
I L u neni

Trei tîlhari periculoși arestați
Datele coroborate <b Poliția orașului I upcni indicau clar exis, 

tonța unui grup de tilh ui. Odată sintetizate, aceste date au per- 
nu declanșarea unei ac țiuni polițienești sol lată cu arestarea gru
pului și cu cercetarea, in libertate, a altor t’ci persoane, care, o- 
cazional, au participat, alături de cei trei,’la comiterea unor furturi.

Cine sînt, așadar, „eroii" ? Ei se numesc Urdă Daniel, 16 ani, 
Iran Dânuț, 15 ani, și Tincu Florin, 22 ani. S-a stabipț că aceștia 
au comis, in 1991, patru tîlhării și douăzeci și două de furturi 
prin spargere. Valoarea prejudiciului — pe/o 2nn nbo u-i.

De la echipa do polițiști caro i. i ,r ■ .'a' — ’■ S • oo Paul, 
plt. maj. Bulal Turbe, plt. Goanță Gh orgie . p't M atincii Vale- 
riu și serg. maj. Guceanu Constau.in — am putut afla șl modul 
în care „operau" tîlharii. Un prim exemplu : în scara zilei rie 20 
septembrie anul trecut, cei trei s-au dus la locuința lui MD. Au 
bătut la ușă, iar cînd locatarul a deschis, s-a trezit cu un pumn 
în bărbie. A urmat, apoi, o ploaie de lovituri aplicate de Tincu. 
în acest timp, ceilalți doi au pătrbns în casă, do unde au sustras 
un radiocasetofon, suma de 7 500 lei, o brichetă, două casete au
dio și un ceas de mînă. După înhățarea prăzii, au dispărut.

Un alt mod de operare : într-o zi, cei trei au urmărit o fe
meie, „au condus_o“ pînă acasă și, pe cînd aceasta se pregătea 
să deschidă ușa, s.a trezit cu un cuțit pus în gît și somată să nu 
scoată o vorbă. Cam în același mod a fost „operat" și un cetățean 
puțin băut, căruia tîlharii i.au „capturat" plasa, în care acesta-și 
pusese banii primiți în acea zi de salariu.

Gheorghe OLTEANU
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Oamenii care au dus greul • • •
Pentru cea mai mare parte a populației clin municipiul nos

tru și din întreaga țară, alegerile locale din 9 februarie au însem
nat un efort minim. Unii mei măcar n-au catadicsit să meargă 
la urne și de regulă tocmai aceștia sînt cei mai contestatari.

Alții au făcut efortul să voteze și cu asta misiunea lor s-a 
încheiat. Dar au existat oameni pentru care alegerile de la 9 fe
bruarie au însemnat citeva zile de efort supraomenesc, de ma
ximă mcordare și de maximă responsabilitate. Acești oameni au 
fost membrii corni.' iilor electorale de circumscripție, cei care au 
centralizat, au numărat și au asigurat corectitudinea rezultatelor 
alegerilor.

Așezați în fotoliu, în fața televizorului sau cu preocupările cas
nice obișnuite din acea zi de duminică, nimeni, probabil, nu s-a 
gindit la acești oameni, pe umerii cărora au apăsat cele mai mari 
griji și râ-punderi legate de derularea alegerilor și de finalizarea 
1 >r, așa cum prevăd paragrafele Legii electorale. Cînd s.au închis 

muncă. Numai o simplă 
si este un efort deosebit de răbdare.
tr, n a lor pe candidați și formațiuni politice, cu ochii partidelor 
ațintiți pe fiecare buletin de vot revendicat, înseamnă totuși 
efort formidabil pe care acești oameni l-au dus la capăt cu pre
cizii și onoare.

Comisia electorală a circumscripției nr. 3 Petroșani a fost 
compu n din : Dorica Maniu (procuror) — președinte, Maria Borta 
îjiji ’ă) — vicepreședinte, Radu Necula (Convenția Democratica), 
I'Kin Florea (FSN), Doina Șiclovan (PNL, PAC, PER), Mircca Za- 
haria (FRN), Va.ile Zarculca (Partidul Liberal), Ștefan Hegheduș 
(UDMR)] NTcokic Cioclii (Partidul România Mare).

Vizibil marcată de efortul centralizării rezultatelor votării la 
P< ‘oșani, doamna Dorica Maniu, In Jurul orei 13, cînd s-a ter
minat numărătoarea voturilor, după 48 de orc de efort continuu, 
ne de: liră: „In calitate de președinte al Circumscripției electo
rale nr. 3 Petroșani aș dori să aduc, prin intermediul ziarului lo. 
e.ii, sincere mulțumiri birourilor electorale de la secțiile de vo
tare, precum și personalului primăriei municipale, pentru efortul 
depus ca alegerile să decurgă în condiții normale și fără eveni
mente deosebite. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc și repre
zentanților partidelor politice care au făcut parte din comisia c- 
iectorală de circumscripție pentru modul corect in care au con
lucrat".

Aceeași muncă extenuantă au depus toate comisiile electorale 
de circumscripție. La l’itrila, comisia a fost compusă din : Geor- 
g'-ti Ilinca (judecător) — președinte, Daj Marinică (jurist) — vi
cepreședinte, Nicolae Ardelean (FSN), Dorinei Grecu (PSDR), Ma- 
t> uș Mihaly (UDMR). La Aninoasa, din comisie au făcut parte: 
Nicolae Stanciu (procuror) — președinte, Elena Maracu — vice- 
p 'ședințe, Carmen Armeana (RIR), Cornelia Costinaș (FSN), Dan 
Burb c (CD), Delia Ilolobuț (CD), Aurelia Vass, Daniela Babuț și 
Camelia Ștefan (l.sta propușii rle primar). Tuturor, mulțumirile si 
recunoștința noastră. (G.C.).

de votare, pentru acești oameni a început cea mai grea 
numărătoare de ordinul zecilor de mii 
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Primul primar 
condamnat

Aflam din surse demne de în- I 
credere că fostul primar postre- I 
voluționar al orașului Aninoasa, | 
Gheorghe Bercca, a fost condam-g 
nat, cu drept de recurs, la patru . 
ani închisoare, pentru anumite I 
nereguli, petrecute în zona res- * 
pectivă, în timpul mandatului I 
domniei sale. Dacă no gîndim că I 
n_a fost primar dccît un an, în- 1 
țelegem clar că unii se grăbesc, J 
iar graba strică treaba. .

