternativă via
bilă și competentă la actualele structuri 
nu iși propune „să sufoce FSN-ul“, el su- 
focîndu-se singur sub muntele de incom
petenta poluare și malconduccre. Con
venția are alte opțiuni : democrația ade
vărată, economia de piață, libertate, pros
peritate, inițiativă, lichidarea șomajului, 
revigorarea economiei etc.

S ntagma „45 + 2 = dezastru" este tot 
mai recunoscută, și oamenii nu vor să 
repete această istorie. Dacă partidele din 
opoziție spun „oricine, orice, numai fără 
FSN" știu ele ce știu, ne este de-ajuns o 

experiență am na de doi ani. Așa zisa 
victorie a FSN în primul tur de scrutin 
este una a la Phirrus.

Noi nu sintem oamenii bîrfelor, dar lo
viturile nepermise ne îndreptățesc la 
cîteva întrebări.

Cum se face că liderul FSN Vulcan, 
candidat la funcția de primar, are fratele 
consilier ales din partea FSN ?

In baza cărei derogări, liber cugetăto
rul bibliotecar, „poet de renume mondial", 
laureat al premiului I. D. Sîrbu, lider al 
FSN Petroșani, este consilier și deputat ? 
Pînă la traducerea operelor sale în laponă 
și tahitiană (puținele limbi în care nu sint 
traduse), vă reamintim cîteva versuri ale 
actualului președinte FSN Petroșani, scă- 
părînd de un înalt lirism :

„...Pentru-al țării președinte,/ pentru-al 
păcii păzitor,/ pentru-a neamului văpaie,/ 
Ccaușescu Nicolae./ Azi, cînd noul an 
c-n prag/ lui să-i mulțumim cu drag!/

Sunați cornul bunăstării,/ pentru primul 
om al țării/ Înțelept între înțelepți,/ cel 
mai drept între cei drepți".

In scrisoare se fac aluzii transparente 
la candidați! „Convenției țărăniste", o in
venție interesantă și pe deplin mincinoa
să. Este o singură Convenție Democratică, 
aceea care știe să apere interesele țârii 
și ale poporului român.

Autorul scrisorii spune că FSN-ul nu 
s-a aliat cu nici un partid.

Normal, este greu să găsești aliați, dar 
cu atît mai mic va fi zgomotul căderii 
sale.

Culmea cinismului II atinge apelul fă
cut minerilor pentru a dona voturi FSN-u- 
lui. Pot oare minerii să uite că In 1990 
li sa rezervat ingratul rol al unei mase 
de manevră ? In toamna lui 1991 minerii 
au cerut niște drepturi; atunci puterea 
FSN i-h întîmpinat cu gaze lacrimogene, 
petarde și gloanțe. Aceasta este adevărata

față a FSN I Privitor la anul 1929 11
Sfătuim pe autor sâ citească lucrări de is
torie, nu numai manualul lui Roller. Pe 
17 decembrie 1989 actualul candidat pen
tru primărie, din partea FSN, Vilhelm 
Kleibel, ocăra Împreună cu Popa Loghln 
și alții, în sediul CMVJ, „huliganismele 
timișorenilor".

Actuala putere, garnisită din plin cu 
recuzita comunistă, nu a schimbat nimic 
din relația popor-conducere, structura) si 
funcționa] nu există posibilitatea unui 
dialog intre popor și putere. Iată de ce 
a trebuit să apară Convenția Democratică, 
în vederea unei conduceri competente și 
cinstite, pentru desăvîrșirea lui decembrie 
1989.

Duminică, votați candidații susținuți de 
Convenția Democratică din Valea Jiului.

CONVENȚIA DEMOCRATICA 
DIN VALEA JIULUI

scurtissime
Cc.ai făcut, Gologan ?

Dup.» .,a topit" niscaiva al-

se dau“ la

euol, Gologan Marcel, 24 de ani, 
muncitor necalificat la Secția de 
exploatare a lemnului Uricani, 
a-.i simțit mare și tare.

Asta se petrecea in scara zilei 
d<' 11 fcbiuarie. Pe la ora 22, 
Ce-i vine In gînd? Sâ se plimbe 
cu un IFRON. neinscris în cir
culație, aflat In curtea secției. 
Punct ochit, punct lovit! Golo
gan se urcă in utilajul cu pricina. 
11 pornește și dă-i bice spre Lu- 
peni. N-a ajuns însă pînă unde 
Fi propuse-e. Pe drum, a părăsit

Turcii „
Cu .i uâ zil<- in urmă, intilnesc 

Un cun-. cut. „Undc-ai fost?" n 
inireb așa, intr-o doară. ,.Deh, 
m,-.im f.iut ni-te poze pentru 
carnet". „Care carnet?" „De con
ducere". „L-ai pierdut?" „Nu, 
mi-a fo--t furat, săptămlna tre
cută, din mașină, in piață la Pe
troșani. Iț’ spun , drept, nici o 
Jumătate dc oră n-am lipsit. Mi-a 
deschis-o cu chei potrivite. Nu
mai carni‘iil l-a luat. Am auzit 
că. din ah autoturism, au fost 
furate trej earnete. Și știi pentru 

partea carosabilă, ră.sturnîndu-se 
cu IFRON-ul în albia Jiului 
de Vest. Utilajul a fost avariat, 
iar Gologan s-a ales cu cîteva 
răni u.șcure.

