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Astăzi s-a născut
H ristos

Astăzi s-a născut nristos 
Mesia chip luminos
Lăudați și cintați
Și vă bucurați !
Mititel și-nfășățcl
în scutece de bumbăcel
Lăudați și cintați
Și vă bucurați !
Vînlul bate nu-I răzbate
Neaua ninge nu-1 atinge 
Lăudați și cintați 
Și vă bucurați !
Și dc-acum pace-n vecie 
Mila Domnului să fie 
Lăudați și cintați 
Și vă bucurați !

Un medic f. re greva foamei
Doctorul Mircea Ciungu, are 32 de ani, necăsătorit. E născut 

în Timișoara și acum este medic la dispensarul I. M. Bărbăteni. 
Nu are apartenență politică. înregistrat la Spitalul orășenesc din 
Lupeni, este primul care declară greva foamei in Valea Jiului, în 

! ultima jumătate de secol. »
— Care silit motivele care v-au determinat să recurgeți la 

această formă de protest ?
— Ca medic am cunoscut in mod direct efectele „alimentației 

științifice” și ale „programului de demografie” din era ceaușistă 
— edicte de tip feudal care au distrus poporul. In decembrie ’89 
m-am bucurat, sperind intr-o schimbare. Pină acum n-am schițat 
nici un gest de protest dar a trecut un an și situația e cam aceeași 
in ce privește problema alimentației și cea a asistenței sanitare, 
în numele unui „viitor luminos” am tot răbdat zeci de ani. Pro
testul meu nu urmărește revendicări de natură personală. Am 
dorit să trag un semnal de alarmă in mijlocul minerilor și pentru 
acești mineri de care mă simt legat. De aceea nici nu mi-am făcut 
publicitate. Am pus un afiș la cabinet în care anunțam că declar 
greva foamei. In perioada 1—17 decembrie, expunînd totodată și

Ștefan CIMPOI

(Continuare în pag. a 2-n)

A doua zi după accidentul pe 
care II voi relata se zvonea că 
un autoturism a intrat Intr-un 
grup de tineri, după care a dis
părut. Ba mai mult, se spunea 
că mașina era de culoare neagră 
și că n-avea nici număr de în
matriculare...

Am luat legătura cu poliția 
din Vulcan și iată ce am aflat, 
în 6 decembrie, în jurul orei 17,30 
On grup de vreo 30 de persoane 
se deplasa pe Bulevardul Victo
riei. pe partea stingă a carosa
bilului, direcția de mers fiind 
Lupeni — Petroșani. La un mo
ment dat, pe culoarul de carosa
bil s-a apropiat autoturismul

Atenție la 
neatenție!

3 IID 9783, condus de S.D. Acesta 
se întorcea de la spital, unde du
sese un coleg de muncă acciden
tat Ningea abundent, iar dzibi- 
litatea era scăzută. S.D. declară 
că a trecut în treapta de viteză 
inferioară, că a frlnat clnd a se
sizat grupul. Carosabilul fiind 
Insă acoperit cu polei, autoturis
mul a mers sanie. Cei aflați în 
fața grupului s-au ferit, retră- 
g!ndu-se In dreapta și in stînga. 
Cei din spate n-au sesizat și ast
fel unul dintre ei a fost lovit sub 
genunchi de bara de protecție a 
autoturismului. După aceasta, 
mai, mai să iese cu scandal In
tre membrii grupului șl conducă
torul auto. Persoana accidentată 
a fost trinsportată la spital de 
însuși conducătorul auto. Agenții 
de circulație s-au deplasat la 
fața locului, au făcut investiga
țiile necesare, urmînd să consta
te partea de vinovăție a fiecă
ruia.

Ceea ce poate fi reținut este 
că, în condiții de ninsoare și a- 
tunci clnd carosabilul este aco
perit cn polei, este necesară a- 
tenție sporită din partea condu
cătorilor atdo cit și a pietonilor. 

Gheorgho OLTEANU

„Solsti(iu“ 
obligatoriu

Vă rugăm să inserați în rîn- 
durile ziarului dumneavoastră 
următorul nostru PROTEST;

Protestăm împotriva metodei 
învechite de a se da copiile, la 
școală anumite lucruri pe care 
trebuie să le cumpere obligatoriu 
(bilete pentru spectacole, pjbli- 
cații ș.a.).

în speță, este vorba de domn i 
care editează ziarul „Solstițiu” pe 
care îl împart obligatoriu în 
școli, fiecărui copil pe bancă (și 
cîte două numere odată), cu o- 
bligația acestora de a aduce a 
doua zi banii pentru ziare.

Este vorb:. de Școala nr. 1, Li
ceul de informatică și poate mai 
sînt cazuri și la alte școli din 
municipiu. îi anunțăm pe domnii 
de la „Solstițiu” pe această cale, 
că dacă dorim să le citim zia
rul, îl găsim noi părinții și-1 cum
părăm, nu trebuie să ne fie bă
gat pe gît cu forța și scoși banii 
din buzunar tot așa. Pentru că 
se știe: un ziar bun va rezista, 
iar unul prost, n-are decît să dea 
faliment în aceste condiții. Vă 
scriem în numele unui grup de 
părinți revoltați de această 
practică.

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC
Ieri, s-a deschis, la Institutul dc mine din Petroșani, simpo

zionul „Știința și tehnica in minerit". Lucrările reuniunii științifice 
— la care participă invitați din instituții, întreprinderi și firme 
din Anglia. Austria, Franța, Germania, Polonia, Uniunea Sovie
tică, dar și din țară — continuă și astăzi, desfășurindu-.sc în 11 
secțiuni. Simpozionul, care arc loc suh egida Ministerului învăță- 
mintului și Științei, a Institutului dc mine, cuprinde și mese ro
tunde a căror sferă dc preocupări sînt „Tendințe moderne in exe
cuția utilajelor miniere" (ieri. Ia întreprinderea do utilaj minier 
Petroșani) și „Posibilități privind coordonarea internațională în 
domeniile fnvățămînt, tehnologii miniere și construcția dc utilaj 
minier, (astăzi, ora 9,30, Institutul dc mine, amfiteatru) 101).

Tiberlu SPÂTARU

” rolul r să bați așa dc torc «tip palme Incit să-l Iaci chiar 
pe ><'fu' să creadă că propunerea mea c era mai hună II!