Vom reveni cu amănunte, după I 
pronunțarea sentinței în re- * 
cursul declarat de cel in cauză. I

este apanajul tinerilor**
afirmă dl. maior Florea Comănoiu,

locțiitorul șefului Poliției din Lupeni
— Domnule maior, după cite 

cunoaștem, și in Lupeni poliția a 
trebuit să facă față unui val 
crescind al stării de infracționa- 
litate. Raportindu-vă exact, care 
este starea acesteia .’

f»

— Comparată cu cea din 1990, 
starea infracțională din 1991 a 
crescut cu 280 la sută. Ca gen 
de infracțiuni apare ca evidentă 
creșterea celor comise prin vio
lență, în această perioadă — deci 
în 1991 — fiind descoperiți au
torii a 30 de tîlhării comise pe 
raza orașului. Tot în acest inter
val de timp au fost înregistrate 
40 de furturi din avutul public 
și 124 din avutul particular. Di. 
ferența se explică prin aceea

CRIZA DE ÎNCREDERE
Cite partide atilea 

promisiuni electorale, 
citeva săptămini, zi de zi, candi- 
dații la posturile de primari și 
consilieri in alegerile locale s_au 
întrecut în promisiuni. In frun
tea topurilor acestor promisiuni 
se află reprezentanții partidului 
de guvernâmînt, fimd urmați în
deaproape de grupările politice 
care își arogă deținerea și pro
movarea valorilor adevăratei de
mocrații. Năucit de valul de pro
misiuni electorale, alegătorul s-a 
aflat in grea cumpănă pînă în 
preziua votării.

Dar, ee c val, ca valul trece. 
Alegerile de duminică au așezat 
via’a orașelor și comunelor pe 
un nou făgaș. Autonomia locală 
va oferi noilor echipe ale primă
riilor condiții propice să-și afir
me spiritul de inițiativă, inten
țiile gospodărești și profesionalis
mul atît de mult invocate 
perioada luptei electoralo.

Noul mandat acordat pentru 
o perioadă rle patru ani do ale
gători consilierilor reprezintă. de

pachcte de
Timp de

în

că furtul în dauna avutului par- i 
tieular este pedepsit mai ușor 
(cu închisoare de la șase luni la 
cinci ani) ; cred că tocmai acest 
fapt îi determină pe „meseriași* 
să „se orienteze" spre sectorul 
particular.

— Ce ne puteți spune despre 
activitatea poliției din Lupeni in 

racest an

— O 
ceputul 
la un

primă 
anului 

număr

constatare: la în-1 
1992 se mențin, 
ridicat, infracțiu-

A consemnat,
Gheorghe OLTEAhîU

(Continuare în pag a 2-a)

iată ce na doare i
fapt, expresia încrederii și spe
ranței celor mulți că vor apuca 
zile mai bune. Criza de încrede
re în noile structuri, destul de 
eterogene, ale puterii locale de 
stat din ultimii doi ani ajunsese 
la începutul aocstin .-in la ; n '

lp
-api.viabilului. .Speranțele din 
pimele luni de după revoluție 
nu s du împlinit. încrederea a. 
corelată de electorat partidului 
de guvernăniint la alegerile rlm 
20 mai 1990 s-'a diminuat consi
derabil. După primul an de re
formă, politica economică a gu
vernului a constituit, în fond,

un adevărat eșec. Remanierea 
guvernamentală din toamna a- 
nului trecut s-a soldat cu forma
rea unei noi echTpe a executivu
lui și cu un program limitat, de 
criză.

Adevărul este că sîntem 
săraci și mai îndatorată 
țiune, cu mult mai mult 
in urmă cu doi 
speranțe, ne pasc noi îngrijorări. 
Șomajul e în creștere. Și sîntem 
abia la început. Se prevede, du
pă aplicarea legii falimentului o 
creștere explozivă a numărului 
șomerilor. Guvernul a aprobat 
iccint în urma dialogului cu 
sindicatele un program de aus
teritate In acest context, pentru 
mineritul din bazinul carbonifer 
al municipiului Petroșani 
prevede în următorii 3—4 
restructurare a actiViWții 
ducțioi dP cărbune Liga

mai 
ca na- 

decît 
ani. In loc de

se 
ani o 

;>rj_ 
sindi-

Viorel STRAUT

De la Coroești la vale, pe drumul cărbunelui
Februarie. Ultima lună d- iar

na — calendaristic vorbind. Za. 
padă, frig. In zuia a șase i a lu
mi, puțin după ora 10, la Depo
zitul de combustibil Petroșani nu 
se ga-cg nici o bucățică de căr
bune. Doamna Mai,a Simion, 
gestionara depozitului, se pregă
tește de pensionar0 Gestiunea se 
va împărți în două. Operațiunea 
de livrare a cărbunelui călii- 
populație va fi preluată de Lumi
nița Untaru în timp ce Adrianii 
Mihanta se va ocupa de livrări
le către R AGCL-uri și alți agenți 
‘"■onomici. Cărbunele vine fie la 
o ■'[citațiile Koroești, I upeni și 

Petrila. Sînt unele greutăți ui 
vagoanele caro sosesc de la Co
roești cu intîrziere — uneori de 
citeva zile — motiv Hjn cmc căr
bunele îngheață, ingi cunind des
en n aiul.

„ir \sta \ hi; \i
In ianuarie au fos[ recepționa

te" 24 vagoane cu cărbune pen
tru populație și 51 penii u < cn_ 
1ra|ele termice sl agenții crono- 
niir i, cei II angajați ai rb pozitn- 
Ini asigurînd un ritm fie dv.iăr- 
care rle 2—3 vagoane pe z Ve
nind vorba d< cablate, doamna

Simion ne spune că s.a încetățe
nit ideca că Prcparația Coroești 
livrează cel mai imn cărbune, 
Și oamenii au pr-tenția să a_

Ancheta noastră

leagă. Nu toți, uni! dintu' < i. Se 
ilri pe v.moalii și zic; ,.r Ii- a .ta 
\ reniii"

<1 III NI II l’L M I ...
7

S i ininnpl.il ea unu eelalen,, 
minei i |,j i M. l’i triln .â lelu/. 

cărbunele extras chiui de ei și 
prelucrat la l’reparația l’elrila. 
As* i e o chestie, nu? Apoi, lin 
alt lapt bizar. Cărbunele extras 
la mina Politia urmează traseul 
l’rcpai ație, spre depozitul Pe
troșani, de undi se reinloarce 
pentru a lli . drumul sobelor si

< viii falelor termice poli d-.-ne, 
Nișle ditlinui, — și coslilii d< 
trap port, inutile

l'DNI Itl I) A, ( VRUI NI. II \ !

