
Martie: din prima decadă — plus
Ianuarie — 16873; februarie — 

20271; martie — 22086... Iată di
namica extracției zilnice la huilă 
brută, exprimată in tone, in pri
mele decade ale celor trei luni 
care au trecut de la inceputul 
anului. In prima decadă din 
martie s-au extras zilnic din mi
nele Văii Jiului cu aproape 2000 
tone mai mult decît în prima 
decadă a lunii februarie și cu 
peste 5000 tone mai mult decît 
în 1—10 ianuarie. Rezultatul c 
semnificativ: în prima decadă 
din martie, minele Văii Jiului au 
extras suplimentar 83G9 tone căr

bune, cu peste 600 tone mai mult 
decît depășirea pe luna februarie.

Încă o dovadă că redresarea

f MM * *
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în mineritul Văii Jiului devine 
realitate: zece din cele 13 ex
ploatări din bazin raportează 
plus, cele mai mari depășiri fa
ță de producția programată a- 
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▼ind minele Valea de Brazi 
(46,2 la sută). Cimpu lui Neag 
(29,2 la sută). Lonea (20 la sută), 
Vulcan (8,6 la sută), precum și 
Petrila Sud, Petrila, Livezeni etc.

Efect al creșterii extracției, 
s-au realizat indicatorii și la 
producția netă. Au fost livrați, 
in prima decadă, beneficiarilor 
peste prevederi G312 tone huilă 
netă, din care 7388 tone pentru 
industria energetică. Din păcate, 
există o restanță de aproape 
2000 tone la huila pentru side
rurgie. (I.p.)
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Sint citeva 2ile bune de cînd, 
întors de la un chioșc din apro
piere, cu publicația preferată, dă 
buzna colegul de birou și comu
nică radios : „In fine, și o veste 
bună“. După ce-1 privesc plin de 
curiozitate, precizează : „Am au
zit.... pițigoiul ! Știi ce. înseamnă 
aceasta ? ! Vine primăvara !“.

Intr-adevăr, o veste bună. Se 
apropie primăvara. O anunță 
ghioceii apăruți în coșurile floră- 
reselor la colț de stradă ; o a- 
nunță mărțișoarele purtate de 
cîteva zile pe reverul hainelor 
de frumoasele noastre. O anunță 
și zilele senine și petele apărute 
pe fondul imaculat al crestelor 

nicuța și ne_a explicat-o la con
ferința sa de presă de joi, dom
nul Stolojan; griul a ajuns să 
fie mai scump decît plinea, iar 
in procesul reformei, următor 
pas al programului de tranzi ,e 
este liberalizarea totală a prețu
rilor. Urmează, deci, ca, de la 
1 mal a.c., să se treacă la rațio
nalizarea subvențiilor la produ
sele de bază destinate populației. 
Guvernul va reduce, în prima e- 
tapă, cu 25. dacă nu cu 50 la 
sută — totul depinzînd de nego
cierile Guvern-sindicate — sub. 
vențiile bugetare la unele din 
cele 14 produse vitale subvențio
nate pînă acum. Printre ele, la

Primăvara e eu noi?
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REACTIVI, SÎNGE Șl INDIFERENȚA j
• Centre mari din țară sint puse in imposibilitatea de a mai 1 

testa SIDA • Se tergiversează deblocarea valutei necesare im por. * 
tului de reactivi Q La Petroșani, reactivii pentru antigcnul Ag 1 
HBS mai ajung doar pentru cîteva zile • Fără efectuarea teste- I 
lor nu se poate asigura sînge pentru spitale • De la mai marii i 
zilei plouă cu promisiuni. |

Din diferite zone ale țării au 
început să apară, în ultimul timp, 
tot mai dese semnale de alarmă 
privind epuizarea sau chiar lip
sa reactivilor utilizați la testă
rile care se efectuează la cen
trele de transfuzii sînge. Cauza : 
încetineala (sau, poate, indife
rența 7) cu care se acționează 
pentru deblocarea fondului valu
tar necesar achiziționării. din 
import, a acestor reactivi.

Nici Centrul de transfuzie sîn„ 
ge c.«n Petroșani n-a fost ocolit 
de această problemă. „Este o si
tuație care n-a depins de n Ji Ci 
de Guvern și de bănci, este de 
părere domnul doctor Constantin 
Gheorghiu, șeful centrului. Am 
discutat, recent, Cu domnul dr 
Pecek, de la Institutul de viruso
logie, care mi-a spus că bani, a- 
dică lei, s-au alocat, dar se pune 
problema transformării lor în 
lire sterline. Vă spun drept, de 
două ori mi_ă spus același lucru, 
dar nu mai am încredere în ei“.

Dacă reactivi HIV, pentru de
pistarea SIDA, mai există încă, 
ceilalți, care se utilizează pentru 
antigenul Ag HBS, dacă mal a- 
fung doar pentru cîteva zile. 
„Sîntem oarecum într-o situație 
mai bună decît Clujul — îmi

spune domnul doctor —, pentru | 
că cei de.acolo nu mai au deloc I 
reactivi pentru antigen. Acest i 
test este absolut obligatoriu. Se ( 
fac două testări pentru a exclu- ■ 
de un donator de la donare". Ce I 
urmări va avea, așadar, imposi- * 
bilitatea efectuării testului mai | 
sus menționat? Una singură și» 
deosebit de delicată: nu se va I 
mai putea livra sîngele necesar | 
spitalelor. Și este păcat, deoarece ■ 
Centrul din Petroșani se situea-1 
ză în această privință printre . 
primele din județ. In treacăt fie | 
spus că, în 1991, au fost recol. 
tați 2 072 litri de sînge, cu 272 ' 
litri mai mult decît se prevăzuse. I 
Desigur, șl aici mai sînt de re- • 
zolvat o serie de chestiuni — | 
reorganizare, o autonomie reală | 
față de Direcția sanitară jude-« 
țeană, pentru a fi realmente di-1 
rect subordonat Ministerului Să- . 
nătățil, dotare etc. —dar proble-| 
ma arzătoare, pentru moment,1 
este cea a asigurării reactivilor I 
necesari testărilor. Fără aceștia, I 
centrele de transfuzii sînge din I 
Petroșani și din țară vor face ] 
doar figurație. Este asta, oare, * 
în interesul cuiva ? |

Gheorghe OLT» ANU I

Minipuciul început încă din 1 
luna noiembrie a anului trecut | 
de un grup modest (doar 20—30 , 
de angajați) din cadrul Societății . 
Comerciale „Tricotaje" S.A. a j 
eșuat ieri. Mai exact, acest grup 
de „revoluționari" a înnebunit ! 
ziarele, poliția, primăria, depar. ’ 
tamentul și ministerul cu rccla- |

Minipuciul | 
eșuat j

mâții de tot felul, cerîricl demi
terea conducerii.

