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r~* MOTTO :
..Este totdeauna timp să

o-ntorci“.
După ce mama victimei, doam

na Drăghici Viorela, a declarat 
că i s-au plătit cheltuielile de 
tnmormîntare și nu are alte pre
tenții decît reconsiderarea aju
torului social acordat celor două 
minore, a început defilarea mar
torilor prin fața completului de 
judecată.

hunul care a spus „Jur să 
Spun adevărul și să nu ascund 
nimic din ceea ce știu* a fost 
Crislea Vasile din Vulcan, șofer, 
conducătorul Wollei, utilajul care 
staționa în zona in care s-a pro
dus accidentul. Iată ce s-a con
semnat in declarația sa: „In data 
de 19 iunie 1991, in timp ce mă 
aflam la volanul autoincărcăto
rului Stallowa Wolla în dreptul

dai drumul vorl>ei dar nu să

potecii de acces către terenul de 
fotbal din zonă, am observat că 
din spatele autoincărcătorului 
circula un autobuz care, deși nu 
a semnalizat intenția de depăși
re, a făcut o manevră dificilă, 
in sensul că s-a angajat într-o 
depășire lungă. In momentul in 
care burduful de la autobuz a 
ajuns în dreptul cupei de la 
autoincărcător, am auzit o buf
nitură. După ce am coborît din 
cabina autoincărcătorului, am ob
servat, pe partea opusă a dra
mului, o femeie căzută jos. în- 
trucît eu am plecat imediat, nu 
cunosc alte amănunte". S-a ce
rut precizarea distanței de la 
care a observat intrarea In de
pășire a autobuzului. „în mo

mentul în care eu am observat 
autobuzul că a intrat in depă
șire apreciez că acesta se afla 
la aproximativ 40 m. In acel 
moment nu am observat auto
turismul condus de inculpat*.

Doamna procuror Dorica Ma- 
niu: „Cum a observat manevra 
autobuzului?" „Manevra de de
pășire am observat-o în oglinda 
retrovizoare a autoîncărcătoru- 
lui*. „Victima circula pe partea 
opusă, aproape de parapet sau 
aproape de carosabil?* „Victima 
circula pe partea dreaptă și în 
momentul în care eu am obser
vat-o, aproximativ cu 100 m 
înainte de locul unde s-a produs

Mircea BUJORESCU 
Ștefan CIMPOI 
Sorin OPREA

(Cbntinuare in pas. a 3-a) Inculpatul semnează declarația
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Toate evenimentele, de fierbinte tragism, din lume sînt eclip
sate de violențele izbucnite meteoric la Los Angeles. Cele m;d 
diverse „mijloace democratice" pînă și pușcașii marini au sărit 
în apărarea democrației din țara tuturor posibilităților. Pînă și 
campania electorală s-a suspendat pînă la restabilirea ordinii. 
N-ar fi de mirare ca aceste conflicte .vechi dintre albi și negri 
să influențeze pînă și alegerea viitorului președinte.

Indiferent de consecințe, ceea ce se petrece în Statele Unite 
ar cam trebui să deschidă mulți ochi și destule minți care mai 
cred că democrația este, un paradis în care relația cu ordinea de 
drept este suspendată în favoarea libertății indefinite sau vag 
circumscrisă. Pînă și justiția americană face injustiții cu reper
cusiuni nebănuite prin amploarea și gravitatea lor în climatul 
social.

Cu toate acestea diferiți bărbați politici de la noi, parcă se 
întrec în a alerga spre Washington unde cei din Departamentul 
de externe nici nu mai știu ce să creadă despre România. De 
acolo a venit de curînd dl. Ionel V. Săndulescu, secretar de stat

Lecția americană

Putea să fie si mai rău
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Concediul 
de odihnă

In legătură cu concediul de 
odihnă și alte concedii ale sala- 
riaților din administrația publică, 
regiile autonome cu specific deo
sebit și din unitățile bugetare, 
Guvernul a adoptat o hotărire 
In ședința din 29 aprilie, care 
prevede patru categorii de con

cedii: de odihnă In raport cu ve
chimea în muncă; de odihnă su
plimentară pentru salariații care 
prestează munci grele, periculoa
se sau vătămătoare ca și salaria
ții nevăzători și celor Încadrați 
cu grade de invaliditate; concedii 
plătite pentru evenimente fami
liale deosebite; concedii fără pla
tă pentru rezălvarea unor situații 
personale.

Durata concediilor de odihnă 
In raport cu vechimea fn muncă 
se prevede a fi de 21—25 zile 
lucrătoare pentru salariații din 

administrația publică șl de 18—25 
de zile lucrătoare pentru cei din 
rcgii|c autonome cu specific deo
sebit și unitățile bugetare. Tinerii 
plnă la 18 ani vor beneficia de 
Concedii de odihnă de 24» zile 
lu< i rioare. (Pompres).

După o „lansare" spectaculoasă
La început, „s-au dat" la ma

șini. La cele mici. Pe acestea, 
Cioabă Giicorghe Remus și Săl- 
cianu Petn.șor le ușurau de tot 
ce se putea: scule, roți de re
zerva, canistre cu benzină, ra_ 
diocaselofoane. A|x>i, trezind, 
probabil, că au trecut de perioa
da <±e autoinstructaj, băieții s-au 
orientat spre ceva mai gras. 
Furtul din autoturisme le adu
sese un venit de „doar* 60 mii 
lei, iar ei, fini, aveau planuri 
mari. Doreau să meargă, la vară, 
pe litoral. Iar pentru asta — 
orice bun român o știe — tre
buie bani. Cit mai mulți. Așa că 
au trecut la materializarea unor 
proiecte de anvergură. Prima 
înscrisă pe lista lor de priorități 
a fost unitatea particulară „Indus
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trial C<>m SRL* din Petroșani. | 
Din această „lucrătură" au ieșit . 
cu un beneficiu net de peste 133 I 
mii lei. Puțin, au gîndit ei, așa ’ 
că au continuat să persevereze... I 
la o altă societate comercială, de I 
la care au ieșit purtînd în bra- J 
țe un televizor color. Și ar mai i 
fi produs ei bucuroși pagube și ■ 
în pungile altor patroni de fir-1 
me — „Karma", „Minerva* . 
„Comconsult* —, dar necazul e 1 
că, pe cînd se îndeletniceau cu ’ 
descuiatul ușilor, au fost sur- I 
prinși de diverși cetățeni și au ■ 
fost nevoiți s^ lase treaba ne_ I 
dusă pînă la capat. Intre timp, I 
le mai luase cineva urma: ofi- | 
țerii de la judiciarul Poliției din | 
Petroșani. La Jumătatea lunii tre- , 

