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A trecut și 27 septembrie. O zl frumoasă, calmă, de toamn®. 
Alegerile s-au desfășurat și ele calm, civilizat, reprezentînd sflr- 
șitul — ce bine ar fi! — unei perioade de convulsii și violențe, da 
mineriade și alte agitații stradale, constituind in orice caz, un pas 
decisiv spre normalitate.

Cu acest gînd s-au prezentat la urne majoritatea alegătorilor. 
Rezultatele definitive încă nu le știm. Pînă atunci, dispunem de 
estimări, de rezultate preliminare puse la dispoziție de institutele 
de prognoză Pe baza acestor date, se poate intui ca rezultatele 
finale, pe care ar urma să le aflăm astăzi, nu vor diferi prea 
mult de cele anticipate de sondajele preelectorale, nici în ceea ce 
privește participarea electoratului la sufragiu, nici în ceea ce pri
vește... cî.știgătorii. Că pentru desemnarea viitorului președinte 
vom avea al doilea tur de scrutin nici aceasta nu e o surpriză. 
Era de așteptat Dacă datele prognozelor de la sfirșitul alegerilor 
diferă oarecum de prevederile anchetelor preelectorale, și acest 
lucru est? explicabil. Diferențele se datoresc ultimelor apariții și 
prestații ale candidaților în fața națiunii. Aceste apariții, confrun
tările intre candidați, unele de-a dreptul spectaculoase și edifica
toare privind charisma și valoarea candidaților, au ajutat elec
toratul să-și clarifice unele îndoieli, să-și întărească convingerile 
sau să-și schimbe opțiunile.

Alegerile au prilejuit pentru electorat o zf mai deosebită. 
Mulți dintre alegători au uitat, pentru moment, de mizeria vieții 
de fiecare zi, de nemulțumiri, de scumpete și inflație, de corup
ție... S-au dus la vot. S-au dus la urne in speranța că, prin opțiu
nea lor, vor contribui la schimbarea de la putere a celor nepotri
viți care au dus țara la dezastru și la promovarea altora, capa
bili să determine schimbarea în bine a vieții de fiecare zi.

Alegătorii au optat, adică, pentru schimbare. Schimbare, dar 
în ce sens? Pentru că schimbări au mai fost în ultimii doi ani si 
9 luni, schimbări care au adus haos și dezordine, sărăcie și decă
dere morală. Or, electoratul, omul simplu, nu de o asemenea 
schimbare e preocupat. Sătul de promisiuni, de lozinci .și de de- I 
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ȘI... DUPĂ ALEGERI
Tot mai mulți oameni, ce ni 

s-au adresat in ultimele zile, 
reclamă același aspect, al apro
vizionării cu zahăr subvenționat, 
produs devenit, de prin iarnă, 
o raritate absolută.

Știm, din spusele guvernării de 
pinj acum, guvernare impusă, 

nu de electorat, ci de alte inte
rese, .ivind ca pretext mineriada 
a patra, că în România, chipuri
le, nu s-ar mai fi produs sfeclă 
de zahăr, că in Iugoslavia a 
izbucnit războiul civil, că din 
Cuba a înțărcat vaca, odată cu 
desprinderea țâri noastre din blo
cul socialist, că...

Adică, știm că orice s-ar în
cerca, din punct de vedere al 
aprovizionării populației cu za
hăr subvenționat, totul rămine 
doar o simplă iluzie, alimentata 
și mai mult de guvernul Stolo-

Sccția de mobilă Livezcni

Și totuși se 
muncește !

D.h i l,i secția de mobilă dm 
Pctrila situația este critica, nu 
acel iși lucru il putem spune des
pre s« ț! i de mobilă din Livezcni 
a SC „S,irmismob“ Deva.

In ziua vizitei noastre aici, 
domnul șef de secție era încă în 
concediu, astfel câ interlocutori 
ne au fost domnul Septimiu Ca
zan de la serviciul producție 
(venit de la Deva, pentru a-1 în
locui pe șeful de secție pe pe
rioada concediului acestuia), șl 
doamna contabilă șefă.

Am aflat din dialogul pe care 
l-am purtat, că dacă la Pctrila 
nu se lucrează dccît cu 30% din 
personal, restul fiind in șomai 
tehnic, «aici situația este exact 
Inversă: 70% din personal este 
angrenat efectiv In procesul de 
producție, 3O7o aflindu-sc, ine
vitabil, în șomaj tehnic. E bine? 
E ratt? N-am putea să ne pro
nunțăm.

Și totu.-i, de unde această cri
za acută în industria mobil i din 
România, care — așa cum a do 
vedil o și BIFE '92 — se afla pe 
primele locui i din lume la acest 
capitol? Este adevărat, la noi lip.

Tihcrili VINȚAN

(Continuare în pag. a 2-a) 

jan, care nu o singură dată a 
promis că se va aduce în Româ
nia suficient zahăr subvenționat 
pentru a se recupera restanțele 
de la rațiile stabilita pentru 
populație. Deci promisiuni, tot 
atitea amăgiri pentru populația 
devenită, tot datorită guvernării 
amatoriste, din ce în ce mai să
rai ă și deci interesată și mai mult 
in cumpărarea acelei rații de za
hăr la preț subvenționat.

Dar toate promisiunile legăte 
de China și de cele 50 000 de 
tone de zahăr, precum și amețea
la de pînă acum, cel puțin de 
la noi din Valea Jiului, cu mașini 
plecate după zahăr la vapor, eu 
alte asemenea povești, nu au a- 
vut nici darul să aducă zahăr 
subvenționat, nici să acopere ra
ția, cel puțin pe pei ioada nomi
nal zatii de guvern.

Glicorghe CBIRVASA

(Continuare în pag. a 2 a)

ZIĂRUTTZORI NOI" A OFERTE 
GRATUIT, DOUĂ BILETE LA

MICHAEL JACKSON
«lin partea participantelor — tragerea la sorți pentru cele 
doua bilete oferite gratuit de ziarul „Zori Noi" la concer
tul cu MICIIAEL JACKSON (și Snap).

I)in urna cu biletele celor care au răspuns corect, au 
ieșit ciștigătoare surorile FRANCISCA <23 ani) și MARI \ 
(16 ani) GIIEȚA «lin Petroșani.