In ui ni i unor di-irr uri ,a
< ut d [in- ion,iii i m,n i • , ,
toi a li s- I sl ipl 111 If’llt a t li a, ai- 

la patru, la opt bonuri de căr
bune pg an. Asta insa, nu rezol
vă mai nimic, din moment ce 
îținjiiățilc de cărbune [uimit nu 
au crescut, iar calitatea a rămas-, 
ce| mult, la același nivel.

Am fost informați eu la Cen
ți,ițele termice, stocul r-ste pe 
i ale de epuizai e. Deoarece, pe 
lumi f -bruuri;-, nu a sosiI nu i un 
\ li'on la di pozit. S-- zi' e ca clin 
c ui i liniilor nz.ipezile. l'oi mai

lloraliu \l I X L.NDR1 SC U
Paul Nl( l I I S< U

(f nn t trm.'ir» in uas a 2-a)
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IN MEMORIAM
Academicianul 

(1912 — 1992) a
Am rămas și mai săraci. Ne-a 

pura^it, treeind in neființă, aca- 
uenuciunul Caius lacob, mate
matician și mecanician de anver
gură europeana, senator PN'f’CD. 
Moartea sa a trecut aproape ne. 
ob^jvată, acoperită de tumultul 
electoral.

Car. s lacob a urmat njrsuiil-- 
Facultățu de Științe din Bucu
rești. In anul 1935 și-a susținut 
teza de doctorat la Sorbona. 
Cea mai mare parte din viață 
și-a consacrat-o catedrei, fiind 
profesor la Universitatea din 
Cluj. In 1950 devine profesor al 
Universității din București. In 
1963 a fost ales membru al Aca
demiei Române.

Caius lacob este autorul unor 
remarcabile lucrări in domeniul

Trec alegeri, vin alegeri... j

I

CAIUS IACOB 
trecui în neființă 

mecanicii fluidelor compresibile, | 

pentru care in 1940 i s-a decernat t 
premiul Academiei din Pons. In | 
mecanica fluidelor are și alte . 
contribuții valoroase, introducînd I 
metode exdcte pentru studiul je- * 
turilor gazoase. In matematică a I 
semnat lucrări de excepțională I 
insemnătate privind ecuațiile cu I 
derivate parțiale și problema de-1 
nvatei oblice. ■

Prin moartea lui Caius lacob, I 
știința românească pierde un sa- . 
vânt renumit, iar Parlamentul I 
României se desparte de o mare • 
personalitate care și-a sacrificat 1 
ultimii ani ai vieții pentru con- | 
solidarea democrației în România, i

Valeriu BVTULESCU, 
deputat FSN I

Un singur gînd,
Dacă dintr-o glumă caustică a destinului, In 

Romănia celor peste două sute de partide po
litice, s-ar reveni acum, peste noapte, la o sin
gură forță conducătoare, acel partid unic, rea
lizat prin fuziunea .celulelor politice' actuale, 
nu s-ar putea numi decît Partidul .Baronul 
Munchhausen". Rațiunea acestei explicații este 
foarte simplă și in același timp foarte logică.

Acum, cind din punct de vedere .pa.-țial co
lor", au trecut alegerile, pot să mă explic in 
legătură cu acest posibil partid, fără să fiu a- 
cuzat prea aspru că fac antipropagandă propa
gandei electorale, sau propagandă antipropagan- 
dei. Deci, iată de ce toate partidele aflate în 
competiție electorală pot sta sub drapelul a- 
mințitului personaj. Judecind la rece (oricum 
altă șansă n-avem — e februarie, nu ?j, după 
platformele politice lansate .pe piață", intr-un 
adevărat cros, ce ne amintește de .Daciada', 
precum și după platfusul celor aflați într-un 
.jogging" la fel de electoral, observăm in mod 
plăcut că toți „e de bine".

Dacă facem suma tuturor promisiunilor, din 
care scădem suma emisiunilor, dacă ducem e 
tangentă la cercul de interese al fiecăruia in 
parte, din care extragem apoi rădăcina pătrată 
(vezi expresiile .cap pătrat" yi .smulge răul (fin 
rădăcină'/ aflăm numitorul comun al celor 
au vrut să fie radicali. Cum insă tntre radical 
și rădăcina pătrată există o oarecare legătură, 
vă rugăm să faceți și dumneavoastră legătura. 
E simplu, nu ?

Vă veți întreba, poate, ce amestec are Baro
nul Munchhausen în toată povestea asta. Păi.

• In 31 ianuarie. Novac Costel, 
din Gurba — Arad, a adus la 
piața agroalimentară din Vulcan 
500 kg carne de porc cu scopul 
de a o valorifica. Cu ocazia ana
lizelor, s-a constatat că întreaga 
cantitate de carne era infestată 
cu trichină. A fost amendat pe 
loc, cu 2 000 lei și obligat să-și 
ia carnea și să plece. Cu această 
ocazie, reamintim tuturor produ
cătorilor particulari care desfac 
carne la vinzare că au obligația 
de a prezenta rezultatele exa
menului veterinar efectuat de 
medicul de zonă, cum că anima
lul a fost tăiat in condiții igie
nice și că nu există pericol, în 
urma consumării cărnii. Această 
dovadă se prezintă laboratorului 
la care este arondată piața în 
care producătorul își vin le mar
fa, laborator care, la rindul său, 
efectuează o nouă examinare a 
cărnii • I.a un control efectuat,

o singură voință
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Sorin OPREA

