
ULTIMELE PRECIZĂRI de la Biroul Electoral Central
£ 30 septembrie — rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale 
r 6 octombrie — rezultatele finale ale alegerilor parlamentare

(amănunte in pagina a lil a)
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din 
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îiiar luminos"
— .

Primăria Pelroșaniului a reali
zat că noaptea, chiar .și în plin 

jjentru, poți să-ți bagi degetele in 
otjîii de cita lumini este. S-au 
li at măsuri — aflăm dintr-o sur- 

autorizată. S-au comandat, la 
M dîaș. globuri pentru stilpii or
namentali fie iluminare a parcu
lui de la teatru și a celui din 
zona hotelului. Nu știm cit v >r 
ține. De asemenea, domnul pri
mar Stoicuța a luat dela legăt’.i- 
’• > ■ u o firmă care produce pa- 
n -uri luminoase p nttu transmi
tea i știrilor. Duci, „ziar lumi
nos", mereu la d spoziția dum
neavoastră ! Să vedem cînd v> 
fi și ace't proiect aplicat. Ori
cum, apre; iem ideea. (Al. TI)

MICHAEL .liCKSDN
VÂ AȘTEAPTĂ !

Așteptăm în continuare răspunsurile dv la conclusul „Zece 
răspunsuri pentru... Michacl Jackson", fie prin poștă, fie direct 
la cutia de ser,sori a redacției.

Desemnarea celor doi cîstigători se va face l.i ediul redacției. 
MARȚI, 29 SEPTEMBRIE 1992, ORA 10,00.

Numele celor care vor participa la tragerea Ia sorți vor li 
publicate în ziarul de miine.

Parcă pc nesimțite au trecut 
cele șaizeci de zile ale campaniei 
electorale și iată că am 
la finiș, cînd electoratul 
România este chemat la
Acest moment a fost precedat de 
tot felul de sondaje de opinie, a 
căror semnificație este mai apă
sat psihologică, estimările, oricit 
ar pendula între un optimism vo
ios sau pesimism prudent, au 
rostul, ncmărturisit, să sprijine 
opțiunea cetățenilor. Care încă 
nu și-au revenit din uluială că 
din acest punct de vedere am 
ajuns în miezul democrației. în
să, tocmai prin prezența electo
ratului la urne, întregul drum 
al tranziției către „paradisul" e- 
conomiei de piață are sorți să fie 
acceptabil, chiar dacă nu pentru 
intreaga populație, măcar pen
tru majoritatea ei.

Preferințele oamenilor sînt di
verse deoarece ei înșiși au perso
nalități felurite și, slavă Domnu
lui, au de unde să aleagă. Dar 
electoratul român are acum ma
turitatea politică, discernămîntul, 
responsabilitatea și experiența 
alegerilor. întrucît este pentru a 
patra oară, intr-un răstimp de 
aproape doi ani și jumătate, cînd 
este chemat la urnele de votar» 
Din acest motiv se pot 
cu argumente pro sau 
implicațiile prezenței la 
Este 
lui 
cînd 
ritor 
în alte țări, exemplul Danemar
cei, cetățenii au respins asocie
rea. Precum se vede, este nevoie, 
indiferent de convingerile fie
căruia, care procedează așa cum 
îi dictează propriul cuget, să fii

analiza, 
contra, 

urne, 
recentu- 
Franța, 

refe-

cunoscut exemplul 
referendum din 

s-a rostit un mic „da“ 
la tratatul de la Maastricht
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prezent la urne, această 
cînd o poziție activă, cîtuși 
puțin indiferentă pentru 
țării în următorii patru ani 
acest sfîr.șit zbuciumat de 
și mileniu.

Insă ni se poate răspunde 
și absenteismul — fenomen înre
gistrat pretutindeni în lume, chiar 
și în țările cu continuitate demo
cratică în istoria lor, necunoscă
toare ale hiatusului, care n-au 
cunoscut patimile românilor — 
ar fi, implieit, tot o atitudine po
litică, dar negativă. Atitudinea po
litică, însoțită de înțelepciune, 
are doar o posibilitate de afirma
re: aceea de a opta, în cunoștin
ță de cauză (că a fost 
timp pentru aceasta I), 
cineva. Absenteismul.

MAXI M A

impli- 
de 

viitorul 
din 

secol

suficient 
pentru 

supralici
tat din cînd în cînd, mai are o 
cauză, indecizia, provenită și din 
neîncredere, ori din necunoaște 
re, ori din dificultatea de stabili
re a unei opțiuni finale între mal 
multe posibilități.

Marele cîștig al acestor 
peste trei luni vor fi trei, 
acela că ne simțim realmente li
beri, nimeni nu ne mai spală 
creierul, nimeni nu ne mai bate 
la cap, astfel că noi înșine stabi
lim acum, în ce fel vom proceda. 
A.șa și cu alegerile, moment po
litic de cea mai acută importan
ță, pentru cum ne va fi în urmă
torii patru ani. Că ne va fi mal 
bine, asta depinde de momentul 
alegerilor de duminică care nu 
poate lăsa indiferentă nici o 
conștiință de pe cuprinsul Româ
niei.

Este lipsit de orice noimă să 
ne ratăm șansa noastră în istorie.

ani, 
este

Tiberiu SI’AT/MtU

ZILEI
Nimic nu este mai frumos mai măreț, dccît să poți cîrmtil 

prin grai mulțimile, să pui stăpinire pe cugetele oamenilor și ».i 
conduci după plac voințele oamenilor.

