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Luni, după credință, sărbă

torim ziua Sf. Ioan Botezăto

rul. Cu acest prilej, urăm 

tuturor Ionilor (pozitivi sau 

negativi) multă sănătate, feri, 

circ și „La mulți ani I".

0 clipă istorică
De.cniul al nouălea s-a sfirșit. Cu o fulgerătoare grabă, cel 

de-al zecelea și ultimul din acest secol a și intrat în istorie. între 
ele, o clipă istorică a oprit pentru moment omenirea în loc. Era 
trecerea clipei dintre cele două decenii. Secolul al XX-Iea, îm
bătrânit de atitea evenimente, î>i trăiește și el sfirșitul. Un secol 
sîngeros in care omenirea a fost zguduită de două ori, în cele 
mai catastrofale și perfide războaie pe care le-a cunoscut planeta 
Pămînt și în care milioane de oameni și-au găsit moartea în urma 
iresponsabilităților și a setei omului de a stăpîni lumea. Omul, 
această ființă nepereche a cărei putere de creație (dar și de dis. 
trugere), abia poate fi oprită In lupta cu rațiunea. Cu rațiu
nea care pină la urmă învinge. Dar cu cîte sacrificii. Tot ce a 
luat drumul luminos al științei și-a găsit și incredibila întrebuin
țare împotriva celui ce a creat. Omul. Omenirea a născut fără 
voia ei, monștri, care au aruncat în aer speranțe, tradiții, vieți. 
Sfirșitul deceniului nouă, a descătușat energii, a rupt granițe și 
a adus mult așteptata libertate în nenumărate țări ale lumii. A- 
ceastă lege a naturii umane, care trebuie respectată și adoptată 
ca cel mai mare ocean al planetei In care speranța este totul. 
Libertatea. Forma rațională a rațiunii, nu mai trebuie să fie 
cerșită, ea trebuind să rămină pentru totdeauna emblema omeni
rii, ca un bun „de drept* cl.știgat pentru totdeauna. Și totuși se
colul XX nu și-a spus ultimul cuvînt. El continuă să respire 
tragedia și ignoranța ca un oxigen suplimentar pentru supravie. 
țuire. Arme și exploziv, rachete și instalații stau încă la granițele 
libertății noastre, instalate de mina și mintea omului. începutul 
de deceniu rămîne marea speranță a Terrei. Sub amenințarea 
armelor, oamenii continuă să spere și să lupte cu ei și împotriva 
lor. Secolul XX Se apropie de sfirșit dar marea speranță a ome
nirii este abia la Început. O planetă fără arme și războaie, iată 
marea speranță a copiilor noștri. Dar care dintre noi nu sîntem 
copii. Ne va aduce oare ultimul deceniu al secolului materializa
rea acestei sublime speranțe ?

Dorcl NEAMȚU

Gîn (iești,
Se vorbește atîta despre li

niște. Se cere, se dorește liniște. 
Care liniște? Cea de dinainte de 22 
decembrie ’89 ? Numai un naiv 
mai poate crede in așa ceva, 
într.o democrație reală, cu plu- 
npartidism și economie de piață 
nu mai are ce căuta liniștea de 
dinainte. Din acest punct de ve
dere putem forța o comparație 
Intre piața agroalimentară și e- 
conomia de piață. Fiecare își 
laudă marfa, te trage de mînecă 
să cumperi, se negociază prețuri 
ș.a.m.d. La fel în cazul pluripar- 
tidismului. Se fac auzite opinii 
diferite, fiecare formațiune cau
tă să se remarce în viața politică 
a țării prin soluții rostite, lăuda
te, apărate. Prin combaterea mai

FIAT LUX!
Cartierul Aeroport su

portă de clteva zile bune pe lin
gă lipsa apei, a căldurii, și a 
altora și lipsa „luminii de noap
te". O adevărată noapte de groa
ză trebuie să petreacă cei ce se 
deplasează la muncă In schimbul 
III, dar și alții care vrînd.ne- 
vrînd mai trebuie să circule 
noaptea. Doar la întunericul nop
ții se petrec atitea crime și tîl- 
hării. „Aeroportul" așteaptă ate
rizarea celor ce trebuie să facă 
lumină. Fiat lux I

Dorcl NEAMfU

doar nu ești conopidă
mult sau mai puțin constructivă 
a adversarului. Pentru că asta 
înseamnă, de fapt, democrația. 
Fiecare e liber să-și spună păre
rea. Mai bună, mai rea, nu te 
obligă nimeni să asculți ce nu.ți 
convine. Din această dispută de 
idei se va alege ce e mai bun 
și mai util pentru societate.

Liniștea de dinainte, din care 
răzbatea o singură voce, expri- 
mind aceleași lucruri devenise un 
soi de cîntec de leagăn, care a 
adormit rațiuni, producînd, ine
vitabil monștri. Liniștea asta în
treținută. a dus la un „dolce far 
niente" al creierelor. Eram ca 
sub efectul unei hemoragii, de
venind treptat m ii apatici, mai 
lipsiți de viață. Nici măcar țațele

tîrgnlui nu mai aveau ce-șl po
vesti. Democrnț a le oferă și a- 
cestora o șansă.

Avem acum posibilitatea de a 
reveni la adevărata viață. Pal
pitantă. La o existență pe măsu. 
ra calităților fiecăruia. Liberta’ea 
de exprimare in toate domeniile 
de activitate creează con-urența. 
Care este motorul și totodată 
regulatorul progresului.

Democrația este o descătușare 
de energii. Gindești, doar nu ești 
conopidă. Cine a văzut energii 
descătușate din răsadul de pă
trunjel sau din lanul de cucuruz? 
Doar mămăliga (românească) s 
explodat odată..

Paul NICULESCU

...Șl VIN COPII SÂ FACĂ SCHI

0 naștere»
la 3 avorturi

Primul bebeluș din acest an 
se numește Alexandru Ionuț, ve
nit pe lume la ora 3,30, cînd 
petrecerile erau în toi. Luminița 
Motoc, In vîrstă de 19 ani, este 
fericita mamă.

în anul 1990 In Valea Jiului 
au fost 3253 nașteri. Dar tot In 
acest parcă prea scurt an s-a în
registrat un record la... avorturi: 
8493 I F. te o situație nu alar
mantă, ci d<--a dreptul dramatică. 
Au fost 538 avorturi spontane, 
19 provocate și 7436 la cerere.