De la poliția sanitar-veterinară
in 3 februarie, la magazinul ali
mentar nr. 12 al Societății co
merciale „Astra“ — Lupeni, au 
fost depistate mai multe sorti
mente de salam care erau depo
zitate necorcspunzator, astfel in
cit acestea erau la limita consu. 
mabilității ș In 4 februarie, Păș- 
tilă Margareta, din Sălașu de 
Sus, a fost amendată, în piața 
agroalimentară din Vulcan, cu 
suma de 5 000 lei. Contravenea 
i-a fost .acordată" conform 1IG 
nr. 789 din 22 noiembrie 1991, 
deoarece vindea cai ne de vită

in pană, pe... sîrmâ
Duminică, 9 februarie, înainte de ora prînzului, timp de o 

oră și jumătate, cineva n-a votat cu noi. O pană de curent a făcut 
ca telescaunul din Parîng să fie oprit și turiștii, agățați intre cerși 
păm.nt, cu speranța recuplarii cit mai rapide a curentului, au 
reușit să ajungă cu bine pe pămint. Mecanicii de aici, și ei obiș- 
nuiți cu nedorita situație, au soluționat-o plnă la urmă, asigu- 
rind liniștea și securitatea celor de pe sirmă. (D.N.).

nu are / Și poate fi chiar invidios pe fiecare in 
parte și pe toți împreună Cum să nu fie, cind 
el, săracul, vestit in povești vînătorești, in min
ciuni și fabulații de toate culorile, e mic copil 
pe Ungă suita de domni .tovarăși", sau de to
varăși .domni', care ne vor binele colectiv. Nici 
in alianță cu lozefini și cu celebrul Balsamo, 
prăfuitul baron n-ar avea mai mult succes. O 
țară aflată in ruină, încolăcită de brațele .cara
catiței roșii', nu poate fi adusă la linia de plu
tire doar printr-o .evanghelie' electorală. Pe 
tot parcursul campaniei am aflat ce lipsuri și 
ce necazuri avem. Le știam și noi. Am aflat 
ce nu s-a făcut bine și ce nu s-a făcut deloc. 
Șiam șl asta. Doar ce doream să aflăm n-am 
aflat și nici nu știm j ce soluții practice se vor 
găsi pentru ieșirea din S.F.-ul actual și reveni
rea la un real decent. Așa că am tras linie și 
am adunat. Rezultatul ? Cel bănuit. Suma tu
turor viciilor este constantă f Adică aceleași 
Mării, dar cu alte pălării ! Și nu trebuie să fii 
creator de modă ca să descoperi că toate pălă
riile seamnă leit cu cea a baronului Munchhau
sen. De aceea, partidul celebrului personaj 
poate avea ca semn electoral e uriașă panoplie. 
pe care vor sta agățate toate trofeele distinsului 
domn.

Privind-o, ne vom aminti că reversul meda
liei pentru comic, este traotcul. Vom lăsa deci 
electoratul să mediteze asupra pluripartidismu- 
lui, dar să nu-l uite nici pe Baronul Mun
chhausen.

fără a avea acte corespunzătoare, 
la care se adăuga ținuta dum 
neaei, care și ea, lăsa de dorit 
• De la începutul anului și plnă 
in 6 februarie, la Circa de igi
enă și control al alimentelor din 
Vulcan au fost efectuate 558 de 
examene trichinoscopice pe e- 
șantioanele de carne aduse de 
diferiți cetățeni. In urma inves
tigațiilor de laborator, au fost 
depistate 101 cazuri de trichi- 
neiloză.

Gheorghe OLTEAN’V

De la
(Urmare din pag. 1)

cind dădeam sa plecam își fac 
apariția la rampa de descărcare 
doua vagoane sosite de la Petri, 
la. Cărbune p- ntru populație. O 
parte din el nici nu era spa,at. 
Au dreptate și oamenii, cind mai 
fac nazuri.

SA TROZNEASCA lemnul

La distanță de o sută de metri 
de rampa de cărbune se află de
pozitul de lemne care aparține 
de „Comlemn" S.A. Prin curte, 
in afară de doi clini, liniște și 
pace... De sub stratul de omăt 
răsare, ici-colo, capătul cîtorva 
buturugi. In clădirea ce adăpos
tește cele două birouri nu e cine 
știe ce căldură. Doamna Lucia 
Oprea, șefa depozitului, ne pre
zintă situația. Stocul de lemne 
pentru foc s_a ridicat la 22 de 
lone, iar cel de cărbune brichete 
U 91 tone. Transportul, la ce
rerea clientului se face cu două 
mașini ale depozitului. Ar mai 
fi un vagon In gară — dcvali 
zat. Va trebui reeîntărit și apoi 
preluat.

CĂRBUNE ar veni,
DAR CINE.L DESCARCĂ 7

Pentru că fot veni vorba de 
transport, continuăm raidul la 
CFR. Domnul Victor Iloiu, șeful 
Regulatorului de Circulație șl 
Mișcare, na oferă amănunte in-

Coroești la
teiesdnlc, după ce, in prealabil, 
s-a consultat telefonic cu domnul 
Bivolaru de la Preparați^ de căr
bune din Coroești și cu inai mulți 
colaboratori ai sui de la CFR, 
pentru ca datele să fie complete 
și detaliate. Ce aflăm? Ga in 
ianuarie, di la Coroești s-au li
vrat 2032 tone de cărbune pentru 
consum către depozitul din Pe
troșani. Cum depozitul nu șl-a 
descărcat la timp vagoanele, blo_ 
cind o linie, gara CFR Petroșani, 
de comun acord cu IPCVJ.ul, a 
sistat încărcările de cărbune 
pe perioada 3—6 februarie, plnă 
cind au fost descărcate vagoane
le. Incepînd din ziua de 6 fe
bruarie — ora 17 livrările s_au 
reluat.