Vati I.OCOTA
“ fepmașulc, astăzi sini foarte obosii ; toată ziua nm înccr- I șl 

cat s,1 fur rlir» fabrică ceva moi «Ic lin irnncijulă I

mima»

500000 mii de lei in buzunarele hoților
De la începutul anului și pină 

acum spargerile și furturile s-au 
ținut lanț în unitățile comerțu
lui. Mărfuri de valoare, mărfuri 
„ochi” căutate pe piața neagră 
au fost sustrase din magazinele 
ICSA și AP-ului din Petroșani 
și în top-ul lor, la loc de frunte, 
este Ness-ul, cafeaua naturală, ți
gările străine, whisky și alte

ÎNGHEȚATA
Mai mulți părinți ne-au sesi

zat la redacție faptul că la că
minul de copii nr. 3 din cartierul 
Aeroport — Petroșani este inclu
să în meniu, destul de des, în
ghețata. O fi ea gustoasă, dar 
nu toți copiii o suportă. Ca ur
mare, frecvente cazuri de amig
dalite și alte astfel de îmbolnă

Oameni și canale
în scara zilei de 11 decembrie, la adăpostul întunericului, un 

individ, îmbrăcat curățel, a fost văzut ieșind dintr-o gură de vi
zitare a canalizării, în zona clădirii vechi a Școlii generale nr. 
1, deci în imediata vecinătate a Primăriei și a Casei de cultură, 
îmbrăcat destul de curat, personajul nu avea „aerul” de instala
tor și nici nu purta vreo geantă în care să fie puse, eventual, 
scule. Fapta a avut loc în jurul orei 18. Cc-o fi căutat individul 
acolo ? (Al. II.)

ATENȚIE !
în noaptea dc 11/12 decembrie 

a fost spart dispensarul medical 
din Bărbăteni — Lupeni. Din ca
binetul pentru copii au fost fu
rate și zece flacoane vaccin anti- 
poliomielitic.. Ambalajul fiind a- 
trăgăf.or (medicamentul e fabri

produse ce făceau apoi trotua 
rul.

Bișnița cerea marfă, piața în
ghițea totul, societatea prolifera 
și prospera in vîrtejul infrac
țiunilor și dosarele s-au umplut 
de nume și date. înaintate la 
poliție n-au liniște pentru că 
pînă acum nu s-a recuperat ni
mic. Nici măcar hoții.

Dorel NEAMȚU

viri în rîndul copiilor. Urmări
le? Medici alertați, medicamen
te, injecții, părinți agitați, bani 
cheltuiți, absențe ale copiilor din 
clase și învoiri ale părinților de 
la serviciu. Toată seria de neca
zuri. Oare să nu li se poată o- 
feri copiilor, ca desert, altceva 
decît înghețată ? (Al.H.J.

cat în Italia), atragem atenția a- 
matorilor de chilipiruri să nu a- 
chiziționeze produsul deoarece 
consumul ar fi deosebit de pe
riculos. Orice relații utile trebuie 
date imediat poliției.
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Pași siguri spre faliment ? Sperăm că nu i
Nu este nici prima, <lar cred că nici ultima oară cind reiau 

un subiect delicat : acela al transportului laptelui spic centrele 
de desfacere. La fabrica din Livczcni, persistă aceeași problemă. 
O singură schimbare. S-a renunțat la taxiul care ducea laptele în 
zona estică și a fost închiriată o autodubă de la ITA. Astfel că. 
in momentul de față, aceasta plus cele trei ale fabricii asigură 
aprovizionarea centrelor de desfacere a laptelui. Eventualele sin
cope și intirzicri in această activitate sint obiective. Se poate în- 
tnnpla aricind ca una din mașini „să cadă". Nu e de mirare, avînd 
in vedere sărăcia lucie de piese de schimb. De trei ori conducerea 
fabricii a depus la primărie liste cu necesarul de anvelope, acu
mulatori, piese ctc. și nici un răspuns. De fapt, este o chestiune 
ce nu miră pe nimeni. Criza de piese de schimb se resimte pe plan 
național.

La aceasta se adaugă o altă situație. Care dă de gindit. Doam
na Cazanegrea, șefa fabricii, îmi relatează că a scăzut îngrijorător 
cantitatea de lapte ce se aduce pentru prelucrare. In prezent, 8 000 
litri vin de la Arad, 5 000 1 de la Deva, iar 3 000 litri provin din 
colectări.Deci, in total, 16 000 de litri zilnic. Este foarte puțin, așa 
cum apreciază și interlocutoarea, deoarece, la nivelul Văii Jiului, 
consumul de lapte se ridică in fiecare zi, la 22—23 mii litri de 
lapte! Ce se face in acest caz? Se adaugă lapte praf. „Noroc că 

din ăsta estc“ cum zice doamna Cazanegrea. Numai că, spre de
osebire de cazul in care se folosește lapte natural, utilizarea lap
telui praf implică cheltuirea suplimentară a 0,95 lei pentru fiecare 
litru de lapte produs. Diminuarea producției ar avea consecințe 
nu pica roze, avînd în vedere și faptul că, în următoarea peri
oadă a sărbătorilor de iarnă, se estimează majorarea cererii zilnice 
de lapte la 26 000 de litri. „Treaba asta înseamnă deficit pentru în
treprindere, existind pericolul de a încheia anul fără beneficii, 
mărturisea doamna Cazanegrea. Și aceasta este egal cu a merge 
cu pași siguri spre faliment".

Deși nu prea știu ce le rezervă viitorul, cei de la fabrica de 
specialitate din Livezeni își văd de treabă. Laptele de consum 
pentru populație trebuie asigurat.in definitiv, sint și ci oameni 
și cunosc urmările negative pe care le-ar avea lipsa acestuia, în 
special in familiile cu mulți copii. în ce privește creșterea canti
tății de lapte natural adus spre prelucrare (pentru a descreți 
frunțile celor de la fabrică, asupra cărora planează spectrul fali
mentului), cred că se impune mai multă stăruință din partea pri
măriei și a prefecturii. Conform zicalei: „un medicament adminis

trat la timp înseamnă pe trei sferturi însănătoșit". Acum așteptăm 
să vedem cine il va administra primul.

Gheorghc OLTEANU

BUNE...
BRAZI. O veste buna pentru 

cei care ne-au întrebat, în re
petate rînduri, dacă anul acesta 
se vor găsi brazi de vînzare. De 
la Ocolul Silvic Petroșani sîiitem 
asigurați că, începînd de luni, 
vom putea cumpăra brazi din 
specia molid. Desfacerea lor so 
va face prin magazinele CLF și 
cele din incinta ocoalelor silvice. 
In Petroșani, Ocolul, silvic este 
pe Bulevardul 1 Decembrie, nr. 
107/A. (C.G.).

DUPĂ O LUNĂ. Din cele 
cinci autosalvări ale Spitalului 
din Vulcan, au rămas în stare 
de funcțiune doar patru. Una „a 
căzut" zilele trecute. Cu nici o 
lună în urmă fusese adusă de la 
reparația capitală. Ce fel de re
parație i-or fi făcut e greu de 
spus, însă banii i-au luat. Acum 
mașina este trasă pe dreapta. Nu 
se mai aude nimic nici despre 
cele două autosalvări noi care 
trebuiau să intre de mult în do
tarea spitalului. (G.O.).