cute, aceștia au dat de ei. (Gh. O.) ]

la Ministerul de Externe. Dar s-a dus repejor și dl. Roman, care 
s-a înapoiat victorios după ce fusese, mai inainte, și la Paris unde 
a participat la un simpozion, la Sorbona, la care a fost și dl. Ni- 
colae Manolescu. E un du-te-vino permanent, o diplomație para
lelă, cu efecte în receptarea imaginii României în exterior, in 
Statele Unite, în Franța și prin alte locuri însorite pe unde mai 
voiajează politicienii noștri avizi de capital politic. Artiștii și 
literații se îndreptau odinioară, spre orașele lumină, Paris și Roma, 
dar acum se duc alții, intr-un suflet, peste ocean.

Lecția americană, bine predată la Los Angeles, spune că e 
timpul să ne vedem de propria ogradă, îndeosebi după o săptă- 
mînă întreagă de tihnă sărbătorească

Acum vreo zece zile dl Stolojan expunea în Parlament un 
program de restructurare a economiei, și, potrivit promisiunilor, s-a 
și trecut la treabă. Mai întîi reducere cu 25 la sută a subvențiilor 
bugetare și unele masuri de protecție socială. Reacția oamenilor 
a fost de ușurare. „Bine că e numai atîtl* Deci in tot răul se 
alege răul mai mic. Chestie de nuanță.

Dar să mergem mai la vale. Era normal ca în cele două ca
mere ale Parlamentului să se fie dezbătut deja programul susți
nut de primul ministru, că doar de aceea l-a și prezentat în acest 
for legislativ. Intuind aceste perspective de amînare sine die, dl. 
Stolojan, curajos și decis, a trecut la aplicare, stîrnind, așa cum 
era do așteptat, mînii parlamentare, neoficiale deocarrfdată.

Lecția americană, despre care scriam mai sus, mai constă in 
programatism și flexibilitate, să nu ne mai gindim la iuțeală. 
Noi, în schimb, sîntem mai lenți, despicăm inutil firul în patru, 
în nepotrivite conjuncturi economice și sociale utilizate îndeosebi 
pentru strîngerea de capital electoral in nesigura și mereu împinsă 
dată a alegerilor generale.

Tiberiu SPATARU

„Muncim, luptăm |Pe Cozma-I apărăm!“ [
De la ultima mincriadă Încoace, multe mi-au fost date să aud | 

și să văd despre persoana „ilustrissimului* lider al... „oamenilor | 
negri*: Cazma Miron. Dar ceea ce mi-a fost dat să văd și să aud ■ 
de curînd, în curtea unei școli generale din Vulcan întrece orice f 
Închipuire. Despre ce este vorba. O ceată de copii cam de virsta ’ 
primilor ani de școală, agitind cu o plăcere, aș spune, minerea»- | 
că(?l), niște bite noduroase, scandau, din toată Inima, patriotica • 
lozincă minerească: „Muncim, luptăm/ Pe Cozma-1 apărăm!* In- I 
treblndu-l pe unul diQ. puști de unde a învățat acest „joc* Îmi I 
spune cu o sinceritate'dezarmantă: „De la televizor și de la lata*. | 
De aici tragem concluzia că multă dreptate are vorba bătrînească " | 
cu așchia, care..,
.. T, . . Tiberiu VINȚAN |

Handicdpații
Deși, în repetate rînduri, Gu

vernului i-au fost aduse la cu
noștință necazurile și neajunsu
rile handicapaților din România, 
acesta răminc în continuare in
diferent la solicitările acestora, 
privind Înaintarea celor două 
proiecte de lege ce vizează acor
darea unor drepturi acestei cate
gorii sociale.

Ca urmare a acestei atitudini, 
astăzi la nivel național, vor avea 
loc un miting și un marș de 
protest.

protestează !
In semn de solidaritate cu ■ 

mișcarea Ia nivel național a han-l 
dicapaților, Asociația de sprijin | 
a handicapaților fizici Valea Jiu
lui (cu sediul în I’etrila) organi- I 
zează la ora 7,30, în fața Casei1 
de cultură din Petroșani, un mt-■ 
tihg de protest, urmat de un 
marș al handicapaților, pe traseul 
Aeroport — Piața Victoriei.

Președinte
Dumitru \ iorel CU Ll'I

DE LA P. S. M.
Organizația Municipală Petroșani organizează o intilnirc cu < 

domnul Ilie Verdeț, președintele partidului, care va avea loc la | 
Casa de cultură din Petroșani, in ziua de joi, 7 mai 1992, ora 17. 1
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STATUL DE DREPT

Citi vor fi auzit înainte de decembrie 1989 de stat de drept 
și ciți consideră că c corect să identificăm statul de drept cu esența 
și funcțiile statului actual? In fapt, ceea ce se ascunde sub această 
formulare, ramine un deziderat.

Statul de drept este garantul ordinii de drept care presupune 
două condiții: a) a legii bine întocmite, potrivită „țesutului" social 
din care emerg și pe care îl protejează și b) aplicarea cu strictețe 
a legilor. în virtutea acestor premise cetățeanul educat nu simte 
autoritatea legii și a organelor statului care aplică legea (în mod 
corect) ca pe ceva exterior și ostil lui. Din contră, el consimte să 
respecte și, prin respect, să întărească legea, care de fapt îl apără 
de cei dispuși să o încalce. In statul de drept legea este sfintă 
tocmai pentru ca mă apără. Autoritatea 
celor care o administrează este agreată 
ere le în această autoritate întărită prin

Intr-o ordine de drept nimeni nu se 
<la socoteală pentru fapte contrare legii 
• im va să se poata sustrage. Ordinea de drept este ordinea pe care 
și-o a itoimpun cetățenii liberi pentru a fi 1.. ---- ----------- 1-
Sta'.ul de drept nu se oferă și nu se primește de nicăieri. El 
deriva din ordinea de care vom avea nevoie pentru a trăi și 
munci civilizat. Exista fără îndoială, modele ale sale ca mecanis
me 
poati 
in e 
gini

legii, a autorilor ei și a 
de către cetățean, care 
verificarea eficienței ei. 
poate sustrage de la a 

