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la 
neputința mai 
oricînd a celor 

ne asigure căldura

4 l'AGINI — 5 LEI

ibubiaii De upihie și iniormație al Văii Jiului

AU REVENIT CORSICANII

RFALISM și SPERANȚA

In aceste zile ne vizitează in Valea Jiului o 
nouă delegație de specialiști din Corsica, veniți 
in ajutorui României Oaspeții reprezintă filiala 
corvicanu a Organizației umanitare „Medecins 
du Monue". Domnul MARCEL G1RARD, con
ducătorul delegației, a avut amabilitatea de a 
răspunde intrebarilor noastre.

scopul acestei noi vizite? 
programul de ajutorare a Văii 
după revoluția din decembrie 

două părți. Este cea de-a opta

de ;a 
a patra mineriada, a trecut o 
săptămină și... de la instalarea 
nouiui cabinet, al noului prim- 
ministru. Mineriada a trecut 
cum a trecut, cu urmele pe 
care le-a lăsat, inclusiv demi
sia lostului guvern pe care 
nu prea ii regretă nimeni. Noul 
prem.er a, celui de al doilea 
guvern postrevoluționar 
prezentat raportul asupra 
legici sale de guvernare, 
această perioadă de criză 
fundă în economic, pentru 
nu e deloc de invidiat, în 
gul unei ierni care ne a de pe 
acum cu frisoane.

Ceea ce amenință, mai ales, 
este penuria de alimente — -și 
ceea ce simțim neașteptat de 
dur, de cîteva zile, de cînd ne 
sculăm cu flori de gheață 
ferestre, este 
evidentă ca 
plătiți să 
în locuințe. Resemnați — de 
ani de zile fm trăit drama re
semnării — că pretențiile la- 
o viață decentă nu pot fi satis-
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spre deosebire eeii.pa pi.ee- 
den,ă, de promi,,un.le ei u.'ma- 
gogice. rcausmul și sm.erilatfea 
•cu care noaj prim minis ru, 
Theodor Sto.ojan, abordează 
complexitatea probi-melor 
lan arii economi 
scoateri, ei din 
se poate dodu#e 
viziunea noului 
este o abordare 
ieșirii din criză, prin accentua
rea unui proces neglijat de gu
vernul 
librar îi 
deosebi 
tuluj 
principală 
țării.
prim ministru sint 
„...dacă această țară nu 
șește să iasă urgent șf sistema
tic Cu produse la export, lucru
rile nu pot continua fără con
secințe grave".
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produs-lor românești, 
sursă valutară a 

Avertismentele noului 
tranșante: 

reu-

— Care este
— Continuăm

Jiului convenit 
1989, Intre cele 
misiune a noastră în Vaica Jiului. Programul 
de colaborare este deci în plină desfășurare. 
De aceasta dată țelurile principale ale misiunii 
sint: îmbunătățirea dotării dispensarului medical 
uman din Uricani cu aparatură și medicamente, 
îmbunătățirea dotării centrului de hematologie 
din Petroșani, mai ales in direcția prevenirii 
unor boli deosebit de grave, cum este SIDA — 
din delegație fac parte două cadre medicale din 
Franța specializate in domeniu, pentru a veni 
în sprijinul specialiștilor români in combaterea 
bolilor singelui. Urmărim de asemenea ridica
rea gradului de confort pentru copiii aflați în

îngrijirea Casei de copii din Uricani și a sec
ției distrofici a Spitalului municipal. Avem in 
obiectiv și ajutorarea creșei din Uricani, înfi
ințarea unui centru cultural francofon la Casa 
studenților din Petroșani, pe care 
cu aparatură audio-vizuală și 
sperăm, cit mai bogată.

— Cum vedeți colaborarea 
cu specialiștii români?

— Sintem in relații strinse 
turală -Concordia" din Petroșani, 
legăturile de colaborare și cu alte sectoare ale 
asistenței sanitare din Valea Jiului inclusiv cu 
Spitalul municipal. Dorim, de asemenea, să ini
țiem o colaborare pc termen lung cu Spitalul 
din Lupcni. O serie de specialiști români din 
Valea Jiului ne-au vizitat deja în Corsica. alții 
vor veni în perioada următoare. De asemenea 
specialiștii corsicani vin in Valea Jiului cu inima 
deschisă. Există între noi o prietenie, o colabo
rare trainică și fructuoasă. Și aceasta este cel 
mai important. Este, de fapt, fundamentul în
tregii noastre activități în viitor.

(Continuare In pag a Z-a)
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Coxizanții“
—couzt azu in ■ ontinuuie cu o „dărnicie" de necrezut, 

se face cu vinerea trccUia, in piața agroalin : ară 
..urjuiiiji ... un control inopinal, tacul de Birourile 
„paza ji or iuuj" aK Poliției niuniiipdk, împreuna 
om „uuioa" municipiului, au de,cnis larg baiercie

bu-i cunu.r,lnii așauar pe „lnolimi". Ei se 
care a „clonal" 

comerț practicat
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din Petroșani, 
„economic" și 
cu liiianciaru 
punga.

așauar pe „lilolimi". Ei se numesc Aurora 
loruaeuc — mn Piatra Neamț — care a „donat" vistieriei statului 
suma ue lui.Uu de lei penau comerț practicat negai, la care a 
adaugat uun iii in valoare de peste 8 OUU de lei — tcrinopionjoare, 
jucarn p altele — cuntiscale de organele de ordine in baza legii 
bl, am i'JUU, Emil Grancea — care a „uonat" 7 ăUU de iei pentru 
n.alișare de prețuri, iinvia Tic a din Hunedoara — 5 UUU de lei 
amenuu, Nicolae Pastiu, tot din lluneuo.ua, și toi 5 UDO, Vaslic 
Min.u ..,n Piatra Neamț — 5 UuO lei, Nucula loan din jandarci — 
1 uuu ae lei, Mire, a Bidi.t ic din Aiud — o UUU de lei, Angliei 
1'lorin uin leiuș — j OCIU de lei. Bujor Tica din Alba lulia — a UUO 
oc lei, Bina Caldărar din Hunedoara — 1 UUO de lei, Nicolae Ră- 
eeanu toi mn Hunedoara — 5 000 de lei, toți pentru nereguli li- 
nan mi e grave.

