
Un senator dă în mintea copiilor
Ne atacă iarăși mîrșav, în săptămînalul „Călăuza", veteranul 

Flown Țurnă Dumitru, candidatul Convenției Democratice pentru 
Senatul României.

Atacul vrea să știrbească prestigiul ziarului ..Zori noi". Acest 
lucru, am mai spus-o, mă doare nespus. Slnt un simpatizant al 
acestei coaliții .de partide. Am și motive. La alegerile din februa
rie, Ccnvenția Democratică ne-a pricopsit cu un primar de nota 
zece . Gheorghe Stoicuța (diplomat inginer, pensionar). Acum. Con
venția vrea să-1 facă senator pe corespondentul nostru voluntar 
Dumitru Florin Țurnă, de asemenea pensionar, văduvind astfel 
redacția noastră de o mare speranță a publicisticii.

Promovarea pensionarilor ține de strategia Conv mției Demo
cratice care știe că, pentru o schimbare, e nevoie de fcpță, clan 
și bărbăție. Este însă la fel de adevărat că dl. Țurnă Dumitru 
Florin a întinerit mult după Revoluție. Dacă va continua să în
tinerească în acest ritm, foarte curînd se va plimba pe stradă în 
scutece purtat în cărucior de propria lui nevastă.

Așadar, noi ținem cont de vîrsta sa fragedă, îi trecem cu ve- 
dciea copilăriile și îl iertăm, ori de cîte ori face pipi in antica
mera redacției săptăminale „Călăuza". Deci, chiar dacă ștrengă
rii le agramate ale preșcolarului Țurnu Iezi ză interes le ziarul ii 
nostru noi îl lăsăm să zburde. Și nu-1 vom da pa mina justiției, 
pină în ziua cînd vi atinge iar vii sta deplinei maturități.

Adunarea pensionarilor
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In urma acțiunilor întreprinse 
în această săptămînă, consiliul 
Ligi; pensionarilor minieri con
voacă adunarea generală a pen
sionarilor minieri pentru data 
de 24 septembrie, 1992, orele 15, 
la sala mica a Casei de cultură 

drn Petroșani. Dună cum ne in
formează conducerea Ligii pen
sionarilor minieri, la această a- 
dunare generală se vor discuta 
mai multe aspecte ale activității 
Ligii, in perspectiva alegerilor 
generale de la 27 septembrie.

Were, pere in panere
și... cartofi din cei frumoși

• „D cartofi să nu-și Iacă lu
mea probleme", afirmă șeful bi
roului comercial al SC ,,'Agro- 
codm" SA Petroșani. • „La noi, 
la depozit, se lucrează fest de la 
șase dimineața. Așa să scrii a- 
< olo !“, mă avertizează, amical, 
unul dintre șefii depozitului din 
Iscroni. • Va fi și fasole uscată: 
400 de tone. • Și ceapă. • Anul 
acesta a fost o abundență de 
fructe: mere, struguri, piersici. 
• Concurența se face simțită.

An d • an, depozitul din Is- 
cioni al SC „Agrocoom" SA Pe
troșani a fost magazinul produ
selor agricole care a asigurat a- 
provizionarca cu cele necesare în 
perioada de iarnă. Și tot așa a 
.și rămas. Acum, la început de 
toamnă, hambarele sale încep să 
se umple. Ieri dimineață, la ora 
opt, erau la descărcat vreo trei 
camioane care aduseseră cartofi 
și ardei gras. „Pină in momentul 
de față — îmi spune dl. Aurel 
Amza, șeful biroului comercial 
al societății — avem în stoc cam 
150 tone de cartofi. Există pers
pective certe dc a mai fi aduse 
și alte cantități. In principal, de 
pe plan local, de la noi din ju
deț. Dc la Orăștic, Hațeg dar și 
de la Arad. Vom avea, astfel, în 
final, 1500 tone de cartofi. Apro
vizionarea se va face eșalonat.

Maxima 
zilei 

în toate disputele 
despre libertate, 
cel atașat unui 

partid, înțelege 
mai 

totdeauna ceva, 
iar potrivnicul 

altceva. [Voltaire] 

Există o programare — pină Ia 
finele trimestrului IV și chiar 
pentru trimestrul I al anului vi
itor. Pe lingă sursa dc aprovizio
nare din județ, mai avem și al
tele. Din import. In jur de 1000 
de tone. Asta înspre iarnă, în
colo. Pentru ultimul trimestru 
al anului acesta, baza 0 constitu
ie resursele interne".

— Daca vezi ceva mai iuiilt dccit Etci estul, pe tare
stăm noi, înseamnă că sînt prețurile dc la români-.. !

—- Nil știu cc mi-a ve
nit să cuplez detectorul 
de minciuni tocmai în%
timpul campaniei electo
rale...

în pagina a (i-a

Punerea în mișcare a unor 
credite bancare a permis, in ace
lași timp, și posibilitatea înma- 
gazinării unei cantități îndestu
lătoare de fasole uscată, aproxi
mativ 400 de tone. La aceasta sa 
pot adăuga cele 200 de tone de 
rădacinoase și 400 tone de ceapă 
Uscată. Nici în privința fructelor 
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nu se va putea plînge cineva. 
In rețeaua de magazine ale so
cietății, au fost desfăcute, deja, 
15 tone dc mere, 60 tone de 
struguri și multe, foarte multe 
piersici. „A fost o abundență dc 
fructe în acest an, a ținut să pre
cizeze dl. Amza. Uite, tocmai a- 
vem Ia descărcat două mașini cu 
mere. 'Au venit, descarcă și apoi 
iarăși pleacă să mai aducă".

Legile economiei de piață — 
cererea și oferta — se fac simți
te și în activitatea acestei socie
tăți. Date fiind posibilitățile scă
zute dc cumpărare (asta o simte 
oricare dintre noi) datorită buge
tului de familie mai... strîmtorat, 
șl volumul dc marfă oferit în 
magazine este mai mic. La a- 
ccasta se adaugă concurența pe 
care o fac producătorii particu
lari. Prețurile la care aceștia își 
vînd produsele sînt, de cele mai 
multe ori, mai reduse dccît „la 
stat", astfel că, dacă nu te adap
tezi pieței, riști să rămii cu.. 
marfa-n soare ! Ce să i faci, astea 
sînt riscurile meseriei! In pofida 
acestora, la depozitul din Iscroni 
sc muncește. Sc aduce marfă, se 
descarcă, se înmagazinează. Că, 
vorba aceea, nu se știe ce-o mai 
fi la iarna.

Gheorghe OLTEANU

Tot cîinii-, 
bătu-i- ar 

vina !
Despre cîinii care vagabondea

ză nestingheriți prin orașele 
noastre am scris de nenumărate 
ori. Iată că nici Lupeniul nu a 
scăpat de „invazia" clinilor va
gabonzi. Pentru că, mai zilele 
trecute, cetățeni ai acestui oraș, 
avînd domiciliul cu precădere in 
zona „Complexului de Alimenta
ție Publică" din Bărbăteni, ne 

aduc la cunoștință faptul că nu
mărul acestor cîini a crescut im
presionant. Și asta n-ar fi ni
mic, dacă ei n-ar f? și agresivi 
și dacă n-ar tulbura liniștea pu
blică, urlînd în fiecare noapte 

a... pagubă. Dar ei fac tocmai 
acest lucru, iar oamenii din zonă 
nu mai suportă această slare de 
lucruri. Noi nu putem pune 

stricnina în gunoaie și nu putem 
sta nici cu lațul la pindă, ci doar 
să aducem la cunoștința edililor 
din Lupeni această nemulțumire. 
(T.V.)

SEiRȘH UE
SECUL

Sfir-pt dc secol și mileniu
Trăim din mila altor țări 
Sintem în ultimul deceniu 
Și așteptam noi primăveri.

Măcar dc-o fi pc tarim pace 
Sa creștem pruncii și nepoții 
S-avem ceva caklură-n case 
Și-n primăvară să fim toți.

Bătut dc secetă și soare,
Ogorul nostru fu uscat,
La iarnă, scumpă-o fi o piine, 
Dar un purcel ele înjunghiat?

In vest și-n est, sînt lupte grele 
Cu mtilți răniți și cu mulți morți, 
Iar noi aici, stind între ele, 
Nc pregătim de „ti as la sorți".

La fine de acest Rapciune 
Și chiar dc-o fi să stăm la rind, 
Vom aplica din nou ștampile. 
Și la mai binc toți sperind.

Petru A HA Bl l



2 ZORI NOI

Maratonul electoral pe ultimii metri
Ntinic esențial nu sc mai poate petrece 

kv această «ampanie electorala. Dar, 
«șa cum era de așteptat, alegerile preu- 
dteidiale sint cele aflate efectiv in competi
ție și punind in umbră pe cele parlamen
tare. Deși de configurația viitorului Par
lament, de raporturile de forțe politice ți 
noile alianțe care se vor crea, vor depin
de, pehtru următorii patru ani, nu numai 
continuitatea sau discontinuitatea întregu
lui sistem legislativ, ci ți formarea noului 
guvern, rol msarea economică, stăvilirea 
inflației, protecția socială și multe, mu.te 
alte legi, care de cate mai importante, 
«Iar toate delerminindu-se una pe alta. 
Cum campania electorala pentru alegerile 
<1 n cele doua camere ale următorului for 
legislativ are loc. precumpănitor,
doar la televiziune și la radio, 
mulțimea c a n d i d a ț i 1 o r, terori
zați de timp »i de pragul d_£ reprezentati- 
vita'e de 3 la sută, se întrece in citirea 
grăbită a unor spicuiri din programe ca
re, La urma urmei, toate seamănă. Cită 
credibilitate au aceștia in fața elciforat> 
tui ■ .ire-și va da votul cu discei nămintul 
.și matlli il.itca polii.cJI provenită din ex- 
j . n-.i celor doi ani -i jumătate de .a

primele alegeri libere dinlr-o jumătate de 
secol, nu ecte prea dificil de anticipat. In 
aceste cui-cumstanțe, spectrul politic »e 
restringe la un mănunchi de partide, cele 
reprezentate in competiția pentru preșe
dinție, la care se mai adaugă citeva. l’ină 
acum, campania electorală ș-a desfășurat, 
doai cu o smguia excepție, intr-un climat 
calm, de civilizație, spre cinstea cetățeni
lor care au înțeles ca opțiunea pentru un 
partid sau altul nu trebuie sa duca, pre
cum in primăvara lui 1990, la intoleranța 
și violență, dar și a candidaților care s-j j 
concentrat mai mult spre o dezbatere de 
idei și soluții concrete- N-au lipsit nici să
gețile care lac deliciul oricărei campanii 
electorale din iunie.

Iată ca nici Valea Jiului n a fost scă
pată din vedere. Plină de semnificații a 
fost intiinirea de la Vulcan a numărului 
unu din frontul Salvării Naționale, dom
nul Petre Bnniaii Deși candidat in Bu
curești. pentru viitorul parlament, dum
nealui. care a ajuns abia după un an in 
Valea Jiului, a venit sa fortifice încrede
rea in aceasta foi moțiune politică. Doar 
după o zi a venit in Petroșani și domn >1

Glieorghe l-’tinar, candidatul PUNR l.i pre
ședinție. Doar intr-un singur punct s-au 
asemanat cele doua vizite ; că au fost me
teorice. Încolo, numai deosebiri, cea m d 
importantă fiind prestigiul propriu. Ea 
toate intilnirile electorale ale domnului Ca
lus Traian Drugomir, candidat la preșe
dinție. precum se știe, a fost prezent și 
domnul Petre Roman, a cărui personali
tate, mai cunoscuta decit a domnului Ca- 
ius Traian Dragomir, se răsfrînge con
stant și asupra acestuia. Situația este e- 
xact inversă in ce-1 privește pc domnul 
Glieorghe fanar, care a umbrit, prin ce 
face ți ce spune, pe dl. Radu Ceontea. 
președintele PUNR.

I,a ar est adevarat maraton electoral par
ticipă cei sase candidați la președinția ță
rii. l’ină joi, ultima z.i a campaniei, var 
mai continua, in ritm din ce in ce mai 
alert, vizite, intiiniri, mitinguri etc. Deo
camdată opțiunile electoratului pentru u- 
nul sau altul dintre prez.idcnțiabili vor 
polariza și voturile de duminică. Adică in 
cursa ramîn in mod practic, doar Con- 
vinția Democratică, EDSN, fSN, PUNR 
P.irti'hil Republican, PNI.. PDAR. MER și 
abia in mai mira măsură celelalte care 
grupează preferințe electora e mai restrln-

se. Daca pentru alianțe politice pi agul de 
reprezentativ ilate pai lamenlara este de g 
la sută, in cazul tuturor celorlalte este d« 
3 La sută. Abia după alegeri spectrul po
litic se va iești uclura prin migrarea mem
brilor dintr-o parte in alta, deoarece la 
ora actuală cetățenii nici nu mai știu io 
ce parte, de la stingă spre dreapta, sa 
afla partidele.