Noi apariții 
editoriale

In librării și-au făcut apariția 
eiteva cărți de larg interes, care 
în anii dictaturii au fost inter
zise. O apariție notabilă csle 
„Schimbarea la față a României", 
de Emil Cioran, după o perioada 
de peste 50 de ani de la primele 
două ediții. După ani de zile in 
eare „Schimbarea la față a 
României" a circulat, în clandes
tinitate, sub formă de foi -.api- 
rografiatc, se face un act de 
dreptate față de unul din vei mai 
mari ginditori născuți pe pămin- 
tul nostru străbun. O altă carte, 
se recommdă de la sine este 
„Penfru dr> pitirile omului în 
România", de Vi tor I run/?, cu 
o copertă și caricaturi semnale 
de binecunoscutul caricaturist 

Octavian Mavrodin.
Cele două cărți sint oferite in 

r intităti apreciabile în librăriile 
munic ipiului iin-diu. (V S.).

Tarife scumpite
Fină la ld Piz.: ca f i • :țpi i! jr 

n sp in nu mulți I jeratori din 
codrul cooper itr i înc-ș'.i ugi- 
r« ști, cola din realizări
pentru ficcai e iuctălor era de 47 
la șuti, bineiiH li tarif- nor
male și cu .'iț'i’uri medii, are 
și așa nu era j pi. i miri pentru 
lucrătorii din r.fera scf. icIHor. 
Odată cu aplicarea măsura de li
beralizare a prețurilor și sfera 
serviciilor p<_ntru populație și-J 
mărit subit tarifele, deși, ia b l 
t i peste tot, r. i s a schimbat ni-

Un medic face greva foamei
(Urmare din pagina t)

motivclr . pentru op ii i bâtrinii caie nu au mîncare și căldu
ță : pentru bolnavii care nu uU medicamente; împotriva minciunii 
dn viața politică > țării; împotriva dezbinării poporului; impo- 
tr.va ncocomuni ni ului.

— Credeți că protestul dumneavoastră și-a atins scopul ?
— Ca o profeție in pu tiu! Mulți nici n-au știut despre a-la 

f r.. ieri.
— N-ați anunțat chiar pe nimeni ?
— Ba d1. am discutat cu dl. Nkolae Di la, reprezentantul 

metru ir. l.iga sindicatelor miniere, înainte (!._• 1 decembrie dar 
acesta mi a replicat : „Nu sint clare alegerile de la 20 mai" ?

— I’înâ acum v-a căutat cineva de la Primărie, de la l igă, 
ca să discute cu dumneavoastră ?

— Nu, doar dl. Moraru de la I’.N.L, așa colegial .
— Ziua de 17 se apropie și urmează să reveniți la o vi,iță nor

mală. âveți să vă reproșați ceva ?
— Nu. -\ș vrea să vă mâi Im m i ca, imediat dup? eve

nimentele dir, iunie, am vrut ?ă p.nasesc Valea Jiului. Deși n-am
4o*t implicat, mă cuprinsele totuși un sentiment de rtișine. Ceea 
*e n. , d.-teiminat să rămîn a fost faptul că, !n acea perioadă,
< înd mă fr.imir.tam să iau o bot ăi I re. mi-a fost adus un acciden
tat Plin de praf de cuibune, de plăgi și contuzii, gemea de du
rei- Atunci mi am zis „Ce vină ire acest om? Ce vină au toți 
acești truditoii anonimi că într-o zi nu fost asmuțiți unii împo
triva altora, f'u’i a ști pentru ce "> bat?". Și am rămas... Pentru 
n<c ti oameni, pentru suferințele lor, am făcut greva foamei \ș 
regreta doar rl.i 5 postul mni ar fi interpretat altfel ..

- cote ieftinite
ni în ni.lt le <1* Cl foi! .. iil'.c 

< . menea lucruri.
Dar spic stupoarea hi .lăturilor 

din cooperație, chiar dacă tari
fele s-au mărit, cota parte s-a 
indus la 27 la sută, cîștigurile fi
ind tot ca înainte. Curioasă mâ
ni â luată de conducerea fostul ti 

UCECOM (cum s-o mai numi 
acum). Și vorba unora dintre co
operatori ; ,.In cooperație nu e- 
xistă nici măcar sindical ca să 
lupte pentru drepturile s.daria- 
ților". (G.C.).

Liga pensionarilor mineri
Nevoia de unitate

Este un lucru firesc, ca intr-o 
societate democratică, fie ca și 
la început, cum este a noastră, 
oamenii să se asocieze. Nu con
tează care este denumirea : aso
ciație, ligă, sindicat ctc. Impor
tant este ca această asociere să 
nu aibă doar un caracter formal, 
făcut de dragul de a nx.i adăuga 
statistic încă o asociație. Ci oda
tă constituită o asemenea grupa
re de oameni, chiar dacă nu este 
realizată neapărat pe criterii par
tinice, ar trebui să funcționeze 
și să-.și realizeze scopul pentru 
care s-a creat, în folosul cele r 
care sint reprezentați și o com
pun. A trecut un an de la revo
luția din decembrie și este 
momentul să se numere un
dele unui an, cu adevărat li
ber, în care munca fiecăruia din
tre noi a fost sau nu a fost rod
nică. Sub acest aspect, discuția 
cu dl. Carol Dcncș, președintele 
ligii pensionarilor mineri din 
Valea Jiului ne-a reliefat o parte 
din ceea ce poate fi considerat 
ca reușite ale ligii minerilor pen
sionari, dar totodată și o serie de 
griji ce frămlntă comitetul de 
conducere al ligii.

— Liga pensionarilor mineri 
din Valea Jiului s-a constituit 
cu un scop foarte bine definit. 
Acela de a obține și a menține 
o serie de drepturi ale pensiona
rilor mineri, care în decursul a- 
nilor fuseseră amputate rînd pe 
rînd, fiecare miner, odată cu ie
șirea la pensie fiind dat uitării. 
Am obținut în acest an gratui
tăți pentru acești pcnsion.ui. Este 
un mare cîștig șl noi credem că 
fiecare pensionar miner, după o 
viață muncită în mină, poate să 
se bucure cu ndevârat de niște 
drepturi care 1 se cuvin. Noi 
nr am rorutituit, nc-am ales nn 

comitet de conducere, dar spre 
regretul nostru, al celor din con
ducerea ligii trebuie să spunem 
că o mare parte din pensionarii 
noștri și-au limitat rolul în ca
drul ligii doar la cel de benefi
ciar al drepturilor obținute de la 
Guvern. Ba mai mult de atît, o 
parte deși s-au înscris în liga 
noastră nu s-au mai prezentat 
nici măcar pentru a-și ridica a- 
ccl carnet de membru al ligii. 
Este supărător, mai ales că a- 
vcm și un sediu, la casa de cul
tură și putem să desfășurăm o 
muncă așa cum nc-am propus 
prin statut. Pe baza acestuia am 
înființat filiale ale ligii pensio
narilor mineri și în celelalte lo
calități din Valea Jiului și lucru
rile merg normal. Realizăm, de 
asemenea, o bună colaborare cu 
liga sindicatelor miniere din 
Valea Jiului și putem să spunem 
că pensionarii mineri sint mereu 
alături de foștii lor ortaci. Ceea 
ce nu am reușit însă în Petroșani 
este o colaborare corectă și cin
stită cu Asociația pensionarilor 
din Petroșani, deși în celelalte 
localități se face acest lucru. Și 
este păcat că Ia Petroșani, liga 
noastră nu poate stabili o conlu
crare fructuoasă cu asociația. In 
fond, toți sîntem pensionari ți 
nu avem obiective diferite. Cred 
că este nevoie de mai multă uni
tate și în primul rînd între noi, 
pensionarii mineri. De cele mai 
multe ori mai greu este să men
ținem drepturile cîștigate, decît 
să le obținem. Și acet luciu tre
buie să-1 înțeleagă pensionarii 
noștri mineri pe care îi așteptăm 
la sediul nostru pentru a face cu 
toții o ligă puternică și nume
roasă.

