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Cu alura sa de înțelept antic — ase
mănat de unii susținători chiar cu Ale
xandru loan Cuza — dl. Emil Constanti- 
n -seu ne-a impresionat pozitiv la începu
tul cursei prezidențiale. Întrevedeam o 
personalitate puternică, marcată de expe
riență universitară, trecută prin „hățișu
rile" a tot felul de crize, dintre care cea 
mai pustiitoare a fost (și rămîne) criza 
valorilor.

Ulterior însă comportamentul dînsulul 
s-n schimbat radical, deviind spre intere, 
sele p irtidelor din Convenția Democrati
că si lăsîndu-ne să înțelegem că e purtă
torul lor de cuvînt. Uneori, chiar aveam 
ușoara senzație că folosește cuvintele d-lui 

Coposu. Respectăm veleitățile de politician 
ale d-lui Coposu, dar se pare că pe dîn- 
sul îl paște o dorință arzătoare de răzbu
nare, pe care i-o trădează însăși vocea.

Revenind la dl. Constantincscu, după 
o perioadă de aparent calm și luciditate 
a urmat un torent de „tampoane" verbale, 
atacuri dezlănțuite, uneori chiar la per
soană, adresate contracandidatului. Toa
te acestea, coroborate cu mișcările de stradă, 
mai mult sau mai puțin spontane, cu 
inevitabilul „Jos" (cu trimitere la tot șî 
toți), au făcut ca electoratul să intre la 
bănuieli și CD să piardă la „prezidenția
le". S-a văzut clar că, la alegerile parla
mentare, CD a avut un procent bun. .Asta 

s-a dovedit a fi urmarea tonului cucernic 
al d-lui Constantinescu în campanie. A- 
poi, pentru prezidențiale, Emil (cum îl 
alintă simpatizanții) a devenit rău. Dacă 
mai dura două zile campania, putea să 
rupă lanțul. Pe acest foncl (la care s-a 
adăugat și multdiscutata clauză america
nă, „păstorită" de criticul Manolescu și 
senilul V. Brătianu) dl. Constantinescu a 
pierdut trenul, dl. Ion Iliescu zdrobindu-1 
ca pe o coropișniță. Păcat de zdroabă 1

Dînd dovadă de carențe serioase în ca
racter, imediat după anunțarea rezultate
lor scrutinului Emil a (re)devenit cucer
nic. îl felicită pe președinte și îi urează 

succes. Numai nu-1 pupă-n bot. Pe un t >n 
cucernic. Schimbarea la 180 de grad s-a 
petrecut marți. 13 octombrie, chiar in z ia 
cînd, la Iași (în fieful electoral al d l >i 

Iliescu) începeau manifestările prii i i e 
de prăznuirea Preacuvioasei Para’fibi'’,. 
Asta ne-a adus aminte de cunoscutul &iri 
tec de chef „Eu te-am iubit, Pr,raschi 
ți-am spus-o de-o mie de ori/Și drept do
vadă, ți-am adus grămadă/Vroo zece b i- 
chete de flori..." (probabil chiar tran 1 i 
firi...).

D-le Constantinescu, sus capul. Și fiți 
consecvent, Iăsați „alba-ncagra" I

Mircea BUJORFSCU
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Parlamentarii noștri
CAMERA DEPUTAȚILOR

1. — Mihail Bucur (CDR—PNȚCD)
2. — loan Timiș (FSN)
3. — Gheorghe Ana (FDSN)
4. — Aurel Știrbu (FDSN)
5. — Dumitru Ifrim (CDR—PSDR)
6. — Ion Hortopan (PRM)
7. — Petre Steolea (PUNR)
8. —- Csaba Albert Takacs (UDMR)

SENAT
1. — Tiberiu Vladislav (CDR—PNTCD)
2. — loan Diniș (FDSN)
3. — Octavian Muntean (FDSN)

N.R. In numerele viitoare, ziarul „Zori Noi“ va pu
blica un ciclu de interviuri, sub genericul „Cine sînt, ce 
gîndesc, ce vor și ce vor face pentru noi parlamentarii Văii 
Jiului1*. In dialog cu redactorul șef — deputății Gheor
ghe Ana, Ion Hortopan și senatorul Tiberiu Vladislav.

Preliminariile Campionatului mondial
Astăzi, 14 octombrie, ora 21,

BELGIA — ROMÂNIA
Clasamentul înaintea acestei partide :

1. Belgia 3 3 0 0 6— 1 fi
2. România 2 2 0 0 12— 1 •1
3. Ceho-Slovacia 2 1 0 1 5— 2 2
4. Țara Galilor 2 1 0 1 7— 5 2
5. Cipru 2 l 0 1 2— 1
6. Insulele Feroe 5 0 0 5 0—2?

[iectoratul a aleși

U.n l-a ceea ce s â spus în această lun- 
g Ci. i.'anie el ;to; dă despre alegători — 
b.- c i nu au educație politică, ba că sînt j 
ignoranți și se lesă împinși de la spate £ 
de ab/i — nil răminc valabilă decit aceeași | 
afirmație de acum doi ani șl Jumătate, o £ 
tif'in fio „recuperata" din adinca înțclcp. 
ciunș populară și folosită de fiecare tabă
ră în sensul care-i convin- cel mai mult: 
„fiecare națiune Li are conducător ii pe 
care i merita"! Așa spun învinui, așa 
spun învingătorii. Sensul însă, diferă in 
m al radical.