Ieri dimineață, la cererea dom. 
nului primar Stoicuța, in Valea 
Jiului a sosit un director general 
din departament, care a prezen. 
tat concluziile nenumărateloi 
anchete. După ce au fost puși 
pe drumuri zeci de oameni, con. 
cluziile sint clare — reclamagiii 
n-au dreptate și nici nu-l lasă 
pe ceilalți peste 350 de angajați 
să-și vadă de treabă.

Ar trebui ca reclamagiilor să 
le intre în cap că s-a dus vremea 
lui „sus” și „jos" și că ar trebui 
să treacă la muncă! (M.B.)

Parîngului. De ce să nu ne bucu
răm ? Scăpăm odată de iarna a- 
ceasta care a fost mai iarnă ca 
toate celelalte. Cu geruri prelun
gite și cu gheața persistentă pe 
străzi și trotuarele — necurățate 
din lipsă de... lopețî — cum nu 
a mai avut parte Petroșaniul 
parcă niciodată. Și, dacă au fost 
patinoare pe străzi — că de cele 
veritabile doar bunicii își mai 
aduc aminte — au fost și căză
turi. Căzături cu hohote și excla
mații, pline de haz pentru copii 
și tineri, dar cu vaiete și suferin
țe pentru cei mai puțin tineri. 
Un medic specialist îmi spune 
că au fost aproape de trei ori 
mai multe fracturi decît în alte 
ierni, mai ales la mîini și ante
brațe, iar victimele au fost, În
deosebi, femeile și persoanele în 
vîrstă.

Dar, apropo de bucurii, există 
semne că acestea n-or să priso
sească...

— Știți, domnule, la cît a a_ 
juns un corn ? 1 Mă întreabă, in
dignată, In plină stradă, o buni
cuță ținînd doi nepoțel de mină. 
Mai scump ca pîinea 1 I

...Deocamdată — pentru că pîi
nea nu e „specialitate" și e sub
venționată de Guvern. Și, deo
camdată, au fost majorate pre
țurile numai la „specialități", 
cum e cornul. Ceea ce nu știa bu.

Informaticieni
Etapa județeană a olimpiade

lor elevilor la Informatică se 
va desfășura sîmbătă, 14 martie, 
la Petroșani, fiind organizată da 
Liceul de Informatică. In con
curs se vor afla 36—40 de elevi 
din Deva, Hunedoara și Petro
șani, toți fiind informaticieni în 
devenire. Concursul constă în 
probe teoretice și practice, prima

Județ
I«a Grupul școlar energetic din 

Deva are loc, sîmbătă, olimpiada 
elevilor, taza județeană, la geo
grafie. Tot la Deva va fi, dumi- 

pîîne, Sigur. Deci, după carne 
vine rîndul pîinii noastre cea 
de toate zilele. De zahăr, ulei, 
cartofi, mălai, unt și brînzeturi, 
ce să mai vorbim ?!

Și, pentru că, oricum, vine 
primăvara, și de energia electri
că vom avea mai puțină nevoie, 
ce dacă se va mai scumpi nițel 
și ea, energia electrică ? O plătint 
la ora actuală, cu 65 de bani/KW, 
la preț subvenționat, și va ajun
ge, cum scriu ziarele, la circa 4 
lei. Dar aceasta numai după 1 
mai...

Intrăm, așadar, în... primăvară. 
Vom avea prețuri noi. Subven
ții mai puține, dar compensații 
mal mari. Deci, tot avem o șansă. 
De fapt, șanse avem mai multe.

O veste bună, despre care a 
vorbit cu satisfacție și domnul 
Stolojan este că, producția p6 
ianuarie-februarie dă semne de 
redresare. Deci, stoparea decli
nului este posibilă. îmbucurător 
pentru noi, cei din Vale, e că 
pe februarie s-au realizat preve
derile la extracția de cărbune.

Deci, șanse avem. Cel mai im
portant e să ne ajutăm noi în
șine. Și vom supraviețui și pri
măverii, și celorlalte „anotim
puri" de tranziție. Fie ele și... 
nefavorabile.

Ioan DLBEK

— Nu trebuie să ne 
simțim jigniți că ne as
cund alții adevărul, 
pentru că ni-1 ascundem 
chiar noi.

La Rochefoucauld

_**_**_**_**„**_** .

în devenire
fiind programată la liceu, iar 
cea de-a doua, lucru la calcula
toare, va aVea loc la Universi
tatea Tehnică din Petroșani. So
cietățile comerciale din Valea 
Jiului interesate să susțină a- 
ceaslă manifestare, prin sponso
rizare, sînt rugate să contacteze 
Liceul de Informatică din Petro
șani. (T.S)

e n e I e
nică, o altă etapă județeană, de 
limbi modei ne. Vor participa, la 
ambele competiții, elevi clin în- 
vățămîntul Văii Jiului (T S.)

Citiți în pagipa a 3-a
■ Ce doriți de la noul primar ?
■ 1 000 000 de lei pe capul deputatului Butulescu (II)
■ Rubrica: De la Poliție
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Li DEVA Olimpiada națională de chimie
Inspectoratul școlar al județului Hunedoara 

organizează, la Deva, în primele zile de vacanța 
de primăvara (1 — 5 aprilie), cu sprijinul Minis
terului Invățămintnlui și Științei, Olimpiada na
țională de chimie.

Vor participa peste 400 do elevi din ultima 
clasă dc gimnaziu, precum și din clasele de li. 
ceu, din toate județele țării. La reușita acestei 
prestigioase manifestări iși aduc □ xaloroasă con

tribuție — inclusiv sponsorizarea — organele lo
cale ale administrației de .tat și num-roase 
firme din județ.