Să sperăm că apelul domnului 
Deneș va avea ecoul dorit I

Gheorghc CIIIRVAS \ 1

KITSCII. Continuăm să vă in- 
: formăm despre prețul produselor 

kitsch, aflătoare în piața din Pe
troșani. Au apărut și trandafirii 
de plastic la prețul de... numai 
15 lei firul. Au avantajul că nu 
înfloresc doar în mai. Nu scăpați 
ocazia ! (V.D.).

SEMPER FIDELIS. în chioșcu
rile de difuzare a presei iubitorii 
lui semper fidelis au putut găsi 
primul număr al unei reviste de 
chinologie, editată la Cluj. Rea
lizată în condiții grafice deosebite, 
revista conține articole interesan
te despre cel mai credincios pri
eten al omului. Ni se dezvăluio 
și o surpriză : numărul al doilea 

| va conține și planșe color. îl 
așteptăm.

URGENȚE. A venit iarna, ia, 
nevoie de antigel este. La SUCT 
Petroșani, din comanda și nece
sarul de 15 000 litri s-au adus 
pînă acum doar vreo 5 000 litri. 
Insuficient pentru a porni și cir
cula mașinile, iar fabrica din 
Marginea (Timiș) nu poate rezol
va și asigura cantitatea necesară, 
Se fac demersuri la București ți 
Timișoara. Căci silit urgente. 
(D.N.).

PAZA BUNA... .Acum, carosa 
bilul s-a curățat. Conducătorii 
auto, profesioniști sau amatori, 
stau mai relaxați la volan. Dar 
iarna n-a trecut. Oricînd ne pu
tem aștepta la zăpezi mari. Așa 
că sugerăm celor care se ocupă 
de starea drumurilor să-și facă, 
pînă nu e prea tîrziu, stocuri de 
materiale antiderapante. Și să le 
folosească atunci cînd va fi ne
voie. S-a văzut ce se poate în- 
tîmpla cind poleiul transformă 
șoselele în patinoare.

GRUPUL „AZUR" la Petro
șani, va susține azi, în sala Casei 
de cultură, două concerte, înce
pînd cu orele 17 și 20. (A.H.).

FARA FILME. Fără îndoială, 
ați vrea să-i faceți o poză copi
lului dumneavoastră lingă pomul 
de Crăciun. Vă credem. Insă mai 
mult ca sigur că aparatul dum
neavoastră de fotografiat au vfl 
poate ajuta pentru că nu ați gâ- 
sit filme fotografice, Cele alD- 
negru au dispărut de mult. Mai 
sînt color, dar nu se găsește htr- 
tie. Pînă atunci mai sînt însă a- 
proape două săptămîni. Poate, 
poate o să „se bage".

Rubrică realizată de 
Gheorgho OLTEANU

ȘI NEBUNE
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„Veniri, Români din larga zare 
Mereu să fim unit?, mereu..

Cu prilejul sărbătoririi reintre- 
guii de la 1 Decembrie 1918, in 
Țara Moților, la Cîmpeni, sub e- 
Rida „Asociației cultural-artisticc 
Lira" s-a tipărit o „Culegere de 
cîntece patriotice și colinzi" al 
cărei motto este finalul poeziei 
„Deșteptarea României" de V. A- 
lecsandri : „Fericit acel ce calcă 
tirania sub picioare/ Care vede-n 
a lui țară libertatea re-nviind/ 
Fericit, măreț acela care sub un 
falnic soare/ Pentru patria sa 

moare, nemurire dobîndind".
Partea întîi, așa după cum su

gerează titlul, conține "întece 
patriotice, mai mult sau mai pu
țin cunoscute: „Deșteptarea
României", „Marșul lui Iancu", 
„Pe Cîmpia Libertății" „Cintecul 
Ardealului", „Hora Unirii", „Mar
șul batalioanelor române", „Im
nul eroilor", „Pui de lei", „Pe-al 
nostru steag e scris unire".

Sint cîntece desure Ardeal și 
Țară, despre eroii ei cunoscuți 
și necunoscuți, despre unire și 
redeșteptare națională, despre 
Ardealul nostru din veci, cu în
demnuri la dragoste de țară, de 

neam : „Să nu uiți copile bun/ 
Depre neamul tău român,/
Că-i a nost — Ardealul sfint/ 
De cînd sîntem pe pămint" („Pe 
Cîmpia Libertății ) ; „Trăit-am 
veacuri de robie/ Strămoșii ne-au

PRO PATRIA
fost trași pe roți,/ Dar am păs
trat a noastră glie/ Și-o vom năs- 
tra-o-n veci cu toți" („Imnul nea
mului").

Aproape toate cintecele au 
cite un motto care exprimă dra
gostea de țară, de trecut și de 
limba română, demnitatea na

țională, semnate de Avram Iancu, 
Gh. Asachi, M. Eminescu, Al. 
Vlahuță, Delavrancea, M. Sado- 
veanu, N. Iorga, Geo Bogza :

„Tur că voi ține și voi apăra 
legea și limba noastră, precum 
și libertatea, egalitatea și frăție
tatea". (A. Iancu).

România este patria noastră și 
a tuturor românilor de pretutin

deni. E o singura lnnța nni, ,ș 
E România celor de knri.i i a 
celor de mai apoi. E patn i <•- 
lor de mai apoi. E pa.ria ce'at 
dispăruți și a celor ce va să vi •“ 
(Delavrancea).

Partea a doua cuprinde 29 le 
colinzi și cîntece de stea cum sint: 
„Praznic luminos", „La nunta din 
Canna Galileii", „Trei crai de 

la răsărit", „Flori dalbe", „Stea
ua sus răsare" etc. Iată „Sculați 
boieri mari" : „Sculați voi boieri 
mari,/ Florile dalbe/ Sculați voi 
români plugari/ Că vin colin
dători/ Noaptea pe la cîntători/ 
Și v-aduc pe Dumnezeu/ Să vă 
mîntuie de rău./ Dumnezeu ade
vărat/ Soare-n raze luminat/ El 
vă zice să trăiți/ Intru mulți ani 
fericiți 1/ Florile dalbe".

E o carte de suflet a românu
lui, o carte care ar trebui să fie 
în casa fiecăruia, în mîna învă
țătorilor și a profesorilor circ 
să insufle sentimentul patiotis- 
mului, să-i învețe pe copii co
linzi, preluînd o frumoasă tradi
ție spirituală românească.