Nici poliții din Lupi ni nu a .lat degeaba: Moldovan Victoria 
a I icaiu, Arglnr au „ rinul" statului 10 000 de lei pentru comerț 
pr i< licat ilcgai. Asta e Se tace ordine in piețe. Legi Iuți i actuală 
- a ,e cm ln principal legile 12 din 1990 rcpubll<x.tă, oO și 61 din 

19'Ji ..au poabihlalea Poliției >ă->i intre in atnbiițiuiu, pentru a 
proteja cei.iți-.mul cinstit. .>i, pi ..cum se vede, Poliția nu așteaptă 
alt., invitații. Și bine face. (1OAN ȘTEFAN).

Mine, la Teatrul cir: 
„l.D. Sirbu" vom putea 
un spectacol de 
vorba de piesa 
can", lucrare din 
Murray Schlgll, 
în scenă de Nicolae Caranfil. In
terpretarea 
prestigiosului teatru bucureștean 
„C. Noltara". Spectacolul va 
cepe ia ora 18. (Al. 11.)
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viziona 

excepție. Este 
„Amor ameri- 

drainaturgia lui 
tradusă și pusă

aparține actorilor

kreturm...
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Ne occidentalizăm
Izul sui se sigur,; Imn c i au 

apărut și in Pctroș mi indivizi 
care, folosin lu-se rlc spi<iy-uri, 
d ,u cu g-izc lacrimogene și iri- 
’ante in dr- ot ■' i Un a Lfcl ie 
caz a existat cu mai molie zile

In umia la rliscineea din Piața 
Victoriei. Ni s-au semnalat si
tuații ,miliare Și la Lipem. Ne 
occidentalizăm, ce măi! „Retell- 
nologrzarca" dorii d >lor deve
nit un fapt cotidian. (Al.!!.;.

Guvernul se ține de cuvint și 
subvenționează unele produse. 
Exemplu. O butelie de aragaz 
costă pentru parliculaij 41 de 
lei. l'eniiu agenții economici, lie 
ei cu capitul de stat sau priv.it, 
aceeași bu.Plie costa 225 de lei. 
Zahărul livrat populației costă 
32 lei kg, iar cel livrat agenților 
economici cu capital puvat costă 
86 lei kilogramul. Dilcrtnța — 
din subvențiile guvernului. Deci 
dacii un întreprinzător 
cumpără z.ihiir pentru 
Și vinile prăjituri, cit 
prețul un»i prăjituri? 
să facă un părinte cind 
îi va spune „tată, vreau 
o prăjiturii!” Protecție 

să fie asta ? (Al.11.).
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va fixa 

Atunci ce 
copilul 
și eu 
socialii
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Lin HO.1 „L»ANEMAR“ SRI 

âd Petro^afii
cultură a fost ver- 
nouâ expoziție de 

aparatură 
firma 

firmei 
firmă 

dome-
Gabriel

La Casa de 
nisată ierj o 
birotică. A expus 

de cel mai înalt nivel 
„MITA", prin intermediul 
DANEMAR S.R.L. prima 
româno-daneză, în acest 

niu, patroni find clomni, 
Dănescu și Victor Marin, din 
partea română și Cristian Stoica 
din partea daneță. Această nouă 
expoziție continuă linia deschisă 
de expoziția organizată cu mai 

multe luni în urmă la UI’SRUEEM
Petroșani. Ca o noutate, firma 
DANEMAR S.R I,. prezintă în 
expoziția de la Casa de cultură, 
copiatorul 5585 care are o 
de 53 dc copii pe minut 
piatorul 7085 care are o 
de 70 de copV pe minut,

viteză 
ți co- 
viteză 
amin-

două fiind prouuse de firma 
„MITA". De asemenea, este ex
pus și fax.ul TC-550 produs în 
1991 de aceași firmă, MITA. 
Tehnică de ultimă oră! Acest 
ultim aparat de birocratică se 
distinge prin faptul că folosește 
hîrtie format A 4, și nu hîrtie 
sul. Expoziția, la vernisajul că
reia au luat parte o serie de 
cadre tchnico-inginercști din Va
lea Jiului, 
domcnii’e 
prinde și 
tică.
legală
firma cave 
e.:te permanent în Valea Jiului 
și poate fi contactat la telefon 
4169G. (Al. II.)

Și 
de

specialiști din 
de activitate — 
alte aparate de 
o ultimă știre,
scrvice-uj asigurat de 
livrează produsele: ©1

toate 
cu- 

biro- 
accea

Kevisiâ școlara 7
Elevii clasei a X-a E — profij filologi© — de la Grupul șco

lar industrial Petroșani, doresc sa editeze o revista pe gu-.im tu
turor tinerilor din a e.isla instituție de invățăminl ș. nu nuinji. 
Este doar un vis? Vrem să credem in posibilitatea realizări, aces
tei publicații, avind in vedere hotărirea și entuziasmul cu care 
elevii respectivei cla.se de Biologie s au pus pe tiv.ibă. O revistă 
școlară ar fi mai mult dec t binevenită printre adolescenți. (Al 11.)

Cheile
Un portch i dichisit a lost 

sil deunăzi in 
Petrila, In caz 
se va prezenta

gă- 
dc 
uu

auiobuzu) 
că păgubașul 
Ia redacție pcn-

Aur și sânge
„Iar la aur sa nu le uiți, ca și cum nici nu tc-ar interesa 

acea sta lorm.i a singelui" i-a spus, ca ultim sfat, tatăl Estcrci, 
la de,parțu<‘, cind ea lua drumul curților împărătești. Aurul și 
singele sini două entități distincte, care totuși au stal mereu ar 
proape. Aflam lot mai des despre jafuri la drumul mare. Jafuri 
org mizate La c> as de seara sau m creierul nopții, indivizi fără 
scrupule lovesc iară mila pc cine le cade la mină, în unghere 
întunecate, de care nu ducem lipsă, maj ales că, seară de seară, 
ici-colo, se ia curentul. Lovesc, dezbracă, deposedează de bijuterii 
și bani, dispar... Unde? Cine sini ei? Oare poliția n-o fi auzit 
despre asta? (Șt. C.)

lluneuo.ua
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Recepții de locuințe cu țîrîita
în săptamina trecută construc

ții u din cadrul „Compet" S.A. 
Petroșani au prezentat benefi
ciarului, la recepție, apartamen
tele din blocul II5, din cartierul 
Aeroport — Petroșani. Reprezen
tanții beneficiarului — Regia 
Autonoma pentru Huilă, au dat 
dovadă de exigență. Nu au ac
ceptat recepția, condiționind-o 

dc dotarea și echiparea completă 
a apartamentelor, astfel incit 
viitorii locatari să nu aibă pro
bleme. Exigențele formulate de 

beneficiar sint firești. Cine plă. 
tește are dreptul să pretindă lu
crări • ecutate ireproșabil. Con
structorii, la rîndul lor n-au avut 
obiecții, ci s.au pus pe treabă, 
astfel că in următoarele zile a- 
partamentele din blocul II 5, vor 
fi. probabil recepționate.