și nimeni nu dorește ca

fi in continuare liberi, 
va 

a

■ ir ituționale, dar nu poți lua din altă parte decît cecal ce se 
grefa pe propria realitate socială. Nevoia de raționalitate

Irul existenței sociale, de optim funcțional și prosperitate va
■ a ordinea ca aspirație și stare permanentă și acest accesoriu, 

<1 rivat al ei care este statul de drept. Iată de ce supremația legii 
t-s',, , uicipala condiție a statului de drept. Pentru a se ajunge 
ani, i lost necesara rcstringerca arici bunului plac, a ignoranței, 
a fost n cesar exercițiul conviețuirii în spațiul economici libere,

leschisc la cele mai variate idei și forme de exprimare 
Dreptul celui mai tare a cedat locul forței dreptului, dato- 

um i economii do piață al cărei dinamism a fost susținut nu 
I i: le nat ir.de, cit, mii ales, de inițiativa nelimitată,

Divizionarele Văii Jiului au ciștigat 
nouă din cele zece puncte posibile
MINERUL VULCAN — CONS

TRUCTORUL CRAIOVA 2—1 
(2—0). In fața numeroșilor su
porteri prezenți în tribunele sta
dionului „Central", Minerul 
Vulcan a prestat b partidă bună 
cu o primă repriză în care 
„construcțiile" ofensive ale vîr- 
furilor Topor și Iordache au fost 
greu contracarate de... construc
torii craioveni. De altfel, acesta 
din urmă avea să finalizeze în 
min. 8 o acțiune spectaculoasă 
desfășurată pe triunghiul Voicu 
— Topor — Iordache, deschi- 
zînd scorul 1—0. In min. 30, a_ 
celași Iordache, la o fază de a- 
tăc prelungită în careul oaspeți
lor, găsește un culoar și, șutind 
printr-o pădure de picioare, ri
dică scorul la 2—0.

După pauză,- oaspeții construiesc 
acțiuni din ce în ce mai pericu
loase, reușind, în cele din urmă, 

prin 
per-

a 1 ..tarii 
a im 
rit. i 
aut 
a 'i ila'ă pe cunoașterea și efortul susținut al cetățenilor. Ei au 
limitat dizorlma, ricin lu-și instituții publice puternice, care să 
I le, instituții capabile .a facă și să aplice legea,
insi'tutii cu caracter: a) legislativ (Parlamentul): b) judecătoresc 
(Justiția) și c) cx cutiv (Guvernul). Dar ceea ce este absolut esen- 
ți.d, acestea trebuie să funcționeze în mod independent, nici una 
m ibordonind-o pe cealaltă. Dacă executivul dictează comporta
mentul legislatorilor, dacă Justiția nu este destul de pe picioarele 
proprii datorita unor presiuni ori complicității, nu se poate ca 
Leci a a se întrupeze în texte de lege cu autoritate și nici cei care 
1. apu a ;ă aibă autoritate. Eventual inspiră teamă. Separația 
fluti' lor in stat este a doua condiție majoră a statului de diept.

Reprezentarea parlamentară a tuturor tendințelor politice drn 
so< ictale explică funcționarea corectă a acestui organism ayînd 
.a rezultat legi puternice. Reprezentarea corectă este consecința 
legilor libere. Acolo unde a existat un singur partid nu poate fi 
xorba le .lat de drept totalitar. Dar nu este adevărat că, cu cît 
exi tă mai multe partide, cu atit mai tare este statul de drept. 
Pluripartidi mul moderat este semnul maturității politice care se 
exteriorizează in alegerea cil disccrnămînt între o platformă po
lii i ă sau alta, între un candidat sau altul. Electoratul matur dis
tinge bine intre clinchetul discursului demagogic și vorba rostită 
m minte. El are nevoie de partide și nu de un singur partid, 
fienjru că partidele ii oferă alternative de organizare socială ra
țională. de guvernare inspirată, stabilitate și prosperitate. Pluri- 
p.irti li.niiil trebuii' înțeles ca cea de-a treia condiți a statului 
de I ' |lt

să marcheze, în min. 83, 
Dobrcscu, după o acțiune 
sonală a acestuia, stabilind sco
rul final, caic reflectă desfășu
rarea generală a partidei: 2—1. 
Scor caro permite Minerului să 
rumină mai departe lu șefia cla
samentului. (T. Vințan)

AUTOBUZUL CRAIOVA — 
PARÎNGUL LONEA 1—2 (0—0). 
După 90 de min, echipa lui Că- 
tuți avea satisfacția unei victorii 
ce o clasifică printre performe
rele returului, stopînd din cursa 
pentru podium, la Țicleni și pe 
Petrolul pretendentă sigură pînă 
atunci, la locurile 1—4. Autobu
zul, o echipă ce se zbate mai 
mult pentru orgoliu, nu a putut 
face față ritmului de joo impus 
de oaspeți. După o repriză albă, 
cu cîteva atacuri la ambele porți, 
Parîngul se impune, deschizînd 
scorul prin Nichimiș, pe con
traatac, în min. 60. Jocul curge 
într-un singur sens, la poarta 
gazdelor și mijlocașul Lăzăroîu 
își face din nou simțită prezența 
în careu, punctînd în min. 75: 
2—0. Miza este pierdută, nu și 
ocazia Autobuzului de a înscrie 
golul de onoare, în min. 85, din 
11 m. Craiova fotbalistică pier
dea astfel 6 puncte în fața a trei 
echipe din Valea Jiului.

A

*

Gabriel ClRISTESCl
sociolog

MINERUL LUPENI — MINE
RUL MATASARI 2—0 (1—0).
Peste 1000 ele spectatori (577 
plătitori) au urmărit derby-ul 
clapei, joc aspru, încleștare dra
matică în care minerii au hotărît 
victoria. încurajați de ccl mai 
fidel public clipă de clipă, „mi
lanezii" au deschis scorul, în 
min. 20, prin Krautil, gol cu ca
pul din centrarea lui Ungurca- 
mi, rezultat ce a rămas înscris 
după prima parte a jocului. Oas
peții, cu doi foști divizionari A 
— Găman și Ion Vasile, n-au 
trimis spre poarta lui Flicheș nici 
un șut, dar au încercat altercații 
prjn experimentatul Găman, care 
u fost scos din joc de antrenorul 

de al 
Col- 
cor- 
deo-

PETROLUL ȚICLENI — MI
NERUL URICANI 0--0. Partidă 
de un rar dramatism, cu ocazii 
de ambele părți, dar cu „nitro
glicerină" pregătită pentru cei 
slabi de inimă. Petrolul, fără 
obiectiv, _ dar cu blazonul șifo
nat, a vrut cu orice preț victo-

de la | Primărie 1
liOlÂRiREA Nr. 17)1992

prixind stabilirea unor responsabilități in 
afinitatea de amenajarea teriloiitilui și urbani>m