I’rof. Mircea M! NTI. WU

Se împlme mline 220 dc , u 
de ia n ie i : il r . 11 j :v H 

. univc s.i1.-. I uJwig van B -elho- 
ven. IV soaai .a ■ .u t ti. a ;.i a- 
ta d ? un temperament t'iirtun is, 
Lud a ig van Beelhoven a rămas 
in istoria culturii și civilizației 
ca unul dintre cei mii dîrji lup- 

I tutori peniiu independența po- 
; poarelor, pentru libertatea omu

lui. Fiecare opus al său, a abor
dat toate genurile componisticii 
— se constituie ca un manifest 
pentru libertate, pentru egalitate 
și frăție, pentru realizarea celor 
mai nobile idealuri ale oamc-

( nilor.
Apărut în epoca de maximă 

strălucire a clasicismului vienez, 
Beethoven realizează prin mu
zica sa o sinteză a tot ceea ce 
s-a compus pînă la el. Revoluți
onează toate formele muzicale

Centenar Liga culturală.
în anul 1890 a luat ființă la 

inițiativa intelectualilor transilvă
neni, „Liga pentru urtitatea cul
turală a tuturor românilor". Ea 
s-a impus atît în țară cît și peste 
hotare, ca o organizație care a 
militat cu consecvență pentru u- 
nitatea spirituală a românilor de 
pretutindeni, pentru desăvîrșirca 
și consolidarea statului național 
unitar român.

Printre personalitățile cate 
și-au legat numele de activita
tea Ligii, devenită din 1914 „Liga 
pentru unitatea politică a tutu
ror româniloi" s-au aflat V. A.

im i.uri .1 I ara c dogm ■ . c, a- 
d i-înd in un d.nim.-m
iiuvaini.-. B;-e:it* vc-.n e>h un 
rom îmi- in lonținutul muzi
cii soli-, un revoluționar r-mt- 
nind însă ciasjc în l.mbaj Au 
intrat in patrimoniul spimali- • 
tații lumii cele nouă simfonii, 
ultima incununînd geniala-i cre
ație cu „Oda bucurie.", scri-ă pq 
versurile lui Fr. Schiller. Con
certele instrumentale, sonatele, 
pentru diverse inltriinr nte fan
teziile, oratoriile, opera „Fidefio", 
„Missa Solemnis", uverturile, 
cvartetele, triourile, și toate cele
lalte. Marcat de o boală necru
țătoare și de suferință — după 
vîrsta de 29 de ani surzește — 
s-a izolat treptat de lume.

A murit la Vicna la 26 martie 
1327.

\l. HOR \ȚIU

Urci hia, Vasile Lueaviu, Oclavi-
an Goga, Simion Mândrcscu, G. 
Moroianu, Tache Ionascu, V. Stoi
ca, Nicolae Titulescu, I. Canta- 
cuzmo, Nicolae Iorga, precum și 
neuitatul Badea Cîrțan de lingă 
Făgăraș, cel ce transporta în 
desagii sai cărți, pentru a le tre
ce munții pe poteci întortocheate, 
ferindu-se de vigilența vămii aus- 
tro-ungare Liga a fost desființată 
abuziv in 1917 .și reînființată la 
24 ianu. rie 1990, sub numele de

Liga ' Jlt irală pentru unitatea 
românilor de pretutindeni".

Al. HORAȚ1U,

C a I e n d a r
F1 l.i DEC LMBRJE. Tn nul 1914. i născut la Oteșani, Gheoo 

glie Dumitrescu, compozitor român.
K 17 DECEMBRIE. în anul 1525 a văzut lumina zilei la Pales- 

trina, compozitorul italian Giovanni Pierluigi da Palestrina, cel 
mai de seamă reprezentant al muzicii Renașterii italiene.

In aceeași zi, a anului 1851, la Bucu e.ti, s-a înființat Conser
vatorul de muzica lin B ucurești. Din 1948 Conservatorul poartă 
numele lui Ciprian Porumbescu, iar din 1990 a devenit Academia 
de muzică.

B 23 DECEMBRIE. Tot din lume i muzicii; în anul 1823 s-d 
n i cui compozitorul Horei Unirii și al altor importante eînteeo 
devenite simbol ale neamului nostru, Alexandru l lci litcnmacher*

■ 30 DECEMBRIE. A murit în .inul 1944 scriitorul RomaiiB 
Rolland.

în aceeași zi, dar în anul 18C5, s-.i n.ă u' scriitoiul erîglca 
Rudyard Kipling, laureat al Premiului Nobcl pentru literatură, 
cel care a lâ-at posterității, intre altele, nemuritoarele „Cărți alo 
junglei"

Horațiu ALEXANDRESCIJ

DEMNITATE ȘI BUNĂ CUVIINȚĂ
Am reînviat, prin rememorările lui nea Tomiță Ilațcgan, două 

f.guri de excepție ale munților noștri — legendara Maria Magda- 
lcna Himza din Cîmpu lui Neag, personaj care a fost și călăuză, 
cabanier și vînător în ncelași timp, precum și blajinul și dirzul 
cioban loan Ghișe, din Poiana Sibiului, care a întemeiat și a pa
tronat cîtcvn decenii cabana Obîrșia Lotrului. Desigur, prietenii
veteranului munților Torni

— Mulți și mai cum ? Cum sint 
adică, <v ii caracterizează, mai a- 
les, pe acești oameni ai munți
lor ?

Nea Tomiță răspunde prompt, 
parcă ar ti avut răspunsul pre
gătit •

— Pe cît sînt de dîrji, de a- 
pngi chiar, obișnuiți cu perico
lele pe care ți le rezervă viața 
izolată în munți, oamenii aceș
tia se i.marcă prin demnitatea 
.și buna lor cuviință. Au fost 
gata orietnd să-ți sară în ajutor, 
să-ți ofere ceea ce au mai bun. 
Deci, generozitatea dragostea de 
oameni, iată ce m-a cucerit, mal 
ales, la oamenii cu care m-am 
împrietenit dc-a lungul drume
țiilor montane, cu prilejul seri
lor de cabană.

— Ce lingă Maria M.igd ih na 
si moș Ghișe pol fi cniunerați și 
alții ? 1

— D; Un cunoscut șl mult iu
bit c abanier in anii "40, la Straja 
Luperii — luliu Altman, „Bubuș", 
• ini ii ziceam noi. După efortul

Jațegan au fost mult mai mulți .. 

urcușului, fie viscol sau furtună, 
ospitalitatea acestui om și a so
ției sale a făcut ca bucuria so
sirii la cabană să fie întotdeauna 
o adevărată sărbătoare, iar seri
le de cabană momente de ncui- 

Din amintirile unui veteran al munților
tat. Alți prieteni apropiați : re
gretatul om de suflet, pasionatul 
organizator de drumeții, al ame
najărilor turistice — Ernest Lup- 
șa. Și ca el a fost prietenul meu 
Nicolae Timaru, cabanier mulți 
ani la Baleia, care, deși pensio
nar, continuă să mâ însoțească 
la diverge ieșiri. Nu pot uita diu
rni țiile ■ u un alt prieten din 
Lupeni, Alexandru Pancsm, <->i 
care am realizat voluntar, in 
două zile, marcarea trase Hui do 
la Cîmpu lui Neag pînă-n vliful 
Iorgovanul. îmi sin’ dragi, de 
asemenea, amintirile altor , /le- 
tiști — drumeți șl schiori nco- 

bosiți, adevărați oameni de mun
te — I'elix Farkas și Bela Schi- 
dek. Și mai sînt... dar despre cei 
cu care mă întilnesc destul de 
des .și în prezent, poate, cu alt 
prilej...

