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Efectul și cauza, 
alegerile și... clauza

• Domnul judecător PAUL FLOREA, președintele Biroului 
electoral central, a af.rmat ieri dimineață că rezultatele alegerilor 
parlamentare și prezidențiale de la 27 septembrie vor fi cunoscute 
în cursul după amiezii zilei de 30 septembrie sau, probabil, 
în cursul zilei de azi, I octombrie. Aceasta pentru că nu s-ni 
primit procesele verbale din circumscripțiile electorale ale muni
cipiului București și din două județene, iar în alte cazuri sînt ne
cesare reverificări, pentru a se exclude orice eroare. (Ediția zia
rului nostru s-a închis la ora 14).

• Legat de alegeri ,în Camera reprezentanților, prima cameră
a Parlamentului SUA, a fost reanalizată ieri acordarea clauz'i , 
națiunii celei mai favorizate pentru România. Inițial. această 
problemă a fost luată în discuție săptămîna trecută. S-a amimt 
luarea unei hotărîri, așteptîndu-se alegerile.

• Corelat cu dezbaterile din Camera reprezentanților, rapor
torul acestui for legislativ al SUA. domnul Thomas Milch. a afir- 1 
mat că alegerile din ROMÂNIA AU FOST CORECTE. POTRIVIT 
AFIRMAȚIILOR PUBLICE ALE DOMNULUI MILCH. „NICT 
MEMBRII AMBASADEI SUA LA BUCUREȘTI. NICI OBSFUVă l 
TORII STRĂINII NU AU CONSTATAT 1LEGALITATI SAU FE
NOMENE DE FRAUDA ELECTORALA".

• Candidatul FDSN în alegerile pentru funcția de Președinte 
al României, domnul Ion Iliescu, a susținut ieri o conferința de 
presă la Palatul „Elisabeta" din Capitală. Domnul Iliescu a apre
ciat profesionalismul IRSOP si al INFAS (Germania), în anchetele 
sociologice efectuate în timpul alegerilor. Domnul Iliescu și-a 
exprimat. în cursul conferinței de presă, speranța că. fiecare par
tid parlamentar, fiecare forță politică vor pune pe prim plan n'i 
Interesele de partid, ci interesul național. De asemenea, președin
tele în exercițiu a adresat mulțumiri celor care s-au ocupat cu 
succes de buna desfășurare a alegerilor prezidențiale și parla
mentare în România.

Lmil Constantinescu — la 
Petroșani

Zvonuri încă neconfirmate oficial dau ca posibilă venirea la 
P roșani n domnului Emil Con tantinescu, candidatul Ia preșe
dinție al Convenției Democratice, rămas in cursă pentru al doilea 
tur do ■ iutin. Sperăm că zvonul arc și ceva substanța reală, ași 
cm s-a dovedit in cazul d-lui Fumr.

Scandalul proceselor 
verbale

D ..mul Adri :n Păuni -eu a 
.- >. o euițc .pr.iala a publh a-
1. „Vrem i". pe b ma „unei 
ui. ,e frauda •.IveLoral, ", pusă 
i:i opera de „România liberă". 
F vorba de tipărirea, pe bază 
d < >mandâ, la Țipe 'rafia „Co- 
i i a un - p ot- .i_ veri ale pcn. 
tr centrali ar a r iulbitultii a-

legcrilor. Referitor la are .1 as
pect. dl. Mircca Ion'.seu Quintus 
a declarat: „Din punctul de ve
dere al legii, nu c uimi. Sint 
diferențe evidente, nu e vorba 
de un fals, de o î • editare a pro
ceselor verbale". Cercetările sînt 
in plină desfășurare și noi vă 
vom ține la curent.

Ploaie, bine ai venit l

Alesele lui... Michael JACKSON

Cele două cîștigăfoarc ale biletelor oferite de ziarul „Zori Noi“ la concertul lui
Luni. 2(: 'ptcmbin in lacul de li Valea de Pești mai ciau 

2 1 milioane metri cubi de apă. Normal ar fi fost să fie circa 4.5 
milioane metri cubi. Regia apelor a cerul primăriei din Petroșani 
să limitezi consumi,1 de apă, din lacul „Valea de l’ești", la mai 
puțin de 1 m ti u cub pe secunda. Cum consumul depășește, cu 
toate ia .tricțiilc, .ki-.i volum, se impun noi restricții. Din fericire, 
au venit ploile Pină un .-alta, pentru a începe o nouă captare d: 
apă in zona Polatiște, este nevoie de cîteva zeci de milioane. Nu 
mai pentru a se inc-lucrările I De unde bani ? (Al II.)

Ne vom pierde răbdarea ?

Michael Jackson, Francisca și Mai ia («heța, vor fi în această seară pe Stadionul Na
țional, alături de idolul lor. loto: Gheorghc OLTEANU

So lucrează, la Teatrul „T.D, 
Sirbu“ din Petroșani, la mon
tarea primului spe< tacol in pre
mieră al actualei stagiuni, după 
piesa „Există nervi" de Marin 
Sorcsju. „O scenografie deo
sebita — autor Elena Buzdu

gan, un spc.tacol total'' — de

clară regizorul, domnul Dumitru 
Velca. Numai că despre aceasta 
premieră ni se vorbește din v i- 
ra. Cu surle .și trompele. Oare 
cită vreme este necesara, la Pe
troșani, pentru montarea unul 
spectacol in premiera? (O. Hol
bați)

