
Nn s-au semnalat incidente deosebite!
In Valea Jiului, alegerile au fost libere și corecte!

competitori 
electoratului
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Totul e bine,
se

termină.
la 

întrecut așteptările, iar 
in care s-au desfășurat 
parlamentare si prezi- 

a spulberat orice indo- 
privire la capacitatea 

rostul

in Valea Jiului, participarea 
vot a 
maniera 
alegerile 
dcnțiale 
icli, cu 
minerilor de a ințelcge 
pluralismului si sensul democra
ției. „Efortul minim" a fost făcut, 
zarurile au fost aruncate. Să aș
teptăm, eu calm și răbdare, re
zultatul opțiunii noastre și să-l 
acceptăm, oricare ar fi acesta, 
puntru că el 1 sprimă voința po
porului!

Tiberiu SI’ \T IHV

( am așa ii fost, duminică, Iu sei |iilr de I i>lo; Gh. OIȚE WlîVotare.

înțelesul zilei electorale din 
27 septembrie este că națiunea 
are nevoie de schimbare și con
tinuitate. Oamenii sint prudenți 
și neîncrezători atunci cind sint 
puși in situația să meargă pe un 
drum necunoscut și puțin bătă
torit. Prognozele INFAS dm 
Bonn, institut care a mai fost 
și in mai 1990 în România. îm
preună cu 1RSOP și Televiziu
nea Română, au relevat cu 
promptitudine și cu mică mar
ja de eroare un fapt anticip it 
de mai multă vreme, anume că 
alegerea președintelui va fi de
cisă doar in al doilea tur de 
scrutin, adică peste mai puțin 
de două săptămîni. In cursa pre
zidențială rămin doar domnii 
Ion Iliescu si Emil Constanti- 
nescu. Nu sint de mirare nici 
procentele cu care au fost co
tați ceilalți patru 
intrucît opțiunile 
s-au cristalizat după dezbaterea, 
do la televiziune, de Joi seara, 
cind fiecare și-a dat în petec. 
Fiecare privitor la micul ecran 
și-a dat seama că. dincolo de 
înțepăturile ironic-școlflreștl. 
domnii Gheorghc Fiinar și, în
deosebi, Caius Trai.an Dragomir 
și loan Mânzatu. s-au angajat 
parcă din întîmplare in compe
tiția in care dl. Mircea Druc s-a 
dovedit a fi un bărbat politic 
inteligent, lucid și experimen 
tat. Electoratul i-a sancționat ca 
atare.

Rină 
se vor 
ne noi 
unuia 
Frontul Salvării Naționale, care 
a pierdut din credibilitatea lui 
încă din aprilie cind s-a produs 
cunoscuta schismă, va evolua. 
Împreună cu Partidul Republi
can (cot it cu doar 2 la sută 
pontul Camera Populaților) că- 
t'v susținerea domnului Emil 
Con tant n-sen. Insă atitudinea 
electoratului nu este neapărat 
influențată de recomandările 
celor din vii ful piramidelor par
tidelor. așa că lucrurile sint ne
sigure. Mai sint. insă, și alte 
partide care vor vota, probabil, 
pe domnul Ion Iliescu, așa cum 
sînt PUNR. PDAR PRM. chiar 
și PNI,. Reacția electoratului es

în sâptămîna următoare 
întreprinde cu repcziciu- 
grupări susțin itoare ale 
dintre prczidcnțiabili.

te imprevizibilă, iși dă votul ce" 
lui a cărui credibilitate este mii 
mare.

In ceea ce privește partidele 
și reprezentarea lor par
lamentara în funcție de pragul 
de 3%, se desprinde perspecti
va unei surprize de proporții. 
Dacă e să ne luăm după prog
nozele in care se cuvine să a- 
vem încredere, deoarece s-au 
dovedit a fi .absolut imparțiale 
structura Parlamentului viitor 
va fi indiferentă la explozia de 
formațiuni politice. PNL, cotat 
cu doar 4 la sută, se pare că 
a fost sancționat pentru ideea 
năstrușnică de a-i propune rege
lui Mihai să candideze la preșe
dinția României. Cu un electo
rat disciplinat. UDMR-ul. cu 7 
la sută, este contrabalansat de 
PUNR (7.5 la sută) și Partidul 
România Mate, care va avea, 
cu cele 5 la sută, un cuvint de 
spus in Parlament. Spre deose
bire de puzderia de partide mi
nuscule a căror șansă politică 
de afirmare era inexistentă de 
multă vreme, chiar de la înfi
ințare. Nici un partid nu va de
ține. Ca în 1900, cind s-a 
sentimental, o majoritate 
fortabilă, așa că se vor 
noi coaliții in Parlament, 
și Convenția Democratică 
destrăma deoarece s-a 
doar pentru aceste alegeri. Prin 
urmare guvernul următor, al

rui premier este probabil că 
va fi tot domnul Thcodor Stolo- 
jan. va fi de coaliție, dar cu 
condiția să accepte portofolii șl 
principala forță n Convenției 
Democratice, PNT—CD. Altmin
teri se va sfîrși în crize guver
namentale ce n-ar sluji cu ni
mic plut ir a economici in derivă, 
însăși semnificația alegerilor din 
27 septembrie este încredere în 
evoluții României către econo
mia de p ață, pom caro a înce
put să dea roade. însă și o do
rința de schimbare, astfel ca 
viața oami'Ciilor să se desfășoa
re fără șocurile violente ale in
flației și prețurilor, șomajului 
si recesiunii economice. Oame
nii resimt nevoia certitudinilor, 
punindu-și speranțele in viito
rul Parlament.

votat 
con

forma 
Chiar 
se va 
creat
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In septembrie 1991, a avut loc o „LOVITURĂ DE STAT1’
Zilele acestea, s-a împlinit un 

an de la mineriada care a dus 
la „capotarea'' guvernului Roman 
fi instaurarea guvernului Stolo- 
jan.

