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■Toi, autobuzul 31 110 6790 era 
programat sâ faca ruta Petroșani 
— Uricani, la ora 12. Plecarea și 
deplasarea pină la Livezcni au 
decurs iară incidente. Aici, chiar 
înainte de a ajunge în static, ex
plodează un cauciuc. Șoferul dă 
verdictul : „Nu pot mer ge mai 
departe. Toată lumea coboară 1“. 
Oamenii protestează : „Sa ne dea 
banii înapoi !“. Taxatoarea răs
punde că nu-i decontează nimeni

CĂRBUNE '91
Ritm ascendent, deci promițător
După prima decadă a anului, 

mineritul Văii Jiului promite o 
derulare la cotele firești a acti
vității extractive pe 1991. Fi
rești, adică la nivelul potențialu
lui real al exploatărilor. Produc
ția zilnică, de la 15 000 tone in 
prima zi lucrătoare, a ajuns, în 
10 ianuarie, Ia 20 085 tone de 
cărbune. N« s-a atins nivelul 
programat de extracție — 21 190 
tone — dar dinamica ascendentă, 
de la o zi la alta, denotă pași 
fermi pe calea redresării produc
ției. a ridicării ei la nivelul ca
pacității reale a unităților. Pro
ducția a crescut In ritm cu creș
terea posturilor prestate în căr
bune de la 4 088 In 3 ianuarie, 
la 4 6r'ă in ziua de alaltăieri. îm
bunat ‘i'-ea prezenței la lucru ca 
și a firului productiv In ansam
blu’. este garanția realizărilor 
supere -; e in viitor.

Ceea ce merită subliniat este 
debutul foarte bun al unor co
lective care au știut să-și pună 
în valoare din primele zile re
zervele și să se ridice la nivelul 
producției programate. Acestea 
sînt minele Paroșeni, cu un plus 
în prima decadă de 1 638 tone, 
Petrila, cu un plus de 680 tone 
și Aninoasa. cu 33 tone extrase 
peste prevederi. Se pot enumera 
cu producția programată reali
zată și minele Luneni, restanța 
căreia, de 500 tone se datorește 
unui deranjament de ultimul mo
ment, precum și mina Petrila-Sud.

Sînt unități cu un start foarte 
bun. Dar, sînt și altele care n-au 
reușit să se înscrie de la început

loan DITIEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Săptămîna parlamentară 
de Va eriu Butiuescu

DF.I’l T \T ISN.

Camera Dcputaților iși înce
pe a treia sesiune de lucrări 

pe 7 ianuarie, de ziua Sf. Toan 
Botezătorul. Atmosfera e veselă. 
Se fac glume. Cineva îl vede pe 
dl. Ion Rațiu cu o plasă de con
serve. Lumea spune că se pre
gătește de onomastică.

Ca la fiecare început de săptă- 
mînă se înscriu la cuvînt mai 
mulți deputați în probleme care 
nu țin de ordinea de zi. Dar 
președintele e cit se poate de ca
tegoric nu acordă nimănui cu
vântul și trecem direct Ja Legea 
funciară.

I.egca fondului funciar este o 
lege grea. Cu mult mai grea de- 
cît bănuiau chiar și cei mai pe
simiști dintre noi. E greu să 
restabilești ordinea firească a lu
crurilor, după 40 de ani de tai
fun comunist. Nimic nu se leagă, 

nimic nu se potrivește. A fost 
ființă o continuitate milenară. A 
fost distrusă o diviziune socială 
a muncii.

Vrem să impărțim pămînt ță
ranilor, dar constatăm cu groază 
că țăranii, adevărații țărani, au 
dispărut. Satele noastre, acelea 
care s-au salvat de sistematizare, 
găzduiesc acum cohorte de nave
tiști, angajați ai unor fabrici în 
prag de faliment. In sate sufletul 
țăranului autentic abia mai pîl-’ 
pîie în trupurile îmbătrinite ale 
celor care acum 30 de ani, tot 
aici, în aceeași sală, sub acele 
aceluiași ceasornic au fost des- 
puiați de tot ce le era mai scump: 
pămintul.

(( ontinu.ire în pag. a l-a)

NOTA

atitea bilete. Oamenii cer șofe
rul*!.  să acționeze, s.i aducă un 
alt autobuz. „N-am de unde, toate 
sînt plecate în cursă, răspunde 
el. Vă urcați in următorul". Vor
bă în vînt, deoarece era la min
tea cocoșului că „următorul" n-ar 
fi oprit, văzind alîția. Abia după 
prelungite și inutile discuții în 
contradictoriu, după ce călătorii 
au tot urcat și au coborît din 
autobuz, .șoferul s-a hotărît : „Ur
cați 1 Vă duc pină la garaj. Să 
vă certați cu ei I".

Intr-adevăr, a fost nevoie din 
nou de ceartă, de nervi încordați 
la maximum, pină să se obțină 
un autobuz. De ce ? Pentru că 
se uită prea ușor că biletul de 
călătorie, odată cumpărat, simbo
lizează un contract, care trebuie 
onorat. (Șt.C.).
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actuala miss Remania. Rezul
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blestem 1 Cauza. . motivu-

pin ce 
e un 
lui ? La o emisiune TV, o stu
dentă grevistă este întrebată de 
ce protestează cu atî’a foc. Vi
itoarea intelectuală de fruntea 
fost cit se poate de categorică 
„Se lucrează pe la spate Fa
cem un apel focos la președinte 
prim ministru. parlament și 
parlamentari, partide, asociații, 
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și alte dc astea, să ia 
împotriva fenomenului.
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Ce om bun!
In piața din Lupeni, vin să-și vîndă marfa tot felul de produ

cători individuali. în ziua de 10 ianuarie, cind am trecut pe-acolo, 
produsele agricole expuse nu întruneau o diversitate de sortimen
te ieșită din comun. în afara de ceapă și cartofi, mai era o mașină 
cu număr de Mureș, care vindea purcei. Frumoși, ca la carte, 
cum zicea un cunoscător. Și scumpi... după frumusețe.