Din discuțiile purtate la un pahar «le Pepsi Cola 
(sponsorul lui Michael Jackson), înaintea tragerii la sorți, 
cele două s-au dovedit adevărate enciclope«lii in materie 
«le Michael .Jackson.
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’u 
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Remarcabil fair-play u| celei care nu a ieșit cîstigă- 
toare, \ cronica Nagy, din Lorica, care, printre lacrimi «le 
regret, le-a felicitat pe surorile Gheța!

Scurte declarații ale «clor două cîștigatoare: francisca;. 
„Este un moment inedit, mai ales că va mai concerta un! 
nume celebru, Snap!" Maria: ,,Ma bucur teribil, într-ade- j 
văr am avid, mare noroc, să cîșlig alături de sora mea!"

I'edcitîndu le, vă promitem un reportaj amplu de la 
concert într un număr viitor a) ziarului.
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dm IJucui 'C.-ti iar la Ti itr il
„Alhamln .a" ta a'i'.l loc conf. lin-
ța de pre sâ oi ganiz ilă de „1 le d
The Worl 1“

• loi. 1 oc'ombrie avi •■ui li
stadionul N.ițion d sa Ij pos.liil
de l.i or i 1 ! In d- -viii 1 i i on
cei tuflii Mi •h.i'l 1 i 1.1 n. v i
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AEL JA
cinta grupul Snap (cunoscut noua 
din marele hit actual ,.1’liitbm Is 
A I >ant or").

• Au fost refuzai oferte pen 
Iru Solia, Budapesta și M ivirt'i 
Michael Jackson va mai vini i la 

I -mir Ist.mbul si Ati n i
• In ace I turn ’u .J >in>;oi otis 

'.Voi ,d I mi * *,  Micii el Jackson i

• Conb'tința d - presă îi șiip-r. 
starului american a avui I >c i rl, 
la Teatrul Cazino Victoria, In 
prezența a peste 150 ziariști ro
mâni și străini.

• Astăzi Michael J.v i.'-un n vi
zita orfelin itiil „Sf E- a'i rin i“

C K S O N
susținut pi imul concert Ia 27 iu
tii . pe stadionul „Olympia" din 
Munthen. |

• „l’ai ameți ii“ fizici ai lui Ml-j 
chael Jackson: născut la 2!' au- I 
gust I95H. la Garv, Indiana (SIJA) 
Are 1.7â m. fin loj par negru-ochi 
căprui.

Gemi 1IJȚtt
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Năstrușniciile primarului(l) I Curiozități
Am auzit, nu o dată, oameni 

dezamăgiți de activitatea noii ad
ministrații publice. Se așteptau 
Ia mai mult, la schimbări mai 
clare in viața și Înfățișarea ora
șului nostru. Voi încerca să le ex
plic de ce lucrurile nu merg la 
modul cel mai fericit. Ca unul 
care cunoaște din interior meca
nismul.

Consiliul ales în februarie a 
di-pășit repede imperfecțiunile 
începutului: discuții extinse prea 
mult în timp, redactare necores- 
punzatoare a proiectelor de ho
tăriri etc. Deși multicolor, din 
punct de vedere politic, consiliul 
funcționează orientat do un sin
gur crez: binele orașului. Nu s-a 
făcut niciodată caz de apartenen
ța unui consilier la un partid sau 
altul, problemele în discuție fi
ind singurul lu< ru important. E- 
xaminarea atentă și nuanțată a 
acestor probleme, cu argumente 
pro si contra, dar cu respecta
rea opiniilor tuturor s a fin .liz.it 
în acele hotăriri cari' ar fi tr huit 
♦t astituie. alături de legile in
i :ic cadrul normativ de ac- 
ț m« al executivului.

>. . . ulivul 'a provenit in Vita
litate din cadrele fostei primării. 
,t. iod in frunte primarul nou’ a- 
' in ■•.rsoan.i domnului in- 
; .'ier .Stoicu'a. Xb a instalat in 
funcții. dl Stoi’Uța a decis do
rn..1; i și mr.t.ina chioșcurilor
ii n*.t  lite, in 
id < i d" a restabili ordinea și de 
a r dl arterei principale aspec
tul civi’izat. lucru bun de altfi 1 
numai că d< aici si pină la abuz.

mi era des.it lin pas.
Primul abuz ți-a avut originea 

in neînțelegerea de către dinstil 
a rolului consiliului, neînțelege
re care continuă. Domnia sa s-a 
repezit sa facă lucruri pentru ca
re nu avea acoperirea legală, a- 
dică o hotărîre în acest sens a 
consiliului. Atunci cînd au apă
rut dificultățile cu cei vizați să 
fie strămutați peste noapte a a- 
cuzat consiliul că nu îl ajulă.

Un alt consilier 
dezavuează 
activitatea 
d-lui Stoicuța
Consiiiul a fost pus efectiv in
tr-o situație delicata intrucit ni
meni nu s a gindit tă puma ac
țiune, „constructiva" a noului pri
mar va fi una demolatoare și 
nici nu se avansase din partea 
primarului vreun proiect de ho- 
tarire. In consecință. s au consti
tuit doua comisii de investigație 
vizind spațiile comerciale în
chiriate sau construite după 1989 
si in hotărirca care a rezult ît 
sa stipulat analizarea de la caz 
la caz a legalității intrării in 
posesie cu ușurință și penalizarea 
acelor persoane din fosta primă- 
i ie care au emis fel de fel de a- 
vize și autorizații de amplasa
ment și construcție. Credeți lă

s-a dat curs acestor puncte? Nici 
vorbă.

Nu s-d dat curs nici hotăririi cu 
privire la taxele de pă-șunat, e- 
misă din vreme. Majorarea taxe
lor de pășunat era necesară, pen
tru a sc constitui fondurile ne
cesare lucrărilor de întreținere si 
refacere a pășunilor alpine. A- 
tent cumpănite în comisia pentru 
bugete, aceste taxe s-ar fi ridi
cat la sume rezonabile, cu ușu
rință suportabile. Deși hotărîrea 
trebuia pusă în aplicare în timp 
util, dl primar a venit ulterior 
cu un alt proiect de hotarjre, vi- 
zînd modificarea cuantumului ta
xelor. proiect respins de consiliu. 
Urmarea a fost că oile și vacile 
au urcat la munte fără ca taxele 
să fi fost achitate înainte, așa 
cum era normal.