Aflăm din program că, in alarii de convin ui 
științific, elevilor li se oferă posibilitatea să e- 
fectueze trei exi uf ii pe interesante trahee tu
ristice, precum și spectacole și, firește, o ■( iră 
de discotecă.
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Ce dorîți de la noul primar ?
A' 'gcrile locale au trecut, pri

marii au fo^-t aleși, s-au consti
tuit și consiliile primăriilor, iar 
acum cetățenii, adică aceia care 
j-au propulsat pe aleșii lor 
fruntea obștilor, așteaptăsă vadă 
primele rezultate ale nfitincii no
ilor, organe ale .rdounistrației lp-,. 
cale.. In uneje localități — cum 
este Vulcanul — acestea nu au.' 
întîrzidl să apară: curățirea și 
pregătirea zonelor verzi, „asana
rea" . perimetrului de pe lingă 
piața agroalimentară, pregătiri 
pentru repararea străzilor. Sint 
toate acestea in consens cu do
rința cetățeanului de-rînd9 Ce 
ar mai dori acesta de la noul 
primar 9 Citeva răspunsuri.-pe a- 
ceasta temă le_a relevat un re
cent sondaj de opinie întreprins 
printre locuitorii orașului. CE
ZAR IACOB, strungar : „Aș vrea 
să termine odată cu -bișnița asta 
din piață. Să se faoă. intr-adevăr, 
comerț, dar nu bișniță. Apoi să 
pună igcceleul p ■ .coate, să fie 
curățenie in oraș". CORNELI A 
MOLNAR, secretară: „In primul 
rind, curățenia orașului. O apro
vizionare mai bună și ce să mai 
zic altceva ? Nu știu". RADI’ 
TITUS, electrician : „Să termine 
pentru totdeauna cu corupția Eu 
n-aș fi vrut să fie, ca primar, un 
reprezentant al FSN". GIIFOP 
GHE OLAII. electrician : „Spun 
ca și colegul meu. ^Pe de altă

(e*n codru
Blocurile neterminate sint o 

atracție permanentă pentru chili- 1 
pirgii Vorba aia, dacă tot arun
că domnii constructori bunătate 
d materiale, unii iau inițiativa 
și „ciordesc" ba una, ba alta. Iși 
fac oamenii acareturi. Nicolae 
Barat \a și Alexandru Dabelea — 
amindoi pensionari, oameni cu 
copii, au dat cinstea pe rușine și 
în ziua de 20 februarie au furat 
materiale de construcție în valoa
re de opt mii lei, de pe șantierul 
unui bloc din Iscroni. Dosar 
penal. Oam-mi cu părul alb și i 
cu obrajii roșii C'r b> .pun ne- ; 
poților ? ț

I
IPe'te ftras

Attila Kolcza din Oradea o fi 
auzit că la Petroșani nu-s bute
lii. Ca atare, vindea în piață 
fură nici o formă legală, 19 bu
telii pentru aragaz, două drujbe 
și 15 regulatoare. 15 mă lei a- 
mendă. marfa confi cată — a- 
dică 2-10 mii lei. Un astral de . 
veșt" f-a “ rămas fără sol,, — 
e o chestie 1

• Porno
Alexandru Vcre.ș, din Sălaj și_a zis că poate scoate un ban 

de la mineri. Abia rupea două-trei vorbe in românește, dar por
nografia nu are nevoie de traducere. Așa că Șonike oferea pe 
piață marfă proaspătă adusă din t?ngaria. Amenda 16 mii lei, 15 
reviste porno confiscate — dom'le, ce atracție o fi, pe-țicolq, .pe 
unde au fost tipărite, pentru meseria Ciociolinei ! Dnept care lui 
Șonică i-a pierit graiul și-a uitat nu numai românește) ci și un
gurește. Mut...

parte, eu, în Sohodol, nici n-am 
putut să votez pentru că n-am 
fost trecut pe listă. Cînd i-am 
spus domnului președinte al co
misiei să mă treacă, a zis -eă nu-i 
voie. Maică-mea era pe listă, eu 
nud". SORIN POP, lăcătuș-meca- 
rric.ț Domnule, eu zic să fie 
bun, să ajute pe toată lumea, să 
facă un parc, un teren de joacă 
pentru copii, să fie curățenie în 
tot- Vulcanul". NICU POPA, vîn- 
zător la un bar : „Să-mi dea ma
șina dinsului să-mi aduc marfă. 
Lăsînd gluma la o parte, sint de 
părere că un primar trebuie să 
fără rapid ceva pentru a con
vinge lumea că este pornit la 
drum cu bune intenții Păi ce_aș- 
teaptâ omul .’ Să aibă apă, să-i 
facă plăcere cînd se plimbă pe o 
stradă curată, să- găsească în ma
gazin de-ale gurii șl tot ce are 
hbvotc": NICOLAE NEDELEA. 
lăcătuș : „Să curețe orașul de 
cei care nu lucrează, adică de 

borfași, de cei care poludază, în 
acest mod, Vulcanul. Apoi e 
vorba de alimentarea cu apă, să 
aibă tot omul cu ce să se spele". 
AUREL LEUCA, lăcătuș : „Știe 
el ce să facă pentru oraș. Să-i 
explic eu ?“. SERG1U CARP, 
distribuitor la centrul de bute
lii : „Unu la mină — un spațiu 
mai mare destinat centrului de 
schimbare a buteliilor. Doi la 
mînă — să se intereseze de sta
rea drumurilor și curățenia ora
șului. Sii se spele străzile pentru 
ca minerul să respire ușurat la 
ora 4".

Acestea au fost citeva opinii 
succinte. Se poae observa că. 
pentru început, oamenii nu cer 
marea cu sarea. Doresc doar să 
sesizeze că s_a demarat ceva, în 
direcția bună, pe care ei o do
resc. Iar speranțele lor să fie 
incui ajate.