Dincolo de orice preferințe, perfcxl jus
tificate, de altfel, mult mai importanta es
te perspectiva propusa de candidați pen
tru relansarea economică și, implicit, mo
dalitățile de a reclădi încrederea oamen'- 
lor ingi ijorați, deocamdată, de siguranța 
locurilor dc muncă. Doar pi in simple de
clarații, precum că o sa facem și o sa dre
gem, nu se întrevede prea mult optimism.

Acești ultimi metri ai campaniei electo
rale sînt cel mai greu de străbătut. Se 
fac calcule politice, se anticipează direcții 
spre care vor evolua diversele formațiuni 
în cel de-al doilea tur de scrutin prezi
dențial ce se întrevede în mod sigur. Sînt 
multe emoții referitoare ia votul cetățe
nilor și prezentarea la urne. însă electo
ratul este bine informat și deloc dispus 
a mai fi manevrat.

Tiberiu SPĂTĂRII

Primarii aleși iși dau examenul I
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19 secții
• i..i ora emu apar .tecxlc i înduri, la Vulcan pre.jtiiiii te pen- 

t. a ■' , eri.e generale sint ca ți terminate- • Au sonii și bulcti- 
iiL-lt dc vot care. acum, se alia sub pază sti icta

imțiuna 19 secții de votaie • 
gatori • Sint totuși posibile omisiuni 
i il n : it mai mulți alegatori

In oraș vjr 
Au Just r văzut» listele dc ale

• Dezideratul urgamzato- 
s<j sc prezinte penii u a vota".
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Si a l'ii-r.ariu din ’ ilc.tn ■ ste
i «iz.ibil.i „leUra" dm.i.-n'.ea âle- 

gciilitr. Pregătii lie pentru acest 
> <’i> mvn’. major sint. cum se 
•<; <ne, pe uitima suta dc metri. 
Ii-ip.i tu.nea delimitării sec-
ți lo. ne v >ti, e, s-a trei ut la a- 
»»• n.ij.ir-a lor. Di.-ourete niajun- 
t.i’u.a acestora vor funcționa in 
lo .ili.rbc școlilor. operațiunii i 
sc -.a pune punct fin.ii in < ursul 
•e.ii zilei de joi, a doua zi, abi
la vinci i. uimind să se execute 
iluar mici retușuri. Aceasta pen
tru ■ ,i simlsita, la ora 10. așa 
< am i.-hisiiie t-- leg ,1, in ele s.< se 
l -'.i'.ă instala piu șC'l n’ii dc s c-

. eprezi ntan'ii pa tiflei >r 
<i scrutin.
u< t ii.-ilc Ic al<-gerj au 

I1’ sc-' ții dc v oi e, 
dl. Vasiic Sufl.-pi, 

murit i. A -e|,|sj ruj • 
ilevetilc 1-» dc. Nc- 
așa i um spune 1-.-- 

Ja maximum 2 OuO 
In .i(-ela-,i timp, tu

fost întocmite >i iist 1<- de .ile-iu- 
toi i. S .i lu.it masuia d- a avea 
și copii i> ntr i un evcnti. il tur 
<1- s iiitin in <omp-tiția jirrzithn- 
ți.i .,

— D'ini>m/e si cr, lai , reih ti < ă 
vai mai , i i ,t<i crwuri in airf ule- 
ualcrii nu re tor rC'ia .i pr li,t< >

- <>misitinilc vor .exista, pr i- 
i ai il. și asta -1in t au/.a fiu. tua-

r ’ e- ut'- 1
1’■ n’i ii ,

fi. a ii n.ijat
ini; < • ;.lle,l/,'|

vf 1 c iru pri
n»âi a i i.i
am uri n.at

. o sceți<
il al- eutori

țiri, lotuși, kti.i da posibilitatea 
ia. in eaz.it omisiunilor, respecti
vii uli-galoi 1 sa ile trccuți pe lis 
te le cat- e 
votare, cu 
mie lud in 
tr.ei secții.
re sini in trecere pe aici p>t 
vota pe baza actului do identita- 
te. Cred <a aceasta problema se 
va rezolva piua la următoarele 
lcgei i, «Irul 
va l ice p, 
icgiitori. In 
ca oamenii 
s.iti a li<a 
ia . ilt.i. E 
alegatorul.
v -teaza și 
■Ieșit sa

IIpreședintele secției de 
condiji.i sa aiba do- 
zon.. arondată iespec-1 
Și ilolanții, și cei ca-1 
trecere pe ai< i pot"

.1 

vot se 
rit- a- I 
spune l 
traca ’ 
secție 
om 111.
SCîtli 

are
< ii -

pai tieiparea la 
baza carnet’iilli 
tot i-afrul, pot 
nu vor mai fi 

trimiși de la o 
bine, totuși, ea 
sa știi la ce 
pentru asta nu 

consulte alișele p 
pi ifii.il ia it a pil m toate cartie- 
r le In ce ma pi ivi te, aș reco- 
m.inoa sa ie pt . nule la vot toți 
ali> aloi ii. Indlfiivnt di- opțiunile 
pojuicc ,i|e livi ăruia. Da< ă vor e- 
xist.i indeciși. din aceia i.-are liU 
vor m<-te«- l-i mm. iarași va re
zulta tjn l’ail.iim-nt contest.il. șl 
zic că ista nu e bin Buhlinch 
de vot <iu sosit, 
sint șuii 
sun bâta 
-.< cililor 
dauga .' 
demnul 
de vot -

II
t
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• ■ I 1 "IU ti • Val.-ll . mt

J>ie,: itil, pi utili intiinirea cu »- 
It-ito.atul • Sc- f,i<- ultimele .r<.-- 
vi/uiii'- <l<- ci'lrc comisiile in ăr- 
< Iu r,) Sliprav șcjici < ,1 alejț I 
lor • Pr șwdinjii <h- comisii tj 
le-l ..insti uiți" ,i i,i tuno a- bine 
a ri u'.i.inilr • S ipiim--ntarea bu- 
i ulii cu 4 mili i.ine lei a io-.t 
ten. fi<<< | ntrii P.AG< |, a Inți 
Lunii au acoperit lifeiența 'le 
preț l.i energia țarinii a suportată 
«le la bligi-t • De la inrep-itlil a- 
nnlui. 201 familii au trecut pre- 
gul . sci căsătoriilor" • Alte 51 
Șl a i. desfăcu*. Insă, căsătoriile 
• S-au t-LLi rat 169 certificate de... 
«ă-ces • Tnd< mni/.-iiide prntru 
mume cu mulți copii nu s-.uj piu-

ast.i nu < bin
.iu fost sigilate, 
vor fi înmîn-ik 

președinții >r 
Cc-aș mai i- 
af.ira dc in 

a<<-i cetăți.ni cu dr pt 
• <■ prezinte la urni

> paza Șl 
dim ni-.iț.i 
de votare. 
Nimic in

< a
sa
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!II
tit din luna iunie imttivimlu se 1 
lipsa dc luminii iii berna • l„i 
luci »riJe ile li i moficare din car-| 
tieiul H Maitie, lorțclc RAGCI. I 
ului au atacat l.iza lor finala Sc I 
zice ca pimi la sfiișitul lunii oc- ■ 
tombrn ,|i< i vn fi căldură • Se I 
va li e e la imur.ijul .șoselei prin-1 
■ipalr, la plombare a ti otuai clor
• Doci.im nl.ire.i pi-nlru bugetul I 
pe Juna septembrie și trim. IVI 
este pusa pc masa prefectul ii • ■ 
Sint așteptați propi ietarh de pu l 
mint și de pariuri cu actele na- . 
c« sare pentru .împroprietărirea" I 
cu ccrlilreale • Plinea a Început • 
sa stea pe raflui i • Ultimul kilo- I 
metru de șosea de la Lonea plin- I 
ge după materia primă • Ea l’ri- | 
mai ie, Juciăiilc de schimbare ni 
interioi ului sint aproape finisatei
• Toamna ali-j.ci ilor aduce în o | 

raș in u. un vini de piimavaia ■

• Pentru alegerile ilm 27 sep- 
t< mbrie, orașul a pregătit cele do
ua a-cții <le votare • Birourile e- 
lcetorale sint competi nte si sc- aș
teaptă și Imit-linele de vot • 5*-a 
..si;-m at cot i de bcntr'nd și m ■- 
torina pentru mașinile care de
servesc c< Ie doua secții • J’riv i- 
tizații sint ..implementați" in acti- 
vitab a comercială și sociala a lo
cal tații • I <i 1 >< tombi ii- se va

AMIN OA SA
I • -

da .o i<ic* n >i11 - > . i-- n-
tiu Grădiniță ni 2 o tu) la suta 
clin banii p litru ti rmmarea j- 
cestor lucrări provin din... spon
sorizări • Județul nu a trimis in- 
cu banii pe-ntiu terminarea dra
mului... județe.iii • Se va găsi un 
spațiu, cit de curind, și pentru 
ziai ui ,,Zori noi" • Tot combus
tibilul solid (lemne și cărbune) 
pentru școli .și grădinițe este a- 
siguiat de pi imaria localii • Tra
tativele pinii o cei .>00 m asfalt 
-mt .iv,in-..tP. iar KM Aninoasa
spri lina ac țiuni a • AU'l I -ul este
1 iii.al sa r< iiitrodin a in circulație 
<ialobuz fi de ia oi a 22, Petroșani 
- Anino isa • Penii ti menținerea
imitirn ui in condiții de perfec

ta stare „arlmini-.trativa“ (.'onsiliul 
local i liolăiit plutirea unei taxe 
de HO lc-i/luna. ile fiecare- familie 
• Izolațiile blocurilor necesită
2 000 mp. cai Ion asfaltat, pentru 
care s au făcut demersuri la 
RAGCI, Petroșani • Primarul o- 
lașului i r< de m alegeri libere ți 
corecte.
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Cele II secții dc votare organi
zate la nivejpl orașului sini gata 
pn-gilLite pentru evenimentul 
la 27 septembrie, și lși 
cu inereilerf electoralul, 
ele vot au fost verificate 
exista dubii, atit in privința co
misiilor cit și a birourilor electo
rale. Președinții de comisii 
luat in mod serios a 
Huli tini Jc dc vot aii 
bine la destin.iție, la fel și ștam
pilele to.de afhndu-se inlr o de-_ 
plina siguranța. Alișierele, punc-| 
lele de propagandă ‘înt mereu 
asaltate de electoratul ncrabdă 
tor dc- a-și da votul pentru o 
Romanic mo<l< rnă, d< mocrată.

Se contează pe un mate num ir 
ile alcgălori și toate ,forțele" sini 
corn < nlratc pentru alegeri libere | 
și coi cete. (D N.)

II
-nmisii și an I 
atribuțiunile I 

ajuns cu": -J
le 

iiște-aptă 
Urnele 
i nn

I I

Pentru cine, pentru ce votez ?
l-'aptiil clt foarte mulți cetățeni așteaptă cu n ralulare alege

rile de la 27 septembrie este un adevar incontestabil. Și nu ni.i-« 
mai prctr-nilențn la fotolii (larlamentare, ci mulți, foarte mulți oa
meni simpli care spera, odată cu alegerile, într-o schimbare, in
ii o iml-un.-tațirc' a vieții lor ele fiecare zi.

Sini oann-m, niliiți și onești care, după zeci dc ani dc mun
că și viață trăita exclusiv din roadele muncii proprii fără sa pro- 
lit< d< nici un venit in plus, nici din banii publici, nici ai alto
ra, au ajuns, acum, la limita subzistenței și spera ca data de 27 
septembrie va insemna o schimbare, va pune capat m-zerici. Mai 
spera la eradicai c-a corupției, a profitorilor dcvi nili prin tot fe
lul dc alaceri chibioasi-, milionari [ieste noapte.

Sini oann-m interesați sincer de rezultatele alegerilor, hotă-, 
liți sa nx'.irga la urne și sa voteze pc cme cred ei ca trebuie pen
ii u a se termina degringolada ce a bulversat societatea de aproa
pe trei ani, cu nedreptățile, cil degradarea calității vieții.

