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RĂZBOIUL DJN GOLF
început în data de 17 ianuarie ora zero GMT, războiul forțe-/ 

lor aliate împotriva Irakului continuă cu intensitate. Potrivit a- 
precierilor făcute de sursele guvernamentale ale principalelor țâri 
aliate. Irakului nu-i va fi lăsat răgaz pentru a-și putea reface 
forțele. Bombardamentele aeri-.ne și tiruriJe de rachete susținute 
de gurile de foc ale aliaților au continuat și în ziua de ieri, mii 
de raiduri aeriene distrugînd obiective de mare importanță mi
litară și strategică pentru Irak. Ieri dimineață 12 avioane .Jaguar 
franțuzești au atacat și au lovit un depozit de muniții din Ku
weit, producind mari pagube, fără a înregistra vreo avarie a 
aparatelor franceze.

Joi seara, televiziunea irakiană din Bagdad, lovită de bombe, 
și-a încetat emisiunea, râminînd în emisie doar postul de radio. 
S-au făcut precizări și asupra victimelor. In Bagdad s-au înregis
trat pînă ieri dimineață 23 de morți și GO de răniți. Pagubele 
materiale deși se pare că sînt considerabile, nu au fost încă 
evaluate. După ultimele date furnizate, forțele americane au 
pierdut ieri un al doilea aparat, fără a se cunoaște însă alțe de
talii.

Joi noaptea, forțele irakiene au dat prima ripostă forțelor 
multinaționale lansînd mai multe rachete asupra Israelului și una 
asupra Arabiei Saudite, care a fost insă distrusă in zbor. Cele 
lansate asupra Israelului au ajuns la țintă, două dintre ele lo
vind capitala Tel Aviv, iar altele două ora~ul Haifa. Potrivit es
timărilor făcute nu s-au înregistrat victime, dar mai multe per
soane au fost rănite, iar unele clădiri avariate.

Atacul irakian asupra Israelului complică și mai mult lu
crurile. Guvernul de la Tel Aviv a anunțat că îșî rezervă dreptul 
de a riposta, deși, atit președintele Bush, decepționat de această 
nouă acțiune criminală a lui Saddam Hussein. cit și alți șefi de 
guverne, au cerut Israelului să nu riposteze. Deși loviturile pri
mite de Irak sînt foarte dure, dictatorul irakian nu vrea să ce
deze, fiind sprijinit in acțiunile sale și de Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, care nu încetează apelurile către țările a- 
rabe de a lupta împotriva forțelor conduse de americani (Satana 
de Ia Casa Albă, cum spunea Hussein). Ba mai mult decît atit, 
in țările occidentale, așa cum a amenințat Saddam Hussein, au 
avut loc in cursul zilei de joi primele acțiuni purtate 
de teroriștii irakieni și palestinieni. în Italia și Franța.

Drept răspuns, guvernul italian și cel spaniol au anunțat că 
trupele italiene și spaniole și aparatele de zbor vor lua parte 
efectiv la operațiunile militare ce vor fi derulate în misiunea 
„Furtună in deșert", cum este denumit războiul împotriva Iraku
lui.

Cu toate că In multe țâri organizațiile pacifiste au recurs la 
demonstrații împotriva războiului din Golf, acesta a continuat 
și In cursul zilei de ieri, tot la aceeași intensitate, antrenînd în 
luptele aeriene tot mai multe aparate de zbor și o cantitate În
semnată de exploziv, rachete și muniție. Vase de luptă americane 
se îndreaptă în continuare spre Golf pentru a alimenta cu muni
ție și încărcătură explozivă trupele aliate. Japonia a anunțat că 
a alocat încă 2 miliarde de dolari pentru forțele aliate din Golf.

După ultimele date furnizate, războiul împotriva Irakului 
continuă pînă la retragerea totală, imediată și necondiționată a 
trupelor irakiene din Kuweit, ceea ce constituie scopul acestui 
război.

liftier cj schije
Domnul Andrițoili Ion a in

trat in cofetăria „Tosca" nr. 320, 
din cartierul Aeroport să-și 
cumpere nișle linzer cu mac. 
Prima surpriză a fost prețul care 
s-a dublat, de la 3 lei la 6 iei. 
Nu-i nimic, s-a consolat omul 
nostru, scumpirea asta sigur se 
reflectă în sporirea calității. De- 
gustînd linzerul mare l-a fost 
surpriza descoperind în el o 
autentică schijă de metal. Era

ASTA DA!
în data de 11 ianuarie, războiul 
încă nu începuse, așa că a ex
clus posibilitatea ca schija să T 
ajuns in prăjitură în urma bom
bardamentelor americane. Inte- 
resîndu-se, a aflat că lipzerele 
au fost primite de la Laborato
rul de patiserie-cofetărie nr. 
315. Dacă ar fi înghițit schija, 
nu se știe dacă astăzi mai trăia. 
Neglijența celor de la alimenta
ția publică ne pune In pericol 
viața. Fiecare dintre noi își poa
te aduce aminte că a găsit di
verse obiecte in pîine sau în 
alte produse. Redacția ziarului 
nostru colecționează asemenea 
obiecte pentru ca lunar să le 
băgăm pe gît celor răspunzători. 
Vă așteptăm la redacție. Pînă 
atunci asistăm la trecerea eco
nomiei noastre pe picior de răz
boi. Consumați linzer cu s :hije 1

Vasilc Scbastian DlNCU

Moșule ă se sprijină n băț, păzinibi și nu mioarele ci... merele.
Di unde se vede treaba că in.'iclc discordiei mcă n au dispărut.

l oto: Sorin OPREA

Figaro, așteptat în Aeroport
In capătul Aeroportului funcționa cîndva o frizerie. S-a des

ființat. Fără voia cetățenilor din această zonă a orașului, dar cu 
aprobarea conducerii cooperativei. Oamenii propun să funcționeze 
una particulară. Clienți ar fi (în sensul profesiei). Ar fi și mulți 
de tuns... la chelie. Dar cooperativa nu aprobă voia mulțimii. 
Scopul credem că este să se elimine sedentarismul, să se plece 
dis-de-dimineață pe jos să se poată ajunge la cea mai apropiată 
frizerie, să se stea la rind, desigur în picioare, pentru întărirea 
forței musculare. Pe urmă, din nou pe jos, pentru dezvoltarea vi
tezei de reacție, care, in cele din urmă, ar fi în folosul trecerii 
la economia de piață. (D.N.)

N-AVEM SOLUȚIE
Pentru cetățenii din Dîlja Mi

că cizmele sînt încălțămintea ce 
se poartă în toate sczoanelc. Va
ra prin noroaiele drumurilor des
fundate, iarna prin nămeții de 
zăpadă. Cîn 1 cizmele se mai și 
dezlipesc (deh, calitatea), oame
nii iau drumul orașului, căutînd 

» cîte o vulcanizare, unde oricum 
M prețul este mai mic decît costul 
a unei perechi de cizme. Repara- 
ă rea lor este absolut necesară și 
U din motivul că pe piață nu se 
’ găsesc decît rar și foarte rar. Dl. 
i Lucn Petru, gospodar al cătunu- 
i lui umblă fie astă vară să gă- 
| sească o vulcanizare unde să-și 
J lipească o pereche de cizme. In 
“ august a venit unde Știa că se 
S poate rezolva problema, dar 

domnul care-1 servea a ieșit Ia

pensie. Actualul șef lipea mal 
multe camere de mașini și i-a 
spus scurt: n-avem soluție. A 
mai venit și prin septembrie, 
poate totuși o fi venit soluția, iar 
răspunsul a fost același: n-avem 
soluție. Și se lucra tot la vu'ra- 
nizarea camerelor pentru roti de 
mașină.