Ghcorghe OLTEANU

II de la jPOLITIE\
Zmei contemporani

Trei flăcăi voinici, Eugen Mol- 
dovan, Gheorghe Munteanu și A- 
1 xandru Munteanu, toți tr.ei de 
la E. M. Petrila și_au zis că au 

■ descoperit calea de a face avere. 
Î Adică, au aflat cine a inventat 

gaura la macaroană. Drept ur- 
| mare și-au zis că și cablul de 
( cupru de la linia de contact a 

troliului o fi tot un fel de ma- 
| caroană. Și încă una „pipărată"

Melomani cu fumuri
IRădulescu Angela din Ciopeia, Mircea Munteanu din Hațeg, 

Nicolae Lingurar din Ciopeia, Iulian Munteanu — ia-ghiciți de 
l unde ? — tot din Ciopeia, Constantin Ion Radu . clin Tg. Jiu, 

’ losif Vass pripășit prin Vale, Ion Marolicaru din Bicaz — iată 
cîțiva dintre „comersanții" de ocazie cu prăvălii în buzunare sau 

i papornițe, ce și-au făcut veacul piin Piața agroalimentară a Pc- 
-i țroșaniului. Oferta ? Un bazar întreg. Casetofoane, televizoare — 

melomani, n_ai ce zice I — fiare de călcat, jocuri electronice, a- 
{ parate de bărbierit și, mai ales, țigări de fabricație român*ască : 
i„Bucegi", „Carpați", „Snagov"... Autorizații de comerciant ? Da’ 

. de unde. Prețuri „cît mai sus", impozite — Jupjurj trase
în piept de la cei „trași în piept" cu mărfuri de calitate îndoiel- 

! nică și aduse in piață nu se știe cum. Tranzacții dubioase. Au 
I plătit cu toții amenzi zdravene, li s-a confiscat marfa d^r nu 
! știu de ce, în pofida bîlciului pe care l-au făcut la Poflție, ceva 

gen „Hauleo, dom’ majur, fii băiat înțelegător, frumosule, că io_s 
femeie sărmană" și alte de-astea, parcă ^îmbeau, cînd plăteau 
amenda. Explicația ne-o dă chiar legea 12, mult prea blîndă cu 

', astfel de „apropitari". Vorba unuia : „la banii ăstora, ce-s 10—15 
l mii ? Mizilic. lntr_o oră i-au pus la loc. Poliția îi sancționează, 
1 ei plătesc amenda și-și văd de treabă. Ne-a blagoslovit onor Par- 
i lamcntul cu o lege inoperantă, bună pentru închis ochii, și ne 
I mai mirăm de bișnițărie. Petrică, Petrică...

La „plimbare"
I Cică, excursie 1 Organizator, o 

agenție particulară. Direcția — 
Istanbul. „Patrimoniul" celor 52 
de pasageri 708 170 lei în banc-

i note de 500 și 1 000 lei, interzis 
a fi scoase din țară, 3 733 de 
dolari, 6 316 mărci, 4 000 de franci- 
francezi, 3 100 de forinți și alte 
„bagatele" sub fo-mă de obiecte. 

la preț. Așa că au tăiat firul 
și_au furat o bucată bună. Va
loarea furtului, 187 mii lei. Nu
mai că au prins de veste și alți 
flăcăi. Ce-i drept, îmbrăcați în 
haine albastre. Cablul a fost re
cuperat integral, iar cei trei zmei 
paralei și-au pus pe deasupra o 
oarece „pijama" vărgată să le 
țină de cald la răcoare. Dixit.

de ziceai că autocarul e bazar. 
In cutia aparatului de radio al 
mașinii 720 grame argint indus
trial (contactoarele, săracele 1) în 
valoare de 75—80 de dolari, a- 
parținînd unui cetățean turc, a_ 
flat în autocar. Și ăsta „excursio- 
nist“... Plimbare neică, nu glumăl

1000000 de ki pe capu! deputatului Butuiescu (II)
Și ca să știe lumea ce marc patriot ești, 

trebuie su le spunem că după ce ai stu
diat m Polonia șase ani, și ai devenit in
giner nun r (se pare că s-au cii- ltuil 
circă *400 0D0 zloți, din cei buni, nu de- 
valorizați, pentru studii) ai fost angajat 
inied|jit fa protocol intr_o uzina cu pro
fil mecanic, fiind scmmbat din funcție 
la intervenția altor organe pentru ca iu
ti ecuse-și măsura in c umpararea și re- 
t-uzarea în P-tro,ani a produselor polo, 
n z,-. «Și ai ajuns astfel bibliotecar la 
1 U.M V. fără să fii o zi inginer miner, 
inșelind astfel, fără :>ă clipești din ochii 
c.i'-e evită privirea directă, țara.

Acolo, In liniștea căi ții >r ai devenit 
s riitor, de o.le, de ziar (rit’ autor) după 
revoluție. Chiar daca te intitulezi „scri
itor" si vicepreședinte al Comisiei pentru 
cultură și artă in adunarea deputaților, 
iți fac cunoscut că jn limba română (pro
babil ai lipsit la respectiva lecție, fugind 
cu oile pe"cimpia satului oltenesc), nu- 
in.-le, este cel de familie (Vladislav) iar 
prenumele este cel de botez (Tibcriu), nu 
viceversa, cum ai scris și despre care dl. 
Ștefan Cazimir, dacă ar ști, ar citi (în 
stilul lui Nenea Iancu) la tribuna parla
mentului. o diatribă răsunătoare.

Dar despre stilul scrierii dumitale me
rită să reiau o singură frază clin ai tico: 
Iul : „Ghici, ghicitoarea mea... 7“ i „Din 

pocale, unele partide sau liderii lor au 
încercat sa ne muște mervU, de organe 
mai mult sau mai puțin vitale". De ce 
n-ai scris cetățeneiscriitor (sic I) deputat 
(încă) direct, ceea ce au înțeles toți ci
titorii : „testicule". Nu ți-a ro,it culoa
rea neagră a pielii obrazului (ca și a su
fletului) cînd ai scris așa ceva, de care 
le-ar fi rușine și celor din cort, pe care 
i-ai ridiculizat in „Scrisoarea a Il-a“ ?

Și, in încheiere, redau încă o frază : 
„Cei doi (Faur și Rcsiga, n a.) au fost to
varășii de idei ai m irelui vinător (a sub
semnatului, na) și împreună au siste
matizat Valea, fâcînd_o să arate așa cum 
o vede;!, adică cu dosu-n sus". Se impun 
precizările următoare :

— In timpul cit cei doi au fost prim- 
sccretari nu s-a promovat nici un pro
iect de sistematizare al localităților din 
Valea Jiului, acestea fiind aprobate cu 
mult timp înainte.

— Contribuția primilor-sccrctari locali 
a fost nulă (de altfel unul dintre ei, îmi 
spunea, intr-un moment de sinceritate, că 
îl apucă somnul cînd vorbim în șed.nțe 
în termenii noștri, dc specialitate).