La recenta conferință de presă 
a fostului pnm-ministru al Româ
niei, desfășurată la Sintămărie- 
Orlea, in prezența unei părți a 
presei independente, domnul Pe
tre Roman a făcut cîteva decla
rații senzaționale, referitoare la 
evenimentele din septembrie 91.

Astfel, în opinia domniei sale 
„în septembrie trecut a avut Ioc, 
clar și fără nici un dubiu, o lo
vitură de stat. Pentru că în fond 
care este definiția loviturii de 
stat? Schimbarea unui guvern 
prin violență. în cadrul acesteia, 
un rol conștient de important îl 
are Miron Cozma, fostul lider 
al Ligii Sindicatelor Miniere din 
Valea Jiului, cataloga.t în cadrul 
Raportului comisiei parlamentare 
de anchetă, care a analizat eve
nimentele, drept principalul vi
novat al ultimei mineriade".

Dar iată cum au decurs eveni
mentele. in viziunea fostului pre
mier Încă de la începutul lunii 
septembrie, cind la Țebea, a avut 
loc comemorarea festivă a hri 
Avram lancu, moment la care 
a fost prezent și premierul Ro

man și sindicalistul Cozma, după 
ceremonie, oficialitățile s-au re
tras într-un sat apropiat pentru 
a servi masa. Acolo, la una din 
mese. Petre Roman, de o parte, 
iar Cozma, Alic și Cosfinaș de 
cealaltă parte, au purtat o dis
cuție în care s-a pus numai 
problema spitalului, a locuințelor

Un an de la mineriada a patra
și nu a revendicărilor salariate.

După circa o săptămînă, a iz
bucnit greva de la Vulcan, în ca. 
drui căreia minerii acuzau pon
derea mare a personalului TESA 
și salarizarea acestora, acuzau 
ineficiența sindicatului și unele 

revendicări de ordin salarial. De
legația minerilor s-a deplasat la 
București, ducînd aceste reven
dicări la Guvern, solicitări care, 
în mare parte, au fost satisfăcute, 
în aceeași ordine de idei, dom
nul Roman ne spune că „am 
vrut atunci să vin aici și să le 
spun ceea ce le-am spus acum. 
Și anume, aceea că subvențiile pe 
care noi le-am acordat mineri
tului nu au ajuns acolo unde tre

buia. Și sînt sigur că acest lucru 
le-ar fi dat de gindit, iar dez- 
nodămîntul ar fi fost altul11. însă, 
paradoxal, tocmai Miron Cozma 
a fost cel care a insistat să nu se 
producă acest lucru, spunînd că 
el rezolvă totuj în două-trei zile 
și că o deplasare a reprezentan
ților Guvernului în Valea Jiului 

ar fi fost o imensă greșeală.
Peste numai cîteva zile, opi

niile lui Miron Cozma au deve
nit cu totul altele. Ceea ce a 
urmat se Știe. Asaltul asupra 
privatizaților din Vale, distruge
rea stațiilor de cate ferată de 
pe traseu și violențele din Capi
tală, finalizate cu lovitura de 
stat care a dus la căderea gu
vernului Roman. „Artizanul" os
tilităților — conducătorul mineri
lor, Miron Cozma, liderul con
testat și huiduit inițial de mi
nerii din Vulcan. Cum s-a ajuns 
la această schimbare de optică? 
în opinia fostului premier, ar fi 
fost vorba de o implicare a ser

viciului de dezinformare al fos
tei Securități, reactivat după Re
voluție. Adevărații mineri au fost 
astfel, induși în eroare, prin 
minciună și fals.

Cit privește implicarea domnu
lui Ion Iliescu în această ultimă 
mineriadă, nu există nici un fel 
de dovezi împotriva acestuia.

Cert este — după cum aprecia 
domnul Petre Roman — că a- 
cesta ar fi putut stopa furia mi
nerilor. N-a făcut-o însă, așa cum 
nu s-a ținut nici de promisiunea 
făcută — în scrisI — în acele 
zile, Juî Cozma, de a veni în zi
lele următoare în Valea Jiului.

La un an după tragicele eve
nimente din septembrie, putem 
trage cîteva concluzii, care nu 
sînt, însă, menite a ne satisface. 
Dar... asta el Așadar, să ne pu
nem întrebarea : ce au cîștigat 
minerii după mineriada a patra? 
Instaurarea guvernului Stolojan 
nu le-a adus nimic. La ora ac
tuală — cel puțin în domeniul 

salarizam, au rămas cu ceva ce 
le-a dat fostul guvern. Nici din 
punct de vedepe al carnații 
muncii nu s-a schimbat nume. 
Ceea ce s-a schimbat a fost nu
mai imaginea Văii Jjului, con
siderată drept un tărîm al groa
zei, în care vițuiesc numai „min- 
câtori de oameni", negri și cu 
bîte.ie mereu gata de asalt.

Nici în privința stabilim vjno- 
vaților nu s-a făcut mare lucru. 
Miron Cozma, considerat în Ra
portul comisiei parlamentare de 
anchetă drept principalul vino
vat, este bine mersi (cu toate 
că, aduoeți-vă aminte, a mai o- 
morît și o ființă nevinovată). 
Nimeni nu a fost tras la răs
pundere.

Și-atunci, judecind la rece toa
te aceste fapte, putem oare con
cluziona că trăim într-o țară de
mocrată, în care justiția este 
cea maj puternică forță a statu
lui de drept?