Acum cîteva zile s-a prezentat 
și la vicepreședintele cooperati
vei, care i-a explicat: n-avem
soluție. în continuare la atelie
rul respectiv se lipesc toate ca
merele de mașini, de biciclete, 
numai cizmele domnului Luca 
nn Și omul întreabă: „domnule 
este sau nu este soluție” ?

Doici NFAMȚIJ

Cînd dai demnul telegari lor...
Radu Rădoi, conducătorul au

toturismului Dacia 1300 cu nr. 
1 HD 8737 a obținut permisul de 
conducere cu șase luni în urmă. 
Drept pentru care, și-a zis că 
e deja un as al volanului, un fel 
de Ayrton Senna autohton, și 
a dat bice telegarilor putere. Ru- 
lind cu viteză excesivă în zona 
An noasa — Iscroni a prins sub

pneuri o porțiune de zgură, n-a 
mai stăpînit volanul și s-a răs
turnat. Din fericire, n a pățit 
nimic. In schimb mașina s-a și
fonat serios. Acum telegarii stau 
potoliți, iar șoferul mulțumește 
lui Dumnezeu că era singur tn 
mașini, că n-a lovit pe nimeni 
și că e... întreg. (Al. II.)

Cu gura amară
Fiind într-o vară pe litoral, a olo undi no duce in cil ' >m, 

chiar ne gi ăbeam să stăm cu f ii ile (ascute pentru ,i pat. un ie 
nc‘t in-ți ieri ț i robnștii aerosoli, buni la orice, am văzut o familie 
onorabila, zi. înd cu asta dup 1 înfățișarea și comportarea lor 
Și nemții, puzderie in stațiune, erau alezați pe scaune românești 
și la mosc romanești, în jurul unor shop-uri românești, cu con
ținut cosmopolit, dar bin.l berc nemțească. I a c’A.e. Și lespecti- 
vul bărbat din f imilia onorabilă tocmai trecea cu lonm.u ta *,i 
pruncii, pe lingă shop-nl caro l-a Icrinecat in a<i li.il incit a 
râmai cu ochii la el. S-a împiedicat si era cit pe-a<- ■ i pue-n 
nas, noroc cu vigilenta jumătate. Pățania ur.i intui itva comică, 
dar mai ale Iri tă: berea rc-poctiva, care ori.-it do colorata, tot 
berc era, insa ne era-.-i inaccesibilă. N aveam dolari sau mărci. Acum 
unii au. Cei mai mulți nu.

Mi-a v nit in minte intfmplarea a nm vreo dana zd • ci ni 
am v uzul nil berea de pe li con ignațiile dm ti' it, ci ob.ervind 
abundența țigărilor, ba chiar și brichete. Iuti adevăr, țigara tre
bui ■ aprin a cil ceva in lipsa chibriturilor Toate i.e vind la sec- 
toin le eh dulciuri din magazinele <dimint.ii \-l a mai sint lin 
ciitd in cinci. Dar mai ale nu. D.ujli ai cumva pol’t.i de o bom
boană trebuie s.i ți pui pofta-n cui și să iei țigări Bine că sint. 
Nu mu alei nm |;1 I mț n i cind ne clapa nu. ■ m.i .S.. ’'.iilor 
comori i ile le este mal la indemină să ni ofere produse de im
port, unele fără rații dar cit coadă, de- it bomboanele și cio . lata 
de producție indigenă.

Mi aprind o țigară dinlr-un .ortiment lafinat .Silit, slavă o- 
nr -rț ilui. Și gura mi e amarii.

Tibeiîu SI’\T ARII
' ' ,1 A)



2 ZORI NOI SiMBATA, 19 IANUARIE 1991

ALOCUȚIUNEA 
domnului deputat al F.S.N.

Valeriu Biitulescu
în Parlament
15 ianuarie 1991 

(fragmente)
In ședința Camerei Deputaților, din 11 ianuarie, au fost res

pinse toate amendamentele privitoare la reimproprietărirea ță
ranilor cu pădurile ce le-au aparținut cindva. Problema părea 
închisă definitiv. Deputatul ISN. domnul Valeriu Butulescu a 
relansat-o in ședința <k marți, propunind amendamente care nu 
întrunit 187 de voturi din 2|o deputați prezenți.

Pentru a fi admise, amendamentele sale aveau nevoie de 
196 voturi. Din cauza a numai 9 voturi, propunerile n-au fost 
incluse in textul legii. In consecință s-a luat O pauză tactică, fn 
timpul căreia propunerile au fost însușite de comisia pentru a- 
gricullură, ușor modificate (din păcate, in defavoarea lor !) și 
supuse la vot Imend -.montul a întrunit numărul necesar de 
voturi, făcit.du se. astfel, dreptate sutelor de mii de familii de 
țărani. Iată fragmente din această inspirată iuti rvenție.

DOMNULE PRISEDIN IE. DOAMNELOR Șl DOMNILOR,
încerc să fac trece ca de la cultură la aghicultura printr-un 

v „C'odru-i frate cu românul" Dc acest lucru nimeni nu se 
îndoiește, el fund spus chiar de marele Emincscu, dc la a cărui 
naștere se împlinesc astăzi 141 de ani

Ieri, cind s-a votat repunerea țăranilor in proprietatea pădu- 
rdor pe care le-au avut cîndva, majoritatea celor prezenți au 
votat „pentru”. Problema a fost totuși respinsă datorită unui 
pun, t neconcludent din Regulament (...) Voi da o interpretare 
matematică articolelor 93 și 112 din Regulament. Articolul 98
prevede că legile se adopt i . u votul a jumătate plus unu din
totalul deputaților. Art . olul 112 prevede i Adunarea Deputați
lor lucrează legal in prezența a jumătate piu-, unu din totalul 
deputaților. lătcrpri-tarea matematică .se i -zumu la analizarea 
cazului limită Să zicem ca avsm in sală :juorumul minim, adică 
jumatati plus unu Adunarea lucreaz-i Ierul. Supun m la vot o 
lege importantă. cam < -ie legea funciară. Toți deputății prezenți 
votează [K-ntru. cu <■ unuia, care abține. Legea va fi
respinsă, deși mm ii, a1 olul nimeni n-a votat împotrivă Ab- 
su’.l'il car:- remită din aceasta interpretare are următoarea jX- 
p'iințiC" in datele probi ‘mc- --a trecurat o ipoteza falsă. Se con-
sideră f j toti < ei al> senți votează „împotrivă”. Ori se :știe cu ci
lipse-, nil p ' t ; J fâ ui', imp itr.vâ, ci pentru ' 'i a’i ti uluiri în
oraș (.