• Primarul Snagovului a fost 
oprit sa intre in fostul complex 
prezidențial, reședință rezervată 
meg,a-starului. „A fost ceva je
nant, o lipsa de politețe din par
tea lor“ — n declarat dl. primar 
Biriș, ziai ișlilor de la „Evenimen
tul zilei". „Vine cineva la tine 
acasă și apoi nu te lasă sii intri 
in propria ograda" • Pentru Mi- 
chael Jackson a fost adus, spe
cial din Marea Britanic, un Mcr- 
cccles 500 SEL. Autoturismul l-n 
. ștcplat, înconjurat de poliție, la 
Qtopani • Ieri în Buciircșl-i au 
fost aruncați peste 5000 de flu
turași publicitari, aniințind con- 
c-.rtiil d(. asta.-.i • Poliția s a în

treținut foarte amical cu fanii 
lui Michael. Dl. general Nicolae 
Nițu, șeful Poliției Capitalei, i-a

Info-tmlelin 
MICHAEL JACKSON

înd mnal pe subordonații săi si 
manifeste maximă gri.ifț p< litru 
„toți copiii ăștia frumoși. care 
11 linie sa ajungă bine a. asă“ 
• C, i care au bilete la con ort 
să se grăbească. Intrarea pe ■l i-

dion va fi admisa inccpind cu 
ora 1.5 • Ieri. MC. Internaționali 
a oferit bil> tc gialuite unor copii 
cu o situație materiala precară 
• In ultimul moment, M.C. In
ternațional a anunțat ca nu m ii 
sini bilete gratuite • Măsurile de 
secui ilate oferite lui Michael. 
sint deosebite. Ev, ritualii Lini 
care ar încerca sa se apropi ■ d • 
idolul lor sint avertizați că se 
pun unor m iri riscuri. Ghesti • 
v dabila și pentru ziari.-ti • 1
in< iuta stadionului, nu c-.t a! 
misa intrarea cu aparate fot ■ i 
camere video. Se poate. t >t i z. 
merge pe „se- 'D Im . t n-- ! 
(Gh. O.)

AM OPRIT LICHIDAREA CilNIlOR, CA SĂ SE ÎNHĂITEZE
CU CE I CARE MAI SÎNT” (Din gindirca gospodăreasca a 

domnului primar GHI.ORGHI' STOICI | A)
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Un cîștig pe calea democrației
După o îndelungă ți obositoare 

campanie ulectoiala, majoritatea 
■ < •ațrni or României și-au expri
mat opțiunile, votind primul Par
lament al actualului stat de drept. 
Tara ,i mai făcut un pas înainte 
pi- cala democrației. Compara
tiv cu rezultatele alegerilor de 
la 2H mai 1990 conform datei >r 
oti< iale provizorii, structurile ce
lor doua camere legislative au 
suferit modificări substanțiale 
Majoritatea confortabila dc care 
dispunea fostul FSN a dispărut. 
Previziunile care lasau sa se în
trevăd.i înainte dc alegeri noi 
polarizări ale opțiunilor elector t- 
tuliii si o sensibila 
tre ccnlrn-sting t 
1 rumul Democrit 
ționale a repurtat 
tasindu-se nit de 
Roman.
politica nu mai Jispunc de o ma
jorități 
nat.
I a rindu! sau rupare i dc partide 
care, pina nu demult, se consi
lii rau in opoziție, al ate in Cun- 
v nț a Democratică, nu dispune 
de m.'ijori-ite. asa cum iși prs- 

inainte di alegeri. Pi ntril

aproji.irea viitoarelor legi sint ne
cesare coaliții cure sa întrunească 
majoritatea. Micile partide, care 
dădeau atitea nuanțe pluriparti- 
dismnli.i. au fost practic măturate 
de pe eșichierul politic, asa cum 
era de așteptat in condițiile in 
care nu dispuneau de programe 
politice și economice clare, bine 
închegate. Bariera celor trei pro
cente care condiționează prezența

starea
dai nici

orientare că- 
s au ad< verit. 
al Șalvarii Na
ri victorie, de
zgroparea pra- 

o formațiune

1 •

unuiI
confortabi a, nici in Se

nili in Camera Deputaților,

reprez.c ntanților partidelor in Par
lament s-a dovedit a fi bineve
nita. Partidele care au ramas ca 
forțe notabile in jocul politic al 
democrației pot fi numărate pe 
dc-getc. Au avut cistig tic cauză 
si au dobindit mandate de deptl- 
t.iti si senatori, caro nu mai pot 
fi contestate de nimeni, repre
zentanți ai Partidului Romanța

,/ii)ih:u ruffoț'stic

Mare și ai Partidului Socialist a] 
Muncii, care lac sa se încline 
spre stingă balanța viitoarelor 
decizii legislative. Este previzi
bila o eventuală alianța a aces
tora cu FDSN și PDAR, ceea ce 
ar conduce la o eventuala gru
pare majoritata in Senat și in 
Camera Deputaților.

Pentru unii, apare surprinză
toare pierderea de teren a Parti
dului Național Liberal și a Fron
tului Salvai ii Naționale deși a- 
ceasta era previzibila după ulti
mele dispute din vechiul Parla- 
mi nt. Indiferent de toate acestea, 
încet dar sigur, pe eșichierul po
litic apar clarificări esențiale. Se 
conturează de pe acum două forțe 
redutabile. O posibila coaliție de 
centru stingă, polarizată in jurul 
platformei politice si economice 

social-democrate a Frontului De
mocrat al Șalvarii Naționale pe 
de o parle, iar pe de altă parte 
partidele din componența Con
venției Democratice, cărora nu 
este exclus să li se alăture Fron
tul Salvării Naționale și Pai ticlui 
Republican, după cum au lăsat să 
se întrevadă, în timpul campaniei 
electorale, unii lideri politici. Pe 
planul democrației, după Consi
liul Provizoriu do Unitate Națio
nala si alegerea Adunării Consti
tuante, care in perioada de după 
decembrie 1989 și-au îndeplinit 
mandatul de a da țării o consti
tuție, s a înregistrat deci un evi
dent cîștig — cetățenii au votat 
primul 
Drept.
măsura 
maior.i
lor ce si-alt- d it votul cu înerc- 
dciea ca România va fi scoasă 
din actualul impas economic.