Participarea la vot a acestei categorii de cetățeni, opțiunile lo» 
voi avea o mare însemnătate pentru rezultatele sufragiului de la 
.sliișitul lunii, pentru victoria unora sau a altora în alegeri. Dar, 
exista și <> alta categorie de alegatori.

înti-o clisi uție despre alegeri, tema aflata jic „oidinea de zi" 
a discuțiilor diuine mai in toate colectiv ituțilc, o funcționala, 
doamnă distinsa, dc altlel, mama a doi copii, a izbucnit cam 
dur: „Domnule, daca nu ni se dau rațiile de zahăr restante din 
aprilie, eu nu ma dui la aieg'eri. Și nimeni nu ar trebui s>3
jncaigă 1 Ca prea iși bat joc de noi...'.

Adc.vaiiil e că, deși data de 27 septembrie se (propto verti
ginos. iai ' i timpania i loctorala ia amploare, o bună parte a ale
gatori ioi nu se pot detașa «le liamintarile lor, fi anunțări legate
nemijlocit de traiul lor zilnic, dc scumpirea vieții, de nesiguranța 
zii, d< mnne. Și mulți, dezamăgiți de perioada post-deceinbi istă, 
de politici.ini.smul exacerbat in numele democrației, de șocurile 
luiiziției spit economia de piațfl. trăiesc cu o acută convingere 
ca aii gorile oare vin, deci, voturile care li sc solicită nu vor re
zolv i mare lucru, nu le voi ah nua durerile, grijile S a creat 
sintimenlnl ea, indiferent cine va veni ia putere, lu< rin ile vor 
iamine la fel.

Or, acest sentiment rl< lehamite nu poate avea alt rezultat 
di cit indiferența unei însemnate părți a electoratului, rt.speo 
tiv, al>s< nteismul pronunțat la vot și, ca ciect alegerea unui par- 
lamcnt, de o minoritate, deci, ner< prezcnlativ, ceea ce nu 
poale aven altă consecință docil tot itistaliilitalc convulsii sociala

Și atunci, di- unde r< virimcntnl, schimbarea In bine mult aș- 
lej lata l

Mai sint citeva zilr Campania electorala se afla in faza 
lin.da, radu ala, «leii, și decisivă pentru ciștigarea electoralului, g 
omului iivca nedccia in țața dilcm« i — ct> pentru cine, penii u ca 
votez 7

Joan DUBEK

ifii.il
contest.il
to.de
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VOTAȚI candidați! P.U.S.D.
Partidul Unității Social Democrate
(semn electoral trifoiul cu patru foi)

1 TEOFIL FAUST DUMITRU 
POP (București)

Votați candidatul Partidului Democrat 
Agrar din Remania (P.DAR.) pentru 

Valea Jiului - DUMITRU RASCOLEAN

2. SIMION SPIRIDON
(Vulcan)

Născut la 15 februarie 1947, 
In C'ohbași, domiciliat in Vulcan;

\m terminat școala profesio
nală Lupeni, calificindu-mă in 

meseria de preparator cărbune, 
imre 1961—1961;

Intte 1964—1968, am lucrat la 
Preparați» Corcești, perioadă în 
care am terminat și liceul Vul
can. la seral;

Intre 1968—1973 am terminat 
lpstitutul cl • Mine Petroșani, 
Su pâ care am fost repartizat la 
țh’SENEX (Institutul de Securi- 

Minieră), unde lucrez și in 
ptezent, ca cercetător științific 
principal, gradul II;

Sint căsătorit, am 2 copii, so
ția este director al Școlii gene
rale nr. 1 Vulcan;

Sint cadru didactic asociat la 
Universitatea Tehnică Petroșani, 
din D77;

Am elalx>r.it studii de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă 
și creșterea gradului de securi
tate i muncii in minerit. Militez 
pentru o legislație a muncii care 
să fie in funcție de necesitățile 
economiei de piață.

Licențiat in științe economice 
al Facultății de Științe Econo
mice din Iași, licențiat in Drept, 
al Facultății de Drept din Bucu
rești, doctor in drept.

— Înainte de Revoluție, direc
torul Direcției Studii și Legisla
ție din Ministerul Justiției, iar 
după Revoluție, ministru al Jus
tiției in Guvernul Provizoriu și 
apoi președinte al Curții Supreme 
de Justiție. Autor a numeroase 
lucrări și studii juridice, publi
cate in țară și in străinătate.

— In anul 1991 premiat de 
Academia Romană cu premiul 
Nicolae Titulescu, pentru o lu
crare juridica scrisă în colabo
ra re.

Candidez Pe listele de deputați 
ai PUSD din județul Huncdoaia, 
intrucit sini legat sufletește de 
acest județ. Ain |x?treiiit o parte 
din copilărie m comuna Mintia, 
unde tatăl meu a fost preot și 
tot in acest județ mi-am început 
cariera juridică, funcționind ca 
evocai in perioada 1960—1963 în 
baroul d n Hunedoara.

Am optat pentru PUSD intru- 
cjt acest partid face parte din 
familia mare a partidelor Social- 
democrate. cărora le aparține gu
vernarea viitorului.

3 EMIL1AN GEORGE IGNA
(Deva)

Născut la 2 mai 1939, in l>eva, 
absolvent al Facultății de Drept 
din Cluj. Am profesat: judecător, 
judecătoria Petroșani, Deva (8 
ani pie-edinte al Judecătoriei 
Deva), 2 ;iii vicepreședinte al 
Tribunalului județean Vaslui. 

Din 1981 președinte al Colegiu
lui de avocați al județului Hu
nedoara, in prezent Consilier in 
Baroul județean Hunedoara și 
in Uniunea Națională a Avoca- 
ților din România.

Face parte din PUSD din 1992 
ca președinte al Organizației ju
dețene Hunedoara.

Am îmbrățișat platforma a- 
cestui partid, deoarece are ori ?n- 
tare de centru, ușor stingă, cu 
o deschidere largă pentru toate 
păturile sociale și cu un accent 
deosebit pentru redresarea eco
nomiei naționale, ieșirea din cri
ză a țării, cu înlăturarea celor 
mai atroce aspecte ale crizei, 
șomajul și inflația

De asemenea, un rol deosebit 
în această platformă il ocupă 
protecția socială, neglijată de ia 
decembrie 1989 și pînă în pre
zent

Consider că votînd o listă com
petentă alegătorii vor vota li

niștea și bunăstarea întregului 
popor. Deci votați trifoiul cu 
patru (oi.

— Sint născut la 19 iunie 1953, 
in Petrila, într-o familie de ță
rani cu gospodărie individuală. 
Am terminat liceul in Petroșani, 
după care am absolvit Institutul 
de Mine Petroșani (subinginer 
minier). în prezent sint student 
in anul VI la Universitatea Teh
nică Petroșani (ingineri minieri). 
Lucrez la EM Lonea.

Opțiunea mea pentru PDAR șt 
decizia de a candida pentru Par
lamentul Romanici (Camera De- 
putaților), are următoarele argu
mente:

— Consider că platforma pro
gram a PDAR reprezintă pentru 
una dintre cele mai importante 
categorii sociale din Romania — 
țăranii — un clement decisiv 
pentru dezvoltarea și consolidarea 
gospodăriilor țărănești.

— Partidul nostru apreciază că 
cea mai eficientă modalitate de 
scoatere a României din profunda 
criză economică in care se zbate 
de la Revoluție încoace o repre
zintă dezvoltarea pe baze noi im
puse de economia de piață a sec
torului agricol.

— Partidul nostru garantează 
proprietatea individuală a țărani
lor asupra pămîntului și consi
deră că agricultura nu se poate 
dezvolta și consolida — pentru 
a asigura rezervele de hrană ale 
populație' — decit prin cred:te 
pe termen lung de minim 10 ani 
cu dobîndă subvenționată de Ij 
bugetul statului, pentru ca țăranii, 
proprietari de pămint să procure 
tractoare și alte mașini agricole 
necesare lucrării părnintului In 
mo l eficient.

— în viziunea PDAR. priorita
tea priorităților o constituie as’- 

gurarea securității alimentare pen
tru întreaga populație a țârii.

— PDAR militează pentru acor
darea de urgență a titlurilor de 
proprietate și punerea in posesie 
a pămîntului și pădurilor.

— în mod deosebit PDAR In
sistă pentru dezvoltarea și con
solidarea gospodăriilor țărănești

din zonele montane ale țării.
— PDAR cosideră că agricul

tura reprezintă și trebuie să re
prezinte. principala sursă de ma
terii prime p ntru industria țării.

— Votind PDAR, votați • refa
cerea tradiției de gtînar al Eu
ropei, a României, care în întrea
ga ei istoric nu a fost niciodată 
importatoare de produse agricole 
și alimentare.

— Hotărîrca mea de a candida 
pe listele PDAR are ca motiva
ție și faptul că agricultura din 
Valea Jiului, cu formele sale spe
cifice (creșterea animalelor, cul
tura pămîntului, pomicultura, pre
lucrarea produselor animaliere, 
întreținerea pășunilor șl păduri
lor) și in mod deosebit momîr- 
lanii, pot și trebuie reprezentat! 
și sprijiniți in Parlamentul Roniâ 
nici.

Dacă doriți aceste lucruri votati 
SPICUL DE GRÎU (semnul nostru 
electoral).

Societatea comercială 
AC0M1N S. A. Cluj 

prin Filiala HUNEDOARA — DEVA, str. Uipia nr 15 
și Sector Petroșani, str. Avram lancu nr. 13 

ANGAJEAZA URGENT URMĂTORUL PERSONAL 
PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII IN GERMANIA 

(categoriile 1—6):
— DULGHERI
— ZIDARI
— FIERARI BETONIȘTI
Se lucrează după noime da timp și culita*o specifice 

GERMANIEI. Lucrările contractate încep in luna octom
brie 1992, plecarea so face in funcție de cerințele pe 
meserii.

DREPTURILE BĂNEȘTI pentru muncitori:
— plata în țară in lei a salariului avut la angajaro 

la ACOMIN S.A.
—- plata in Germania — I 100 DM/lună cu condiția 

realizării normelor de muncă-
Informații suplimentare se pot obține astfel:
1. La Deva, la sediul filialei — tel. 95/615294, 618161, 

615770; — FAX 95/618151.
2- La Petroșani, la sediul sectorului — tel. 93/541512. 

5439.15; — FAX 93/515571. (Factura 804).

PUBLICITATE
SPITALUL ORĂȘENESC LUPENI

ANUNȚA 
LICITAȚIE PUBLICA

potrivit Hotăririi Guvernului României nr- 291/1991, 
pentru adjudecarea execuției unei lucrări publice.

OBIECTUL LICIT’AȚIEI: Policlinică 1200 consultații/ 
zi, la Spitalul orășenesc Lupeni.

INVESTITORUL: Spitalul orășenesc Lupeni
FINANȚATORUL: Direcția sanitară a județului Hu

nedoara
ORGANIZATORUL licitației: Spitalul orășenesc Lu

peni
ÎNCHIDEREA licitației: 23 octombrie 1992, ora 12
DESCHIDEREA OFERTELOR: 27 octombrie 1992. 

ora 10
DOCUMENTELE LICITAȚIEI se pot cumpăra de la 

Spitalul orășenesc Lupeni.
VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: 1—5 octombrie 

1992, orele 10—15.
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VOTAȚI COCOȘUL! 
Noul Partid Liberal

Candidat ii N.P.L. din Valea Jiului pentru Parlament
S E « A T
Constantin 

T r i f

CAMERA DEPETĂȚILOR
Emil Gabriel Ștefan

Dancîu Dimirache Sucmănaru
Carta principiilor politice ale Noului Partid Liberal

Principiul de bază al politicii NOU
LUI PARTID LIBERAL este adapta
rea legilor liberalismului modern e- 
conomic și politic la condițiile con
crete, actuale, ale societății roma
nești, societate ce trece, pentru pri
ma dată în istoria structurilor socia
le, administrative și economice, de la 
totalitarismul comunist supracentrali- 
zat către o societate liberă, concuren- 
țială.

Atașat idealurilor liberale, NOI L 
PARTID LIBERAL nu poate să nu 
țină cont că, de la principiul statului 
neimplicat economic, al statului — 
arbitru social imparțial și piuă la a- 
plicarea bruscă a acestui principiu 
(după sloganul „tăiați coada ciinelui 
dintr-o dată"*, slogan profitabil doar 
in politică și administrație), este un 
drum care, netraversat cu atenție și 
<u pași mici dar siguri, a creat doar 
haos economic și nenmncă.