1 ou Jiul muu ipd Prii < ;.xnî,
Aiul m vtd.'l-- Raportul Ca

no ei d ■ <jfi di/a u privire la 
r: f.p'> l.irt-j lig.iiitați aeoi dai ii 
spațiilor și b'ienurilor in v?jj 
rea df sî® n arii acti'.T.aților d 
liberă ini'.iati'.i, prin ■ ai .e pro
pun respoiv ibililnt, in ativitat'.i 
de «men j.i' e.i te, iioriu'aij >i ur- 
Stanlsm;

In temeiul <1 i-.|x*z ii. ii l< >r art ".i 
4în Ijeffea nr. (?.</1'.i.l I pi.xmd 
•dtnlnlstral ia p'ibli'a Io,■ u.i 

t HOTĂRĂȘTE
Art. 1 — Adm nisii <iția piibln.i 

U municipiului petroșani v.i o- 
bliga toți agenții e onomici <a 
— în terme i di- I. zile de Ia da 
ta prezentei a depună doi u 
mcatația n< i u a <<>nlo n ie

a

său. Gazdele înscriu ccl 
doilea gol în min. 78, prin 
ceag cu călcîiul, după un 
nor și victoria răsplătește 
potrivă efort și patimă.

form planului urbanistic genera).
Art. 4 — Aceleași măsuri vor 

ft luate cu agenții economici care 
funcționează în spațiile de locuit 
din blocuri, cu activități de a- 
limentație publica, precum și cu 
wi caic au făcut modificări cons
tructive in interiorul sau exterio
rul clădirii.

Ari. 5 — Pentru unității' de 
interes public, ca pasajul subte
ran din zona E.M. Livezeni și. 
.iltclo asemiîniitoare, im iusiv spa
țiile Uoope. itivei 
l’niniu ia 
urmează 
I g.ilitații im lu. ierii 
c< sionarii

. Icstiirițici. 
ordinala din luna 
prez inie 
iul ri măslinii' Itiale.

Art. 6 — Primarul municipiu 
lai I’eti oșani va pn'/ent i ra 
poai le scrise Con ilmliii loc.il in 

linți'le -. ib- ordinare au ex • 
I: auril'.nal'i', <ii pii ' li'' l.i reali- 
z irca masuri lor din prezent • Im 
lai ire, pe baza informi ilor pre 
/■ n i. ■ de ■ er\ ii i -le d" special i

meșteșugurești, 
municipiului Pet roș. mi 
i constate lespectarea 

sau con- 
pentru schimbarea 
m muid ca m ședința 

mai l'J'J2 sa 
Con-Jiului loca| r<ipor_

I’

ria, dar
cat, au luptat pentru două punc
te cu o dîrzenie rară, reușind în 
final să cîștige doar unul din 
punctele puse în joc. Fazekaș și 
Dulcu au avut mari ocazii, echi
pei Minerul nu i s-a acordat pe_ 
nalty în min. 87, fault clar asupra 
lui Fazekaș și, în prelungiri, gaz
dele au trecut pe lîngă victorie, 
trimițînd mingea în bară, în 
min. 94. Minerul scoate un punct 
mare pentru turnul piramidei în
cepută acum trei ani.

oaspeții, cu pulsul ridi_

*

SUCPI CRAIOVA — AS PA
ROȘENI 0—2 (0—1). Disputată pe 
același teren pe care aveau 
se înfrunte și 
Parîngul Petrila Lonea, întîlni- 
rca a fost urmărită de suporteri 
cu sufletul la gură. O victorie a 
gazdelor scotea din cursă munca 
unei generații, dar golul din 
min. 1, autor Dinu, a răsturnat 
calculele și a dat aripi oaspeți
lor. Ei au mai ratat în două rîn- 
duri și au. ținut piept egalării, ce 
amenința mereu poarta lui O_ 
prița, dar, în final, după cîteva 
contraatacuri fulgerătoare, Do- 
denciu reia în plasă centrarea 
impecabilă 
min. 84 și 
transmitea

să
Autobuzul —

a lui Ștefonie. Era 
spectrul victoriei se 
pînă în... Parîng.

r
Minerul Vulcan — Constructorul 

Craiova 2—1; SUCPI Craiova — AS Paroșeni 0—2; Pandurii Tg. 
Jiu — Minerul Motru 1—2; Minerul Lupeni — Minerul Mătăsari 
2—0; Petrolul Țicleni — Minerul Uricani 0—0; Autobuzul Craiova 
— Parîngul Petrila Lonea 1—2; Dicrna Orșova — Sevcrnov 3—0; 
Petrolul Stoina a stat.

REZULTATE TEHNICE:
«

CLASAMENT

1. MINERUL VULCAN 22 13 3 6 53—23 29
2. Minerul Lupeni 22 13 2 7 47—26 28
3. AS Paroșeni 23 12 4 7 42—27 28
4. Minerul Mătăsari 23 13 1 9 43—24 27
5. Minerul Uricani 22 12 3 7 31—22 27
6. Constructorul Craiova 23 11 4 8 53—33 26
7. Minerul Motru 23 13 0 10 40—30 26
8. Dicrna Orșova 22 13 0 9 37—41 26
9. Petrolul Țicleni 22 9 6 7 30—24 24

10. Pandurii Tg. Jiu 22 9 3 10 39—35 21
11. Scvernav 23 10 0 13 33—42 20
12. Parîngul Petrila Lonea 23 8 3 12 28—38 19
13. Petrolul Stoina 22 7 2 13 22—43 16
14. SUCPI Craiova 21 5 1 15 22—67 11
15. Autobuzul Craiova 22 3 2 17 16—61 8

ETAPA VIITOARE, 9 mai 1992; Minerul Motru — SUCPI
Craiova; AS Paroșeni — Minerul Vulcan; Constructorul Craiova
— Dicrna Orșova; Scvernav — Autobuzul Craiova; Petrolul Stoina
— Petrolul Țicleni; Minerul Uricani — Minerul Lupeni; Minerul 
Mătăsari — Pandurii Tg. Jiu. Parînfeul Petrila Lonca stă.