Parlament al Statului 
Raminc de văzut in 
vor fi îndeplinite, în 
patru ani, aspirațiile

de
ce

ur
ce-

PUBLICITATE
RAGCL Petroșani -Aninoasa>

ANUNȚA

Urmare adresei Regiei Apelor Române, prin care sîn- 
tem anunțați de faptul că nivelul apei în barajul de la 
Valea de Pești este in scădere, iar in următoarele două luni 
nu se prevăd precipitații, RAGCL Petroșani — Aninoasa 
anunță consumatorii de apă potabdă casnici si industriali 
din orașele: Uricani, Liipcni, 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.

1
Acest Program intră în vigoare incepintl cu data «le 

octombrie 1992.

stabilirea noului

asociațiile dc 
datoriile față 
apâ potabilă

lo- 
de 
cit 
că

ani in urma, mai precis la 2 oitombrie 1942, Gloria 
I' 1 ti disputa primul său meci dc rugbv in capitala României. 
— Bucuri ii — cu put nica 1 chipa, de atunci. Minerul Lupi ny 
Acum, : iod împlinește o jumătate de secol de activitate. Glorin 
și-a aii s cii p.irteni r echipa din Lupeni, ca o recunoaștere a va
lorii adv ti sarulu , avindu I, deci, invit it de onoare, O sârbntoaie 
a sportu.ui in care, iată. Minerul Lupeni. mu in „virstâ" cu 23 de 
ani decit Glori 1 sta la aceeași „ma-.ă“ cu tinerețea si frumusețea 
rugii--ului. Speram intr-o partida in care amintirile să fie eseuri, 
iar placa |> le, respectul reciproc Rezultatul, oricare ar fi el, nu 
poate d it sa lege tradiția a doua echipe pe lirnl continuității 
sport ilni. d miditații, .<1 f.iii plaș-ului.

arbitru declară 
jjreva foamei

Ne-a vizitat
lom Diaconescu, arbitru de fot
bal ' itigor.j I, care, după cum 
nc a declarat, ini. nțiom aza sa 
declare greva foamei, din urm.i- 
to.ir le motive

— datorita criteriul d valor'c 
•- a stabilii la ni' I de județ, 
a'ordul Coh-riulu municipii

I.i redacție domnul

I
I 
I
I
I
I

\ iorr-1 STRAIȚ

ic
< u
de arbitri Petroșani;

— d n canz i delegărilor f.u ati
cii pi i a multa ușurință, trifoii 11 
pud' .nai, experiența si cuiTc-

titiidinia arbitrului cinlaiind pr< 
puțin; ^1

— datorita unor divizii părtini-' 
toarc ale domnului Ștefan Mariș, 
președintele Colegiului municipal 
di arbitri, care trateaza cu pica 
multa indulgența uni le abateri 
dc la normele de conduita clica 
ale ai biți ilor“. (din declarația 
domnului loan Dia< onescu).

Rugam Colegiul municipal de 
aibilri sa analizeze cu atenție 
acest < az și sa ja masurile nc- 
c«?s,,ri', in.iinti de a fi prea tirziu

,,Floarea

Programul de apâ calda va fi corelat <u noul program 
de apâ rece. In acest sens rugam asociațiile de locatari a 
lua legătură cu punctele termice pentru 
program.

Totodată, rugăm agenții economici, 
catari, persoane particulare sâ-și achite 
RAGCL Petroșani — Aninoasa, atit la
și la energia termică, avindu-se in vedere și faptul 
RAGCL Petroșani — Aninoasa are datorii față dc U.R 
Paroșeni si Regia Apelor Române, in valoare dc peste 180 
milioane Ici și în caz de neachitare vom ajunge în impo
sibilitatea de a asigura, pentru perioada următoare, apa 
potabilă si energia termică pentru populație si agenții e- 
conomici.

Copiii flămînzi
î

Scriam, eu luni in urma, că 
printre noutățile din peisajul nos
tru urban, in perioada post tota
litar i, cea mai pregnantă a fost 
apariția bișnițarilor. Mai mult 
sau mai puțin bruneți, proaspeții 
„comercianți", 
au transformat întreaga zona

privește în ochi ?
Pentru ca doar compătimirea, fie 
ca cit de sinceră, nu Jc poate re
zolva soarta. Și revin: este vor
ba, mai ales, de copii, aduși pe 
lume, prin hazard, prin irespon
sabilitatea unor părinți...

Primarul Lupeniiilui, dl. ing. 
Chcorghe ?\balași, ne spune ca 
fondurile de care dispune admi
nistrația lo( .<la la capitolul ajutor 
social, nu acoperă nici o treime 
din necesități. Este vorba, îndeo
sebi, de copiii abandonați sau

dar pentru ca 
voinței lor, 
Unde sa se duca? Revine la Lu-< 
peni, ca doa» aici a „minerit* 
fostul ei z.s soț. Ncavind altă 
posibilitate, vara a lucrat ca se
zoniera la Hațeg, la fabrica de 
conserve. Dar sezonul s a inclus 
și fabrica nu mai- ire nevoie de 
sezoniere. Așadar, femeia a reve
nit ]a Lupeni. Ce vrea? Casa și 
serviciu. Ca vrea să rămînă cu 
fetița, nu o abandonează. Dar 
vorba primarului: de unde casă 
si serviciu? Doai și „Viscoz.a“ 4 
fost adusa tn stare dc colaps.