— Toate proiectele de sistematizare s_au
întocmit de unii din cei mai mari arlii- 
tecți ai țarii sau de cei mai buni ai Ju- 
dețului. .. * - .

— Au fost inițiate concursuri dotate cu 
mari premii în bani, iar din comisiile 
care au analizat și dezbătut proiectele 
prezentate au făcut parte mari specialiști 
in domeniu, din București, Deva, muni
cipiu (intre care și subsemnatul)

— Revistele de specialitate au prezen
tat proiectele cî.știgătoare care au fost a- 
prcciate laudativ in presă, radio și te
leviziune?.

Toți specialiștii (și nu numai ei) au 
cuvinte de laudă la adresa încadrării con
strucțiilor tn peisajul montan, ca și a ca
lității exictiției.

Aceste lucruri nu pot fi înțelese însă 
dc cei care au suprafața creierului nete
dă, ca ’ți parul lins, dat din belșug cu 
briantină.

In privința tovărășiei da idei cu cei doi, 
repet ceea ce toată lumea din Petroșani 
știe și ceea ce am spus sj. la Congresul 
P.S.D.R. din 7—9 martie ,, 1991 :

„Am fost membru de pnrtH, DAR CO
MUNIST NICIODATĂ". Despre felul cum 
am fost OBLIGAT să intru în p.c.r., ca 
și de ședința de pomină In. care, am fost 
discutat (convingerile mele ’ profund reli
gioase, fLTnd gspru criticate) poți lua re
lații de i® domnii Eisler Anton, Milosav 
Aristioă ți*alți foști colaboratori de la 
I.A.C.M M.

ș, acum, finalul :
Cetațene Butulescu Valeriu (apelativul 

„domn" îl folosesc cu cei ce-1 merită) ciacă 
ai trăi zece vieți nu vei reuși cele rea
lizate de mine in plan profesional (Ja ani 
șantier și 7 ani proiectare), ca aparlu- 
m»nte, obiective social-cUlturaie (a căror 
cantate va fi apreciata și peste 300 am), 
lucrări industriale, printr-o muncă de di
mineața pină scara tirziu (nnebri tși noap
tea), șapte ziie pe săptamină. Muncă, exi
gență deosebită dar și multa, foarte mul
tă omenie, despre care pot să-ți vorbeas
că oricare din zecile de m:l de foști co
laboratori ai mei, cărora le-am (ost șef 
20 ani (record absolut național al direc
torilor de unități de construcții de lo
cuințe).

Butulescu Valeriu, dacă m_ai ii etiche
tat, nu ca cel mai mare vinător de co
muniști din Valea Jiului, ci ca cel mai 
mare anticomunist, ceea ce și simt, mi-aș 
fi călcat pe resentimente, și ți-as fi 
spus, „domnule".

Nu o pot face, pentru că nu meriți I 
Nu-1 meriți, cel puțin pentru minciuna 

grosolană că mi-aș vinde casa.
Ing. Dumitru Florin ȚURNA

N.R. întreaga responsabilitate pentru 
afirmațiile făcute în acest drept la replică 
revin în exclusivitate autorului.
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EiOgHl ^frumuseții
SALONUL DE PRIMĂVARĂ

ț'ost-au dat ca' primul salon de 
primăvară pbst_revoluționar al 
plasticienilor din Valea Jiului, 
să fie vernisat cu numai șase 
ore înainte ca orologiul să bată 
prima oră a zilcy de 8 Martie. Și 
poate tocmai . de aceea salonul 
are un larmec aj^irte, sărbătoarea 
fiind dublă.. Fiecare .d.n cele 24 
de lucrări expuse este un firesc 
omagiu adus, pomaverii. adus 
frumuseții și tinereții, adus deo
potrivă ferpeii și fertilității na
turii renăscute. Poate tocmai de 
aceea. 19 din cele 24 de tabla 
uri reprezintă peisaje, naturi sta
tice cu flori sau compoziții ce 
sugerează infinitdî' universului. 
Pe simeze sînt așezate lucrări 
semnate de' opt plasticieni. Unii 
apar'in generației deja consacra
te, sînt cunoscuți pbV>lțcului larg 
din Valea Jjufui, au fost pre- 
zenți. nu o dat£U,cu' lucrări în 
expoziții' organizate în țăTâ la 
străinătate, ca 'și în cataloagele 
colecționarilor de “artă. Ne refe
rim la losif Tellmann, decanul 
pla^-ticiern.or noștri, un adevărat 
maestru al artelor frumoase, ca 
a întemeiat, în Valea Jiului, o 
acb-vârată școală de creație, pre
cum și la Ecaterina S'-lvcster și 
Aurel Florea. losif Tellmann sau 
Aurel Florea aleg 'ra mițloc de 

■ țxprimare uleiul așezat pe pînză.
Ecaterina Svlvestt-r. frt’.oseste 
tempera. Lucrările celor Vei ma
eștri ai penelului. „Naturi XX. 
X“I și XYTT". 1r>1ocie eemnată 
d- losif T -Ilmann care degajă o 
percepere de rară sensibilitate a 
naturii — „Flori".
nate le Aure! Florea, „XII 
XXXIX realizate de 
Ș- lve-ster au ca notă 
ț- leocinnca în fața 
prafunda înțelegere a
Iu r na-terii ciclice..n vieții To
tul contopit in onoră de ărt.T au- 
t<--niicâ Si aceasta in pofida lim- 
bnielișr dn
plastică, fon men firesc 
P' rsonabt' -‘de cr-atnare 
la matur-iLa‘»s> artistică, 
ca' i gen, ra’io de creatori 
șezăm si ne fosif Nacv < 
Cele trei >4 -iuri te-nloz-i 
se : .S-'irl tonro". .Perle' 
d-m m-tr. .z ;
a epuizat cele ce are să ne 
n;i prin arta iwi.

Cea de-a doua generație a 
plastTciendor tiperi are in Jan 
Ble.neac. fură îndoială, un lider.