FOTBAL FEMININ

Ca intre... bărbați
CPL AH \D — 1 N1V1RSITA. 

TIJA PETROȘANI 4—2 (3—1).
După înfringerea în fața 
COLOROM-ului, Universitatea 
și-a rial drumul pe Mureș, opu- 
nind o buna rezistentă celej ce 
duce tn-na seriei, 'Iar nu a re
zistat Jocului bărbătesc codind 
teren și fiind nevoita piinlru pri
ma data să re< urgii la toate 
•.ehimbările prc.azute de rogit 
l.im- nl: 3 , 1 Oaspetele ..ii des

chis scorul in min. 2, prin Ma
riana Tocar dar au fost egala
te, în min. 7, apoi conduse cu 
2—1, în min. 19 și cu 3—1, în 
imn. 25. După pauză, scorul s_a 
majorat la 4—1, în min. 58, cu 
toate că, anterior, Lupu înscri
sese (golul s-a anulat) iar in min. 
70, Cercel Elena reduce din han
dicap. 4_2, după ce Lupu șutase 
în portar. C’a Un paradox sau 
poate nu. arbitrii de linie au fost 
dcloe.iți d n colegiul aradan și 
asta spune destul. Duminică, joc 
greu acasă (u Industrii Umaia 
Oradea.

REPUEUCANil
ut i. hi: moș \ni i c ah. 

GEȘ 0—2 (0—I). \ iitoarca ciști- 
gtitoare a seriei s a ffiiptls la 
Petroșani prinlr-Un Joc net su
perior, ținiml respect echipa 
lui Dos in, puțin obosita și, de 
o- nu, stih vjrsta adversarului 
care, siil> bagheta Ini Radu JTT, 
■i' ii'.-i io. iil de vreo sa .c ani. Am

bele goluți sau înscris cu lar
gul concurs a] portarului Jiu
lui, surprins de centrării® din 
maro viteza și de prezent i ata- 
canților in careul mic, unde Vlă_ 
desen — un nou Dobrin al l’itcș* 
țiului — a punctat cu sînge rege. 
Diferența do valoare este și di
ferența de pe tabela de marcaj 
Dar și de concepție, într-un port 
în care niciodată nu a ajuns . 
perfc.jf iune ._

ir.de
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Bîjbiiala martorilor
(Urmare din pag. 1)

accidentul, aceasta circula pe 
acostament. Irțtrucît ulterior nu 
am observat cim se deplasează 
aceasta, nu pot preciza dacă a 
intrat sau nu spre carosabil". 
«Partea din stânga a autoîncăr- 
eătorulul condus de dv., era a- 
proape de axul drumului?" „Nu". 
„Cam cît apreciați că ocupa din 
carosabil?" .„Cam trei pătrimi 
din carosabil, pe sensul meu de 
mers". „Care este explicația fap
tului că nu a așteptat cerceta
rea locului faptei și a părăsit 
zona?" „Nefiind implicat în ac
cident, am părăsit locul imediat 
după producerea acestuia". „In 
declarațiile date în cursul cer
cetării a menționat că nu a co- 
borît din mașină. Este adevă
rat?" „Nu mai știu exact..."

Avocatul , a parării, dl. loan

Cum se (des) face o revistă

Izgonit de la etajul unsprezece 
al Televiziunii undeva mai jos, 
cunoscutul dizident Emanuel Va. 
leriu s-a gindit cum să facă și 
(^dreagă pentru ca văzătorii mi
cului ecran să nu creadă. Doam
ne ferește!, că el nu face parte 
din nobila instituție. D e 
obicei, în orice redacție, inși de 
vnsta domniei_sale, aflați pe 
punctul de a ieși la pensie, se 
ocupă ba cu împărțitul scrisori
lor, ba cu însăilarea unor artico
lașe care nu fac rău nimănui, dar 
nici bine. Vorba aceea, lasă-mă
să te las (in pace). Numai că 
temutul gazetar Emanuel Văle
nii nu se gindește la asta. El gă
sește subiecte „tari" — psihia
tria utihzatj în scopuri politice 
— de exemplu — pe care le „ata
că" înverșunat. Nu știu cum se 
face insă că, mai totdeauna, fi
nalul (adică semnalele venite din 
;ua:.i; nu prea este cum l-ar dori 
ilomnia-sa.

Ultima găselniță a vajnicului 
ar sportiv pripășit la Tele

viziune este o așa-zisă revistă a 
presei. O jumătate de oră de 
bilbîieli, de vorbe fără rost, în 
care — de ]a început — poți sc_ 

Alexandroiu: „Domnule preșe
dinte, dacă înaintea autobuzului 
a mai trecut, la un interval de 
timp foarte scurt, o altă mași
nă?" „Nu-mi aduc aminte". „O- 
glinda retrovizoare, în care dum
nealui susține că a văzut cînd 
autobuzul s-a angajat în depă
șire, era situată în interior sau 
pe părțile laterale ale autoîn- 
cărcătorului?" „în interior". „A 
văzut cumva, victima a urcat 
pe potecă și a ieșit prin spăr
tura acelui gard, care este de_a- 
lungul șoselei la termocentrală, 

acolo, sau a văzut-o că a venit 
de la poarta termocentralei ?“ 
„A precizat că de la 100 m a 
văzut-o". „Victima a ieșit în 
drum de pe poarta termocentra
lei, aflată în apropiere". „Tot 
în oglinda retrovizoare, n-a ob
servat cumva autoturismul con
dus de inculpat, în curba de la 
service, că era în linie dreaptă!"

a presei
siza „imparțialitatea" maestrului. 
Șpalturile — adica .paginile zia
relor de pe care buchisește iscu
situl gazetar — sint cu erija 
sortate înainte c.j ilustrul pre
zentator să intre în emisie. De-o 
parte gazetele dragi sufletului său 
(și nu numai), iar de uita cele 
Categorisite (denumire ' intrată 
deja în istorie) ca aparținînd „li
nei anumite părți a presei". Și 
ce aflăm printre două-trei ofta
turi și accese de tuse? Aflăm că, 
iată, acesta.i un ziar • bine fă
cut, aerisit, cu titluri atractive și 
— precizare pentru cei care încă 
n_au un „Samsung", „Funai" sau 
altă marcă de televizor color — 
că este scos în condiții grafice 
deosebite. Adică la tipar ofset 
color. Nici că mai trebuie vreo 
precizare în privința titlului pu
blicației respective.