Acesta a fost un caz. Dar șjn» 
multe alte femei care nu an nici 
lormelc legale de mutare. Mulți 
tineri se întorc din pușcării șl 
nu au locuri de muncă. Mai acută 
e situația copiilor care, cit a fos» 
sară, s au aciuit pc la stincle cio
banilor, au ciobănit ei înșiși ori 
au tiau din mila producătorilor 
p.irticul.iri veniți la piața 01 pro. 
duse...

Vine iarna. Sint multe familii 
cu venituri sub 1000 Ici pe mem
bru dc familie. La cantina d4 
ajutor social porțiiie-s limitate, 
pentru ca și bugetul primăriei 
este limitat. I mi copii ma* ciu
gulesc ceva pe la cantine, dar nu 
întotdeauna le pică... Și atunci, 
vin la primărie. Și primăria?

„Noi ce să facem?! Contăm pa 
sprijinul sindicatelor, al Intre, 
prinziitoi dog particula 1- Art| 
vrea să putem oferi copllk» a* 
bandonați cel puțin o porție de 
mincarc pe zi". E trist, dar ade» 
varat. Problema ramine dexhi- 
să. C’ine privește 
flaminzi in ochi?

s-a maiilat contra 
aceștia o alungă.

cu și fâra tarabe, 
a 

pieței agroalimcntare intr-o vin- 
zolcala slinoasă, zgomotoasa, os
tentativă, dc- lip oriental. Tot in 
aceasta perioada și toi peisajul 
citadin mai oferă o noutate: cer
șetorii — ologi, ciungi, băii ini 
neajutorați, unu italindiiși ră
nile deschise. Impi esioneaza in 
huma cerșetorilor mai ales copiii. 
Copiii așezați la colțurile străzi
lor in mijlocul trotuarelor, siînd 
cu inimile întinse și apelmd la 
mila semenilor...

linii concetățeni un sesizat fali
tul r.i printre cerșetori exista și 
escroci, unii chiar de „import”, 
adică adus, din loialitățile Înve
cinate, mdisizi Iară capatn, care, 
pentru a ciștiga generozitatea tre
cătorilor, fac pe... ologii Desigur, 
in In nelii iui unor „intreprinza- 
toi i” si mai... escroci.

Or fi și dintre aceștia. Dar, 
adi varul este ea, în perioada post- 
tot.ditara, s au înmulțit dezmoț- 
li niții soartei, oameni care n-au 
altă nădejde de supraviețuire de- 
cit milostenia semenilor. Trist 
c însă faptul c;i nu prea se gă
sește nimeni sa i privească tn 
ochi pe acești nefericiți. Lipsesc, 
adică, regl< monturile leg.dc care 
să i ocrotească. Dovadă că mnlt- 
uzitatul slogan post-rcvoluționar 
al protecției sociale nici in cazul 
acestora im a depășit stadiul de 
slogan. NcfeiicițU sint tratați cu 
indiferența, lasnți să supraviețuia», 
ca la limita de jos a subumanului.

Realități care dorr

I
• 
I 
I 
I I
I 
II
I
I
I

l Jivtlbdll .

ca ut a sponsori. I 
rit «'* vnr ®

sprijine refacerea 1 
te „Sfîntul NI- I

6‘/“
buh Imului montan „Floarea H.el-A aparul (ii .mul număr al 

nti“, peria Iu al -t .nlan-i lobului < u acel.'cți nume din Valea .Jiu
lui. Multiplii al doai prin copiator, prin bunăvoință unor oameni 
d- suflet pentru cauza mișcării tuii-tice din zona noastra monta
na, punîlcația poate fi pi o< mata de la dl. Tr-cilș Fianci.se, la Școala 
.sportivă. De i realizata in condiții tehnico modeste, publicația sc 
impune pi intr o tematică' sperifiiâ bogată, îndeosebi note de 
drum, amintiri, imagini < <■ nnortaiiz aza fi umusețilc noastre mon
tam, im Iu i\ o li-ta a nu mbnlor act vi ai inonLin-clubiilui. (I D.)

proveniți din familii dezorgani
zate lara capi «le familie. Mulți 
indivizi, care n au reușit să tieă 
fața 
aici, 
bine, 
alții 
buni, 
iar realitatea, adică 

și peste un timp.

alte sectoare, au ajuns 
nuna.., unde se ciștigS

Reparații
La clădirea bis< rii ii ortodoxe 

„.Sfîntul Nicolae” din Petroșani 
au loc ample luwrari .Ic reparații. 
Se lucrează la rc<’ondiționarca a- 
coperi.șului. Fondurile necesare 
executării lut răi ii au lust obți
nute din donații. Printre dona
tori, Regia Autonomă a Huilei șl

alte firme iun Petroșani unde 
muncesc creștini cu simțire ro
mânească. Mai sini necesari peste 
100 000 lei .Se < 
Sintcm convins! că «e vor găsi 
oameni care să 
bisericii ortodoxe „r_...................
coiae” I-i sediul bisericii (piața f 
Victoriei) se pol primi amănunta, ■

in 
ia
Și au adus cu ei și familia, 
concubinele. Au primit și 
și casa. Dar, tentația e una, 

munca, c 
alta, și peste un timp, tocmai 
pentru cu mun< a nu le-a conve
nit, nu puțini au para.il mina 
ori au fost dați afara, pen
tru neinotivate și indisciplina. Și 
au dispărut, j'aia-i mare. In ur
ma lor au rumas femeile ți copiii.

l’rimarul nc a vorbit tic un 
concret, cazul unei tinere 
Călărași, adusă de iubitul ci 
tocmai în Lupeni. Dar, după 
ani, soțul ei, proasputul miner, 
«c satură de mină ți o pJlrâscște. 
Părăsește ți mina dar și pe ca, 
ranasa singura eu o fetiță de 3 
ani. înecai ca acasă la părinți,

caz 
din 
soț 
doi

nceșli copii

l,.an DVBKM

Fianci.se
para.il
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Năstrușniciile primarului (II)
Modul ingust-limitat de a vcdv d pro

blemele, credința nemârturisită câ. poți, 
de unul singur, rezolva orice, eludarea vol
tă sau inconștientă a cadrului legal, con
stituie sursa principală a erorilor de ac
țiune și inefici ngi ale șefului noului exe
cutiv local. Sa mj explic.