Din păcate, astfel de recepții 
au fost puține în perioada care 
a trecut din acest an. Au fost 
predate beneficiarului in total 
doar 112 apartamente.- Adică un 
număr de apartamente care re
prezintă doar 10 la sută din cîte 
s-au predat in anul 1989. de 
către aceeași constructori in mu
nicipiul nostru. Deși nevoia de 
noi apartamente se resimte pre
sant. în toate localitățile Văii 
Jiului, nimeni nu se ocupă de 
rezolvarea acestei probleme. Fon
durile de investiții alocate con-

Va dispare rușinoasa rație?

Tot la crîsmă-i dulce viata
* f

ln piața orașului Vulcan, la 
unul din geamurile unității „Gos
podina" se vindea făină albă și 
zahăr tos. Cunoscând felul de 
distribuire pe cit de rațională pe 
atît de defectuoasă a acestor pro
duse ne-a surprins evident, fap
tul cu aceste produse „se dau la 
liber". Din dorința de a afla mai 
multe amănunte despre acest, să 
recunoaștem, inedit comercial, 
dacă.mi permiteți expresia, ne
am adresat vânzătoarei Niculina 
Muraru solicitindu-i cîteva ex
plicații. Aveam să aflăm cu 
surprindere că, in fond, aceste 

produse erau distribuite de... o 
bodegăț!?). Ne-am deplasat ulte
rior și la unitatea în cauză. Este 
vorba de cunoscuta unitate 42, 
una din unitățile etalon ale so
cietății „STRAJA". Și intr-ade- 

Văr, aici se vindea faină albă de 

strucției de locuințe de la buge
tul de stat au fost mici. Neavind 
asigurate finanțări la nivelul do
tărilor tehnice și posibilităților 

lor reale de lucru, constructorii 
fac de toate. De la beneficiarii 
din domeniul învățămîntului au 
contractat și efectuat lucrări în

Pe șantiere
valoare de 10 milioane lei. Au 
fost făcute reparații, tencuieli și 
zugrăveli la școli și cantine. De 
la micii întreprinzători particu
lari, care au venit cu comenzi 
ferme și cu posibilități de plată 
pe loc, s-au mai încasat alte 10 
milioane lei. Lucrările de con
strucții și montaje la noile a- 
partamente dețin ponderea în 
cifra globală de afaceri a „Corn- 
pet" S.A. Petroșani. Dar ritmul 
de lucru nu e la nivelul posibi
lităților și dotării tehnice. De 
vină e blocajul financiar. Pentru 
lucrările efectuate, constructorii 
au de încasat zeci dc milioane 
de lei care nu le-au intrat în 
cont, la bancă, la termenele pre
văzute. De la principalul bene
ficiar, RAGCL Petroșani, se mai 
așteaptă în prezent, încasări în

Pecica (30 lei/kg), zahăr din 
import (100 lei/kg), orez (50 lei/ 
kg), ouă (7,50 lei/buc) și multe 
alte produse mai mult sau mai 
puțin raționalizate, incluzînd aici 
și cartofii (!!!) pentru iarnă, ine
xistenți în aprozare. Iată, în 
sfîr.șit, un motiv viabil pentru 
bărbați de a convinge soțiile să-i 
lase la circiumă!

In concluzie, deși cu pași mici, 
roadele economiei de piață își 
fac simțită prezența. Să fie acești 
pași un antidot împotriva ruși
noaselor rații la produsele de 
bază? Nc-am bucura dacă ar fi 
așa. Și dacă într-adcvăr este 
atunci așteptăm ca și celelalte 
unități comerciale să confirme 
acest lucru. Și încă un amănunt 
stimulator: să nu uitam că se 
apropie sărbătorile...

lib< riu \ IX I AN 

valoare de 28 milioane lei, care 
trebuiau să fie onorate în luna 
septembrie. La blocurile din 

cartierul „Vlscoza" Lupeni, con
structorul a fost nevoit să sisteze 
lucrările din lipsă de fonduri. 
Beneficiarul blocurilor respective, 
„ACVIL" (fost Vîscoza) are res
tanțe de plată neonorate de mai 
bine de un an, în valoare de 50 
milioane lei. Neavind bani în 
cont, constructorii nu-și pot cum
păra materialele și echipamen

tele necesare finalizării lucrări
lor. Se închide astfel un adevă
rat cerc vicios, generat de un 
blocaj financiar în lanț.

Constructorii fac ce pot. Sînt 
bine organizați. Și-au dozat cu 
chibzuință resursele, astfel incit 
chiar în condițiile grele ale blo
cajului financiar își vor putea 
continua lucrul și la iarnă. Vor 
mai fi predate beneficiarului alte 
cîteva zeci de apartamente. Dar 
toate sînt din lucrări mai vechi, 
începute în alți ani și doar con
tinuate și terminate in acest an. 
Ce va fi la anul? Nu se știe ni
mic sigur. Primăriile nu-și cu
nosc bugetul pentru anul viitor. 
Fără a ști ce vor avea de lucru, 
constructorii n.au atacat lucrări 
noi.

V iorel STRĂLT

- SOMERIADA -

Realism și speranță
(Urmare din pag, 1)

Evident, este vorba de un 
program de austeritate econo
mica ce presupune redresare 
prin efort propriu, prin relan
sarea producției și eliminarea 
oricărei risipe. Va fi, desigur, 
și protecție socială, dar nu prin 
împrumuturi, ci numai în li
mita posibilului. Pentru că 
orice exces făcut în favoarea 
protecției sociale va accentua 
inflaț a și deteriorarea valorii 
leului. Or, întărirea monedei 
naționale este una din priori
tățile programului noii echipe 
guvernamentale. Adică întări
rea leului față dc dolar prin 
realizarea așa numitului curs 
unic. Că Se pot face împrumu
turi, sigur că da. Dar, ceea 
ce nu trebuie uitat, împrumu
turile trebuie și rambursate și 
încă cu dobîndă. Deci, împru
muturile nu reprezintă altceva 
decît o amînare a costului tran
ziția! și nu anularea lui.