E'cplozia de culoare, forță, Vita
litate, iată, caracterizate în cîte- 
va cuvinte, tablourile pe care le 
expune în acest salon. „Pădure" 
„Peisaj" și „Flori" — trei lu
crări realizate în tțlei peșcarion - 
dau privitorului șenfimentul că 
pătrunde in adincurile existenței 
Senzația de profunzime in per
ceperea naturii, obținută prin- 
tr-o tușă ri£unoa*ă.. a făcut ca. 
lucrările lui Jan Blesneac să 
constituie revelația salonului.
Lingă tablourile lui Jan I^les- ,

plastică

față" — 
salon, 
cronicii

„Pcisai'’ sem- 
“ sau 

Ecatei ina 
comună în- 
frumusetii. 
fenomenu-

neac, cele ale Danielei Pasca a. 
duc~-tJ notă ' d<r sensibilitate 
mult lirism. F 
are încă un limbai artistic pro
priu. Firesc, vîrsta își spune cu- 
vîntul — este cea mai tînără 
dintre plastieienii prezenți in 
salon

Ai tista este prin opera sa, la 
motivul graniței-, 4in*re real și 
ireal Tablourile Sfiit nt îndeam
nă să retrăim anii romantici ai 
vieții, anii marilor căutări ale 
omului. Acuarela „Țărmuri" mo. 
oogravura „Măiestria" — iată’ 
două din lucrările Danmlci Pas
ca, pe care le ptftrtrr admira io 
cxnoziție.

Sioiooel Bucur, tot din gene
rația tinără, este ,născut duptț . 
1950 — ne propune un alt unghi 
dc percepție a vieții renăscute 
Abordînd teme religioase, Simo- 
nel Bucur îndeamnă la meditație 
asupra omului, existenței 
aspirației spre înalt, spre 
fecțiune spre divinitate.

Și
Daniela PasGți. ml

exprimare 
pentru 
ainnscș • 

1 n ace_ 
îl a- . 

Cr?, jn.
i exoii- 
si „Vis" 

încă o dată că nu 
spu-

sale, 
per— 
Tată 

locul tablourilor „Pe marca Ga-

lileii", și „Schimbarea la 
uleiuri pe pînză în acest

Am lăsat în finalul 
plastice pe profesorul și plasti- 
cianul Eugen Bencâu. adevăratul 
Liant între generații. „Bărci pe 
Dunăre", „Peisaj" și „Liliac" — 
uleiuri pe carton — sînt tablo
uri care, încă o dată, atestă ma
turitatea artistului. Limbaj -bine 
conturat, știință a desenului șj 

-culorii, profesionalism, reînvierea 
naturii, urmare a unei profun
de atitudini ere toare. în fața c«i 
și a vieții — iată prin ce se- im
pune, dip nou,. Eugen Beilcău.

în ansamblu, „Salonul de» pri
măvară" constituie o reușită. 
Deși plastieienii noștri sînt - pu
țini la număr, remarca domnu
lui losif Tellmann la vernisaj — 
sperăm să fie momentul de ra, 
activare a vieții noastre artistice, 
pe baze noi, libere sub aspect 
creator. Generația tînără este 
plină de promisiuni. SpePăm ca 
exigența vizitatorilor salorfului 
să fie satisfăcută. Dorim să ri
dicăm sus, cit mai. sus, ștacheta 
artelor frumoase de la noi, 
schimbăm- astfel imaginea 
care Valea Jiului o are i 
ei. Acest salon— primul după 
eveni * ’ ’ "
timii doi j)ni.șj.,i___ .
neîndoios, urmat‘ de altele. I te 
bine că ne-api reîntilrdf în sala 
de expoziții Jar merită! revine, 
adăugăm noi, Tiu numai pfâstici- 
cnilor ci și - Galeriilor de artă 
„C imejponql" și Fundației „Im- 
pro", de.șpre a .Qjlrej acțjvitate în 
domeniul protecției omului prin- 
Invinerră medicală am maP scris 
și dăre, iată, au creat cadrul op
tim pentru reușita „Salonului de 
primăvară'-, patronat de Filiala 
Petroșani — Deva a Uniunii Ar
tiștilor Plastici.

*
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Uorațiu ALEXANDRESCU

TELEFOANELE

In ion cu Europa
Dacă orientarea actuală a executivului nu va fi schimbată 

de vwdlctljl tile^pf’ilor prCTidențialc, In 10801170, mai precis, in- 
cepin I cu luna octombi .£ a acestui hn, se'vor' opera modificări 
substanțiale in -suslemui numerelor de telefon. Astfel, pentru 
București, prefixul va fi 01 in loc dc 90, iar numerele vor avea 
șapte cifre, in scopul alirflerli 7;i sistemul european cu 9 cifre, 
l’entru provincie,, se va adăuga zero, înainte dc număr sau prefi.x.

Cînd orețurile dau dureri de ca.o
Un ceiuj.-uii care se invuiuic 

in aiioniiiiai,, preiei lori sa sem- 
n--/.e „munci.ori la t bll ți ra sa 
suni 1-.Ț...N I — ni-/, it <-,.„i uția 
Lorue?li, imn le V UiCull-i'aro- 
șc-fti ', a cxpc-CTiaț. redacției o scri
soare. uurnm aiui — uupa 
b.muuri 
loai te < 
niur 
s<-ie 
punctul uunineaiui ue ve<a 
nu num-ii clin al domniei

.1
neputința cwhh' c 
Ci., a v mai puii 
neie alimente '<• i 
ier,, puieau ti pi 
țuri accesibile. D, 
ceasta pr.vința !iJ 
put ua seama de 
dentul acuză, p 
Si.ir.j de lucru 
nu 
te unit'îtie rhn Petroșani", 
nu înțeleg nici 
care dumnealui, expeditorul scri
sorii, 
lor mai inainte

St mate domnule 
că directorii sint 
escalada prețutiior. 
m .i mult sau mai 
tori de rin I ca și 
dumneavoastră. CI 
— e drept sftlari 
De ce n-ați ridicat 
mai sus (asta trebuia s-o faceți 
de acum 
să vedeți de unde pieacă răul ?

n i./, 
imn le 

a e.xpeuiaj i
uurnniaiui — uupa scris 

i ca-i in etate — osie 
catr.mu cim caUz.a pre-țu- 

care piaciic.i la prăuu- 
a>imen.are. • e.sager.iti. iun 

ei e. .Ți 
suie 

lam clrc-piaie in ie privește 
sa.arii mici 
JUi.gr 

pină 
ui ■
numai In a- 

inii -ă nu-mi 
e corespon- 
tru ac a 

de lucru pe „Dom 
lovarași Directori de la toa 

Cum 
amenințai ilc pe

le prof. reaza la adresa ce- 
menționați.