Necazul este însă altul: GoIj- 
gan nu posedă permis de con
ducere de nici o culoare, iar 
tonducerei. unui autovehicul fără 
permis, pe drumurile publice (în 
cazul de față IFRON-ul nici nu 
era înmatriculat) — o știe și un 
copil — se pedepsește. Scump. 
Așa e cînd vrei să te dai mare 
și tarei

permise românești
ce? Se vjnd astea, ca plinea caldă, 
la turci. 1500 de dolari carnetul. 
Mal bine venea hoțul și zicea, 
uite, dom’le, îți dau matale 500 
și-l faci pierdut", a glumit amicul.

O precizare: se pare că pc 
„piața" externă, la turcaleți, sint 
căutate permisele de conducere 
de lip vechi, acelea cu foi. Scopul 
pentru care sint „colecționate" 

îl bănuiti, desigur!

Rubrică realizată de 
Ghcorghc OI.TEANU

1 La 9 februarie, mulți cetățeni 
Iau drept de vot din Vulcan du 

avut surpriza de a nu se regăsi 
(înscriși pe listele de alegători.

In acea zi, fiind pe teren, cine
va mi-a mărturisit că numărul 

] acestora ar fi de ordinul sutelor. 
: Intre timp, am intrat în posesia 
| cifrei exacte: 1082. Este adevă- 
Irat, în acea duminică — după

ora 14, cînd a fost dat la radio 
I comunicatul privind posibilitatea

înscrierii pe liste șl a persoane- 
Ilor respective (in toată țara au

fost semnalate cazuri de acest 
| gen) — s-a acționat hai să_l zi

cem, prompt pentru repararea 
1 acestei greșeli. Totuși, anomalia 
- s-a manifestat. Cine poartă vina? 
• Secretarul primăriei, dl. Vasile 
ISufletu, Imj spune: „culpa este 

comună, adică a administrației 
1 locale Și a alegătorului. A aces

tuia xlin urmă pentru că nu a 
I consultat, din timp, listele. Pină 
* în ziua alegerilor doar 41 de per- 
I soane au făcut contestații, fiind 
■ după aceea, trecute pe listele dc 

alegători”.
■ Ain fost curios s* aflu dacă 
| este posibil ca, la al doilea tur 
■ dc scrutin pentru desemnarea

Cum se-mparte v.na-n
primarului, situația să se repete, 
dacă între timp s-a făcut ceva 
pentru ca oamenii să nu mai fie 
puși într-o situație neplăcută. 
„După alegeri, listele au fost pre. 
date comisiei electorale de cir
cumscripție, relatează domnul 
Sufletu. In intervalul acesta de 
două săptămîni primăria nu mai 
are competența să refacă listele. 
Legea spune că alegerile se fac 
după aceleași liste. In schimb, 
oameni care au fost omiși pot 
vota pe baza înscrierilor făcute 
de președinții secțiilor de votare, 
Iar în eventualitatea că prima 
dată, deci în 9 februarie, n-au 
fost la vot, vor fi înscriși pe lis
te de către președinții secțiilor. 
Asta, desigur, în cazul în care 
nu se regăsesc înscriși".

„Totuși, domnule secretar, 1082 
e o cifră prea mare..." „Departe 
de mine gîndul de a ne acoperi, 
întocmirea listelor pentru ale
geri s-a suprapus cu pregătirea 
și desfășurarea acțiunii de recen
zare. Mulți cetățeni n-au fost 
găsiți acasă, evidențele din căr
țile de imobil nu sint puse la 
punct, cele ale egeceleului, la 
fel. In mai toate evidențele pri. 
vind populația este haos. Eu

două...
zic că n-a existat destulă conlu
crare între administrație și ce
tățeni". „Ce mi se pare anormal 
este faptul că au fost cazuri in 
care aceiași cetățeni au fost o- 
miși de pe listș și la 20 mai 1990, 
și în 1991 la referendum, și la 
9 februarie. Cum explicați?" „As
ta pentru că listele cu cei omiși 
merg direct la judecătorie și nu 
mai avem acces la ele. Și apoi, 
pînă cînd se va pretinde ca 12— 
13 oameni să facă și recensămint, 
și liste electorale, și adeverințe 
solicitate de diverse unități eco. 
nomice, și să răspundă solicită
rilor populației, ori nu le fac pe 
toate, ori le fac prost. Să vă mai 
zic ceval Sîmbătă și duminică, 
noi am lucrat. Am utilizat datele 
recensămîntului și am refăcut 
listele pentru alegerile gene
rale. Mai ales în sectorul Paro- 
șeni, cartierele Coroești și micro 
3B. Cred că atunci nu vor mai 
fi probleme de genul celor sem
nalate acum. Pentru că. să vă 
spun drept, dacă nu existau o- 
misiunile acestea, nu cred că se 
ajungea la al doilea tur de scru
tin".