Adevărată economie de piață: 
cerere și ofertă I

CASATORII
în municipiul Petroșani s-au 

înregistrat In 1990, 509 căsătorii 
cu 15 mai mult decît In 1989. 
Păcat că primăria nu ține totuși 
evidența tuturor evenimentelor,

deci și a căsătoriilor pentru 
toată Valea Jiului. Așa, să știm 
și noi cine naște, cine moare, 
cine se... nuntește. (D. NEAMȚU)

PENSIONĂRI
Aflăm de la Oficiul pentru problemele de muncă și ocrotiri 

sociale Petroșani că în cursul anului 1990, beneficiind de noile 
reglementări apărute după Revoluție, au obținut dreptul la pensii 
5830 de locuitori ai Văii Jiului. Din cele 5830 de dosare intrate și 
soluționate, 5256 au fost pentru pensii de bătrîncțe, 530 pensii de 
urmaș și 220 de inva'iditate.

O precizare nu fără importanță : deși totalul dosarelor solu. 
ționate depășește de 3 ori media pensionărilor din ultimii 3 ani, 
toate dosarele s-au soluționat in termen, fără aminări de la o 
lună la alta. (I.D.)

lableta de distonocalm

DR ACU
Colțul acesta de pavau va 

incerca găzduiască idei. 
Concentrate. Concertate. Dise
cate. Un fel de pl ‘netă de pa
pagal, dacă vreți.

Mai alaltăieri, amicul meu, 
profesorul de democrație ini-a 
reamintit o expresie uitată : 
„Dracul gol". Expresia e un 
„înlocuitor" (tot am fost obiș- 
nuiți cu termenul) ai superlati
vului absolut. Dacă peste, ocean 
cel mai tare din parcare e 
„the best", la noi e.., dracul 
gol. S-a privatizat unul șl-1

L G l L
rnerge bine, ne dăm la el și 
zicem: „E diacul gol !“. Reu
șește unul ca, in decuis de un 
an să facă parte din trei parti
de politice, hop și noi: „E dra
cul goli". Cunoaștem o femeie 
focoasă, cu priviri apocaliptice, 
care ne sucește gîtul, dai pe ea: 
„E dracul gol 1". Și tot așa.

Uitindu-ne in Jurul nostru, 
văzînd cîte se intîrnplă, ne 
scărpinam in bărbie zicîndu-ne, 
așa, pentru sufletul nostru: „A 
intrat dracu-ntre noi !“.

Mircca BUJORESCU
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J.G.C.L.-UL NU E CU NOI! BUNE...

Orașul este inundat de mizerie și nepăsare
De titeva luni bune, IGCL Petroșani se organizează. Sau, mai 

bine zis, se reorganizează. Nu e rău. Mai toate întreprinderile s.au 
reorganizat. Care în regii, care în societăți. După cum i-au ținut 
curelele sau după cum s-au adaptat mai bine liniei propuse de 
Guvern. Cu o deosebire însă. Dacă în cea mai mare parte, reor
ganizarea s-a făcut fără a se afecta producția, trecerea la noul 
statut făcîndu-se din mers, la IGCL Petroșani se pare că „dure
rile facerii" ?int mai mari decît ne-am fi așteptat. Nu numai că 
durează prea mult, din acest punct de vedere doar comerțul pu. 
tind sta alături, dar această reorganizare se pare că a afectat 
grav unele sectoare vitale ale acestei întreprinderi. Să le luăm 
pe rînd. Sectorul de chirii și taxe comunale funcționează perfect, 
incadndu-se fest banii. La fel și contabilitatea și celelalte com
partimente funcționale. Veniturile realizate trebuie împărțite, așa 
că e normal. Dar ce ne facem cu sectoarele productive ? Termo- 
ficarea funcționează așa cum știm cu toții... în unele zone da, în 
altele deloc. Și tot la termoficare intră și furnizarea apei calde. 
Dacă ne amintim bine, nu cu mult timp în urmă ni se spunea 
că vom avea apă caldă doar o dată pe săptămînă. N-ar fi fost 
chiar rău. Ți-ai găsit !? După o săptămînă s-a uitat de faptul că 
ne trebuie apă caldă. Și ceea ce-i mai rău e că nu numai cei de 
la IGCL au uitat, ci și primăria. Altfel nu s.ar explica faptul că 
nu avem apă caldă de atîta vreme. Să mai spunem că apa caldă 
ține de normele elementare de confort, de civilizație ? La ce bun? 
Dacă cei din fruntea obștii nu știu acest lucru sau dacă folosește 
la ceva faptul că o spunem, o mai spunem încă o dată. Și mai 
spunem că marea majoritate a celor mulți, a celor care reclamă

zilnic la redacție acest aspect de crasă lipsă de confort, nu au 
acasă nici boilere. Scuza că nu este apă mai ținea dacă era iarna 
geroasă. Dar a și nins, a și plouat și noi tot fără apă am rămas. 
Barajul de la Valea de Pești e gol. Și pentru că tot vorbim despre 
problemele grave ale traiului nostru mai amintim un aspect: cu
rățenia orașului. Se pare că la acest capitol se stă cel mai rău. 
Sau se STA cel mai bine. Adică în loc să se munceas ă SE STA. 
Și efectul se vede. Ne-au inundat gunoaiele și mizeria. Străzile 
sînt toate sparte. Canalizările sînt în mare parte înfundate. Apa 
se scurge peste tot, numai de la robinete lipsește. De curățenie nu 
se mai ocupă nimeni. Punctele gospodărești, fără excepție, sînt 
cele mai nedorite exemple de insalubritate. Stimați „tovarăși", 
dacă ați mizaf pe faptul că zăpada va realiza curățenia în Valea 
Jiului, Dumnezeu n-a ținut cu voi. V-a luat zăpada și mizeria 
se vede acum în toată hidoșenia ei. Iar noi vorbim despre civili
zație, despre confort, despre Europa și multe altele de acest 
gen. Chiar vreți să se creadă câ, în decembrie '89, lumea a ieșit 
în stradă numai pentru mincare ?

Cum putem să credem acest lucru ? Și de ce vreți cu tot 
dinadinsul să se înțeleagă asta ? Avem nevoie și de apă caldă și 
de căldură și de confort și de curățenie. Este limpede pentru ori
cine. De ce nu vreți să ne ajutați să le avem ? Sau ce scuze cre
deți că vor justifica în fața noastră a celor mulți indiferența și 
nepăsarea față de traiul nostru cotidian ?