In organizarea noului executiv al ad
ministrației publice locale estc inclus și 
un compartiment pentru prognoze și, e- 
vident. strategii, Rolul acestuia, este ca. 
la solicitarea expresă a primarului, să 
identifice problemele majore ale orașului, 
ordini a lor de importanță, pentru a fi a- 
poi atacate cu mijloacele de care dispu
nem. Există un munte de probleme mai 
vechi sau mai noi, dar este, ciad, clar 
p.ntru oricine, ca nu pot fi rezolvate toa
te dintr-o dată și atunci, calea cea mai 
rațională este să le abordezi pe rind ple- 
cind de la cele mai acute.

Consiliul și-a permis sa atragă atenția 
domnului primar că nu dispune nici pina 
in prezent de O strategie, lucrinlu-se Im
provizat. după ureche. Mai mult, depă-

șindu-și prerogativele legale. stipula'e 
limpede de Legea 69/1992, domnia sa s-a 
Implicat personal probabil după exemplul 
predecesorilor dinainte de 1989, in pro
bleme pe care nu le poate rezolva, lărgind 
continuu sfera acestora: butelii, benzină, 
piine, zahăr, ulei etc. Unde s-a ajuns cu 
această agitație pornită, poate, din bune 
intenții ? Problema piinii s-a rezolvat, 
așa cum s-a rezolvat ca și in alte județe, 
prin cartelare decisă de consiliul județean. 
Zahăr, ulei, benzină și butelii puteți să 
apreciați dv, stimați cititori, dacă există 
in cantități mai mari. S a creat, in schimb, 
percepția greșită a cetățenilor că adminis
trația locală ir trebui și ar putea rezolva 
acest gen de problc me. Precizez: Legea
adm.nistrației publice lixale prevede la 
ari. 43, lit. d, ca primarul „prezintă con
siliului, anual sau ori fie cite ori este ne
cesar, rapoarte privind starea economică 
și sociala a comunei sau orașului". Atît 
ca atribuții economice. Aceeași lege pre
vede ca atribuție pentru consiliu, la art. 
21, lit_ i, cu „numește și eliberează d.n 

funcție membrii consiliilor de administra
ție ale regiilor autonome și membrii con
siliilor imputerniciților statului de la so
cietățile comerciale cu capital integral de 
stat, de interes local". Așa glăsuiește le
gea șl dacă vrem stat de drept trebuie să 
respectăm legea șl in primul rînd cei care 
la instalarea în funcție, au depus jură- 
mîntiil de respectare a ci.

Vreau să fiu bine înțeles : consiliului 
nu-i sint indiferente problemele de apro
vizionare a minerilor și a celorlalți lo<i>;. 
lori cu bunuri de strictă necesitate, dir 
aceasta este treaba societăților c jr.je> cirje 
și dacă nu reușesc s-o facă, din motive 
dovedite de calitate slabă a persoane lor 
con Iuriitoare. atunci trebuie înlocuite cu 
altele mai competente și mai interesate.

Hezumind, trebuie să constat, că în loc 
de a propune consiliului spre aprobare un 
proiect de hotărire, pentru o strategie în 
sfera atribuțiilor circumscrise de lege, 
domnul primar iși risipește energia ți 
timpul luptindu-se, ca și celebrul perso
naj al lui Cervantes, cu morile de vint.

Mă întreb ce or fi crezind IntcrloeutoriJ 
domniei sale din fel de fel de Minister (45 
pe care îi contactează în mod frecvent. țH i 
mă mai întreb cu cit se va fi încărcat nota de ? 
plată a administrației locale în urma ore
lor de convorbiri telefonie, știut fiind ' 
că bugetul local înscrie la capitolul veni
turi sume subțiri. Cal-uhil domnhi sale 
nu este gresii, ci dc ir e-.-o st: iu ,r d.u:a 5 
nu se r'.*zolv,î nimic ?îști 'ă | ■ • u.tri'a’o 1 
n ni'u . * ,,i n it s, f ■ c i n, dar r.o s-n 1 
putut" etc. Este, cred o induc, r. m e- . 
rwre ; mior al* căr<>i n -voi presante o- 
T< .im nu se pot rezolva estf.î, pentru > 
domnul primar na poate să le r. h». S:ă, j 
in schimb, in atribuțiile și putci'w d. io
nici sale sa se ocupe de sur k- venit
la bugetul administrației locale ă renwn- 
țe la persoanele compromise din rutdrdi- 
ne, să se ocupe de întreținerea dramuri
lor publice, de igiena și salubritatea ^va
lurilor publice etc.

Consilier ftiunicipal 
Galniel CRISTESCU

Campionatul județean

Trei înfrîngeri grele
MINERUL VULCAN — PA-

ItlNGUL LONEA 2—0 (2—Q). 
Dcrby-ul nu s-a ridicat la nive
lul tehnico-tdctic așteptat, oas
peții punind probleme doar în 
repriza a doua. Minerul a abor
dat jocul cu un moral ridicat, 
facind și de data aci asta dovada 
unei echipe mature, in rare To
por, Bărbii, Jzsak, Munteanu au 
dat culoare jocului De partea 
cealaltă doar Botezata, Lazăroiu; 
N'rhimi.ș s-au evidențiat, ci ne- 
pntind echilibra partida. Primul 
gol a fost înscris fie Bej,.n. min. 
8. iar cel de-al doib a a fost o
pi-rn lui Barbu, min. 37 După 
pauză jocul nil a mai avut a’.-l 
accent rle interes și ga rh le iu 
cîștig it meritat, menținindu-se in 
fruntea clasamentului.

tru gazde. Nici după pauză Mi
nerul nu și-a revenit, gafînd încă 
de trei ori în apărare șl ratfnd 
prin Berbece și Modreanu golul 
de onoare. Infringere grea pen
tru elevii lui Dobrcscti, acum, 
inaintea partidei cu lideruL

MINERITE BARI3ATENI — GER 
SI MERI A 0—6. Victorie surprin
zătoare la ac st scor al CFR-ișliîor, 
mai ales că pina acum, aici nu 
învinsese nimeni. Să lie 
doar o intimplarc ori „moralul" 
miner lor este in mare pericol? 
Do.ir etapele care urmează pot 
sa confirmi.