.sil OR si DOMNII OR
( .,i.’j, m . ! M ; ■ 1 1 . ■ I - . . ■ <.:v L»U' .a • • hV- lli juri li i :

/ 1 un hi a’ i;a iib •!. ; ai ută din
jur r . i CîU 1 ' im ,i ,• n. \ no. it U.)

, -v •' n ,, ni e , i ■; ni li p.C- ' .: ‘-1 ’ ai a?‘l:'Uincnl.i in

l < t : * i ru ll ‘ ii'iic .: ț'j l:? i ii uri > ji
fl'l 1 -n' >’ CI 1!' i . 1 II c:.: •! , i nunii - lj'< ; UNIE ȘI i!F \I

> ■ • 1 ,"l ■■ . ml : im or* |ru , 1. pentru C-
< onnm i n ilb.-ii •’ i F. ’• -:nl i 'iflu-t' l. ii. In ulti-
Mii ai î i. i ■ ■ li < uf - h" ! (': 1 1 i - 1 ni pij, «ie

Tr-', Ol C.l .■ :..idii iu ie a ici.ile^ *, > -mJoi rar nun; ii
f i ar.* i ne dl pi r-in. ... ’i. rl ir ga? in'eaza r> in ii buna gos-
p<uI ne a a >. în l; ut cil timp au fo t proprietari, țăranii
n j ș'-.ai d.s'.ia- j>'.durii. Diuipoti iv ă, le-au i xpl.-.-.'at cu o grij i 
densei>i' i

4) Pentru le; mile eu p.'unint arabil puțin, aceală pădure nr 
putea deveni pentru țaiani un obiect al muncii.

Zt. i dc mii dc familii, care au avut cindva In proprietate 
păduri, așteapta să fie repuse în drepturi.

Dau citire amendamentelor, precizînd că textul lor poate fi 
îmbunătățit :

„In regiunile <le munte și deal, pădurile cuprinse intre tei c 
nurlie agricole se vor rigla. la cerere, țăranilor, in suprafață dc 
cel mult 5000 mp. pentru a fi gospodărite și exploatate in regim 
silvic fără a putea fi defrișați”

Lanțul slăbiciunilor sau povestea grevei
Nimic mai greu dc stabilit cu 

exactitate adevărul atunci cind 
un conflict, ajuns în starea cri- 
tiv» dc grevă a foamei, este 
consecința nu a unei greșeli, ci 
a unui lanț al slăbiciunilor, co
roborat cu impresia unora că 
își pot rezolva problemele prin 
presiune și șantaj. Așa s-a în- 
timplat și la Aninoasa, unde au 
greșit, în lanț, primăria din A- 
ninoasa, directorul minei și în
treaga comisie de locuințe, lide
rul sindical Frideric Cirlig și 
chiar grevistul, electricianul Ni- 
colae Bitan

Consider că s-a greșit, deoare
ce nu s-a aplicat legea, s-au 
folosit presiuni mai mult sau 
mai puțin amicale. Și s-a acțio
nat cu inconsecvență. Faptele sînt 
de-acum cunoscute, există do
cumente pro și contra, fiecare 
dintre cei implicați au căutat 
argumente, scuze. Mai puțin O 
soluție. Cu excepția Primăriei 
Petroșani care a acționat pen
tru dezamorsarea tensiunii și 
soluționarea conflictului.

Primăria Aninoasa a repartizat 
minei 10 apartamente In blocul 
CI. In discuția preliminară re
feritoare la repartizarea nomina
la a locuințelor, primăria a su
gerat minei ca patm să fie o- 
cupate de anumite familii. între 
ele și apartamentul cu nr. 1. 
care urma să fie atribuit fami
liei Bitan. Așadar primăria și-a 
depășit atribuțiile, repartizarea 
locuințelor fiind obligația comi
siei dc la EM Aninoa'a. singura 

Din ev in ce mai des, colegii îmi jură că sint din ce in ce mai 
deștept.

Desen dc Vilii 1OCOTA

care hotăra asupra ordinii de 
priorități și asupra repartizării 
apartamentelor. Două zile mai 
tir; iu, Laerul sindical, Frideric 
Cirlig, a făcut presiuni violente 
la mina asupra șefului serviciu
lui administrativ, domnul D.’i 
robita. Acesta contesta atribui
rea apartamentului nr. 1 fami
liei Cirlig. Modul cum a proce
dat liderul sindicatului este în 
afara oricărei norme dc conduită 
morală.

S-a convocat în ziua dc 10 
decembrie o altă Comisie de 
locuințe. Conform procesului 
verbal întocmit, comisia dc lo
cuințe a fost ilegal constituită. 
Era compusă din directorul mi
nei. ing. M. Pctrescu, șeful bi
roului personal — sing. P. Iti- 
tesc și tehn. Virgil Dezrobitu, 
șeful serviciului administrativ. 
Nici unul nu reprezintă sindica
tul. Or atribuirea locuințelor este 
și o treabă a sindicatului. Cum 
să ai încredere intr-un sindicat 
al cărui lider arc in tactica lui 
presiunile și violența de limbaj? 
Cei trei au repartizat aparta
mentul 1 lui F. Cirlig. De aici, 
parlamentări, certuri, amenin
țări, calomnii, urmate de ultima 
soluție: declararea gre
vei foamei. I.a dosar 
s-au mai adăugat piese denigra
toare la adresa lui N.B. și F.C. 
S-a încercat acreditarea ideM 
că N.B ar fi comis ilegalități, 
in calitatea pe caic a avut-o an
terior (președinte al Asociației 
de locatari nr. 1). Am văzut scri

sori, copiile unor sesizări că'ie 
Poliție și Procuratură, cu privi
re la activitatea lui N.B. Sesi
zări dezmințite dc domnul N.B., 
care susține, conform proccsu- 
lui-verbal dc predare-primire, din 
4 decembrie 1990, că totul este 
invenție. Se amestecă două pro
bleme distincte : problema lo
cuinței și situația de la Asocia
ția de locatari. Unde dacă se va 
prqceda la o verificare financia
ră, se va stabili adevărul.

Deși este pe cale de destinde
re, situația rămîne tot tulbure. 
Deși s-a reorganizat comisia de 
locuințe a minei, fiecare dintre 
cei implicați a priceput că pre
siunile nu au rost.

