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115 ani de la dobîndirea 
Independenței de Stat a României

Astăzi, in semn de cinstire a eroilor neamului, căzufi cu arma 
in mină pentru apărarea pămintului strămoșesc, la monumente!,' 
istorice din Valea Jiului vor avea loc solemnități. Se vor prezenta 
onoruri militare. (Al. H.)

0 scrisoare de la Nuselim-Selo

ICOTIDIAN DE OPINIE Șl INFORMAȚIE AL VĂII JIULUI,
ANUL III, NR 619 I S1MBĂTĂ, 9 MAI 1992 |1 PAGINI — 10 LEI |

Măicuță dragă, cartea mea 
găscască-mi-te-n pace!

Pe-aici e vînt și vreme grea, 
și-Anton al Anei zace

De patru luni, și-i slab și tras, 
să-1 vezi, că-ți vine plînsul, 

Că numai oasele-au rămas 
și sufletul dintr-însul. 

Apoi, să știi c-a fost răzljol 
și moarte-aici, nu șagă: 

Cădeau pe dealuri, dintre noi, 
ca frunza, mamă dragă. 

Și-acolo-n deal, cum fulgera, 
un plumb simții că vine 

Și n-avu loc, cit larg era, 
decît în piept la mine.

Mi-e bine-acum, și-așa socot, 
că nu va trece luna

Și-oi fi scăpat de-aici de tot, 
dar vezi, te rog, de una:

Să nu mai faci cum ai făcut, 
s-aduni la tine satul,

GEORGE COȘBUC
De veselă că ți-ai văzut 

acasă iar băiatul!
Mă doare-n piept, dar nu să țip, 

și-așa mi-e dor de-acasă,
Și-aș vrea să plec, dar nu e chip, 

că Vodă nu jnă lasă.
Dar uite, nu e nu știu cit 

o lună chinuită,
Și-o să te strîng de după git, 

măicuța mea iubită...
Așa mi-a spus Ion să-ți scriu, 

iubească-ți-1 pămintul!
Și-am tot lăsat, pin-a fost viu*| 

și-mi țin acum cuvîntul. , 
Să te mîngîie Dumnezeu, 

c așa e la bătaie —
Și-am scris această carte eu," 

căprarul Nicolae.

Așteptat cu înfrigurare de suporterii și simpatizanții săi, dl. 
llie A'erdeț, președintele Partidului Socialist al Muncii, a apărut, 
joi, cu o oarecare intirzierc față de ora programată, in fața Casei 
de cultură din Petroșani, intr-o limuzină neagră, cum ii stă bine 
unui „fost“, continuator al glorioaselor tradiții ale mișcării mun
citorești, etc. ele, înaintea acestui moment insă, s_a petrecut un 
incident despre care dl. A'erdeț susține că n.ar fi avut cunoștință: 
Ușa sălii închiriate in Vederea desfășurării întilnirii era încuiată, 
iar purtătorului de cheie ii tremura mina, fiind nervos foarte, din 
motive 
Urmă, 
Petroșani, a găsit ,,iarba fiarelor' 
sălii și a sonorizării — și, fluturind.o, a reluat refrenul clasic „Noi 
dc-aieca nu plecăm..." intr-o variantă originală: „Numai cu mili.

incă neclucidate. In cele din 
un membru marcant al organizației de bază din 

“ — chitanța care dovedea plata

,.Comunismul s-a compromis... Eu cred în socialism"

NOROC BUN, TOV. VERDEȚ!
ția mâ poți scoate de.aici!" Și, astfel, au fost date ușile de perete. 
Și au fost întrebări și răspunsuri...