CICERO
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Șoferii și ofurile lor
Mai e puțin și dl. Stolojan Theodor face un an de guvernare, 

deși atunci cind a fost instalat pe înaltul scaun dc premier ne 
as.gura ca nu va sta prea mult pe acest scaun.

Spunea atunci că principala misiune a cabinetului său ar li 
constituit-o organizarea alegerilor libere și corecte în România, ca 
una din condițiile impuse de Occident pentru a trata țara noas
tră mai cu milă.

Cu alte cuvinte, dl. premier nu se sfia să spună, încă dc 
atunci că România va urma cu fidelitate jocul străinătății 
scenariul de reformă stabilit de cei bogați, pentru mai toate ți 
ce au „ieșit" in lumea democrației.

Acum, după un tin de zile, putem aprecia sau constata, 
pietcnția de a face un bilanț, dacă dl. Stolojan s-a ținut sau 
de cuvînt.

Chiar dacă cineva se va supăra, putem spune că domnul 
lojan ne-a cam dus cu preșul, mai ales în ceea ce privește pr. 
siunile că ne va fi mai bine, precum și prelungirea excesivă 
unui mandat pe care dinsul il dorea atunci cam de citeva 
de zile. Dar cind te inveți cu puterea e mai greu să cedezi, 
parcă parlamentarii n-au făcut la fel? Au tot tras mița de coadă, 
pină a trecut și anul 1992, care, din păcate, se încheie într-o 
situație generală total nemulțum’toare pentru cea mai mare parte 
a poporului.

Fidel programului său, în care principala preocupare era or
gan zarea alegerilor, cabinetul Stolojan a cam neglijat toate cele
lalte segmente ale vieții economice și sociale, repercusiunile fiind 
resimțite de toți cetățenii țării, inclusiv de cei îmbogățiți 
evenimentele din decembrie 1989. Argumente de o parte și 
alta sint suficiente și credem că orice referire la ele nu schimbă 
cu nimic o situație reală, existentă Ia noi și din care nu 
știm cum vom ieși.

Talentul de om de finanțe al domnului Stolojan s a 
și s mțit in 
roca, r> ntru amețirca celor mulți, dumnealui lc-a spus: 
de subv n’ i“.
de prețuri «reiate cu devalorizarea succesivă și artificială a 
mcn-.d> i n ițion ile, dl. Stolojan s-a comportat ca un veritabil con
tabil șef ce c-te. Adică un zgîrcit și jumătate, pentru că, de 
care dală, a scăpat printre degete clte ceva, amcțindu-nc că 
mat sint bani 1 i buget.

Poate fi adevărat faptul că banii de la buget s-au secătuit, 
acest lu.ru lot guvernul .și nu poporul l-a făcut. Mai ales ca 
acest popor suportă, in această toamnă, consecințele neglijenț 'i 
guvernului în susținerea și dezvoltarea producției agricole. Nu 
trebuie să mergem mai departe cu exemplele, dccit la producțiile 
foarte mii i obținute la hectar, pe fondul secetei prelungite și 
lipsei de irigații, la prețurile excesiv dc mari la mai toate produ
sele agroalimentarc de pc piața liberă și de pe piața dc sta*, 
precum și la .salariile noastre, ale celor mulți, care abia abia r.e 
ajung să trăim dela o lună la alta. In aceste condiții, parlamen
tul ce își va încheia socotelile nu peste niv.ltâ vreme, animat de 
cele mai bune intenții pentru poporul român, căruia numai bine 
i-a făcut in acești doi ani cît a deținut 
votat o seri de legi total antipopulare, 
impozit i a pc valoare adăugată, la alte 
caracter restricționat pe care contabilii 
promovat c . o furie dezlănțuită împotriva noastră, iar 
pariam, ntari, ca o veritabilă mașină de vot, le-au aprobat cu un 
devotament demn dc o cauza mai dreaptă, în numele 
ideal: promovarea reformei FSN. A unei reforme care, 
a fo t concepută să creeze o viața mai bună poporului 
un.» cit mai chinuită și mai săracă.

Pe acest fond, în care sîntem chemați să votăm, 
noastre sint copleșite dc apropierea iernii, în care cine știe 
vom mai avi a de tras, cu căldura, cu alimentația, cu kilowații, cu 
alte și ilte situații create artificial sau ivite pe parcurs, din ra
țiuni p ir politice și reformiști', in drumul spre economia dc piaț i.

Cu alte cuvinte avem piață, n-avem economic, dar n-avem 
ni' i o toamna bogata.
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Ce,

după 
de

prea

văzut 
aplicarea indexărilor și majorărilor de prețuri, că- 

„reduce.l 
Iar pentru compensarea acestor majorări mascate 

corelate cu devalorizarea succesivă și artificială

f ic-
nu
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ciolanul legislativ, a mai 
Ne referim, in special, la 
și alte acte normative cu 
domnului Stolojan le-au 

corifeii

aceluiași 
parcă, nu 
român, ci

gîndurile
i c

bani, noi fără bani, 
creditori — milioa- 
rccuperat. Și nu a-

e „Noi cu 
Avem mulți 
ne de lei de 
vena bani pentru piese de schimb, 
motorină, anvelope și altele". 
Pe drept cuvînt, domnul Vasile 
Beldie, liderul sindicatului șofe
rilor din Valea Jiului, are de ce 
să fie îngrijorat. Și nu numai el,

t; ci și consiliul de administrație al
Societății comerciale „Star- 
Trans", una dintre cele desprin
se din fostul SUCT și care tre
buie să trăiască acum pe „picioa
re proprii". Oricum, iarna bate 
la ușă și nu se știe cum se va 
soluționa problema aprovizionă
rii specifice cu materiale a șofe
rilor și mecanicilor. • S-a sistat 
construirea noului garaj. Sindica
tul afirmă că schimbul de mîine 
al societății este asigurat. „Avem