— I’înă alunei, o altă înfreb.i- 
re : cc acțiuni <Io anvergură au 
marcat activitatea (uristiiă a 
mereu (inăriilui sufletist al <hu- 
mcțiilor — Turna Ilațcgan ?

— De „anvergură" au fost ieși
rile săptâmînalc ale primului 
nostru cerc turistic „Armonia",.

încropit în ’40 la „Vîscoza" Lu
peni. Din nucleul acestui circ 
am constituit, după război, tot 
cu fetele și băieții de la „Vîsco
za", un adevăi ît club de turism 
alpin, caic a atins ndev iratc per- 
foimanțe de.pre cai c s a scris și 
in z>.ire și cărți de tuiicm

Au fost lia ce frumoase — ca 
cel de înmii, rcahz.it Tn preir ■ i 'i 
pe țai i — iri 19.A, pe i’ir.',r u iul 
B ii,i — v f P b.’ u'.i • Pi i'-lj 
A f'.'.-,t fiuinu. ' r| t ••■;<.. ■ U’i
ii ții d< la V is oz.i un in > i
viscolul, ■ i i.mi' ' ș ii, iln- > 
Pelegii Altul .i fu i IU U i ' i 

cursului de aJpmi'm de la Piatra 
Craiului, unde am luat lecui II 
la cățărare. Și au fost și altele.

— Din toate traversările care 
au oferit montaniardului Tomiță, 
satisfacții mai deosebite ?

— Să știi că nu există traseu 
montan, pe orice anotimp și în 
orice timp, bun sau mai puțin 
favorabil, caic să nu iți ofere 
satisfacții. Este satisfacția comu
niunii cu natura, cu munții, a o- 
mogenității grupului de oameni 

cu care ai străbătut potecile, ai 
escaladat culmile, ai poposit lingă 
un izvor sau la o cabană, cu 
care, împreună, ai învins propri
ile slăbii iuni și limite. Și totuși, 
iți •■plin un ecrct' ctii care tra
see îmi oferă t. an satisfacțiile 
cele mai m iri : cele din ultimii
ani. făcut. > le la Cimpușcl pe
O"lo.i, 1 > Izv. Lirele Hul ii, pc lor
guv mul, pe D ah ii Șaiba spre
1 5 rc'.il.ni< i u ■ M de I.a Oi i'‘ia
I. itr'il'ii l i 1 ’ lll ■!!' . Si s* i de C'.-
uni d i 1 l l ' V.l f"st tl i

ilp.IV- ■
5 in ’i

1 ' 1
'li i

i l pe ca re

1 r i j. > l >! : ’. '■ I

^,'■1 ■ D ■' ’r** u -5 v ia . :

a Xll-.a a Liveului „Mibai \ ițea 
zul" din București. Mă bucur că 
am predat ștafeta unui tînăr din 
familie ; am reușit să-i t.’wresc 
dragostea și pasiunea pentru 
munte, pentru schi, pentru dru
meție. C'a dovadă a și organizat 
un cerc turistic în liceu cu care 
a făcut deja ieșiri pe Valea Pra
hovei, în Bucegi. Deci, sînt con
vins c.â îmi va urma exempluL 
Va fi un prieten fidel al mun
ților...

— ( c ai avea dc spus tineri
lor (urisîi iubitori ai munților!

— Sâ învețe rigorile drumeți
ilor montane. Să nu uite că pot 
comite greșeli, pentru care, mun
tele nu iartă. Și încă ceva: nu 
ajunge să iubești muntele, să te 
bucuri de frumusețile lui. Tre
buie să-l și protejezi, să-i ocro
tești florile, izvoarele, animalele. 
Iar în încheiere, sa mă ierte ti
nerii, le-aș aminti cîtcva reguli 
de bună cuviință : pc munte nn 
se vorbește mull, nu se țipă, nu 
se f.i e zgomot. E un sacrilegiu. 
Și o rc.'’om.ind.irc : i ind întilnesc 
in i'i-np d>' semeni, un om oare- 

i'.iic, î :i i ili\ „i l< .1» A .lmn.1
z/1 i

lo.m Dl BI.K

rcahz.it
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SÂPTAMINA PARLAMENTARĂ
de Valeriu Butulescu

Luni, 10 decembrie, izbucnesc discuții violente Pe marginea 
exceselor petrecute la Televiziune săptămîna trecută. După cum 
știți, in cadrul acțiunilor concertate antiguvernamentale, antiorezi- 
dențiale și antiparlamentare, era la loc dc cinste și greva foamei, 
in interpretarea domnului Dumitru Iuga, unul din liderii unuia 
din sindicatele TVR-ului. După cîteva zile de grevă s-a încercat 
transmiterea el pe post, dar dl. Emanuci Valeriu s-a împotrivit. 
Ori scopul principal al grevei eia tocmai televizarea ci, pentru a 
incita și mai mult spiritele in țară. Refuzul d-lui E. Valeriu l-a 
determinat pe marele ginditor Pumaea să dea cu pumnul în mă
suța din studioul patru. In plină emisie, în loc să spună cine și 
in poarta cui a mai băgat un gol, dl. Pumnca vorbește despre fc- 
senizare și despre nu știu ce bande. Pentru acest lucru s-a pus 
in brațe contractul de muncă. Dar, de Moș Nicolae, un Irician 
TV, care în timpul dictaturii aproviziona Bucureștiul cu vegeta 
de Timișoara, dă buzna in studiou, vrînd să pună în emisie, cu 
forța, patimile domnului Iuga.

Domnul depul.it M irian Enachc condamnă aceste lamentabile 
excese. El amintește că Televiziunea este a poporului și nu există 
argument capabil să justifice asemenea manifestări. Alți depufați 
■au poziție asemănătoare. Apoi la microfon vine dl. I. Brătianu. 
Cu cîteva zile in urmă ceruse... excluderea profesorului Krausz 
din Parlament, pe motivul că acesta se amestecă in problemele._ 
Văii Jiului. Acest lucru a revoltat sala. Dl. Septimiu Krausz a 
trăit o viață în Valea Jiului. Dl. Brătianu depune o coroană la 
Livezeni și crede că acest lucru îi conferă drepturi depline asupra 
Văii. De data aceasta dl. Brătianu a abandonat Valea Jiului, fi- 
xindu-și preocupările pe teritoriul dintre Valea Prutului și \ alea 
Nistrului.