In rest — „mărfuri generale"... Pe prima tarabă, un „autori
zat" prezenta spre vînzare — alături dc guma de mestecat, cioco
lată și tinichele — becuri. Prețul — 100 de lei bucata. ,.Nu-i prea 
scump?" întrebau unii. „Cc scump, dom'le ? La ruși e 80". Ce 
sfi-i faci ? Dacă n-ai fost la „ruși", nu ști. înghiți în scc ți treci 
mai departe. în spate, un bătrînel slăbănog vinde rezistențe centru 
resen (50 dc lei bucata) și țigări (Cârp iți și Bticegi) In timp ce 
mă ‘îreuiam pentru o rezistență. îsi face apariția lin polițist, în
soțit de o „umbră" în civil. Trece pe lingă cel cu becurile și se 
opre‘te la cel cu rezistențele: „Ce ai acolo?". Apoi, fără sa mai 
aștepte răspuns. începe să facă .grămăjoară" mini de luci uri de 
pe tarabă. Hai iați-le si să nu te mai văd pe-aici

Bătrînul. zîmbind-, se descheie la haină, ridică puloverul «• 
cămașa și ii ara’ă : .Uite ce am Din mijlocul unei cicatrici 
respingătoare, din abdomen ieșea în exterior un tub de plastic, 
care cobora în |os si se Pierdea undeva în pantaloni „Cum să-mi 
clștig -i cu o bucății dc pîine ?“ Sc aud în jur exclamații de uimire, 
suspine, comentarii deplasate. „Nu mă interesează Eu îmi fac 
datoria", spune polii tul. după care ÎI lasă să hotărască singur, 
tirm.ărind'i-l cu con l.i ochiului mai dc departe.

Omtil si-a pus lucrușoarele intr-o geantă de umăr și s-a 
apn it să di-cute cu vor .nul său (cel c.j becurile), ca și cum nimic 
nu ar fi întimplat. Atunci cineva din mulțimea de privitori a 
exclamai : C c om Imn iar răsp tn ui i venit pe mai multe 
tonui i și voci : „Da, cc om Imn I". N am înțeles l.i cine se re
fereau...

Ștefan ( IMI’OI
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Ghici, cine pleacă în America ?
loan Furdui din Petroșani, stra

da împăratul Traian 20/2, șofer 
cu 25 de ani vechime tn muncă 
la Fabrica de lapte din Livezeni, 
ne-a făcut cunoscută situația lui, 
care părea, la prima vedere, de
osebit dc tragică. Datorită soției 
bolnave, a fost nevoie să-și ia, 
Ja rînd. cancendiul dc odihnă, 
concediu fără plată și chiar con
cediu medical, pentru a avea grijă 
dc ea și de treburile casei. Cînd 
s-a prezentat la serviciu a avut 
surpriza să-și găsească mașina 
descompletată. Cauciucurile (cum
părate din banii lui) lipseau, ro
țile și electromotorul, asemenea 

j înainte de sărbători, i s-au dat, 
• ce-i di-cpt. cauciucuri, dar ar mai 

fi trebuit camere, gulere, căpă- 
I cele. I s-au dat și baterii noi. 

dar neformate. A cerut să lu
creze în gara) — nu i s-a apro- 

k bat In această situație, el s-a 
i decis să plece — în America sau 
| în Africa de Sud. Are patru co- 
' t>i;. Soția i-a murit

La CCPIL Petroșanii Fabrica 
lapte) am ajuns marți, 8 ia

nuarie, în jurul orei 10. Poarta 
largă deschisă mă invită să in
tru. ceea ce și fac. Ghereta paz
nicului era încuiată — n-a avut 
cine mă opri. In curte, un cîine 
care făcea baie de aburi (dintr-o 
conductă spartă țlșneau prin cră

păturile asfaltului aburi fier
binți) m-a privit chiorîș, dar nu 
s-a mișcat din loc.

Arunc o privire prin curtea 
fabricii. Totul lasă impresia unui 
cimitir de mașini. în stînga trep
telor, la intrare, stă pe chituci 
mașina lui Furdui, 31 I1D 8038. E 
așa cum ne-a descris-o. Lîngă

sia Casanegra care vine spre 
mine liotărîtă, însoțită de portar^ 
Cind află că e vorba de Furdui, 
mă invită în birou.

„E o poveste lungă11, spune ea. 
In ceea ce privește descompleta- 
rea, asta este realitatea. Fiind 
doar trei mașini in stare de func
ționare, recurgem și la acest pro-

Adevărul e undeva la mijloc!
gard în partea cealaltă a curții 
o altă mașină fură număr, in a- 
ceeași situație. Două mașini cu 
remorcă și macara (31 IID 7199 și 
7198) abia se țin să nu cadă. 
31 HD 1968 (luată din casări de 
la Zalău, cu care s-a putut lu
cra, totuși, pină s-au terminat*  
cauciucurile — după cum aveam 
să aflu mai tîrziu). este acum un 
jalnic schelet metalic. Pe lîngă 
gard, fier vechi,’cauci’J uri arun
cate Ia întlmplare.

La rampa de încurcare, o sin
gură mașină. Șoferul acesteia, 
Gh. Caleap, după ce m-a urmă
rit prin parbriz in timp ce stu
diam „cimitirul-, coboară din 
cabină, mă Întreabă cine sînt și 
dacă mă interesează „antichită
țile". N-apuc să-i răspund că sînt 
depistat de doamna sing. Maru-

cedeu, pentru a nu întrerupe flu
xul. Aflu apoi că acest om a 
creat destule probleme fabricii, 
între 15 octombrie și 21 noiem
brie a avut concediu legal de 
odihnă. în continuare și-a luat 
concediu medical. Concediul fără 
plată nu figurează nicăieri în 
fișele de pontaj. La fabrică s-a 
aflat că, atunci cînd i-a murit 
nevasta, familia l-a căutat două 
zile prin toată țara, pînă să-l gă
sească. Cu ceva tot se ocupa el, 
pentru că, într-o zi, a venit la 
fabrică și a arătat femeii de la 
poartă o traistă plină cu „albas
tre". Ăștia bani I", ar fi zis el.

în 21 decembrie este solicitat 
să facă un drum la Deva, cu ca
mionul altui șofer, care era în 
concediu, dar a motivat că n-are 
motorină. Unii zic că tot el ar

fi vîndut-o, dar n-am putut să ve
rific asta. Ultima întîlnire cu 
șefii lui a avut-o în 29 decembrie 
cînd a promis că vine la lucru 
în 3 ianuarie. Nu s-a prezentat. 
In această situație, pe 4 ianuarie, 
dl. Constantin Mătușa, revizor 
tehnic și doamna Casanegra au 
procedat la repartizarea celor 10 
cauciucuri, primite în data de 21 
decembrie 1990, pe mașinile care 
merg. Bateriile pentru mașina 
lui sînt și acum sub masă la 
poartă. Ar fi putut să-și pună la 
punct mașina dacă avea interes, 
deoarece s-au aprobat pentru 
fiecare șofer trei zile de garaj 
pe lună. Dar dacă el n-a venit 17 
Din 11 pină în 18 decembrie este 
„acoperit" cu o foaie de boală. 
Pentru perioada 18—22 decem
brie nu a mai adus foaia de boa
lă. Din 25 noiembrie este trecut 
liber (de unde libere 7), apoi ne
motivate. Pe decembrie are patru, 
iar pe ianuarie, pînă în 8, încă 
patru. Urmează să i se facă re
ferat pentru desfacerea contrac
tului de muncă.

Asta e povestea. V-am prezen
tat părerile părților. Am uitat 
să precizăm că doamna Marusia 
Casanegra a ținut să-i ureze 
domnului loan Furdui „drum 
bun I", în caz că pleacă în A- 
merica.