șoferi buni, caic lucrează pentru 
moment în ateliere, urmînd ca, 
pe măsura îmbogățirii experien
ței lor profesionale, să treacă la 
volan. • Tot sindicatul șoferilor 
își anunță intenția de a cere mă
rirea diurnei pentru șoferi de la 
250 lei, la 650 lei pentru o zi, 
avind în vedere că, prin natura 
meseriei, nu o dată șoferii dorm 
pe unde apucă, pe traseu. Hote
lurile sînt scumpe, alimentele 
— la fel, stress-ul șoferilor și in- 
confortul în care munceso justi- 
ficînd această cerere. Rămîne de 
văzut din ce bani va putea plăti 
societatea comercială diurnele. 
• Tot o știre sindicală a șoferi
lor. La Conferința Națională a 
Sindicatului Șoferilor, unde am 
fost reprezentați de liderii aces
tui sindicat din Valea Jiului, s-a

comunicat, din partea Inspecto
ratului General al Poliției, că 
posturile fixe de control rutier 
au rămas, în toată țara, numai 
12, din cîteva sute. Adică numai 
acolo unde erau necesare. Codul 
rutier și prevederile lui au con-, 
stituit un alt subiect al conferin
ței. Rămîne să mai fie șl aplicai 
în totalitatea lui, mai exact, în 
spiritul lui. • Se intenționează 
crearea de popasuri rutiere pen
tru conducătorii auto dotate a a 
servicii de calitate, inclusiv tele
fon pentru ca un conducător au
to, în cazul în care are problema 
deosebite, să poată cere asistența 
tehnică necesară. Intenții bune, 
dar pînă la faptă este încă o calo 
lungă.

llorațiu ALEXANDRESCU
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înainte de alegeriSub blană, 
carnea La Abator a avut loc

I
I

nou 
pro-
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De curînd, în cartierul Petro
șani Nord, s-a deschis un 
magazin cc comercializează 
duse din carne. Magazinul 
amplasat la parterul blocului
de pe bulevardul 1 Decembrie, în 
spațiul in care a funcționat și 
Blănăria SOCOM UNIREA Pe
troșani.

Chiar dacă magazinul funcțio
nează sub marca firmă a Blănă
riei, pe o pancartă mai mică 
poate vedea ușor inscripția 
indică prezența produselor 
carne, marca : „COMTIM",

se 
ce 

din

„Forum Blatt” -2

„schimbarea”

A apărut al doilea număr al 
buletinului informativ al Filialei 
Valea Jiului a FDGR, „Das Fo
rum — Blatt", care oferă infor
mații bogate din domeniile cul
turii, artei, bisericilor protestan
te, învățarea limbii get mane cte. 
Publicația sc găsește la cclc două 
sedii, din Lupeni și Petroșani, ale 
FDGR. (I.D.)
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Dacă în urmă cu aproape 2 ani, Abatorul din Livezeni a fost 
pe punctul de a fi închis din motive de igienă și de nerentabili- 
tate, la ora actuală situația este cu totul și cu totul diferită. Atît 
din punct de vedere al igienei, cît și al calității producției.

Dl. director Izvorel ne spune că a adoptat o nouă formă do 
desfășurare a activității productive. Și anume, după comenzi. In 
aceste condiții, marfa, atît carne cît și preparate, este întotdeauna 
proaspătă, iar posibilitatea apariției unor eventuale reclamați! este 
eliminată.

Producția de preparate a Abatorului variază între 8 și 10 tono 
zilnic. în zilele cu comenzi multe, aceasta este însă cu mult mai 
mare. Există însă și zile cînd lipsa comenzilor produce stagnarea 
totală a producției.

In altă ordine de idei, prețurile deosebit de avantajoase ofe
rite la contractările de animale pentru sacrificare, au dus la o 
afluență foarte mare de contractanți, căreia nu i se mai poate 
face față în totalitate din lipsă de... bani. Produsele Abatorului din 
Livezeni satisfac, la ora actuală, cererea pieței din orașele 
Jiului, dar .și pe cele din Tg. Jiu, Baia de 
Cărbune.ști.

O mare „priză" Ia consumatori se parc 
raiman", al cărui preț cu amănuntul cste 
cel al salamului de vară.

Surprinzător este faptul că aici nu a ; 
jului. Mai mult decît atît, aceasta nu este 
viitorul apropiat. Excepție fac, desigur, „ 
eliminate.

Una din cele mai dificile probleme cu care se confruntă Aba
torul este fenomenul infracțional. Dată fiind așezarea „în teren" 
a acestuia, furturile și tîlhăriile practicate de țiganii din zonă sînt 
dc-a dreptul dezastruoase. Pentru a înlătura, pe cît posibil acest 
flagel, întregul platou este iluminat și păzit.

O altă problemă ce pune în dificultate activitatea proprie 
Abatorului este legată de datoriile — unele imense — ale societă
ților comerciale beneficiare. Iată numai un singur exemplu: dato
ria SC DIAMANT SA față de Abator sc ridică pînă la această 
oră la peste 7 milioane lei !