„Fiat, justiția, pereaf mundus!" 
cum spunea Seneca. Nici acum 
nu e prea tîrziu. în septembrie 
1991 a avut loc o lovitură de 
stat iar vinovății trebuie să răs
pundă. Altfel imaginea noastră 

în lume va fi tot ca și pînă acum..,

Tibcriu VINȚAN
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Sîntem pentru lege, 
pentru adevăr

„X\i vrem să mai ridă cineva de noi. Nu mai vrem n înțele
geri pc o-rne d? rasa sau națiune. Vrem să facem cu adevărat ceva 
p.ntru seminția noastră" — iată afirmații făcute in cursul confe
rinței <!•■ presa organizată rlr Uniunea pentru apărarea drepturilor 
romilor și „I numea G ncrală a Romilor din Romania" — filiala 
Valea Jiului, la stușitul saptăminii trecute, in salonul Restauran
tului „Bulevard" ci.n Petroșani Conferința de presa a fost prile
juita de iniiințar. a la Petroșani a unei liliale a „Uniunii pentru 
apar.irca drepturilor romilor". Au luat parte domnii Gabricl Buș
tean, președ ntele Uniunii pentru Apar.irca Ddrepturilor Romi
lor din Romania, V.isile Rotea, candidat al UGRR pentru Senat il 
Român.<.i, Mihai Bonta, prim-x icepreședinte al UGRR, filiala II 1- 
n doua — Deva, candidat pontri. Senat, persoane din conducerea 
organelor locale ale UGRR și UADR. A fost prezent și a luat cu
vin.ul. in conferința de presă, domnul Gheorghc Stoicuța, prima
rul or.pului l’ot oșani. Spicuim din afirmațiile făcute in această 
ionici nța de presă.

• „Vrem o ne cunoaștem mai bine, între noi, în afara cadru-
1 ii oj rtor., ", • „Avem și noi „uscăturile" noastre, oameni care
în ih ă 1 ■ ;e i Sintem incâ prada disensiunilor" • „Să domnească 
k gea - id vărul" • „Vrem Ni ne organizăm, uniți, să facem ceva 
p ni u etnia noastră Nij este posibil ca romii să nu aibă cuvint 
la Pro- uratură. Poliție. .Ii/k cătorie, Primărie. Sa ne apărăm drep
tul il> ' II >mii. m m,i iritatea lor. sînt oameni cinstiți" • „Necazurile 
noastr să fi, < inos'utc eu adevărat, în spiritul dreptății. Intre 
romi sînt mulți oameni araci, fără serviciu, cu greutăți materia
lo. Di '■ nația noastră trebuie mereu condamnată la blamare din 
pai tea bclalt etnii'.’" • „Rom i sînt, în proporție de 90 la sută, 
o.im ni de ca’C ' poți at is.i, cu cai" poți colabora" • „Dați-ne 
1 ' nn x >m mai fa b nița" • „Uniunea pentru
apăra o, rl, 'iituiilor lomilor este o organ zație ncpatrimonială. Ea 
lomăreRe afirmarea drepturilor și moștenirii culturale a etniei 
noasti • Să fim respect iți pe deplin, ca toți cetățenii României, 
a-a cam p r ■ v e d e Constituția" • „In UGRR 
s i n t insr- iși p e s t e 200 de români. Semn că 
sint- m d. schid tuturor celor care vor.să sprijino respectarea drep
turilor lomilor In spirit ilemoci atic. Și printre candidații noștri 
pentru Parlament se află nu numai romi, ci și români" • „Filiala 
l’itroș.ini a UADR trebuie să colaboreze stnns cu Poliția și cu 
cclelal'v organe di stat, ale administrației locale, cu organele sa- 
/ dare și rl" control financiar" • „Să se termine cu abuzurile la 
•idi sa romilor (confiscări de mărfurilor aduse in piață de privati
zata romi și puse 'a vinzare, sub pretextul că sînt aduse ilegal, 
amenzi ne justificat") anchetări, care depășesc cadrul < onstitnțio 
nai. a pri supiișiloi clei ncvenți sau delincvenți romi" • „UADR 
va impun? romilor respectarea conduitei civice și va acționa pen
tru desrui ajar. a faptelor antisociale" • ..Exista la Poliția din Pe
troșani dosare d< c erc etai e penală nerezolvate de unu doi ani. Im
plicați — romi De c , nu sint deft rite justiției? Nu pentru că roiuii 
nu sint x inovați? Nu pentru că sînt făcuți țapi ispășitori?" • „Se
diul Uniunii pentru Apărarea Drepturilor Romilor este in Bucu
rești — Pr lungirea Icrcnt oi ni .’>. sec t â" • „Dorim sa avem ro
tiții cu org mele de stat clin I nil<nciare (Biî cea). Ni, ne poate fi 
indiferent cum trăiesc deținuții rom,".
• _Vr( ui s,( ccmsid-i ați prim nul ca un prieten, ca un coleg. S.î 
ud irem pe c aba cea buna pc cei certați cu lupe a. Vad in romi 
o.imuii ha'nic i și i n tiți" • „Va soi cere mereu sprijin și colabo- 
r urc Pioblemel romilor trebuie rezolvate împre ună. Inclusiv cele 
Ic, .te de asistent i sociala și juridică" (domnul primar Stoicuța).

• „Nu ax cm sediu • „In Valea Jiului, în România am spus 
rin intui mamă Și n'l numai in limlra noastră, ci și in românește. 
•Sintem ca toț; romi — români. Să fim, deopotrivă, mereu, romi- 
români • rem un jurist caic sa expună acelora dintre tonii

' cuc sint prix lizați. pc ințelcsid lor, noile legi, pe măsură cc apar.
S. nu mai i nd- m in greșeală „Primăria, pernm ne va ajuta", 

lloi.ițitl ti LX \XDKLS< l

„Marele zid
românesc...
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I 
I
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Neșcocarizați din
s motive de... transnort
t De mai multe ori am lansat 
ș semnalul că în Dealul Babji — 
ț așezămint afiliat orașului Vul- 
ț can — o serie de copii râmîn 
j numai cu 4 clase, pentru că te 
i lipsește posibilitatea de a urma 
< gimnaziul sau liceul. Cei peste 
; 6 km care despart aceste locuri 
; de cea mai apropiată școală gim- 
; nazială nu pot fi parcurși — cel 
ș puțin pe timp de iarnă — decît 
Ș cu un mijloc de transport în co- 
Ș mun. Cîndva, acesta a existat. 
•S Apoi a fost scos din circulație, 
s Și poate că, din punct de vedere 
jș economic, pc bună dreptate.
$ Insă — ne permitem să intro 
Ș băm — nu e oare Ia fel de nc- 
Ș rentabil pentru societate ca a- 
Ș cești copii să rămînă neșcolari- 
Ș zați din motive de... transport? 
Ș Oare nu se poate găsi nici □ 
Ș soluție pentru a înlătura acest 
£ impediment al „nonrentabilității?" 
ă Unul il propunem noi. Anume, 

ș sponsorizarea transportului de că_ 
5» tre vreo societate prjvată sau o 
5 subvenție, fie chiar .și de la „sub

țirelul" buget local. (T.V.)