II. ALEXANDRESCU

Iste legal 65 la siită
Răspunsul pe care îl dăm la 

scrisoarea doamnei Nicoleta Ma
tei va interesa și alte persoane 
aflate în situația sa. Dumneaei 
este salarită a ICS Mixtă Vul
can. în prezent, °ste în concediu 
post natal de îngiijire a c^pilj- 
jvi. întrebarea ce ne-a adresat-o 
este dacă, în această situație, are 
dreptul să primească integ.'al 
suma de 750 de lei, compensație 
la salariu în urma liberalizării 
prețurilor. Corespondenta s-a 
arătat nedumerită de faptul că 
a primit doar 65 la sută din a- 
ceastă sumă. „Precizez că la 
IC Vulcan această sumă s-a 
dat întreagă și dc asemenea la 
IM Vulcan", relatează doamna 
Matei. Nu cunoaștem sursele 
dumneavoastră de documenta
re, doamnă Matei, dar intcresîn- 
du-ne am constatat că și la a- 
ceste întreprinderi compensați
ile acordate salariatelor aflate 
intr-o situație similară cu a 
dumneavoastră sînt tot de 65 la 
sută. Pentru că așa se specifică 
in Ilotărîrea Guvernului nr. 1163. 
Persoanele care, conform Decre
tului 31 din februarie 1990, au 
întrerupt activitatea în vederea 
îngrijirii copilului pin I la un an, 
prinț-;c 61 I i sută din compen
sație. Am stăruit asupra acestui 
răspuns tocmai pentru a lămuri 
problema. (Gh. OLTEANU)

Pirici cu ki! gramul
l.a garderoba băii minerilor de 

la EM Aninoasa, din cauza ip- 
sei deratizării și a curățeniei, 
precum și a întreținerii proaste 
a spațiului, sînt purici. Ncpotco- 
viți, dar răi. Se așteaptă sanepi
dul să facă... crima. Domnul ca
re nc-a vizitat la redacție nc-a 
spus că zilnic trebuie să-i poar
te în spate, ducindu-i de la mi
nă acasă și înapoi. Pe lingă alte 
rele, se vede că mai sînt și des
tui. . purici. Pe cînd păduchii ? 
(D.N.)

€
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BUNE...
CABANA. Un eventual top al 

celor m.ii ospitaliere cabane din 
împrejurimile pitorești iile Văii 
Jiului, ar situa pe primul loc 
-Căsuța din povești", din ma
sivul F'aring. Acum, fn plin se
zon Hr șrhl, ur loc d< cazare 
poate fi obținut fk>ar < ii antici- 
( .‘ic, datorită multiplelor soli
citări Dc re? Ia Căsuță din 
povesti turr tul găsește acea 
ambinnță familiară după care a 
linjit am rle-a rîndiil. inrcpînl 
cu burat ui.i, etnățeni i și caza
re,, >i tcrminînd ru posibili, i- 
tih’ d,- agrement I

G\I ERIE. In Zona ■ unoscut.i 
rl. Io. almei sub numele de -Tirii, 
au inceput lucrările la o galerie 
<l<- mină Galeria este amplasată 
p< un afloriment de cărbune 
I entru cercetarea straielor 17 — 
18 și face parte din lucrările de 
investiții ale minei Cîmpu lui 
Neag (V.S.)__

CONCURENȚA Prețul mere
lor oferite la vinzare în unită
țile dc stal cunoscute mai bine 
după vechea denumire de Apro
zar, se mențin la 15 lei kilogra
mul. Calitatea merelor este n- 
cccași ca pe timpul vlnzării lor 
cu 8 lei kilogramul. Noroc cu 
concurența rle pe piața liberă, 
unde tot cu 15 lei kilogramul se 
pot cumpăra mere pe alese și 
de alitate net superioară I

în ce)., din urma s-ar pillca 
ă vină ..gtndirea" comercială la 

< a|> și celor ce au scumpit mc 
rele peste măsură I (V.S.)

JOI. 17 ianil.iri . reporterul a 
lost intiebat di <e n-a apărut 
..Zoii noi" la Aninoasa 
S I ti p o a r e I Ziarul nos
tru o afla pe piață încă de la 
prima ora a dimineții. Am veri
ficat in Jurul orei 14 dacă ziarul 
a ajuns sau nu. Nici la abonați 
nu l-am găsit și nici nu l-im 
putut cumpăra de undeva Ce 
spune serviciu] de difuzare a 
pre'el ? (A). II.)

JOC N(| un joc dc societate 
se practică in Petroșani „Undc-i 
trăgăloarca 7” Asemănător ce
lui cu alba-neagra Diferența este 
că, în acest caz, personajul prin
cipal este bila pe caic trebuie

siî o descoperi sub <ari din cele 
trei cutiuțe este ascunsa Dar 
mai important pentru cei caro 
minuicsc cu măiestrie cu linele 
sînt fraierii din jur. Și. zău că 
sfnt l-am văzut cu ochii inci. 
Unul a dat pe loc 600, dar n-a 
dibuit bila. Alaiuri o fzineie, cu 
lacrimi In ochi, trăgea ;lc el. R<- 
semnat bărbatul a urmat-o. „Dar 
să fiu al dracii' dacă n am vă- 
z.ut-o”. glndca el cu voie tari'.
(Gh. O.)

N-AVEM CĂLDURĂ l La u- 
ncle blocuri din cartierul Aero
port nu se livrează de anul tre
cut nici un grad de căldură șl 
nici un gram de apă caldă. în 
schimb banii se încasează cu 
regularitate de către IGCL. Ni
meni nu ia nici o măsură. Gea
murile sînt înghețate ca și su
fletele celor ce n-au suflet pen
tru locul lor dc muncă! (D N.)

CINE I l’AGUBAȘUl ? în 
oara zilei <le 17 ianuarie ;i.<. I'1 

autobuzul care a plecai pe la 
ora 21, spre Aninoasa J,n l’iața 
Victoriei Petroșani, a fost găsit 
un act important F.sfj vorba dc. 
o dovadă prin caro sc atestă că 
un aparat TV se află m r- p,ora
ții Pe dovada figurează, din 
fericire, adresa păgubașului, dai 
nu și localitatea: Popa Doina,
3/18, Un binevoitor a ndu la 
rc dinții dovada Așteptăm păgu
bașii!1 I

ClT DE DEPARTE E PÎNA 
LA LIVEZENI? Pentru desfă
șurarea în bune condiții a proce
sului de instruire și de coordo
nare, la Centrul de salvare mi
nieră se impune cu necesita.ei 
creării unui fond documentar 
constind și din publicații de 
specialitate, ziare, reviste do. 
In acest scop, centrul arc mo
numente la 11 publicații. D ir, 
deși sîntom in .< doua parte a 
lunii, la centrul ele salvare nu u 
.iiiins nici o public,"țic. nici cel 
puțin din cotidieni' E chiar atît 
dc departe sediul Centrului dc 
alvarc minieră din lunca Live- 

zeniului d< oficiul . PTT ? (1 D.1

Rubrică realizată <le 
Viori*) STIiÂUT

Șl NEBUNE
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„DACA DRAGOSTE NU E, NIMIC NU E“
Filozofic vorbind, adevărul este 

unul ingur. E un lucru .știut 
>i numai cei ce sint in necu- 
conștință de cauză consideră va
labilitatea multiplicității adevă
rului ca dreptate numai și nu
mai a lor. Cu alte cuvinte, ome
nește spus, fiecare are adevărul 
lui peste orice demonstrație filo
zofică, practică sau omenească, 
însă nu despre adevărul ca și 
categorie filozofică, vrem să vă 
reținem atenția, ci despre un 
fapt ce vine Să confirme, încă 
o dată, că in viață fiecare om 
are, sau vrea să aibă, propriul 
adevăr. Iată insă faptele. Dom
nul Zaharia Ciuntuc din Lupeni, 
ne-a adresat o scrisoare, dindu- 
nc asigurări că adevărul e de 
partea lui. Noi am publicat-o 
săptămîna trecută, in articolul 
„Casa cu bucluc". Cum era de 
așteptat, fosta sa soție ni s-a 
adresat urgent, completind cele 
spuse de fostul soț cu mai multe 
elemente, pentru a întregi ima
ginea cititorilor despre acest 
caz. Dl. Ciuntuc a „omis” să ne 
spună că, împreună cu d-na Ma
riana Iușan (fosta Ciuntuc) are 
trei copii, nu unul singur, cum 
ne-a spus nouă A „omis” să ne 
spună că Jînsul a rămas in a- 
partament eu un singur copil, 
care, după cîtva timp, a plecat 
la mama sa. Marna locuiește cu Glieorghe ClIIRV \SA