Aramă, Novaci
Văii 
sau

„Ga,că o are salamul 
proaximativ identic cu

apărut problema șoma- 
prevăzută nici pentru 

.uscăturile", care trebuie

1
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Tibcriu VINTAN

Politica dă iama in pușiime

<0 LADERBY
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se afiă față în 
Oaspeții, cu pra- 

a Lupeni cu mari

! Infllnc te
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Dar au existat și diver- 
de genul „de ce, mă, na

nu e bine ? Un luerj 
morbul politicii, „febra" 
i-a ajuns și pe cei a-

„Annona“ oferă marfa cu tona /

de la Caracal, în 
urmeze victori i 
echipa este, a- 
mai mulți supor-

q> 
c
«3
O

13 
<a
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Dl XI NI C'A, OUA 11.
FOTBAL, DIVIZIA B.
MINERUL LUPENI — i

Învinsele (tapei a VI I-a 
față pentru prima dală, 
blcmc mari de lot, vin la 
speranțe. După orice infringere, pasul ur
mător ins imn.î... victorie. Dar echipa lui 
loan Rus este in. aceeași postură. O vic
torie este revanșa pe caic o așteapta iu
bitorii fotbalului din acest oraș, care are 
in fața adversarului atuul unei diferențe 
de ti aliție. Și e destul.

MINERUL HIIICANI — UNIREA ALE
XANDRIA. După egalul 
mod norma], (rcbiiie să 
de la Uricani", întrncît 

cum, m<;on iur.d;i de tot 
teii.
l’OI BAI.. DIV I /IA C.

VULCAN.

MINERUL- PAR1NGUL I.ONEA. Fosta 
și aclu da cchijUB a lui Căluți „decid", în- 
tr-un fi I, soarta campionatului. Intre or
golii și revanșa publicul insă, credem, că 
va vedea... fotbal.

MINERUL BARBATENI — CER SIMB
RIA. Mei i de 1 X 2, dar pina amin echi
pa lui Ciulă nu a pierdut puncte pe teren 
propriu. Victoria n este Ia indemină.

Zizania alegerilor generale a 
pătruns și între copii. Zilele tre
cute, cel din ciclul doi gimnazial 
de la o școală — cred că fenome
nul c general, așa că n-are rost 
s o nominalizez — își puneau u- 
nul altuia întrebarea: „Bă, tat'to 
și mamă-ta cu cine votează?". Și, 
evident, răspunsurile erau since
re, pentru că, și copilul este a- 
tent și „prinde" ceea ce discută, 
in casă, părinții săi referitor la 
scrutinul dc poimiine. în caz tă 
opiniile erau aceleași, treaba era

oablă. 
gențe 
vezi că ăla-1 așa și ălălalt așa 7 
IIuo!“. Și de la asemenea gen de 
„dialog" s-a ajuns la altercații 
mai puțin amicale, stopate, din 
fericire, de soneria carc-i chemi 
în clasă.

E bine, 
este clar: 
alegerilor 
flați la vîrsta pubertății. A nai
bii și politica asta 1

Glieorglic OLTEAN IJ

Num.ii de la Societatea Comer
ciala ANNONA — COMIMBEX 
Petrila, telefon 550101, puteți 
cumpăra, en-gros, mărfuri ieftine 
și dc bună c îlitalc. Zilele aces
tea sosește prima tranșă din gus
toasa berc de Azuga, care vrea 
să „spargă" concurența cu „1 la
bei". La prețuri avantajoase, de

la AN’NONA se pot cumpăra cu 
tona: cartofi (indigeni și din im
port), fasole uscată, ceapă, ustu« 
roi.

Pentru a ne mal lumina mini 
țile, ANNONA — Petrila oferă 
spic vînzaro becuri și ivuano de 
toate sortimentele.

©•pindfl do dumiv avoastraf

lu.ru
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Precizări de la Biroul
Electoral Central

E In 30 septembrie - rezultatele
finale ale alegerilor 

prezidențiale

giiiti1'6 octombrie - rezultatele finale

• 
I 
I 
I 
I

105 secții de
de votare în
străinătate

i

I
I
•
I
3i 
I
I
1 t
I 
I

dte alegerilor parlamentare»
Intirzierea în transmiterea datelor finale se datorează calen

darului impus prin legea electorală, conform căreia comunicarea 
in're birourile electorale de circumscripție și BEC se desfășoară 
la intervale de 24 ore, astfel: pînă la 28 septembrie ora 24,00, se 
transmit rezultatele de la secțiile de votare la birourile electorale 
de circumscripție. Acestea se centralizează și, în 24 de ore, se 
transmit la BEC. La 30 septembrie, BEC stabilește formațiunile 
care nu au atins baremul de 3 la sută pentru a intra în Parla
ment ți comunică aceste informații in termen de 24 de ore la bi- 
rourila electorale de circumscripție. Acestea, la rîndul lor, repar
tizează voturile pe partide și candidați și le înaintează la BEC, 
apoi BEC procedează la atribuirea mandatelor care nu au fost . 
utilizate In aceste intervale de timp se vor comunica rezultatele I 
parțiale ți se vor face sondaje postelectorale. ț

6320 observatori acreditați I

I
I
I
I 
I
I

n

Lista secțiilor de votare 
din municipiul Petroșani

Numărul secțiilor de votare și sediul

I.a Biroul Electoral Central au 
fost acreditați pină acum 6320 
observatori interni nominalizați 
de 13 organizații apolitice, al că
ror obiect il reprezintă apărarea 
drepturilor omului. Din cele pes
te 14 000 secții de votare, 
vor exista la alegerile din 
septembrie, in 5464 secții vor ac
ționa observatori interni, iar în 
alte secții vor fi nominalizați, în 
zilele următoare, observatori re
comandați de organizațiile, aso-

cîte
27

In!
pen-1• •
mal t 
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ciațiilc ți ligile de profil 
București au fost repartizați 
tru a participa la procesul elec
toral 1125 observatori, cel 
mulți dintre aceștia aparț 
asociației Pro-Democrația și 
gii Apărării Drepturilor Omului.