Sistem de televiziune prin cablu
Da :nă nu demult, programul TAR mai 

S<m,.nA >t de cit cu un program adecvat unii 
largi vizionari d.n pa; tea populației, in ultimul 
timp, gradul de politizare a programelor sin 
gurului post național ele televiziune a fost atu 
de mare im it cea m.n marc parte a abonațiior 
nu mai pierd timpul m''ndu-se la micul ecran 
Și trebuie sa recuno.iști că nai nu pi.-a mu 
ai la ce sS te uiți, m.c. J -s de < ind Consiliul 
Național al Audiovizuali, ii și a intrat in rol.

Practic, trei sferturi aia programul teh vi
ziunii a fost ocupat șl este .nea ocupat uc pra 
Licmatica politica a țăl î o., p iri a toata popa 
Lfția ar f.i.e politica pe spetite.

Prin urmare nici nu este de mirare ia m 
ultimul timp au p oliferat ttndințcle de găsire 
a altor posibilități -ie umplere a necesarului le 
programc TV, in speța prin rețele video, satelit, 
ți altele.

'■ im se simte m vuia unei divei sifii ari reale 
a posibilităților de v.zioriarc prin tel'viziune, 
un inti'-pi înzator de meserie, bine intenționa. 
in< t area, in Pt troș.ini, sa pună in 1 .mi țiune un 
sistem de teieviz.une pt in cablu, la cm e .a fie 
racordat un marc num ir fie ahon.iți, Esic voi ba 
despre domnul Ion Man >le, ș.-fij imitații le 
specialitate M&l a WlCO.tl UNIREA Petro.am, 
e e pornește, astfel, la drum, cu o investi',i•• 

costă foarte mult, dar pe < are vrea .. > o rea
lizeze In mod foarte serios și util.

— De unde idw i, domnule .VI.mole/

O

u

— Lucrînd la magazinul de prezentaie -i 
<b ■ faci re a produselor echipamentelor ș> in ,i i 
lațiilor electrice și electronice HIV vin mereu 
In cont ut cu oamenii și, din discuțiile cu »i 
am reținut un interes major pentru o rețea de 
televiziune pr,n cablu. Prin urmare, m-aii» decis 
•A o pun in funcțiune, Lir in-ți Ies, după ce v >i 
obține aprobările necesare din partea ('NA, a 
«itor oi g.ml'lW care girează înființarea unor

astlel de activități 11 i>< amd.ita am găsit fur
nizorul fie echipamente necesare, am făcut unele 
demersuri pentru a aduie tot ce ei.tc naces i:. 
uimind să pornesc investiția, care costa destul, 
dar zic cu că merita.

— Cum irit, nționați sa o faceți?
— Voi pune la punct aceasta rețea de tele

viziune p. in cablu prin investiție proprie și 
pe seama abonamentelor oamenilor, iutenționind 
sa încep cu zona Carpați și Hrrnics. Costul u- 
nui abonament va ii de 300 lei pe lună, pentru 
8 programe de satelit in prima etapa, in etapa 
a doua 12 programe și apoi 16 programe in fi
nal. Taxa ric instalare se va ridica la cca. IbihlO 
lei de abonat, flar pentru a veni in ajutorul a 
bor.aiilor, ni • im i indii ca e bine c.i a< oasla 
taxă rle instalare sa fie plătită + abonați in 
trei rate lunare a 5000 Ici pe luna, abonai il 
ben< li< liml de tot ce a ce Inso mnă in*t da-ție, 
pina l,i televizor, inclusiv asistența t< hiii' a di.n 
partea firmei noastre, pe perioada cil este alin 
natul nostru. Intenționam cu primele aliont- 
mente a h u'nlv.im pe '-trafl i Ci n. Drag il.in.i 
și după aceia sa le t" tindem in cartierul Car- 
paii și in cel'laltc zon - limitrole sediului n ts 
tril. Dar. repet, acest luci u estinder a r«ț.e 
lei — este in strinsă legatiirâ cu sporirea n i 
mărului fie abonați, căii indiferent, fie ce 
intinifd'i. menținerea în fun< țiune a unui av- 
iiiom-a circuit costă apreciabil și i< est cost tre 
buic amort/zat ne su im i l ■ lor do abonament 
in timp. Noi ne- un propus a termen limita pen 
lin punerea in funcțiune a sistemului, sfir it il 
bmii oi tombrlir ■ i pe vom țin< de promisiune, 
indilercnl d>» i iți abonați vom mea la acea 
dată. Sperăm ca piuă ■•ilnnii sa obțaiem apro 
lînrile de rigoare, ș,> rul-icem C'lilpamcnte și ■ j 
avem Iță ceea ce n trabme pcntiu pornîven 
activității.