Trecerea în proprietatea particula- 
ia trebuie îndeplinită avînd la lia'ă 
garantarea proprietății și încurajarea 
capitalului autohton, preluarea fătin- 
du-se prin licitarea competențelor și 
dind prioritate și generalitate fondu
lui funciar, locuințelor, turismului si 
serviciilor, mtc epi inderilor mici si 
mijlocii.

Spectrul șomajului este o gogoriță 
un cotata si manevrată de așanumi- 
tul Protec ționism social pe care-1 \ in
imă demagogic multe formațiuni po
litice. F la mintea cocosului (mi în- 
lunplător a cocoșului), că o economie 
iii stagnare nu are c tun sa asigure 

protecție socială, iar proprietatea în
tregului popor, știm ce soi dc protec
ție socială a impus. Sîntem azi, cu 
toții, rodul ei- Problema șomajului, 
însă, nu se poate pune într-o țară 
fără infrastructură (nu avem dru
muri, poduri, căi ferate, căi aeriene, 
gări, aeroporturi, servicii poștale, în- 
tr-un ciivint, în era comunicațiilor nu 
avem comunicații), într-o țară în care, 
de la construcția de locuințe la con
struirea de orice fel, totul a fost lă
sat, cu bună știință, în plata Domnu
lui.

Se poate vorbi, însă, de o proastă, 
de o falimentară distribuție a forței 
de muncă. Este inadmisibil ca zeci, 
sute de mii de oameni calificați să 
1 ie aglomerați în coloși energofagi și 
neproductivi, sau cu o producție ne
competitivă. iar valuta țării să fie a- 
runcată, inconștient, pentru «împă
carea de energie. Este inadmisibil c i 
bruma de investiții care se face din

efort național să fie (analizată în pro
iecte prost dimensionate dc la bun 
început, iar investiția naționala să fie 

zăgăzuită pe termen lung, în detrimen
tul realei independențe economice, 
care este asigurată de numărul mare 
de competențe rezultate dintr-un în- 
vățămînt radical, profund transfor
mat, din cercetare științifică funda
mentală, din alimentarea creativității 
naționale, inclusiv în domeniul cultu
ral și artistic, în carte, în frumos.

Politica retrogradă a impozitării 
progresive și a dobînzilor crescute în 
proporție geometrică, pentru bugetul 
statului (stat cu rol, altminteri, negat 
de aceiași perceptori), trebuie înlo
cuită rapid cu o subtilă politică de 
creditare a formei libere de asociere 
între micii proprietari de pămînt (a- 
sotierc dublă : pentru producție și 
pentru comercializare), a întreprinde
rilor productive mici și mijlocii, ca 
și a marilor societăți pe acțiuni. In 
loc să încurajeze cercetarea și exploa
tarea noilor zone petrolifere și de 
gaz metan, preferăm să ținem în viaT 
ță o siderurgic care nu are relevanță 
decît „pe cap de locuitor"* și care, ală
turi de alte megalomanii, a sărăcit în 
mod nedrept România. Atunci, de un
de hani pentru reala Protecție a să
racilor, a bătrînilor ? De unde fon
duri pentru ocrotirea sănătății ?

Va invităm să ne confruntăm com
petențele și programele concrete și re
fuzăm pugilatul. Injuriile, atacurile la 
Persoană, revenirea la politica străzii, 
sînt tot atîtea diversiuni menite să 
compromită definitiv și nemeritat i- 
maginea României în lume- Să facem 
dovada că doar colapsul economic de 
moment ne desparte de lumea civili
zată. Doar așa vom învinge.

Sloganul nostru electoral, dată fi

ind tinerețea și valoarea propunerilor 
noastre, ar putea fi : „Uitați-vă la noi 
și uitați-vă la ceilalți**. Cu gîndul !a 
diversioniștii interni și externi, vi-1 
oferim ca slogan național pentru des
fășurarea campaniei electorale. Așa 
se va alege grîul de neghină ! "

Imediat după 27 septembrie și indi
ferent dacă rezultatul corect al urne
lor ne va încărca răspunderile, idea
lul pe termen scurt al NOULUI PAR
TID LIBERAL va fi și convocarea 
unui Congres al liberalismului româ
nesc, care să ducă la unirea în jurul 
idealurilor comune, prin îndepărtarea 
orgoliilor distructive.

Piuă atunci, însă, siguri dc forța 
argumentelor noastre, vă invităm să 
votați Noul Partid Liberal. Votînd 
N.P-L., votați tinerețea, competența și 
viitorul României !

Pentru asta, este ne.oie să fim tre
ziți la realitate. Nu întâmplător sem
nul nostru electoral, pe care sperăm 
că-1 veți vota, este cocoșul ! II auziți ? 
Cîntă „Deșteaptă te române**.

CU NOI VEȚI REUȘI!
Muncește mult, ca sa ciștigi mult! 

Ai încredere in tine !
Cindește-te la lucruri mari!

!2!

t-*
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Frontul Salvării
Naționale

vă propune un SENATOR

VALERIU BUTULESCU
39 ani

deputat de Hunedoara în legislatura 1990—1992JIODiSHE ECHILIBRU
Dacă socotiți că merită, \ă rugăm să-l votați

Cine este Valeriu Butulescu
• Inginer minier, absolvent al 

Academiei din Cracovia, Polonia;
■ Scriitor, autor al unor lu

crări literare traduse în 12 limbi;
• Are trei cărți publicate în 

Statele Unite ale Americii;
• Vorbește curent cinci limbi;
• Este vicepreședinte al Com1- 

siei Parlamentare pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă:

• Este secretarul Comisiei spe
ciale pentru analiza condițiilor de 
muncă si viată în zonele miniere;

Ce a făcut deputatul 
Valeriu Butulescu 

în Parlament în 
perioada 1990—1992

• A introdus în Legea Fondu
lui Funciar un amendament care 
prevede restituirea unui hectar 
de pădure țăranilor, amendament 
încă neaplicat, blocat de o biro
crație ostilă Reformei:

• Pentru vacanța de vară a 
anului 1991 a obținut de la Gu
vernul Petre Roman 50 la sută 
reducere la biletele de tren pen
tru toți elevii și studenții din 
țară. Acest drept a fost retras 
de către Guvernul Stolojan.

• A cerut și a obținut majora
rea dobînzilor la carnetele CEG 
ale populației:

• Din inițiativa lui Valeriu Bu
tulescu patru milioane de pensio
nari beneficiază în anul 1992 
de 6 călătorii CFR cu 50 la sută 
reducere;

• A fost singurul parlamentar 
care a atras din timp atenția a- 
supra crizei de pîine. cerînd ale
geri în iulie, schimbarea guver
nului .și refacerea stocurilor de 
gi'îu.

• Este principalul autor al Ra
portului Comisiei speciale a Ca
merei Deputaților, în care n in
clus toate necazurile județul ti 
Hunedoara;

• Ca deputat, a avut o singu- 
i a deplasare oficială peste hota

re. In aprilie 1992 a condus de
legația Parlamentului României 
la reuniunea de la Berlin a Unru 
nii Europei Occidentale.

Ce-și propune
Valeriu Butulescu să facă in 

cazul în care va deveni 
senator?

• Să includă in viitoarea lege 
a CFR-ul'ii reduceri definitive 

ni hiescu
La 20 mai 1990, odată cu clv., sub protecția dv. binevoitoare, 

au intrat în Parlament mulți senatori și deputați. Printre ei s-au 
aiJat oameni de valoare dar și mulți aventurieri, indivizi puși pe 
căpătuială, carieriști și lichele. Au intrat în Parlament împinși de 
foița magnetică' a zîmbetului dv, pe atunci irezistibil. Poporul i-a 
votat fără discernămînt, fără să mai întrebe cine sînt. i-a votat 
pentru că i-a socotit „oamenii lui Iliescu".

Frontul Salvării Naționale pe care dv nu-1 mai recunoașteți, 
a cerut separarea alegerilor prezidențiale de cele parlamentare. 
Frontul dorea să împiedice pătrunderea altor aventurieri în noul 
Parlament. Dar v-ați opus dv. Ați spus că alegerile separate costă 
bani V-ați opus și ați cîștigat.

Cel mai tînăr și neorganizat partid, FDSN-ul, s-a lipit ca o 
căpușă de ceafa dv. Trece prin campania electorală ca „musca la 
arat“. In județul Hunedoara FDSN-ul nu are afișe cu candidațil 
săt. Nu simte nevoia să-i prezinte. Afișul lor preferat este tabloul 
dv, cel mai mare -și cel mai zîmbitor. FDSN-ul v-a confiscat por
tretul. 11 lipește peste tot, în vreme ce, din elicoptere, aruncă zeci 
de milioane de fluturași cu semnătura dv, pe care stă scris: „Vo- 
tînd FDSN, îl votati pe Iliescu'*.

Ați devenit < mtul acestor candidați și cereți Județului Hu
nedoara să-i votc e de dragul dv. Știți, domnule președinte, «ă 
pe lecui I în lista FDSN pentru Senat se află unul dintre cei mai 
mari cheflii al municipiului Hunedoara, un om care a omorît un 
om ? Sînt sigur că nu știți. Știți în schimb, știți foarte bine cine 
sînt: ucigașul Vasile Moiș, marele vagabond Dan losif. șacalul 
analfabet Bebe Ivanovici. Ii cunoașteți și totuși i-ați lăsat pe locul 
I pe listele de senatori FDSN. Intr-un fel, lc-ați asigurat manda
tul de parlamentar. De ce vreți să împingeți în Senat asemenea 
netrebnici, domnule Iliescu ? Vă sînt ei dv de folos ?

Domnule Președinte, știm că sînteți un om bun și cinstit. Am 
mai spus-o și nu retractăm acest lucru. Dar cinstea și bunătatea 
dv se împletesc într-o mare slăbiciune. Noi vă respectăm dar nu 
vă mal votăm. Slăbiciunea dv este incompatibila cu funcția de 
șef de stat.

la bilete pentru elevi, studenți 
și pensionari;

• Să grăbească elaborarea Legii 
resurselor mineral.-:

• Să răminâ același, bun me
diator. între sindicate și Guvern;

• Să apere cu același aplomb, 
demnitatea și interesele județului 
său;

• Să rămînă fidel principiului: 
NIMIC PENTRU MINE, TOTUL

PENTRU OAMENI I

Butrînețe, haine grele ;

In- ■ ., c 'ă j-'-iitru Tița
fl .i S. i T; ind->- n i

Ia vhst.i senectuții, oamenii
SC buc u: ă de resp tul și ajuto-
rul cv or c? le ‘.ini dragi. Copii,
n u t ii sc- 'trin-- in Jurul 

“r i.oe i-au crescut p?n-
t i a i- mulțumi cu fapta ;i cu
i n t' i p nUu 'ot c- i ;u li
eu; pe ed u ei. M n' d '- ■ vi ițj

sp’-itit.i. Din ni.o“ric<-c, nu
l ■ i ’ ' r ina sc IntimpUl Dcu*
năzi n c a vizitat »□ r lacțiu un
1 ib<^ Îndurerat. Se numcst» Va-
K tok.i. Locuiește in Băniți

fl» k Iflllftfl r \ 1-Un fc 
pentru că acum, Ia vrncrablb

de 90 de ani. după o viață
rie !:- uit „la p.i.tiire" cit și
' na I’-trila, a râm > p- dru-
muri A iosi fitr .și simplu dat
ahirâ lin cas-î de strănepoții câ-
cori 1« jt num bine. Mal 

In mul 19!C intre t-.-ți»3
domnul i .i*-ilc S.jita — 'J'riii.da-

■ ■ a — și Baia 1 iț i, o i-ud.i

. ‘ ; (
i — di -o parte — și

I n D 1 .și C' o] in
Jar..! -- p" d .-'ta — a fost In-

■ in bună v i , un con
f t t ic.- int r /ncre. Contr olul
n f V in' t: .at și .au' -ntil i' at de
* ■ i» .‘.al ( n ihtcoșa: In ziua
d 1? rftțrie ITaO, ni n’.mă-
rul 46 M A t >1 prevede c-.>i\-.