Domnul Cazimir Ionescu (FSN) nrc o răfuială mai veche cu 
președintele Parlamentului. Marțian Dan, pe care îl tot atacă in 
■P'-ranța că va fi promovat, încercind să-și îndrepte greșelile din 
alocuțiunea anterioară, dl. Cazimir Ionescu propune ca a doua zi 
lomisiile pentru cultură ale Senatului și ( amerei să se reunească 
pentru a primi explicații din partea conducerii Televiziunii si a 
sindicatelor. O idee mai nefericită nici că se putea. La ne-a răpit 
întreaga zi de marți.

Intilnirea a avut acrul grav al unui proces. In mijloc erau 
plasați 30 de senatori și deputați, membri ai comisiilor pentru cul
tură. re partea dreaptă a luat loc conducerea administrativă, teh
nică și artistică a Televiziunii. In stingă, reprezentanți ai sindica
telor T leviziunii, cărora li s-au alăturat in final și doi senatori 
peneliști. A fost un proces în toată regula, in absența domnului 
Iuga. care nu s-a putut deplasa din motive tehnice, fiind in 

1 greva foamei, a luat cuvîntul doamna Carmen Dumitrescu, care 
acuză conducerea Televiziunii, personal pc domnii Răzvan Thc- 
odori-scu și Emanuci Valeriu, pentru trecutul lor comunist. Came
leonismul acestei femei este inspăimîntător. Telespectatorii șl-o 
mai amiatese prob ibil, cum Pe vremea anilor lumină, umbla cu 
miliția și Reflectorul prin Gara de Nord pentru a filma țărani 
nenorociți. care comisescră „infracțiunea** dc a cumpăra piinc in 
București. Ea il acuză acum pe Răzvan Theodorescu, ba chiar ii 
cerc demisia : in caz contrar Mitică Iuga va refuza să măninec. 
Indiferent ce i se va oferi.

Apoi arc cuvint'.il conducerea TVR. Domnul Răzvan Theodo
rescu. ca bunul simț al omului cult, iși anunță demisia in cazul 
fu care situația o cere. Obrăznicia domnului fuga a mers ntit dc 
departe incit, intr-o scrisoare adresată Parlamentului, a stabilit 
șl succesiunea președintelui TVR, prin persoana cîntăreței dc mu
tică nsaară Mihacla Mihal. Mai mulți directori, printr-o solidari

tate impresionantă, iși anunță și ei demisia in cazul în care dom
nul Theodorescu va fi nevoit să părăsească conducerea instituției. 
Tclesindicaliștii sint foarte nervoși. De cîteva ori se ridică, lansind 
Parlamentului note ultimative, spunînd că părăsesc sala dacă nu 
li se îndeplinesc toate cele șapte dorințe, in final iau cuvîntul par
lamentarii. Artileria grea, asigurată de senatorii Radu Ciontea 
(PUNR) și Gb. Dumitrescu (FSN) zdrobește argumentele sindica
telor libere. Se readuce în discuție trecutul rușinos al Televiziunii, 
ani și ani dc cruntă minciună, de fals și batjocură, ani in care 
românii nu visau decît antene satelitare sau magnetoviduri, iar 
cei mai săraci, antene pentru sîrbi, bulgari, unguri și chiar ruși, 
în ultimă instanță. A fost o mașină oribilă a orbirii naționale, 
beznă născătoare de beznă.

l^n deputat FSN (Hunedoara) declară că greva foamei este o 
metodă neprincipială de a-ți impune convingerile, culme a egois
mului. El afirmă că ar fi nedemocratic să-i obligăm pe oameni 
să mănînce, după cum ar fi total nedemocratic să ne impunem 
punctul dc vedere prin refuzul dc a minca. Finalul, după șapte 
ore de dezbateri, c nul și deplorabil. Doamnele Carmen Dumi
trescu și Delia Budcanu plîng la propriu, mai ceva ca la telccine- 
matccă. Ele sint convinse că domnul "uga va muri dc foame, dc 
vreme ce Răzvan Theodorescu iși păstrează scaunul dc președin
te. Un deputat mai zurbagiu ii spune doamnei Delia să meargă 
ca la dl. Iuga să-1 alăpteze. Are cu ce, slavă Dompului. Avînd in 
vedere penibilul situației Parlamentul roagă Televiziunea să nu 
dea dc post filmul evenimentelor.

Joi sînt interpelați miniștrii. Interpelările sint fot mai violente, 
așa că nu m-aș mira dacă intr-o zi miniștrii vor răspunde la în
trebări, ținind miinile sus. Cel mai somat aste domnul Gh. Ștefan, 
nefericitul conducător • ’ cditi oMcricit dintre ministere : în-
vațămintul. I oii dcpniaii vor -.w , rr»:nă în circă întregul carnaval 
funebru ui studenlimii. Ministrul se apără cum poate. El afirmă 
cu tărie că in urma proclamării isn-zisei autonomii universitare, 
rectorii nu mai dau doi bani pc hotării ilc lui. Ministrul afirmă 
că greva studenților nu conține revendicări legate de învățămînt, 
fiind o grevă politică. Se știe că majoritatea studenților sînt paș
nici și și-ar vedea bucuroși de carte, dacă asupra lor nu s-ar face 
presiuni. După spusele ministrului constatăm că s-a ajuns la o 
situație incredibilă. Instituțiile de învățămînt superior, deși tră
iesc din banii statului, se declară autonome, adică independente 
de stat. Mai mult. încurajează și participă la acțiuni cu vădit 
caracter antistatal. Folosind vocabularul poetului Vădim Tudor. aș 
îndrăzni să afirm că acest lucru reprezintă un mod dc a ne trage 
singuri picioare in fund. Parlamentul reacționează vehement. Sînt 
convins că după evenimentele care nu avut loc, acest Parlament 
nu va vota niciodată I.egea autonomiei universitare. Apoi la cu- 
vint vin alți deputați care vorbesc despre degradarea învățământu
lui superior, demoralizarea vieții de cămin și precaritatea actului 
de învățămînt. S-a cerut ministerului să introducă obligativitatea 
examenelor scrise. Se știe că scopul principal nl grevelor studen
țești este intimidarea corpului didactic, în vederea apropiatei se
siuni. Se cere profesorilor maximă exigență.

In finalul zilei arc loc o ședință comună a celor două camere, 
in care se lansează o Proclamație către țară, indemnînd la calm, 
înțelepciune și chibzuință. Ea este susținută dc întregul Parlament, 
indiferent de coloratura politică. Liniștea țării se ridică cu mult 
deasupra interesului dc partid.

Lucrările Parlamentului se vor relua (in cazul în care acesta 
nu va fi dizolvat) luni. 17 decembrie.

MICA 
PUBLICITATE

ANIVERSARI

DE ZIUA TA, Doina, prietenul 
tău Gabi Marasac, îți dorește 
multă sănătate, fericire și împli
nirea celor mai frumoase aspi
rații. (3017).