Tot Ia primărie, dar mai sus
Datorită extinderii spațiului 

Poliției din orașul Vulcan biroul 
de copiat acte aparținînd de SC 
„Straja" SA Litpcni, precum și 
biroul de eliberare a abonamente-

lor de transport auto pe mijloa
cele de transport ale SCTLP s-aui 
mutat tot în cadrul Primăriei, 
dar la etajul 3. Intrarea se face 
de la etajul I, pe scara de ser
viciu. (T.V.)

Marius Stănescu la „Hote! de lux“
ln c.idiul Festivalului de film desfășu

rat de ctirind în Italia, filmul românesc 
„Hotel de lux", regizat de macsli ui Dan 
l’ița, a obținut trofeul „Leul dc argint", 
drept dovadă a recunoașterii valorii crea
tive a reputatului cineast care este Dan 
l’ița, dar și a recunoașterii în general, a 
capacității filmogr ifiei românești care 
pțili înde — lata —• prin „liotei de lux" iu 
..lumea bună" a filmului.

Desigur, aceste lucruri sint deja cunos- 
ciite, cu lux dc amănunte, de cinefilii ro
mâni, care Sint deja în așteptarea pre
mierei filmului pe ecrmele noastre, fapt 
cc se ta produce la inc’eputiil lunii octom

brie. Ceea cc puțini dintre dumneavoastră 
știți insă, este cu totul și cu totul altceva. 
Și anume aceea că, în cadrul acestui film, 
i-a fost repartizat un rol și tînărului ac 
tor MARIUS STĂNESCU, student la A-t 
cadcmia dc Teatru șl Film din București, 
Iar Marius este concitadinul nostru.

Pentru modul de interpretare a rolului 
încredințat în acest film, .aflat sub califi
cativul „excelent", pentru prestația la cel 
mai înalt nivel, merită sfl-î adresăm cete 
mai calde .șl sincere felicitări fiului iP tro- 
aniului, Matîus Stănescu, itrîndu i n >i 

roluri în cariera pe caro a alcs-o

Tibcriu VINȚAN
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CORV1NUL — JIUL 1—0 (1—0). Spectatori: peste 7000; teren: 
excelent; arbitraj bun; șuturi Ia poartă: 12—8; pe poartă: 10—7 ; 
cornere 11—3. A marcat: Tița — min. 36 — cu capul. în urma u- 
nui corner executat de Gabor; Cartonașe gaibele: Gabor (min. 5), 
Sterean (min. 34), E. Marian (min. 56), Bozga (min. 89) — Corvinul 
și Huza (min. 35), Gașpar (min. 73) — Jiul. A arbitrat Ioan Toma 
(Piatra Neamț), ajutat de Costel Ifrim și Minea Bonea (ambii 
din București). Observator federal: Gheorghe Ola (București). Par
tida a fost transmisă de radio Timișoara. Au fost prezente șapte 
cotidiane: „Gazeta sporturilor", 
Bănățeană", „Cuvîntul liber", 
„Adevărul" (Arad).

A fost un meci de-a dreptul 
fulminant. Gazdele au recunos
cut că un asemenea „duel" nu 
a mai fost pe stadionul Corvinul 
de peste cinci ani. Partida s-a 
jucat jntr-un tempo foarte ra

pid, cu 80 la sută din potențial 
și cu o ambiție ce a făcut ca 
tribunele să se manifeste într-un 
mod sud-american. Duelurile Ga
bor — Militaru sau Tița — Radu 
au depășit cota diviziei A, jn- 
trind, peste program, în caseta 
divjziei naționale. Corvinul a 
jucat un 4—3—3, iar Jiul i-a o- 
pus un 4—4—2. Corvinul a
jucat din nou „lecția Lucescu", 
iar Jiul a răspuns combinaliv 
prin „săgețile", Militaru, Radu, 
Cristescu și Milenovici. Corvinul 
a avut un Ioniță, iar Jjul are un 
Ghițan. Corvinul n meritat vic
toria, dar Jiul a fost foarte a- 
proape de un rezultat de egali
tate. Jocul a început în forță. 
Primul șut pe poartă a fost tri
mis de Militaru, min. 5. In min. 
7 Gabor a primit cartonaș gal
ben. Fault asupra lui Gașpar. 
Corvinul a executat primul cor
ner, min. 9, după care a urmat 
altul, ambele respinse de „calmii" 
Cioabă și Huza. Militaru și Radu 
au 
au 
lor. 
tul.