Modul cel mai sigur și eficace 
al consiliului de a-1 ajuta pe II 
primar este acela de a-i oferi la 
timp hotăriri bin-z ch bz iile, 
re sa legitimeze ceea ce I 
Dar dacă domnia 
le respecte, atunci 
sa se lamenteze că nu este ajutat. 
Nu se poate cere 
nei comisii care ■ 
stirpirea ciinilor 
se poate să atribui spații, fie ;i 
COMTIM ului, fără procedura le
gală d< rigoare. Nu se poate? să 
te superi atunci cind ți se atrage 
atenția asupra ilegalității și să 
părăsești consiliul în plină des
fășurare. Nu se poate să-ți la i 
un obicei din a telefona la toa
te ministerele in speranța iltizo- 

„cei de sus" iți rezolvă 
abil-

. ca
iace, 

sa nu vi ea să 
nu este cazul

• înființarea 
să 1 ajute 
vagabonzi.

Și totuși se
(l'im n p din pag l)

scsc corn n/ih pentru i spoit. 
Sau. d.r.’.i ele exista, iot insufi
ciente’. La secți i din L.vezcni au 
fost cm.miale 7Jtl d suporturi 
de umbrii pentru (l.Tin.inii.

Cri ntapb- sint mm i in dezvol
tarea acestei ramuri a industriei. 
Pont: o ca prețuii <■ la m iteride 
prin an crescut extraordinar, 
sd 'iii au ciesiut exi l nt și ele. 
In ru cate a dus la o ere t e e- 
x .i'.a a [iu țulni mobilei. Si
e :ir ... să fi" api. In->ă a< astă 
< ’■ t i a dus la scad re.i ■ în so
ri' . A ' f 1 i it, l i o a ..rtu.il.î. 
in oi al f iliricii d ii.ol:- lu ele l.i 
1 ni C’J'tâ 23 d rmitoarC 
S\l: IIS l.a prețul dc l-’iliMi) lei. 
377 i.,zi pantofi la 70n(l |oi/'l.u ■, 
pr- — ,m i alic produs, care ii 
a t i, i ben fii larii.

muncește ! j
Esle <ulevar.il că poate fi ] 

incerc.ita, totuși, o stimulare a j 
vinzarilor, prin expunerea mo- t 
bilei in cadrul unor magazine pri- j 
iute din Valea Jiului siu din ța- . 
ra. Dar si aceasta metodă este J 
zadăi ilicită, după cum ne spune1 
doamna contabilă șefă, de șeful > 
gării, care nu pune la clisjjozițio l 
vagoane de transport. O alta pro- ț 
bleina deosebit de grava este, și ț 
aici, ca p< sie tot pe platforma » 
din l.iv'-zcni. lui tul d m.ili rii ' 
primo, pi a tiuit cu asiduitat" de 
țig.mi.

în ansamblu insa, e totu.i b ne 
ea aici nu est.- atit de taioasn a- > 
inenințaiui Ș m.ijului. l’ri ite că s 
x" va rec "ni curind li stindardul I 
g. n< ral al țari noastre, in ma- 
tr . ic de mobila, adică locul 5 
in lume. Totul depinde num ii le 
. ditate ?i... L ivdi i<iri.

rie că „cei de sus" iți 
problemele, uncie in mod 
ziv asumate.

Consilier muniii|».il 
Gabriel CRISTESCU
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electorale
1. CLASAMENTUL LONGEVITĂȚII

1. — Ion Gheorglie Maurer
2. — Dr. Petru Groz.a
3. — Constanlin Dăscălescu

4751 zile
2642 zile
2393 zile

2. CEL MAI LONGEX IV PRIM MINISTRU „ISTORIC**
L — I»n I.C. Brătianu 3641 zile

in patru serii <le guvernare.
3. CEA MAI REMARCABILA „STABILITATE**  

TOTALITARA
1- — De la 23 August 1914 pină la 22 Decembrie 1989 

(15 ani) au funcționat 9 prini-miniștri.
4. RECORD — CEA MAI SCURTA PERIOADA DE

11 NCȚIONARE CA PRIM MINISTRU
1. — Dr. Constantin Angelcscu 4 zile

<le guvernare
5. MEDIA ZILELOR DE GU\ ERNARE IN PERIOADA 

17.01.191 1 — 23.08.1914
— Prim-miniști i
— Zile totale de guvernare
— Zile medii de guvernare

33
11159 zile

338 zile
6. MEDIA ZILELOR DE GLA ERNARE IN PERIOADA 

„COMUNISTA**  DE LA 23 AUGUST 1944 LA
22 DECEMBRIE 1989

— Prim-ministri
— Zile totale de guvernare
— Zile medii de guvernare 

pe cap de tov. președinți
7. — Petre Roman
8. — Teodor Stolojan

9 tovarăși 
16151 zile 
1795 zile

486 zile

Promisiuni si
f

(I : mare din pag 1)

A . uni, au fost ;d"gi rile a i"i- 
vun.i de pin.i aci.m, care a la- 
cut, d. bine d lă'n, un an de zi
le verliime. -e va duce Se >.a 
d ..ce probabil u promisiunile 
vale . u lot și m ii al s cu • f< c- 
lele sale dezastrul i'.c produse 
rnarii majorități a populației, a- 
ti! s.il.iri.de, cit și r| albi natuiu. 
la*  noi toți vom ramine cu i mi
sei iiilcle unui an di zile dc amă
giri și speranțe m mulinitc, cu 
gindui ca. poate, plite cinci,i o 
sa ini ei ce sa fai a mai mult dr- 
cit a tacul <11. Stol ijan i fulmi
nanta lui br gadă utistic.i ,i- 
Jtinsa la guvernări1, după inde- 
iun i ți s. rioase d> zbateri cu i ei 
mai miri și mai tui lideii poli 
tici [ie care ii avea p" atunci e- 
Șichierul politic al României.