( i iști,in FAR \

...Intr-o dubă, din comuna 
Carani — Timiș la București. 
Așa s-a încheiat prima parte 
a relatării minerului pensionar 
Iosif Krausz din Petrila. Acest 
drum este începutul calvarului 
din tinerețe — „prețul” scriso
rii adresate unui ziar central 
in care își scria indignarea față 
de o nedreptate a istoriei post
belice — deportm ea miilor de 
etnici germani din România in 
URSS.

— E i. în București... Unde 
anume ?

— Pe „Rahovei...", o „adresă" 
de care a auzit multă lume. Do
uă săptămini, cit a ținut anche
ta, am fost ținut la secret, sin
gur in celulă. Am fot du-, la 
audieri, legat la ochi, să nu văd 
pe nimeni, numai ani hetatorii 
A urmat Jilava, tot la secret, 
timp de 3 luni. Apoi Pite.știul, 

luni. Socuta mia fojț pecetlui
tă încă Înainte do iunie, rind

■a Indic <t ancheta. Din ’l mai 
ț.'i a fo'-t <-mn.ită decizia de 
intern .'■■■- . D >r mi am s ărut nici 
n zi ordoni ele munci Am ‘ i* 
numai în penitenciare.

— V-ați leriinrr.cut vino-,ăi,a?
— N-aveam cc Decît o atitu

dine diișmanoa-ă. N-am fost 
nicicind dușmanul acestei țări 
unde in- tm născut Și am reș- 
p:n- și im,a imputare a anihc 
tatorilo: <ă pentru războiul Ini 

chirie intr-o cameră din aparta
mentul unei familii (după cum 
nc spune d-na Iușin, care arc 
totuși înscris pe buletin domi
ciliul in fostul apartament). Nu 
ne-am propus să dezbatem nici 
motivația neefectuării mutării 
pe buletin, nici afirmațiile con
ținute de sentința judecătoreas

in numele adevărului
că. De asemenea, dl. Ciuntuc a 
„omis” să ne mai spună și fap
tul că a existat și un proces de 
partaj .și o sentința, conform că
reia bunurile acumulate in tim
pul căsătoriei au fost împărțite 
în egală măsură, deși fosta sa 
nevastă a rămas cu trei copii și 
după spusele sale, nici împărți
rea nu s-a făcut chiar în mod 
egal, fiind avantajat dl. Ciuntuc. 
Cum insă împărțirea s-a făcut 
pe baza sentinței judecătorești, 
bunurile împărțite fiind nomina
lizate pentru fiecare parte, noi 
o considerăm ju*tă și legală, în 
întregimea ei. Conform acestei 
sentințe judecătorești nr. 3946/23 
decembrie 1988, beneficiul con
tractului de închiriere pe apar
tamentul cu pricina a fost atri
buit lui Zaharia Ciuntuc. Moti

Hitler, populația germană poar
tă o vină colectiva...

— După eliberarea din deten
ție, în '5-1, n-ați scăpat de neca
zuri ?

— Am scăpat de pușcărie, dar 
liber tot n-am fost A urmat do
miciliul forțat la Tărtășești, în 
Județul Dîmbovița. Am fost li

Adevărul sc cere spus în înlreariiiie

DEMOCRAȚIA SE ÎNVATA GREU• •
ber, dai n-am avut voie să fa<- 
nici o mișcare fără avizul șefu
lui de post si al ofițerului de 
securitate. Am lucrat la un Gos
tat Așa <ui trecut Tiptumînnc. 
lunile, anul. După un an, cu 
toată umilința iferită, v.ăzînd 
că 'firșitul caznelor melc nu se 
Întrezărește, m-am adresat co
mandantului După un timp am 
primit un răpim' neașteptat: mi 
.-a a Ins la < Jno’.lință . ă pot 
scap i d< regimul de (Ionii aliXi 
foiț.it numai da ă, p litrii i 
bilitare, mă duc să I i'-rez l.i > 
mină In V,iic;( Jiului. \ (ost " 
soluție ! M- un bucurat Puteam 
in fine. «A redevin librr Mi-nn 
amintit că la Pitești, in timpul 
detenției, an unrsciit in 1 n 

vația instanței judecătore ti cn 
simplă: doamna Iușan, care. a 
părăsit apartamentul din aprilie 
1988 nu și-a man.festat dori! a 
de a rămine în apartament, a- 
vînd unde să locuiască.

Numai că deși există o sentin
ță judecătorească rămasă defi
nitivă, doamna Iușan nu o recu

noaște, susținind și acum că a- 
ceastă sentință este injustă.

D n nou sîntem nevoiți să a- 
preciem că o sentință judecăto
rească rămine totuși o sentință 
pe care o dă o instanță. Aceas
tă instanță știe mai bine decît 
noi, pe baza probelor și faptelor, 
să aplice legea. Dacă d-na Iușan 
are altă părere... Este posibil ca 
dînsa să aibă dreptate. A rămas 
cu doi copii și apoi a venit la 
ea și al treilea, care fusese în
credințat pentru întreținere ta
tălui. în aceste condiții aparta
mentul a fost dat domnului 
Ciuntuc. Dar așa a hotărît in
stanța judecătorească, indiferent 
de părerea unora sau altora. 
Cu toate că a existat și există 

foarte ctimtecade din Petroșani. 
A fost preotul Gheorghe lacob. 
Am venit la Petroșani, m-am 
dus la preotul lacob, care a vor
bit cu inginerul șef de atunci 
al minei Petrila, dl. Aurtd Dula. 
M-au ajutat și, zic, ori de citi 
ori mă gîndesc la ci: „Dumnezeu 
■,ă-i odihnească

Așa am devenit miner, cetă
țean al V iii Jiului. M-am cali
ficat, am făcut armata tot aici, 
din '56, la 1’et.rila și Lupeni, în 
cadrul fomini DCSM. Apoi am 
revenit la mina l‘“trila; am de
venit șef ie elumii. șef de bri
gadă, apoi .ar', l i-ier . piuă la 
pensie, în it.i \ . , m-am însurat, 
am lui copii

Să vă trăia ■••fi, iar dum- 
i,ra ■ ■-ii-I i ă multă .ănătatc. Dar 
încă : ev i ci < ■- .sentimente re
trăit! k ni de ch n caic v-au 
întunecat t încrețea ?