Peste alte ziare care, printre 
altele, mai critică și pe cei mari 
și tari, înțeleptul trece ca Du
nărea pe la Cazane. Mai citează 
ici-colo un titlu, suspină pentru 
noi, cu părere de rău (în sinea 
lui trecindu-1, probabil, un oftat 
de ușurare) că lipsește tocmai 

„Nu am observat". „Cum își ex
plică dumnealui că era atent, 
simultan, la trei împrejurări? 
Meciul de fotbal pe dreapta, vic
tima circula pe stingă, iar auto
buzul circula din spate..." „Eu 

am oprit autoîncărcătorul, pentru 
a discuta cu niște colegi care 
jucau fotbal pe terenul aflat in 
apropiere. După ce am discutat 
cu aceștia, un coleg care se a- 
fla cu mine în cabină mi-a ară
tat victima, care se afla pe par
tea opusă și mi-a spus că este 
fiica lu’ doamna Viorica, iar 
clapă aceasta am observat în o- 
glinda retrovizoare autobuzul". 
Apărarea a cerut apoi să se men
ționeze, expres, că autoîncărcă

torul se afla cu spatele spre 
Lupeni, deși acest lucru reieșea 
dintr-o logică elementară: în 
oglinda retrovizoare vezi în spa
te și nu în față.

(Va urma)

editorialul și, uTle așa, pagină 
cu pagină, ziarele cu pricina dis
par sub măsuța tcleastului pres
tidigitator.

Necazul este însă altul. Au 
trecut doar două emisiuni de a- 
cest gen și colegii de breaslă 
și-au dat scama cam cu cine au 
dc-a face. „Echidistanța" menes
trelului a fost dibuită. Prima 
reacție a venit de la redacția 
„Tineretul liber", aceasta repli
când clar că renunță la (anti) 
propaganda găzduită de micul e- 
cran. Vor veni, cu bună seamă, 
•și alte reacții de acest gen. Și 
ce-i rămîne atunci de făcut ge
nialului gazetar care, în urmă 
eu vreo doi ani, se agita prin 
preajma clădirii „Europei libere", 
mîriind în microfon și la camera 
de luat vederi că nu este pri
mit? Simplu: să trieze scrisori 
și, eventual, să întocmească e- 
pistole de răspuns pentru dame 
bătrîne care suspină după iubi
tul plecat. Sau să se ceară afară.

Gheorghe OLTEANU

...Se mai întîmpm
In minerit este grav faptul ca 

se înregistrează abateri de la 
prevederile normelor de pro
tecție inclusiv în domeniul ma
nipulării, utilizării și evidenței 
materialelor explozibile. La EM 
Vulcan, artificierii Gheorghe 

Magdici și Aurel Ilieș au fost 
găsiți transportând material ex
ploziv pe puțul nr. & Procop, 
împreună cu personalul ce a in

trat in schimb. S-u dispus cer
cetarea cazului și sancționa a 
celor vinovați.

Tot la EM Vulcan, ai"ificioru) 
Nicolae Labă a efectuat lucrări 
de încărcare cu exploziv a gău
rilor de mină la abatajul aimrui 
nr. 0, din stratul 3/VI1, fără a 
lua măsuri de evacuare a perso
nalului de la front și a fixa pos
turile de pază. A fost sam ț ionel 
cu amendă contravențional i.

MAI E MULT PÎNĂ DEPARTE...
Au trecut

Deși piscurile P-tringiiluj mai 
I oartă petele albe de zăpadă, jos, 
in grădinile și pe luncile înver
zite de la poalele munților, după 
zilele ploioase și grație razelor 
unui soare generos, au inilor,t. 

pe rind, și merii, și vișinii și ci
reșii. Au înflorit încă din s.ip- 
itmina mare, făcind ca săroă- 

t<> in a Învierii să fie mai lumi
noasa, mai dătătoare de bucurii 
i a in anii Mrâ griji ai copilă
rii i.

Butuiii? Da, au fost și bucurii. 
M a cucerit, bunăoară, bucuria 
din săptămîna mare a unei pen- 
• ionarc. S-a dus în piață să cum
pere fasole pentru tradiționala 
iahriie de post din Vinerea mare. 
A descoperit că un particular, 

vindea fasolea cu 100 lei, cu a- 
proape 30 mal Ieftin decît la a- 
prozar. Și a început tlrgul: „Cît 
să vă pun?" „Păi, un sfert, că 
sînt singură și-mi ajunge", „Nu 
pot, n-am greutăți pentru a cîn- 
tări sfertul. Ia și matale o Jumă- 
13101" „Nu, că nu am numai 25 
de lei" Dar am o pungă, im- 
părțim Jumătatea in două șl

sărbătorile. Și Paștile (cu vizita ex-regelui) și Unu Mai (fără defilare)
iese sfertul..." „Apăi, să știi ma
tale, doamnă, n-am cu chef să 
umblu cu țirîita pentru 25 de 
Joi. la fasolea Ș> du-te sănătoasăl" 
Aș i se nasc bucuriile.-

Dar au fost numai bucurii? Cu 
un prieten, pe care îl văd mai 
rar dc Un timp, ne spunem 
„llrislos a înviat! — Adevărat 
ea-nviall" și „La mulți anii" 
Ne apucăm de taifas. 

Toate-s bune... Și, lotușii Devine 
dintr o dată contrariat și-și ex
pune năduful: „Știi? E ca un 
kîeul: dacă înainte dc Paștile 
celelalte, au fost în magazine și 
zallăr, și ulei, de toate, acum, 
de Paștile noastre, de ce nu au 
mai fost. De ce? Nu e iarăși mina 
cuiva?l Cind am cerut și eu un 
iepuraș din ciocolată, vînzătoa- 
rca de la noi de la alimentară 
mi-a răspuns candidă: „Iepurașii?! 
l-om vîndut de Paștile noastre..," 

Spune nu e lucrătură, o mane
vră ocultă șl a!ci?l“ N-am avut 
clemente să contrazlo temerile 
prietenului meu. Ceea ce l-am 

spus, doar, este că eu mi-am 
scos porția dc zahăr exact în 

săptămîna cind el, cum spune, 
n-a găsit zahăr. Supărarea, sus- 
picîunile luf m au făcut să-mi 

aduo aminte că, in urmă cu doi 
ani, sărbătorile dc Paști, âu fost 
simultane. In toate bisericile, la 
toate cultele și în toate limbile 
s-a vorbit de interesele și spe
ranțele comune, despre dra
gostea între semeni și valorile 
universale ale umanității. Și 
oamenii erau încrezători, trăind 

cu emoție speranța în ziua de 
miine, în binele comun.