Din păcate insa aceste con«e- 
cinU? vor fi greu de sin montat din 
ci*  va motive lesne <1. înțeles. Jn 
primul rînd ne aflăm în pragul 
iernii și .știm cu lotii <ii, nu nu
mai la noi în Vah i Jiului, el pe 
tot cuprinsul țarii, investițiile in 
materie de dezvoltări a resurse
lor de energic «ii fost minime nu

nemulțumiri»

numai in anul [ic care ni curind 
o să-l indicii m. ci in ultimii doi 
ani și iinn.it ite, < ă mi'iiul su
ficiente resursj, energetice, ter- 
mofiearea marilor orașe va fl 0 
problem.î deosebita; ca aprovi
zionarea < u gaz met m se rezuma 
Ja unele rezerve mult mai mici 
rlccit piua acum, pentru că s-au 
redus cantitățile importate; că
prețul la benzină, motorina și
alți carburanți precum șl la 
combustibili solizi a cunoscut mai 
mult" crești ri succesive și rm eș
ti exclus să cunoască noi salturi, 
car i d. v aloi izarea artificiala a 
monrrl j naționale față dc dolarul 
american si celelalte valute ale 
lumii continuă cu intenții sinu
cigașe; ca prodnsidi agroalimen 
laTe sini și insufirienli dar și 
foaite si umpe și multe, multo 
alte argumente care ne fac să 
nu fim prea incro/âtori in promi
siunile făcute electoralului <lc 
lupta pentru < iolan a partidelor 
politice Dar totuși credința ca 
vom izbindi nu trebuie sft ne 
părăsească, deși știm că ne va fl 
foarte gn u. Dar, oare nc a fost 
Vreod.ila ii>-or7
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l'iirticiparea Ia voi înseamnă participare la actul guvernării.

Nc scrie citiorul nostru Văsile 
Ign it din Vulcan. „Sint un ado
lescent lisător, romantic sau care 
li.iJucimază?". Urmează apoi rîn- 
duii măgulitoare pentru redacție 
și citev.i aprecieri cinice asupra 
proprie-i creații. In partea a doua 
a scrisorii sint cuprinse doua în
cercări poetice de tinărului nos
tru corcsponrli nt.

Judecind cu „iiwma" și nu „cu 
mintia", am fi dorit cu versurile 
să fie publicabile. Din nefericire 
nu este așa. Sintein ncvoiți sa 
spunem nu. Dar mai trebuie să 
adaugiim citcva idei. Tinărul Va- 
sile lgn.il ( sic unul din cei foar
te mulți care b it la ușa lit( ratu- 
rii fără a avea îndrumarea ne
cesară. Dintr-b eroaie deosebit de 
gravă pentru cultura română (chi
purile, Doamne erau comuniste, 
erau d’.ih- ('întări României") ce
naclurile literare s an „dus pe 
copca". Azi avem boul icuri. (Gu 
o-ii). Staturi iiilliiralc nc dau al
ții, fură nici un dram de simți
re româneau fi. dar eu „ven|p» i“

in buzunare și... cotă dc hirtie a- 
dusă „dc afara", in cu totul alte 
scopuri decit cele culturale. Să 
fim bine înțeleși. Nu este vorba 
numai de V.I. din Vulcan, ci de 
o întreagă pleiadă de talente in 
toate (lomeiude spiritualității, con
damnate sa piara intr-un regim

Un răspuns
de „cultură de piață", în detri
mentul limbii și tradițiilor româ
nești. Nu nc mai recunoaștem fol
clorul, luptăm pentru Eniincseu, 
luptăm pentru „Madrigal", pen
tru CaraRialc și Enescu, pentru 
doina și balada noastră, pen
ii u dreptul de a spune .dor" fa
lă a ni sc pretinde sau a cerși, 
Ja modul ordinar, clauza națiunii 
celei m.ii favorizate în cîntarea 
doinei. i în cultură, „Aia" cu

clauza, să mai vină să învețe și 
ci de la noi ce înseamnă a cons
trui. in răstimpul a două bătălii 
penti u neatîrnare sau a două răz
boaie mondiale, „Voronețul" .sau 
„Coloana Iul Brâncuși".

Revin la timpul prezent. Copi
lul din Vulcan încearcă la porți
le literaturii. Cu timiditate șl CB 
inima sinceră. Face greșeli. Ver
surile >> sml inert ncffublicabîle. 
Pentru că cenaclul din orașul lui 
a dispărut, pentru că nc este subit 
„rușine" să spunem <u avem po
eți intre noi de teamă să nu 
nc certe Andrei Pleșu sau Mano, 
Jcsdi, sau nenea Sâni, de dincolo 
dc Atlantic, adică &la care nu atfl 
la el doina și o vrea, sub formă 
„de piață" și pe a noastră, că 
nu-i mai ajung pieile roșii. Va- 
silc. băiatule, ce pot srt-ți spunî 
Vino la redacție, gfi stăm Uri 
ceas, două de vorbă, să ne spu
nem una, alta, s& ne strădulmi 
împreună a pătrunde frumuseții# 
graiului nostru străbun

Iloiațiu AI.EXANDREM U

levar.il
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Ultimele estimări
Rezultatele alegerilor parlamentare, In 230 de secții de votare, 

din cele 252 urmărite de INFAS-IRSOP-TVR. pe baza datelor ofi
ciale de la ora 18, se prezentau astfel:

PENTRU CAMERA DEPUTAȚILOR
C D.R. — 20,4 la sută, 81 locuri 
F.D S N. — 27,4 la sută, 107 locuri 
F^S.N. — 10,4 la sută, 41 locuri 
P.R.M — 3.9 la suta, 15 locuri 
P.U.N.R. — 7,9 la sută, 31 locuri 
U.D.M R. — 7,4 la sută, 29 locuri 
P.D.A.R — 3.1 la sută, 12 locuri 
P.S M — 3,0 la sută. 12 locuri 
Alții — 10 6 la sută

PENTRU SENAT
F.D.R. — 20,3 la suta, 34 locuri
F.D S N. — 27,8 la suta. 47 locuri 
FSN. — 10,1 la suta, 17 locuri
P.R M. — 4,0 la sută, 7 locuri 
P.U.N.R. — 8,1 la sută, 14 locuri 
U.D.M.R. — 7,5 la sută. 12 locuri
P.D AR. — 3.3 la sută. 6 locuri
P.S M — 3 5 la sută. 6 locuri 
Alții — 8.9 la sută