Ghcorghe OLTEANU

SA ABATORUL
Se știe foarte bine că, după decembrie 

’89, multe lucrări de construcții — In spe
cial la blocurile de locuințe — au fost 
«istate. Clădirile, aflate în diferite faze 
de lucru, au rămas abandonate in voia 
intemperiilor și a amatorilor de materiale 
de construcții și instalații pe gratis. Dacă 
la început nc-a venit greu să ne obișnuim 
cu dezolanta lor imagine, reapariția con. 
structorîior pe șantierele blocurilor de 
locuințe ne apare acum ca un eveniment. 
Pentru că, iată, incet-încet, in acest do
meniu, se revine „la viață".

In Vulcan, Ia capătul dinspre „Dincă" 
al bulevardului Mihai Viteazul, se află 
două blocuri începute prin mai 1991. Din 
20 ianuarie a.c. meseriașii Șantierului 2 
al societății comerciale CON?ET SA. Pe
troșani s-au urcat, din nou, „pe barlca- 
de". Pe numele lor, blocurile 91 și 92. 
Primul se găsește in faza finisajelor in
terioare. Echipele de zidari, parchetari, 

•mozaicari, zugravi, se desfășoară In voie ; 
•mu, pentru că dispun de toate materialele 
necesare și doi. deoarece instalația dc ter- 
moficare funcționează deja. In aceste 
condiții, conform ultimei eșalonări, se 
prevede predarea către beneficiar — 
RAGCL Vulcan — pentru -.fîrșitiil lunii 
aprilie a anului în curs. Minu, fin.saju) 
exterior, care se va face după... Referi
tor la acea’tă practică nu facem comen
tarii. Le vor face în mod sigur. loca’a- 
ra, ia momentul „po’rh it" Domnii: nvii-

Ui 
O 
a

| stru Viorel ■ Cimpoia afirmă că. In pri. 
vința cal.tății, nu se fac concesii. Tot 
locatarii celor 28 de apartamente vor a- 
vea ultimul cuvlnt de spus și in această 
chestiune. La blocul 92 au de lucru mai 
abitir zidarii și tîmplarii, la zidăria exte
rioară și șarpantă. Cele 24 de apartamen
te plus spațiul comercial de la parter au 
termen de predare In luna august. Aici 
merge puțin mai greu, avînd In vedere 
că se lucrează In condiții de mediu exte
rior, pe frig și pe ninsoare. Alte proble
me nu există, așa că în privința terme
nelor de predare, putem să-l credem pe 
cuvînt pe domnii constructori. Cel puțin 
așa afirmă dumnealor. Prin urmare, anul 
acesta în orașul Vulcan vor fi predate la 
cheie 52 de apartamente. 52 de preaferi
cite familii se vor muta In casă nouă. E 
mult sau puțin ?

Lulnd In considerare sutele de cereri 
pentru locuințe, e puțin. Comparînd cu 
constructivismul furibund din perioada 
„epocii" numărul apartamentelor constru
ite acum pare insignifiant. Dar nu e chiar 
așa. Dccit mult și prost, mai bine mai 
puțin și de calitate. După un timp In 

( caro au cam stat „pe tușă", constructorii 
’ au poftă de muncă. Și așteaptă dcschidc- 
’ rea unor noi fronturi dc lucru. Ar fi in 
\ beneficiul lor, in beneficiul nostru.
i

l'aul M( l l l.St (1

PETROȘANI
preia dc la gospodăriile populației: bovine adulte, tineret bovin 

șl porci, la următoarele prețuri:

— bovine adulte cal. I

— bovine adulte cal, a Il-a

— tineret bovin grupa 300—350 kg

— tineret bovin peste 350 kg.

— porcine grupa 90—100 kg

— porcine grupa 101—120 kg

— porcine peste 120 kg

80 Ici/kg viu

75 lei/kg viu

80 ici/kg viu

100 Ici/kg viu

120 lei/kg viu

115 lei/kg viu

110 Ici/kg viu

La preluarea animalelor se asigură contracost tărîțe furajere 
la prețul dc 6 lel/kg.