Ghcorghe < 1IIRVASA

Doar programul ne mai lipsea !
Tn ajunul Crăciunului la punc

tul termic dc lingă blocul 92 
din strada Republicii, Petroșani, 
în jurul orei 18,00 se spăla cu 
furtunul cu apă caldă autoturis
mul 4 UD 1269. Mai mulți cetă
țeni din zonă, neputînd înghiți 
această sfidare care, de altfel, 
s-ar numi mai corect încălcare a 
legii, s-au dus lă ceară socoteală 
femeii care ră'-pundea de bunul

Bețivi... color 
cumpără 

televizoare
Deși programul oferit dc Te

leviziunea româna pentru noap
tea dc Revelion a fost ca vai dc 
mama lui, numeroși petroșâncni 
au avut o bucurie în plus. Și 
aceasta pentru că in ultimele zi
le ale anului prin magazinele co
merțului de stat a fost vindut 
către populație un important lot 
de aparate dc televizor în cu
lori, provenite din import. Nu. 
mai la Petroșani, de la rabnul 
specializat al magazinului „Jiul" 
au fost cumpărate într-o primă 
seric 72 dc aparate „Goldstar" și 
apoi, în ziua de 29 decembrie, 
incă 30 de aparate de același 
tip. Cu toate acestea, reporterul, 
asistind la scenele reprobabile 
provocate simbâtă dc unii cum
părători necivilizați — vreo cîți- 
va aflați sub influența alcoolu
lui — a rămas cu un gust amar. 
S-au auzit îmjurături la adresa 
lucrătoarelor comerciale, care 
nu aveau nici o vină, s-a încer
cat chiar folosirea forței. Sîntcm 
de acord că, pentru moment ce. 
rcrca de televizoare color depă
șește oferta, dar nu înțelegem 
de ce unii abdică de la calitatea 
dc om, vrînd cu orice preț să-i 
ini iture pe cei care de drept se 
afla înaintea lor înțeleg cate 
acești indivizi că, spre exemplu, 
vin/.înd aparatură electronică, 
in< a'ârile raionului specializat 
al magazinului „Jiul” au depășit 
simbâtă, 29 decembrie, 1 milion 
d< Ici 7 Sînt b.ini ■ are trebuie 
numărați hirtie cu hîrtic dc vîn_- 
z,doare. Amintim că nu o dată 
s- iu cor ’.atat ..greșeli" ale uno- 
r., dintre cumpărători — haideți 
„i le spunem așa — «Greșeli de 
< iteva sute în minus" Cine răs
punde în caz. ' â lipt- >c bani. 
r.'Jion'd furio / Nu ti vînză- 
tor ui.

Lung e drumul pînă la civili, 
z.iiiel Poate ci in 1991 vor fi 
mai multe televizoare color pe 
piață și „isteria" acestor indivizi 
se va potoli de la sine. (Al. JIO- 
UATIU) __ — ._____  

mers al treburilor în centrală, 
in ziua cu pricina. Răspunsul a 
f -t: „Nu va putem da apă cal
dă din pricina UE Paroșeni, care 
are niște defecțiuni". „Bine, dar 
ma ina 7“ au replicat oamenii. 
„N-am folosit decît o găleată dc 
apă". Așa să fie ? Și mă rog cine 
a dat aprobarea ?

Această stare de lucruri nu e 
Angulară in municipiul Petro

O situație neplăcută sc creează, 
de obicei în zilele de vineri, în 
piața agroalimcntară din Petro
șani. Unu producători particulari 
expun marfa în locuri nepermi- 
sc, împiedicînd intrarea mașini
lor ce aprovizionează magazinul 
alimentar, restaurantul „Cerna" 
și unitatea C LF. Și atunci ma-

Dc la Partidul Socialist al 
Muncii, comitetul județean Hu
nedoara, am primit, în manuscri- 
u) cu nr. 51/26 decembrie 1990, 

u, motoarele
Di nnule Redactor șef,

în numărul 265 din 12 decem
brie 1990 al ziarului „Zori noi" 
a apărut articolul „De unde ba
nii 7" prin care opinia publică 
este dusă în eroare bazat pe 
neadevăr și calomnie.

Alăturat vă anexăm adresa 
Băncii Naționale a Județului Hu
nedoara Deva, care în urma ve
rificărilor efectuate infirmă cele 
relatate tendențios do ziarul 
.Zer) Noi*« — 

șani. Blocul 36, din strada Avia
torilor — Aeroport, a beneficiat 
de apă caldă numai vreo două- 
trei ore în urma stabilirii „pro
gramului". Ce-i drept doar pro
gramul ne mai lipsea ! După a- 
ceea s.a întrerupt. Brusc și fără 
explicații. De la Crăciun încoace 
s-au răcit și caloriferele. Cil toa
te acestea la centrală se lucrea
ză. E te vorba dc centrala care

Cursă cu obstacole
șinile iși continuă drumul spre 
alte magazine iar cele din piață 
se confruntă cu lipsa de marfă. 
Cum ritmul de execuție a lucră
rilor de modernizare a pieței sc 
desfășoară extrem de lent — fapt

Dreptul la replica
' â rugăm să dcz.mințiți prin 

ziarul dv., ccrindu.vă scuze pen
tru injurii și neadevăr. în caz 
contrar vom fi ncvoiți s.i vă dăm 
in judecată, să cerem justiției 
să aplice legile (prevederile) în 
vigoare și să vă cerem despăgu
biri atit de la redacți i ziarului 
cît și a colaboratorilor dv. sem
natari ai articolului publicat.

Să ne confirmați in scris și să 
ne transmiteți un număr al zia
rului cu dezmințirea, pe adresa 
P.S.M. Corn. jud. Hunedoara — 
Deva, strada Dcccbal nr. 16.

Este anexată adresa, cu sigiliu, 
Sucursalei județene Hunedoara 
— Deva a Băncii Naționale că

deservește blocul 36. Adesea pot 
fi văzute acolo, întinse la uscat, 
covoare spălate în incintă. cu 
forțe proprii și uneori cu ajuto
rul colaboratorilor externi. Știm 
că lucrătorii de la centrală își 
primesc drepturile bănești, des
pre colabo’atorii externi nu știm 
insă nimic. Au și ci oare drep
turi ?

Ștefan < IMI’OI

inexplicabil — se impune ca res
ponsabilii pieței să intervină, pen
tru a se face ordine și în ceea 
ce privește locurile unde parti. 
cularii pun în vînzarc produsele. 
Nu dc alta dar aprovizionarea 
magazinelor din piață a devenit 
un fel de cursă cu obstacole în
soțită, nu o dată, de strigăte și 
chiar dc vorbe. , „teri". (Al. II.) 

tre Partidul Socialist al Muncii, 
comitetul județean Hunedoara: 

„Ne referim la adresa dv. nr.
52 din 11 decembrie 1990 și vă 
comunicăm că la Sucursala jude
țeană Hunedoara — Deva a 
Băncii Naționale a României nu 
a fost virată nici o sumă pen
tru Comitetul județean al Parti
dului Socialist al Muncii sau a 
Partidului Democrat al Muncii 
și nici pentru vreo persoană a. 
parținînd de aceste formațiuni 
politice".