. C ■’ in ■ -i ■: .if-:- ■ in'.r -

Vasile (hrană, îmbrăcăminte, în- * 
grijire, in caz de boală și medi- I 
camrnte, inclusiv suportarea chel- | 
tuielilor de inmormintare la tre- • 
cerea acestor oameni în neființă. • 
Cei doi soli Cucolan „declară că 1 
•int de acord cu aceste con- | 
diții“. In schimb, liber de alte 
sarcini, se transmite soților Co-1 
wjI ,n Imobilul situat in liinița- I 
Jiteni la nr. 179 (casă, an. <c • 
g -iHidărești și 1000 mp teren, cu a 
titlul de moștenire). Adică, faml-I 
l a Stoica iși dăruit te agonisea- | 
la dc-o viață ctr.mepoților și roa
gă sâ-i fie sprijinite băl. inețilv I

i înseninată astfel, viața.
Numai că un . e vorba și nlla i »■ 

■ ind il cel rău. Familie C'ocolan 
a gătit cu cale :.ă-l eh i afaiu din 
< asă pe Vasile Stoica, rămas sin-, 
gur, acum, la doi ani de la în- , 
chef, rea acestei înțelegeți. Ce sâ ] 
f.ică omul acesta? Unde să caute * 
.adăpost? Propriii stiânep’oți 11 
: ot în stradă. In momim!ui în 1 
caic ne-a relatat situația, omul • 
nu și-a mal putut stăpînl Iaci i-a 
mile. Amare lacrimi. Oare faml- I 
liel Cocolan, la bătiincțc, l-ari 
place să fl,- tratată l.a fel? Slipu
ri m cazul Jud mâții oamenilor! 
aiului. Poate li se va in’-oși o- I 
'' izul celor doi tineri. Nu este» 

mpul trecut p ntri.i „a șterge" a 
iiji i ‘ii.'n . I

( alin HOI B \N •
----------------------------------- ------------------------------------'

„Pamin Corn” S.R.L.
Petroșani I

Angajv.iza J’\ZM(

Relații la sediul societății din Petroșani, sti. I De ' 

«enibrie nr. 71 (fosta JApo mobila), telefon 515391, intre 

orele 8—19. (1703)

Scrisoare deschisă

Doamnelor, domnișoarelor și domnilor ,
Se împlinesc, acum in septem

brie, d<>i ani și patru luni, de cind 
piin votul dumnt noastră, am 
fost învestit ca sen tor, deci ca 
reprezentant al dnmncavoasti ă în 
forul legislativ nl țării. Misiune 
deosebit de grea, pe care mi-am 
asumat o astfel, într-o perina lâ 
de vid legislativ, de tranziție 
pentru România de la dictatură 
la reala democrație. Au fost zile 
fierbinți In această perioadă, zile 
in caic, ca membru al Partidului 
Național Liberal și ca fiu al Văii 
Jiului am fost implicat în adop
tarea unor importante ai le legis
lative, în adop'.irr.a unor dcciz:I 
de ins mnalate deosebită pentru 
viitorul României. Nu doresc ca 
aceasta reală profe iiine de cre
dința pe rare o lac in l.ița dum
neavoastră ca fie tin fol de lan lu 
de sine. Am trăit, ca p.irlamen- 
t ir, mari bucurii. i/blnzi care 
sini deopoti ivă, ah mele și a> 
dnmncavoasti i. Am trăit si clipe 
amare, cind lin probei p eșu it 
pentru că foițe ostile id vârât .1 
•lemoi ■ iții sini inca put 'i nlee.

i.ninlose. toliiși, i itevfl dintre 

succesele la care am o parte din 
nurii, succese care, alături de 
altele ale colegilor parlamentari, 
au dus la intrarea l’NL in Gu
vern. l’NI aii, atit de blamat, 
fală dreptate, in 1990, este aslă-i 
partid de r.nvcrn.amînt, fiind rc- 
prczi nt.al în forul executiv su
prem de einci minișli i și mai 
mulți secretari de stat. Revin la 
acele succese care sînt. așa cum 
spr.i, am, succese: ale diimnea- 
vo,aștrii, alegatorii noștii. In do
meniul min ritului, am reușit să 
obțin majorarea investițiilor de 
la 2 2 miliarde Ici la 12,5 miliard 
pin.a l.a ^fîișitul acestui an, am 
susținut direct, fiu a ocoli uri, in
teresele salari.iților din minerit. 
Am izbutit sa contribuim nu prin 
vorbe di m,i >gice, ci prin f ip’.e, 
l.a îmbunătății < i protecției socia
le ( 'bon.mu nte gratuite pe CFR 
pentru pensionari, călătorii gra
tuite penii u feroviari, repunerea 
in dreptui i morale și fin inci ire 
a greviștilor din 1977, obținerea 
<h fonduri pentru Spitalul clin 
Lupmi și-alt le). Sini membru
il Adunai ii I’.ii lamentare a /\- 
tl.iulie ului do Nord, leprezcntin 1 

Român a la sesiunile acestui for 
mondial, ținute la Berlin, Rot- 
terdam, Madrid ș! Calgary, unde 
am plecat pentru cunoașterea 
reală a situației din țara noastră, 
pentru recunoașterea fură rezerve * 
a ireversibilității procesului de 
trecere a țării la nn regim demo
cratic. Aș putea enumera și alte 
aspecte, alte numeroase împliniri, 
care îmi dan dreptul moral de a 
mă prezenta in fața dumneavoas
tră pentru un nou mandat de 
Senator, cu conștiința împăcată 
și cu fruntea sus. Sini fiu al Văii 
.țiului, am muncit ani de zile în 
vale, proiectele mele pentru un 
nou mandat sini deja cunoscute. 
Depinde acum do votul dumnea
voastră dacă vom izbindl îm
preuna sau nu. Calea pe care 
l’NI și, ca membru al acestui 
partid, s> natorul Petru Jurcan 
aii alcs-o este limpede. Ea duce 
la democrație, duCc la o Românie 
prosperă, la o Românie caro să 
pa.cască mîndtă în secolul XYU.

l’I.TRU JLIU'AN 
senator, 

candidai al l’NL pentru un nou | 
mandat m Senatul României I



6 Z O Bl NOI JOI, 24 SEPTEMBRIE 1992

r asirgojiatc

REZULTAT VICIAT RUGBY
'■ SPORTUL STUDENȚESC — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 15—8 (8—3). Partida a avut 
fleu i reprize diferite ca aspect. Prima, in 
tare partenera și-au disputat loial intre- 

i Cerea, iar rezultatul a fost in mare masu- 
•;râ normal. Sportul a inscris o încercare, 

după care Știința a punctat prin Florea, 
Sintr-o lovitură de pedeapsă. Bucurește- 

au inai reușit o lovitură de pedeaptsă 
ți 8—3. Pînă la pauză. Știința mal ratea- 

*■$ 3 lovituri de pedeapsă, din bune situa
se» pr in Florea

A doua, cînd conducătorul jocului la o 
hotărire „ad-ltoc" și trece total de partea 
gazdelor, refuzind Științei două eseuri per
fect valabile. Sportul joacă în voie și mal 
pune un eseu transformat, iar Știința în
scrie, dintr-o lovitură de pedeapsă, ulti
mele puncte. Față de aspectul jocului, In 
care Știința a fost frustrată de un rezultat 
onorabil, conducerea secției va depune un 
memoriu la FRR.

REZULTATE TEHNICE : Minerul Lupeni CSM Suceva 36—5 | 
Sportul Studențesc — Știința Petroșani 15—8 | GFR Constanța — 
Grivița București 26—10 | Steaua — CSM Sibiu 41—14 | Dinamo 
— Universitatea Timișoara 32—8 | Știința Baia Mare — Farul — 
aminat.

CLASAMENT

Fotbal divizia B 0 revanșă
Dumitru Nicolae... Învins

AS PAROȘENI — ROVA RO
ȘIORI 2—1 (2—1). Echipa fostu
lui internațional Dumitru Nicolae, 
cu cinci jucători din echipa da 
tineret a Stelei, â pus mari pro
bleme formației din Paroșenl, ca. 
re s-a întrebuințat serios pentru 
victorie, obținînd-o, In final, du
pă un joc de mare angajament. 
Oaspeții au deschis scorul în mln. 
1, prin Siubotaru, dar Matula fi 
egalat destul de repede, mln. 12. 
Cavriluț 
in bârfi

a trimis o dată mingea 
Cel mal Incisiv atacant.

I 
care s-a zbătut pentru gol și vie- $ 
torie, a fost Nelconl și punctul Ș țru întiietate, iar urma crampoa- 
înscris de el, in min. 32, a fost § 
decisiv în economia partidei.

In partea a doua, deși nu s-au 
mai inscris goluri, fotbalul a fost 
la el acasă, publicul aplaudînd 
faze de mare spectaculozitate. Și, 
totuși, partida a dat multe bă
tăi de cap antrenorului Tonca, 
care așteaptă de Ia echipă o altă 
angajare în acest campionat, «e 
nu mal seamănă deloo cu celă
lalt.

MINERUL MATASARI — MI
NERUL LUPENI 5—1 (2—0). Joo 
dur, arbitraj părtinitor, public in- 
fierbîntat. Cele două combatante 
s-au „luptat" și anul trecut pen- Farul — Minerul Lupeni | Universitatea Timișoara — Știința Ba

la Mare | Grivița București — Steaua : CSM Suceava — Sportul 
Studențesc 1 Știința Petroșani — GFR Constanța.

t. Universitatea Timișoara 6 4 0 2 149— 85 14
2 Steaua București 6 4 0 2 140— 88 14
3. Dinamo București 6 4 0 2 162—120 14
4. CSM Sibiu 6 4 0 2 110— 88 14
5. Gnvițâ București 6 3 0 3 96— 99 12
6. Farul Constanța 5 3 0 2 121— 82 11
7. Știința Baia Mare 5 3 0 2 96— 67 11
8. CFR Constanța 6 2 0 4 89—100 10
9. Minerul Lupeni 6 2 0 4 117—152 10

10, 6SM Suceava 6 2 0 4 64—124 10
11. ȘTIINȚA PETROȘANI 6 2 0 4 53—115 10
12. Sportul Studențesc București 6 2 0 4 66—143 10

ETAPA VIITOARE — 10 octombrie : CSM Sibiu — Dinamo ;

«« « •• *».««_•«.»»_ •• ««. Z« . .*«.«* . H

Un punct pierdut
FG CARACAL — MINERUL URICANI 2—2 (1—1). După Jo

cul bun de acasă, Minerul a reușit să-și păstreze optimismul șl a 
luptat pentru un rezultat favorabil, pe care, din păcate, l-a ob
ținut doar pe Jumătate. Oaspeții au condus tot timpul ostilitățile 
și au fost egalați, cu două minute înainte de final, de fapt In pre
lungiri. Minerul a deschis scorul, In min. 32, prin Lăcătuș, a 
centrat Florescu și 1—0, gol imaparabil din Interiorul careului 
Gazdele egalează in min. 44, după un 
■nvâimâșeală.

Lj reluare, 
?i Marian, care, 
clare, trimițînd

corner, înscriind dintr-o

Sînt tot elevii Iul Marla 
și Dulcu, au ratat ocazii

cel care domină tactio 
prin Tolclu, Marinescu 
o dată mingea- In bară și apoi au șutat din 6 

metri, de mai multa ori, pe lingă poartă. Și totuși, minerii iau
conducerea prin același Lăcătuș, min. 62, care a fructificat un 
pa-, de la adversar. Egalarea a survenit în min. 88 (prelungiri) 
și astfel oaspeții pierd un punct, cel cîștigat de fapt de gazde.

FAVIOR ORAȘT1E — MINE
RUL VULCAN 0—2 (0—0). Echl 
pa lut Libardi a tranșat partida 
in favoarea sa, după un joc bun 
în care partenerul a trebuit să 
încline steagul. 0—0 la pauză șl 
inevitabilul s-a produs In partea 
a doua a tntîlnrli. Topor a fosl 
faultat clar In careu, tot el a •- 
xecutat penalty-ul, mln. 62, șl 
o.vspeții au luat conducerea. Go
lul doi a fost opera aceluiași Ju
cător, care a trimis din lovitură 
liberă de ta 26 m, mingea direct 
In poartă, făoind Inutilă Interven
ția disperată a ultimului apără
tor. Meciul s-a desfășurat Intr-un 
climat de perfectă sportivitate.