Ștefan CIMrOI

BUNE...
URĂRI. Dl Călin Nica din Pe

troșani ne-a expediat o scrisoare 
care Începe cu formula „Domnu
le director Răzvan Teodoresco...“4 
11 anunță pe această cale pe co
respondentul nostru că numita 
persoană nu a lucrat și nu lu
crează la noi. Felicitările, pen
tru programul TV de Revelicn, 
rugăm să-i fie trimise direct a- 
casă. Sperăm că va fi plăcut im
presionat. (ȘtC.).

TIMP IROSIT. Nu cu mulți 
ani In urmă, mania betonărilor a 
foștilor specialiști ai orașului a 
generat montarea unor imense 
arcade de beton între magazinul 
nr. 7 „Prodas" din Petroșani și 
blocurile alăturate. Cu muncă 
multă, cu eforturi și timp înde
lungat, fără să 6e gîndească vre
unul la utilitatea lor. Acum cind 
s-a demonstrat că nu au nici o 
utilitate s-a început demolarea 
lor. Cine știe cita muncă va tre
bui și pentru asta. Oricum, timp 
pierdut de două ori, pentru caro 
cel ce le-a montat se poate auto- 
felicita.
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Ritm ascendent, deci promițător
(Urmare din pa», t)

în ritmurile producției prevăzu
te pe noul an, acuinullnd deja 
restanțe mari Sînt minele Cîmpu 
iui Neag. Valea de Brazi. Live
zeni, Bărbăten], Dllja. Așa se 

explică realizarea producției pro
gramate pe prima decadă la ni
velul RAH doar In proporție de 
85,1 la sută. E mult, e puțin 7 
Am solicitat opinia în arest sens 
din partea unui cadru din con
ducerea RAH

— Producția pe noul an, după 
ntttea zile de repans, deci de in
activitate, n debutat In mod fi
resc ne-a declarat dl ing. Vio- 
rel Boantă. director tehnic al 
P AH Dinamica ascendentă din 
prima decadă rle un semn pro
mițător o*  vom încheia luna ia 
nu; ’ • nivelul programat

R<-'--esarea extracției, derula
re,-» în continuare a producției la 
ni-.-l il prevederilor. al cerințelor 
indii-frici noastre afectate In a- 
c-.i.tA perie .dă de o îngrijoră- 

b

toare criză energetică obligă ton
te colectivele miniere la concen
trarea eforturilor pentru folosirea 
intensivă a capacităților de pro
ducție, a dotării tehnice, folosi
rea integrală a timpului de lucru, 
concomitent cu Întărirea clima
tului de ordine și disciplină, cu 
respectarea strictă a tehnologiilor 
de lucru pentru asigurarea tutu
ror condițiilor de securitate a 
muncii, a omului și zăcămîntu- 
luL

Rînt prlpri'ătde normalizării și 
optimizării pm-osului productiv, 
al înscrieri1 unităților miniere 
In eforturile de redresare ale în
tregii economii naționale In 1991. 
O asemenea redresare după un 
an de criză — 1990, an încheiat 
cu un deficit bugetar da 37 mi
liarde lei, reprezintă o sarcină 
dificilă. Cu atlt mal mult, ea cere 
eforturi atlt pentru restructurare 
economică, îmbunătățirea funcțio
nării pîrghiilor economice, dar șl 
pentru creșterea ritmului șl a •- 
firicnței muncii.

Poliția și ordinea, de drept
T î 1 h ă r i e

Sin tem informați de Poliția Petroșani despre un fenomen care 
ia amploare. Tot mai multe grupuri de tineri Intre 16 și 20 de ani, 
organizate sau mai puțin organizate, bîntuie orașul la ore tfrzii. 
Mulți consumă băuturi alcoolice, după care trec la fapte de „vi
tejie" : scandaluri, furturi, jafuri și alte fapte antisociale. în noap
tea de 1 decembrie 1990 un astfel de grup, după Ingurgitarea a- 
mintitelor licori bachice, o pornește „la plimbare" prin oraș. Tre
cuse de miezul nopții cind la intersecția de la viaduct, se întâl
nește cu I.B. C'laudiu Marius Rus, de 18 ani, membru al găștii 
„se dă“ la el. Pe motiv că nu-1 servește cu o țigară, îl ia la pumni, 
după care îi smulge de la gît un lănțișor de argint. Apoi dispar 
cu toții. C. M. Rus a fost prins și arestat de poliție. Acest gen 
de „distracții" costă Intre doi și zece ani de închisoare.

I acrimi de
Dl. Ghergheli Anton, fost mi

ner la E. M. Lupeni, acum pen
sionar, a fost victima unui furt 
calificat dar și In pragul infarc
tului. în ziua de 3 decembrie 
1990, după ce a schimbat bute
lia, a trecut să-și mai ia ceva 
din piața Lupeni, dar nu avea 
bani mărunți. Atunci a lăsat bu
telia cam la cinci metri de piață, 
adică lingă ospătarul Iftene Ti- 
beriu, de la restaurantul „Cina" 
Lupeni, care mai discuta însă 
cu doi prieteni : Ilinescu Con
stantin din Lupeni, neîncadrat 
In muncă șl cu antecedente pe
nale șl Simion Dumitru, pensio
nar, tot din Lupeni. In timp ca 
domnul schimba banii, numitul 
ospătar ii apare In față nu cu o 
țuică, ci cu vorbe frumoase, fi 
întreabă „ce mai face", „cum o 
duce", și cît al bate din palme 
ceilalți doi înșfacă butelia ți 
pe-aci ți-e drumul..., adică spre

bucurie !
Petroșani. Alarmat cînd vede că 
butelia nu mai e la locul ei, în
cepe să se agite „auleu, ce să 
fac", ospătarul II Încurajează, 
„hai că-i prindem noi" și o iau 
spre... Uricani. Dar timpul tre
cea și cauza era pierdută. La 
Poliția din Lupeni reclamă ur
gent cazul la Bula! Tache și Ma
tei Vladimir, care cu sînge rece 
îl liniștesc. „Ii vom prinde in 
mod sigur". Cercetările au înce
put ți în ziua de 8 ianuarie 1991 
la ușa victimei se prezintă dom
nii de la poliție cu butelia, iar 
dl. Ghergheli le-a mulțumit ți 
a pllns dc bucurie

Dc-acum el, <nția șl cel trei 
copii vor avea pe ce să-și pregă
tească mlncnrea șl și-au recăpătat 
liniștea sufletească. în fața legii, 
vor pllnge Insă alții. Dar nu de 
bucurie.