N. Red. Articolul cu pricina 
era semnat de dl. lng. Dumitru 
Țurnă. Care nu este un colabora
tor permanent a) nostru.

PERMISE dc condu ric auto. 
Biroul circulație de la Poliția 
municipiului Petroșani infor
mează toate persoanele care an 
:usținut, în Petroșani, examenul 
de conducere în zilele de 18, 19, 
20 decembrie 1990 și au fost de
clarate admise, câ se pot pre
zenta pentru a intra in poeesia 
permiselor de conducere, care 
e eliberează joi. 10 ianuarie 

1991, la ora 17, la -erviciul cir
culație ăl Politii'i județului Hu
nedoara. (T S )

TĂBLIȚĂ. în fața chioșcului 
de difuzare a presei dc lingă 
PTTR Petroșani mai stă incă 
în drum, tăblița ce arc înscris, 
„Bulevardul Republicii". Acest 
bulevard, de o lună, de un an. 
poartă numele de Bulevardul 
„1 Decembrie". Pe cînd tăblita 
cu indicator nou pentru o denu
mire nouă ? Situația este valabilă 
și în cazul altor străzi. (D.N.)

BLOCUL INVIZIBIL. In car
tierul „Aeroport" din Petroșani, 
pe locul din imediata vecinătate 
a „Carului cu berc", a fo9t înce
pută, cu mulți ani în urmă, con
strucția unui bloc de locuințe. 
S-a pus temelia și s-au ridicat, 
cam la 1 metru, zidurile. Atit 
De ani și ani ploile, zăpada șt

\intui bat niște cărămizi. Te 
pomenești că blocul o fi „rapor. 
tat" de mult ca dat în folosință. 
Gurile rele spun că aici locuiesc 
fantome și de aceea blocu’ este 
invizibil. Oare ? (Al. H.)

C \RȚT în librării puteți găsi 
o lucrare căutata (mai demult, 
pe la cunoștințe sau prieteni) s 
„Circulația rutieră — ghidul con
ducătorului auto.moto", indis
pun .abilă pregătirii celor ce do
resc să devină șoferi amatori. O 
altă carte pe care o puteți achi
ziționa este „Cămașa lui Isus" a 
lui Lloyd C. Douglas. Bune cărți 
amîndouă, numai că prețurile 
sînt cam... liberalizate: 110 lei 
prima și 140 lei a doua. De vft 
dă mîna, mergeți și le cumpă
rați I (Gh. O.)

SELECȚIE PENTRU ȘAH. Do 
ciirînd în Petroșani a luat ființă 
in cadrul Asociației șahiștilor 
din Valea Jiului, o nouă secțio 
de șah: „Ecoul" Petroșani, care 
reunește șahiști legitimați și nc- 
legitimați. în scopul sporirii nu
mărului membrilor săi, secția 
inițiază astăzi, 5 ianuarie 1991, 
ora 16, o selecție pentru catego- 

1 riile de seniori și juniori, băieți 
și fete. Selecția are loc la sediu) 
Asociației Șahiștilor din Valea 
Jiului, Bd. 1 Decembrie nr. 9Q 
(clădirea fostei direcții comcrcia» 
le din Petroșani), camera 41 e- 
taj II. Șahiștii legitimați vor a- 
vea asupra lor legitimațiile, iar. 
cei nelegitimați actul de identi
tate. Totodată, cu ace A prilej 
are loc și ședința biroului Aso
ciației șahiștilor din A'alea JiUi 
lui. După cum ne spune dl. Gh. 
Scurhan. sint invitați să partici
pe la această ședință și iubitorii 
șahului din Valea Jiului. (G.0)

Rubrică realizată dc 
Vasile DINCU

Șl NEBUNE
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/OLIȚIA ȘI STAREA INFRACȚIONALĂ ÎN 1990
In anul J990, de la care ne-am luai rămas bun pentru totdeauna, 

s-a crezut că democrația e totuna cu libertatea să faci ce și cum 
vrei. Unii au mers chiar mai departe, spunîndu-și că a fi liber 
însemnează a fura ori a face chiar foarte grave fapte pentru că, 
vezi doamne, legile n-ar mai fi valabile. Și s-au inșelat deoarece 
in oricare țară din lume legile sint legi. în multele bilanțuri de 
sfîrșit sau la început de an se cuvine să știm și cum am stat in 
Valea Jiului la capitolul infracționalitate. Ne-a răspuns domnul 
maior IOAN D'VlD. șeful Poliției municipiului Petroșani.

— Așadar, domnule maior, 
ce-au pățit oamenii în 1990? Că 
doar ei au fost victimele mjlți- 
ior și feluriților infractori.

— Au avut loc 513 infracțiuni, 
-. u 59 mai multe decît în 1989. 
Orașul Petroșani, cu 232 fapte 
antisociale, urmat de Vulcan, cu 
117, se află în fruntea top-ului.

— De fapt ce accepțiune a- 
■ udați termenului „infracțiune" 

care semnalează violența în via. 
ța socială ?

— Că au loc furturi din avu
tul privat, furturi din avutul 
public sau infracțiuni săvîrșite 
cu violență, așa cum sînt tîlhă- 
riile, violurile, omoruri, tentative 
de omor sau lovituri cauzatoare 
de moarte. Și o mare parte din 
cei agresați sînt oameni pașnici. 
Au fost 125 de furturi din avutul

privat, adică din casele oameni
lor, 101 din avutul public, 29 
tilhării, 10 violuri, 5 omoruri și 
5 tentative de omor. To.i'e a- 
ceste cifre ascund r-îte ■ i iz cu 
totul și cu totul deosebit, solici- 
tînd ample efortm > . .jce;are
pentru depistarea autorilor. Ea 
toate acestea se mi, a ! mgă ș> 
cele 46 infracb ini ia regimul do 
circula ie

— Și ca să aflați ur. infractor 
sau altul, de pildă pe cei care 
s-au specializat în spargerea ma
șinilor și în furtui i auto, ce.ați 
făcut ?

— în primul rind au ij>t cer
cetați 561 de oameni (dintre caic 
109 recidiviști, iar în stare de 
arest au fost 243). Ceea ce onsi- 
der că este mai grav e faptul că 

59, din cei cercetați, cr.i t mi 
nori. Deci educația in fum tic și 
supravegherea copiilor -mit pt n- 
ciptlii vinov iți că in i de ia 
vir-ti fragedă copiii sînt certati 
cu rege.1

— O altă chestiune es specu
la sau bișnița, oricum i-am spu
ne. o tot aia.