— Totuși, șomajul ăsta mi-a 
adus niște economii! Tocmai 
voiam să-mi cumpăr un ceas 
deșteptător...

Desen de Zoltan SZABO

Ceea ce am reținut din con
ferința de presă a noului prim- 
rmnistru, ca și din întîlnirea 
sa cu sindicatele este definirea 
realistă a situației economiei 

naționale, cu indicarea exactă 
a drumului pentru ieșirea din 
criză. Șj anume, nu împrumu
turile, ci munca decentă, ad
ministrarea eficienta a avuției, 
naționale.

Orice speranță, spre a deveni 
realitate, necesită efort real. 
Altfel, așa cum mă avertiza in 
aceste zile un inginer minier 
pensionar, ocupat peste cap cu 
politica, vom bate pasul pe loc. 
„...Pentru că — știi ce? — zi
cea vecinul pensionar, dacă și 
Stolojan va fj sprijinit cum a 
fost Roman, doar cu pretenții, 
dar cu producție la jumătate... 
vom rămîne unde sîntem sau 
și mai rău".

M-a cam intrigat sfătoșenia 
vecinului. Și i-am recomandat 
să-și comunice temerile liderilor 
sindicali...

popice
Minerul Vulcan — Gloria Bu

curești 5332—5239 pd. Cinci din 
cinci, acesta e bilanțul popicari
lor din Vulcan, din tot atîtea în- 
tilniri cu formații de primă mi
nă, ce au dominat pînă nu de
mult campionatul național de 
popice, unde, accesul provinciei 
Se făcea greu și rar. Oaspeții au 
venjt la surpriză, cu Cătinean și 
Stamatescu, 892 pd și, respectiv, 
888 pd, luînd un avans de 13 
bețe, dar insuficient în fața cu
plului Pop (915 pd) — Pișcoi 
(892 pd), care s-a descătușat i- 
mediat și lupta a devenit inega
lă, ar balanța a înclinat defini
tiv în favoarea gazdelor, care 
conduc neînvinse în clasament, 
avînd și un popicaveraj exce
lent. Sub arbitrajul competent a 
lui Marian Constantin, Brașov, 
pe lingă cele 1807 pd de amin
titul cuplu, au mai punctat de
cisiv Lupu — 918 pd, Ardac — 
893 pd, Bișca — 865 pd și Ma- 
rius Gheța — 849 pd, rezultat ce 
conferă și partidei următoare de 
la Petrila (derby-ul județean) o 
dispută palpitantă, între două e- 
chipe cu un ridicat potențial teh
nic și tactic și, cu o capacitate de 
efort superioară.

Cîte au fost bucuriile, cîte sînt necazurile...
Ca s-a construit mult in ulti

mii zc< i de anj in Valea Jiu- 
lu1 nu o poale contesta nimeni. 
In locul vechilor colonii au apă
rut cartiere noi de blocuri; de
suetele așezări miniere s-au mc- 
tamoriozat in aglomerări ur
bane care s-au extins pe orizon
tală și pe verticală. S-a construit 
mult și într-un ritm accelerat. 
Minele noi, uzinele noi cereau 
oameni, forță dp muncă, iar 
oamenii aveau nevoie de locuin
țe. Blocurile au ocupat luncile 
Jiului, iu început să urce și pe 
dealurile din împrejurimi. Spre 
bucuria privirii, și, mai alas a 
noilor locatari...

Dar, ritmui acceler.it al cons
trucțiilor, desfășurate sub pre
siunea veșnică a urgenței, a mic- 

' șorării timpului de execuție, și 
a costurilor, a consumurilor mai 
ales, nu puica, era imposibil să 
nu-și pună amprenta pe calita
tea și confortul oferit dc noile 
construcții. Și, dacă s-a construit 

' la început mai bine și frumos, 
nu mai puțin e adevărat, că s-a 
ajuns, în ultimii ani, să fie ridi- 

1 cate blocuri dc locuințe în caro, 
in mai puțin de un deceniu, via

ța să devină imposibilă, iar ma
rile și impozantele construcții 
niște „relicve" dezolante — a- 
b.indonate și devastate. Și dc ce? 
Nu pentru altceva decît pentru 
simplul motiv că alit pentru cons
tructori, cit și pentru beneficiari, 
unicul criteriu al politicii do 
construcții! de locuințe a fost „să

— in noile blocuri, din noile cartiere —

se muie oamenii" Acestui im
perativ i s-au subordonat și 
ritmul de execuție, mereu in în- 
tirziere, precum recepțiile, in
clusiv repartizarea noilor apar
tamente. Așa s-a ajuns ca și la 
Uricani, și la Lupeni, și la Vul
can, să vedem cum ferestrele 
oarbe ale blocurilor turn rînjesc 
de la înălțime peste „orașele re
născute"..., cum peste străzile 
noilor cartiere se scurge din 
blocuri ca o pecingine, o apă 
neagră, pestilențială, rău mirosi
toare, Dar apa pestilențială curge 
nu numaj pc străzi. Ea curge și 
pe pereți, pe casa scărilor, în 

apartamente. Și _aiă explicația.
La Lupeni, pe bulevardul Tu- 

dor Vladimirescu, în mijlocul u- 
nuia din cele mai vechi cartiere 
— Braia — sîntem invitați să 
reținem un caz. Lingă blocul 74, 
după ce subtraversează șoseaua, 
canalul pluvial de 1000 mm este 
întrerupt și „legat" de un canal

menajer dc 250 mm. Or, cum ca
nalul pluvial stringe apele unui 
cartier întreg, este firesc ca la 
precipitații abundente să astupe 
canalul menajer și să strangule
ze canalizările blocurilor din îm
prejurimi, gencrînd nu puține 
dureri dc cap locatarilor. Și toa
te din simplul motiv că nu s-a 
continuat canalul pluviaj pînă la 
Jiu. A fost mo, simplu să racor
deze ucesta de canalul dc 250 
mm existent deja. A fost mai 
simplu și maj puțin costisitor! 
Costurile se plătesc abia acum, 
după niu dc zile, dar dc către 
alții. _ ___ _____ .*

...In cartierul Barbâteni, unde 
nu sînt puține blocurile cu 
subsolurile inundate, ni se rela
tează un caz similar. Pe b-dul 
Păcii, pe principala arteră a o- 
rașului, cam din mijlocul car
tierului respectiv, de la unitatea 
Montana în aval, spre Jiu, ca
nalul pluvial nu a mai fost cxc- 

cutat. Pe același bulevard, dar 
mai sus canalul colector al ape
lor menajere din blocurile 59, 
60, 61, 63, 64 este înfundat dc 
vreo do, ani, iar apele se scurg 
printre blocuri pînă „scapă" in 
canalul pluvial. Acesta e noro
cul. Altfel, apele murdare ar 
traversa și șoseaua... Rău c că 
nici o intervenție nu c posibila 
pentru curățirea canalului, deoa
rece, cu doj ani în urmă, tot 
constructorii, și-au așezat două 
macarale exact pe căminele de 
vizitare ale canalului. Macar Je
le stau încremenite, blocuri)’’1 nc- 

terminale așijderca, jar canaliza
rea celorlalte blocuri înfundată.