învinșii folosesc această cugetare ca pe 
<in ultim afront adus învingătorilor, nc- 
fâclnd altceva decît să repete f>rintr-o sen
tință, chipurile, fără drept de apel, jig
nirile aduse națiunii de-a lungul întregii 
confruntări electorale. Dimpotrivă, învin
gătorii înțeleg sensul cugetării ca pe un 
elogiu adus alegătorilor. Gred că drepta
tea e de partea celor din urmă, care nu 
cîstigat competiția electorală, pentru ea 
întreaga noastră istorie aduce dovezi des
pre înțelepciunea poporului român. Nu 
avem o națiune ignorantă, nici lipsită de 
educație civică. Dimpotrivă, națiunea noas. 
tr.î s-a comportat în mod demn, a cumpă
nit în tăcere și a rl.tt note partidelor ,șl

Ion MUSTAȚA 
(Continuare în pag. a 2-a)

Dcspre situația actuala a României s-a 
discutat și se discuta la toate nivcluriit 
in toate mediile și, probabil, in 
limbile de circulație internațională, 
făcut prognozani, estimări, aprecieri, 
parații. Așa cum am mai afirmat și 
dte ocazii, 1 
multa Jurv
,e

vorbești 
noastră, 

nu-i împie-

toate 
S-au 
coni

ca 
a fotbal și la politica foarl 
ai > impresia că se pric pe. Și 

exprim . ca atare. Libertatea de expri
mare este dreptul dc mocratic cel mai fo
losit și invocat atunci cînd se 
despre drepturile omului in țara 
Să nu uităm că nici pe clini 
dică nimeni să latre la Luna.

Din punctul meu de vedere, România, 
poate fi comparată cu un automobil vechi. 
Sudat, peticit, îndreptat, reparat pe ici 
pe colo, revopsit și reinscris în circulație. 
Asta n-ar deranja cu nimic — o mașinii 
nouă costă mult —, daca nu ar avea o 
defecțiune periculoasă și anume la siste
mul de direcție. Cum se spune în limbajul 
curent, îi trage direcția. Spre stînga. In 
circulația rutieră Internațională se (,poar
tă" mersul pe dreapta șoselelor, în cea 
mai mare parte, .sau pe stînga. Avînd în 
vedere staius-quo-ul în orientarea politi 
că a țării șl democrația originală promo
vată pînă acum, la noi, no putem aștepta 
ca regula .să fie următoarea: pietonii să 
circule pc șosele iar automobilele pe tio 
luare. Bineînțeles, oslo o figură de stil.

Paul NICVLESCU 
(Continuare în pag. a 2-a)

Strugurii sînt acri pentru! 
vulpile opoziției i

Ecourile stirnite in opinia publica de a 
lig, i ile parlamentare de la 27 septembrie 
nu s-au stins. Dar peste ele s-au suprapus . 
cele de după cel de al doilea tur dc scru
tin al alegerilor prezidențiale. Imediat 
după ce s-au aliat rezultatele opțiunilor 
electoratului și ca urmare a infirmării 
previziunilor prea optimiste ale unor parti
de din opoziție s-a produs o reacție neaș
teptată. Vazmdu-.se eliminate din cursă 
spre putere, unele personalități cu pre
tenții de reprczenlabilitate in viața poli
tică a țarii au încercat sa acrediteze idei
le cum cu alegerile n-au fost corecte și 
și-au permis, în mod cu totul nedemocra
tic, incalificabil pe plan moral, să etichc 
teze in bloc electoratul drept lipsit dc 
cultură și dc orientare politică. Unii au 
mers chiar mai departe cu etichetările, a- 
firrnind că poporul nostru este ignorant. 
Am mai auzit și alto dată, în urmă cu doi 
ani, după alegerile din 20 mai 1990, ca 
în țara noastră poporul c stupid. Cu alte 
cuvinte, vulpile opoziției, toți cei ce agita 
steagul diniocrațici, dar sini departe dc a 
se comporta ca adevărați dcmocrați, con
sideri! ciî strugurii sînt acri, fiindcă elec
toratul ne. i-a ales să-l reprezinte în Se
nat, in Camera Dcputaților și în institu-

ViorcI STRAUȚ
(ConlinUiirc în pag. u 2-a)

și așteptare
Odaia cu al doilea tur de scrutin pentru 

alegerile prezidențiale, campania eleci ie-, • 
la ’92 a luat sfirșit. In V ih a Jiului, 
de duminica a început, și din cauza \r 
umede și instabile, cu acalmie, abia j 
piinz arterele orașelor noastre, mii 
in jurul s Qțiilor dc votare, au devenii n. 
animate. Ca și la primul tur de scriu, 
participarea la vot a electoratului V... 
Jiului a fost mulțumitoare. Conștiința ci
vică, bunul simț cetățenesc au îndemnat 
oamenii la urne.

In fața unei secții de votare din centrul 
Lupeniului. întimplarva ne-a adus în cale 
pc unul din cei maj cunoscuți mineri — 
șeful unei brigăzi dc frontalișțl, care toc
mai ieșise dc l i votare cu soția. 11 abor
dam: „Gata... ați pus ștampila ?“. „Răi, 
dai". „Păi, unde 7". „Unde am pus șl data 
trecută I Noua ne plac trandafirii—-. N-am 
mai insistat. Omul s-a grăbit spre casa; 
se apropia ora prînzultii, iar din cor a 
început să cearnă mărunt.
Di» despărțirea dc minerul luponc an 

am fost martor la o altă scena. In mijlo
cul unui grup dc femei, o doamnă în ver
vă își certa vecin* le rcproșîndit-lc că n au 
votat candidatul Convenției...

loan DUBKK
(Continuare în pag. a 2 a)



2 ZOHI NOI MIERCURI. 11 OCTOMBRIE 1992

Reflecții postelectoraie
l'HMARI DIN PAGINA I

. and'dațdor p ntru președinție potrivii cu 
I iigatirea acestora. Cit despre cei care nu 
au promo' it examenul electoral- după o 
elen i ntara regula politică, ci nu vor do- 
\edi că alt forța și statură morală decît 
dacă își recunosc. în mod cinstit. înfrin- 
g< rea.