— în 1990 poliția a aplicat 5213 
amenzi contravenționale și s. iu 
ci nfiscat bunuri în valoare de 
1 323 120 lei. Dar, conform Legii 
12/august 1990, împotriva bișni
țarilor putem aplica doar a- 
menzi, fără confiscare de marfă.

— Nu știu dacă dumneavoas
tră cunoașteți că nu puțini oa
meni suspectează poliția — carc-i 

cumpuî d.n polițiști, nu?--j 
s-ar fi înfruptat din ede ’r:-f^. 
cate. ( e .spuneți

— Și eu am aflat cite ,
in-ă nu e așa cum cred unii i 
te bunurile confiscate" — a 
c,nd se confiscau — au fost u - 
date prin forme le-ale, adrm 
trației financiare din Petro a . 
care le-a pus în vin^arc.

— Am auzit că la ni^te p e- 
țtiri piper ite...

— Aparatura electronicii con
fiscată a fo-t predată Poliției 
județene. Din luna noiembrie to. 
tul se preJă Politiei Județului 
Hunedoara, \sta-i ituația.

— Vă millțumes'-. domnule 
maior.

Tiberiu SI’ĂI «IUI

VALI LOCOTA poate fi văzut 
umblînd pe stradă cu o oglindă 
uriașă. Trecem pe lingă el, ne 
privim în ea și ni se pare, că e 
una din cele care deformează. 11 
înjurăm în gînd sau rîdem de 
imaginea altora. Cei indignați au 
dreptate. Este un individ pericu
los. Unul dintre acei destabiliza

(

— ...Dar. mu .d<-\, |>< ,.» .unii <• tocmai a sosit s.ș n< a- 
■’ i i tr> muri), .di.i <1. <|. mult • irul nu <lu<<am lipsă <lc nimb!!!

Cei prezenți la Tokio au a- 
sistat spre sfîrșitul anului tre
cut La cea mai luxoasă ceremo. 
n>e din lume, instalarea pe tro
nul Crizantemelor a împăratului 
Akihjto. „Takarmkura" de 6 m 
înălțime și șapte tone greutate, 
aștepta suveranul. S-au chel
tuit pentru acest scop aproape 
3 milioane de dolari. A fos;t adus 
încă dm mai, din străvechiul o- 
r..u. imperial Kyoto, unde a fost 
ultima ccremon -? de instalare, 
in 25 decembrie 1926, a împăra-

Uui Ilirohito. tatăl celui actual, 
akihito. Drumul lui Akihjto pînă 
la împărăție nu a fost chiar ne
ted. în spatele încoronării stau 
aproape 2790 de ani care ono
rează ob ••eiurilc timpurilor v. hj 
a i .ir< o'mg.j ]a re pe-t și o.
boare

M'. emr'a nilului de im;-ii >t 
... ■ • infim*! op-iu-zi ., denu
mi a ..Ki ,dj>t<),ok>.in' . au lo:,t 
in 7 i inuar.e 1939. Exact după 

m 1 ja p p tca jm -ului
H .-.u i(l, Akihim a p"c!uat în- 

•rnr.r!- im].-riali? r bia, o/lindu 
blatra re• ț-țij a) In prezența 

l amijk-i imperiale și a 27 mar-
■ Pin i ia int ?■ ' (12 r.o-

' > 1 . ■ jp -ning
-I ■. . . n < ; l pn ' n gi

1 :r e mn i<- .mp-r;
4 ..iv.rfete h, palabil Ai ; aki 

i.ia dial i api op • ,, p ■]. tu-
in''.uii 1<- »prKia|.

P '•!.■• a in -mn- lor imp • 
i a 'îrn t rli - utii in camera 

d • put ați lor, mai mulți eon.ide- 
rî.n I c i ținto legalizează ceremo- 
n . instalării. 35 deputați ai 
Partidului D< mocrat I.iberal de 
g ivernămînt din Japonia nu șl

UN CARICATURIST PENTRU NELINIȘTEA NOASTRĂ
tori ce atentează la sfînta noas
tră liniște. Vali este un copil ca
re aruncă pietricele în marea li
niștită a prostiei și ridicolului. 
Face valuri și-i deranjează pe 
cei care fac pluta. El 6trigă : 
„Regele e gol 1“ și noi ne pipăim 
speriați veștmintele. Ar trebui 
arestat și trimis să construiască 

refuzat instalarea împăratului, 
iar socialiștii ți comuniștii au 
făcut apel la boicot, spunînd că 
înmînarea săbiei, a oglinzii și a 
pietrei prețioase constituie în
scăunarea oficială a împăratului 
Akihito. Deși această funcție este 
de peste 40 ani simbolică.

Dar s-au ivit probleme și în 
jurul impozitului după moșteni
re. Deși în Japonia se consideră 
absolut normal că după prclua- 

ÎMPĂRATUL pe tronul 
CRIZANTEMEI

na hisemneloi imperiale, nSjul 
domnitor ‘ă n'i plătească impo
zit (apropos, a virat Crucii Roșii 
japoneze 50 milioane yeni, iar 
rolei ția uriașă in comori i-toi i- 
co a scăpat de impuneri), daf 
nu ■ a putut oricum rnușanializa 
nepublicarea măririi impozitu
lui după moștenire Pentru pri
ma data ș a comunicat in palat 
r ă împăratul a îmbogățit înca- 
■ oile ■ ului cu 469 milioane 
dr yeni (3,2 mii. dolari) după <■• 
a ni” '• lut de |a tatăl lui o avo 
>e de aproape două miliarde de 
cm (14,2 mii dolari).
Moștenirea se împarte inti" 

împăratul Akihito, împărăteasa 
mamă Nugako, după ce familia 
impei i.dă — conform obiccim i„ 
lor — renunț i La dreptul ile de 
moștenire. Dar nu trebuie sa ne 
gîndim <ă familia îșl face pro- 

undeva Un canal. Cu ce drept rîde 
cînd noi ne aranjăm cu gravitate 
ținuta pentru a intra în Europa ? 
Se face vinovat pentru că vede’ 
enorm și simte monstruos. Fiu 
nelegitim al lui nenea Iancu, poa
te fi găsit la Institutul de mine 
Petroșani, unde este student A. 
colo îl găsesc cei care vor să-1

— Pentru domnul director — un micuț video; pentru conta
bilul și-f — un biet dublu radiocasetofon, iar pentru restul per
sonalului— iinime ns cățeluș din tablă ?!!

blemc după plata acestor sume; 
noul împărat primește de la 
bugetul Japoniei 2 milioane de 
dolari pe an. Din această sumă 
se acoperă cheltuielile exclusive 
ale împăratului Akihito și soției 
sale, ale împărătesei mamă și ale 
principesei Naruhito. Se mai a- 
cordă de stat 7 mii. dolari pen
tru restul membrilor familiei 
imperiale, precum și 20,3 milioa
ne dolari pentru cheltuielile ad

ministrative ale curții. Din a- 
ceste sume, împăratul poate com
para și haine noi, deoarece gar. 
derob i se înnoiește In perioada 
cît a fost s.mplu moștcnitoi a 
de tăinuit că a avut 19 co-tume 
do haine și aproape 50 cravate, 
din care majoritatea au vechimea 
de peste 20—30 nni. In general 
le-a primit cadou cu ocazia zilei 
de naștere.