In min. 11, Militaru a fost 
in fața golului, preluînd centra
rea luj Milenovici, prea ușor, cu 
latul, premițîndu-i lui Ioniță să 
rețină. Corvinul a atacat imediat 
prin Gabor, centrare, dar Ghițan 
a prins, îngenunchind. Primul

„Sportul românesc", „Renașterea 
„Zori noi", „Unirea" (Alba Iulia),

șut al gazdelor a fost trimis de 
Petcu, min. 15, dar același Ghj- 
țan a reținut cu siguranță. Mi- 
litaru a fost peste tot 
„lăsat la vatră", fiind 
gul partidei, faultat 
Tița, Gabor. Petcu, 
forte al gazdelor, și-a 
sa, la fel și Stoica — 
min. 22 s-a consumat cea 
clară ocazie de gol. Bardac 
pătruns în slalom, printre 
mulți adversari (nimeni nu

CU
Dodu

dat primele „recitaluri" care 
schimbat „culoarea" fribune- 
Pixurile au notat evenimen-

terenul 
de-a lun- 
de 17 ori. 
triunghiul 

arătat cla- 
Gașpar. în 

mai 
a 

mai 
a 

faultat) și șutul său a trecut pu
țin pe lîngă poartă. Corvinul a 
avut trei cornere în interval de 
cinci minute, toate însă rezolvate 
de linia de fundași a Jiului. A 
urmat al doilea cartonaș galben, 
Sterean (min. 39), fault dur asu
pra Iui Dodu. în minutul urmă
tor, șut senzațional al „tunaru
lui" Dodu, de la 25 m, Ioniță a 
făcut paradă la vinclu. A fost 
tăcerea tribunelor. Huza a pri
mit și ci galben. A venit min. 36. 
Din careu, Tița a preluat balo
nul din cădere, voie puternic, 
direct în Ghițan. A urmat cor
nerul. De pe stingă. A resp ns 
Cioabă. S-a executat următorul 
de pe dreapta. S-a înălțat Tița, 
l-a jenat pe Gașpar și din 3 
metri a înscris, imparabil, cu 
capul. Tribunele au fost în „de
lir". Ghițan a respins cu picio
rul, min. 38, un șut de gol, tri
mis de Bardac. Stoica, presat, 

din careul propriu a trimis și 
el mingea jn bara porții lui Ghi
țan.

La reluare, Henzel a luat locul 
lui Milenovici. Corvinul a început 
cu o bară, min. 47.

Bozga a continuat 
o alta, min 49, Sterean. 
a trimis și el în transversală ba
lonul din 16 m, min. 51. Radu, 
min. 53, șutează peste poartă, 
iar Câmărășan, min. 54, la o pal
mă de rădăcina barei. Emjl Ma
rian primește galben, min. 56. 
Militaru este cosit la 25 m de 
poartă, min. 58. în min. 60, apă
rătorii Jiului scot golul doi, Dodu 
salvează încă o situație grea, 
Petcu luftează djn 6 m, iar Ghi
țan scoate senzațional un șut al 
lui Bardac, peste bară, min. 68. 
Benone Popescu îl înlocuiește pe 
Huza, min. 70. Militaru și Gabor 
„ies" din joc. Gașpar a primit 
galben (min. 73). în min. 82 
Ghițan este „imposibil" de învins j 
de Tița, din 12 m. Jiul are go
lul în bocancul lui Henzel, min. 
82, Militaru maj rezistă și la 
ultimul fault. Cristescu și Radu 
„se bat" <
Corvinul nu a mai contat în atac. 
Militaru a șutat violent de la 
25 m. Ioniță a prins. Bozga a 
primit galben (min. 89) Militaru 
pătrunde în careu, a driblat tot 
și din 14 m a trimis ultimul șut, 
al partidei peste poartă. A fost 
minutul 90.

Cupa României

Rezultatele concursului Pronosport din 27 seplcmhrir 1992

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

I'arul — Inter 1
Gloria — Dacia 1
Rapid — Sportul 1
Ancona — Napoli X
Atalanta — Cagliari 1 

loggia — Udinese 1
Inter — florentina X1

8. Juventus
9.

10.
11.
12.
13.

XRoma
Lazio — Genoa X
Faima — Breșei a
Pescara — Tormo
Sampdoria — Milan Anulat
Bologna — Ascoli 2

Fond de ciștiguri: 29137968 lei.

1
X

ETAPA VH1OARE, 4 octombrie; Eleclropiitcrc — FC Ploiești; 
Dinamo Oțelul; Sportul Studențesc — Steaua; Progresul Bucu
rești — FO Seleha Bacău; CSM Reșița — „U" Cluj Dacia Uni
rea Brăila FC Brașov; „Poli" 'Timișoara — Rapid; FC Farul — 
Umv. Craiova; FC Inter — Gloria Bistrița.

Fotbal, divizia națională
1

CLASAMENT I
1. Steaua 8 6 1 1 22— 5

1
•3 i2. Dinamo 8 5 2 1 19— 6 12

3. Rapid 8 4 3 1 11— 6 H
4. Gloria Bistrița 8 4 3 1 10— 6 115. Univ. Craiova 8 4 2 2 16— 8 10
6. Sportul Studențesc 8 3 3 2 13—’O 9 17. Oțelul Galați 8 3 3 2 6—10 9
8. „Poli" Timișoara 8 2 4 2 8—11 8
9. „U“ Cluj 8 4 0 4 8— 8 8

40. FG Inter Sibiu 8 3 2 3 14—16 8
U I C Ploiești 8 3 1 4 '2—11 7
l ' FC- Farul Con .'ani.i 8 2 3 3 13—14 7
13. I C Brașov 8 3 1 4 8— 9 7
14. Elcctroputcrc CimoVa 8 3 1 4 5— 6 7
L> Progresul București 8 2 2 4