In străinătate, vor fi organiza
te 105 secții de votare, la amba
sadele țării noastre, secții con
sulare sau alte oficii. Au fost 
constituite birourile electorale 
ale acestor secții de votare și 
este în curs completarea lor cu 
reprezentanții partidelor. GDR 
este formațiunea politică ce și-a 
desemnat reprezentanți la toate 
secțiile de votare din ambasade
le României. în SUA, pe lingă 
secțiile de votare de la Washing
ton și Ncw York, s-au mai con
stituit. la cererea comunității ro
mânești, încă două secții de vo
tare la Los Angeles și Chicago. 
Buletinele de vot către secțiile 
din străinătate au fost deja tri
mise la oficiile diplomatice 
sprijinul companiei DI1L, a 
municat, într-o conferință 
presă, dl. Gh. Ținea, adjunct 
ministrului de externe. In străi
nătate, cetățenii români vor vota 
pe liste speciale, pe baza pașa
portului românesc, pentru cir
cumscripția electorală 41 — Bucu
rești. Persoanele cu dublu cetă
țenie, aflate în țară, pot vota pe 
baza pașaportului, la oricare din 
secțiile de votare.

cu 
co
de
al

Candidații la 
alegerile 

parlamentare
din1-a alegerile parlamentare 

acest an participă, pentru Came- 
Deputaților, 81 partide, for

mațiuni ți coaliții, cu 7253 can
didați. Pentru Senat, și-au depus 
liste 66 partide, care însumează 
3267 candidați.

i 
i 
i 
i 
i I

Biroul Electoral Central a decis ca 
fiecare birou al secțiilor de votare 

să-și afișeze procesul verbal cu 
rezultatul alegerilor

Biroul Electoral Central, a emis Decizia nr. 62/11 
septembrie 1992, în atenția prefecților și primarilor, potri
vit căreia „PROCESELE VERBALE** ce se încheie potri
vit art. 62 (1), seParat pentru Președinte, Camera Depil- 
tațîlor și Senat, se vor întocmi în cîte 3 exemplare, din 
care unul va fi afișat de îndată, la vedere, la sediul sec
ției de votare".

I 
I 
I 
I
I•I
i1

i 
i 
i 
i 
i 
i
I 
I 
I 
I
I 
I

84 Liceul industrial, sediul vechi

85 RAGCb

86 Școala generală nr. 4

87 Club sportiv școla»

83 Școala sportivă

89 U.T.P. AULA

90 U.T.P. Cămin fete

91 Școala generală nr. 1 sediu 
nou

92 Casa de cultură

93 Grădinița nr. 3 Carpați

94 Școala generală nr. 1 sediul 
vechi.

95 Liceul matcmatică-fizică

96 Liceul economie

97 Școala generală nr. 5

98 Școala generală nr. 6 I

99 Școala generală nr. 5

100 Creșa Aeroport

101 Dispensar Aeroport)

102 Școala generală nr. 7

103 Școala generală nr, 7

104 Oficiul poștal Aeroport

105 Școala generală Surduc

106 UACCVJ

107 Școala generală nr. 2

108 Școala generală Dilja MarC

109 Cămin cultural Banița

110 Spital municipal Petroșani

111. Stația C.F’.R.

405 U.M. Petroșani

Un vot cîntărește greu
Deci, poimiine vor fi alegerile. Nu cred în vreun motiv ca ela 

să fie amînate în ultimul moment. Astă-noaple s-a pus punct cam
paniei electorale, cei care se vor prezenta la urne fiind lăsați să 
mediteze. Pentru că mai sînt indeciși care nu știu pe cine să a- 
leagă. Sau, pur și simplu, spun că ei nu vor merge la votare. 
N-au făcut-o nici în maî ’90 și nici în primăvara acestui an. Și <1 
afumă cu o nedisimulată mîndrie.

E bine, e rău ? Evident că, neprezentindu-se, vor fi mai apoi 
nemulțumiți că de ce s-a umplut iaruși Parlamentul cu demagogi 
și, mai rău, cu lipi care au la activul lor dosare penale.

Am discutat cu mulți cetățeni. Nu i-am întrebat despre op- 
țiunila lor politice, ci doar dacă vor merge la vot și dacă da, unde 
o vor face. Spre surprinderea mea, răspunsurile au fost, în mare 
parte, de genul „da, domnule, merg! De ce să nu mă duc ?“, Gel 
chestionați știau și secția de votare la care urmează să se pre
zinte — la școala generală cutare, la club, la casa de cultură, 
căminul cutare. Un cetățean mi-a spus chiar și numărul secției 
la care este arondat. Geea ce, mărturisesc, nu mă așteptam. Mai 
ezitante au fost răspunsurile la întrebarea dacă au consultat lis
tele cu alegători. „Nu prea, dar precis că-s trecut, pentru că am 
fost pus .și ultima oară, la locale**, a fost răspunsul pe care l am 
recepționat.