După mulți ani de atunci 
vă pun sincer nu-mi parc rău 
dc . <• ii.i făcut. Nici p litru fli- 
ffirințele îndurate fără vr-o
vinii Am făcut tot cc am lâc'it 

încă sentința judecăto ea- ă. con
form căreia apartamentul a fost 
atribuit domnului Ci'.in'uc a in
tervenit TCH Deva, proprietarul 
apartamentului, pentru a cerc 
evactiartea domnului Ciuntuc 
din apartament, tot pe cale ju
decătorească. Specificăm pentru 
a sc cunoaște exact, că doamna 
In.șan lucrează in cadrul TC1I, 
brigada.din Lupeni, ca gestiona
ră la magazia de materiale (du
pă spusele dînsei). Deci c lim
pede că interesul dumneaei a 
coincis cu interesul TCH, pen
tru a-și păstra apartamentul, a- 
tît TCH cit și doamna Iușan.

Am oferit aceste amănunte, 
nu datorită atitudinii războini
ce cu care a venit la noi, impu- 
tîndu-ne că dreptatea este de 
partea ei, ci pentru a crea posi
bilitatea cititorilor noștri să pă
trundă singuri adevărul. Asta 
este situația. Cind un el și o ca 
trăiesc 7 tini in concubinaj și 
abia apoi se căsătoresc, cînd au 
împreună 3 copii și totul se 
transformă în ură, în loc de 
înțelegere, cînd se alege drumul 
tribunalelor, e clar că dreptatea 
și adevărul au — și pentru unul, 
si pentru altul — mai multe fe
țe. Vorba lui Marin Preda: „Da
că dragoste nu e, nimic nu f".

pentru semen,i mei — tic ger
mani, fie Ide alte etnii, pentru 
toți cei care au avut di' suferit 
fără vina, in perioada războiului, 
ca și după război 
ca victime ale dictaturii. De
tenția mi-a oferit prilejul să 
unosc oameni dcoebiți, capa

bili să spună NU nedrept-.ților.

i sulele pentru apărarea onoa- 
roi ă demnității omenești, lată 
un singur e emplu care m-a 
Cllccrit prin inteligența și gene- 
rozit ițea Im profesorul univer
sitar Zâne Gr, orglie. Un lider 
al PNT-ului din Inși. Și știți de 
cc a ajuns la închisoare ? A 
preferat să sten la închisoare, 
rcfuzînd să fie ministru In G J- 
vcrnul comunist.

— Aveți și insatisfacții ?
— Da, am Va spun una: deși 

a fost Revoluție, și am scăpat 
dc dictatură, necazurile cinici
lor germani Încă nu •- au sfirșit. 
în anul 1990, aii emigrat in Ger
mani i 111 13f} înseamnă că Ju
mătate din germanii din lb>mA- 
ma și au părăsit țara (lupa ci-

— Cind nu tn ii ui n.mic de
cent de spus despre tin... taci 
mor.i ti

— înainte credeai pe ascuns 
din frică, acum le e frică pen
tru cu tot'Jși cred.

— Acceptind ideea ca umor, 
oamenii gîndesc ca tine, va tre
bui sa accepți și ideca că u- 
ncori nu gîndesc...

— Dacă vrei să te privească 
femeia cu care mergi pe stradă, 
las-o să se plimbe cu celălalt...

— Dacă pasiunile puternice au 
viață scurtă, atunci cele b male 
nu ap viață deloc.

— Nc amintim prinVi iubire 
numai pentru că n-a l'ost ultima.

— Unii văzindu-și umbra des
cind cred că se înalță, cînd de 
fapt apune soarele.

• — * «MV t M* * MMB • 
(i î N i: IJ R I

"" * • MM » MVV • MM « »
— Te-ndcpărtczi de ea ca să 

te convingi c-o mai iubești și 
îți dai seama că nu te iubește.

— Noi oamenii simpli avem 
niște reguli: nu e dc-ajuns sii-ti 
pui trupul sau sufletul in vi
trina, trebuie să Ie și îmbraci.

— Dovadă că oamenii sint
buni e tocmai existența celor 
vii printre ei, atit de ușor deo
sebiți. Vai de țara în care sini 
numai oameni de b,ne.

— Cînd- femeia cu cmc tp să
ruți privește peste umăr j) tău 
în „altă parte", închi în zadar 
ochii.

— l’oatc fi necivilizat -faptul 
c i rizi de c ineva, dar poate fi 
admirabil modul în care o faci?

— Exist ■ oameni „ț’irrn” și 
oameni „corabie" : au nevoie 
unul de celălalt, dar nu vor 
rămine leg i unul do celălaF, 
toată viața.

— Pentru unii i gîndi e su
ficient, pentru alții a nu gindi 
e vital. Primii m nevoie de mai 
mult iimiu, ■dălți de mai mul
1ă forță.

— I rr-lcle ’ e o fericire trc
cu' i, furi, ,r? 
tel-- , i

i c o tristețe neîn-
t< , a.

— ( ind p ’ezî tristetea, gc-
n ul <e buc i a: , jnd cînti t'Jcu-
rii. ■•■naii intristează.

— Da<ă .1 i cind trebuie să Ir
Op cei, '■ > >rni totdeauna la
fimp>.

— D. ică o femeie ntl-i răspun
d,■ ri’. ,ii:| ii ■ nu înseamnă c:<
te preferă p i ne, ci poate cit
a ite’.(;/o mai m ilt dc la cl.

— D ipă ,, ci cîștigat drept.
-ă zboare iu lai -cama că pol
doar 'î n,;,' ic

ilerca Iui Ceaușei n. Și știți do 
ce ? Pentru <■ democrația ]« 
tare am sperat și pentru care 
mulți. am sufe: it, se naște greoi. 
Am icnzația că multe lucruri 
sint la fel ca înainte. Eu, ca 
mmer și germ.m am fost dus 
înainte de multe ori la plenare
le, de la județ și Capitală, ale 
a?u-z -lor consuli ale oamenilor 
num i de naționalitate germa
na S nu - pus multe acolo. S-nu 
cerut anumite d . pturi firești; 
școli, grădinițe, biblioteci ele. în 
zadar Și după revoluție, SC 
disiută mult, dar <e înec puțin...

— Totuși i limbat mul-
Cliiai li noi, a i, în Vale?