MINERUL ANINOASA — AU
RUL BRAD 3—0 (neprezentare). 
Oaspeții au ajuns ta stadion du
pă ora oficială de începere a par
tidei șl. In consecință. Minerul a 
otștlgat ou 3—0. Totuși, partida 
*-> desfășurat, dar avlnd carac
ter amical, ambele formații fă- 
cfnd, in fața publioulul, «ara n-a 
părăsi* stadionul, un antrenament 
foarte Util. O mașină de Inter
venție a EM Anlnoasa a reușit

să aducă echipa Aurul Brad, de 
la Petroșani, după ce aceasta ră
măsese in pană (autobuzul s-a 
defectat) și au cerut, telefonio, 
ajutorul gazdelor. Un gest fru
mos, din partea ambelor forma
ții, pentru publicul anlnosean, 
mare iubitor al fotbalului. Gaz-

Fotbal, divizia C
dele au «Lștigat eu 2—8 (Berbe
ce a marcat ambele gel urî) dar 
rezultatul, după ouns spuneam, 
nu are caracter ofloîsl.

HABER HAȚEB — MINERtfb 
BARBATBN1 l 8 (0— •). Meol 
deosebit de disputat, In oare vic
toria echipei lui Viritiu a fost 
obținută greu, Ia capătul unui jeo 
eu destule faze fierbinți la am
bele porți și ehiar cu cîteva ine
xactități de arbitraj. • repriză 
albă, după care oaspeții au tn- 
sorls un gol perfect valabil prin 
Bălăneanu, min. 76, dar arbitrul

I nelor a revenit în memoria gaz
delor, ca o „intolerantă" atitudi
ne. Primul gol s-a înscris în min. 
16, la o acțiune purtată în mare 
viteză, pe partea stingă, Flicheș 
fiind bătut, ca și la lovitura de 
la 11 m, acordată gratuit In min. 
38. Tot gazdele punctează în con
tinuare, 3—0, min. 52, iar cinci 
minute mal tîrziu Viorel Păuna 
reduce din handicap, 3—1. Ulti
mele două goluui poartă „girul" 
aceluiași jucător Stancu, care aI

$ punctat în min. 67 și 84, aducind 
x victoria la un scor neașteptat. In 
5 care șl oaspeții au cedat prea u- 
Ș șor intimidărilor și au neglijat 
x Jocul în apărare, lăsînd tot gre-

I........ . ...........
tă, 26 septembrie 1992, excursie, 

Ș cu ocazia partidei de fotbal, COR- 
8 VINUL — JIUL. Plecarea se face 
S la ora 8 dimineața, cu autocarul, 
| Iar costul transportului este de 
•500 lei.

Fotbal feminin,
divizia B, seria a 111-a

Ș șor intimidărilor și au

S ul pe ultima linie. Gele cîteva 
ocazii la poarta adversă au fost 
ratate de Krautil șl Păuna, Iar 
marcajul în zona de apărare a 
avut de suferit. Urmează deci, 
din nou o revanșă... așteptată de 
toți Iubitorii fotbalului din Lu- 
pcnl.

EXCURSIE
li

Filiala BTT Petroșani — tele
fon 541098 — organizează sîmbă-

Pîndărelu (Orăștie) șl-a „permis* 
să-l anuleze. Gazdele au punctat 
abia in finalul partidei, min. 84, 
prin Albina, obținînd cu greu do
uă puncte prețioase. De la Mi
nerul s-a evidențiat portarul Mar- 
cu, Bană și Giulă.

PARINGUL LONEA — CON
STRUCTORUL HUNEDOARA 6 
—1 (2—0). Acest meci va rămlne 
In memoria spectatorilor. Ultimul 
gol al partidei, cel din mln. 88, 
înscris de fundașul Muntolu ă 
fost unu] antologic. De ta M do 
metri a șutat violent spre poarta 
Censtrnotorulul, mingea s-a dus 
ca un glonte direct Ia vinclu și 
cel de-al șaselea gol al partidei 
a „Încoronat" opera. Gazdele au 
deschis scorul In min. 15, prin 
Filipoviol, iar Muntolu l-a majo
rat In min. 30, după o clasică ac
țiune pornită le la centru. Oas
peții au redus din handicap din 
lovitură de pedeapsă, min. 58, Iar 
Ursu a făcut imediat 3—1. In 
min. 62. Nichimlș a marcat un 
11 m șl tot el a înscris și al cin
cilea punct in mln. 70. Ultimul 
gol a fost cel descris mat sus.

MHMMMfiBBiaMHMMb• » z ' • » • » » Z z ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZP,

Pagină realizată de
Dorel NEAMȚU

popice CUPA FEDERAȚIEI
La Neplun, componcnții loturilor naționale — Juniori și se

niori — s-au Intilnlt pentru desemnarea celor mai buni popicari 
din ««astă etapă. La Juniori a cîștigat componentul echipei cam
pioane naționale Minerul" Vulcan, Louis Cărare, iar la seniori Leon- 
tln Pc.p tot component al echipei antrenată de Valeriu Pișroi.

Un succes meritat și o reconfirmare a valotii individiinle 3 
ceiri doi mari sportivi.

REZULTATE TEHNICE — etapa I : îndes Sibiu — Universi
tatea Petroșani 0—3 | Colorom Godlea — Mucart Cluj 2—1 ; I.U. 
Oradea — CFR Tîrgu Mureș 1—1 | Femlna Sfîntu Ghcorghe — 
Flamura Satu Mare 2—3 | Ardeleana Alba Iulia a stat.

Etapa a II-a, slmbătă 19 septembrie: Ardeleana Alba Iulia 
— Femina Sfîntu Ghcorghe 10—0 | Universitatea Petroșani — Co
lorom Codlea 2—1 | CFR Tîrgu Mureș — îndes Sibiu 1—1 ; Fla
mura Satu Mare — I.U. Oradea 2—0 ; Mucart Cluj a stat.

CLASAMENT

1. UNIVERSITATEA PETROȘANI 2
2

2
2

0
0

0
0

5— 1
5— 2

4
42. Flamura Satu Mare

3. Ardeleana Alba Itifla 1 1 0 0 10— 0 2
4. Golorom Codlea 2 1 0 1 3— 3 2
6. GFR Tîrgu Mureș 2 0 2 0 2— 2 2
6. I.U. Oradea 2 0 1 1 4— 3 1
f. îndes Sibiu 2 0 1 1 1— 4 1
8. Mucart Cluj 1 0 0 1 1— 2 0
9. Flamura Sfintu Gheorghe 2 0 0 2 2— 13 0

ETAPA VIITOARE — 26 septembrie : îndes Sibiu — Flamu
ra Satu Mare I Golorom Godlea — CFR Tîrgu Mureș l Ardeleana 
Alba Iulia — Mucart Cluj ; Femina Sfîntu Ghcorghe — I.U. Ora
dea : Universitatea Petroșani stă.

Campionatul județean
REZULTATE TEHNICE : Favior Orăștie — Minerul Vulcan 

0—2 i Haber Hațeg — Minerul Bărbăteni 1—0 l Minerul Aninoasa 
— Aurul Brad 3—0 (naprezentare) I Parîngul Lonea — Construc
torul Hunedoara 6—1 | Mureșul Deva Minerul Teliuo 3—0 | 
Victoria Gălan — 0FB Si meri a t—0 | Metalul Criscior — Mine
rul Ghețari 1—3 ; Mlnarul CerteJ — Metaloplastica Orăștie 5—X

CLASAMENT
1. Mm»rul Vulcan 6 5 1 0 15— 4 41
1. Paringul Lonea 6 4 1 4 18— 8 8
8. Victoria Călan 6 4 0 8 15— 3 8
4. Minerul Aninoasa 6 4 0 2 40— 6 8
fi. Haber Hațeg 6 3 3 4 9— 6 8
6. CFR Slmeria 6 3 1 8 15— 8 1
V. Minerul Ghelarl 6 3 1 3 12—17 <
1. Minerul SerleJ 6 3 0 3 14— 9 a
8. C’onstruotorul Hunedoara 6 3 0 3 15—13 6

18. Metaloplastica Orăștie 6 3 0 3 16—15 6
11. Minerul Bărbăteni 6 3 0 8 8—11 6
12. Aurul Brad 6 2 i 3 8—11 6
13. Mureșul Deva 6 2 0 4 5—10 4
14. Minerul Teliuc 6 2 0 4 9—17 4
15. Favior Orăștie 8 1 0 5 r—23 8
16. Metalul Criscior « 0 0 8 8—18 0

ETAPA VIITOARE — 27 septembrie : Minerul Vulcan — Pa-
ringul I.onca ! Metaloplastica Orăștie — Favior Orăștie ; Minerul 
Ghtlari — Minerul GertcJ ; Haber Hațeg — Metalul Brisclor) 
Minerul Teliuc — Victoria Gălan | Aurul Brad — Mureșul Deva I 
Conții i.ctorul Hunedoara — Minerul Aninoasa ; Minerul Bărbi- 
tenl — CFR Snneria, ,
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O sărbătoare a tinereții 
fără bătrînețe scurtissime^

frunze cad din 
i ik încep su ru

ginească — dovezi ca toamna in
tru in drepturile ei, ceea ce in 

cugetul multora trezește sentim- n- 
te de melancolie — sfârșitul săp- 
tăminii trecute a oferit pentru 
participanțn la cea dc-a șaptea 
ediție a intilnirii drumeților ve
terani zile de veselie, de exube
ranță. „Ce poate fi pentru un 
om. care a iubit o viața întrea
ga muntele, o asemenea intilm- 
re, decit motiv de bucurie, de 
satisfacție, ne spunea unul din 
venerabilii veterani ai turismu
lui montan din Valeu Jiului, in
ginerul pensionar Ludovic Jercan. 
De la munte te întorsi întotdeau
na nu doar mai bronzat, cu pia- 
minii ineftreați de aerul proaspăt 
și ozon.it. dar mai bogat, mai in- 
lanat și sufletește, cu optimism, 
cu buna dispoz țic Așa a fost 
t<> ite intilnirile noastre ; așa 
fost și de asta data. Pentru 
reuniunile drumeților veterani 
sint 
ci
a 
dl 
n

Deși primele 
copan iar pudu

Mu trage sufletul spre creste, 
spre înălțimi. Dar. nu mai pot cu 
picioarele și, mai ales, •’U inima... 
Deci, zic eu, pină putem, să fim 
prezenți, să iubim munții 1“

La întilnirea drumeților vete
rani din acest an au fost pre
zenți. la Voevodu, aproape o su
ta de prieteni ai muntelui de toa

Reuniunea 
drumeților 

veterani

Au fost și iodlerc, a fost și 
bușitul Robi Czibuia cu acordeo
nul. Cinteceje au alternat cu jo- 
curiJe de cabană. La reușita in- 3 
tilnirii a contribuit și personalul 
cabanei, in frunte cu ospitaliera 
doamnă Geta Burlacu, amfitrion 
na <le la Voevodu.

în cadrul festivității de sim- j 
bata seara participanții au fost 
salutați de pre edintele Comisiei 
județene de turism ec. Nicol ie 
Jianu și ing. Aurel Dula, pre
ședintele Montan-clubiilui ..Fini
rea reginei" — Valea Jiului. Ce
lor mai activi turiști li s-au în 
minat frumoase trofee — semn 
al recunoașterii fidelității față de 
munte .și mișcarea turistică. Tu
turor turiștilor li s-a pus la dis
poziție insigna tradițională 
emblema intilnirii — anul 
fiind suava margareta, ce 
dubește in fiecare vara 
Vocvodului.

A doua zi. programul înlilnirii 
a cuprins drumeții, tocmai pe 
cărările acestei tradiționale zone 
de agrement. Surpriza intilnirii, 
un musafir de peste hotare, dar 
tot fiu al Văii Jiului, managerul 
Joh.inn K'irr, «lin Germania, care 
a prezentat, în sala cabanei, un 
film de mare atracție, tot pe te
mă montană.

A șaptea ediție 
moților veterani 
a fost mai mult 
nire cu muntele 
fost, inir-adevăr. 
tinereții fără bătrînețc.

loan 1HBEK
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ieri dimineață, la Casa dc cul
tură «iin Petroșani a avut loc e- 
xamenttl de admitere pentru 
Școala sanitară posti reală, ce va 
funcționa, din acest an, în amin
tita instituție de cultură, ca fi
lialii a Școlii sanitare postliceale 
„Carol Davilla" din București.

Candidatele, prezente la con-

m e n
curs, s au intrecut pentru ocupa
rea locui ilor ce vor completa trei 
clase de asistent medical genera- 
fist, dintre care două etase, în 
acest prim an de funcționare, vor 
fi rezervate pentru personalul 
mediu sanitar ce lucrează in ca
drul rețelei medico-.sanitara a 
municipiului nostru. (Gh. ®.)