CU ocazia aniversării zilei do 
naștere, soția și copiii urează 
scumpului lor Ionescu Sterică 
multă sănătate și „La mulți ani 1“ 
(3 "29).

MnzAri

VÎND garsonieră mobilată, 
Vulcan, str. Republicii, nr. 23 A, 
bl. 5, ap. 9. (3027).

SCHIMBURI

SCHIMB apartament două ca
mere cu patru camere zonă cen
trală. Telefon 41271. (3025).

SCHIMB garsonieră confort 1 
—Vulcan, centrul vechi, cu apar
tament două-trei camere zonă 
centrală Vulcan sau Petroșani. 
Relații telefon 70902 (3028).

PIERDERI

PIERDUT certificat de 10 cla
se nr. 24 din 21 04 1977, eliberat 
de Grupul școlar minier Lupeni 
pe numele de Pavel Victoria. ÎI 
declar nul. (3018).

PIERDUT legitimație serviciu, 
pe numele Nica Gheorghe, eli
berată de I. M. Dîlja. O declar 
nulă. (3016).

PIERDUT legitimație serviciu, 
pe numele Mitu Simion Marin, 
eliberată de I. M. Dîlja. O de
clar nulă. (3015).

DECESE

SURORILE, cumnatul șl ne
poții regretă dispariția celei 
care a fost

POLAK TEREZIA
Dumnezeu s-o ierte. (3024).

15 DECEMBRIE
V VAllSATQR /

| (20 Ianuarie — 18 februarie) 
Obstacole* mici v-ar putea pi o 

tou o iritare vie disproporționată 
în raport cu cauzale.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie) 
Mar, satisfacții In dragoste.

BERBEC
(21 martie — 20 nprilic) 

Intervenția chirurgicală pe care 
o aveți tn vedere nu e absolut 

’-sarA
TAUR

(21 aprilie — 20 mai)
In clșUg neașteptat s-ar pu 

'ea să vă surprindă — n>i vă 
grăbiți să-l risipiți !

gemeni
<21 mai — 21 iunie)

Nu dați curs insistențelor unor 
L jrsoane amatoare de combina
ții aventuroase fără viitor.

RAC
' (22 iunie — 22 iulie)

deprimați In fașă orice tendin
ță de a schimba locul de muncă 

LEU
(23 iulie — 22 august)

Mai multă atentie ia igiena a- 
Umentară — pericol de paraziți 
Intestinali.
‘ FECIOARA

t23 august — 21 septembrie) 
Dacă aveți nevoie de credit 

pentru o acțiune materială seri
oasă, acționați I Acum e momen
tul I

BALANfA
(22 septembrie — 22 octombrie)

■ ’uuirați de zece ori înainte 
1 tăia o dală I

---------------- *—
R «lar(la fi

HORO
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Zi plină de capcane pe care 

cu greu le veți evita.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
S-ar putea să aveți unele dis

cuții mai aprinse dar rezultatul 
lor vă va satisface.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Iubirile aflate la primii pași 

vor avea un curs armonios ți 
promițător.

10 DECEMBRIE 
VĂRSĂTOR 

(20 Ianuarie — 18 februarie) 
în dragoste veți aven de lup

tat împotriva geloziei.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie) 
Utilizați din plin darurile dv. 

naturale, talentele pe rare le-ați 
primit din cerul de naștere, iată 
secretul succeselor dv. I

BEȚI DEC
(2) martie — 20 aprilie) 

Evitați, In anturaj atitudinile 
'•goiste sau ușuratice.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Dacă nu aveți obligații pe plan 
sentimental vă puteți aștepta la 
o Intilnire agreabilă și erioasă.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Intilnirea cu o persrfinfi ener
gică și competentă va exercita 
asupra dv. o infliien,;i benefică.

RAC
(22 iunie — 22 iulie) 

Poziția dv. se va consolida tn 
mod evident, cu efecte vizibile 
în scurtă vreme.
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SCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Zi plasată sub semnul echili

brului.
FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
S-ar putea să vă găsiți Intr-o 

dilemă sentimentală, dificil de 
tranșat.

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)
Nu uitați că banii nu sint des

tinați numai cadourilor.
SCORPION

(23 octombrie —• 21 noiembrie)
Azi veți avea intuiții superbe 

— vă puteți felicita I
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Cineva încearcă să vă antre

neze In sens opus Intereselor dv.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Bătlnd din picior na dați mal 

multă forță afirmațiilor dv.
17 DECEMBRIE

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)
Datorită influxului astral be

nefic veți cunoaște satisfacții pe 
plan conjugal si profesional.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)
Aveți nevoie de o intilnire a 

voinței. Utilizați autosugestia șl 
veți culege roadele așteptate.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Obstacolele înscrise de la naș
tere In luna dumneavoastră as
trală vor suscita în adlncul fiin
ței dv. o tresărire extrem de bi
nefăcătoare.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Studiați atent ființa caro va 
oprit din drum — daci nu v-ați 
Îndrăgostit de|a...

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Persoane din anturajul dv. 
au o tendință netă de a vă cri
tica. Nu vă izolați și fiți îngă
duitor.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

O idilă pare a se Înfiripa dar 
nu așteptați rezultate definitive 
astăzi.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Șanse sporite la Jocurile de no
roc — problema e să știți să vă 
opriți la timp.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
O sărbătoare a destinului vă 

surlde In prag I
BALANȚA

(22 septembrie — 22 octombrie) 
în domeniul sentimental, o 

vagă promisiune de fericire.
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Nu vă dedați la manifestări de 

gelozie, evitați confruntările și 
contradicțiile.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

O sărbătoare a simțurilor, un 
delir pe care II veți regreta clnd 
veți reveni cu picioarele pe pă- 
mînt.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Nu vă deschideți inima decît 

prietenilor adevărați I

SOȚIA, fiul, nora și nepo
tul anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a celui 
caro a fost
ȘTEFAN DUMITRU (50 ani) 

Înmormântarea are loc azi, 
ora 13,30. Cortegiul funerar j 
pleacă dc Ia domiciliu. Nu-V 
vom uita niciodată. (3026).

COMEMORĂRI

PĂRINȚII, surorile, ctimna- 
ții și nepoții anunță tmplini- 
rea unui an de la dispariția 
prematură a celui care a fost 
PETOK ALEXANDRU-IOSIF 

(23 ani)
Nu-1 vom uita niciodată. 

(3022).

SOȚIA Aurelia, copil și ne
potul depllng împlinirea unui 
an de clnd s-a stins lulnd cu 
el bucuria șl sprijinul nostru

NEACȘU ION

Nu te vom uita niciodată, 
Nelu dragă. (3019).

COMEMORAM 7 ani de clnd 
moartea a răpit dintre noi pe 
dragul nostru fiu, frate, soț și 
tată
Sing. RADESCU ION (PUIU)

Chipul său drag șl sufletul 
lui nobil îl păstrăm mereu viu 
în inimile noastre. (3020).
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