Cazuri similare am văzut și am 
putea prezenta și din cartierul 
Bucura de la Uricani și de la 
Vulcan, la Petroșani sau Petri
la. Odată cu ultimele construcții 
s-a strangulat sistemul de cana
lizare al fostelor blocuri. Ulti
mele canalizări s-au făcut mai 
„ieftin", maj puțin costisitor. E- 
fectul: subsolurile inundate, blo
curi pe care apele menaje
re le erodează de la fundație. 
Cine va remedia ceea ce au stri
cat, nu au făcut sau au făcut 
fără cap, cu ani în urmă, alții? 
Cel care va avea bani... Pentru 
că banii investiți pentru toate a- 
ceste lucrări s-au cheltuit, termi
narea lucrărilor s-a raportat, noi
le blocuri și cartiere s-au foto
grafiat, s-au și filmat. 1 ir la 
întrebarea cum se tr.ue ’> în 
aceste blocuri încearcă s i le răs
pundă, dacă pot, locatarii, ad
ministratorii, primăriile. Și, mai 
ales timpul... Dar, despre o altă 
fațetă a degradării blocurilor, în
tr-un număr viitor.

ioan DUBE»

acceler.it
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Umbiînd prin frig la punctele de unde ar trebui să v’nă căldura
Raid inopinat, luni, 28 oc

tombrie în două zone ale Petro- 
șaniului. Sîntem însoțiți de dom
nul Nicolae Ionașcu, șeful secto
rului urbanism și gospodărie co
munală al Primăriei municipiu
lui.

Ora 11. In plină zi de început 
de săptămînă, găsim în punctul 
termic 23 — „Stadion" — punct 
termic aflat în plină transfor
mare, pentru că pînă anul tre
cut a fost centrală termică — 
patru muncitori. Nici un maistru, 
nimic. Cei patru stau. Mai exact 
unul dintre ci. o femeie, înfă
șoară cîlți pe un filet. Ceilalți... 
„Mai avem de lucru destul dar 
nu putem lucra pentru că nu 
avem oxigen". Cei patru sînt 
muncitori la „CONPET" S.A., 

întreprindere de construcții, care 
nici pînă în ziua raidului nu-și 
lichidase lucrările la acest punct 

termic, împicdicînd preluarea 
acestuia de T1AGCL și privind 

locatarii de căldură. Ce or l’i fă-

cut astă vară? Dacă ținem scama 
de ritmul lucrului locatarii ce
lor patru blocuri care sînt con
struite în zonă vor avea căldură 
la 1 martie. Că tot va veni pri
măvara. De aceea ne adresăm 

directoriilui „CONPET" S.A.. 
domnul Suciu, intrebindu-l dacă 
ar fi de acord să locuias . mă

car 2—3 zile in condițiile în care 
îi obligă dînsul să viețuiască pe 
locatarii blocurilor din cartierul 
„Stadion", adică cele peste 160 
de familii, oameni tineri sau mai 
puțin, unii bolnavi, alții cu copii 
mici, alții...

Continuăm raidul la < ntrala 
termică „Dacia", Situată in „c >- 
lonia" Pl’troșaniiihii. Ac -astă ccn- 

trală ar trebui să asigure căl
dura pentru locatarii din 6 
blocuri. Domnul Ionașcu, însoți
torul nostru rămine stupefiat: 

nu găsim pe nimeni. La ușa cen
tralei termice tronează lacătul 

și atit. Căutăm să vedem dacă 

exi a pe undeva depozitat căr
bune in stoc pentru la iarnă. 
Nici urmă. In centrală — arun
cam o privire printr-un ochi de 
geam... spart — debandadă de 
n ■ a scris. Căldură? A-l

In zonă 1 curesc mulți anga
jați ai F.AI. Dilja, oameni care 
dau cărbune si n-au căldură. Să 
ne mai miiăm de improvizații 
electrice, de burlane scoase prin 
fereastră, semn că încălzirea 

centrală s-a realizat prin pune
rea sobei in mijlocul casei?

flotaiît lucru, iarna a surprins 
complet pe toată lumea. Trist, 
dar adevărirt. RAGCL-ul are și 
el greutăți. Sinii m convinși că 
așa edc. Cine trebuia însă să le 
soluționeze, asta ne pot spune 
chiar dumnealor.

II ' I.LX ANDRESCU

Țări participante la
TIB 91 (V)

Evenimentele politice generate 
de alegerile parlamentare nu au 
împiedicat participarea Bulga
riei, deasemeni unul din parti- 
cipanții tradiționali ai TIB-ului. 
Așa cum probabil nici nu mai 
trebuie să reamintim nici vecinii 
noștri nu stau chiar pe roze. 
Dimpotrivă, pe fondul unui pei
saj socio-politic instabil, generat 
de o slăbire a autorității și a 
unui sistem superccntralizat de 
conducere a economiei, după 
cum se stipulează intr-un raport 
ONU, economia Bulgariei a su-

BULGARIA
ferit mari dezechilibre, pierde
rea piețelor din fostul CAER 

și scăderea producției cu 14 la 
sută. Conform documentului a- 
mintit, cauzele acestei agonii 
sînt cauzate dc imposibilitatea 
<firmării economici de piață în 
fața celei socialiste.

Cu toate acestea Bulgaria nu 
a renunțat la participarea la TIB. 
Și astfel, pavilionul M din ca
drul Complexului expozițional a 
găzduit pe o suprafață de 110 
mii mp., în stand și 235 m.p. in 
exterior, cele 4 firme bulgare 
expozante anul acesta. Dintre ele 
nu au lipsit tradiționalele cola
boratoare ale României, firme’e 
BALCANCAR și MACHINEX- 
PORT. Domnul Marin Kostan- 
tinov, reprezentant al firmei Ma- 
chinexport avea să ne aducă la 
cunoștință că aceasta este a 22-a 
participare a firmelor construc
toare de mașini din Bulgaria. 
„Sîntem interesați în comerțul 
cu România, in virtutea încura
jării pătrunderii capitalului oc
cidental in Bulgaria", a mai 
spus dl. Kon'.tantinov.