O meserie bănoasă
Ați rămas fără slujbă și vă descurcați greu ? Ați dori să de- 

pt.ndeți o nouă meserie, mai banoasâ, mai cautatâ la această oră? 
Nimic mai simplu; Oficiul Forță de Muncă din cadrul OMPS 
Peticeam a deschis, de curind, un curs de calificare în meseria 
de Ei .ECTROMECAN1C-DEPANATOR OBIECTE DE UZ CASNIG.

Cursul, cu o durata de șase luni, este destinat șomerilor și 
se desfășoară la Grupul Școlar din Petroșani. De la domnul Adri
an Paunescu, inspector la Oficiul de Muncă, am reținut că frec
vența la cursuri, după înscriere, este obligatorie. Cei care nu se 
vor prezenta la cursuri urmeaza să plătească taxele de școlariza
re. Deci, dacă v-ați inscris, țineți-vă de școală I De nu vrind-ne- 
vrlnd. va trebui sa plătiți 27 000 de lei. (Gh. OLTE.ANU)

Produse ieftine

cu 
acesta 
impo- 
Valca

te virstele, de toate catigoriile, 
din fiecare localitate a Văii Jiu
lui, precum și «lin Deva, Hațeg, 
Gluj, Oradea, Arad, Tg Jiu. S-au 
intilnit și și-au deșertat 
cu amintiri" 
NicoJae Timar, 
Pruncise Tcciiș, 
Nicol io Bădaii, 
Albcrl Earkaș. Lia Pașca, 
ria Popa, Vasilc Polak, NicoJae Ma- 
riaș și mulți alții. Pe lingă ve
terani, cu amintirile și cintecele 
lor tradiționale, au fost de față 
și numeroși tineri, cu exuberan
ța lor — membrii cercurilor , A- 
micii Paringului", „Flori de mi
na", din Vulcan. „Orizont", din 
Pttriki, „Straja" din f.upeni. Sea
ra de cabana a fost frumoasă.

la 
a 

cu 
nu 

natura, 
tara bătrinețe 
de munte, 

vechi sau mai 
inlilnirile noas-

doar o întilniii cu
cu tini rețea
iubitorilor 

p: ietenii mai
Mă bucur că 

tre se perpetuează, devin tradiție, 
că ștafeta turismului este preda
ta celor tineri, Desigur. mă în
ecări ă si un sentiment de fi lis
te I n ilgie. Nu mai In
tern toț: caic am font. Mi-a fost 
dor de 
<irli.en.irul
1 am 
l’aring, 
c it. Ia

șl

Alexandru 
Riirlolf 

Tudor 
Toina

„sacul 
Zolotar, 
Scl.cn k, 
Mocupi, 

Hațegan, 
Va le-

Ircanul nostru de ciută, 
loif Ilorvath. Nu 

mai văzut de la rditin clin 
Adică, ba da — ar ii tre- 

i luj. Știi ce mi-a -pus ?

a reuniunii dru- 
de la Voevodu 
decit o reintîl 
și prietenii : a 
o sărbătoare a

Mai mulți cilitoii ne-au informat că a'J 
,ă it, tn special pc străzile Capitalei, au- 
lotnr.smc romanești cu un alt sistem de 
numerotare decit cel actual. Nc-am inte
resat și am aflat că, într-adevar, laptlll 
este real și sp datorează experimentării 
n< Hui sisti-m de numerotare a autoturis
melor din România, sistem care va intra 
tn vigoare in cui ind, pc întregul teritoriu 
al țarii.

Vă veți întreba, probabil, de ce este ne
voie de aceasta schimbare a numerelor du 
înmatriculare a autoturismelor ? Răspun
sul e simplu. Actualul sistem Ue numero
tare este diferențiat in funcție de natura 
posesorilor de autovehicule: instituții de 
stat sau persoane particulare. După Re
voluție. insa, parcul di? autovehicule s B 
diversificat mult. Foarte multe pei soano 
particulare dețin izi autobuze, furgonete, 
camioane «te. în acest context, si temui 
de înmiii i< ulare actual j devenit perimat, 
ineficient.

Reci nl, Dep.11 t.imcntul Circulație din 
.-aflrul Minist. 1 ului de Interne a deci* <- 
l.ibor.irca unui nou sistem dc imn.liricul 1- 
re a autoturismi lor, modul loi dc diferen
țiere far'ndu se in funcție «le durata inie- 
ristrarii acestora, temporară sau definitiv 1.

în cadrul ambrloi categorii, noul sistem 
este al> Huit dintr i.n indicativ și un nu
mai dc ordine. Indicativul simbolizează 
<a și pin.i acum, județul in care este în
registrat aulovclu' ului sau. dup ■ caz, inu- 
nu ipiui București Numai ui de ordine este 
cil rare diti ra in li.n<ție «le modul luai ii 
in cvirlenUi.

I’rilru mașinile inrcgis'.i ale drlimtiv, 
o imarul de ordine i • le formal d.n doua

* ifre și trei litere, după cum urmează. Pri
ma grupă de numerotare incepe cu gru
pul de cifre Ol urmate de 3 litere în ordi
ne alfabetica, respectiv AAA. Urmează 
apoi in continuare 01 —AAB..., 01—AAZ, 
apoi 01—ABA, ș.a.m.d., ultima categorie 
tiincl 99- ZZZ. In cadrul combinațiilor ne 
intiă literele l, O și Q pentru a nu fi 
confundate cu cifrele 0 sau 1. Acest sls- 
t< m duce la disponibilizarea de 1200 300 
dc numere.

în cazul autoturismelor înregistrate 
temporar, noul sistem constă in compune
rea a 3—-1 cifre de la 001 la 999 urmat 
in dreapta, dc o fracție, in cadrul căreia 
numărătorul reprezintă ultimele două ci
fre ale anului, iar numitorul luna si ziua

< ind expiră termenul de înmatriculare. A-
< castă categorie se aplică rez.i«l?nților cu 
sediul temporar in România.

A. est,- invmne vor fi aplicate pe o 
plata uc aluminiu, pc un fond de culoare 
reflectorizanta, lucru ce f.n c ca vizibilita
tea lor pe timp de noapte să crească de 
peste 100 de ori. în plus, placa va fi în
semnați cu un înscris vizibil doar dintr-un 
.anumit unghi, cu tricolorul și înscrisul 
RO lucru ce face practic imposibilă falsi
ficarea acestora. Tot în acest context, plă
cile pot fi confecționate numai cu apara
tura specializată. în unitățile Ministerului 
<li Interne.

Piocur.irea lor se va face de la compar- 
1 muntele de înmatriculară din fiecare 
linii ț, imediat ce confecționarea lor va fi 
finalizata. Deocamdată sint așteptate uti
laj Ic din import și rezultatele aplicării 
opri imentale a noului sistem ia cîteva 
mașini in special din Capitală.

Tiberiu VIN'f'AN
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Deși mai ea majoritate a firme
lor lucrează cu adaosuri comer
ciale maxime, mai*sint și între
prinzători care practică adaosuri 
mai mici, oferind oanx nilor po
sibilitatea cumpărării la prețuri 
avantajoase. O asemenea firmă 
este cea condusă de dl. Popescu. 
Firma se numește „Voievodul 
COM" din Cimpa și oferă, cn- 
gros, berc Pils Timișorean* cu

adaos de 30 la sută, dulciuri K.in
dia cu adaos de 10 la suta și 
produse Comtim cu adaos dc 12 
la suta.

Cu asemenea cote mici dc 1- 
daos, prețul de vînzare devine 
mai accesibil și astfel de praiti 1 
este bine să fie preluate ș> de 
alto firme sau societăți comercia
le, tocmai din dorința ca oame
nii să suporte mai ușor avataru
rile reformei de tranziție.

Serbări la Petriia
Simbutu, 19 septembrie, la Pctrila, pe stadionul din localita

te, a avut ioc o mare și impresionantă manifestare cultural spor
tiva, prilejuită de împlinirea a 60 de ani de existența a cotului 
minerilor din localitate și retragerea unor mart sportivi din do
meniul luptelor, care au apaial cu cinste culorilor clubului. oi>- 
ținind dc-a lungul anilor, o salbă «Ic mortalii, atit pe pian națio
nal cit și internațional.

Organizata de sindicalul liber ui EM Pctrila, acțiunea s-a 
bucurat de o maxima apreciere.

Printre sportivii care au spus adio saltelelor și concursul ilor 
s-au numărat cunoscuții Mircca Risipitu. loan Șavu, Dorel Bre- 
benaru, Vasilc Plugar, Zofy Zoltan, Troian Molnar, Alexandru 
Siancu, Adrian Ștefan, sportivi care au impus respect adversa
rului și publicului, venit «le atitea ori sa i urmarcasca. Au mat 
evoluat in fața asistenței lotul de lupte al Pctriici, echipa ck arte 
marțiale.

A fost o „ieșire" in scenă a vigorii și talentelor, a voinței 
și 1,1.ci Iuții, u cugetului și a rațiunii. Acolo, pe stadion, s-a tăcut 
cea m.,i frumoasa demonstrație de „politica" u celor două „parti
de ’ : s.ndicatul liber și sportivii sai. niriol.iți cu diplome, msig- 
11 picmii.

Racordare
Cu lucrările efectuate in ultima 

saptămin.-i, operațiunea de racor
dare a blocurilor de pe strada 
Constructorul din Petroșani Ntird, 
la l’T I11A, se ipropie de sfirșit-

In ultimele zile au fost aduse 
și cantitățile de țeava zincata ce 
Jipscau. pentru finalizarea rețelei.

iar o echipa specializată a în
ceput, de citeva zile, sudarea lot 
și aranjarea in canaluj teiiuitx 
Mai urmeaza su se efectueze pio- 
bele și, in sfirșit, acești ouaicpl 
vor beneficia, și el, d< apă Caldă 
și poate, la iarnă, și dc r..ldurX 
(Oh. C.)

Centralele termice,I
Dup ■ b iiliindri.i Iniiior In 1,uliii de 

reparații capitale și icvizn gin-T.ile și o 
.scurtă „vacanță" forțată a p r«<>nalul>ii re 
Ir administrează, la Pctrila, ziua de Iu 
■rptembti»- a coincis cu prima „livrare" 
a apei calde către beneficiari și, deci, <• 1 
proba de f«>c, in scopul veriiii.âi ii poten
țialului fizic al instalațiilor, cazanelor, ca
lității cărbunelui, fiind, după cum ne <*pu- 
ma unul dintre conducătorii tcliniili 3Î 
ItAGUL-uJui din localitate, și piim.i zi 
<le „școaia" a sonalubji angajat in ,1- 
ce.ista „disciplină".

l-a CT 10, cel patru frx hîști (femei) •- 
r«i> prezrnți «i dialogul »-« înfiripat rr-

I" de. ...Stocul - aproape loO toni de căr
bune, r< pai ațnli lacul ni ne vor crea, 
crcdfin, in .această iarnă, pinhleme". Cele 
patru c.iz mc mergi au cu toată „fla .ăra ' 
înainte, alte palru pregătit* prnlru extin
dere iu a.șleptau integrai eu. Presiunea a- 
pri. 5 atmosfere, este corespunzătoare. Șa
se cazane funcționau și la UT 9, șase fo- 
chișll ia datorie și 10 cazane pregătite 
p. ntru c tldiiră așteaptă în „liniște" iar
na. Și aici stocul «ie cărbune depășe/e 
40 tont. I’rogtamul «le apu calda comuni
cat este pentru zilele ie luni, mulți, mier
curi și joi, in celelalte zile „foiiiiștli' dc

la „ora” apei
vin paznici, situația rcli ibuțn i ere n«l pro
bleme It'-gict

La l.'T 4. extinderea cu ineă patru ca
zan» este o realitate, la fel c« și la C’C 
2 unde st inal montează un caz.an. Pro- 
Ijleniu „urcării" apei calde la etajele su
primare va fi rezolvată la CT 5 cu mon
tarea a doua vase «le expansiune, din care 
unul tampon de m.ire capacitate.

I.egitura cu firma SC Metalolcx SA Co
rabia pentru elemenți de cazane, este 
m< nținuta permanent.