Așadar, n ițiunea a ales. Vom avea pe 
termen mediu conducătorii pe care-i meri
tam. Un președinte dăruit credinței in 
mai bine, un parlament mai omogen. Nu 
ne lipsește d<>cit un guvern realist și di
nam c. ca să înfruntam următoarea etapă 
a tranziției.

Intr un fel, opțiunea alegatorilor era 
previzibila. Din noianul celor peste o sută 
de partide, au mai rămas doar cele cre
dibile. Majoritatea s-au pierdut pe drum, 
răminind „de căruță1*, cum spune româ
nul. Cauza lipșei de credibilitate se află 
in interiorul partidelor, ele fiind măcinate 
•ie prea multe schisme și convulsii inter-

Interesant este — daca se poale spune 
ușa — c;i torțele de stingă au ciștigat (șij 
ateste alegeri praclicind aceeași tactică 
.și folosind aceleași clișee propagandistice 
din ultimii 43 de an . Opoziția — partide
le istorice in special — vrea să vinda țara 
americanilor și vest-europenilor, să refacă 
vechile proprietăți moșierești, sâ-1 aducă 
pe rege in țiră. Despre alte partide dc- 
nio< r.iticc, înființate <1 a decembrie '89, 
neobosita propaganda siingistă a spus ba 
ca sint el.tu-te. ba că sint agenturi ale 
CIA, Mossad, Inteligente Service, M5 sau 
Dumnezeu mai știe ale cui. Nu a fost li
der sau personalitate a vreunuia din a- 
<■< »t<- partide care să nu fi fost pus sub 
tirul concentrat al calomniilor si acuzați
ilor de tot felul. Dispunind de o l levi'iu- 
n. in mare parte aservită, de o rețea de 
zvoncr și ruspindaci bine pusa la punct 
— ..moștenire" a trecutului — mizind pe 
reflexele imprimate populației timp de 
aproape jumătate de secol, nu le-a fost 
; r u sa-și apropie majoritatea electoralu
lui. in ciuda tuturor evidenți lor. Reforme-

•ia prezice nțiala. C'hi.ir si r. prezentanții 
uc lrunte ai Convenției Democratice care 

ei bucurat dc un număr di voturi ce Ic 
permite să fie reprez ntați in l’arlarm ni 
. -au situat de partea celor ce contesta va. 
labilii,it. a ,.i corect.turlinea alegerilor. Cel 
iii -al doilea tur dc scrutin al aleg' i ilor 
pr .d'-nți.ile n-u făcut altxeva decît sa 
l .irr gaz p; acest foc de paie. întărind 
in ‘■,-hirnb opțiunile dc la 27 st ptombrie 
al? < lectoratului.

Din persp.- tiva comoda a obs« rtalortl- 
,lui imp rțial. m m: a it in curentul unui 
partid politic sau altul, se poati const ita 
un fapt pozitiv. Din inlruntorile electorale 
a i-iștigat democrația. Indiferent de con- 
l' tarile unor reprezen înți ai opoziției 
s ai a celor c au fost măturați de pe sce
na vi ții politice in urma votui lor expri- 
•n iti putem spun" că avem un l’ailament 
• un pre--.dinte a a cum l-a vrut maiori- 
t. • i. In fața opțmnii m Horitnții. trebuii! 
sa ii • supunem. Aceasta face parte din 
je il d< mccr.iț ■< i.

Griciim. ]) iitrn i ci ale i, viața publica 
a n viitorul aprop at nu x.i fi una liniști
ta. Diurnul pe rare ii ari- de străbătut 
P im ntul instituția p «ziilenthala in

. de i molioru.i. a fost o duminica 
Ini.’itii. 'idnii Oamenii au votat cil cin 
au '.rut. <1 pa imn I a dicl it inima, după
< m i-.iu ciștigat unul sau altul dintre
< n li la1 o la leaunul plusat al președin
ți i Și privam denota comunicat' le, re
zult. i jle celui d -al doilea serul n n-au 
f- t inuit 'hf< rit. d_- rele din primul tur.
f mpi tit'a .- lccter.il i o fi fost ca d st il 
' ' citată, iar confruntarea d ntfi canili- 
d ; I. tul 'I u i ii, piei rînțeh lecto- 
i I i u ■ '. o - ,»• ’r:im.itiv ' l.iblli Dc i 
' z r .’n'nți. deși m ireați de criza econo- 
n '. d. sibi.iția r-a In circ i-a idtls 
•' T i de ,, , tranziției, oamenii ele rind.
f 1 i inț-le i'.'i pi. a mult" din crea ce 

1 1 nomi.i d" piață, s au orn nl.it in
' Pl 1 hir. di Jă cum le-a rli lat bunul 

ra I r di de ','mi ,j. de • : . i, , r]( nf
n ■' ziiei > mne. pa i in fața vi 

h n .-iței d? m.ip mi o fen! itive a iad, 
Cal • mul ii ,.j s 'o .< m< j ( are 4I in'ffțp

(f)
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ne, de prea multe interese contrarii și 
vizibil personale.

Opțiunea electoratului era previzibilă si 
în privința prezidențiabililor. Actualul și 
viitorul președinte al României a dominat 
campania electorală cu calmul și stăpini- 
rea de sine care l-au ajutat încă de pe 
vremea CPlTN-ului. Era greu de bănuit o 
schimbare radicală a preferințelor, de la 
starea de calm și stabilitate, propuse de 
Ion Iliescu. ia nota de imprevizibil, suge
rată de contracandidațij săi. Așa se ex
plică și diferența de procentaj cil care s-a 
încheiat al doilea tur de scrutin.