Nu voi încheia cu slogane do genul celor vehiculate cu ani 
în urmă. Vi le amintiți încă destul de bine. Adaug doar un lucru; 
de prezența fiecăruia la vot depinde democratizarea cu adevărat 
a acestei țari. Și nu cred că este vreun cetățean al României pe 
care să nu 1 intereseze cum este v.izi.t din exterior chipul țării -..de.

Tuberculoza și cauzele
A. am 110 ani, llobert Koch 

a revoluționat medicina prin des
coperirea bacilulni tuberculozei. 

3’uberculoza este o problemă de 
săru tate publică, fiind o boală 
social», asociată in toate țările 
mizeriei și sărăciei.

în țara noastră, în anul 1989, ca
zurile noi de tuberculoză la om 
au reprezentat 58,3 la suta de mii, 
iar în ;■ mestrul I al anului 1992, 
au urcat la 75,5 la o sută de mii 
d locuitori. Tuberculoza este o 
boală infccto-contagioasa cu evo
luție cronică și cu localizarea 
microbilor la nivelul majorității 
organelor. Boala afectează atit 
animalele, < it ți omul, pînă în 
prezent intilnindu-se la 50 specii 
mamif re și 25 specii păsări. Ba
rilul tuberculos se prezintă sub 
următoarele tipuri mai impor
tante: bacilul tuberculos de tip 
uman, de tip bovin și de tip a- 
iar. Datele științifice moderne 

au stabilit că diferitele tipuri de 
bar ili nu afectează numai specia 
gazdă f ntru care s-au adaptat, 
■.i pot, fiecare, Îmbolnăvi o marc 
varietate de alte specii. Astfel, 
bacilul tuberculos de tip uman 
.ihctează — în afară de om — 
'iinii, pisă ilc. porci, maimuțele.

papagalii, cobaii. Bacilul tuber
culos de tip bovin îmbolnăvește 
— în afară de bovine — omul, 
pisicile, porcii, oile, 
caprei c. iepurii ți
ciinii. Bacilul tuberculos de tip 
aviar — în afară de păsări — 
poatc îmbolnăvi omul, porcii, cad,

inimalc, organe, cu leziuni tu
berculoase ți, cel mai adesea, prin 
consumul de carne sau produse 
provenite do la animalele și pă
sările tuberculoase.

T.aptele este un aliment cu rol 
foarte important în trasmiterea 
infecției, el menținînd, un timp

apariției
pole reziduale, subprodusele ne- 
conu stibile, obiectele de contact 
care pot fi contaminate atît de 
omul bolnav, cit și de animalele 
eliminatoare de bacili tuberculoși.

Manifestările clinice in tuber
culoza sini extrem de polimorfe 
și n< caracteristice, dih cinci de la

Medicul vă sfătuiește
pisicile, bovinele.

Toate animalele și pasai He, 
bolnave <b- tuberculoză, indife
rent de tipul de b.a il, reprezintă 
o sursă de infecție p- ntru om. La 
rindul său, lin om bolnav de tu
berculoză constituie o sur ,ă dc 
infecție pentru animale, păsări, 
de la care se pot infcit.i alții oi- 
meni sănătoși.

Datorita acestor iritei relații, se 
impune necesitat? a combaterii, si
multan, a acestei boli atit la om, 
cit și la toate speciile respective. 
Infecția cu bacilul tuberculos se 
face pe cale respiratorie, prin in
halare do bacili răspmdiți prin 
Inso, c .pertorații-, prin contact cu

îndelungat, microbii in viață. Tot 
atit de periculoase ca și cai nea 
Ș organele infectate, umori chiar 
mai periculoase sînt produsele lac
tate, fabricate din l.iptL. nefiert. 
l'Ti.șca, sminlina. untul, brinza 
șvaițerul, ca ,111, precum .și alto 
la inzeturi cu maturare lentă sînt 
medii cu conținuturi mari de ba- 
cili, în aceste produs- rczistînd 
de la 21 la 210 zile Deoarece 
carnea, produsele din carne, lap
tele ți produsele lactate nu ,-e 
iiiibilinii pe loc, ci sînt com-rcia 
li/ate, devin un mijloc de i..ț- 
pindirc la clist mța a bolii.

O alta modalitate de infecție In
dice 'a i omului o con lilnio a-

specie la specie și de la individ 
la individ, in raport cu localiza
rea, întinderea, gradul de activi 
late al leziunilor și cu intensita
tea reacțiilor de apararc a org i- 
nismului. In combat rea tubercu
lozei, diagnosticul timpuriu al 
bolii este un factor decisiv. Li 
om, dia * -taUl se face dc me
dicul specialist printr un x inii n 
comp) >?x.

La animale. diagnosticul al-r- 
gic, < ste, in m înn-ntiil de față, 
nuloda cea m.ii utilizată p- nti i 
depistarea infecții I tuberculoase, 
l iinl obligatorie pi e/.-iilan i ani
malelor pentru examinare con 
lorm planului i fi ic existent la

sale
fiecare C'ii cumscripție saiiita, v j- 
t-rinară.

Persoanele care lucrează cu a- 
nimale sau produse ele origine a- 
nimală, care țin în casă cîini și 
pisici vor evita contactul prea 
sirius, iar după orice atingere, 
vor lua cele mai severe masuri 
da cuiațeniB și igienă.