Dc asemenea, Abatorul Petroșani încheie contra, (o pentru 
preluarea dc mici, la prețul de 70 lei/kg viu, la caro se asigură 
3 kg tărîțe pentru 1 kg viu din care 25 kg pentru flecare cap 
miel in nvans In încheierea contractului ,
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Alegeți, doamnelor și domnilor, numai alegeți !
14 ■>>•••■■■■•■•aBl mii        >•

Se limpezesc apele (!?)
Intre cele două momente elective, cel din 20 mai 1990 și cel 

dLn 9 februarie al acestui an, sînt mai multe deosebiri și o sin. 
gură asemănare, votarea in sine, ca element tehnic. Dacă de a- 
tunci, cînd electoratul s-a prezentat in cvasitotalitatea lui la urne, 
se tot amintesc încă tot felul de nercgularități, ba chiar și 
fraude se zicea că s-au făcut, acum totul a fost altfel, zimbitori 
și destinși, fruntașii formațiunilor politice se declară mulțumiți, 
totul a fost corect Deși au fost și unele imperfecțiuni de natură 
tehnică (liste incomplete, vădind neglijențe In actualizarea elec
toratului, destul de lesne de făcut dacă avem In vedere că doar 
cu o lună înainte a fost recenzată populația). N-aveam cum să 
devenim intr-un timp record atlt de democrați Incit să nu mal 
vorbim nici de manevrare, manipulare și malversațli de culise. 
Totul este mai simplu și pornește din încrederea în discernămln- 
tul oamenilor.

Duminică va avea loc al doilea tur de scrutin pentru alege
rea. In principal, primarilor șl doar organizarea de alegeri acolo 
unde nu s-au desfășurat Ca la Uricani, de pildă, unde cetățenii 
nu s-au dus In număr suficient, măcar jumătate plus unu, să-și 
aleagă primarul și consilierii. Insă situația nu este unică. Pre
zența la urne este o chestiune de libertate umană. Dar care pre
supune și o atitudine politică clară.

Așa cum se petrec lucrurile aici. In orașele din Valea Jiului, 
unde cei doi candidați la fotoliul de primar slnt reprezentanți al 
Convenției Democratice și FSN, sau invers, și independenți șl 
FSN, tot așa este aproape in toate orașele țării. Îngrijorați de de
gradarea existenței oamenii din mediul urban, dezamăgiți de 
haosul din viata socială, de creșterea delincvenței și citc alte as
pecte din delicatul domeniu al construcțiilor de locuințe, iși în
dreaptă speranțele către opoziție, spre o altă alternativă.

In marile orașe, cum scriam cu alt prilej, electoratul alege 
partidele — cum e-.tc cazul in București, la Cluj, Iași, Constan
ța xtc, pentru că numai la Tim >oara lucrurile sint definitive —, 
In toate celr: orașe, cu o populație de plnă La o sută de mii
de locuitori. (4 aleg oamenii cu prestigiu moral, profesional, so
cial. credibili Cetățenii resimt nevoia unei schimbări de menta- 
l ele i»Ari-:re a unor stricturi anchilozate și birocratice.

D.i<â la primul tur de 5<:;;.in in 9 februarie, s-a înregistrat un 
L • -nt r '■■■ at ,i.. abș. _r.tr am, la al doi li a tur de duminică este 
probabil spore-i -ui numărul • clor pi -zenți la urne. Explicația 
• -rit • p;-.'? (|e implă din punct de vedere psihologic. Ințe. 
b - ;. omis a; rundei f|,. duminică c .te acela că a venit timpul 

» au oț'i. al normaiităț:* sociale care va influența și sfc! i 
ecr=: znr ă Dincolo de orgolii »i de interese -sie nevoie de o 
r :â : văluri pri..u . democrației

liberill SI’ATARU

„Sint încrezător in al doilea tur de scrutin”
Vi se adresează candidatul 

Convenției Democratice la func
ția de primar al orașului Lupeni, 
in". Bucur Nicolae.

Electoratului Văii Jiului 
Ii mulțumim pentru conduita 
civica de care a dat dovadă. Este 
prima dată, după o jumătate de 
secol, cînd o însemnată parte a

electoratului înclină spre Con
venția Democratică. Desprinde
rea de comunism și neocomu- 
nism tinde să devină un fapt.

Mă adresez mai ales electora
tului din Lupeni. Vă chemăm la 
al doilea tur de scrutin, solici- 
tîndu-vă opțiunile electorale.