P ntru c omportai ca lui onc a 
cimpla, este aprecia', ii i mimai 
în țara, ci și in lumi li nea din 
șabloanele curții nu < Le privită 
CU simpatie nici de Xm-.i'.i ra' u 
O—Mikami, Regina Sa.ir Im, ho 
care? ■ ai nă-.ciit imp. a'ii. >n 
foi rn le/"u i<-i ('hi.a ir ' ■ mu'il 
‘.tagiiilui do mo lemlm u !f,o 
nnliii nu respect.i regulile a m 
De exemplu a fusț primul 
s-a îndrăgostit de o fală dinu-o 

cotonogească. Ceilalți, căutați-1, 
dar mai ales căutati-vă în gale
ria de portrete a caricaturilor lui. 
Cînd v-ați regăsit nu e nevoie 
să recunoașteți dar să recunoaș
teți măcar că Vali Locotă e un 
artist. Chiar dacă e un adevărat 
pericol social. (V.F DÎNCU) 

familie foarte bogată din indus
tria morăritului, deci dintr.o 
familie burgheză. Din această 
căsătorie s-au născut trei copii. 
Creșterea copiilor nu a lăsat-o 
pe seama aleșilor curții, ci ei 
s-au ocufot de copii. Mai mult, 
prințul moștenitor și fratele lui 
au urmat cursurile la Oxford, deși 
împreună cu sora, prințesa Sa- 
jako, au urmat și cursurile uni
versității Gakusuin a curții.

Așadar, a fost întronat în 
Japonia a 125-a tenno, în persoa
na lui Akihito, într.un ceremonial 
unic, care a durat 3 zile și la 
care au participat 170 șefi de sta
te sau guverne, precum și perso
nalități proeminente din diferite 
organizații.

Odată cu noul împărat al Ja
poniei, conform hotărîrii guver
nului, in cepe o epocă nouă, „hei- 
scit", adică R< ilizarea păcii pe 
Pâmint .și in Ceruri. Și dacă ar 
trai primul împărat al Japoniei, 
Dj'mmu (i.e.n 660—585), nu ar 
avea nimic împotriva acestor 
priir ipn Așa cum azi nu putem 
avea pretenția ca oamenii care 
folosesc linia ferată Tokio — lo- 
holi.nn (inaug'’ n in 1372) să 
se desculțe in gară la J’okio și 
s.i la-c pantofii acolo, deoarece 
in ia de japonezilor nu se intră 
m ill.il !'.■.■■> tun c.i azi un îm- 
p.n.i. lapimez i urc nici un
drept p.i|c ie. n i . hiar li tul
el ■ ,oi ,u, . ■ <• '• un iicliiil >1
■ 111 ■ ■ i ;. a ■ i ■ ‘ ■ ■ 11 ■ ’. ’ i. i 11 u - 11 i
i din uri.!

I t adu. iii- i
im;. I KlH V» S

ESPERAN T0
ultimul curs

Cu ajutorul sufixelor și al 
prefixelor în Esperanto se for
mează o întreagă gamă de cu
vinte, așa că vom continua cu 
6yfixele.

Sufixul IL arată instrumentul 
sau aparatul cu cate se execută 
acțiunea exprimată de radical. 
Ex. KUDRI egal a coase... KU. 
DRILO egal ac; TONDI egal a 
tunde... TONDILO egal foarfece. 
FOSI egal a săpa... FOSILO egal 
sapă. GLADILO egal călcător . 
TRANCILO egal cuțit; LUDILO 
egal jucărie; PENDIGII O egal 
spânzurătoare; SCRIBILO egal 
obiect de scris; KURACILO e- 
gal medicament.

Sufixul ER indică nnul din e- 
lementele ce alcătuiesc întregul 
indicat de radical. Ex. MONO 
egal bani.„ MONERO egal mo
nedă. NEGO egal zăpadă... NE- 
GERO egal fulg de zăpadă. POL- 
VERO egal fir de praf; SABLE- 
RO egal fir de nisip( AKVERO 
egal picătură da apă; SEMERO 
egal sămlnță.

Sufixul UM are Wâ sens larg, 
dar intenționat imprecis pentru 

t-a putea deriva cuvinte ala eăror 
relații cu radicalul nu se pot 
exprima prin alte sufixe. Ex^ 
PLENUMI egal a îndeplini. MAL, 
VARMUMT egal a răci. CERBU- 
MI egal a-Și bate capul. FHâUMî 
egal a răsfoi. BAKUMI egal a 
îmbrățișa. Sufixul CJ s» așază 
după primele silabe ala unui 
nume propriu sau nume mascu
lin de rudenie pentru a derim. 
forme de alintare. Ex. PETRO 
gal Petre.„ PECJO egal Petrt^ 
țor, Petrică; PATRO egal tat&>e 
PACJO egal tătic. ONKLO egal 
unchi... OCJO egal unchiuleț.

Sufixul NJ se așează după pri
mele silabe ele unui nume pro
priu feminin sau ale unul nume 
feminin de rudenie pentru a 
deriva forme de alintare. E», 
MARGARETA egal MANJO; SO. 
FIA egal SONJO; PATRINO egal 
mamă... PANJO egal mămicâ. 
ONKL1NO egal mătușă... ONJO 
egal mătușică.

Academicianul Vladimir Geor- 
giev spune: ONI POVAS I ON 
SIDERI GIN (Esperanto) JNTB- 
NACIA LINGVO DE LA PRO- 
GRESEMA IIOMARO (se poate 
considera Esperanto ca limbă 
internațională a progresului o 
menirii).

Proverbe: Knpo majesta sed 
cerbo modesta (capul maiestuos 
dar creierul modest).