Masurile profilactice prevăd, de 
isom<?nca, controlul medical al <- 
limcntclor de origine animala 
(lapte, carne, oua și produsele a- 
cestoi i).'Se iuti i zice vînzarca a- 
limenti lor Iară examene de spe
cialitate, in locuri n autorizate, 
fa,a acte doved.toare a provenî- 
< ntc-i și sănătății animalelor de la 
cai.- provin alimente Ie.

I,aptele se va da m consum du-, 
pă o p.asl -irizări- corectă, iar o- 
uale suspecte vor fi utilizate du
pă fii rberc timp de 20 minute. 
In preveni»i a tuberculozei la om 
și inimale lin rol important il 
arc respect an a n u meh r de igie
nă și I legislației sanitare și sa- 
nitar-vcfe,’n ire in vigoare dc că
tre toți cei implicați : producă
tori, comercianți uliii ii locali- 
t ildor, m. 'ie,

Di. ( lirica GlIliORGill 
Politia sflnilar ci-terinară
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DECESE\XI\ VRS, VIII
„L.X Ml LȚl ANI'" sănătate. fericire, pentru Banceanu Mi- 

nica la împlinirea vi st i de 16 ani. Cu dragoste, bunicii. (4697)
CU OCAZIA împlinirii frumoasei vîrste de 60 ani îi dorim 

lu. G mz Ștefan din Vulcan, celui mai bun soț, tată și bunic a 9 
nepoți multă sănătate și viața lungă. (1711)

MULTA sănătate si viață lungă îi doresc dragului meu bunic 
Gan Șt .an . u. ocazia imniiniii viistu de 60 ani. Nepotul care 
îi poarta n an . ■ Ștefan Ciprian. (4711)

VIN ZA Ri

SC „MOBILUX" SRI. Petroșani, str. Uzinei 4A (vizavi de 
IUMP) vin le lemne de foc, autobuz 21 locuri, Dacia 1300. Telefon 
543483. (4739)

VlND Histodil și Cimetidin. medicamente pentru tratarea ul
cerului. Telefon 570510. (4736)

SC COM IMPEX ADICON SRL Petroșani (vizavi de spital), 
vinde aragaze cu patru ochiuri, plite electrice cu cuptor. Informa
ții la telefon 545907, după ora 21. (4734)

VlND rulotă 5x2 m. Informații in piața agroalimentară Pe- 
tr 1 i zilnic intre orele 16—17. (4723)

VlND microbuz Volkswagen pe benzină, transport marfă sau 
p - an. . stare tehnică foarte bună. Telefon 544158. (4438)

VINI) apartament 2 camere, Petroșani, central, zona Hermes, 
telefon 550439. (4701)

VlND microbuz Volkswagen, stare perfectă. Telefon 545872. 
(1"98)

VlND sifonărie Lonea, Minerilor nr. 8 (Brătianu). (4733)
VlND apartament 2 camere și garaj, Lupeni. Informații tele

fon 560164. (4732)
VlND televizor color 60 000 lei și videorecorder 85 000 n so

ciabil. T. lefon 543744 după ora 16. (4724)

DIVERSE

ANI NT

CONSILIUL orășenesc Lupeni anunță scoaterea la concurs a 
unui post de arhitect sau inginer (subinginer) construcții, în cadrul 
biioului uibanism și amenajarea teritoriului.

Concursul va avea loc în data de 8 octombrie 1992, la sediul 
consiliului. Relații suplimentare la telefon 560680, 560725. (4729)

SC „C> HI URA și CSORIK" SNC Petroșani efectuează REGLA
JE GEOMETRIA DIRECȚIEI, prin atelier auto particular, str. 
Gen V.r-il'? M li a nr. 38 (str. Maleia, lingă CCSM). Program 
16—21 (4738)

CAUT persoană, bună cunoscătoare a limbii poloneze, pentru 
li aduci i i Telefon 544256. (4737)

închirieri

In liHîIEZ zilnic video 4 casete. Telefon 543925. (4735)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numi le Cotnan Gheorghe, 
elb<".it<i . UP P-’.rila. O declar nulu. (4728)

SPITALUL ORĂINESC LUPENI
ANUNȚA

LICITA țlL PUBLICA
potrivit Holăririi Guvernului României nr- 291/1991, 

pentru adjudecarea execuției unei lucrări publice.
OBIECTUL LICITAȚII I: Policlinică 1200 consultații/ 

zi, la Spitalul orășenesc Lupeni.
ÎNV EȘTI TORUL: Spitalul orășenesc Lupeni
FINANȚATORUL: Direcția sanitară a județului Hu

nedoara
ORGANIZATORUL licitației: Spitalul orășenesc Lu

peni
INCiIIDI Rf \ licitației: 23 octombrie 1992, ora 12 
DL SC HIDj R| \ OFERTELOR; 27 octombrie 1992, 

ora 10
DOCUMENTELE LICITAȚIEI se pot cumpăra de la 

Spitalul orășenesc Lupeni.
VIZITAREA AM PLASA MENi TULUL’ 1—5 octombrie 

1992, orele 10—15.

COLECTIVUL redacției „Zori noi“ este alături de colega Da. 
nicLa \ ulpe, în marea durere pricinuită de încetarea din viață a 
bunicii.

Sincere condoleanțe.