Mu ne nînnni d' ii să dorini su«'i es -,i 
vil ina) iniibi uJetn ți..
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CONSTRUCTORUL HUNEDOA
RA — MINERUL ANfNOXSA 
5—0 (2—0). Deși au început bine 
ambele reprize, cu Bcrbece foar
te nprrripc fie gol in primele 10 
minute, oaspeții s au [jierrlut "n 
driblinguri inutile, pase la ad 
vers ir. lăsînd largi culoare Ir 

pătrund-re înaintaș iloi Cmistruc- 
torulni. cari- aveau de șters a

i
t

Campionatul mstiiliai

mintirea a< hii I—f> din partidi , 
cu l’aringul. Prima repriză s , 
caracterizat, așadar, printr-un dm 1 '
la centrul ter. nului și s-a ineli-’-l 
iat cu doua goluri avantaj pen- ; noiembrie: (,'ipru — România.

GRUPA A IV A EUi; >i
( LA.SAMEN'l

is/lN A

1. B< l.gia 3 3 u 0 t>— 1 fi
2. România 2 2 0 0 12 - 1 4
,! ( h >-S]o\. 2 1 0 1 2 2
4. T. Galilor 2 1 0 1 7— 5 2
5. Cipru 2 1 l) 1 2— 1 2
G. Ins. l-’< roe !> 0 (1 .> 0—22 0

Urriiatoarcle parti a 1 1 or tom-
bi ic B-b-ia Români. . Cipru —
Țara < lalilor; 14 noii-ml. ie : Roma-
nia — Ut ho Slovacia; Ift îioieiri-
brie: Țara Galilor — ». Igt i 29

& ii p e r I i <4 a
REZIll IA IE TEHNICE. Et,.pa a H-a; Mim iul Vul n - CFH 

I 1 I -HI!' 19911 p.d.. Unio s.itu Mare — Uonstruclorul C iț» f>25!)
01)97 p.d, Jiul J-etrila — Voința Bucur ,ti 5249 o03.l pd; Gl»-

i.i Bucuri li — \h laiul Tngovișt’ .>37'.! .>163 p.d; CIR Cluj —
Aur il Baia M.u'i ;>ll:>g—5264 p d.

UI A.-SAMENT
1 .1 inf-rul t ulc'iu
2 Aurul Ilai.i ,Vl. re
3. Jiul J’ctrila
4. f'n.o Satir Marc

>. Gloria I’.uctircști
6 Constructorul Galați
7. Metalul Tîrgcvl te
8 Voința București
9 CER Cluj

I») OH lași

3 3 0 0 15S93—14M2 6
0 2 0 0 106H0— fWO» 4
0 2 0 0 10305—10159 4
0 1 0 1 10300—1012(1 «
3 10 1 10G22— TO'ifTa 2
2 10 1 10155—10020 2
2 0 0 2 10239— W!>1!> 0
2 0 0 2 10050—102*M> 0
10 0 1 5'158— 5264 0
10 0 1 4993— !>H9 0

KTAL’A VIITOARE 3 
Mare, Metalul' TirgOr tc 
ria București; Cun-.triK u.>. 
c.in — Unio Mntu Marc.

iau. Cl'li lași — Aurul K»ia
i ij; Vf.nițu București — Gio-

Jiul IMrila; Miuvtul VnE
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DIN PRESA STRĂINA HOROSCOP
Acțiuni criminale, violente, împotriva 

străinilor in Germania
La 5 septembrie 1992, într-o emisiune ZDF, 

președintele federal, Von VVeizsacker, s-a pronunțat 
asupra acestor acte

întrebare: Politica se arată a 
fi neputincioasă in unele părți. 
Statul de drept a dat înapoi. Ce
tățenii vor răspunsuri. A fost sau 
mai este încă aceasta o lovitură 
sub centură pentru democrația 
din Germania 7

Răispuns: Eu nu aș caracteriza 
așa. In politică, precum șl în via
ța unei țări, se pun mereu între
bări nc>l, pe care trebuie să le 
recunoaștem cu toată., seriozita
tea șî să încercăm să le rezol
văm. Este necesar să ne opunem 
violenței, atît cu mijloace execu
tive. asta înseamnă cu o poliție 
dotată șl capabilă de intervenție, 
precum șl cu legislația necesară.

întrebare ; In ultimele săptă-

mini, s-a simțit că cetățenii din 
țara și-au pierdut încrederea in 
politică. S-a intîmplat cumva ce
ea ce ați prevăzut în urmă cu 
săptămîni și luni ? Vedeți asta 
ca o confirmare, sau este un cîmp 
vast pentru politică ?

Răspuns : Cred că nu trebuie 
sa ajungem la asemenea păreri 
globale, In cadrul unei legislații 
extrem de liberale, avem de lup
tat cu o problemă pe care nu O 
are niciunul din statele europene. 
In plus, în noile landuri, acolo 
unde există nu numai șomaj, «I 
și o acută lipsă de locuințe, îm
povărarea este deosebit de mare 
— și cu aceasta nu vom termina, 
de azi pe mîine. Dar știm că tre
buie sa terminăm cu ea,

„PRESS RELEASE"

PUBLICITATE

COPIATOARE
RANK XEROX

prin S.C. ZOIÎ1 NOI S.A
Relații la telefon

93 - 545972

Societatea comercială 
GENERAL IR ANS S. A.

Petroșani
(fost I.T.A.)

str. Lhe/.cni nr. 12

■Anunță yinz nea prin licitație a următoarelor mijloace 
de transport;

1. Autotractor cu șa R IO 215 FS
2. Semiremorcă fingon 10 ATM 1
Licitația va avea loc in data de 9 octombrie 1992.

(Fad. 810)

aniversare 
„LA MULȚI ANI 1“ îți dorește familia, dragă Moldovan Izidor, 

cu ocazia aniversării zilei de naștere. (4854)

diverse

SPITALUL Orășenesc Vulcan organizează pe data de 6 oc
tombrie 1992 concurs pentru ocuparea postului de diriginte de 
șantier.