Sint născut în comuna Lan- 
crăm, în județul Alba, dintr-o 
familie de țărani săraci. In 1947 
am venit la Lupeni, urmînd 
cursurile Școlii Tehnice Miniere, 
la 19 ani am fost încadrat mai
stru minier la sectorul IV I.M. 
Lupeni. Au urmat, la scurt 
timp, anii milităriei, în cadru] 
cărora am absolvit Școala de 
Ofițeri de Geniu. Reîntors în 
producție la I.M. Lupeni, am o- 
cupat diferite funcții tehnice, 
pînă în anul 1961, cînd am în
ceput frecventarea cursurilor la 
li la Insti utul de Mine Petro
șani, obținînd diploma de ingi
ner miner. Am revenit la mina 
Lupeni, ca șef sector producție,

apoi am preluat activitatea sec
torului de investiții din cadrul 
întreprinderii de Deschideri de 
Mine noi. Astfel, am deschis mi
nele Paroșeni, Barbăteni, Ani- 
noasa Sud și Livezeni. După da
rea în exploatare a acestora? am 
rămas la I.M. Paroșeni,. unde 
am îndeplinit diferite funcții 
tehnice, inclusiv inginer șef.

Revenind la problemele legate 
de alegerile locale, noi cei din 
Convenția Democratică vă adre
săm chemareh de a participa la 
vot și a ne susține în alegeri, 
prin votul dumneavoastră. Anun
țăm electoratul că nu sîntem 
porniți pe demolări (colonia 
Ștefan și altele) așa cum unii 
denigratori interesați încearcă 
să vă ducă în eroare. Dimpotri
vă, alături de dumneavoastră, să 
contribuim la înflorirea și pros
peritatea urbei. Dacă voi fi a- 
les, voi fi primarul tuturor, *• 
devărat părinte al urbei.

SĂ VINĂ MUNTELE LA MAHOMED ?
Și ' i Uncarii iarna și-a intrat 

In drepturi , fuJguie de diminea
ță. iar dinspre Retezat bate un 
vint rece. Un pensionar, după 
ce și-a luat ziarul, traversează 
in fugă, zgr'buht, strada, strin- 
glndu.și pieptarul pe corp. II 
abordăm totuși: „Ați fost la vot 
fn 9 februarie ?". „Noi am fost 
și om mai merge„Dar de ce 
nu au fost toți ?". ,.Pentru că nu 
le pasă pe ce lume trăiesc". în
trebăm și o momirlancă Incotoș- 
mănată, așteptlnd. cu desagii In 
sp nare, vreo ocazie să se in. 
toarcă acasă. „Noi am coborlt și 
am votat. Acu' duminică, să vo- 
ttze cei ce n-au "votat In 9 fe
bruarie...". Un tinăr miner, ve
nit la Primărie după o adeverin
ță. răspunde ferm : „Am votat 
și o să votez. N-au votat cei 
care se mulțumesc dacă au ce 
bea și ce minca. In rest...".

Duminică, la Uricani, se vor 
repeta alegerile locale din cauza 
absenteismului la vot. Prezența 
electoratului — abia 48 la sută. 
Din această cauză, dintre toate 
localitățile Văii Jiului, doar la 
Uricani n-a reușit scrutinul. De 
ce 7 încercăm să deslușim feno. 
menul, cerlnd părerea mai mul- 
tor oameni Implicați In alegeri
le locale. Pensionarul Petru 
Făgaș, om al locului, cu peste 

de ani vechime la mină ca to- 
pograf șl maistru minier, Iar 
acum un gospodar pasionat «a 
șl drumuri, s-a lucrat și la ca- 
din partea PNb centru funcția 

de consilii r al Primăriei, ne 
enumără trei cauze ale absen
teismului: 1. „experiența" ale. 
genlor din „epocă"... și chiar 
de la referendum: a venit clte 
unul din familie cu mai multe 
buletine Și a votat pentru toți. 
De astă dată n-a mai mers; 2. 
indecizia : mulți și-au pierdut In. 
crederea In Front, dar nu s-au 
convins nicj de faptul că alta

La Uricani, înaintea celui de-al doilea scrutin
partide vor face maj mult; și 
astfel, nu s-au dus la vot ; 3.
„efectul" contradictoriu al 
„propagandei" electorale, pe plan 
local, privind credibilitatea can- 
didaților pentru alegeri. In ex
presie tradițională locală — 
„unora nu le-a convenit X, că e 
„barabă", altora de Y, că e mo- 
rnirlen"... Și astfel, ah rămas a- 
casă

Prezența cea mai slabă la vo
tare a avut-o cartierul Bucur a. 
Din vreo 4100 alegători, abia 
vreo 1700 s-au prezentat la vot. 
Explicația ar fi nemulțumirile 
locatarilor din acest cartier fa
ță de tergiversarea unor defici
ențe mai vechi și arhicunoscute: 
lipsa de căldură și apă caldă, 
subsolurile inundate din cauza 
canalizărilor făcute fără cap, ■ 
gunoaielor menajere, ne spune 

dl. losif Florănesc, candid.it și 
el la postul de consilier. Or, deși 
nemulțumii de sînt justificate, 
nici faptul că nu s-a făcut nimig 
nu este adevărat. S-au reparat 
și drumuri, s_a lucrat și la ca
nalizare, s-au schimbat cabluri, 
iar acum iarna, nici nu se pot 
rezolva toate—