La această adîncă și înțeleaptă cugetare 
„politică" — fiecare națiune iși are con
ducătorii pe care îi merită — să adăugăm 
pentru următorii patru ani gîndul nostru 
de speranță în mai bine, de liniște și sta
bilitate în țară și in vecinătatea el, de în
țelegere între învinși și învingători.

le promovate cu jumătăți de măsură au 
compromis, in mare parte, conceptele de 
democrație, liberalism și economie de 
piață, l’opulismul demagogic și naționalis
mul exacerbat au constituit alte puncte 
forte ale propagandei criptocomuniste.

Soarta românului a fost permanent ur
mărită, de-a li ngul istoriei, de un anumit 
tragism, fapt ce a influențat în mare mă
sură și psihicul sau. Nouă ne lipsește men
talitatea de învingător — așa cum spunea 
și dl. Mircca Diuc în campania sa electo
rala. Spiri îl de non-comb.it de împăcare 
cu soarta, e o caracteristică veche (cel 
mai elocvent exemplu este balada Miori
ța), moștenită și amplificată grotesc în 
anii de dictatură comunistă.

Deci, electoratul român nu vrea schim
bare. Nici măcar fără ură și fala răzbu
nare. Deși cei care au votat pentru status- 
quo gindcsc altceva, opțiunea lor nu este 
in favoarea copiilor lor, a generațiilor vi
itoare. Timpul va demonstr:i crea ce este 
de demonstrat.

viitorii patru ani. nu c presărat cu roze. 
Răspunderi mari le apasa pe unu ri. Op
țiunile electoratului sînt clare. Se dorește 
o politica dc centru-stingu, capabila să 
um.isca eforturile națiunii, toate forțele 
și resursele de care nil ducem lipsă, pen
tru a scoate țara din criză și a declanșa 
îndelung așteptatul reviriment. Avem un 
po|x>r harnic și talentat. De resurse mate
riale nu ne putem plinge. Nu ramîne do
cil să sc găsească liantul capabil să ci
menteze hotăriril electoratului. La vre
muri noi se impuneau oameni noi. Cel 
aleși vor trebui să țină seama că electo
ratul )c-a dat un anumit mandat. Vor fl 
ci. oare, în stare să țin i seama dc mar. 
datul <e Ic a fost încredințat ?

S a făcut mult caz de nevoia dc schim
bare. Nu s-au făcut insă precizări clare 
in ce trebuie să sc constituie schimbarea, 
în lipsa alternativei viabile, electoratul a 
decis spre o schimbare, în calitate mai lină, 
fără convulsii economac și hocialc. Nu 
ne rnminc. in calitate de alegatori, decît 
sa așteptăm încă pali u ani pentru a ve
dea în ce măsură ne vor fi înșelate sau 
confirmate speranțele în subtilul joc al 
democrației.

campania lector.da. oamenii au prefwat 
oneslitatea, probitatea, calmul, continuita
tea.

D< ciștigat, a ciștigat candidatul prefe
rat. Ale i in sfatul țarii sînt cel pentru 
care a >plat majoritatea electoratului. Și 
majoiit.dea s-a orientat nu atit pentru... 
..slin) a“ s m „dreapta", cj pentru stabili
tate, in sper înța ca cei pe t are i-a prefe
rat vor fi capabili să Ircacu peste bariere
le partizanatului ideologic, de partid și, 
dincolo de agresivitatea canpianiei electo
rali își vor uni eforturile pentru a găsi o 
formulă de guvernare optimă, beneficii In 
vederea readucerii țarii la normolitate, jir 
traiul de fiecare zi al oamenilor in limi
tele decenței și •— do ce nu — ale pros
perității. S-a votat cu certitudinea că spe
ranțele nu vor mal fi deșcrtăi iuni, far 
viața de acum încolo a oamenilor, o 
lungă așii plan

t>â ne ajute Cel de t»us I

Popice
MINERUL VULCAN, locul (> 

în Iunie
Participanta pentru prima oară 

la Cupa Mondială la Szeged (Un
garia), echipa Minerul Vulcan, 
campioană națională i României 
a repurtat un strălucit succes, 
ocupînd un binemeritat loc VI 
in ierarhia mondială, devansind 
țâri cu mare tradiție in acest

sport. Printre fruntașe, s-au nu- 
miiuit puternicele echipe ale 
Croației, Sloveniei și Ungariei.
Vom reveni cu noi amănunta 

despre desfășurarea acestui cam
pionat mondial dedicat aruncă, 
(orilor de bile, un sport care nu 
este totuși la îndemîna oricui. 
I'elicitâri, MINERUL VULCANI

Fotbal, divizia B
MINERUL LUPENf — ARSE

NAL REȘIȚA 3—1 (2—0). Joc 
viu disputat cu o dominare a gaz. 
delor, care au reușit să fructi
fice numai trei ocazii, din cele 
șapte create în cele 90 de mi
nute, Popa Ionel a deschis sco
rul în rnin. 17, Krautil l-a ma
jorat la 2—0 în ultimul minut 
al primei reprize. Oaspeții au 
redus din diferența în min. 75 
prin Tânase, dar Ionel Păuna 
și-a înscris numele pe lista mar
catorilor, în min. 77, cu golul 
trei și ultimul al patridei.

PETROLUL STO1NA — AS 
PAROSENI 1—0 (1—0). Joc cu
rat, de mare angajament, în care 
oaspeții și-au vindut scump pie
lea. In min. 6, Zvanciuc trage 
pe lingă poartă... iar Neiconi nu 
și-a găsit finalizarea în două 
momente favorabile. Petrolul în
scrie în min. 22: după un cor

ner executat de Băluță mingea 
este respinsă, dar extrema stin
gă trece printre apărători, a că
ror intervenție nu a putut re
zolva faza din care s-a marcat 
singurul gol al partidei. Echipa 
lui Gogu Tonca a jucat fărâ 
cinci titulari — Oprita, Cioară, 
Ștefoni, lordache, Matula — toți 
fiind accidentați.