Iată d<-i că in ciuda tuturor 
dificultăților existente de ambele 
părți, în ciuda inexistenței unei 
parități variabile între cele doua 
monede naționale, comerțul și 
relațiile de afaceri r.e desfășoară 
in condiții normale, existînd chiar 
posibilitatea de a fi amplificate.

1. V1NTAN

NUMAI LUI
NU-I
ESTE FRIG !

„.Adevărul e unddva la mijloc" se spunea într-lin recent ar
ticol aparut in ziarul nostru, referitor la modul defectuos în care 
se face încălzirea unor cartiere îndeosebi din Petroșani. Această 
afirmație a fost binevenită deoarece — așa cum a remarcat ulte
rior dl. Ladislau Muszar, directorul RAGCL Petroșani — c ușor 
să arăți ca fund vinovată de acest lucru doar firma pe care dom
nia sa o conduce. în acest context, am acceptat invitația de a fi 
prezenți, alături de dumnealui și domnul Edelin Ewald, director 
tehnic la aceeași regie, la discuțiile avut® ia termocentrala Paro- 
șeni cu directorul acesteia, dl. ing. Alexandru Flaidăr, cu dl. ing. 
Doru Vișan, director tehnic, și dl. Dorin Modrea, șeful termoficării.

Ce am reținut încă de la încjplit este faptul că, în materie 
de termoficare, Paroșcniul se prezintă, la aceasta oră, cel mai 
bine comparativ cu oricare termocentrală din țară. „Dau ce poate 
da uzina din două cazane, spunea domnul Flaidăr (discuția a avut 
loc în dimineața zilei de marți, 29 octombrie). Va -pun chiar că, 
azi dimineață, pe teleeonferințâ, am fost luați la rost că de ce 
dăm atîta căldură. Dc luni seara, de la ora 19, am pus în funcție 
două boilere de vîrf, 1—3, și am ridicat temperatura agentului 
termic pe tur de la 81 la 92 de grade. Cu o pompă în treapta 
întiia și cu una în treapta a doua".

Domnul TTuszar a prezentat o situație a temperaturilor exis
tente la punctele termice din Petroșani. Temperaturi pe tur total 
nesati făcătoare îndeosebi la punctele termice situate la capătul 
coloanei, in Petroșani Nord. „în aceste condiții nu e de mirări’ 
câ, în ce privește consumul de energie electrică, e dezastru. i 
Uricani, l’etrila (aici am aflat că nu se dă deloc căldură, de 
firesc ca oamenii sa apeleze la consumatori electrici — n.n.), i' 
troșani și în citeva puncte din Lupcni. Deci — sublinia dl ■ > 
rector al RAGCL — cred că este necesară o echilibrare cehi 
bilă a repartizării agentului termic, o reechilibrare echitabilă a 
debitelor". Punct de vedere împărtășit dc toți cei prezenți. Ce în
seamnă aceasta ? Ni s-a explicat că se vor efectua reglaje la 
toate punctele termice. Din Vulcan și pînă în Petroșani. Se va 
proceda în așa fel incit returul de la fiecare punct termic să nu 
depășească o anumită valoare stabilită de comun acord între ter
mocentrala și RAGCL. Aceasta, deci, pentru a se face o distri
buție echilibrată Ia toate punctele t-.mice. Firește câ am între
bat de ce ele n-au fost făcute pînă acum. Răspunsul : pînă acum 
n-au fost condiții reale de temperaturii a mediului exterior pentru 
a fi efectuate. în plus, efectele O) rațiunii nu se vor vedea ime
diat, ele durind 5—6 zile.

Cum spunea dl. director Flaidăr, „datorită căderii bruște a 
temperaturii la t EP a fost pu a in funcțiune prima bateri» dc 
boiler de virf. Parametrii au lost» ridicați dc la 80 la 90 de grade 
pe tur. în actualele condiții, in colaborare cu RAGCL, se vor face 
reglaje hidraulice pentru echilibrarea funcționării sistemului de 
termoficare. Vor dura circa o suptamînă. Se va începe cu Pe- 
troșaniul. Vulcanul și Lupeniul. Reglajele an ca scop îmbună
tățirea încălzirii apartamentelor alimentate de la punctele ter
mice care «au șchiopătat- in această perina iă. în plus, dorim să 
se cunoască faptul că, prin proprie inițiativă. con .amatorii indus
triali trebuie să-și reducă la minimum consumul. Altfel le va fi 
stopată livrarea dc agent termic. .Ac ada pentru că, deși au exis
tat atenționări in anii trccul.i, privin I n. cc it.it-a amenajării de 
surse proprii, n-au făcut-o".

Așteptăm, așadar, sa vedem ce-o i. și din ac, de re, aje. Poate 
< i în apartamente va fi ceva mai < ald. în orice ea* pentru ziar 
,icet capitol rămine, in cont iniiare, de-. bis.

(.li Ol I I \XI

Marți, 29 octombrie, în jurul 
orei opt, mă aflam pe holul de 
la parter al Spitalului din Vul
can. Așteptam să se termine o- 
perativa de dimineață a cadre
lor medicale pentru a discuta 
ceva cu domnul director. N-nm 
apucat însă să-l intilncsc deoa
rece operativa s-a continuat, in 
cadru restrîn doar cu medicii 
și cu cineva nu — știu cine a- 
nume de la Direcția sanitară 
județeană.

In timp cc așteptam, atenția 
mi-a fost atrasă dc un fapt in
teresant. Pe la opt șl un sfert, la 
ușă oprește o salvare. Din spate, 
pe targa, este coborît un cetă

Timiditate ia „Urgență"
țean in vir.tu. Gemea Se ved a 
că acuza dureri mari. Bolnavul 
a fost introdus la urgență. După 
vreo cîtev.i minute, ușa cabine
tului respectiv se deschide și o 
asistentă tinărâ, blondă, întrea
bă: „N-au mai ieșit medicii?" 
Mai trec alte citevti minute, câp- 
șorul blond reapare, rcpctînd a- 
cceași întrebare. M-am apropiat 
spunîndu-i: „Domnișoară, cred 
că. într-o asemenea situație, n-ar 
fi nici un deranj dacă ați intra 
și ați clienta medicul dc caro 

aveți nevoie". Se vede tis aba că 
am dat dovadă de pre.i mult cu
raj pentru că, întorcindu-se spre 
mine și scurtcircuitindii-m.-i cu 

laserul ochilor săi căprui, juna 
m-a pus la punct: „Auzi, cunl 
o sa fii dunm ala doctor, atunej 
să vă aicil" Scurt și la obiect.