X ! Nu ci vd 
vinov iți de 

Și ei sini, 
puțin, muri, 
mine, ea >1 

iar dară ui

un an și Jumătate) ca

PUBLICITATE

Regia autonomă de gospodărie comunală 
și locativă PETROȘANI

j*
In temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 1154/1990, cu 

privire la modul de stabilire a prețurilor și tarifelor prin 
negociere,, a Hotărîrii Guvernului nr. 776/1991, cu privire 
la regimul de prețuri și tarife, RAGCL Petroșani — Ani. 
npasa anunță că a negociat cu Prefectura județului Hune, 
doara unele tarife la prestări de servicii către populație 
și agenți economici, Prefectura emițînd, în acest sens, 
Decizia nr. 379/1991 cu următoarele tarife:

ANUNȚA:

Denumirea activității U/M
Tarife pentru 

Populație Agenți ecQnomV i
I— Apă potabilă lei/mc 7,00 17,50

— Canal lei/mc 1,50 3,35
— Colectat 'gunoi lei/ffic 200,00 400,00
— Chirie container lei/lună 440,00 440,00
— Vidanj mecanic lciymc 260,00 260,00».
— vidanj manual lei/mc 600,00 600,00

Exploatarea Minieră
încadrează prin concurs 

doi muncitori gateriști.

Informații suplimentare la telefon 935/60580, 60581 
sau la sediu, ștr- Vitos Gavrilă, nr. 1, Lupeni.

de Preparare Petroșani
ANUNȚA

)

Ați fi înțeles atunci 
calea de roformu pe. 
les-o a favorizat 
aceia care,
Nu facem aici lecții de economie 
politică, dar e clar ; cei pe care 
dv i-ați „țintit" ca fund sursa 
răului n-au z.iu. nici o vină că 
un produs alimentai

că modeiui, 
care am a- 

mai.muii pe 
■, și inainte, erau „plini".

- 
omuluiare un pici înfiecesibil 

cu venituri limitate.
Și. pentru a vă face 

reclam li-.ta de prețuri 
de dv. : briază de oi 350 Ici/kg 
(nu 563); biinză de vaci 220 (nu 
420) ; șuncă alumată 170 (nu 
270) ; smintină 35 (nu 05 Ici).

pe plac, 
propusă

I 
I
I
I
i.
i.1I

In conformitate cu măsurile luate de Regia Autonomă 
Huilei pentru îmbunătățirea aprovizionării cu cărbune 

do -alocație pentru uz Casnic, eliberarea din depozite a 
acestei alocații se va face începînd din acest aiț nuqiai în 
lunile aprilie octombrie. -u -

In acest scop, toate unitățile vor elibera cupoanele 
de cărbune pentru întregul an eșalonat piuă la 30 septem
brie. Cupoanele de cărbune din anul expirat nu vor fi 
onorate decît în mod excepțional, pe baza aprobării date 
de unitatea care le-a eliberat.

Ghcoiglie OLTEANU

fc* I

In lunile noiembrie — martie vor fi onorate numai 
bonurile eliberate în aceste luni și numai în regim de 
excepție.

Institutul de proiectare Hunedoara-Deva SA
face cunoscut celor interesați, că:

execută, pentru toate localitățile din județ, la comandă, 
evaluări de bunuri mobile și imobile pentru vînzare de 
active ale societăților cu capital de stat, conform Legii 

58/1991, IIG nr. 631/1991 și IIG nr. 945/1990.

Comcn/.ilc sc pot face zilnic la telefon 12430 interior 
166, între orele 7,30—15,30.

Lucrarea comandată se livrează in maximum 10 zile
1

de la perfectarea contractului.
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Redacții ziarului „ZORI NOI"
anunța

Persoanele care s-au înscris la concurs, pentru ocupa
rea postului de CASIER, sînt invitate, în data de 13 martie 
1992, ora 11, la sediul redacției „Zori noi“.

Societatea comercială
„RtALCOM“ SA Petroșani

Încadrează direct sau prin transfer următorul personal:
— paznici pentru obiective speciale.
Vor fi încadrați cei ce au domiciliul in orașul Petro

șani.

Societatea comercială 
transport local Valea Jiului 

SA Petroșani
cu sediul în str. Iscroni nr. 3, telefon 43328, vinde prin 
licitație mijloace fixe aprobate pentru casare in baza 
Dec. nr. 50/1990-

Lista cu denumirea exactă și prețul de vînzare poate 
fi consultată la sediul unității.

Licitația va avea loc în ziua de 30 martie 1992, ora 9 
la sediul unității.

PRECIZARE
Din lipsa spațiului, sistăm pu

blicarea cursului valutar, urmind 
a o relua în momentul ctnd vor

apărea schimbări !n acest dome 
niu.

MICA
ANIVERSARI

DRAGA Monica Tuțu, cu ocazia împlinirii vîrstei de 25 de 
ani, mama și Mari iți urează „La mulți ani !“ și fericire. (892).

VINZARI

VIND televizor color, diagonala 69 cm. Telefon 44 395. dup! 
Ora 16. (927)

VIND televizor aTb-negru. Telefon 45 060, după ora 16. (886)
VIND televizor color import diagonala 69, deosebit. Telefon 

43 069. (891)

VIND televizor color „Elcrom", stare perfectă și antenă para
bolică pentru satelit, prețuri convenabile. Republicii bloc 57/7, 
Petroșani, după ora 17. (916)

VIND mașină de scris electrică, mare, ADLER, xerox REX 
ROTARY A4, A5, xerox TOSH1BA A3, A4, A5, expresoare cafea, 
videorecorder SONY, casete video neînregistrate. Telefon 42 707, 
Intre orele 17—21. (914)

VIND autoturism MAZDA 323 șl televizor color. Informații 
telefon 44 705. (912)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Țif Sorin eliberată 
de INSEMEX Petroșani. O declar nulă. (901)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ivanoviel Camelia 
Rodica eliberată de UPSRUEEMP. O declar nulă. (900)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hajas Francisc, 
eliberată de EM Aninoasa. O declar nulă. (915)

PIERDUT carnet atudent pe numele Ștefănescu Ni col ac, eli
berat de UT Petroșani. îl declar nul. (919)

DECESE

Ing. GIIEORGIIE STOICUȚA, Primarul Municipiului Petro
șani, consilierii si colectivul consiliului, sînt alături de domnul 
primar al orașului Vulcan, in«. Ovidiu Avrftmescu în nemărginita.! 
suferință pricinuită de trecerea prematură în neființă a fratelui 
său,

CONSILIERUL TRAIAN AVRAMESCU
Fic-i țărina ușoară!