FAMILIA Bilrr I’avel este alături de familia Vulpe Nicușor la 
greaua încercare pricinuită de dispariția celei care a fost

DIACONU ELENA
Sincere condoleanțe ! (4726)

HOROSCOP
BALANȚA

(23 (eptembrie — 22 octombrie)
Puteți negocia o „afacere". Este 

un moment favorabil.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Nu insistați pe lingă șefi. E un 

timp pierdut.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

De undeva, cineva vă trimite 
un zîmbet. Luați aminte I

CAPRICORN
(21 decembrie —* 19 Ianuarie)

Calea cea adevărată se bătăto
rește greu. Dv. o puteți parcurge 
astazi, pentru prima dată.COMEMORĂRI

-------------------------------------------------------------- - --------- - ------ ---------------------I I 
PĂRINȚII Moldovan Ioan și Maria. soțul Băncilă Lucian

Dănuț și fiul Ionuț, anunță că se împlinesc 6 luni de la dureroasa 
despărțire de ființa noastră cea dragă nouă și tuturor celor care . 
au cunoscut-o, inegalabila noastră fiică, soție și mamă

BANCILA MARIA (MARIKO)
Rugăm pe bunul Dumnezeu să o ierte și pe cel ce au cunos

cut-o să n-o uite.
Chipul ei drag va rămîne veșnic neșters în amintirea noas

tră.
Veșnică să-1 fie pomenirea. (4730)

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Puneți rațiunea înaintea ini- 
mii1 Lăsați-o să bată în liniște I

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

O zi de vis. Lipsesc doar stelele.

FAMILIA Maican, amintim cu aceleași regrete, că s-au scurs 
6 luni de cînd buna noastră prietenă

BANCILA MARIA (MARIKO)
ne-a părăsit pentru totdeauna. (4741)

ÎN PLINA strălucire te-ai stins ca o rază de soare, cuvintele 
nu pot exprima durerea ce o trăim de cînd destinul nemilos te-a 
răpit acum 6 luni, scumpul nostru

VIOREL PINTILIE
Cit ai trăit le-am iubit. Cît trăim te plîngem. Soția ș! socrii. 

(4731)

FAMILIILE Nica, Tomescu și Stoica, cu aceeași nemărginită 
durere in suflet, anunță că se împlinește un an de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeauna scumpul nostru fiu, frate, cumnat și unchi 

NICA ION (19 ani)
O lume nouă cu ruini și moarte
Auzi-mă dar frate, de departe
Și întinde-mi mina peste morminte
Cu veacul să pășim înainte.
Chipul lui blind și drag va rămîne veșnic în inimile noastre. 

(4740)

PREJA Otilia, soție, fiicele și ginerii amintesc trecerea a 20 
ani de la decesul soțului și tatălui

ION
.și a 17 ani de la decesul iubitului fiu și frate

IACOB (4725)

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Puțină gîlceavă la focul „dra
gostei". Lacrimile îl întrețin.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Aveți farmec și succes. Nu 
pierdeți ocazia.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

O întîlnire neașteptată, dar..* 
de cind o așteptași I

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Pasul făcut este mic. Afacerea 
însă este mare.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Cineva vrea să vă distragă a- 
tenția. Fiți cu ochii in patru 1

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Nu părăsiți prietenii. Este o 
mare pierdere.

PROGRAMUL 
TV

GRUPUL ȘCOLAR
MINIER LUPENI

face înscrieri, in perioada 21 — 30 septembrie 1992, 
pentru școala tehnică posti iveală, curs seral .meseria

■ TEHNICIAN TOPOGllAF

Examenul de admitere va avea loc în zilele de 1 și 
2 octombrie 1992 la obiectele: matematica și fizică.

Informații suplimentare la secretariatul liceului, la 

telefoanele 5GO779 și 560530, zilnic, intre orele 7,30—15.

VINERI, 25 SEPTEMBRIE

7.00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol-/) 
dova.

10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. CONDORCET.
11.30 Descoperirea Planetei.
12.10 Semifinala turneului in

ternațional de tenis al Ro
mâniei.

15.10 Preuniversitaria.
15.40 Mondo muzica.
16.10 Arte vizuale.
16.40 Tragerea Loto.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune in limba germană.
18,05 Patrimoniu.
18,25 Muzica pentru toți.
19,00 Viața spirituală.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.45 Sport.
21,00 Film serial. DESTINUD 

FAMILIEI HOWARD.
22,00 Reflecții rutiere.
22,15 Serenadă pentru orchestră 

de coarde.
22.40 Ancheta TV.
23.10 TOP 10 I
23.45 Actualități.

0,00 Intilnirea de la miezul 
nopții.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de reducție 

Ștefan C IMI’OI 
Responsabil de număr 

II AI.FXXNDItI S( U 
Corectura >

Emilia ACJIIREI și Viorica IIR|iUESC>l

kP

Cotidianul ile opinii |l informații al 
Văii Jiului „Zftlll NOI" este rea Iu al da 

toi IEI A I EA COMERCIAL,4
„ZORI NOI" S A. 

infiinlotă conlotin De
ciziei nr. 21)8/12 06.1991 
a l’reli < lorii județului 
Ihmeiloai a

Direr tor
Ml IU EA IIIJ.IORESCU

Materialele necoinandate și nepu- 
blicatc nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii dalelor cuprinse in arti
cole aparține, in exrlusivilatc, autori
lor.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolaa Bălcesca nr. 1 
Telefoane : 511662 (director-rcdactor |ef)l 
515972 (director execuli v-admlnlstraliv di
fuzare): 511663, 54246» (secții).
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TIPARUL 1 Tipografia Petroșani. «U. 
Nirolae llâlccscu nr. 1 Telefon 511365.