Ge s-o fi întrecut după asta 
nu pot să-mi dau seama. Ori 
tipa .și-a învins timiditatea (fața 
de uperiorii săi, firește!), ori 
(inova mai curajos a anunțat, 
p uitru că a apărut o doamna 

doctor cale a di ii-no-dicat și a 
dat dispoziții’ < a bolnavul să f:o 
lr.msport.it imeli.it la spitalul 
din Petroșani. Șofei ui Cornel 

Roș .meanu, di ,i fu in schim
bul de noapte, n-a r-. fuzat â 
fnca acea Iu cu. i. în fugă, mi-a 
zis cu c vorba dc o ocluzie in
ii tina'a, bolnavul nsCesitind in- 
1 rvenție i liirur.i-.icala urgenta.

în Imal am vazut-o pe porta- 
r.ă, - fi ita și ■ a al ituri. mar

tora la iele pelivcutc. Dădea din 
cap. O fi știind ,i dumneaei 
destule..

(.In >i"he <U II \\U

lr.msport.it
imeli.it
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DiN PâiESA ST>aĂINA, revistei „Tivii?*, 7 octombrie SCORPION
(22 oclombtie — ZI noiembrie)

»> NIMENI NU
„D:n mine:o dg cărbune din 

VAiMi Jiu.ui, au sosi, la Bucu
rești olluu de mineri luiiuș, caie 
cereau conul,n imj bune ue 
viață și ucm,s;u guveruuiui. in 
cîi< va orc, protestul lor a ar

ie *e 
i i. p iȘ- 
, SUIȘU.J 
iti.-.ui .e 

<l,tf. -Ol 
n .u .:>1 

mult ,e 
m'.ip-cill sa 

pran.u m,nistru 
(uviciui ,au

Stare de apatie și confuzie. 
Evitați deplasările la volan.

ccnuiai mai bune
i ucm,s;u guvernului. 

, protestul lor a 
venit amenjițuior: rninuind b- 
și topoare, nimerii s-au 
Lat pe străzile c ipi.a.ci, 
sfidaior și rezidind iui 
sccurnuie. T.mp -ie iif, 
oum-iij ju tos. uciși 
confn n urilor și mn: 
300 răniți. Pâtmd 
stopeze violenț. 
Petre Roman 
și-au ofti it ctemi> iiie.

Revolta a iz! uni 
în Valea Jiiiiei. 
ron Cosm-j. 2>|00 
îndreptat spre ’ 
iova, unde ai 
i-au agresat r 
ferate, înainte

dala aceasta, miner,u au cerut, 
pentru prima oaia, demisia lui 
Roman și apoi pe cea a iui 
lliescu. Demonstranții au strigat 
că Roman „ar trebui 
în min i”.

Revolta a izbucnit
R< mânia s? luptă să
ia (om inism spre o economie de

să coboare

în timp ce 
treacă de

die, 80 la sulă pină la 90 la 
sută din veniuil său pentru a 
încerca să supraviețuiască".

Este evident că protestul mi
nerilor a trezit simpatie pentru 
cetățenii plictisiți și 
miți. Sute de sludenți 
turat demonstranților, 
conflictelor dintre ei și

nemulțu- 
s-au ală- 
în ciuda 
mineri.

1 îițul liberalizării : minerii furioși protestează la 
București cetind demisia Guvernului

prima d.ită
C-nduși de Mi- 

1 mineri s au 
1 mașuiui Cra
ii i. geamuri ;i 
i autorii căilor 

, comanda
i i. ă 1 i Bucu-

oficială de presă, 
î. citîndu-1
..Nimeni nu

-i 
trenurile c.'.re i i 
reșt'. Agenția 
Rompres. sp' 
Miron Cosm 
va opri".

Nimeni în 
▼orbise de mineri pînâ in iunie 
1990. cind președintele 
lliescu a mobilizat mii d 
pentru a pune 
53-a zi de demonstrații, in 
studenții cereai: d' misia

Tomânia nu

te
ne

mai

Ion 
mineri 

capăt celei de-a 
care 

si. De

puija Prețurile și lipsa locurilor 
ae muncă au crescut dramatic de 
cinci guvernul a introdus refor
mele pentiu liberalizare incepînd 
din noiembrie, anul trecut.

Inflația, care, din punct 
vedere tehnic, nu exista sub 
gimul comunist, se ridică la 
rată anuală de 130 la sută 
unele produse principale cum ar 
fi pi-nea, carnea, legumele sint 
insuficiente și scumpe.

Standardele de viață nu sint 
mai bune decît erau în timpul 
regimului lui N. Ceaușescu șl, 
după cum afirmă Alison Flint, 
care se ocupă de problemele 
României la „Business Interna- 
țwnal" din Viena: „un român 
trebuie să-și cheltuiască, tn me-

de 
re- 

o 
si

I

Depozitul PECO
angajează de urgență

un conducalot iiito, categoria C 
un mecanic mito

Salariul negociabil.

I

I

h

ț
I
I
I

Uzina
uii aj

te
Si

mui cr betrosdiii
ORC. WIZ.Î \/A

data de 6 noiembrie 1991, pentru ocuparea 
poduri :
posiiui de șei depozit, I irbati, cu pregătite 

medie, fără anlececenie penale, unul pentru zona \ ulcan 
și altul pentru zona Petroșani

— un post de șei seiiiciu aprovizionare desfacere, cu 
pregătire supeiioară tehnică sau economică

Condițiile de incadtare sint cele prevăzute dc
nr. 30/1990 și I-cgea nr. 1 P1991.

Informații suplimentare se pot obține zilnic la 
pailimentul personal-invățămint al unității, telefon 
—- interior 121

concurs pe 
următoarele i

— doua

și 103.

Legea

corn-
13962

unț important
Sl‘l I ALI L LI PINI

vizitator, aparținători ai bolnavilor să res-invită publicul
pecie piogi-iuiul de acies și vizite in spital in scopul asi
gurării și menținerii condițiilor de igienă, curățenie, a po 
sibilitâții (h la,urării in condiții optime a actului medi 
cal.