„După părerea mea, c și mul
tă apatic, indiferență, ne spune 

minerul pensionar Constantin 
Grădinaru, președintele organi
zației locale a FSN. Dor eu am 
vorbit cu mulți și am convinge
rea că duminică vor veni mai 
mulți la vot. Pentru că, indife. 
rent cine v«i ieși la alegeri im
portant este să fie oameni cu 
autoritate, buni organizatori, de
votați orașului, capabili să se 
impună, adică să pună în miș
care pe toți acei de care depin
de soluționarea problemelor ce
tățenilor, să facă, prin aportul 
Celor în cotiza, ca Uricaniul să 
redevină o localitate Inimoasă, 
ca o stoțiune. Aș* cum a mai 
fost, dealtfel.

Desigur, se ridică șl cîtcva 
probleme organizatorice. Bună
oară, dacă lo Cîmpu lui Neag, 
unde sătenii deși stau pe cocla

uri, dcslul de risipiți, au venit 
la vot și e. fost o prezență destul 
de bună la alegeri, de la Valea 
de Brazi s-a înregistrat o parti
cipare mai slabă. Problema e că 
oamenii vin cu autobuzul la sec
ția de votare. Se solicită, deci, 
ca duminica, In ziua alegerilor, 
cursa locală a AUTL să facă 
numai ruta Cîmp — Uricani. O 
altă problemă ar fi o urnă vo

lantă, poate și două. Că și în 
Uricani sint bolnavi și bătrîni 
cure stau și departe. Or, în 9 
februarie nu a fost nici o urnă 
volantă...

...De cîtcva zile, fn orașul U- 
ricani uu apărut afișe prin care 
Primăria îi roagă pe cetățeni ca, 
în 23 februarie, să se prezinte la 
urne. Dacă cctuțenii doresa o 
administrație locală legal consti
tuită, se explică prin afiș, ca
pabilă să rezolve problemele de 
interes public ca și cele persona
le, să facă bine să vină la vot 
Adevărul este că alegerile sînt 
o șansă. Intîrzicrca constituirii 
administrației loiale, intîrzie 
„punerea pe roate" a primăriei 
și, deci, a demersurilor necesa
re, a intervențiilor la Prefectură 
pentru fonduri și demnrarcn lu

crurilor menite s.i soluționeze 
problemele acute ale orașului, 
ne explică viceprimarul Urica- 
niului, dl. Ghcorghe Stoi. Pentru 
că, ni se argumentează, cel pe 
care îl doare canalizarea orașu
lui, trebuie să-l doară și cin« 
se va afla în fruntea orașului, 
cine e primar sau cine sînt con
silierii. Or, în loc să votezi, să 
te mulțumești că ai băut un 
pahar și să te culci, c prea pu
țin. Nu denotă spirit civic.

ITesigur, sînt păreri și păreri. 
Una e aceea că „oricum, nu se 
rezolvă nimic". Intr-o asemenea 
viziune apatică, indiferentă, cu 
Cure Iși justifică unii absenteis
mul de la urne, e clar că nu se 
rezolvă nimic. Dar, a-ți exercita 
dreptul la vot contribuind, prin 
opțiune personal:!, la alegerea 
în fruntea obștei a celor demni, 
onești și competcnți, și a bara 
astfel calea unor veleitari, de
magogi și ariviști sau manipulați 
„din umbră", este o șansă de a 
face ca administrația locală să 
devină ceea ce cu toții așteaptă: 
atașată intereselor obstci, com
petență și eficiență in soluționa 
rea acestora.

Dar, pentru ca șansa să devină 
realitate, cetățenii trebuie să-și 
exercite dreptul la vot, să se 
prezinte la secțiile de votare. 
Pentru că invers, adică să... vi
nă muntele la Mohamcd, mâi 
ales că lipsesc șl urnele volan
te, șansa devine improbabilă.

loan DUBEK

candid.it
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UNPATcA 1 Consulting,
Nk, 13 A Pt WLA | Consignație,

Proiectări, 
Transporturi

| Programul IV.
I 10,00 Actualități. Meteo.

HUO
10,30

COMTtX - MAGAZiN
VA OFERĂ :

7 Articole do îmbrăcăminte confecționate din piele

V — Jachete ^Parkcr*4
— Jachete ,,Rocker“
—— Taioare pentru femei

J _ Modele unicat de jachete pentru femei
— Jachcie bărbătești

— Opțiunea dumneavoastră pentru — 
fOfrilfcÂ - M4G4Z1 V 

ÎJise .m a cantate, bun g st, competitivitate!