DIVERSE

COLECTIVUL Inspectoratului de Stat pentru Protecția MiJn. 
cii adl|cc un ultim omagiu celui care a fost

Ing. AVRAMESCU TRAIAN 
fost inspector șef adjunct.

Sincere condoleanțe familiei. (921)
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S. C. DANMAR S.R.L. Tg. Jiu vinde în zilele de 13 martie 
■ 1992, in Piața centrală Petroșani și 14 martie 1992 in Piața Vulcan:

— aragaze cu patru ochiuri la prețul de 29 970 lei;
— mașini de spălat toate tipurile |
— frigidere 180 litri la 48 160 lei |
— tablă aluminiu de 0,5 mm grosime la 700 lei/kg |
— piese de schimb pentru aragaze și mașini de spălat.
Relații la telefon 12803 sau 15142, prefix 929. (877).

PRIMĂRIA orașului Vulcan este alături do familia ing. A. 
vrainescu Ovidiu in durerea pricinuită de dispariția fulgerătoare 
a fratelui său

ing. AVRAMESCU TRAIAN
Sincere condoleanțe. (906)

CONSILIUL local din Vulcan aduce Un ultim omagiu celui 
care a fost, cu Iriip și suflet, pentru binele orașului 

ing. AVRAMESCU TRAIAN (907)

I
I

A dispărut din Iscroni, Aninoasa in data de 9 martie 1992, în 
jurul orei 10,30, numita COMȘA VIORICA, fostă LIG VIORICA, 
vîrstă de 58 de ani. Semnalmente, 1,60 înălțime, purta pe cap t/n 
batic negru, imbrăcată cu cojoc negru de piele și cizme de piele.

Cine poale da relații să anunțe poliția din orașul Aninoasa 
sau Petroșani. (928)

CONSILIUL MUNICIPAL PETROȘANI anunță că plata ma
melor cu mai mulți copii se va face incepînd cu data de 17 mar
tie 1992 după cum urmează : marți, 17 martie, literele A, B, O, 
miercuri, 18 martie, literele D, E. F, G, II, 1, J, K, L, joi, 19 
martie, literele M, N, O, P, vineri, 20 martie, literele S. T. U, V, W.

PAROHIA ortodoxă Vulcan 1, angajează personal pentru lu
crări de tencuire a exteriorului bisericii. Informații telefon 70 539, 
(913)

SOCOM „Unirea" Petroșani, prin unitatea de Monumente fu
nerare, execută și coroane din flori artificiale și naturale. (510)

CAUT menajeră pentru îngrijire gospodărie, zona Hațeg In
formații telefon 42 600. (918)

PREDAU contract închiriere, Petrila str. Republicii bloc 55, 
ap. 88. (922)

RAGC'L Vulcan transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate 
de decesul fulgerător al celui care a fost 

ing. AVRAMESCU TRAIAN
Dumnezeu să-l ierte! (908)

UN ULTIM omagiu din partea familiilor Pirvulescu și Ră. 
vas celui care a fost un bun nepot și verișor 

ing. AVRAMESCU TRAIAN (909)

FAMILIILE dorior Cîrstoiu Ion și Boroș Ladislau depling 
dispariția fulgerătoare a celui caro a fost un foarte bun Prieten 

ing. AVRAMESCU TRAIAN (910)

FAMILIA Brîndușan Avram (Lonca) este alături de familia 
greu încercată prin pierderea prematură a celui care a fost 

ing. diplomat AVRAMESCU TRAIAN 
Sincere condoleanțe! (926)
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PIERDERI

PIERDUT carnet student șl legitimație bibliotecă pe numele
Chițimia Adrian eliberate de U37 Petroșani. Le declar nule. (903)

Programul TV.
JOI, 12 MARTIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 WORLDNET USIA.
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.20 Culorile Maramureșului.
14,55 Preuniversitaria.
15.35 Teleșcoală.
16,05 Muzica pentru toți.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere Moldave.
17.35 Dosarele istoriei.
18,00 Tele-discul muzicii popu

lare.
18.20 Virstele peliculei.., în viz;tă 

la Berlinală.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. Dallas. Ep. 109.
21,40 In fața națiunii.
22,05 Reflaiții rutiere.
22.20 Microrecital Veronique 

Sanson.
22.35 Reporter '92.
23,05 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.35 Stadion.

VăDEq 
• Fium

SOȚIA Maxim Ilișca, familiile prof. Cerchez Nicolac șl ing. I 
Negru Marin anunță pe toți cei care l-au cunoscut cu azi 12 mar. I 
tic se împlinesc 6 săptâinîni de cînd ne.o părăsit cel care a fost | 
un bun soț și prieten I

MAXIM FLORE J
Dumnezeu su-1 odilineascfll (905)

Casa de cultură Petroșani
— orele 11, 15, 17: FETELH

FIERBINȚI, IN ROCHII DRIN- 
DEL. 4

— ora 18,30: RĂZBOIUL RO
BOȚILOR.

HOROSCOP
PEȘTI

(19 februarie —• 20 martie)
O schimbare în programul dv. 

de lucru, vă obosește peste mă
sură.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Soarta unor copii pare să - 
tîrne de o hotărîre a dv,

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Deficit bugetar cauzat de o ges
tionare defectuoasă.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Evitați afișarea în public cu 
persoane a căror viață privată nu 
o cunoașteți.

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Pasă de inspirație, exploatată 
abil de un rival.

LEU
(23 iulie — 22 august)

- Moment propice lansării... la 
apă.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Din lipsă de tact, veți refuza 
dialogul ce v-ar fi pus adevărul 
in față.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Șanse mari de cîștig, la un joe 
de noroc In formulă nouă.

SCORPION
(23 .octombrie — 21 noiembrie)

La „dosarul" dv. se adună pie
se noi.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Reușiți să vă strecurați printre... 
picături.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Cerul vieții dv. se înseninează
— presimțiți împlinirea unui vis—

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Energia necesară declanșării 
exploziei e deja acumulată.
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