Programul de față ține cont de aspecte umanitare, de 
posibilitățile tic vizită penii u aparținători salar iuți, pre
cum și de a se obține lelații din partea personalului me 
dical.

Zilnic 16,00—17,00 
Simbătă 11,00—16,00 
Duminică 11,00—16.00

l

După ce puicslalarii au trecut 
pnnu-un cordon al forțelor de 
ordine și au invadat 
parlamentului. Roman a declarat 
că el ș. 
rolul de 
cit legea 
tabilite",
funcția de prim ministru și mi
niștrii de asemenea vor rămîne".

clădirea

guvernul său iși asumă 
conducător. „Alita timp 
și ordinea nu sint res- 
a spus el, „îmi mvnțin

La slirșitul săptăminii, lliescu 
și leprezenlanț i minerilor s-au 
întîlnit și, aparent, au căzut de 
acord pentru încetarea proteste
lor după întilnire. Coarna a spus 
că „el consideră conflictul în
cheiat" și că minerii vor pleca 
acasă Cu toate acestea, citeva 
ore mai tirziu, cel puțin 2000 de 
demonstranți s-au întors pe stră
zile din fața palatului preziden
țial cu o nouă lozincă: „lliescu 
nu poți să ucizi iot. minerii, 
lliescu ești un mincinos. Jos! 
Jos! Jps!“ Protestantă ap încer
cat să smulgă porțile palatului.

Cosma l-a acuzat pe lliescu 
de încălcarea cuvîntului dat. 
permițînd soldaților să împrăș
tie mulțimea. Forțele de ordine 
au folosit mijloacele obișnuite: 
gaze lacrimogene, gloanțe de 
cauciuc și bastoane. în cele din 
urmă, demonstranți1! au forsț îm- 
prăștwiți, Iar cei cîțiva mineri 
rămași au fost transportați spre 
Valea Jiului".

MICA PUBLltlIAÎE
ANIVERSARE

ASTAZI, 31 octombrie, cind pe seninul 
străluci cea dc-a șasea stea, dragul nostru 
multă uragoste din partea părinților, mama 
mea mama Ița și Ela iți doresc tot ce cuprinde cuvintul 
mulți ani I". (3539).

cer al vieții tale 
Cristian Revitea, 

Văii, tata Inu și bu- 
„La

va 
cu

V 1NZARI
V1ND televizor color import și videorccorder JVC. Telefon 

43069. (3537).
V1ND IMS, ultimul tip, motor ARO, 3 400 km. Banița, strada 

Gării, 213, AureL (3532).
VlND caroserie Dacia 1 300. Informații : telefon 41054, după 

ora 20. (3527).
VlND cristale Bohemia, combină frigorifică nouă (frigider, plus 

conge ator), instalație satelit. Preț convenabil. Telefon, joi, între 
orele 17—21, 44625. (3526).

PIERDERI
PIERDUT adeverință cursuri calificare — mineri, pe numele 

Ciurar Emil, eliberată de E. M. Lupem. O declar nulă. (3517).
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Breteanu Letiția, 

elibeiata de S.S11 Vulcan. O declar nulă. (3516).
PIERDUT legitimație periodice pe numele Constantin Iosif, 

eliberata de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3516).
PIERDUT legitimație periodice pe numele Rușeț Gheorghe, 

eliberata de U. T. Petroșani. O declar nulă. (319:>).
PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 9 225. eliberată de U. T. 

l’etropmi. O declar nula. (3515).
PIERDUT contract dc închiriere pe numele Toinuș Olga, eli

berat de EGCI, Petroșani. 11 declar nul. (351o(.
PIERDU'!' tichet butelie nr. 2034/29X 1991, pe numele Popa 

Dantela, eliberat de Centrul de preschimbare a buteliilor Aero
port. 11 declar nul. (3533).

’’ lRDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 8015, eliberată 
de U T Petroșani. O declar nulă. (3521).

DECESE

COLEGII de numea de la sectorul IX I.M Aninoaw regretă 
dispariția prematură a bunului lor coleg

GAGY VAS1LE
Sincere condoleanțe familiei. (3521)

LOCATARII din scara 5, strada Aleea Trandafirilor, deplin" 
dispariția bunei vecine

BOGZA El.ÎS A BETA
Condoleanțe familiei îndurerate.
Dumnezeu s-o odihnească in pace ! (3536)

1AMILIILE ( ostăchcl l’araschiva, Petru șl l’auj împreună cu 
familiile Maieu, Anuțoiu și (Tistescu anunță cu durere trecerea 
in neființa a celui care a fost

COSTAI BEI. GIIEORGIIE (.« ani) 
neprețuit soț, lată, socru și bunic.

înhumarea vineri, 1 noiembrie, ora 13, de la capela Evan
ghelică. (3510)

ir.st.tutui pentru 
secur taie mm.erâ Letroșani

r scoale la licitație mașini unelte, transformatoare t lcclrice, 
< ic. Licitația va avea loc in data de 31 octombrie, ora 11). 
ia sediul imitații din strada Generai V. Milea, nr. 32—31, 
(eh ion -11621—11622, Petroșani.

(22

<

SAGETA TOR 
noiembrie — 20 decembrie)

i

I
I

nu
i. de singur(ă) v-ați simți, 

renunțați la independență

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Persoana pe care o țineți sub 
observație e mai curată decît 
vrea să pară.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Un surîs voalat vă atrage a-

HOROSCOP
1

tenția 
tr-un

(19

că a pătruns lumina in- 
ungher întunecat.

PEȘTI 
februarie — 20 martie)

Astăzi, foamea de tandrețe a- 
tinge cote maxime.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Fără să vă dați seama, exer
sați lovitura cu bita-n balta.

IAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Una caldă, alta rece — una 
prin poștă, cealaltă direct.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Ochii care nu se văd se uită 
la altă... stea.

RAC
(22 iuiuc — 22 iulie)

Datorii uitate se răzbună crunt.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Dacă vreți să știți cum vă vede 
lumea, ocoliți-i pe cei ce se gu
dura și a>eultJți-i pe cei care.» 
tac.

i 
I

I 
I

FECIOARA
(Z'J uugesi — ZI septembrie)

Paradoxal, 
toata lumea, 
ția nu e cea

Halind lj lei pe 
greșiți.. iar e.^ocp- 
ia care va gindiți.»

BALAN|A
(22 septembrie — zi octombrie)

Aveți ocazia să vâ dovediți 
valoarea morală, păstrînd asu

pra dv. cheia misterului...

a iW PURTA NT '

(Jra ae
închiaere a

ediției
13,30
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