Situația voturilor obținute de candidați] în funcția de preșe
dinte se prezenta procentual, astfel, la ora 18 
fon lliescu — 46,8
Emil Constantinescii — 31.7 
Gheorghe F'jnar — lo.n 
Caius Traian Dragomir — 4 7 
loan Mînzatu — 2,9 
Mircea Druc — 2.9

Polițiștii din Petroșani 
merg la Michael țackson
• ».<i un tel dc incident ma-

joi iu perioada campaniei elec
torale sau in ziua alegerilor • 
„Pracl,-<-, poliția n-a a'ut piogrjm 
tn uceufti perioada. î-a lucrat 
m»n stop” • Efectivele au LoA 
completate cu ekvj de la Școala 
dc subofițeri • Maximum de 
alt nție, in vedere® preveni! ij u- 
nor acte antisociale se va acorda 
și ia ol doilea tur de scrufjn pen
tru pr< -,edinție • 60 dc polițiști 
dn valea Jiului il voi vedea 
„livc;" pe Michael Jtickson.

— Domnule maior loan David, 
latre <lv., in calitate de șef al 
Poliției municipiului Petroșani, 
au parvenit semnale privind <■- 
venimente nedorite in timpul 
campaniei electorale sau in ziua 
alegerilor?

— Nu, nu s a .selMH.il.it ni i 
Un < = nunent. dș nici o națma, 
pe linia păstrării ordinii si li
niștii publice. Totul a d'-cins 
noi mal. Au fo^f eiteva caruri ds 
ri.irx-r*  a unor af e din m el i 
c.iri nu erai; afișate in locurile 
I . i/ute.

— Rupte intențional?
— Cr 1 •a, m.ij utjnd, rnp’e 

<l< . --t tenii deranjați că au fo,t 
•if ite a. alo. fn alte Jocuri, in 
ri|. autorizate spre afișai'1, afi- 
ș*le  -.ini intacte ‘.au aproape in
ia t.

— Datorită cărui fapt credeți 
dv că riu s-au semnalat ini i- 
lleill" ’

— \ fost o mobilizare a Iu. , â- 
torj or de poliție in această p'j-i 
r.oadâ, pentru noi neexistind, 
practic, program. Am Iun al 

Ti m stop.
— Duminică, în ziua alegerilor 

* a semnalat ceva deosebit9

•— In afară dc cile va aglome
rări de ki linele secții dc votare, 
nimic. De fapt, acolo nici nu se 
punea problema să intervină po
liția. Era vorba, pur și simplu, 
de o ma'ă mai mare de cetățeni, 
alegatori, care așteptau civilizat 
Ja rind să-și exercite dreptul de 
vot. Dccj, nicidecum de intenția 
de a crea dezordine. Ce doresc 
sa relev este că și cu această o- 
cazic, cetățenii au dat dovadă de 
civilizație și disciplină.

— Domnule maior, in ziua vo
tării am observat — să zic așa — 
poliție străină, adică lucratori de 
poliție pe care nu i cunoșteam. 
( ine erau ei?

— întrucît, in ziua alegerilor, 
a fost nevoie sa asiguram doi 
lucratori de poliție la fiecare sec
ție de votare, am font ajutați, de 
Școala de subofițeri Sljțina, cu 
cadre pentru a acoperi toate sec
țiile de votare. Aceasta in con- 
d il£ in care, de la Petroșani, 
i .1 fost repartizați polițiști la 
punctele de poliție arondate — 
Ilarii, Pui, Salaș — pentru a asi
gura, și acolo, de<fășiirarca in 
bune condiții a alegerilor.

— .Nici pe acolo nu s-a pclrc 
cui nimic deosebit?

— in toata zon s de respons î- 
bilitale, de la ieșiiea din Hat g 
și pinii In ieșirea-din Urii mi, nu 
s-a scmn.il it nici un incident.

- Sinlcli pregătiți și pentru 
al loilea tur dc la președinție? 

Sintem pregătiți, dar pinii 
..tui i avem o altă misiune: vom 
trim ? 60 dc lucrători dc poliție 
din Vile*  Jiului pentru a ajuta 
la mc iținerca ordinii la concertul 
Clin București al lui Michael 
Jik k on.

Gheorghe OITEANU

Pas spre normalitate?
(I'rmaie din pag. I)

clarații dc principii, alegatorul truiește. simte, cu ac miale, nece
sitatea unoi schimbări efectivi și palpabile, I i n. ficc pentru el și 
semenii lui, cu efecte constind in condiții mac ar minime dc viuiă 
demnă, civilizată.

Chiar daca actul de la 27 septembrie a avut pentru unii mo
tivații sentimentale, majoritatea electoratului a votai din bună 
credință și convingere pentru lista foimațiunii și candidatul cart, 
a prezentat garanția schimbării, oprirea cursului degradării și re
venirea vieții sociale la normal Desigur, „normal" nu înseamnă 
revenirea la trecut, clnpă care mai ofl< az,< unii nostalgici, la ega
litarismul forțat și colectivismul „epocii <-].■ aur". Dar, nu înseam
nă. nicidecum, nici inegalitarismiil polarizat la maxim, Individua
lismul feroce, fără scrupule, anarhia și dezordinea de balamuc a 
„satul1 .ara ciini" stare la care am ajuns, în perioada „capitalis
mului sălbatic", postrevoluționară, care a transformat viața omului 
sțmplu intr-un adevărat coșmar.

Deci, schimbare și normalitate. Dar reală; nu >L magoglo. co
rupție ți fărădelege, dar nici servitute voluntară și <h rnocr.iție di’ 
rftrsdfl, ci o speietate a dreptății și demnității.

Meciul Corvinul - Jiul

Dincolo... de rezultat
• COR\ INUL: Ioniță, Bcjena- 

ru, Bozga. Sterean, Haidiner, Che- 
zan. Bardac. Petcu. Gabor (min. 
85 Crăciun), Ti ța, Marian (min 
89 Păcurar).

• JIUL: Ghițan, Cămarașan, 
Gașpar, Dodu, Huza (min. 70 
enohe Popescu), Cioabă. Mili-

taru, Stoica, Miienovici (min. 46 
Ilenzcl), Radu, Crislescu.

Aproape toți cronicarii au ca
ut de acord asupra notei de 8,a.