Au trecut doi ani și iată că 
frumoasa sărbătoare religioasă a 
Învierii, a primăverii, nc-a gă
sit din nou despărțiți. Măcinați 
de nemulțumiri, de suspiciuni și 
cu speranțele bulversate. Ce-a 
mai rămas din viața liniștită, 
decentă, din încrederea în viito
rul comun In care speram, după 
atîția ani de privațiuni șl umi- 
linți? Tranziția ne costă. Am în
țeles. Dar CE ne costă și C1T 
ne costă? Spectrul sărăciei, al 
șomajului apropie de disperare 
mii dc oameni. Pauperizarea și

șomajul ridică la noi cote ten
siunea socială. - .„«.r.

Și a venit și ultima săptă
mîna a lunii — o săplămină re
cord, doar cu trei zile lucăioarc 
— în care, chiar că au dispărut 
aproape toate de prin magazine, 
iar in preziua sărbătorii muncii 
a apărut și criza de pline. Mulți 
cetățeni, deși au stat ore in șir 
la cozi, n-au ajuns să-și procure 
„punea cea dc toate zilele”.

C’e bine a lost cu doi ani în 
mină. Am simțit că tiăim mai 
bine, că viața ni s-a ușurat, că 
am reprimit ceea ce se cuvenea, 
oe nc-a luat dictatorul și... pen
tru care am fost obligați să-i fim 
recunoscători. Dar au venit și 
au trecut alegerile. Și nc-am tre
zit că nu a mai fost ca înainte. 
A fost doar o manevră pentru 
„cumpărarea electoratului, a vo- 
lurilor”. Și acuzația opoziției, din 
păcate, s-a dovedit întemeiată, 
pentru că din strategia pentru 

îmbunătățirea traiului zilnlo al 
oamenilor a rămas, mai mult. 

doar c opțiune, o promisiune.
Se apropig noi alegeri, iar bă

tăliile, confruntările intre forma
țiunile politice și fi acțiunile des
prinse din ele, în cadrul iipt i 
pentru putere, se întețesc din 
nou. intre timp, guvernul a a- 
nunțat reducerea cu 25 la sută 
a subvențidof la electricitate, la 
produsele dc baza pentru traiul 
zilnic. Inlîi mai — „ziua inii ații'i 
celor ce muncesc" — ne-a a hiș 
noi scumpiri, noi griji. Dar, nu 
îndeamnă dl. Stoiojan, să im păs
trăm calmul și să privim cu în
credere în viilor. Cu cine? Da. 
aceasta e o problemă, l’ -ntni că. 
așa cum o demonstrează inves
tigația realizată de Institutul d< 
cercetare a calității vieții Bucu
rești, numai ll,7 la sută din se
menii noștri trăiesc ceva mai 
bine și doar 1,1 la suta ușor. 
Deci, doar o infimă parte de ce
tățeni au intrat deja în capita
lism. Pentru rostul populației, t 
lung drumul pină departe. ,

loan 1)1 BEK
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• Unificarea Germaniei corn 
portă mari cheltuieli, drept pen
tru care cancelarul Iiohl a a- 
nunțat reducerea cu 5 procente 
a salariilor membrilor guvernu
lui, Măsura 11 va afecta inclusiv 
pe promotorul ei. Intr-o nouă 
etapă se Intenționează reducerea, 
cu același procent și a subvenți
ilor acordate formațiunilor poli
tice — pentru anul in curs și 
cel viitor — sumă care se ridică 
anual la un miliard de mărci.

• Ultimele iouă mari seisme 
care au zguduit California au 
băgat frica in oasele locuitorilor

LUME,
însoritului stat american. Falia 
San Andreas și ramificațiile sale, 
trec prin apropierea orașelor 
Los Angeles, Hollywood și Santa 
Monlca. Un nou subiect pentru 
filmele de groază in studiourile 
cinematografice hollywoodiene.

• In Ungaria au revenit in 
a'tualilale bancurile politice. Di
ficultățile economice și sociale 
au ascuțit spiritul vecinilor noș-

VINZAR1

VlND urgent Dacia 1310, stare perfectă, Vulcan, Valea Un
gurului nr. 2. (1915)

VlND autoturism Oltcit 11 R, piese Franța. 16 000 km rulaj. 
Telefon 70840. (1922)

VlND minibus — 21 de locuri — pe benzină, preț avantajos, 
televizoare color, cu și fără telecomenzi, cu sonor și video, toate 
la prețuri negociabile. Telefon 70370, numai după ora 20. (1926)

PUBLICITATE
Societatea comercială 

„REALCOM" SA Petroșani 
str. 1 Decembrie nr. 90,

SCOATE LA LICITAȚIE
pentru darea în locație de gestiune, unitățile:

— Magazinul alimentar nr. 9, Dărănești — Petroșani;
— Magazinul alimentar nr. 15, Carpați — Petroșani;
— Magazinul alimentar nr. 19, Maleia — Petroșani;
— Magazinul Carne nr. 101, Constructorul — Petro

șani;
— Cafea, dulciuri nr. 23, Păcii — Petroșani;
— Magazinul de alimentație publică 305 — Jieț;
— Magazinul alimentar nr. 13, Gării — Petroșani.
Garanția de participare reprezintă 25 la sută din pre

țul de pornire și se consemnează Ia CEC pe numele socie
tății.

Licitația va avea loc în data de 22 mai 1992, orele 9, 
la sediul societății din Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 90.

llelații suplimentare la telefon 935/42172.

V1NDEX - ZAHARIA
cu sediul in Petroșani, str. Avram Iancu nr. 12, mezanin, 

OPERA URMĂTOARELE SERVICII :
— întocmirea de acte și statute, pentru înființarea de 

societăți comerciale, inclusiv reprezentarea, pină la obți
nerea certificatului de înmatriculare;

— întocmirea formalităților necesare modificării con
tractelor sau statutelor societăților, precum și orice altă 
consultanță juridică, in materie comercială. (1923)

LUME...
tri. Inflația și șomajul in creș
tere. noile taxe care atentează la 
buzunarele din ce în ce mai goa
le, iată sursa lor de inspirație. 
Avînd în vedere motivele, care 
sin’, aceleași, așteptăm și pe la 
noi reapariția mult gustatelor 
bancuri... cu Bulă.