Înscrierile, la Spitalul orășenesc Vulcan, pînă în data de 2 
octombrie 1992. Se pot înscrie ingineri, subingineri sau tehnicieni 
in specialitate. (4852)

SOCIETATEA Comercială VITACOM SRL angajează: zidari, 
mozaicari, sobari, zugravi, tîmplar. Salariu negociabil. Telefon 
545951, 514772, Mihai Eminescu, 2. (4843)

VINZARI — CUMPĂRĂRI

VlND Citroen, Diesel, stare perfectă, 5 trepte de viteză, eu 
piese rezervă și motor Citroen cu cutie Diesel. Petroșani, Gh. Ba- 
rițiu, 26. Telefon 545148, după ora 15- (4848)

VlND IMS Diesel, Manolescu Puișor, Cimpu lui Neag. (4847)
VlND mașină de scris electrică ADLER, xerox șl mașină cal

culat. Telefon 543533, după ora 17. (4838)
VlND garsonieră confort I, etaj II, Petroșani Nord. Telefon 

541902. (1826)
CUMPĂR bonuri benzină, ofer 60 lei/litru. Telefon 541902. (4826)
VlND mobilă sufragerie și birou din nuc, unicat. Telefon 

542810, 541827, după ora 16. (4851)
VlND Dacia 1100, 170 000 lei, negociabil. Petroșani, Venus, 

6 A/7, dr.pă ora 19. (4832)

ÎNCHIRIERI

TINERI serioși căutăm apartament sau garsonieră, zonă cen
trală, cu chirie pe termen lung. Telelon 545933, după ora 18. (4841)

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere pe numele Angheluțâ Constan
tin, eliberat de RAGCIi Lupeni. 11 declar nul. (4859)

PIERDUT în data de 29 septembrie 1992, carnet CEG A08— 
—760376 — A08—760400, diverse acte șî ștampilă cu înscrisul 
„SC Enigma Comprod IMPFX SRL. Găsitorului recompensă. Te
lefon 545812. (4810)

riERDUT bon de predare lînă pe numele Bălușe Ioan, elibe
rat de DCA Pui. 11 declar nul. (4857)

PIERDUT legitimație veteran de război pe numele Albesc 
Ștefan, eliberată de Asociația Veteranilor de Război Vulcan. O 
declar nulă. (1856)

PIERDUT legitimație bibliotecă, periodice nr. 1953, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. (4845)

PIERDUT legitimație bibliotecă, periodice nr. 1711. eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulii. (4846)

DECES

aiLANJA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Echilibrul dv. caracteristic este 
pus în valoare.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Misiunea pe cate ați primit-o 

este prea dificilă pentru dv. Re- 
nunțațil

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Nu vă pierdeți timpul cu ni
micuri...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Fiți cu ochii în patru. Cineva 
vă pîndește după colț.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie)

Posibilă reechilibrare a bugetu
lui personal.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Plutiți în ape tulburi. Va tre
bui să luptați pentru a ieși la 
suprafață.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

.Ar fi timpul să vă mai orientați 
și spre.» chestiuni sentimental.-.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Azi puteți obține totul sau.M 
nimic.

GEMENI 
(21 mal — 21 Iunie) 

Din punct de vedere profesio 
nai, intrați pe un făgaș nJirmaL 

RAG
(22 iunie — 22 Iulie)

Se anunță o vizită cu... bucluc!
LEU

(23 iulie — 22 august)
E bine să vă abțineți o perina- 

dă de la consumul de alcool.
FECIOARA

(23 august — 22 septembiie)
Jovialitatea dv. va zdrobi azi 

multe inimi. Nu fiți crud(ă).

I III Cristi, Mircca și nora Dorina, nepoții Clatldiu și Mira- 
hcla, anunță trecerea în neființă a celei ce a fost o inegalabilă 
mamă și bunică

IM.EO.IU CIZELA, 61 anî
1 nmorinîntarca are loc vineri, 2 octombrie 1992, ora 11,30, 

de la domiciliul din strada Ioan Budai Deleanu, nr. 2 Pe
troșani.

Nu te vom uita niciodată. (1853)

COMEMORĂRI

JOI, 1 OCTOMBRIE

SOȚIA, fiica, ginerele șl nepoții anunța că se împlinesc ‘ 6
săptamini de la trecerea în neființa a scumpului lor soț, tata, so
cru si bunic

I’OPESGU PETRE
Chipul sau drag va rămino veșnic neșters în amintirea noas

tră. (1855)

SE ÎMPLINESC 6 săptamini de tristețe șl durere de la dispa
riția celui mai iubit nepot

TUNARU IONEL CRISTIAN
Nu Ic vom uita niciodată draga Cristi.
Dumnezeu sa te odilmească-n pace. Nașii Hogman Emilian. 

(1835)

SOȚIA, copiii șl nepoțelul anunțăm cu aceeași durere că au 
trecut 6 luni de la despărțirea de iubitul nostru

ONEASA TRAIAN
Nu-1 vom uita niciodată. (4849)

7,00 Programul Televiziunii N„ 
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilcL
10.30 Super Channcl.
12,05 Ora dc muzică.
12.55 Oamenii de lingă noi.
13.25 Jazz-magnzin.
13.55 /Actualități.
14.15 Tradiții.
14.45 Preuniversitaria.
15.25 Cursuri de limbi străine,
15.55 Agenda muzicala.
16.25 Forum.
16.55 Avanpremieră.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 Televiziunea vă ascultă!
18,00 Shanhal la sfîrșit de secol,
18.20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DALEAS.
21.45 Dosarele istoriei.
22.15 Reflecții rutiere.
22.30 Studioul șlagărelor,
22.45 Reporter ’92,
23.15 Actualități.
23.30 Stadion.
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