• Jocul a fost curai, de.și s-au 
primit 6 cartonașe galbene. Sin
gurele discuțij asupra arbilraju-

zzzzzzz"zzzzzzz/zz«z/zzzzzz/zzzzzz//zz//z

ui au fost la cele doua faze de 
itac, cinci... centralul putea „se ta
le" cartonașul roșu, alît pentru 
Sterean, cit și pentru Gașpar • 
Jiul a avut o puternică galerie 
cu peste 1000 de suporteri * Ga
bor l-a felicitat, la sfirșitul par
tidei, pe dl. director Tudor, Vir- 
gil Stoica pe Mitică Marcu. Pelcu 
pe Cioabă, conducerea Corvinului 
și ziariștii pe domnii Drăgoescu 
și Spiru • Galeria gazdelor, care 
a primit cu ostentație echipa 
Jiul, a trebuit, în final, să a- 
plaude la scenă deschisă pe 
Ghițan și întreaga echipă .Jiul.

Fotbal divizia B

„Foarfecă” lui Păuna
PesteMINERUL LUPENI — CS T1RGOVIȘTE 1—0 (1—0).

1500 de spectatori au urmărit o partida de mare luptă, redusă, la 
un moment dat (repriza a 11-a), la un duel Minerul — Soare (por
tarul oaspeților), ultimul aparind, de-a dreptul formidabil, in 
trei situații limită.

Elevii lui loan Rus au inceput promițător partida, atacind in 
valuri, fiind excelent dirijați de Kraulil, care, duminică a fost 
vioara intii. distribuind pase, centrări și creind numeroase cu
loare ele șut pcntiu coechipieri. Golul a căzut ca o consecință a 
dominării cvasi-totalc a minerilor și a fost înscris printr-o splen
dida execuție (foarfecă) de ex-diviz;onarul A, Viorel Păuna, care a 
reluat direct in poartă o centrare venită de pe partea stingă, min. 
30. Repriza a doua s-a desfășurat aproape in întregime in tere
nul advers, oaspeții au șutat o singura data la poarta lui Flicheș. 
Ocaziile de gol s-au „scurs" insă pe lingă poarta norocosului Soa- 
ro, care, in mm.49. a apărat o lovitură de pedeapsă, executată 
puternic de Krautil, plecind inspirat pe direcția mingii. Oaidă, 
Nelu, Păuna. Șerb, Popa Ionel au avut fiecare golul in picior, dar, 
ori au șutat pe lingă, ori ultimul apărător a intervenit salutar, fă- 
cind ca scorul să nu ia proporții. A debutat, in acest joc, Vclciov 
(Utilajul Petroșani) și a reconfirmat valoarea Lumperdean.

Constantinescii ratează, 
înscrie..*Șteionî

METALURGISTUL SLATINA — 
AS PAROȘEN1 2—0 (1—0). Meci 
greu pentru ecbij a Jui Gogu 
Tonca, holarilâ să aduca, de a- 
Lna, jjiimele puncte, pentru a 
confirma valoare j lotului cure 
ii da dn piui sa aspire și la așa 
ceva. Șj nu a fost departe de o 
surpriză, pmlru că Șlefoni a în
scris un gol perlec l 
1—0, pentru gazde 
in prima faza, dur 
Jior la semnalizarea 
unuia dintre tușii ri, 
c ui pe țoală dllrala 
djscordnnta.

Metalurgistul, cu 
proapc reclădită, a
Jithți.Ie, crelndu-și numeroase o 

căzii de a mana, clar Oprița, Nâ- 
crc-ală, Dodenciu au inchi ; in 
ultimul moment culoarele, ținind 
rezultatiil cit mai sirius.

Gazdele au deschis scorul
min. 8, prin Alcxc — șuțiil ac c s 
tuia a cjsvjat în poartă dinii un 
adversar. In mm. 25, Contlanli-

valabil, Ja 
gol acord.it 
anulat ultc- 
m isțenta ti 
care au fă- 

p.ii'ltcli'i noUi

o echipa d- 
condus osti-

In

rori< i. si i’i.ri.iga

„Navetiștii" 
succesului
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JIUL l’ETRILA 
BUCUI’EȘ l’J 
După V'Ctoria dc la '1 ngovișle, 
jiuljșlii laru arena, fAclnd n.i- 
vela La Vulcan, au mai repurtat 
încă una, acumulmd 1 puncte 
și oferă, acum, suporterilor ga
ranția unei comportări meritorii. 
■Scorțca 894 p.d., Gjțețea 
Marian 394 p.d.. Ilordilâ 
JXibricfl 864 p d., C'ovaei 
t ini autorii su< ce siibii.

oaspeți, s-a remarcat in mod dca- 
icl>i4 C. isfian Sanducu 880 p.d.

A
5249—5033 (ti—0).

892 p.d 
«83 p.d .
822 i

Dc Io

» Nu au avut loc incidente • Dacă 
ar li sa notam jocul Jiului, acesta 
nu poate primi o notă mai mica 
docil a adversarului • Ghjțan, 
insă, deși învins, o primește po 
cea maxima * Jiul a semănat 
sîmbătă. cu echipa' anilor 66— 
'67, cjnd în formație cu Libardi, 
Peronescti, Casandra, Martinoviei 

spulbera pe FC Brașov cu acel 
7—0 • Nu a fost cu nimic mai 
prejos deciț adversarul și cat# 
la care a jucat dă mari speranța 
pentru... promovare • Cînd, șl 
după ce meci, în cabine, această 
echipă a mai plîns, vreodată?

zzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzz/zzzz/zzzzzzzz/zz/zrz

Dubla Iui
Ceacusta

ne.scu a îalat un 11 in, acordat 
lu un laull asupra lui Ispir și 
rezultalul la puU^u a rămas cel din 
min. 8- După pauză. minerii 
sini hotăriți sa jnlo-rca rezultatul, 
ei chiar o fac, in min. 52, 
Dodenciu duce o faxă piua 
inurgin u careului, centrează 
St< foni, cu capul, înscrie, 
este anulat și gazdeie 
tcază o dală, prin Popescu, 
62, ciupit 
Zvanciuc 
mm. t>0,

v ictoria 
lui G og 11 
puțin, un

cind 
la 
Și 

( lOlul 
nun punc- 

min. 
uri contraatac rapid, 
trimite balonul în bură, 
și jocul se încheie cu 
gazdelor, spre regretai 
Tonca, care merita, cel 
rezultat dc egalitate. 1