CSM CARANSEBEȘ — MINE
RUL URICAN1 l—o (0—0). Se- 
cunda fatală pentru Minerul a 
fost cea din min. 89, cînd GSM-u! 
a marcat golul victoriei dintr-q 
lovitură libera directă, de la )Ș 
metri, l’ină atunci, jocul a fosț 
echilibrat, dur pe alocuri, cu 
destule ratări de o parte și de 
alta. De la Minerul, Hristea. Duls 
cu și Marinescu s-ati găsit îq 
situații favorabile, dar nu au 

putut perfora niciodată poarta 
gazdelor.

Cristea, în probe de joc la Rapid
După măsurile luate de condu

cerea clubului „Jiul”, jucătorul 
Cristeii a ajuns la Rapid Bucu
rești, unde, de o sâptămînă, este 
în probe de joc. El a fost intro
dus in formația Rapidului în me

ciul cu Steaua, sîinbaUi, 11 oc
tombrie, unde a jucat 25 de mi
nute. l’ină acum nu s-au făcut 
nici un fel de negocieri în ve
derea transferului către această 
echipă.

RUGBY
REZULTATE II UNICE

Știința Petroșani — CI R Constanța fi—fi; Earul Constanța —• 
Minerul l.upem 29—15; CSM Sibiu — Dinamo București 21—9 f 
CSM Suce'<a — Sportul studențesc 26- 3; Universitatea Timișoara

Sibiu; Panul — Tniversitatea Timișoara.

— Știința Baia M ire 21—3; Grivița București — Steaua 8—3.
CLASAMENT

1. Universitatea Timișoara 7 5 0 2 173— «8 17
2, CSM Sibiu 7 5 0 2 131— 97 »7
3. Stiaua București 7 4 0 3 143— 96 13
4. Dinamo București 7 4 0 3 171—141 15
5. Grivița București 7 4 0 3 101—102 ■ 3
6. 1 arul Constanța 6 4 0 2 150— 97 H
7. CSM Suceava 7 3 0 4 90—127 n
8. Știința Baia Marc 6 3 0 3 9<>— 91 13
9. CER Constanța 7 2 1 4 99—106 (3

10. Minerul Lupeni 7 2 0 5 132—181 U
11. Sportul studențesc *7 2 0 5 69—129 11
12. Știința Petroșani 7 2 1 4 59—121 It

ETAPA VIITOARE, 17 octombrie T9fi2 : Minerul Lupeni
Sportul studențesc; CER Constanța — CSVÎ Suceava; Dinamo —
Grivița; Steaua — Știința Petroșani; Știința Baia Marc — CSM

Fotbal feminin.
MUGART CI.Uf — UNIVER

SITATEA PETROȘANI 0—1 
(0—0). A patra victorie consecu
tivă a Universității, din patru 
jocuri in actualul campionat. La 
pauza, scorul a fost 0—0, cu toate 
că l.upu și Cercel au avut si- 
tnații bune de a marca, pe care 
le-au ratat. Singurul gol a fost

înscris în min. 67 de Rumena 
U’ocar care a fructificat o pasl 
primita la întilnire de la l.upu. 
Popa a fost de-a dreptul imba- 
t ibilă.

Universitatea: Popa Belet, KisS, 
Ramona, C'iulavu, Kirs M., To- 
car, Cercel, Sârb, Ștefan, J.upil, 
Tilianu.

REZULTATE TEHNICE: Mucarl Cluj — Univ rsitatea Petro
șani 0—1; Ardeleana Alba Iulia — CER Tg. Mureș 15—0; îndes 
Sibiu — Eemina Sf. Gheorghc 6—1; Colorom Codlea — IU Oradea 
3 0; Elaniura Satu Mare — a stat.

CLASAMENT
i. Flamura Satu Mare 4 4 0 0 10— 3 8
2. Universitatea Petroșani 4 4 0 0 9— 3 8
3. Ardeleana Alba Iulia 4 3 0 1 29— 3 6
4. Colorom Codlea 5 3 0 2 15— 5 6
5. îndes Sibiu 5 2 1 2 9— 8 5
6. Mucart Cluj 4 t 0 3 7— 6 2
7. Eemina Sf. Gheorghc 5 1 0 4 8 — 27 2
8. CER Tg. Mureș 4 0 2 2 2— 25
9. IU Oradea 5 0 1 4 3— 12 1

ETAPA VIITOARE. 17 octombrie 1992 : Îndes Sibiu — Colo*
rom Codlea; GER Tg. Mureș — Mucart Cluj; Flamura Satu Mare 
— Ardeleana Alba Iulia; Femlna Sf. Ghcorghe — Universitatea 
Petroșani; IU Oradea — slA.

lccter.il
comb.it
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noi, în lumea afacerilor!
Așa cum v-am mai informat, cotidianul nos

tru participă la ediția a XVIIl-a a Tirgului In
ternațional București, manifestare de cea mal 
mare amploare a industriei de prezentare a ce
lor mai noi cuceriri ale tehnicii, pe plan mon
dial. Organizat de Camera de Comerț ți Indus
trie a R aaniei și Societatea Romexpo SA, ac
tuala ediție s-a bucurat de o mare atenție. Din 
«latele furnizate de dl. Constantin Cojocaru, 
director general al Romexpo, la conferința de 
presă inaugurală, organizata la Centrul de Presă 
al tirgului, am re'inut ca la actuala ediție au

participat 10 1 de firme din 27 de țari, din care 
552 de firme românești și 199 firme străine, 
caro au prezentat exponate' din domeniul teh
nicii de calcul, birotica, construcțiilor de mașini 
ți utilaje industriale, industria alimentară, tex
tila și multe, multe altele.