Post la fa'.to venas festo (după 
post vine sărbătoare).

l.i viva^ kiel koko <n herbeje 
(el trăiește ca găina in livadă).

La ■ ilentulo 1 i tutan kukon foi 
m.mga'. (t .cuiul mănînră toată 
prajitur.i).

l.,i fiso ne na--. >rd hoko rin 
lira', (pești'li’ na merge, rl.u < ir- 
ligul il trage'

Mm: t| xokitai -< I maim ritaj 
I, k ■ ii 'mulți .■!i-■ m i1, 1*1 i ■ 'țin i
;»!<.■ <ii

Iî ii ni.nțn.i fi'' i 
Inul»* (b'iUi.tH i’ol <’i niiii
:n.i i’ / >iinoi >

In-. IVo'Iim I LOIO SCl ,.( .1 .
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NO GOLF!
Doi riudvnți americani 

predat autorităților militare 
Jacksonville (Florida) după 
refuzaseră să plece cu regimentul 
lor, con tiuit din rezerviști, în 
Golf. Cei doi tineri au fost trans
ferați într-o închisoare militară 
din Câmp Lejcune (Carolina de 
Nord) in așteptarea unui even
tual proces sub acuzația de de
zertare, au declarat reprezentanți 
ai Minatei SUA, citați de AFP. 
Cei doi reclamă statutul de per. 
soane cue au o „obiecție de 

*>nștiință“, cărora principiile 
mo-ale sau religioase nu le per. 
mit să lupte tn război.

s-au 
din 

ce

BENZINA scumpita
După cum anunță agenția PAP 

odată cu începutul noului an, 
1991, polonezii se confruntă cu 
o nouă diminuare a nivelului lor 
de trai, generată de scumpirea 
cu 10 la sută a prețului la 
zină. Comentînd această 
agenția amintită arată că 
rarea prețului la benzină
efectul plății în valută forte 
petrolului importat de

ben- 
știre, 

majo- 
este 

a 
Polonia

știe, La 
percepe 

valută 
grav

din URSS. După cum se 
anumite produse URSS 
din acest an plată in 
forte, ceea ce afectează 
țările importatoare. Trecerea la
acest nou med de plată a impus 
Poloniei reducerea drastică a 
importurilor de petrol din URSS, 
care se limitează în acest 
doar la 4,5 milioane tone față 
13 milioane, cit se importa 
anii din urmă.

an 
de 
in

Coroana cehoslovacă 
devalorizeazăSC

unul comunicat 
Stat Cehoslovace,

Potrivit 
Băacu de 
r"da națională a acestei 
coroana, a cunoscut o nouă 
valorizare, de 17 la sută Iq
port cu dolarul și cu alte mone
de occidentale, informează agen
ția France Presse.

al 
mo- 
țări, 
de- 
ra-

Protocol privind schimbul de mărfuri 
și servicii intre 

România și R.S.F, Iugoslavia

EXPULZAREA D1PLOM AȚILOR IRAKIENI
După cum transmite agenția 

Reuter, printr-o decizie a guver
nului Marii Britanii membrii 
ambasadei irakiene din Londra 
au fost expulzați miercuri din 
Anglia cu destinația Bagdad. Lor 
li se adaugă un alt lot de cîteva 
zeci de persoane irakiene care 
au fost expulzate din țara Albio-

nului prin amintita decizie a gu
vernului englez. Această nouă 
manevră politică a guvernului 
britanic este, după cum afirmă 
experții politici, încă o dovadă 
a faptului că englezii nu vor să 
facă nici un compromis în 
ce privește poziția lor față 
criza din Golf.

La Belgrad a fost semnat Pro
tocolul privind schimbul 
mărfuri și servicii pe anul 1991 
între România și RSF Iugoslavia.

Pornind de la potențialul eco- 
nomic și transformările care au 
loc in structurile și mecanisme, 
le . economiilor celor două țări, 
protocolul definește cadrul de 
acțiune pentru agenții economici 
interesați în schimburile comer
ciale și relațiile de cooperare bi. 
laterale.

în lista indicativă de mărfuri 
sînt reprezentate aproape toate 
ramurile economiilor celor două

de
țări, o 
nînd-o 
contracte și aranjamente pe ter
men lung. Volumul livrărilor re
ciproce de mărfuri și servicii, 
pe anul 1991, a fost stabilit la 
450 milioane dolari.

Documentul a fost semnat da 
domnul dr. Napoleon Pop, secre. 
tar de stat, șeful departamentu
lui de comerț exterior din minis
terul comerțului și turismului, și 
c’omnul Diordjei Hadji-Mihaito- 
vici, adjunct al secretarului fe
deral pentru relațiile economica 
cu străinătatea al RSF Iugoslavia.

pondere importantă deți- 
livrările in cadrul unor

Ajutoare pentru România din Turcia
ceea 

de

AVIOANE PENTRU SIGURANȚA
Preocupată la modul absolut 

de securitatea sa, în cazul iz
bucnirii războiului din Golf, 
Turcia una dintre cele mai bina 
cotate țări, din punct de vedere 
militar, din zonă și-a manifestat 
dorința de a fi sprijină de forța 
multinațională implicată în cri
za din regiune. Ca urmare din 
Germania au plecat 18 bombar*

diere, din Belgia tot 18, iar 
Italia 6, cu destinația Turcia. A- 
ceste 42 noi aparate de luptă se 
adaugă forței multinaționale 
așa numeroase din zonă,
ca misiune apărarea Turciei 
cazul unui eventual atac 
partea Irakului. Și cu toate 
cestea Saddam Hussein nu 
lasă.

din

Șl 
avind 

In 
din 
a. 
se

Recent. In portul Mersin, din 
Turcia, a Început Încărcarea a 
200 tone ulei de floarea soarelui, 
190 tone zahăr rafinat. 100 
lapte praf și 70 tone stafide, 
valoare de 730 mii dolari, 
destinația România, cu titlu 
ajutor umanitar acordat poporu
lui român de căt -e guvernul turc.

Hotărîrea de a acorda un aju
tor umanitar României a fost

tone 
in 
cu 
de

anunțată de guvernul turc în 
timpul vizitei pe care domnul 
Adrian Năstase, ministrul afa
cerilor externe, a efectuat.o ia 
Ankara. în perioada 10—11 sep
tembrie

Acest
20 tone 
mente medicale acordate 
niei de Semiluna Roșie din Tur
cia, în primele zile ale Revoluției,

1990.
ajutor se adaugă 
medicamente și

la cele 
echipa- 
Romă-
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HOROSCOP
5 IANUARIE

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — |8 februarie)
Există oarecare intenții desta

bilizatoare La adresa planurilor 
tumneavoastriL Succesul 
ut* de partea celui oare 
tește înainte de ■ acționa.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Ferlți-vâ de apele tulburi, mal 
«Ies dacă slnt șl adinei. Aveți 
anal multe șanse de reușită dacă 
1'tKna‘i la „lumină"

BERBEC
(TI martie — 20 aprilie)

O impulsivitate malefică vă 
stăplne e. Menajați-vă măcar 
orietenîî ■

Insă 
gÎD-

TAUR
(?.l aprilie — 20 mal)

e*,i avea de ales Intre un ctș- 
ig substanțial de bani ți o par

tidă agreabilă In plan $r*ntimen. 
tal.