BANI PE APA SIMBETEI

Știți cîți bani s.au vărsat In 
buzunarul CFR-ului pentru că 
vagoanele au stat nedescărcate 
în gară în vreme Ce din depozit 
lipseau cărbunii? In luna ianua
rie 10G200 de lei, reprezentînd 
contravaloarea a 810 ore de loca
ție a vagoanelor. In februarie, e- 
rau 16 vagoane la descărcat In 
zlu.ș de 3, fapt pentru care s-a 
cerut sistarea livrărilor. Adică 
alți bani. Dom’le, efi economicoșl 
mal sîntemf

DE CE SINT LINIILE 
OCUPATE 7

Din multe motive. Și cînd spu
nem motive, ne referim la cele

vale C RIZA DL ÎNCREDERE
inutile. Exemple: Cărbunele plea- I 
că de la preparația din Petrua, | 
vine la depozit (un vagon la un 
singur drum, egal 28 de mii) de ■ 
unde este cărat cu mașinile la | 
centralele termice din... Pelrila. . 
Alți bani. Timp pierdut, nervi, de | 
toate. Plătește cetățeanul căldu. * 
ra pe care nu o are. Sau: Mina ! 
Dilja scoate cărbune, 11 trimite • 
Le preparația din Petrila, de unde I 
vine pe calea ferată plnă la... | 
mina Dilja. Tot pe linia aia, că i 
e unică. Alți bani. Și astfel se | 
dă apă caldă și căldură la mină. , 

TOT PE DRUM. PE DRUM. j

PE DRUM... |

Din folclorul foarte nou: „Cale I 
lungă, drum de fier, cărbunele stă ’ 
tn ger. fol pe drum, pe drum, I 
pe drum. Și căldură nicidecum". 
Amara concluzie. Se zice că pri- I 
măvara oamenii fac curat. Nu i 
se poale face curățenie și cu | 
birocrația? Ca să nu mai vorbim . 
că între nivelul producției de | 
cărbune preparat,și calitatea aces- 
tuia — pe dc-o parte — și exi- I 
gențele celor care au nevoie de 
el, unii chiar mineri sau foști I 
mineri, — pe de alta, există, • 
mai ales după 1989, un raport I 
Înțeles „pe dos“. Altfel nu ne . 
explicăm, revenim la ideea din | 
prima parte a anchetei, de ce un t 
miner de la mina Petrila refuză | 
cârbune'e livrat pentru consum I 
de la mina și preparația Petrila,

(Urmaie din pag. 1)

c< ielor libere aie linierilor din 
Valea Jiului nu a ajuns ia un 
consens cu confrații mineri din 
țara, cu o nu-a excepție — in 
județul Gorj. Această farinuțare 
a forței sindicatelor din ramura 
industriei miniere diminuează 
șansele minei ilor in dialogul lor 
cu puterea executivă, pentru e- 
ventuale noi revendicări.

Rezultatele aleger^or locale ai 
trebui să ne ofere motive de în
credere că vom putea ieși din 
actualul impas. Se pare însă că 
vom asista Ia o prelungire a crizei 
de Încredere a electoratului, pînă

Din păcate, 
n-are balta pește

De peste două decenii, la in
trarea in cartierul „Aeroport” pe 
vreme ploioasă, le intinipina o 
baltă zdravănă. Lungimea ei, 
peste 300 de nu tri, tai lățimea de 
aprqgpe 50. Nici un fel de pie
ton sau autovehicul nu poate 
trece. Cauza, o defecțiune la ca
nalizare. Așa s-a intimplat — 
vorba ceea, diacul le potrivește 
— și In ziua de 9 februarie, cind, 
Inmuindu-se gerul, s-au topit 
parțial zăpezile. Cînd le gîndești 
că era ziua alegerilor locale, ziua 
cind ne alegeam gospodarii I Din 
nefericire, balta nou creată și 
re-creată de intemperii, n-are 
pește. Măcar așa s-ar fi rezolvat 
problema alimentației cu pește I 
(Al.H).

cel puțin la alegerile generale, 
ProLlemele grave ale economiei 
nu pot să.și găsească rezolvarea 
decit după o restructurare te
meinică a opțiunilor electoratu
lui pentru un nou parlament și 
un nou președinte cu un mandat 
pe o perioadă mai lungă, de pa
tru ani. Pînă atunci nu vom face, 
probabil, altceva, decît să conti
nuam să asistăm cu îngrijorare 
și neputincioși la scăderea baro
metrului situației din economie, 
atît da clar exprimată în de
precierea de la o sâptămînă la 
alta a valorii monedei naționale 
la seh mbul valutar.

■ «MM» MM W Mm ^^MM •

Violenta este 
apanajul tinerilor

(Urmare din pagina I)

mie prin violență. Pot să vă 
spun că, doar în Ianuarie, am 
descoperit autorii a cinci tilhiLi 
rn, iar in prezent se află in cer
cetări autorii altor patru tîL 
hurii. Îngrijorător este că partid 
cipanții la faptele comise prin 
violență sint minori — tineri, în 
general. In altă ordine de idei, 
doresc să relev că desfășura m un 
complex de măsuri iq vederea 
preîn timpi nării comiterii de fap
te antisociale și asigurării unul 
climat civic corespunzător. Loco 
itorii, oamenii cinstiți ai Lupe* 
niuluf, pot avea încredere In noi.
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URICANI
0 tragedie ram nu Irehne să se mii mante

Un accident colectiv
Ziua de 13 noiembrie, din anul trecut, a fost o zi cu ghinion 

la mina Uricani. A avut loc o aprindere de metan, care a produs 
un acciden: colectiv. Șase muncitori, in frunte cu șeful lor de 
schimb. Ion Crețu, au suferit arsuri de diferite grade, in funcție 
de locul și poziția in care se a<lau în momentul aprinderii meta
nului. Cfteva ore mai tîrziu, alți șase oameni, dintr-o echipă de 
intervenție, formată din salvatori mineri ți specialiști au fost sur
prinși și accidentați, la același loc de mjșncă, de o altă aprindere 
de metan. Din fericire, accidentele nu s-au soldat cu victime ome
nești Cei 12 au fost spitalizați și se află in afara pericolului.