Dorrl NE IM I’U

Furt
Alți doi tineri, Marius Azamfirel, 19 ani, din Petroșani țl Al- 

fred Orovecz, tot 19 ani, elev, nu comis o spargere. în noaptea 
de 11/1? decembrie ’90, au pătruns prin efracție In locuința lui 
P. Laszlo. Dc unde au ieșit cu sacul plin, cum se spune. Printre 
lucrurile furate enumeiăm: două radio-casetofoanc, mai multe 
casete video, bijuterii și tuinn de 29 000 lei. Valoarea aproximativă 
n prejudiciului se ridică la 105 000 lei. După două săptămfni au 
fost arestați ți o mare parte d|n bunuri recuperate. Pentru „mun
ca" depusă, cei doi pot beneficia de un „concediu" de pină la 
lapte ani și JuinăUtl*,
' " Paul N1CULBSCU

COMODITATE. Sătenii din sa
tul Răscoala sînt nevoiți să 
meargă zilnic în orașul Pelrila 
pentru a-și cumpăra pîine, cu 
toate că în Răscoala există un 
magazin alimentar de unde oa
menii se pot aproviziona. Din 
păcate, după cum am aHat la 
primăria Pelrila, oamenii sînt pă
gubiți de pîine pentru simplul 
motiv că șoferii nu vor să mear
gă în Răscoala, motivînd starea 
deplorabilă a drumului. O fi a- 
devărat că drumul e rău. d ir 
dacă lăsăm oamenii fără pîine 
nu e bine deloc.

RISIPA. De cîțiva ani buni, In 
vecinătatea magazinului alimen
tar nr. 103, de undeva de sus de 
pe strada Eroilor, probabil o 
conductă spartă face ca apa să 
se risipească, sctirgîndu-se către 
canalizarea de lîngă magazin. 
F.ste ușor de imaginat ce noroi se 
face în spatele magazinului și ce 
mizerie, pentru care personalul 
nu are nici o vină. însă este 
greu de înțeles atitudinea de in- 
diferență a sectorului specializat, 
mai ales dacă ne gîndim că apa 
potabilă ți-așa o primim cu res
tricție.

RENOVARE De cuiînd, resta
urantul „Cina" din Lupeni a fost 
renovat. Atlt în interior, cit șl 
în exterior. După cum arată a« 
cum, mai seamănă cu ceea ce nr 
fi trebuit să fie mai demult. Să 
sperăm că onorata clientelă va 
avea grijă să nu distrugă ceea 
ce s-a făcut cu muncă multă și 
bani grei.

CUIE ÎN PÎINE. Un cetățean 
a adus la redacție o bucată de 
pîine în care Se găsea un cui. Un 
cui mare din fier, tocmai bun 
pentru prins o seîndură dintr-un 
gard sau mai știm noi ce. Păi, 
bine fraților, nu știți că și cuie
le s-au scumpit 7 Voi lucrați în 
pierdere dacă ne dați plinea în
soțită dc cuie. Ce-ar fi ca la 
prețul plinii să adăugați și prețul 
cuiului. Poate am ieși mai ieftin 
dacă ne apucăm de tlmplărie.

CHIBRITURI. De mal multă 
vreme, din magazinele comerțu
lui dc stat lipsesc cu desăvtrșira 
banalele chibrituri. Trist dar a*  
devărat După clte știm, fabrica 
dc chibrituri de la Brăila și cea 
de la Gherla nu slnt In grevă. 
Și nici ICRA nu este In grevă. 
Atunci de ce nu aveam chibr!-*  
turi 7

Rubrică realizată dc 
Gheorgho GIIIRVASA

ȘI NEBUNE
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51 la sută din economie este psihologie PRIVATIZARE
La nouă ani după condamna

rea lui de către regimul comu
nist de atunci, Lech Walesa a 
(CA ales in a! doilea tur de scru
tin, dar cu r- majoritate zdrobi
toare, preștumie al Poloniei. Nu 
e un succes personal, ei opțiunea 
poporului pentru democrație și 
economia de piață. Ex-președin- 
tele Jaruselski. generalul care a 
decretat starea de necesitate, ve
chiul guvernator al Moscovei pe 
Vistula, a plecat din palatul 
Belvedere. A fost înlocuit de e- 
lectricianul, muncitor pe șantie
rele Lenin, care devenise „re
belul din Gdansk**  ți fusese, pen
tru acest motiv, trimis chiar de 
generalul Jaruselski într-o în
chisoare. Liderul muncitor a de
venit primul magistrat al țării 
lui.

dar. Abia acum, spre sfîrșitul lui
*90, i s-a răspuns la cererea tri
misă, după Revoluție, Ministeru
lui de Interne.

Deci, 1 s-a răspuns. Deși răs
punsul nu-I satisface, totuși, ce 
bucură. Undeva există o urnw o- 
ficială a suferințelor sale, un fir, 
o cale spre adevăr.

Tot de dragul adevărului, II 
rugăm să ne destăinuie calvarul 
tinereții sale.

— ...A fost în *53. Aveam 18 
ani Lucram în agricultură, la 
G.A.S.-u] din comuna natală D 
comună întemeiată In 1733 de 
șvabii colonizați In Banat din 
Alsacia și Iziiena. Așa cum scrie 
Intr-o monografie a comunei 
noastre din 1733, șvabii n-nu ve
nit în Banat In detrimentul ni
mănui ; s-au așezat, și-au înte
meiat gospodăriile pe latifundiile 
unor grofi fn cei 20o de ani nu 
trăit In pace cu lumea ; și-au 
muncit pămlrdurile. au plătit dă
rile, lși trimiteau feciorii la ar
mată, iar de politică nu S-n 1 o- 
ciipat niciodată. Aron’ta pln’i In 
1910 Odată cu ap, upirrea i Szbo

Lech Walesa și-a moderat, rea
list, perspectivele pe care chiar 
el le-a promis. „Voi munci pen
tru că sînt multe de făcut**,  a 
declarat cu modestie noul pre
ședinte, Producția industrială 

este la cel mai Jos nivel, șoma
jul crește, la fel criminalitatea 
și nemulțumirile. La Început e- 
zitant, apoi cu curaj, primul gu

vern polonez necomunist a în
drăznit să facă saltul de la eco
nomia planificată la cea de pia
ță. A fost o terapeutică de șoc 
în speranța că în funcție le în
drăzneala reformelor vot veni 
și dolarii.