GEMENI
(21 mai — 21 Iunie)

Mulți >* pling de bani, dar de 
minte niciunul. Dumneavoastră 
▼•ți face astăzi excepție.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Așteptați o veste de departe. 
-S-ar put* i să ajungeți pe me- 
leig’jrile de unde o așteptați.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Veți descoperi cu surprindere 
in anturajul dumneavoastră o- 
bișnuit o persoană care vă sim- 
oVizează. Tnciirajați-i sentimen
tele I

FECIOARA
(23 august — 21 scnfcmhrie)
Puteti deveni victima unui șan. 

*aj perfid, dacă nu deschideți 
bine ochii i, m i ales, urechile.

BALANGA
(22 septembrie — 22 octombrie)
Relațiile familiale se află sub 

tnfluen'.i unui rfliix a'tr.l be
nefic.

u ORPION
(29 orfomhri — 21 noiembrie) 
Dați fri’i 1 ' t im-igin.iți''i 

fcboaro Din ■ e oricum nu 
alege r.;m, ■. dar altceva m ii 
nu vi , e r>*'r astăzi

s țc.i.1 Vroit
(22 noiembri ■ — 20 ri. 
Un rest tardiv ți de 

Inutil vă va aminti că

rJ
se

b-in

• mbr e) 
aceea 

degeaba

ai tîrziu ceea ce n-ni avut la 
vreme.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Cind nu ești Înțeles nu are rost 

aă ridici tonuL Cel care cedează 
primul dovedește tact

0 LWUARIE

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie) 
O zi In care nu veți fi ocolit 

de satisfacții, chiar dacă 
mărunte.

PEȘTI
(19 febrnnrie — 20 martie)

Posibile neplăceri din partea 
unor persoane oficiale.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie) 

Citind și ascultînd muzică, 
zamorsați starea de proastă 
poziție ce vă apasă.

TAI R
(21 aprilie — 20 mai) 

în speranța că ați făcut o 
gere potrivită, delectați-vă.

GEMENI
(21 mal — 21 iunie) 

Astăzi sîntețl plin de idei. Dar, 
vorba ceea „gîște să fie că de 
idei nu

sint

de- 
dis-

alo*

7 IANUARIE

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)
Viața e frumoasă, totuși, șl 

merită trăită.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
E bine să plecați urechea la 

unele sfaturi ce vin din partea 
cuiva foarte apropiat.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Iubirea este sensul suprem al 
existenței umane.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Se Întrevede posibilitatea unui 
clștig la un Joc de noroc.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Cineva așteaptă din partea 
dumneavoastră un semn... astral.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Vă aflați pe o „punte" foarte 
îngustă. în stînga — fericire. In 
dreapta — dezastru. Depinde din 
ce sens vii.

V-ațl 
bun I

ducem lipsă*.
RAC

(22 iunie — 22 iulie) 
făcut bagajele ? Drum

o 
tală.

LEU
(23 iulie — 22 august) 

posibilă aventură sentimen-

FECIOARA
(23 uugust — 21 septembrie)

Cu multă atenție și tact veți 
dezamorsa un mic complot ru 
urmări ce-ar fi putut fi grave.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

O zi potrivită activităților do
mestice.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noi. inbi ie)
Lă.ați totul baltă și încercați 

si ic1 i*. iți c.im puteti.
SAGET VTOR

(22 noiembrie — 20 <b «-.•mbrie) 
O zi liprită d cnirr -n'c nu 

ta' i Ie
CAPRICORN

(21 <le< mbric — 19 i,*iiil,iric)
Fiecare clipă o irepet.ibilii. Ex

plodați timpul la maximum.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Evitați polemicilc.
FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
Astăzi veți întllni posibil un 

prieten vechi și drag. Fapt ce 
va influența In bine activitatea 
dumneavoastră pe durata între
gii săptămîni.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie) 

încercați sa ieșiți din rutină, 
promovind un stil dc viată mai 
realist

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Astăzi dispuneți de bune posi

bilități de concentrare și voința. 
Profitați I

SAGITATOR
(22 noiembrie — 20 «lei mbrie)
Afacerile dumneavoastră iși 

urmează cursul normal.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Ar fi bine ca astăzi -.ă fiți 

foarte atent la amănunta. Unul 
dintre acestea se va dovedi sem- 
nilicativ pentru .vtivitatea durn- 
nonvon fră viitoare.

întreprinderea de gospodărie comunală 
și locativă Petroșani

anunță ]

In ziua de 8 Ianuarie 1991 datorită unor avarii apărute pe con
ducta magistrală de alimentare cu apă Taia — Petrila —- Petroșani, 
în orașul Petrila, cartierul 8 Martie cit și in orașul Petroșani, car
tierele Petroșani Nord, Carpați și o parte din cartierul Aeroport 
se va furniza apă Intre orele 5—7 șl 17—18,30.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU OCAZIA ieșirii la pensie a domnului Mic Nicolae, colec. 
tivul secției compresoare IM Petrila urează multă sănătate, feri
cire și un călduros „La mulți ani l“. (3144)

CU OCAZIA aniversării zilei de naștere, colectivul secției 
compresoare IM Petrila urează maistrului principal T odosiu Vio* 
rel multă sănătate, fericire și un călduros „La mulți anii". (3144)

VlNZARI
VÎND 10 fiole „Uromiro" (Odiston). Telefon 45063. (3142)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB 2 garsoniere, confort I, zona Parc Octogon Vulcan 

cu apartament 2—3 camere, zonă centrală, Relații la telefon 70588. 
Mitre orele 7—11. (3145)

PIERDERI
PIERDUT carnet student pe numele Dula Dragoș, eliberat de 

IM Petroșani. 11 declar nul. (3149)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Stratan Daniel, e- 

libcrată de IM Bărbătcni. O declar n’tlă. (3147)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Drăghici Florica, 

eliberată de Uzina de preparare a cărbunelui Coroești. O declar 
nulă. (3113)

DECES

( OMFMORARE
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