In jurul orei 17,30, cînd distinsul oaspete vorbea deja de cir
ca un sfert de oră, dind din mină ca „împușcatul", s-a reușit „pu. 
ncrea la punct" a sonorizării, dar, dinlr-o eroare de tactică, mi
crofonul i-a fost plasat ca pentru a vorbi din poziția așezat asa 
că, în momentul cînd omul — e și el om. nu? — s-a ridicat pen
tru a-și intărj spusele, a început să vorbească din., burtă (piuă 
acolo ajungea microfonul, n.n.). Nu dorim să vă înveninăm 
cu politică la sfirșit dc săptămină, dar. atit cit spațiul ne per- 
mde. spicuim cileva perle: „Eu cred in socialism, nu cred i„ pros
tule astea (Dumn zeu, n.n.). Membrii noștri sînt liberi să creadă 
in religie (sic), religia a avut Un rol foarte pozitiv", „Revendicările 
<le la Lupeni.’ Eu sînt singurul care am caracterizaf-o ca grevă 
politica... Eu vă jur că nu știu nimic... despre arestări în 1977". 
u ?.m 'J1,11' 1,1 ,,uzunar (privind perspectivele bazinului car. 
bon,fer Valea Jiului)". „Vila de |a Rotunda era. de fapt, o casă 
«le primire, cum existau și in Harghita, Covasna... î» toate țările".

Au fast și multe altele asemenea, asupra cărora vom reveni.
Răsplătit în dese nnduri cu aplauze furtunoase, tovarășul, 

devenit peste noapte domn, s.a retras, după patru ore de dialog 
de « bis, purlind cu sine o datorie.,) plus, aceea de a-j da, prima-

.... mia», (lupa patru or
de .« bis, purlind cu sine o datorie.n plus, aceea de a-j 
rului, mielul, întrucit l.a rcbote/.at în fel și chip, o dată niimindu-l 
chiar „tovarășul Stoichi|a“...

Masa, balul și felicitările n.au mai avut loc (ecl puțin pe 
scenă). Vom mai reveni noi...

zitie*
Din ubțiatiAai Crucii Roșii mu

nicipale, In cinstea zilei de 8 mai 
— ZIUA MONDIALA A CRUCII 
ROȘII (și nu alta) — la Casa 
de cultură Petroșani, în sala ar- 
itelor s-a deschis o expoziție cu 
Vînzare pentru fondul Crucii 
Roșii. Vizitarea ei se poate face 
fn zilele de 9 și 10 mai, între 
oi ele 11—18. țl’ot aici va avea

cu vînzare
loc Șl 
multe 
fi cîșligate 
nilar.

Așadar, oamenii in alb caută 
mereu sprijin pentru a put. 1 
oferi la rîndul lor ajutor celor 
sortiți să aibă o viață grea, In 
această lume a ororilor, deznă
dejdii dar și a speranței. (D.N.)

o tombolă, prilc| cu care 
din obiectele expire pot 

intr-un mori... iun i-
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de la Primăriei
Ing. Stoicuța Gheorghe — 

Primarul municipiului Petroșani; 
In temeiul disp. art. 24 și 45 din 
Legea nr. 69/1991 privind admi
nistrația publică locală

DISPUN:

Art. L — Convocarea Consi
liului municipal Petroșani in șe
dința ordinară pentru ziua de 
marți, 12 mai 1992, cu următo
rul proiect al ordinii de zi:

1. — Raport privind fondul 
locativ de stat disponibil și de
gradat cu propuneri pentru re
punerea în circuit în regim de 
locuință sau spații cu alta des
tinație;

I 
I
I

Numeroși cititori ne-au sem
nalat faptul că, zilnic, în jurul 
orei 9, ziarul „Zori Noi“ nu mai 
poate fi găsit în chioșcuri. In 
dorința de a satisface corespun
zător cererea, am mai deschis 
un punct de desfacere în piața

2. — Raport privind situația I 
rețelelor termice din municipiul • 
Petroșani și măsurile luate pen-1 
tru întreținerea și repararea lor; I

3. — Raport privind modul de |

soluționare a reparațiilor hidro- . 
izolațiilor la blocurile degradate I 
și a subsolurilor inundate; '

4. — Proiect de hotărîre inițiat • 
de comisia de anchetă privind I 
stabilirea de măsuri în domeniul j 
amenajării teritoriului munici- ț 
piului Petroșani;

IMPORTANT!