• Sud coreenii consumă anual 
un milion de... clini, ilegal. Mi
nisterul Agriculturi» (al lor), in

tenționează asimilarea creșterii ■ 
acestor patrupede cu creșterea I 
vitelor, în general, cu toată opo- I 
ziția unor organizații pentru pro- I 
tecția animalelor. In aceste con- * 
diții mai putem trece în indexul 1 
produselor noastre de export, I 
încă unul. Orașele Văii Jiului ■ 
sint pline... j

• Anul 1991 a fost unul de 1 
doliu pentru ziariști. 72 de co- ’ 
respondenți de presă și-au pier-I 
dut viața în zonele de conflict ‘ 
din Golf, Iugoslavia, Nagorno- I 
Karabah, în țări din America La- i 
tină, Africa și altele. (P.N.)

- MICA PUBLICITATE -!
VlND urgent bibliotecă mare și mică și un covor persan. I 

Prețuri avantajoase. Iile Pintilie, bloc PI, et. 8, ap. 34. (1927)
VlND instalație de gaz originală, uși complete și capotă port- | 

bagaj pentru Dacia 1300. Telefon 266 Uricani. (1935)

VlND autoturism Dacia 1310 și butelie aragaz. Telefon 60244, * 
după ora 18. (1936) |

VlND Mercedes 240 D. Informații: Petroșani, str. Jiului, bloc ■ 
1, ap. 11, după ora 17. (1938)

VlND chioșc metalic în Lupeni (piața Bărbăteni), dotat cu I 
aparatură sifonărie și preparare langoși. Relații : Lupeni, B-dul I 
Păcii nr. 25, bloc 45, ap. -2. (1939) ■

VlND bibliotecă Toplița. Relații telefon 45390, după ora 17. 
(1941)

VlND programe utilitare, jocuri pentru calculatoare compa- ■ 
tibile „Sinclair“. Telefon 42078. (1911) •

Programul TI
7,00 Tele-Matinal.

10,30 Așezământul Smithsonian.
12,20 Ora de muzică.
13,40 Divertisment internațional 

cu Blue System, Europe, 
Mecano, Die Toten Hosen.

16,00 Melodii popiflare Interpre
tate de: Elena Roizen și 
Nicolae Furdul Iancu.

18,00 A Iubi... e primăvarăl Re
portaje cu și despre ado
lescenți.

18,50 FOTBAL: România — Insu
lele Feroe, in preliminariile 
Campionatului Mondial 1994 

21,10' FOTBAL: Finala Cupei 
Cupelor. Transmisiune di
rectă de la Lisabona.

23,35 Festivalul Internațional 
București ’92. Concursul de 
interpretare și recital sus
ținut de Boy George.

SCHIMBURI DE LOCUINȚA I

SCHIMB apartament 2 camere separate din str. Unirii,* bloc 
7, ap. 9, sc. 2 Petroșani cu similar 3—4 camere, exclus „Șerpărie**. I 
Recompensă avantajoasă. (1931) I

DIVERSE I

CAUT garaj pentru închiriat, telefon 42805, după ora 17. (1940)
OFER avantajos 1500 mp teren arabil, în Bănița, județul | 

Hunedoara. Cei interesați se pot adresa la C.P. 39/120, București. ■ 
(1917) |

DOMNIȘOARA A., rog insistent să revină cu o nouă întîlnire, I 
deoarece în zilele de 2 și 3 mai a.c., am fost plecat din localitate. I 
N. O aștept cu o floare albă în data de 10 mai, la ora 11, în a- | 
eclași loc. (1921) ■

AGENȚIA de turism TPZ Vulcan organizează excursii în I 
Turcia. Condiții de călătorie occidentale: autocar IVECO, aer I 
condiționat. Preț 12 500 lei. Data: 7 mai. Relații, telefon 70854, I 
între orele 15—22. înscrieri, B-dul Nicolae Titulescu. bloc D10, |
sc. 2, ap. 2, zilnic între 8—22, (1928) .

SUBSEMNATUL Boncsina Ladișlau, cu domiciliul în Petroșani, * 
str. Tudor Vladimirescu nr. 5, județul Hunedoara, prin autoriza
ția nr. 4480 din 6 mai 1991 (asociație familială „Select"), desfășoară 
activitate de sifonărie și băuturi răcoritoare la domiciliu. (1929) |

PIERDERI
PIERDUT carnet student pe numele Beneguî Ion, eliberat de j 

UT Petroșani. 11 declar nul. (1925) |

PIERDUT ștampilă IACMM Petroșani, CTC laboratoare, nr. | 
5. O declar nulă. (1934)

PIERDUT carnet student, pe numele Pruteanu Dumitru-Florin, || 

eliberat de UT Petroșani. 11 declar nul. (1937) .

DECES ’

COLECTIVUL secției construcții metalice din cadrul I 
UMIROM-SA este alături de colega lor Vesa Elisabeta, la marea | 
durere pricinuită de decesul tatălui său. i

Sincere condoleanțe. (1942) I

COMEMORARE

AZI, 6 mai, se împlinesc 3 ani de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna, cel mai iubit soț, tată, socru și bunic

BERTALAN FRANCISC
Lacrimi și flori pe tristul lui mormînt. Familia Îndurerată. 

(1932)

HOROSCOP
TAUR

(21 aprilie — 20 Mai)

Mare bătaie de cap, nu numai 
de la soare.

GEMENI 
(21 mal — 21 funie)

Intermediați într-o afacere cu 
profit inimaginabil.

RAB
(22 iunie — 22 iulie)

Cîștigați bilă albă pe „terenul* 
verde.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Euforie bacbică, urmată de o 
ieșire spectaculoasă în ...decor.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Cedînd la momentul oportun, 
cîștigați însutit.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Respectați ora obișnuită de 
întoarcere acasă, pentru n evita 
o surpriză...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiemb

Aplecînd urechea la zvonuri, 
vă pierdeți credibilitatea.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Principalul e să nu spuneți tot 
ce știți, dar să vă amintiți tot 
ce ați spus.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Veți descoperi un procedeu co
mod de informare „la zi".

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Micile atenții vă pot cauza 
mari neplăceri.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Momeala aruncată de dv. are 
traiectorie de bumerang.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilia)

Va trebui să compensați, prin 
tăcere, „limbarița" asociatului dv.
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