* — Cosl’.tmc de damă |
Puteți cunoaște amănunțit oferta noastră vizitînd ex- a 

poziția deschKă in zilele de luni — 24 februarie, maitl | 
— 25 și miercuri — 26 februarie. Ia sediul firmei. Arii- I 
cotele expuse siot aliniate la ultima modă. Se primesc, de I 
asemenea, comenzi pentru articole do îmbrăcăminte, I 
Inclusiv cu indicarea culorii dorite.

REȚINEȚI : luni, marți și miercuri. „COMTEX** pre- | 
zintă oferta. După închiderea expozițci articolele expuse . 
vor fî pn«e în vînzare. Programul expoz.iției ,. Corn Tex44, |
Intre orele 9 și 19. |

COMT3X—MAGAZIN vâ așteaptă| |
Adresa no.strâ este; Balevardul Republicii nr. 31. Petrii*. ( 

Ne puteți contacta și la teleion 935-55265. I

Viitorul nu poate fi conceput în afara informaticii. 
„COMTEX — MAGAZIN*4 pune la dispoziția dumneavoas
tră :

—- microcalculatoare P.C—A.T. 286, 386, 486, în con
figurațiile pe care le doriți

— cele mai competitive imprimante cu opțiuni color 
de mică și mare viteză

— echipamente periferice
— software de bază și aplicativ
— calculatoare H.C- 90 în două variante
— cu interfață pentru Joystick și imprimantă
— cu interfață pentru unitate Floppy 5,25** imprimau, 

tă Joystick, creion optic și cu posibilitatea de a fi cuplat 
într-o rețea de calculatoare H.C. 90.

— unități Floppy 5,25“
— Joystick
— creion optic
La cerere, ,,COMTEX“ asigură consultanță agenților 

economici cu capital de stat sau privat, în realizarea re
țelelor de microcalculatoare P.C.—A.T.

I 
I 
I
I
I 
I 
i
I 
l
I
I
I I

Calendarul zilei.
Film artistic.
Robii. (Anaua, 19*4).

Super Channel. 
Ora de muzică. 
Actualități. Meteo.

12,05
13,00
14,00
14,20 Medicina pentru toți.
14.50
15.0b
15.30
16.00
16
1E.25
16,45

17.45
18 30

19.00
10.30

20.00

20.35
21.00

22.00

Bicentenar Rossint 
Preumversiraria.
Limba n nstri
Studioul muzicii uțoire. 
Tragerea Loto.
Actualități.
Emisiune In limba g*rma- 
nă

Simpozion.
Jocurile Olimpice de lamă. 
Rezumatul zilei (I).

Video-ghid.
Desene animate.
Alice tn țara minunilor.

Actualități.
Sport.
Viața partamentarâ
Film serial Familia Cbis- 
holm. Episodul 2.
Jocurile Olimpice de iarnă. 
Patinaj artistic.

Rezumatul zilei (II).0.30

— orele 11. 15. 17: RAPORTUL 
DE DIMINEAȚA ; sexy.

— ora 18.30: STAPINUL BES
TIEI 2; superacțiune, anticipațio 
cu Wings Hauser.

HOROSCOP

- MICA PUBLICITATE -
ANIVERSARI

PAltIN'lll ți (ratele urează dragei lor Nadia Braicu, cu oca
zia împlinirii minunatei vlrste de 14 ani, mult noroc ți un căl
duros „Ca mulți ani !". (529)

ACUM, cind prinzi în cununa vieții cel dc-al 18-lea tran
dafir, dragă Cornelica Ctiiuzbâian. mămica, tăticul, frații ți bu- ' 
mea Iți doresc numai sănătate, fericire ți împlinirea tuturor ide
alurilor. «La mulți ani !“. (530).

VÎNZARl

VIND xerox Toshiba A3. A4, A5 ți Rex-Rotary A4. A5. ex- 
prc,uri cafea cu instalație completă. Telefon 43533, orele 18—21. 
(5»)

VIND autoturism BMW 318 ți Dacia 1410 TLX, an fabricație 
1990. Telefon 45383, intre orele 16—1& (540)

VlNP videoplayer, telecomandă. Ofer plnă Ia 100 000 Iei re- 
compensa pentru apartament cu două camere. Telefon 44809. (508).

VIND camion 5 tone. Diesel, telefon 41610 ; 43782. (491).
VIND in talație satelit. Anton Pann, nr. 86, după ora 14. (515).
V1ND CEC Dacia 1300, 1989, preț convenabil. Str. Prepara

ți*» 7/e/38, Vulcan. (521).
VîhTD autofurgonetă (izotermă) TV 14 Diesel, 1,5 tone. In

formații. după ora 16. telefon 45812. (526).
VÎND piese schimb noi, pentru RennuTt T6. Telefon 60227, 

între orele 16—17, Lupeni. (532).