3
9 1'? fi

16. Dacia Unirea 8 1 4 8— 8 G
17. CSM Reșița 8 1 2 5 6- '> 1 I

118. FC Selcna Bacău 8 0 1 7 2—20
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MINERUL LUPENI — ȘTIINȚA PETROȘANI 3—3 (3—3). Pro
gramată în perioada de întrerupere a campionatului, Cupa Româ
niei la rugby, a reunit, din nou, la start, echipele din Al și A2, 
care se intilnesc într-un patrulater, sistem turneu, d.sputîndu-și 
șansele tur-retur. Alături de cele două formații din Valea Jiului, 
în grupă mai participă Minerul Berbești și CSM Sibiu. Partida de 
la Lupeni, desfășurată sîmbătă, nu s-a ridicat la valoarea jocuri
lor din campionat, echipele jucînd mult mai relaxat și, în consî- 
cință, jocul nu a mai fost unul de maximă concentrare, oferind 
celor peste 1000 de suporteri mai puține faze-spectacol și mai 
multe inexactități. Minerul a deschis scorul în min. 9 cînd Piu a 
trimis din lovitură de pedeapsă mingea printre buturi, iar Știința 
a egalat, tot in prima parte, min. 39. prin fundașul Florea, care 
a transformat cu precizie tot o lovitură de pedeapsă. Nu s-a reușit 
nici un eseu, și în consecință rezultatul egal, c-’ doar două reușite, 
confirmă valoarea slabă a jocului echipelor, care deși au 
victoria nu au reușit să o obțină. Dimulescu și Rațiu au fost 
accidentați, iar arbitrajul nu a ridicat probleme, deși ambele 
mâții au părăsit terenul nemulțumite

Sîmbătă, Știința întîlnește acasă 
Minerul joacă în deplasare, la Sibiu.

MINERUL : Pingcrt, Ștefan. Dan, 
mulescu, Kelemcn, Ceru, Piu, Năstase, Pândele, Văduva, 
Patrichi.

de... rezultat.
pe Minerul Berbești,

dorit 
ușor 
for-

iar

Radu, Sușinschi, David, Dl-
Chiru,

ȘTIINȚA : Soare, Costache, Lotziko, Drumea, Bolea, Rațiu, 
Murcșan, Palamariu, Drăghici, Tvănuș, Medragoniu, Larie, Pancu, 
Suiogan, Florea.

I

Răducu, la S.V.D.C i Popice

I

e
... 1- •

După Un stagiu la Jiul, jn di- fi 
vizia A .și altul in divizia B, fosta țj 
extremă de la FC Caracal a luat 
drumul străinătății. Contractul Ș 
s-a realizat în condiții avanta-jj 
joase pentru Jiul, care l-a nego
ciat in materiale sportive, în va- J 
loarc de peste 1,5 milioane lei și 
el a fost semnat de ambele 
pe o durată de doi ani.

Pierzînd locul în echipă, 
Răducu a „realizat" deci, 
tura, într-un interval scurt, ofe- 
rindu-și serviciile formației din f 
Debrecen .Data transferului (ple. | 
cărji) este 22 septembrie 1992 și ’ 
expira în aceeași zi în anul 1994. •

ueortcen

părți '

IEmil 
rup-

Superiigă
MINERUL VULCAN — CFR 

JAȘl 5416—4998 (6—0). Partidă 
dominată de campioni, care s-au 
detașat prin seriozitate și dorință 
de victorie, apărind pentru prima 
dată în fața publicului in acest 
campionat. Gazdele au punctat, 
prin Leontin 
Silivestru — 958 
907 pd, V. Pișcoi 
+ Cărare — 843 
— 866 pd.

De la oaspeți, 
G. Covășală — 871 p.d. și C. 
Ciurdea — 856 p.d. Cu această 
victorie, Minorul conduce în cla
sament, deși este amenințată de 
Aurul Baia Mare, care a cîștigat, 
oarecum surprinzător, Ja Cluj, 
acolo unde pînă acum nu mai 
cîștigase nimeni.

Fotbal, divizia A, seria a Il-a
REZULTATE TEHNICE: Metalul Bocșa — 

FC Bihor 2—0; Corvinul — Jiul 1—0; Unirea 
Alba lulia — Tractorul Brașov 1—0; CFR Timi
șoara — UTA 1—1; FG Maramureș — Metrom 
Brașov 1—1; ICIM Brașov — Olimpia Satu Ma
re 2—0; CFR Cluj — Metalurgistul Cugir 4—2; 
FC Tr. Sevcrin — Jiul IELIF Craiova 2—1; Ar
matura 7 îlău — Gloria Reșița 2—1.

CLASAMENT

1.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
LI.
15.

16.
17

HI.

Corvinul
FC Maramureș

IC IM Brașov
Jiul Petroșani
Metalul Bocșa
Unirea Alba lulia 
FC Drobcta

Armătura Zalău
Mctrom Brașov
CFR Timișoara
UT Arad
Gloria Reșița
Jiul IELIF Cr.lios.i
CFR Cluj 
Metalurgistul Cugir 
Tractorul Brașov 
FC Bihor
(tlimpia S iii. Mair

iito \i:e 
i. I T Ar

ir

Pop — 978 p.d., 
pd, Ardac — 
— 864 pd, Nagy 
pd și Nedclcu
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BOX

s-au evidențiat •<

IOAN ANDREI 1N FINALA. 
Cu fel victorii în faza zonală 
(Rm. Vîlcea), pugilistul de la Mi
nerul Vulcan și-a cîștigat dreptul 
de a participa, în perioada 12— 
18 octombrie 1992, la turneul fi
nal, ce va avea loc la București, 
în sala Polivalentă. Născut la 3 
mai 1971, la Hunedoara, tînăruJ 
sportiv poartă speranțele antreno
rului său (Eugen Ljnța) și ale 
suporterilor. Ceilalți pugilitși, lo- 
sif Wăs, cat. 54 kg, și Jenei Ra- 
coviță, cat. 60 kg, au avut o par
ticipare onorabilă, clasindu-se 

în final pe locul II. Așadar, la 
categoria 71 kg, pentru prima 

dată într-o finală, un sportiv de 
la Minerul Vulcan. Succcsl

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
4
4
4
4
4
4
2
3
3
3
3
3
2
I
1
1 i

0
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
4
4
4
4
4
4
5

22_
15— 
14—
12—
14—
11—
9—

fi 
fi
9
8
9
7
8

12 — 12
7— 6

10—12
8— 10
9—10 

-12
■ 10
-26
-12

4— 0
8-11

II-
1 1

8-

12
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
4
1
3

Fotbal, diviziaB, seria a lll-a
REZULTATE TEHNICE : Șoiifiii 'Sibiu — FO. 