M1NERLL UR1CAN1 — UNI
REA ALEXANDRIA 4—2 (2—I). 
Interes major și pentru acest 

meci, publjcul mnplind pina la 
refuz tribunele și, in final, apiau- 
dind satisfăcut prcsldția celor 11 
trimiși in teren de cuplul Mana — 
Marian. Jocul a avut de țoale: 
goluri, ratări, șuturi de La dis- 
lanță, bare, 11 m, și s-a desfășu
rat inlr-o nota deplina spor
tivitate. Minerul și-a impus ktjea 
încă din prunele minute, cind * 
trimis spre poarta lu: Cioiloru 
doua șuturi extrem de putemice, 
apărate insa de acesta. Și, totuși, 
golul a căzut destul de repede, 
min. 8, cind Orminișan a 1 uclj- 
ficat centrarea tehnicului Ballaru. 
După doua raluri, cînd timpul 
lucra in favoarea oaspeților, a 
venit și golul doi, autor Ceat lista, 
min. 23, coautor Florescu. iJi fi
siunea la poartd oaspeților este 
permunentu și, paradoxul, cei tace 
înscriu, sint jucătorji din AJcxa.n_ 
dria. Tolciu trimite puternic ba
lonul in bară, se decianșcaza 
contradlai ui, gazdele sini | i „ise 
pe picioi greșit >i Stupi jiu icu- 
șește golul. Repriza se incln ic cu 
acest 2—1, avantaj minim. l'ot 
minerii vor fi lti cîrma jocului 
și m partea a doua ei si vor 
desprinde in mm. 5.1, cind C_.i- 
cusia transloima cu piefizie lo
vitura de pedeapsa acOiduta ia 
un fault asupia lui Ormmișan. 
Peste chici niinuic, parlcm-iul re
duce din nou din diferența pijn 
Popescu, dar scorul (inul va fi 
pccclhnt dc Hrisțc.i, mm. 8U, 
care a marcat după ce Baltaru 
a executat." ca la carte un corner 
scurt. Partida s-a bucurai di un 
arbitraj corect.

Fotbal divizia C
Minerul Vulcan —■ Pa ringul Lo- 
Aurul Ccrtej 0—0; Haber Hațeg — 
l’eliuc — Victoria Căl.in 2—1, Ali

Rt/.UI.IAlE ilHIMCf
nc.i 2—0; Minerul Ghclari —
M< laiul ( i iscior 3—0; Minerul
rul lir.id — Mureșul Deva 2—3; Constructorul Hunedoara — Mi- 
licrul Amnoasa 5—0, 
Metalopl.istica Oraștic

Minerul B rbăteni — CFR Simcria 0— 6| 
— Favior Oraștie 10—0.

( I.ASAMENt’

rul
Călău — Aurul Brad; CFR Simeria ■— Minerul Teliuc; 
Criscior — Minerul Bftrbăteiii; Minerul Ccrtej — 
Favior Oraștie — M.nerul Ghețari; ParîngrJ Gonea 
ca Orăștle,

1. Minerul Vulcan 7 6 1 0 17— 4 >3
2. Haber Hațeg 7 4 2 1 12— 4 1Q
.1. CFR Sinu ria 7 4 1 2 21— 9 9
■1. Paringul 1 one.i 7 4 1 2 10—1Q 0
■> Metaloplasta a Ornșlii 7 4 0 3 26—13
t>. Victoria Calan / 4 0 3 16— 5 1
7. Constructorul Hun, cioara1 7 4 0 3 20—13 i
8. Minei ul Aninoasa 7 •1 0 3 10—H i
t). Minerul Ccrtej 7 3 1 S 14— 9 i

10. Minerul Ghclari 7 2 a 0 12—17 i
1 1 Mureșul Deva 7 3 0 4 8—12 i»
12. Minerul Teliuc 7 3 0 4 11—18 9
13. Minerul Bărbulcni 7 3 0 4 6—17 «.
1 l. Aurul Brad 7 2 l 4 7—14 0
I.i. Favior Orăștie 7 K 0 Q 7—33 2
16. Metalul Cliselor 7 0 0 7 7—19 0

ETAPA VIITOARE, 1 octombrie; Minerul Aninoasa — MihCr.
Vukan; Mureșul Deva — Constructorul Hunedoaraj Victori# 

MctaM 
Haber Hațeg; 
- MetaJopiasU-

1
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PUBLICITATE
RACCL l’elrosani-Aninoasa

ANUNȚĂ

Urinare adresei Regiei Apelor Române, prin care sîn- 
tem anunțați de faptul că nivelul apei în barajul de la 
Valea de Pești este în scădere, iar în următoarele două luni 
nu se prevăd precipitații, RAGCL Petroșani — Aninoasa 
anunță consumatorii de apă potabi'ă casnici și industriali 
din orașele: Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Iscroni 
și Aeroport Petroșani că perioada de furnizare a apei reci 
se reduce la 6 ore zilnic, astfel :

5,30 — 8,30;
17,30 — 20,30.
Acest Program intră în vigoare începînd cu data de 

1 octombrie 1992.
Programul de apă caldă va fi corelat c-u noul program 

de apă rece. In acest sens rugăm asociațiile de locatari a 
lua legătura cu punctele termice pentru stabilirea noului 
program.

Totodată, rugăm agenții economici, asociațiile de lo
catari, persoane particulare să-și achite datoriile față de 
RAGCL Petroșani — Aninoasa, atît la apă potabilă cît 
și la energia termică, avîndu-se în vedere și faptul că 
RAGCL Petroșani —- Aninoasa are datorii față de U.E. 
Paroșeni și Regia Apelor Române, în valoare de peste 180 
milioane lei și în caz de neachitare vom ajunge în impo
sibilitatea de a asigura, pentru perioada următoare, apa 
potabilă și energia termică pentru populație și agenții c*  
conomici.