Și chiar dacii-au mai existat unele neajunsuri, 
putem spune că TIB 
noi, și dumneavoastră 
unei lumi occidentale

Iar daca, pentru
a fost un prim vis, TIB' 92. a fost al doilea.

’92 a fost o reușită. Prin 
veți pătrunde in „culisele" 
„de vis".
români. Mieh.iel .lackson

riB '92
Fata văzută și nevăzută !

drum bun !,,Sîntem pe un

particîpanților î
an. organizatorii 1 

și ziar știi acreditați ’ 
„Topul firmelor păr

ți „Topul țarilor re- 
In (prima 

firmele 
1VECO, 

multe

Ca in fiecare 
manifestării 
au alcătuit 
licipante" 
p zentante la TIB ’92“. 
categorie s-aU remarcat 
Computcrland, Alcatel. 
Machine.xport-import, și 
altele.

In ceea ce privește țările În
scrise in „Topul TIB 92", pe pri
mul Ioc se situează detașat Ger
man a cu 150 de firme partici
pante, urmată fiind de Italia 
cu 62 de expozanți, apoi in or- J 
dine: Franța — 33, Austria — 29, î 
Gn cia — 25 .și Canada — 17.

Mai trebuie să semnalam pre- 
zi nța, in premieră mondial.i pe 
agenda tirgi.rilor internaționale a 
Republicii Africa de Sud, debu
tantă pe plan mondial la o astf 1 
<U. manifestare. .

Apărarea (gen. II. N. Spiralii) și 
bugetul (I lorian llercea), mina u 
nuna pentru liniștea noasliS.

— Domnule priin-rtiinisti u, in 
primul rind ce ne puteți spune 
despic TIU '92 ?

— Este O manifestare Hc ex
cepție, o reali'are, aș putea spu
ne a economiei românești, o 
ilustrare a posib litaților ei, iar 
după cum sc vede ți aici, tiuia 
demonstrează că aceasta economie 
po.ite trăi pe picioarele sale

— Credeți că această ediție are 
o semnificație aparte față de

— Am înțeles, din presă, 
pentru prima data balanța 
mercială a României este pozi 
li vă...

— .Așa estt După o foarte Iun 
ga pei ioadă, balanța comerciala a 
țarii noastre a fost în lima au 
gust pozitiva. Exportul rcah/til 
de noi în această perioadă de
pășesc cifra fie 1 miliard de do
tai i. lată deci un motiv care ne 
permite sii finim și importuri

Interviu in exclusivitate pentru „Zori Noi“, acordat de 
dl I IIE0DOR STOLO.I AN — prim ministru al României

• eh anterioare, așa cum se 
discuta aici

— Acest lirg aie o 
deosebită. 
’ evoluție, 
după cum 
de firme 
întreprinderilor au cooperat 
sindicatele pentru a salva între
prinderile respective și nu pentru 
a se distruge unii pe alții, cum 
este cazul, de exemplu, in Valea 
Jiului.

— Credeți că este posibilă o 
relansare a economiei romanești?

— .România este singura țară 
dm zonă care poate să-și permită 
în prezent, un echilibru valoric 
intre import șl export rteavfnd 
piobh me deosebite pentru echili
brarea bal nți . de plăti externe.

semnificație 
este al treilea după 
Este deja anul în « arc, 
observați intr o serie 

româniși j conducerile 
cu

l^une la mărfurile care ne slnt 
necesare.

— Pentru viitor, ce previziuni 
aveți ?

— Mii fijndesc că drumul pe 
care m-rgem (.ste un drum bun. 
Acest lucru trebuie să ne dea 
la toți sentimentul de încredere 
c<i lucrurile in România evolu
ează în bine.

— întrevedeți 
nui nou mandat 
tiu '!

— Acest lucru 
mai de mine și este prematur să 
discutăm acest subiect.

— Domnule priin-ministru. In 
numele cititorilor ziarului nos
tru vă mulțumim ți vă dorim 
succes.