Caracal 4—1; Vict. C. de Argeș — Arsenal Re
șița 3—I; Gaz Metan Mediaș — Cimentul Ficni 
3—0; Minerul Lupeni — CS Tirgoviștc 1—0;
ROVA Roșiori — Minerul Matăsari 4—0; Me
talurgistul Slatina — AS Paroșeni 2—0; Electri
ca Fieni — Dacia Pitești 1—2; Metalurgistul 
Sadu — CSM Caransebeș 3—1; Minerul Uricani 
— Unirea Alexandria 4—2; Petrolul 
Minerul Anina 5—0.

CLASAMENT
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I
1 
4 
3 
3
2 
3 
I

Stoina —

< llimpi.i 
ui FC 
Bra-oV; (

M MC

Petrolul Sloin.i
Gaz Metan Mediaș
Dacia Pitești
Arsenal Reșii.i
Vict. C. de Argeș
Minerul Anina
CS 'Jirgoviștc 
Cimentul Ficni
Șoimii Sibiu
ROVA Roșiori 
Minerul Mătăsuri
AS l’.iroșcni

Unirea Alexandri.i
Met,din gistlil Sadu 
Minerul Lupeni
Minerul Uricani

CSM Caransebeș
Metalurgistul SUfln.i 

Elecțrica Ficni
FC C aracal

1
3
3
3
3
3
4
4
I
4
4
4
I
4
I
4
5
4
5
5

13 
10
9
9
9
9
8 <
8
8
8
8.

r

l

8 
.8

8
8
7
6
6
6
4

U- 
c.

1
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17
18.
19.
20.

ET.AI’A VIITOARE.
i ie mi — Șoimii Sibiu, 
do Argeș; Arsenal Reșița — G.iz Metan Me
diaș; Cimentul I icni — Minerul Lupeni; C.S i’ir- 
govi.lc — ROVA Roșiori; Mim 1 Matăsari — 
M' t.ihrgistul Sl.itmi. AS l’.irosvnl — Electrica 
I icni; D.iei.i Pitești — P țiului Stoin i; Minerul 
Xnin i M talund tu Siutu; CSM Cu insebct

— Uni a Alexandria.
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PUBLICITATE
COPIATOARE

RANK XEROX
prin S.C. ZORI NOI S.A

Relații la telefon 
______ 93 - 545972_______

n. MIXT S.A. IIRICMI
ANUNȚĂ

sco lerea la licitație de chirie a următoarelor spații: 
__ spațiul de la fosta Cantină a construcțiilor situată 

la parterul blocului 5 din str. Muncii;
— o parte din spațiul de la unitatea 309;
— o parte din spațiul de la blocul 11 G.
Licitația va avea loc in data de 15 octombrie 1992, la 

sediul Societății Comerciale Mixt S.\ Uricani.
Taxa de participare la licitație este de 3000 lei, (F. 80b)

EXPLOATAREA
MINIERĂ PETRILA

ORGANIZEAZĂ

concurs in data de 20 octombrie 1992, pentru ocuparea 
unui post de:

— CABANIER

Condiții de vechime: minim 5 (cinci) ani de activitate 
in domeniu.

Informații suplimentare la sediul exploatării.
(Factura 807)

UMLINtA ECONOMICĂ 
ROMANĂ

SUBFILIALA PETROȘANI

Anunță locuri disponibile hi cursul de

— M ARKI.TI NG-M AN \GEMENT-CONT ABILITATE

— LIMBA GERMANA 
începind cu data de 3 octombrie ora 8.

Relații ia telefon: 512100 și 513910, după ora II.
(1719)

PUBLICITATE

MICA PUBLICITATE!
ANIVERSARI'.

I .A ANIVERSAREA. zilei ’lc naștere, doresc suiorii mele, 
Bratu l-lorica sănătate. fericire și „La mult; ani'". Cu dragoste. 
Ti >ioiu Maria. (4808)

VINZAR1
SOCIETATEA Comt-1 ciala IMPEX KORALL SRL Lupeni vin- 

<li autocamion IFA 5 tone si autofurgon Robur, 3 tone. Relații la 
sediul firmei (480 4)

VIND combina nu zicală, radio-casetofon si orgă lumini. Te
lefon 543853. (4822)

VIND tractor U 650 cu remorcă, stare bună de funcționare. 
Telefon 545873 sau stația autobuz Piața Victoriei. (4811)

VIND apartament 2 camere, confort 1. Telefon 95/623514 între 
7—9 și 19—21. (4813)

VIND apartament 3 camere Hermes. Telefon 542537, orele 
12 — 17. (4814)

VIND cameră video Sharp VSH-11-C ..compact" concordcr. 
Telefon 966738361 Arad, sau 570083 Vulcan, după ora 17. (4815)

VIND Opel Kadett 1,6 Diesel. Petroșani, 1 Decembrie, 122/21, 
după ora 19. (4817)

VINO casă preț negociabil Lonea, Parcului. 23, după ora 18 
(4818)

VIND garsonieră confort I, zona Stadion, video Funai. Tele
fon 544508. (4820)

DIVERSE
IN SPRIJINUL AGENȚILOR ECONOMICI! „Pagini națio

nale" în municipiul Petroșani. De curînd a ieșit de sub tipar 
primul Catalog general de publicitate din România, editat de 
ROMPRES — Agenția „Pagini naționale", în SUA. In condiț’i 
grafice deosebite. Agenții economici de stat și privatizați din mu
nicipiul Petroșani doritori să intre în posesia acestor cataloage, 
ce cuprind majoritatea firmelor din țară cu obiectul de activitate 
adresă, nr. tel., fax. telex, sînt invitați. începînd c.u data de 
01.10.’92. între orele 9—15. la sediul Teatrului Dramatic „l.D. Sîr- 
bu“ Petroșani. Plata se face în numerar sau cu filă CEC. Prețul 
unui exemplar este de I 995 lei. Informații si înscrieri : telefon 
541154. (4823)