Liderul muncitor devenit pre
ședintele Republicii trebuie să 
găsească soluții pentru rezolva
rea moștenirii celor 40 de ani de 
economie dirijată, comunistă, dar 
să și convingă poporul că înno
irea economică nu se poate face 
rapid, cu rețete simple. Un sfert 
dintre electori. îndeosebi In re
giunile rurale sărace, au votat 
pentru visul nebulos al bogăției 
ușor de clstigat promis de riva
lul Stanislaw Tyminski. Dacă 
biserica, ce se bucură de un înalt 
prestigiu In Polonia catolică, și 
presa n-ar fi acționat concertat 
împotriva alegerii milionarului 
candidat cu triplă naționalitate, 
acesta ar fi realizat In mod si
gur un scor mai mare. însă a- 
cest comportament electoral nu 
este neobișnuit în Polonia : se 
crede cu ușurință In miracole, In 
același timp se consideră victime 
ale istoriei și că au dreptul să 

fie sprijiniți dc lumea bogată, 
mai ales de germani. Lech Wa
lesa a făcut multe greșeli, e în
clinat spre autoritarism și spre 
soluții simpliste. Dar numai el 
are darul să îndemne compatrio- 
ții să-și reconsidere ideile și să 
atace curajos problemele Nu 
contlnd pe ajutorul străin, ci 
prin propriile forțe Polonia se va 
alătura Europei moderne

Muncitorii știu că pr ședințele 
este unul de-al lor, cineva care 
n cunoscut, suficient de mult 
timp, viața grea a muncitorilor 
șantierelor din Gdansk. Cel mai 
important atuu. adus de Lech Wa
lesa In noua sa funcție, este pres
tigiul și trecutul lui care ar pu
tea să influențeze încetarea gre
velor și contestațiilor. Fostul 
președinte al Solidarității e po
sibil să nu fie clarvăzător în e- 
conomie, dar numai el poate gal" 
vaniza polonezii, dîndu-le în
credere în sine. Este chiar ce 
are nevoie țara, deoarece, pre
cum se știe, 51 la sută din eco
nomie este psihologie.

(traducere din
„I a Tribune d* *Allemagnc “) 

Tibcriu SPATARU

— Dragele melc neamuri. La 
Revelionul din acest an v-am 
pregătit o surpriză, in came
ra alăturată am deschis un 
bufet unde ncvastă-mca vă va 
servi cu toate bunătățile, ia 
prețuri convenabile.

Vali LOCOTA

Răspunsuri pentru 
întrebări de prisos
— Aveți ouă proaspete ?
— Nu. Num.ii împuțite, 

coană.

MILLI VANILLI — falsificatori — Cum te chemă pe tun Io
nele ?

— I’araschiv 'an'i.

Oespre falsuri în artă s-au scris volume întregi. Ba chiar 
unele falsuri au căpătat celebritate In comparație cu... origina
lele. Falsuri In pictură și sculptură, falsuri in literatură, falsuH 
In fabricarea ceasurilor, instrumentelor muzicale, bijuteriilor, fal
suri... O știre difuzată pe canalele mass-mediei la începutul anu
lui a făcut Insă senzație fiind vorba de un fals mai puțin obișnuit 
Muzica și interpretarea vocală a pieselor incluse In • P -ul „Girl 
You Know It*s  True**  nu aparține celor doi componenți ai gru
pului „Milli Vanilii**  II Bănuiala asupra dublului fals stăruia de 
mai mult timp, accentuată fiind de faptul că cei doi „Milli Va
nilii1* evitau aparițiile In concerte cu public. Le sugera că una 
dintre vocile imprimate pe discul buclucaș ar fi a unui tlnăr din 
Dallas, Charles Shaw, dar acesta, întrebat de ziariști, a evitat 
un răspuns clar.

La sflrșitul anului trecut, In urma unui conflict cu cei doi, 
Frank Farian, proprietarul grupului care i-a concediat a făcut 
publică sarlatania.

Odată cu dezvăluirea senzațională a falsurilor, au pornit an

chetele pentru depistarea adevăraților autori și interpreți ai albu
mului „Girl You Know It*s  Truc**.  Pină la urmă au fost identifi
cați. Ei se numesc Charles Shaw, Johny Daviș și Brad Howel.

Ce a urmat, e lesne de înțeles. Grupului „Milli Vanilii**  i-au 
fost retrase toate premiile și titlurile de laureați dobîndite pină 

„ In prezent, prin FALS.
„Acum putem vorbi deschis — a declarat Pilatus, unul dintre 

cei doi M.V., Ia o conferință de presă. Jurăm să facem propriul 
nostru album, cu propriile noastre voci, în care să facem dovada 
talentului de care dispunem**.

Nu știm în ce măsură acest proiect va fi realizat, devreme ce 
Încrederea noastră In cei doi. despre care credeam pînă nu demult 
că au intrat în galeria „monștrilor sacri**  ai Ilollywood-ului, a 
pălit. Dar, vorba românului, „încercarea moarte n-are“, așa că o 
relansare a celor doi tineri nu este imposibilă, Insă fapta lor re
centă va rămine totdeauna In amintirea noastră ca inimaginabilă.

A fost ca un coșmar. Și, totuși, „It’s True I"
Tibcriu VINȚAN

— Ionatanele a tea, ce fel da 
mere sînt 7

— Pădurețe, duduită.

— Vasăz.ică, dacă ieri a fost 
marți, azi ce zi e ?

— Simbătă, coană mare

— La dumneata, ceasul e Iot
12 punct 7

— No E 12 virgulă, șefule.
— Cit costă de un leu și două

zeci șuncă 7
— Unu optzeci, puțtiule.

— Ce fel de pom o fi stejar îl 
ăsta ?

— So-, don-.n!țoarfi

Cît poate „costa“ un articol de ziai
Nc-a vizitat la redacție un 

ve, ;r al ziarului, minerul
pensionar Iosif Krausz, din Pe
trii a.

— Domnilor, vreau să vă In- 
treu cit costa la dv. un articol 
de ziar 7

Pină a ne dumiri unde bate 
întrebarea vizitatorului tot el 
ne-a dat ți răspunsul. Și ră pun
tul a constat dintr-o adresă, 
purtlnd antetul Direcției secre
tariat al Ministerului de Interne, 
datată, numerotată..., destinată 
chiar vizitatorului nostru :
Krausz Iosif. fiul lui Mihai ți 
Eva, născut la 2 mai 1935, în co
muna Carani — Timiș. Prin a- 
dresă i se recunoaș’e tă... „în 
baza Deciziei MAI (nr și data), 
la 21 mai 1953 a fost Încadrat 
Intr-o colonie de muncă pe timp 
de 12 luni, deoarece a trimis o 
scrisoare la ziarul «Sclnteia tine
retului» cu conținut dușmănos ia 
adresa guvernelor român și so
vietic de atunci. Această măsură 
s-a ridicat la 21 mai 1954, la ex
pirarea termenului. Din evidență 
nu rezultă date despre domici
liul obligatoriu**.