posibilitatea u- 
«Ic* priinminis-

nu depinde nu

nii 
ai 
cil
VI 
în 
s-a
rli

• Deschiderea oficială a celei de-a XVIIl-a ediții a Tutuim 
Internațional București, .s-a bucurat de prezența premiu ului ru
mân dl. Thcodor Stolojan, care împreuna cu cil. dr. Aurel Glii 
btițiu, președintele CCI a României, au tăiat panglica inaugural i 
a tirgului. Iată deci că revenim la panglici. • Alaiuri de primul 
ministru au mai participat la deschidere, domnii Elorian Berrrii — 
ministrul bugetului, gen. lt. NicuLae Spiroiu — ministrul apmaiir. 
George Daniclescu — ministrul economiei și finanțelor; Dom Vio 
rel Ursu ex-ministru de interne; numeroși oameni de afaceri, 
ambasadori și membri ai corpului diplomatic, ziariști. * Coloana 
oficiala a efectuat traseul vizitei pe fondul unei ploi, care 
s-a oprit decil după plecarea oficialilor. • Reporterii noștri 
reușit să obțină declarații și chiar interviuri in exclusivitate 
personalitățile amintite, pe care le veți putea citi în numerele 
itoare ale ziarului „Zori Noi". • Centrul de presă al tirgului, 
credințat spre organizare în mod tradițional societății li" nu 
mai ridicat la nivelul prestațiilor rle anul trecut. • Ziariștii
la publicațiile provinciale au fost cit pe aci sa piardă rleșchidfrc i 
oficială, deoarixe nu li s-au eliberat acreditările, di . it cu 10 m’ 
nule înainte fie deschidere, din motivul lipsei unei... chei „Daca 
și ăștia de la „III." nu au cheia, ce sa mai vorbim" a e >< lamat un 
confrate de la lași. • S-a discutat foarte mult în presa despre 
existența unei superdotari a centrului d ■ presă ctt telefoane, ma
șini de scris, buletin informativ, etc., ele. Vorbe, cum spunea 
ilustrul Will, • Din punct de vedere economic, a lo.'t îmâ bine, 
chiar foarte bine. • Intrucît se preconizează pentru anul acesta o 
vizita a un i delegații din partea Uniunii Internaționale a 'Firgii- 
rilor, care tir urma sa evalueze capacitățile tehnice și organizato
rice ale TIB și in consecință să acorde aci stuia statutul fio tirg 
internațional mijlociu, societatea Romexpo a investit aproape 
jumat.de de milion în lucrări de amenajare .și dotare ale tirgului. 
• Tot in acest context a mai fost constiuil jn numai 3 luni un 
pavilion — VI — de 4000 mp., in care ,m expus anul ; cs'ta Ger
mania și Bulgaria. • Pe ntru participării ii români, chir a per» eputa 
pentru 1 mp. fie expunere în pavilioane a crescut de 1.: 4000 lei 
în primăvara, la 
atins valoarea fie 70$ mp. n Sistemul fie paza al 
fost asigurat prin prezența 
dine ai Romexpo. rlar 
bazat pe instalarea de c imere fie luat vederi ir cele mai st nstbiic 
zone. • Prețurile ele contractare practicate de firmele ‘ti., nc sini 
dc-a dreptul intangibile pentru orice salariat din Romani.i. lata 
numai un singur exemplu, surprins de noi la firma japoneza 
TO'rOTA. Aici, un exemplar «le autoturism variaza intre 12 000— 
13 000 dolari in funcție de culoare, iar o mașină 'le tvitn (tip 
AHO), costă 30 000 de dolari. înmulțiți cu 43o. comparaț . și cum
părați1 • La standul indian o românea cu „stea în frunte" și 
îmbracata in sari făcea pe... indianca, dosi nu era Nargi ii la. Multi 
nccunoscâtori au exclamat „Uite ce indiancă frumoasă". o l.i 
standul Regiei Autonome a Cupri.hii «lin Deva, situată în pav» 
lionul central, ne-a intimpinat cu simpatie un fost concitadm 
Mircca Costa • Utilajele agricole an concurat prin prezență, ex
ponatele din domeniul biroticii și tehnicii rle calini. Nil și călit 
tiv insa. • Pi' scurt, TIB ’92 a fost mai bun ca in alti ani penii.i 
firmele pai ticipante, dar m..j slab organizat flin punct >4<! Vtderi 
al ajutorării presei. Conferințele tic presa an cam lipsit, materialsdc 
de documentare de asemenea. • Oricum, cu aceasta nvanifertm<■. 
pe care o mai puteți vizita azi. sezonul expozition.il inmânesc si 
încheie aici. • Prima mare manifestare de acest gen va aven lot 
in primăvara anului t iitor cind va avea loc o noua ediție a 
l'IBC’O '93, tirgul internațional anual al bunurilor de larg consum.

10 000 lei. Pentru expozanții străini, icesta a 
standurilor a 

unui mare Tiumar de oameni de or- 
și pi intri un sistem modern, computerizat.

Durei NIIAMȚU,

Tiberiu VIN I AN

Reportaj reali/.at de

w M 3

jumat.de
expozition.il
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Societatea Comercială 
A.C.I. Valea țiului — S.A. 

Petroșani
Cu sediul în str. Avram Iancu, nr. 12/13 Petroșani, 

telefon 93/511770 sau 93/542721,
oleră spro vînzare, prin licitație publică, mijloace 

fixe disponibile, specifice ramurii de construcții-montaj.
Licitația se organizează în fiecare zi de marți șl joi, 

incepînd cu data de 20 octombrie 1992, la ora 10. Ia sediul 
societății, unde se pot consulta și listele cu mijloacele ofe
rite spre vînzare. (5093).

Administrația publică 
locală Petroșani

Persoanele care s-au înscris pentru participare la 
licitația publică din zilele de 13, 11 august 1992, în vederea 
concesionării de terenuri destinate construcției de garaje, I 
și nu s-au prezentat, conform următoarelor numere de 
înregistrare: 191, 205, 198, 161, 80, 33, 270, 260, 286, 166, 
163, 234, 217, 300, 26, 185, 301, 302, 23, 24, 303, 15, 63, 
254. 219, 277, 88. 160, 39, 125, 81, 75, 92, 156, 157, 170, 
69. 280, 253, 65, să se prezinte, în zilele de 13—16 octom
brie 1992, pentru ridicarea garanției de participare, la 
seiviciul amenajarea teritoriului, din cadrul Administra
ției publice locale Petroșani. (Comanda nr. 6561/8.X. 1992).

Sucursala de Exploatare Transport 
Tehnologic și Prelucrare Primară a 

Lemnului Petroșani©
scoate la licitație

cai din coloana proprie după cum urmează:
— în data de 28 octombrie 1992, sector Lonea, Ex

ploatarea Voievodu, cabana Voicvodu;
— în data de 29 octombrie 1992, sector Iscroni, Ex

ploatarea Sașa — cabana forestieră;
— în data de 30 octombrie 1992, sector Lupeni, Ex

ploatarea Valea de Brazi, Arcanu și Valea de Pești.
Licitațiile vor începe la ora 10.

Relații suplimentare se pot obține Ia sediul sucursa-
• lei din Pctioșani, telefon 511820, 511521.