— Ași < te. Avem liliertatc 
In \ .ile.j țiului am obținut sc 
dii pentru l’ninm ii democratic 
al germanilor, av, n .'.cadmițc și 
speram cii, din toamna, vom 
redi ehid • piim.i el.r..i ,1c Școala 
în limba german , s> . totuși, ar 
trebui mai mult, rn,. mult e- 
chilibiu, •. e titiidr,., c.i ' tnicii 
germani i nu mi plete din 
țara lor d< ba-ăm . A' ii trebuie 
ca to.it in timei,: du laturii,
foștii deport. ți si deținuți să 
fie despăgubiți. Șl un lucru nu 
trebuie uitat: demo. rația și bu- 
n istaroa sc nasc doar dm ..dc 
viir și efort, chiar < i transpira 
țic...

loan DUBI lv
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ZORI NOI SiMBATA, 19 IANUARIE 1991

Știri din țările baltice
J

Pentru timpul dumneavoastră liber

Trupe sovietice ale Ministeru
lui de Interne au deschis focul 
împotriva unui camion in capi
tala Letoniei, Riga. Acesta făcea 
parte din baricadele ridicate de 
populație în suburbiile oralului. 
Șoferul camionului a fost ucis. 
Știrea a fost comunicată de o 
ziaristă letonă. Populația se află 
în stare de alarmă în așteptarea 
unei eventuale intervenții mili
tare sovietice. Școlile sint închi
se, iar in catedrala orașului a 
fost amenajat un post de prim 
ajutor. Radio Riga a apelat la 
popula,ie să vină să-i schimbe 
pe cei care au păzit în timpul 
nopții Parlamentul, clădirile Ra- 
diotcl’viz unii si baricadele ridi
cate în diverse puncte ale ora
șului. Potrivit relatărilor, la am
bele capete ale podului care

— în urma bombardamente
lor forțelor aliate, 6 rampe mo
bile Irakiene de lansare a rache
telor „Scut" au fost distruse.

— Bagdadul dezminte știrea 
potrivit căreia 5® de blindate i- 
rakicnc au fost distruse In cursul 
ultimului raid aerian al forțelor 
aliate.

— 7 rachete Irakiene au lovit 
orașele Haifa și Tel Aviv din 
Israel. 

leagă orașul de insula pe care 
se află televiziunea, sint pregă
tite materiale pentru a bloca 
accesul pe pod. Sute de persoa
ne, cu camioane și autobuze, se 
află masate în jurul televiziunii.

☆
Sute de mii de lituanieni au 

luat parte la o procesiune so
lemnă pe străzile capitalei Vil- 
nius cu prileul înmo, militării a 
nouă dintre compatrioții >or u- 
ciși duminică de trupele sovieti
ce. Procesiunea spre cimitir se 
întindea pe o distanță de trei 
kilometri. Mai devreme, fusese 
celebrată o slujbă funebră la ca
tedrala centrală din oraș. în 
fața catedralei au fost rostite 
cuvintări de solidaritate cu lupta 
poporului lituanian. Vorbitorii 
reprezentau orașul Moscova, Fe

NOUTĂȚI OIN GOLF
— 64 de avioane israeliene s-au 

îndreptat spre Arabia Saudită 
in două serii, după cum relatea
ză surse din Damasc. Israelul își 
rezervă dreptul de a survola te
ritoriile statelor din regiune pen
tru a riposta la agresiunea ira
kiană. 

derația Rusă, Polonia, Letonia 
și Estonia.

☆
Gruparea promoscovită Comi

tetul de Salvare Națională a ce
rut Moscovei să impună condu
cerea prezidențială directă in 
Lituania. Agenția TASS a rela
tat că gruparea a lansat acest 
apel pe motiv ca conducerea de 
la Vilnius se pronunță deschis 
în favoarea violenței împotriva 
comuniștilor și familiilor aces
tora. Comitetul dc Salvare Na
țională pretinde, de «asemenea, 
că liderii liber aleși de la Vil
nius încurajează con
fruntarea deschisă cu Armata 
Roșie. Gruparea afirmă că si
tuația din Lituania poate duce 
oricind la o vărsare de singe 
la scară mare.

— Francois Mitterrand a con
damnat atacul irakian asupra 
Israelului.

— Marea Britanie a făcut un 
apel ca Israelul să nu riposteze 
la atacul Irakului asupra orașe
lor Haifa și Tel Aviv.

— Ministrul suedez al aface
rilor externe a caracterizat ata
cul asupra Israelului drept o 
greșeală a dictatorului Saddam 
Hussein.

19 IANUARIE

8,00 Micul dejun TV.
9,00 Rom in-foileton (reluare). 

Prețul succesului.
9,55 Rubrici din emisiunile în 

limbile maghiară și germa
nă (reluare).

10.55 Actualități.
11,05 Pro Patria.
12,05 Ora de muzică.
13,05 zXctualităti
13.15 Istoria religiilor.
13,45 Tele-club.
17.30 Mapamond.
18,00 Dodo-ring.
19.00 Melodii îndrăgite.
19.15 Teleenciclopcdia.
20.00 Actualități.
20.40 Viața parlamentară.
21,05 Film artistic

Tarzan in Manhattan.
22.40 Tetesport.
23.10 Melodii nemuritoare.

0,00 Actualități.
0,05 Film serial.

Max Monroe.
0,55 Video-discotecă.

20 IANUARIE

8,00 Micul dejun TV.
9,00 Universul copiilor.

10,00 Actualități.
10.10 Film serial pentru copii. 

Nonni și Manni.
10,35 Lumină din lumină,
11.30 Viața satului.
12.30 Hora satului.
13,00 .Actualități.
13.10 Descoperirea planetei.

I.C.S. Alimentara și A.P. Petroșani

13.30 Video-magazin.
16.50 7 x 7.
17,20 Film serial.

Caracatița.
18.30 Invitatul săptămînii. 
19,00 încearcă-ți norocul I 
20,00 Actualități.
20.40 Duminica sportivă
20.55 ATLAS
21,15 Film artistic.

Misiunea Mante Carlo.
Producție a studiourilor 
engleze. Premieră pe țară. 

22,65 Maeștrii teatrului româ
nesc.

23.55 Actualități.
0,00 Show-ul de duminică.

21 IANUARIE

13.50 Horoscopul zilei. 
14,00 Actualități.
11.10 Video-satelit.
15.10 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
15.40 Avanpremieră săptămina- 

lă TV.
16,00 Emisiune în limba ma

ghiară.
19,00 Tezaur.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21,15 Teatru TV.

Joc dublu,
de Robert Thomas. 
Premieră TV.

23,35 Pagini însîngerate în isto
ria României.

0,35 Actualități.
0,40 Music-box.

HOROSCOP
«9 IANUARIE 
VĂRSĂTOR

(29 ianuarie — 18 februarie)
Nimic nu dăunează mai mult 

progresului decît victoria fără 
hi'ii.

PEȘTI
(19 f. hm arie — 20 martie)
Nj < itundați fericirea cu 

distracția. Alegeți doar una din
tre ele.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Evitați să jigniți pe cineva. 
Aveți de-a face cu persoane 
răzbunătoare

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Un tren așteptat do multă 
vreme sosește astăzi. Din nefe
ric re, gara e pustie.

GEMENI
(21 mal — 2| iunie)

Dacă dumneavoastră nu iubiți 
banii, arta nu înseamnă că ni
meni nu-i iubește. Totul se plă
tește.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Faci binele și ajungi rău. Dacă 
faci răul, ce poți sâ mai speri ?

LEU
(27 iulie — 22 august)

Dacă vă împresoară gînduri 
negre, vorbiți mai puțin. Veți 
descoperi puterea unui zimbet.