— Un răspuns sec, care nu 
spune tot adevărul, demnilor, a- 
daugă vizitatorul. Adică nu spu
ne adevărul adevărat. Spei... cu 
timpul voi ajunge In posesia do
sarului, a or-ginalului documen
tului incriminat pentru a dovedi 
falsitatea acuzației privma ca
racterul dușmănos al scrisorii a- 
dresate redacției. Tare a> vrea 
să vă arăt In ce a constat ca
racterul zis dușmănos al scriso
rii. Dar aceasta e una... A doua : 
adevărul e că nu am fost dus 
Intr-o colonie de muncă, cl la 
închisoare. Acolo am stat nn an. 
nr după aceea, am avut încă 
'<■ an, domiciliu forțat despre 

care, se zice In adresă, nu exis
tă nici o evidență. Vom mai 
vedea 1

—Cu tenacitatea ce-1 caracteri
zează, dl - Iosif Krausz a fost pre
ocupat na i demult de elucidarea 
celor doi ani ai existenței sale. 
O dată pentru adevăr, Iar a 
doua oară pentru a acoperi cei 
doi ani ai tinereții sale, ani de 
trudă și chin pentru dosarul 
de pen mnare. încercări In za

Adevărul se cere 
spus în întregime

iului, cu convulsiile acelui dece
niu nenorocit care a adus oame
nilor atîtea suferințe ți nedrep
tăți. Una din aceste nedreptăți 
m-a revoltat și m î determinat 
să scriu ziarului.

Se știe că după război. In cșl> 
fermitate cu o convenție Intre 
guvernele român și sovietic, 
72 000 de etnici germani din Ro
mânia, mai mult tineri, au fost 
deportați In URSS. Jumătate d,n 

ci au decedat acolo, de foame, 
de frig, din cauza muncii istovi
toare .și a lipsei de îngrijire. 
Dintre toți mal trăiesc încă 5 000.

Din comuna noastră, de ademe
nea, nu fost deportați sute de 
bărbați și femei. Oameni nevino- 
vați, care n-au avut nimic dc-a 
face cu crimele de război, cu 
fascismul. Au avut o singură 
vină : au fost germani După 5 
ani dc deportare, o mătușă de-a 
mea, nu a primit viza de repn 
triere in România, pe motiv că e

STALIN
hifr-'in orășel cehoslovac nu 

prea mare, statuia imcmâ a lui 
Iosif Stalin a s'răjuit mulți ani. 
Acum ea se Ir. treaptă peste o- 
cean, la Miami A fo-t cumpă
rată pentru 50 000 dc iol.in Je 
un cetățean cehoslovac, emigrat 
In SU ț <u 'in feri le •>' In 
um 1 Banii obținuți pun .înz.i

■«
• « •

nemțoaică. 1 s-a cerut să plece 
In Germania. Or, acasă o aștep
tau doi copii minori și soțul ei 
întors de pe front

Această nedreptate șl lipsă de 
omenie, de fapt injustiția depor
tărilor, In general, m-ati revoltat 
și m-au făcut să scriu „SIntcii 
tineretului'*.  Mai ales că prin ’53 
au început alte deportări — pe 
motivul că eiau.. chiaburi sau 
suspecți politic. Am scris că în 
România nu Se respectă dreptu
rile omului, dreptul la opinie, la 
avere, adică la rodul muncii fie
căruia, că din această cauză, în 
*52 România n-a fost primită în 
ONU. Am scris patru pagini, 
<4?rînd drepturi pentru întreaga 
populație a țării, șl, desigur, pu
blicarea scrisorii...

— Șl S-a publlent 7
— Hm. Rideți dc mine. Peste 

vreo două luni am fost chemat 
la post... Am fost așteptat de un 
ofițer. Apoi, fără prea multe 
vorbe, am fost urcat Intr-o dubă 
ți... direețin — București.

(Vn urma)

loan DII11.K

la MIAMI
'"ea ci vor fi folosiți pentru rum 
pâr.ari i in-ti unu nlarul ii necesar 
ipital'iluî Oi bcn< c dl|t ( 'lioslo- 
vacia.

„Di igur, acesta este uiiul din 
rarele căzui i. rlnd ceva I |;.it de 
St,alin adu c folos poporului**.  a

!<•<•! ir.it cumpărătorul •• I

U M O R
— Ti-ai pus ghetele In picioa

re 7
— Nu, în mlini. mămico.
— Vasăzică. eînd vin, suri ia 

sonerie ?
— Nu. L.i Irimbiță

— Domnule, astea din ladă 
sînt lămii ?

— Nu. Roșcove, domniță.

— Știi că dc cind m am lăsat 
de tutun, nu mai f imez 7

— Și eu, de cind am surzit, 
nu mai auj

— Vă rog. asta i Calea GrL 
viței ?

— Da.
— Și strada Capricornului, 

care c 7
— Alta madam

— 60 .de Ici, gă.na asta 7 Păi 
ce, asta-i găină 7

— Da de unde 7 F. strecurătoare 
de supă I

— Mi! iței ai tovarășe 7
— Am doi. Dar mi-1 crește 

mama la țară, că ăștia — no 
carc-i veri mata pe grătat sînt 
mușrhi di? vacă.

— Cum dai castraveții A-.tia 
de opt la un leu ?

— Cu liohor Ie r,i!ă. nene

— Ce mai taci, mă Cm.t..i'>. 
mă 7

— Mctsi bine, dragă fiara- 
Iambic,

— 1 ardeii I Pe mine m. mi 
cheamă Har.alambie.

D.ș ce 7 P ir<JĂ p< m 
cheamă Cn> I ie 'i ?

I’ii.lm MUSAI VM I
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SÂPTÂM1NA PARLAMENTARA
(Urinare din pag. 1)

E greu de făcut ordine într-un 
fond funciar răvășit de „noua re
voluție agrară" și de „noul meca
nism economico-financiar". Rous- 
seau ne-ar spune că sîntem goi 
și in prag de a semna un nou 
contract social. Cui dăm acest 
pămint ? Cei care l-au udat cu 
lacrimi în pragul colectivizării 

,ate an coborît In mormînt. 
I anul român n-are mașini agri- 

■ • ’c. Plugul și prășitoarea s-au 
,.dut demult în marile furnale. 

' ie o vacă, vreo cfteva găini 
bicicletă. Noi ii rom pune 
,.>e zece hectare de pămint 

i vom îndemna să hrănească 
ui, ba să mai dea ceva și 

> export. Altă cale nu este. Co- 
âzarea a fost cea mai stu- 
idee a comunismului. CAP- 

ie au condus la demoralizarea
; anului, îndemnîndu-1 la furt 

muncă de mîntuială.
I.egea avansează greu. Fiecare 

□ liniat stimulează imaginația de- 
putaților dind naștere Ia zeci de 

mendamente. Pentru că sînt în 
cauză zeci șt zeci de situații ab
surde. Dezbaterile reprezintă o 
permanentă luptă între agronomi 
si juriștL Primii Sînt prezenți în
tr-un număr foarte mare. în u- 
nele cazuri ei apără un interes 
de grup. Se tem că în condițiile 
noii agriculturi nimeni nu va 
Tnai avea nevoie de ei. In general, 
agronomii sînt priviți cu rezer
vă. ba chiar cu oarecare ostili
tate. Mulți văd în ei pe foștii vă- 
tășei .și vechili ai regimului, care 
se plimbau în șarete pe tarlalele 
„întregului popor". Și trebuia să 
recunoaștem că și acum acești 
agronomi propun uneori soluții 
eronate, pe care încearcă să le 
impună cu argumente de tipul 
„altfel vonj muri cu toții de foa
me". Juriștii fac paradă de cu
noștințe. Avem Juriști admirabili 
In toate partidele. Dar și ei sînt 
puși in încurcătură de existența 
unor legi depășite sau de lipsa 
unor legi noi. Ixigca fondului 
funciar, reforma agrară care-și 
propune să facă dreptate țărani
lor și să revoluționeze producția 
agricolă, are nevoie încă de șap
te legi aferente pentru a putea 
fi funcțională.