Societatea comercială 
pe acțiuni de turism 
„Parîngui” Petroșani

str. 1 Decembrie nr. 110, telefon 93/542801, 543728, scoate 
la licitație in condițiile HG 140/1991, republicată, urmă
toarele unități din incinta Hotelului Petroșani:

— pentru închiriere: „Magazinul Comturist“ profil 
desfaceri mărfuri nealimentare și prestări servicii tehnică 
de calcul;

— pentru locația gestiunii: salon coafură-manichiură 
și salon frizerie.

Licitația va avea loc în ziua de 20 octombrie 1992, 
ora 10, la sediul societății, (comanda 716/28.09.92)

HOROSCOP 

COPIATOARE
RANK XEROX

prin S. C. ZORI NOI S.A
Relații la telefon

______ 93 - 545972_______

Societatea comercială 
GENERAL TRANS S. A. 

Petroșani
(fost I.T.A.)

str. Livezeni nr. 12

Anunță viiizarca prin licitație a următoarelor mijloace
■ <te transport:

1. Autotractor cu șa R 10 215 I'S
2. Semiremorcă furgon 10 ATM 1
Licitația va avea loc in data de 9 octombrie 1992.

(I'act. 810)

1ICA PUBLICIȚATEI
ANIVERSARE

DOMNULUI Retegan Ioan, la aniversarea zilei de naștere, ii 
urăm un sincer „La mulți ani !“. Familia. (4825)

vinzAri — CUMPĂRĂRI

QUASAR ELECTRO SRL vinde și instalează antene de 
satelit și televizoare color Samsung, diagonala 51 cm. Telefon 
95/611261. (4592)

V1ND mașină tricotat Veritas 360 șl calculator IIG 90 cu mo
nitor. Lonea, Republicii, 299. (4837)

VlND apartament central, strada General Vasile Milea, bloo 
24, sc. 2, ct. 4, ap. 12, Petroșani. Zilnic, după ora 14. (4834)

VÎND garaj zidărie, Petroșani, Maleia, telefon 545520, după 
ora 16. (4833)

VlND Dacia 1100, 170 000 lei, negociabil. Petroșani, Venus, 
5 A/7, după ora 19. (1832)

VlND Ford Sicriu, an fabricație 1984, 100 000 km, preț nego
ciabil, 1 400 000 lei. Telefon 93/570738, Vulcan. (4831)

VlND cameră video Sharp VSH — G „Compact11 concorder. 
Telefon 966/38361 Arad, sau 570083 Vulcan, după ora 17. (4815)

VlND Slelnenit, medicament german pentru curățirea vezicii 
biliare. Telefon 542385. (4830)

VlND Dacia 1100 Petroșani, Viitorului, bloc 9 A, ap. 1, după 
ora 15. (4829)

VlND garsonieră confort I, etaj II, Petroșani Nord. Telefon 
541902. (4826)

CUMPĂR bonuri benzină, ofer 60 lei/litru. Telefon 541902.
VlND bicicletă medicinală și combină muzicală (pikup ra

dio). telefon 54558I. (4824)

DIVERSE

BAR-COLA Petroșani, str. Avram Iancu nr. 8, scoate Ia con- 
< urs, în data de 1 octombrie 1992, ora 10, un post de chelneriță. 
Condiții ; tinere sub 25 ani, absolvente de liceu. (4819)

OFERTE DE SERVICIU
CAUT femeie îngrijire copil 2 ani, str. 1 Dcccmbi ie, bloc 122, 

sc. 1, ap. 15. (4838)

SCHIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere Aeroport, strada Venus, etaj I, 
bloc 7, cu similar I’ctrila, telefon 550145, I’ctrila. (4836)

PIERDERI
PIERDUT, în data de 28 septembrie 1992, pungă conținind ! 

carnet CEC Bl 273101 — Bl 273150, avize expediție 62146, 31520
•și ștampilă cu antetul „Societatea Comercială „Ilermes" SA Pe
troșani, Unit. nr. 92 Bar de zi „Ilermes". Găsitorului recompensă. 
Telefon 545813, Bar de zi „Ilermes* 1. (4839)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Afloarei Constan
tin, eliberată dc UP I’ctrila. O declar nulă. (4840)

DECES

■ • < . lOi 1 A
(23 septembrie — 22 octombrie)

Vă aflați puțin cu „capul în 
nori". E bine totuși că sînteți cu 
picioarele pe pămînt

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Sînteți pisat(ă) de probleme de 

serviciu. Nu neglijați însă familia.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Șarmul dv este irezistibil. 

Profitați !
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 Ianuarie)
Succesul în afaceri este aproa

pe. Nu veți regreta investiția 
făcută astăzi.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Vă așteaptă o zl grea. Pregă- 
tiți-vă să priviți adevărul cu 
fruntea sus.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Puneți bani albi pentru zile... 
negre.

BERBEC)
(21 martie — 20 aprilie)

tLăsați politica deoparte. Ori
cum nu ajută în cazul dv.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Cineva de departe vă iubește.
GEMENI

(21 mal — 21 Iunie)
Atenție, so apropie ziua cînd 

trebuie să dati socoteală.
RAO

(22 Iunie — 22 Iulie)
Folosiți mersul normal. Vă prin

de mai bine.
LED

(23 Iulie — 22 augusf)
Vă reîntoarceți la matcă.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Nervii nu ajută la nimic. Fo- 
losiți... dialogul !

MIERCURI, 30 SEPTEMBRIE

FRATELE Miliail, cumnata Clcopalra, nepoții Sjmona, Alina, 
Cristian și Daniel, anunță cil durere, trecerea în neființă a celui 
care a fost

I I.ORESCU VINT1LA
Dumnezeu să-l Ierte ! (1828)

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Tclematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10,40 Marc și Sophie (12).
11.35 Super Channel.
12.10 Ora de muzică,
13,00 Virsta a treia.
13.30 Audio vizual studio.
14,00 Actualități.
14.20 Magazin agricol.
14,50 Cîntece populare.
15.10 Fotbal: Dinamo — Kuusysl 

Lahti.
17.20 Tragerea Pronoexprcs.
17.30 Actualitâti.
17.35 15, 16, 17, 18.
18,05 Arte vizuale.
18.35 Melodii și... melodii,
19,00 Reflector.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport,
20.45 Film serial. HEMINGWAY.
21.45 Studioul economic.
22,15 Pro musica.
22.45 Universul cunoașterii.
23.30 Actualități.
23.45 Microrecital.
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