FFfIO AR A
(23 august — 2! septembrie)
Cne'.i drag vă părăsește Ur

mați-! . "■ lorițj ă rămineți 
Imprc in î '

n m xn r a
(22 septembrie — 22 octombrie)

Trebuie ,'i alegeți Intre . ■ fi”, 
a avea ; a ..ti", D.spre „a 

iubi" - " l.itâ
SCORPION

(23 fmnbrio — ?1 noiembrie)
Nn _■(.■ ■ i.iți pii(.’r>'a |“'i m.i 

lității i dJȘÎ tăria cu r.irc
triate i i,

s xr; tt Atar
(22 nop ml> l> — 20 <|<n niln ii )

O v->. c î i Ir- ini i in c / ri. 
Na r.j<| un icii 1 Dincolo zare. 
!■ oare -i vor ca

CAPRICORN
(2* decembrie — 19 Imn.i Ic) 
Cu h.ini t'n iti nu faci .iver*

Nici măcar prieteni. Cel mai a- 
desea faci... pușcărie.

20 IANUARIE 
VĂRSĂTOR 

(20 Ianuarie — |8 februarie) 
Veți avea confirmarea unei 

bănuieli. Omul dumneavoastră 
de încredere slujea la doi stă- 
plni

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Două săbii nu Încap In aceeași 
teac’i. Va fi un duel.

BERBEC
PI martie _ 2o aprilie) 

Păstrați arma secretă pentru 
lovitura finală.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal) 

înaintea marilor furtuni e 
totdeauna liniște.

GEMENI
(21 mal — 21 Iunie)

Nici un sacrificiu nu e prea 
mare pentru a cîștiga simpatia 
persoanei (de sex opus) pe care 
o cunoașteți astăzi.

RAC
(22 funie — 22 Iulie)

Munca In salturi e dăunătoare 
Regăsiți-vă echilibrul.

I FU
(23 Iulie — 22 august)

Dară porniți la drum lung, 
luați drept călăuză adevărul și 
cinstea. Au preț oriunde.

FI CIOARX
(23 oug<i<t — 21 s«.pfcmbrlr)
Vă s mțiți de p r A- cerurile 

s ar fi prăbușit peste dumnc.i- 
Veirtră Nn merită

B XI ANI X
(2? scph-mhrle — 22 octombrie)

Cel pe care 'âiitati ă l -.'Vitati 
se v;j intoarie. Veți fi chiar ( -le
toni.

SCORPION
(23 octombrie — ?| noiembrie)

Ce a f"st dc -pu-, , a spus 
Treceți la fapte.

sagi r tion
(27 noi ml» ie — ?0 d << fnhrle)
Veți a\ei rle «oferit le pc ur

nii sincerii Iii d'imii.-.ivuii i ă.
C XPRK DR.N

(21 decembrie — 19 iarmailc)
Uri'iiti ■ periculos j fii prea

bine văzut — devii o țintă ușoa
ră.

21 IANUARIE 
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie) 
Ați lovit In cine nu trebuia. 

Riposta nu va înttrzia.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Aveți prea mulți prieteni. Prin 

diluare, esența se pierde.
BFRBEC

(21 martie — 20 aprilie) 
Acolo unde se vede negru nu 

poate fi alb. Dimpotrivă.
TAUR

(2! aprilie — 20 mai)
FlOiile n-au nevoie dc iubirea 

noastră. Pentru ele asta înseam
nă moarte.

GEMENI
(21 mai — 2f iunie)

Veți oferi bani acolo unde nu 
banii lipsesc, ci iubirea.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Slntcți așteptat și dorit intr-un 
cerc dc prieteni.

1 EU
(23 iulie — 22 august)

Vi se oferă șansa de a fi păs
tor de suflete Chibxuiți bine, 
înainte de a accepta.

I (.( IO \R X
(23 august — 21 septembrie)
Faceți un bil nț și porniți In 

drum cu ce v-a rămâi».
II XI ANT X

(22 sc.ptembric — 22 octombrie)
O zi ah rău i impiiniri nu '-e 

I ot exprima in cuvinte Nu vă 
pierdeți cap il I

SCORPION
(2'1 octombrie — 21 noiembrie) 

Nu exista efect fara cauză .Ac
ționați ii-upra cauzei.

SAG1 1 ATOR
(22 nolcmbilc — 20 dcecmbiic)

Veți afla că drumul spic casă 
nu trece prin alto. . rase.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuailc)
Ar fi m.ii indicat să evitați 

a vii asuma rc-poii-al ilitați su
plimentare.

încadrează direct sau cu transfer următorul personal :

1. VlNZATORI PRODUSE DIN CARNE.

2. VlNZATORI PRODUSE ALIMENTARE

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

ACUM, clnd prinzi al 14-lea trandafir In buchetul vieții, dra
gă Elena Argeanu, mama și tata îți urează multă fericire, sănă
tate și un călduros „La multi ani I”. (3275)

VlNZARI
VÎND Dacia 1310 Petroșani 43209, str. Independenței, bl. 24/5. 

(3302)
VÎND casă Cu teren. Str. Lunca nr. 4. Vizibilă Intre orele 

10—12, 15—16,30, telefon 43187.
PREIAU contract apartament 2—3 camere. Ofer recompensă. 

Telefon 42086, după ora 16. (3264)
PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cioarec Dumitru, 
eliberată de IM Livezeni. O declar nulă. (3299)

DECESE

COI (.(TIVUL catedrei dc limbă și literatură română dc la 
I lecui industrial nr. 1 Petroșani este alături dc colegul prof. 
Munte mu Mircca in greaua pierdere pricinuită dc moartea m.i 
mei sale.

Sincere condoleanțe. (7295)

I XXIII III I Buliga Ion șl Ardelean sini alături dc familia 
greu încercată la marco durere pricinuită dc decesul celei care a 
fost

MINTFXNU ELENA
Dumnezeu s-o odihnească. (1298)

PREO'III *1 credincioșii Parohiei Petroșani II drpling des- 
fiărlirc > <lr cea care «1 to.t

X ES X l.l ( ICI n'
i exprimă sincere cnndolc mț» familiei îndoliate Damnezi u • > o 

■ ett> <■ să o odihne.isc.t (3296)

i xmii ix Gergi l> mulțumc-le din inimă tuluror celor care 
au fost alături de • la muea dilrcn p- Inuilă de Irecrrca ful- 
gcrăto irc iu iii ființă a celui • n< .1 losl

cilii' GIKGI l.V EMIRII
Iii <a .iminlina să tiv S’r-nic vie printre noi. (Ulmi)

ION) MOR XRE

z\ 11 IRF.CUT zi <■ .ml de ia moartea -cumpului nostru tată, 
bunic și socrii

avocat HMX OV.SUIIl PETRU
Nu l<- vom uita ni iodatii. I iul Victor, nepoata Noi ica și nora 

Marinai i. (33<H)

({■'li li.> ii , I i>> ireșini ou Vicol/w llXIersea, nt. I I l'teun-l cer retarlal t 4 10 57; •reții: 4 16 63. 4 14 04
fi urni I .le'r .n» r-r, -irnl «Ir Nlrcl.a» nxtf>r«cn nr t felrfon < 4 10 M