MVRHSe
APEL

către locuitori municipiului Petroșani care au suferit nedreptăți 
oe pe urma unor organe de Justiție, să se prezinte Ia Casa de 
cultură Petroșani, in 26 februarie, ora 16,30. (514)

SOCIETATE PARTICULARA, angajează:
— Două vinzătoare ți un vulcanizator.
Relații : Magazinul firmei GECO, din piața agroalimontară 

PMrosani. (537).
ASOCIAȚIA FAMILIALA „SANDY BEL" PETROȘANI, 

Str. Horia, vă oferă ia prețuri accesibile o gamă diversificată de 
articole pen'.ra copii (scurte, pantaloni, cămăși, pulovăre, seturi 
pentru nou n.lscuți). Zilnic 15—19 ; slmbăta 10—13, 14—18 ;
duminica 10—13. (501).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament proprietate două camere și garaj, Inde
pendenței, cu garsonieră sau apartament centrai. Telefon 43320. 
(519).

SCHIMB garsonieră confort I. Petroșani Nord, cu apartament 
2—3 camere, exclus Aeroport Constantin Mile, 4/34, Petroșani. 
(52.?).

SCHIMB apartament două camere, cartier Dacia, Aviatorilor. 
16/18, cu apartament 2—3 camere Petroșani Ofer recompensă. (525)

SCHIMB garsonieră confort l, Petrila. cu apartament 2—3 ca
mere Petroșani, zona Hermes, Piață, Bulevard. Informații, Petrila, 
strada Tudor Vladimircscu, bloc 85/59, intre orele 17—201 (531).

PIERDE»

PIERDUT contract închiriere, pe numele Cumpănă Mihal, e- 
liberat de RAGCL Vulcan. I! declar nui. (520).

PIERDUT contract închiriere pe numele Ciobotea Severică, 
eliberat de RAGCL Vulcan. D declar nul. (524).

DECESK

FIUL IOAN, nora Eslcra, nepnțil lanikn ți Evikc, mulțumesc 
tuturor celor care au tost alălnrl de ei bl grraaa durere pricinui
tă de pierderea iubitului lor tută, socru ți bunic

ȘARDI IOAN
Nu te vom uita niciodată. (536)

FIICA BOBI, ginerele Jan, nepoata Gobtțo, cu recunoștință, 
mulțumesc tuturor celor caro au toat alături cu ajutor ți compo- 
sînne, în durerea pricinuită de decesul diagutui lor tată, socru 
și bunic

ȘARDI IOAN
Amintirea lui va rfimine veșnic in Inimile noastre. (536)

Lumea valutei, va ute'e lumii
IntriK.lt cursul publicat ieri este valabil și astăzi, informații 

suplimentare se pot obține La Casa de schimb valutar a Băncii 
Comerciale petroșani.

PEȘTI
(19 Icbrtiai ie — 20 martie)

Sălbăticiune in captivitate, ini
ma bale toate recordurile!

HI.KBEC
(21 murite — 211 aprilie)

Succesul dv. e condiționat de 
trecerea unui prag nu prea !nalt.„

I AUR
(21 aprilie — 21 mai)

Dacă apreciați corect deosebi- 
nea> dimre un simplu surîs și o 
mie de tuvinte, puteți conta pe 
o simpatie constantă.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Nu aplecați urechea la șoapte 
și evitați tonul conspirativ in 
intimitate.

| RAC
I (22 iunie — 22 Iulie)
I Speclao! agreabil, vizionat in
1 doi și plăti' de unul singur..

ILEU
123 mite - 22 auimt)

IStnteți ultimul sol al unei vești 
triste. Puteți evita șocul, uzind 
de mult tact.

I1ECIOAKA
(23 a«aiu«* — 2* septembrie)

I Neglijarea unor detalii, tn viața 
conjugaU, poate deveni pexicu-

Iloasă. prin-, comparație.
HALAFQ A

02 septembrie - 24 nctoiuhriet 
1 Cheltuieli hazardate, urmate da 
* bătaia cu degetul tn_. ceva sec. 
I SCORPION

(22 nrtombrw - 24 noiembrie)

I Privind Înapoi, no vedeți gro
pile; privind numai înainte, vă I alegeți cu „codiță".

SAGEIAToR
(22 notaobrir — 20 decembrie) 
IDezgoIindu-vă In fața oricui, 

chiar șl numai sufletește, pier* 
Idfcți Încrederea tuturor..

CAPH1CORN

1(21 decembrie — 19 ianuarie)
Calmul e ceea ce vă lipsește, I pentru a aborda frontal omul de 

care se leagă ziua dv. de miineu 
VĂRSĂTOR

1(20 ianuarie — Ib februarie) 
Faptul că aveți m> reu pe ci- 
Ineva aoroepe vă dă tăria 'ă ho* 

tariți In nume propriu.
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