Abatajul a fost inchis. Dar din anchetele care au urmat se ' 
desprind învățăminte, care se cuvine sd fie cunoscute de mineri. 
Accidentul s-a datorat încălcării normelor de securitate a muncii. 
Avertismentele și măsurile stabilite de către organele de control 
ale RAH Petroșani și ISTF^d Hunedoara, cu referire specială la 
curățirea și ei acuarea cărbunelui, aplicarea metodei de innămo- 
lire, precum si diminuarea posibili/Hiilor de infiltrare a curenților 
de aer pnn spațiul exploatat, n-au fost respectate. Sursa celor două 
accidente colective a fost un foc endogen declanșat in spațiul 
exploatat, panoul I.E., str. 3, blocul III Nord. Acumularea de me
tan. in concentrații periculoase, in spațiul exploatat, n-a fost 
sesizată la timp. Șeful de echipă nu a efectuat măsurătorile pre
văzute, pentru a urmări evoluția concentrațiilor de gaz metan. 
Min -rul >:f de schimb n-a avut asupra sa mctanometrul din do
tare. Mctanometrul a fost găsit șl ridicat de către vagonetarul

și învățămintele iui
Costel Chirilă, din galeria dc bază, împreună cu alte lucruri, după 
producerea accidentului. Capul de detecție — numai unul șt nu 
două cum prevăd normativele — a fost montat la 40 m de linia 
frontului de abataj, in loc de 10 m. Acumularea de metan s-a fă
cut in golurile rezultate din exploatarea cărbunelui, iar aprinde
rea a avut loc datorită nerespectării măsurilor de prevenire a 
autoaprinderii cărbunelui. La executarea lucrărilor de prăbușire 
a feliei I nu s-a realizat închiderea corectă, fapt care a favorizat 
circulația aerului prin spațiul exploatat. Au fost efectuate lucrări 
de împușcare la un loc de muncii in care operația era interzisă. 
Maiștrii minieri, măsurătorii de gaze și minerii șefi de schimb nu 
au consemnat rezultatele măsurătorilor privind prezența metanului 
In atmosfera locului de muncă, deoarece abatajul nu era dotqț cu 
tăbliță pentru înregistrări. Concentrările de metan de peste 0,5 
la sută n-au fost consemnate în registrele de control și evidență 
de către cei ce răspund de aceasta.

Iată deci, cauzele care au favorizat accidentul colectiv: uri 
șir de abateri de la prevederile normelor de protecția muncii. Unele 
din aceste abateri se regăsesc destul de frecvent, din păcate, la 
multe alte locuri de muncă de la minele din Valea Jiului.

In ultima instanță, vinovat este omul, cel ce din rutină, ne
păsare sau inconștiență, ignoră pericolele ce se pot ivi din neres. 
pectarea riguroasă a atribuțiilor de serviciu și mai ales a norme
lor de protecție a muncii prevăzute special pentru minele grizu- 
toase.

I De unde nu-i...
4

■ Pentru prevenirea focurilor de 
1 mină ți a acumulărilor de me. 
i tan, conducerea tehnică a minei 
! Uricani a prevăzut programe spe

ciale. Datorită insuficientei do- 
Itări, care depășește competențele, 

nu numai la nivelul minei, dar 
și la cel al RAH Petroșani, pro- 

I gramele n-an fost realizate Este 
vorba de programele de degazare 
Iprvnl ibilă și de Innflmolire. pre

văzute și pentru abatajul tn care 
|s_a produs focul endogen și s.au 

declanșat aprinderile de metan. 
Din volumul prevăzut de 1050 

Imc cenușă pentru înnămoliră a 
spațiului exploatat, a fost reali- 

■ zat doar 2f>R mc de tnnămoliri. 
| Pentru programul de dernzare 
(lipsesc țevile, care au devenit și 

foarte scumpe. Este mare nevoid 
de subvenții, pentru asigurarea 

| unor condiții de exploatare în 

IdonPnă siguranță. Dar de unde 
nu e, după cum se știe, n-ai

, cum să iei...

■> w

Multe din accidente se pro
duc tn timpul circulației pe 
galerii * 1 *

a suferit arsuri grave la mem
brele inferioare, fiind imbrucal. 

In momentul aprinderii metanu
lui, cu pantaloni din material su- 
praelastic. Toți ceilalți acciden
tați au suferit arsuri mai uș >are. 
De ce! In contact cu flacăra me
tanului aprins, materialele din 
supraelastic se aprind ți ard 
mocnit, la rin Iul lor. Pe rlnd. 
hainele obișnuite, care fac parte 
nu Intlmplător din echipamentul 
minerilor s-au pirlit, dar nu s-au
aprins

Concluzia care se imput.e ' 
clară ; cei ce lucrează tn mină 
nu trebuie să te îmbrace oricum, 
la intlnipiare. Echipamentul de 
lucru, poate să fie, uneori, șaL 
vatort

Nu manevrați garnitura prin 
împingere — in locurile apro
bate — pină cînd însoțitorul 
nu este la cel puțin patru 
metri înaintea garniturii și nu 
a dai scnlnal in acest scop !

Nu coboriți din locomotivă 
fără ca tn- irite să o blocati !

Nu admiteți persoane pe 
tampoane sau pe corpul loco- 
motivri in timpul mersului, 
precum și pe vagonete ’

ATENȚIE la METAN!

Controlul concentrației de 
nii-i.jii cu meiuri.imcirul Sb 2, 
cu s^mnatiZui e optica șl acus
tica . ia lusul ac munca, a...a 

. Tuiul se va mima la un ioc 
fera, pe armatura, in aprupt. 
crea lauanu.ui. D.n t.mp n 
timp, se vor citi indtcațiili 

I concentrațiilor de metan ș, 
, ten.aunea. Tensiunea nu tre

buie să scaii ă sub semnul 
roșu 2,1)5 V.

In timpul schimbului, șeful 
de echipă va măsura metanul 
la tavan. în profil si ev niual 
in cuiburile existente în ta 
vanul abatajului.

Să nu lucrăm liifirăcaț oricu.nl
Dintre cei 12 oameni acciden

tați In urma aprinderilor de me
tan, doi au 4ufer,t arsuri mai 
grave. Șeful de schimb Ion Crețu 
și minerul Dumitru Grosu s-.iu 
aflat la cumpănă dintre viață 
și moarte. Pentru salvarea lor a 
intervenit cu operativitate ți in 
mod ferm Liga sindicatelor mi
niere libere din Valea Jiului. 
Cei doi au fost trimiți la trata
ment peste hotare ți, după ulti
mele informații, slnt salvați Nu 
»e știe Insă un fapt care trebuie 
să dea de gindit tuturor celor ce 
lucrează tn mină. Ion Crețu a 
suferit arsuri mal grave In partea 
de sus a corpului, Intrucit era 
îmbrăcat Intr-o bluză din mate
rial supraelast.c. Dumitru Grosu