_____________ ______________ I

Sucursala de Exploatare și Transport 
Tehnologic Petroșani (II. F. E. T.)

angajează
de urgență următorul personal:

— mecanici II RON — întrețineri drumuri forestiere;
— 2 muncitori necalificați pentru întreținere drumuri 

forestiere.

R.A.G.C.L. Petroșani -
Antnoasa

face cunoscut celor interesați că întocmește documentații 
tehnice pentru obținerea autorizației de construire pentru:

— construcții de locuințe, anexe gospodărești (bucă
tărie de vară, magazie, grajd, etc.), garaje, chioșcuri, 
cabane și alte construcții.

— demolări de construcții (locuințe, anexe gospodă
rești ș.a.).

•— planuri de situație și planuri de încadrare în zonă 
pentru obținerea certificatului de urbanism.

De asemenea, mai întocmește:
— devize de lucrări (construcții, R.K., R.C.).
— reevaluări
— branșamente (documentații)
— aviz pompieri, sanepid, pentru persoane fizice, 

instituții, firme, etc.
Prețuri convenabile.
Relații suplimentare la telefoanele: 42293, 41920,

41921, interioare — 44, 43.

miCA PUBLICITATEA
ANIVERSARI

PĂRINȚII, fratele, bunica și unchiul ureaza dragei lor Nuța 
Ghințiu, cu ocazia împlinirii a 14 ani, fericire și un călduros „La 
mulți ani(5084)

VINZAR1
VÎND apartament 3 camere, Petroșani — Ilermes, str. Repu

blicii, bl. 97, se. 1, ap. 26, negociabil, orele 11—17. (5092)
VlND mobila tip „Cărei 2“, mobilă bucătărie, bibliotecă „Pri

măvara", pătuț, butoi varză, televizor pe lămpi. Telefon 544144. 
(5089)

VlND dozator sucuri, nou șl convertor satelit japonez. Tcle. 
fon 929/44446, Tg. Jiu, după ora 17. (5091)

VlND mobilă bucătărie deosebită (suspendată), 8 corpuri, bi
bliotecă mică, televizor color Spectra, telecomandă ultra-sunete, 
diagonala 67 cm. Ireproșabile. Informații: Republicii 101/58, Pe, 
troșani. (5082) ,

VlND apartament 2 camere, zonă centrală, preț negociabil. 
Informații: Aviatorilor, 20/32, Petroșani. (5083)

DIVERSB
SOCIETATEA FAMILIALA „DIMA — GORADI“ vinde tele

vizoare color Alfa, diagonală 61 cm, garanție un an, preț 106 000 
lei. Telefon 545685. (5071)

SOCIETATEA Comercială Cerbul de Aur SRL Pctrila, str. 
Republicii nr. 27, angajează :

• electricieni • brutari «barman • ospătar
Informații, zilnic, Intre orele 12—13, la sediul firmei. (5079) 

SCHIMBURI DE LOCUINfA
SCHIMB casă colonie I.onea cu apartament 2 camere Petro

șani. Telefon 511269. (5085)
ÎNCHIRIERI

FAMILIST (fără copii) caut urgent gazdă. Telefon 541698, du
pă ora 16. (5090) ;

PIERDERI
PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice pe numele Mon- 

cea Monica. eliberate de UT Petroșani. Le declar nule. (5060)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Ilaliț Vilhclm, e, 

liberată de EM Valea de Brazi. O declar nulă. (5064)
PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Popcscu Ioana, 

eliberată dc UT Petroșani. O declar nulă. (5063)
PIERDUT carnet student pc numele Ciobani; Paul, eliberat de 

UT Petroșani. 11 declar nul. (5087)
PIERDUT carnet conduce: e, buletin și livret militar, pc nu

mele Rădoi Ilie. Găsitorului recompensă. Spitalul municipal Pe
troșani — dispecerat. (5086)

decese

HOP
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Vi se va reproșa că nu v-ați 

ținut promisiunile, dar aveți po
sibilitatea să ripostați.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Reușiți să restabiliți o legă

tură de colaborare trainică și 
stabilă.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Condiția la care vă gîndiți e 
îndeplinită, înainte de exprima
rea cererii.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Vă sperie adevărata față a 
celui pe care credeți că It cu
noașteți.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Regruparea forțelor vă prindo 
la mijloc.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Presiuni colaterale tind sa vă 
devieze de la traiectoria presta
bilită.

BEROEO
(21 mnrlic — 20 aprilie)

Niște bani străini vor lua 
„contact” cu dv.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Feriți-vă de omul cu noapte 
în privirii

GEMENI
' (21 mai — 21 Iunie)

Vă surîde șansa unui cîștig 
(parțial) la Loto.

RAG
(22 Iunie — 22 iulie)

O cinzeacă nu e doar o ju
mătate dc măsură—

LEU
(23 Iulie — 22 august)

Orientindu-vă după „mîneca de 
yînt", veți avea soarta nisipului..,

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Reînvierea speranței vă recon. 
forțează.

PROGRAMUL 
TV

MIERCURI, 11 OCTOMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale djn Republica Mol
dova. Tclematinal.

10,00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei.
10.20 Viața spirituală.
12,IO- Ora de muzică.
13,00 Vîrsta a treia.
13.30 Audio-vizual studio.
14,00 Actualități.
14,15 Civilizația montană.
14,45 Avanpremiera TV.
14,55 Preunivcrsitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Tineri interpreți dc muzică 

populară.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronocxpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
13,00 Reporter ’92.
18.30 Vedete în recital.
19,C9 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Soprana Florența Marinescu.
20.50 FOTBAL: Belgia — Romă- ji 

nia, în preliminariile C.M.
22.50 Universul cunoașterii.
23.35 Actualități.
23.50 Sport.
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