BAR-COLA Petroșani, strada Avram lăncii, nr. 8. scoate la 
concurs în data de 1 octombrie 1992. ora 10. un post de chelnerl- 
ță. Condiții: tinere sub 25 ani, absolvente de liceu. (4819)

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ garsonieră mobilată cu telefon și apă caldă (boi

ler) lingă Piața Petroșani. Telefon 550108. intre orele 18—20. (4743)
PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Negruț Cristina, 
eliberată de UP Petrila. O declar nulă. (4816)

COMEMORĂRI
PENTRU sufletul lui bun. pentru iubirea cu care ne-a încon

jurat aducem cu durere, dragoste și recunoștință, omagiul nostru 
la 3 ani do la despărțirea de cel care a fost

NIREȘTEAN ALEXANDRU 
un soț și un tată iubitor. Soția .și fiica. (4748)

SE ÎMPLINESC 3 ani de la decesul neprețuitului nostru cum
nat

NIREȘTEAN ALEXANDRU
Nu te vom uita niciodată. Familia Olaru. (4748)

SOȚUL, Gșula, fiica Alexandra-Berta, socrii, Șandor, Berta, 
cumnații Sony, Rely, Attila, Ella, Emil, Olga, Imre, nepoții Robi, 
Emilian anunță că se împlinesc 6 săptămini de la trecerea în ne
ființă a scumpei lor soție, mamă, noră și cumnată

ȘANDOR DANIELA
Chipul ci drag va rămine veșnic neșters în amintirea noastră. 

(4810)

țUZZLE disco-rock
RĂSPUNSURI LA SCRISORI. 

Mai mutțr citrlor ne-au cerut in
formații despre cei care se află 
pe primele două locuri in topul 
nostru (Diana Liciu, Galii Stro- 
iescLi, Petre Ciulea, Rozsj Emedy 
— Petroșani, Ion Todea — Lu
peni, C'nsti in Fieraru — Deva, 
Ecsy Balint — Hațeg) Snap și 
Dr. Albrin. Iată dalele: SNAP 
este un duet de rap-house. So
listul Duuou Maurice Butler 
aiias „Turbo B", are 25 de ani, 
avind-o la început ca parteneră 
pe .lackie Harris, cu caic a și 
lansaț celebra piesă „Tlie Po- 
wcr" in 1990. La ora actuală, so- 
li-l;1 esl<- Pennv Ford, grupul 
(•sie stabilit jn Anglia. Ultimul 
album „l'lie Madman's Return" 
Ic-a conturat și mai tare statului 
<le vedete ale rapului. DR. AL- 
BAN (|X’ numele adevarat Albaii 
Nw.'ipa) s a născut )a 26 august

1957, la Ugula în Nigeria. Fiu 
de medic, și-a făcut studiile la 
Stockliolm (Suedia). Mai are zece 
frați, unu.1 fund student la Ti
mișoara! A fost disc-jockcy, în
tre 1987—89 fiind șeful unei cli
nic) din Stockliolm. A debutat 
alături de Leila K1. pe discul 
„Hello Africa", numele viitorului 
LP, pe care se face cunoscut cu 
pi-esa „No Coke“. Are un maga
zin particular și o casă de discuri, 
„VVickend Records". Are o prie
tenă, .Icniffer. Ultimul său album, 
„One Love“ a fost numărul 1 in 
discotecile anului 1992, prin nu
meroasele succese incluse pe <i- 
cesl disc „One I,ove“ (titlul al
bumului), „It's My Life“, „Rcggae 
Gone Ragua", „Sing Halleluljahj", 
„Groove Machine 4“ ele. Discul 
conține 1 I piese

Gemi TUȚU

HOROSCOP
BAKAMȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
E vremea ca și pentru dum

neavoastră să răsară soarele._ 
speranței.
Nu-1 intîmpinați cu ochelarii

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Sînteți înclinat(ă) spre visare. 

Atenție însă ca trezirea la rea
litate să nu vă pară un... coșmar.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Puterea dv. de organizare este 
ăzi imensă. Folosiți-o în scopuri 
cit mai „ortodoxe".

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)
în dragoste vă veți bucura de 

o deosebjlă atenție. E bine, to
tuși să aveți și tăria de a spune 
NU.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Obișnulți-vâ cu gîndul că to
tul este trecător. Ceea ce rămine 
e doai amintirea. Căutați s-o Tă
ceți cit mai frumoasă.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Vă paște o criză financiară. 
Economisiți!

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Pentru azi, numai... surprize!
TAUR

(21 aprilie — 20 mal)
Dușuj rece de azi vă va mar

ca mult timp. Nu disperați! Și 
greșelile fac parte din ciclul 
vieții. »

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Posibile ..g;șfe“ pe plan profe
sional. încercați să evitați dis
cuțiile in contradictoriu cu su

periorii.
RAO

(22 Iunie — 22 iulie)
O zi bună pentru a face in

vestiții. Rezultatele vor apare 
mult mai tîrziu.

LEU
(23 Iulie — 22 august)

E bine să vă priviți dușmanii.„ 
fără ură și fără răzbunare.

FECIOARA
(23 augusl — 22 septembrie)
Posibile altercații verbale cu 

un... berbec. Preferați calea tra
tativelor...

PROGRAMUL 
TV

MARȚI, 29 SEPTEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Super Channel.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități
14.20 Muzica pentru toți.
14.50 Avanpremieră TV.
14,55 Pieuniversitaria.
15.30 Cursuri dc limbi străine.
16,00 Conviețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17,35 Salut, prieteni I
18,25 Fotbal: Steaua — Bohe-

mians Dublin.
20.20 Actualități.
20.50 Sport.
21.00 Alegeri '92.
22,00 Tclecincmatcca. GOANA 

J)UPA AUR.
23.10 Actualități.
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