Pagină realizată la cererea E.M. Uricani
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și-au 
Din 

g<. nc- 
pu-

In ultimii doi am, la mina 
Uricam, nueiarui lutul al ac. 
ciueiileior pruău.e m subteran 
a scăzut cu M la ruta. Progra
mai mai redus ae luc. u și res- 
pe tarea zilelor ae uUi,.na 
aratul efectele faturabile. 
siuuierea cuuzcior care 
rea za accidentele, muae, 
țmo, atu. a cilu- suit, se aespr.nd 
concluzii interesante. Ponderea 
U: -Uenlaților <> refrr-’Zi.flu Lc 

care: au avut de suferit din 
cu uza caaerilor de roci. In unui 
trecut, bunăoară, din totalul de 
110 accidente c.lz sau imegis- 
trat la mina Uricani, mai bine 
de o treime au fost provocate 
de căderile de roci. Sînt, 
păcate, destul de frecdtmte 
zurile In carp min rul șef 
schimb se erm uce tlupri 
viza greșită: merge u a a. zi 
neglijează cflptusirea tavanu'ui 
șl a pereților de la locurile de 
muică, nu fndi’nă1 tr fizâ la
>n< ,ntea efectuăr t overațiui-il-ir 

din 
ca
de 

de- 
<ă

de muncă, bucățile de r >c> 
slăbite.

pondere cel puțin egală, 
tot de o treime din accidentele 
produse în anul trecut o au.

Atenție
lâ neatenție!

•J I*
in ,d, cele care au la origine 
tieutcnția accidentalului. Este 
voi oa de acctdeniuțtt din cate. 
goi ale celor ce au altul de su
ferit, nejund atenți la lucrul cu 
uiu.ltt le dc mină, la material ;le 
p. care le manipulau in timpul 
transportului sau la felul 
care circulă pe galerii. Nu 
intlmplător nici fa olul 'ă 
ioi ilutea ctl'ir ac: ni. ut iti

In 
pare 
n a- 
lin

maistrul 
atunci 

repartizează oameni la un 
loc de muncă. Indicațiile 
de persoanele de speciali- 
din corpul tehnic de con- 
trebuie să fie respectate

n. atenție stnt angajați de puțin 
timp cu saianați in mină. ts.’e 
n<< ’sar deci, mai ales pentru 
această categorie de salariați, 
să țină seama ae instruirea spe
cială pe care o face 
nnnit r, dc fiecare dată 
cind 
nou 
date 
t-ate, 
trai, 
întocmai.

Pentru a lucra în d’plină si
guranță în mină, este nevoie de 
atenție permanentă, de. o bună 
cunoaștere a atribuțiunilor șt 
îndatoririlor profesionale, pre
cum și a normelor de protecție 
a muncii. Din păcate, la m-na 
Vrican» au fost înregistrate in 
anul trecut și două accidente 
mortale. Neatenția oamenilor, 
necunoașterea sau ignorarea în
datoririlor ca lc revin, continuă 
să fie o cauză majoră a acci
dentelor.

Atenție, deci, la neafcnHc)

I
l

s
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1
I

oricu.nl
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MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU OCAZIA împlinirii a 50 de ani și a ieșirii la pensie, soția 
și cei doi Iu urează dragului lor Suciu Emil, multă sănătate, fe
ricire și „La mulți ani !“. (348).

V 1NZARI-CUMPARARI
VlND videorecorder japonez, sigilat. Telefon 45656, după ora 

16. (357).
VlND autocamion SftD 5 tone Diesel. Telefon 44152. (367).
VlND video player plus 15 casete — 65 000 lei. Telefon 50805 

— Petrila (371).
CUMPĂR pianină sau pian. Petroșani, Independenței 10/24 

(368).
SCHIMBURI DE LOCl IN'ȚA

SCHIMB apartament trei camere, parter, zonă centrală, cu 
casa două camere și bucătărie Str. Petru Groza, nr. 19/12, după 
pra 16. (IJngfi comisariat). (351).

PREDAU contract închiriere, Petrila, str. Republicii, bloc 55. 
SC. 7, ap. 88. (372).

DIVERSE
ANUNȚ FOARTE IMPORTANT!

Incepînd cu data de 1 mailte, in cadrul clubului S.L. al E. M. 
Petrila, se deschid următoarele cursuri cu locuri limitate : conta
bilitate generală) dactilografie-secretariat ; depanare radio-TV ; 
informatică și microcalculatoare ; ospătari-barmani ; gimnastică 
ritmică, aerobică : coafură ; limbă engleză : limbă franceză.

Informații și înscrieri, zilnic. Ia Direcțiunea Clubului Petrila, 
Intre orele 8—20 (359).

CEDEZ CEC Dacia 1 300 ridicare imediată. Lonea, Republi
cii 255 — telefon 50123. (345).

PIERDERI
PIERDUT carnet student pe numele Sălăjan Horia, eliberat 

de U. T. Petroșani. 11 declar nul. (347).
PIERDUT contract de inchiriere pe numele llinescu Doru, e- 

liberat de RAGCb Vulcan. 11 declar nul. (346).
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Champec Ionela, 

eliberată de UM1ROM Petroșani. O declar nulă. (369).
PIERDUT carnet student pe numele Diaconescu Daniel, eli

berat de U. T. Petroșani. 11 declar nul. (350).
PIERDUT contract inchiriere pe numele Tătaru Stan, elibe

rat de RACCL Lupeni. 11 declar nul. (353).
PIERDUT tichet butelie seria A. nr. 2151, eliberat de Cen

trul de preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. (356).
PIERDUT legitimație periodice pe numi le Năsuzean Ovidiii, 

eliberată de U. T. Petroșani. O declar; nulă (363).

DECESE

Lumea valutei, valutele lumii '

Cursul de schimb a fost stabilit, în urma ședinței de fixing 
interbancar, la 197 lei dolarul, pentru ziua de 12 februarie 1992. 
La Casa de schimb valutar a Băncii Comerciale din Petroșani, 
deschisă publicului între orele 8—12, cotația principalelor valute 
era următoarea :

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE

Dolar SUA 350 367
Marca germană 223 234
Lira sterlină 640 672
Franc elvețian 251 263
Gulden olandez 199 208
Franc francez 66 69
Shilling austriac 31 32

SOȚUL Șardi Ion anunță cu adincă durere încetarea din 
viață a iubitei soții

ȘARDI ROZALIA
Nu te voi uila niciodată.
înmormântarea azi, 13 februarie, ora 16. din str. M. Kogal- 

niceanu (358).