Trebuie să mărturisesc un lu
cru : deputății sînt îngrijorați. 
Nu atit din cauza ritmului lent, 
dar nu au certitudinea că solu
țiile votate sînt cele mai bune. 
Aproape fiecare propunere con
ține sîmburele ei de adevăr. Și 
e greu să eînturești în condițiile 
tn care ședința ține aproape zece 
ore.

Seara sîntem invitați la Clubul 

Parlamentului. Stăm la masă cu 
toții, fără a mai ține cont de 
partide. închinăm cite un pahar 
de șampanie cu Ionii și Ioanele 
primului Parlament liber ales.

Marți, 8 ianuarie, domnul Rene 
Radu Policrat (PNL), decanul de 
vîrstă al Camerei Deputat ilor, 
rostește o alocuțiune prin care 
propune Parlamentului să-l invi
te în țară pe fostul suveran Mi- 
hai. Dar Camera primește propu
nerea cu o tăcere ostilă. Ne în
toarcem iar la Legea fondului fun
ciar. .Spiritele se încing. Aproape 
toți deputății au obligații morale 
față de alegătorii lor din terito
riu. In consecință, plouă cu a- 
mendamente. Și fiecare amenda
ment înseamnă votare. Număra
rea voturilor cere timp. Am vă
zut că pină și Parlamentul de la 
Chișinău are sistem de votare 
electronic. La noi se numără... 
manual.

Oamenii sint obosiți. Am sen
zația că mulți votează in necu- 
noștință de cauză. Nu există nor
me de igienă a muncii pentru 
viața parlamentară. Cineva adu
ce vorba despre o delegație a 
Parlamentului nostru, aflată în 
vizită in Israel. Se fac glume 
răutăcioase. Că noi votăm pină 
vedem satele verzi. în vreme ce 
ăia mănîncu portocale la Jaffa...

Domnul Dinu Patriciu (PNL- 
AT) ne vorbește iar ca un arhi
tect, cerind împroprietărirea oră
șenilor. E atacat de dl. Gheorghe 
Ninosu (FSN), un jurist de înaltă 
clasă, care spune că problema 
respectivă va fi soluționată prin- 
tr-o altă lege. Di. deputat Csapa 
(L'DMR) ilustrează prin date ine
ficienta lAS-urilor și necesitatea 
desființării acestora. Deputății 
FSN se împotrivesc. Aceste IAS- 
uri, bune sau rele, furnizează 
astăzi 60 la sută din producția 
națională de carne. Nu ne putem 
permite să renunțăm dintr-o dată 
la ele. întrebările vin în valuri : 
ce vor face marile ferme de ani
male, in condițiile în care CAP- 
urile — principalii furnizori de 
furaje — Se vor desființa ?. cine 
va dispune de sistemele de iri
gații și îmbunătățiri funciare ? 
Anul trecut mulți țărani au be
neficiat de acestea în folos par
ticular. CAP-urile au la ora actu
ală o datorie de 30 de miliarde 
de lei. Cine va acoperi acești 
bani ?

Miercuri, fiind zi de lucru în 
comisii, e mai puțină agitație. 
Dar nu pentru toți. Și-a început 
activitatea comisia de anchetă a 
situației românilor alungați abu
ziv din județele Covasna și Har
ghita. La comisia dc cultură se 
lucrează la Legea audiovizualului. 

Și aici atmosfera e tensionată. în 
comisie avem cîteva deputate ex
trem de vorbărețe. Fiecare vorbă 
ce se rostogolește de pe frumoa
sele lor buze se vrea a fi literă 
de lege. In comisie avem și un 
expert, doctor in drept constitu
țional, om care a fost în Canada 
și SUA pentru a studia problema 
audiovizualului. Dar n-are rind; 
abia dacă scoate cite o vorbă a- 
tunci cînd doamnele atotștiutoa
re fac pauze de respirație. Un 
deputat (FSN Hunedoara), al că
rui nume îmi scapă, protestează 
vehement. El se plînge că am 
început să lucrăm iar ca pe vre
mea odiosului și sinistrei, cind 
politicienii reprezentau totul, iar 
specialiștii și experții nu erau 
lăsați să vorbească. Dumnealui 
cere președintelui să instituie or
dine, pentru a nu se mai tolera 
o asemenea atmosferă de lucru. 
Dar președintele este un om cult 
și îngăduitor, fiind și liberal pe 
deasupra. Ba a mai fost și numit 
ambasador Ia Vatican, așa că e 
cu gîndul la cetatea Sfintului 
Scaun. Iar vicepreședintele Clau- 
diu Iordache e la Timișoara, unde 
își satisface capriciul unui așa- 
zis scrutin moral.

Joi începem iar cu Legea fon
dului funciar. Asistăm la un nou 
potop de amendamente. Domnul 
deputat Radu Encscti, (PNL Ar
geș) prezintă un memoriu sem
nat de țăranii din Drăgănești — 
Olt, cărora Ceaușescu Ie-a scos 
viile. Dl. Ionescu are dreptate. E 
un deputat bătrîn, a mai fost în 
Parlament și în 1946. Vorbește 
insă puțin pițigăiat și asta îi a- 
muză pe tinerii oameni politici. 
Am cam uitat să respectăm oa
menii bătrîni. De altfel, acest 
lucru nu e prevăzut nici in sta
tute, nici în platformele-program. 
Așa că ne amuzăm pe seama bă- 
trincții lor. în aceste condiții 
grupul parlamentar PNL se re
trage din ședință.

Nervozitatea se menține și 
după pauză, cînd grupul parla
mentar amintit revine la locul 
său. Reprezentantul Guvernului, 
unul din inițiatorii legii, pledea
ză pentru menținerea lAS-urilor 
și are argumente foarte solide. 
Apoi la microfon vine iar dl. Pa
triciu, care confundă Legea fon
dului funciar cu sistematizarea. 
Spre surprinderea generală, 
dumnealui este susținut de dl. 
Mircea Teodor Vaida de la PNL 
(aripa bătrînă) Ședința se în
cheie la ora 19,20. Abia avem 
timp să ajungem la hotel și să 
pornim televizorul cn să aflăm 
cc-a mai făcu*  Parlamentul 
României în ziua respectivă.