Cilt 10 milioane ncincasate de la Ex
ploatările miniere — insumind chiriile — 
îngreunează mult cumpărarea «ărbunelui

calde
care, de citeva zile, se zice că 5 a scum
pit, incă o data și jumătate. L'alilalea. Jjl.i 
este însă „mărul discordiei", care flQ do 
puține ori reduce gradele Celsius pinii 2- 
colo incit iarna iși permite să-și „duble
ze" gerurile.

Despre subvenții, guvernul încă nu zlCț 
nimic, prefectura la fel, ațteptîndu-SQ dej- 
nodumintul după 27 septembrie, cînd nod 
parlamentari vor intra în Iarna probletncS 
lor, îmbrăcați bine, lăsînd „afară” cărbu
nele inghețat și mîinlle tremurindo 
fochistclor, chiar în fața cazanelor cafe 
promit și ap.i și căldură.

Dorel NEAMȚ!)

ozon.it
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MlERl'.L

SOCIET \TEA Comercialii „Plus" SA anjaj a mcrccol.ig 
norma intre. ,a. T.'e n 5-15451, orele 17—19. (.1720)

VINZAR1

VlND anarlam. nt 2 camere et. 1, Lupeni. Informații telefon 
560164. (4612)

VlND Tovota St.irlet, preț conv. nabil. Petrila, Mihail Sado- 
vc»nu. cămin 2/89. (4707)

PREIAU contract apartament 2 camere Petroșani, Petrila, 
telefon 550746. (4709)

VlND lemn fasonat pentru construcție sau foc și vacă tînără 
cu lapte (15 litri). Vulcan, 1 Iunie, 2. (4706)

VlND autoturisme Austin Rover, an de fabricație 1984, con
sum 6 litri/100 km, Rcnault 5 și motor Diesel Citroen cu cutie 5 
trepte de viteză, Petroșani, Gh. Barițiu nr. 26. Telefon 545148. (4715)

SCHIMBURI ÎNCHIRIERI

STUDENT serios, nefumâtor. caut gazdă, singur cameră, even
tual chirie. Telefon 550746. (4709)

SCHIMB apartament 2 camere Petroșani, Aviatorilor cu gar
sonieră sau casă de colonie. Telefon 544612. (4714)

OFERTE DE SERVICIU

GAUT femeie ingriiirc copil 2 ani. Telefon 544434, orele 16—18. 
(4721)

PIERDERI
PIERDUT adeverință pentru eliberarea bonurilor de benzină 

pe numele Dânilă l’avel, eliberată de Asociația handicapaților 
Deva. O declar nulă. (4710)

DECESE

FAMILIA Vulpe Nicusor anunță, cu profundă durere, trece
rea in neființă a celei ce a fost mamă, soacră și bunică

DIACONU ELENA
Inmormintarea va avea loc vineri, 25 septembrie, Ora 16. 

C'orlegiul funerar plEacă de la Biserica Evanghelică.
Ii vom păstra veșnică amintire. (1722)

INFO-BUUETIN

o Impresarul lui MICIIAEL 
ACKSON, domnul Marcel Avram, 
organizează, in această perioadă, 
in paralel cu turneul starului a- 
merican. concerte cu Chris de 
Burgh, Emerson, Lakcr and Pal
mer, Clary Moore. El intenționea
ză să-i aducă în România pe Ti
na Turner și Rod Stewart.

0 MICHAEL JACKSON a de
clarat că nici nu se pune proble
ma concertului de la București 
și că va cînta în Capitala Româ
niei, chiar dacă ar fi să vină în 
genunchi!

• Filmul concertului da la Bu
curești va fi transmis numai în 
SUA, el fiind precedat de un fil- 
mulet de 7 minute, realizat de 
TVR.

• Costul de producție ale roe- 
ga-show-ului lui MICHAEL 
JACKSON este de circa 3 000 000 
mărci pe zi ! Aici sînt incluse 
transportul, cazarea și salariile 
celor vreo 200 de oameni care 
fac parte din echipa de specta
col. Alte cifre : 2 tone dc costu
me, 1 000 tone materiale pentru 
scenă, 2 avioane, 65 autocamioa
ne. Scena va fi montată în formă 
de U, la una din peluzele stadio
nului, fiind folosiți 18 km de ca
blu.

• Concertul este transmis în 
direct NUMAI de BBC-1.

• Se pare că pînă în jurul da
tei de 26—27 septembrie se vor 
vinde toate cele 70 000 bilete, 
pentru cele 45 000 locuri pe scau
ne în tribună și cele 25 000 locuri 
pe gazon (2,5 oameni pe mp).

• Se vor acorda bilete dc in
trare, gratuit, pentru anumite ca
tegorii de tineri (handicapați, cu 
greutăți materiale) într-un număr 

limitat. Cererile se pot trimite 
pe adresa organizatorului specta
colului : M.C. INTERNAȚIONAL, 
Sala Palatului, București, tel. 
90/130409. fax. 121259.

• Biletele de intrare pentru 
București au fost tipărite la 
Frankfurt pe Main (Germania), 
în condiții speciale și cu carac
teristici specifice : o față filigra
nată cu imprimarea metalizată 
pentru control și una de carton 
cu imaginea vedetei, pe care sînt 
înscrise instrucțiunile de utiliza
re.

e In cunoscuta reședință a lui 
MICHAEL JACKSON de lingă 
Los Angcles (numele ei trebuie 
sâ-1 scrieți pentru concurs !) și-a 
oficiat căsătoria și celebra Elisa- 
beth Taylor cu Larry Fortensky, 
iar Marlon Brando s-a retras o 
perioadă pentru liniștire, după 
arestarea fiului său.

0 Pînă Ia această oră, MICHA
EL JACKSON a interpretat ro
iuri în trei filme : „The Wiz, Cap- 
tain Eco și Moonwalker". Acum 
se pregătește pentru un nou rol 
în filmul „Midknlght", un joc de 
cuvinte, în traducere, „Cavalerul 
de la mijlocul noptții".

• Se pare că, pentru conferi i- 
ța de presă de la București, M.- 
EHAEL JACKSON va acorda to
tuși interviuri. Ar fi pentru pri
ma oară în acest turneu I

• Prețul clip-ului său cu „Black 
and White" din ultimul său LP, 
a costat peste 1 500 000 dolari.

a Ultimul succes al fratelui său, 
Jermain Jackson, se materializea
ză prin single-ul „You Said, You 
Said".

Genii TUTU

HOROSCOP
RAI AN ț A

< Nimic nou sub soaie. O um-
1 brâ însă va „petrece".
r

SCORPION
fj Paleta dv. de probleme este 
“ doar un mic evantai. Depindeți 
> de bătaia violului.

SĂGETĂTOR
O inimă și o „grădină" vă aș- 

p tcapiă. Intrați, după ce le bine- 
cuvmtați!

CAPRICORN
H Nu lăsați timpul să rezolve... 
s problemele. Orice clipă pierdu a 
I' va costa.

VĂRSĂTOR
I O liniște aparentă vă subjugă. 
| In realitafe, „vine furtuna".

PEȘTI
Sîntcti prea mic pentru un 

ocean atit de mare. Inotați nu
mai in... acvariu.

BERBEC
în afaceri, ca în dragoste: cu

ceriți, dar nu prosperați.

TAUR
O călătorie vă așteaptă cit de 

curînd. Direcția este însă necu
noscută.

GEMENI
Fără busolă puteți pierde... 

sensul. Fără inimă, însă, nu veți 
cjștiga nimic.

RAC
Un telefon, o scrisoare, vă voi 

aduce vești bune. Păstrați-le!
LEU

Pasul greșit vă costă. Cugetați 
la orice... propunere.

FECIOARA
(Tot Cc vă doriți veți avea. Un 

zîmbet vă va deschide total i- 
nima.

^SOȚ'IA, copiii, nepoții și strănepoții anunță, cu durere înce
tarea din viață a celui care a fost un minunat soț, tată, bunic și 
străbunic

MAT ANCA IOAN (85 ani)
Inmormintarea arc Ioc azi. 21 septembrie. Ora 11,30 de Ia 

domiciliu. (4717)

COLECTIVI I, I irmaciei Spitalului Petroșani este alături de 
Bătăiosu Vasilica in marca durere pricinuită de încetarea din 
viață a tatălui său și transmite condoleanțe. (1713)

COMEMORĂRI

SOȚIA și fiul Robi anunță, cu aceeași durere, că s-au scurs 
2 ani dc la trecerea in ncf.ință a iubitului lor soț și tată 

sing. BALINT GASPAR
Nu-1 vom uita niciodată. (4700)

SOCRII, cumnata și nepoata Grlstina anunță, cu regret, că 
au trecut 2 ani de la despărțirea de dragul lor 

sing. BALINT GASPAR
Lacrimi și flori pe mormint. (4700)

AZI SE ÎMPLINESC ll ani de cînd o mina ucigași l-a răpus 
M ntre noi pe scumpul nostru soț, tată și bunic

iiudema'petru

Dumnezeu să-l Ierte și să pcdeapscască pe cel vinovat. 
Pomenit iei fi din neam in neam. (4718)

u— ------------ ------------------------------
S-AU SCURS 6 luni de la trecerea in neființa a iubitului nos- 

I. îlru soț .și tată
) PETRA STAN

Od hneasca-sc in pace I
Ii vom păstra v< șnic.i amintirea. Soția Niculina, fiii Gi iști 

. .'și Mircca. (1671)

JOI, 24 SEPTEMBRIE

7.00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualilăți
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Super Channel,
12,05 Ora de muzică.
12.50 Oameni de Jîngu noi.
13.20 Jazz-niagazin.
13.50 Actualități.
14,10 Conviețuiri.
14.40 Prcunivcrsitaria.
15.20 Cursuri dc limbi strame.
15.50 Agenda muzicala.
16,00 în obiectiv.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Telcdiscul muzicii populare,
17.20 Simpozion.
18,00 Studioul economic.
18,25 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actual'tăți.
20.30 Studioul electoral. 

Campania prezidențială.
23.30 Actualități.

O LUME A POLITICII
Viața politică, economică și socială a planetei se confruntă 

cu grave crize și probleme. O mare parte a țărilor lumii se află 
în prag de alegeri. La noi, atenția generală a electoratului se în
dreaptă, în special, asupra prezidențiabililor, neglijîndu-se alege
rile parlamentare, lucru ce își va pune amprenta asupra configu
rației viitorului legislativ.

Europa, aflată încă sub șocul războiului etnic iugoslav, și-a 
îndreptat privirea, în ultima săptămînă, asupra Franței, țară în 
care electoratul a fost chemat la urne duminică, pentru a se pro
nunța în problema tratatului de la Maaslricht, hotărîtor pentru 
crearea unei Europa comune. Dacă unele țări, precum Belgia, 
Anglia sau Olanda sînt îngrijorate de perspectiva unei moned 
unice europene, aceasta constituie un mare punct câștigat pentru 
Franța, Germania sau Italia. Și dacă Europa e ațintită asupra 
problemelor economice dificile cu care so confruntă în special 
în Estul săut America este și ca în fierberea campaniei electorale. 
Singurii rămași în cursă, Billy Glinton și actualul președinte.Gcor- 
ge Bush, apar tot mai des în mijlocul electoratului, încercînd să 
cîștige cit mai multe voturi.

Iar dacă America fierbe în cazanul electoral, Brazilia își a- 
cuză președintele, recent ales, de infracționalitatc, delapidare șl 
tiafia de droguri. Și dovezile aduse împotriva președintelui Collor, 
par a H incontestabile, astfel încîl vom vedea, în curînd, un nou 
președinte... după gratii (primul a fost Manucl Noriega, trafican
tul panamez).

Iar dacă lumea capitalistă își vede mai departe de „afacerile" 
sale, lumea comunistă a Orientului merge mai departe în marș 
forțat pe drumul totalitarismului comunist, chiar dacă. China a 
întins o mînă suveranului „țării soarelui răsare", primindu-I în 
„Kremlinul" Beijingului.

Dincolo, însă, de întregul tumult al vieții politice a Terrci, 
adevăratele probleme rămîn pe mai departe cele legate dc criza 
economică, de subdezvoltare, șărăcie, și foamete. Lucruri care însă 
nu ies la iveală, pentru că lumea este preocupată rnult mai mult 
dc „can-can“-urilc politicii, de intrigile electorale șl de războaiele 
clnioe și teritoriale. Și, sincer, dacă ar fi să adnotez un text a) 
marelui Eliadc, aș putea concluziona spunînd că nu cred să mal 
existe o lume în acest Univers, în care să se consume atîta ener
gie în politică I •
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