FIICA Babi și ginerele Ion aduc un ullim omagiu celei care 
a fost o minunată mamă și soacră

ȘARDI ESTERX
Dumnezeu s-o odihnească in pace! (358).

FIUL Șardi Ion și soția Estcra sint adine îndurerați de 
1 decesul dragei lor mame si soacre

ȘARDI ESTERA
Lacrimi și Hori pc tristul ei mormmt. (358),

Societatea comercială
„DIAMANT" S.A. Petroșani I

organizează lkila|ia pentru locație de gestiune, in data de '
28 februarie 1992, a următoarelor subunități: |

— Magazinul ADAM; |

— Magazinul EVA — trei gestiuni;

— Măcelăria Lupeni; 1

Chioșcurile alimentare: |
— Lonea; Petrila; Paroșcni; Lupeni Nord; Vricani; * 

\ alea dc Brazi. I

Informații suplimentare se primesc de la sediul so- | 
cietății. Documentele pentru licitație se obțin contra cost . 
de la Societate.

_______ _______ I

Programul TV.
I

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Secretul dom

nului Wong (SUA, 1939).
11.40 Ora de muzică.
12.30 Jocurile Olimpice de iarnă.
13.30 Intermezzo muzical.
13.40 Oameni de lingă noi.
14,00 Actualități.
14.20 Teleșcoală.
14.50 Jocurile Olimpice de iarnă.
16,00 15, 16, 17, 18.
16,25 Serial științific. Revoluția 

vieții (XI).
46,55 Recitalul formației Burt 

Bacharach.
17.10 Vîrstele peliculei.
17.50 Pro Patria.
18.30 Jocurile Olimpice de iarnă.
19,00 Dosarele istoriei.
19.30 Desene animate.

Alice în țara minunilor.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Studioul economic.
21.10 Film serial. Dallas. (101).
22,00 Reflecții rutiere.
22,15 Recital Vasile Șeicarti.
22.30 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23,00 Pro musica.

NEPOȚII Ionica, Gabițo și Evike nu o vor uila ujciodală pe 
cea care a fost cea mai bună bunică din lume

ȘARDI EST4.R \
Te vom plinge mereu, pâslrindu ți amintirea veșnic. (358),

COLECTIVI L Abatorului l.ivczeni este alături de domnul 
ȘtRDI ION la greaua suferință pricinuită dc pierderea mamei.

Sincere condoleanțe. (365).

ELEV li clasei a V III a, de la Școala generală nr. 5 Petro
șani și părinții ]<>r sint alături de domnișoara dirigintă profesor 
Istrălescu Niclilina in greaua încet care pricinuită dc moartea 
tatălui său.

Sincere condoleanțe (370).

FAMILIA Toader este alături de familia Tătar (fini) in 
greaua pierdere pricinuită do decesul mamei, bunicii si străbu
nicii.

Sincere condoleanțe! (362).

FAMILIA Trușcă Grigorc și Margareta și copiii, anunță în
cetarea din viață a bunului lor unchi

MIRI ESC ț M Wt( I (I t Dl 1,1 ) 81 de ani
Inmormintarea azi. 13 februarie, ora II.
Cortegiul funerar pleacă de la domiciliul din str. Aleea 

Trandafirilor, nr. 5. (319).

COMEMORĂRI

SOȚUL Constantin, fina Cri.stina, ginerele Marian și nepoata 
Alexandra, anunță cu durrre în suflet împlinirea a șase luni de 
la decesul celei care a fost o bună soție, mamă, soacră și bunică 

GEAMANU FLORICA
3/ei ramlnc veșnic in amintirea noastră. (364). •

SC - APRO - TERA - SA SIMERIA 
(fosta BATMA nr. 20)

tinde din stoc și pe bază de programare toate tipurile de 
pompe dc injecție pentru motoare Diesel, inclusiv pentru 
LDII și motosth uitoarc BALKANCAR; La livrare se 
recuperează pompele de injecție rotative uzate;

— piese de schimb auto, tractoare, mașini agricole, 
inclusiv pompe de benzină, pompe de ulei, pompe de apă 
și componentele respective peptru DACIA, OLTCIT, SA- 
VII M, RABA;

— acumulatoare auto dc 12 V 15 Ah; 66 Ah; 88 Ah 
și 180 Ah;

— anvelope pentru DACIA 1300, 155x>3 și 165x13, 
anvelope auto 900x20, anvelope tractor 11x38-

De asemenea, se oferă un bogat sortiment dc rulmenți, 
materiale și utilaje-

Livrarea se face atit agenților economici cit și per
soanelor particulare.

Pentru livrările eu gros, adaosurile comerciale sint 
negociabile.

Relații privind posibilitățile de livrare și programă 
iile sc <|au la telefon 956/60121; 60966; 61090; 61091.

CU ADlNCA durere în suflet aducem aminte celor care au 
’^Pbnesc șase luni de Ja decesul bunei noaslre 

GEAMANU FLORICA — mamă, soacră și bunică.
Vei rămine veșnic In Inimile noastre.
Familia Geamănu Nicolae. (336).

Ora de închidere a ediției: 14,
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HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — F8 februarie)
V-ați plasat la originea unui 

diferend, în materie de compe
tență, printr-o decizie luată re
cent.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Așteptarea încordată a rezul
tatului unui „examen" ia sfîrșit, 
înainte ca nervii să cedeze...

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

In dragoste, vă paște o decep
ție cruntă, dacă dați „nas“ cui 
nu merită.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Influx astral favorabil idilelor 
pasagere.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Veți ajunge să cunoașteți foar
te bine drumul spre.,, piață. ,

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Frustrat de un drept legitim, 
partenerul conjugat trece la a- 
tac.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Muncă pe rupte, sub semnul 
unei ușoare dezorientări privind 
perspectivele.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Veți fi coplcșit(ă) de recunoș
tința unui om, căruia i-ați în
tins un singur deget...

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

înregistrați Un succes deose
bit, în fața unui anturaj alcă. 
tuit, in exclusivitate, din per
soane de sex opus.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
O ușoară amețeală, pur fizio

logică, se răsfrînge și asupra 
limpezimii gindirii.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Intîlnire emoționantă, prin 

dezvăluirile dc care luați cunoș
tință.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Satisfacția de a vă fi impus 

punctul de vedere umbrește mi
cile neplăceri ele zilei.
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