SPITALUL ORĂȘENESC PETRILA
1

ANUNȚA
pentru data de 17 ianuarie 1991 

LICITAȚIE 
pentru valorificarea mijloacelor fixe propuse la casare.

I.C.S. ALIMENTARA
SI A.P. PETROȘANI• f

încadrează direct sau cu transfer următorul personal :
— V1NZATORI produse din carne pentru magazinul Alimentar 

42 Peti ila ;
— PAZNIC I pentru obiective speciale ;
— FOC IIIST pentru cazane de joasă presiune.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

Adi, Cristi și Relu urează neprețuitei lor ELENA HLUȘCU, 
multă sănătate, fericire și „La mulți ani !", cu prilejul sărbătoririi 
zilei de naștere. Numai alături de tine, viața noastră e plină de 
sensuri, numai alături de tine vrem să ne-o trăim !

Dragă Dorina Brezoianu, cu ocazia prinderii celui de-al cinci
sprezecelea fir în buchetul vieții, îți urez mult noroc în viață și 
„La mulți ani !" Mama. (3188).

DECESE

(TIF.RCTU DOINA
buna noastră prietenă n trecut în neființă. O deplîng sincer fami
liile Uzonovici, Stanca, Pohl, Herman.

Condoleanțe familiei îndoliate. (3209).

\ EC INII din scara IV, blocul 97, strada Republicii, sînt alături 
dc familia greu încercată prin pierderea celei care a fost

CIIERCIU MARIA DOINA
o bună vecină și femeie dc omenie.

Nu o vom uita niciodată. (3210).

COLECTIVUL Liceului industrial Petroșani este alături de 
familia îndoliată, in greaua încercare pricinuită de pierderea 
celei care a fost scumpa noastră colegă

CIIF.RCIU DOIN A
ii vom păstra o neștearsă amintire. (3221).

COMEMOR 4RI {

Au trecut șase săptămînî de cind scumpnl nostru 
PARIZER MI HAI (32 ani) 

ne-a părăsit, lășîndu-ne o durere sfișietoaic
Nu-ți vom uita niciodată bunătatea și sufletul ales. Otilia 

Mirela. Morena și Claudiu. (3213).

LACRIMI și triștele pe mormîntril iubitului nostru băiat 
PARIZER- Ml'MAT

de la a cărui fulgerătoare moarte >e împlinesc șase săplămini, " 
Te vom purta în suflet pină ia stjrșitui vieții (3213).

.

HOROSCOP
i IKS.kTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Preocuparea de a vă face plăcut 

celor din iur nu are nimic rău 
In ea, dacă nu devine scop în 
•ine.

PEȘTI
(19 icbru.irie — 20 martie)
O zi agitată. Evitați exaltările 

care vă pot pricinui căderi.
BERIlFf

(21 martie — 20 aprilie)
Dispuneți de o bună dispoziție 

reconfort'in' mobilizatoare
I IUR

(21 aprilie — 20 mai)
Veți trece p. m faze alternați'.'- 

ck pesimrm optimism
Cl Ml \l

(21 m i| — 2| iunie)
O zi in'-’’ i. m.u ată <l< mo

mente n di le ui a u .
R H

de o mulțime de mici evenimen
te fără importanță.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
Vă puteți lăsa condus(ă) de in

tuiția dumneavoastră care-și dă 
.astăzi măsu a propriei valori.

BALANȚA
(22 septembrie — 22 otcombrie)
O dragoste la prima vedere v-a 

pus pe «înduri. E un semn bun.
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)

Oaia care behaie iși pierde 
îmbucătiii a.

S AGETATOR
(22 noiembrie —• 2(1 decembrie)

Trebuie să grăbiți realizarea 
ambițiilor dumneavoastră. nu 
neapărat a celor de bogăție și 
renume. *

( APRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Consolidarea situației dv. gene

rală se va confirma în curînd și 
efectele se vor simți in mod real.

Pentru timpul dumneavoastră liber

(23 iulie —
Există ri cil

2'2 .illgllsf)
Bți iimbar.'ral

8,00 Micii d< jun T' 19,00 Melodii îndră.g'te
>,00 Pro P.itri.i. 19,15 Teici nciclopedia.

10.00 Ac 1 i.ilități t’0,00 Actualități.
10,10 Rilbrl i din inul Huile 20,40 Viața Parlamentai.!

in limbile ni.it'hi.ua și gei- !,0; Film aiȚisti -.
man.i (i . ltiai< ). Illima frontiera.

I 1.10 Roman foileton (rcl'i.u e). Producție a liuhouiilor
12,00 Ora de muză i mericanc.
13,00 Actualități 22,45 Mapamond
12 10 Istoria religiilor 23,15 Invit :țic la varietăți.
13,50 Telc-cl til». 0,05 Actu.ilitMi.
17,00 Feriți.vă dc iniig.it u, 1 0,10 l’ilm serial
1O/V) Campionatul mondial <5- Ai ix Aluni iu

nat;.tic 1 ,011 \ i< 1<i .col.

SOȚI \ și fiicele anunță cu adincă durere împlinirea a 40 zile 
dc la dispariția prematură din viată a cehii care a lost un bun 
soț și tată

MUREȘ AN \ tSll.t
care va ramine veșnic in sufletele noa Ire (3217).

PĂRINȚII anunț.i cu adincă durere împlinii ca a 10 dc zile 
de la dispariția prematură din viata a <■ lui care .i fost un bun fiu 

mhreșan ’v \sh.f
Nu 1 vom uita niciodată. (3218).

PIOS omagiu la împlinirea a 10 dc zile de la dec'sul cum
natului

MUREȘ AN V.ASILf
Nu te vom uita Familia V Iad. (3216)

SO'I’I A și fiul anunța cil ncm rginit.i durere împlinirea a doi 
ani de cînd destinul crud ne-a despărțit de iubitul nostru

ALB GHEORGHE (OCSI)
Amintirea lui va rum.ne veșnic in inimile noastre (31.0).

•SOȚI \ și copiii Urnirile împliniri . 1 pntru mi de la di pa- 
riția prcmatina a celui care a fo t un bun soț o l ila

VASS ISTVAN
Nu-1 ioni uita niciodată. (3207). .

FIUL, nora și nepoțelele amintesc împlinirea a șase săptânuni 
de la <!cccrttl colul caro a f<r I

ClRTA TU\I\N
'■ N'u-i \<im uila i, iciodii!ii '.'II.1'.1). -țS

Rolznli» 0 ■rlmiriUtr»țli» I . frnjant (Ir Nlcolar HMtesrn. rir l Lld".inr l «ecrclarlaf ) 4 16 5?! «reții: IHÎG.1, 4 24 61 
lip.lr'll- I'ipogi ifirt «Ir Nlr-oli» IPIrcinll r>r î. Irlrflp ' 4 1165

hi.ua
iniig.it