5. — Răspuns la interpelări.
Art. 2. — Ședința se va desfă

șura in sala de ședințe, orele 
16,00.

agroalimcntară din Petroșani 
(la chioșcul de carte) și, de ase
menea, redeschidem, dc marți, 
chioșcul nostru din Uricani. To
tuși, cea mai sigură soluție pen
tru a avea zilnic ziarul „Zori 
Noi“ rămînc cea a abonamente
lor. Deci, ABONAȚI-VA LA 
„ZORI NOI"!

Primim de la Societatea „DIAMANT"
Domnule redactor șef,

Urmare afirmațiilor domnului 
primar ing. Gheorghe Stoicuța 
prin intermediul publicației Dvs.. 
din 25 aprilie 1992 cu privire la 
deschiderea unui magazin COM- 
TIM in Petroșani, în virtutea 
dreptului la replica, vă adresez 
rugamjnlca dc a da publicității 
următoarele:

In interviul,Ic acordate ziaru
lui „Zori noi" și postului dc tele
viziune Deva, precum și cu di
ferite ocazii, primarul munici
piului Petroșani prezihtă un 
punct de vedere personal în vă

dită contradicție cu realitatea. Nu 
este adevărat ca om partea con
ducerii Societății comerciale DI A_ 
MANT se încearcă obstrucționa- 
rea deschiderii unui magazin 
COMl’lM in Petroșani, Societatea 
timișoreană nu a avut nici-un fel 
de discuții cu noi pe această te
ma pină în dala de 6 mai n.c. 
Așa cum s.,i expus clar și în 
replica S.C . „llermes" S.A., în 
ziarul din 7 mai 1993, tratative
le, atit cil au avut loc, s.uu pur. 
tat cu icetistă firmă Spațiul co
rnelii,H a fost afectat, dar s.a 
cerut I espi i l.irea unui m nim de 
lege. In < sa ce ne privește, am 
luat cunoștința de „rlecizia" d. lui 
pi iinar înlr-o discuție scurtă în
ceput îi și terminalii cu amenin
țări prm cmc se cele desființa.

rea magazinului alimentar „JIUL"
Ce este acest magazin? O uni

tate rentabilă, în locație de ges
tiune, cu o desfacere de circa 20 
milioane lei lunar, la care sint 
arondate pentru consum un nu
măr marc de familii. Reprezen
tanții Consiliului Europei, așa cum 
de altfel a scris și Cotidianul 
„Zori noi", au apreciat faptul ca 
in Vulea Jiului sint douj uni
tăți reprezentative, respectiv ma
gazinul Brujan in Petrila și ma
gazinul alimentar in discuție. Or, 
in concepția d lui primar, aceasta 
din urmă unitate trebuie des. 
ființată! Se uită cu intenție că 
sînt multe spații comerciale ne
utilizate, sau cu rentabilitate 

scăzuta și nici nu se acceptă 
vreun argument in acest sens.

Din dispoziția expresă a dom. 
nici sale, R\GC[, Petroșani, pro
prietara imobilului, a înstrăinat 
spațiul comercial pe baza unei 
prevederi a IR! nr. 740 din 1990, 
holarire care și-a înșelat vala
bilitatea la august 1990, odaia 
cu apiirițifl Ligii ni la. Sd în
cerc,it sp se susțină ca un con
trari de imliirii’ie existent nu 
mui iWe valabil I’ mirii toate 

aceste motive, in campanii si 
dc presiune d-1 primai a prelins 
R W ă I, su acționeze in |uslițn 
Societatea Dl AMANT în vederea 
unei i vai nari necondiționate ie- 
țmne |>c cai, a pierdui.o.

Intrucît și.au adus aminte câ 
„vinzarca" spațiului s-a făcut la 
30 martie a.c. fără vreo publicita
te, același domn primar a pretins 
ca beneficiarul înstrăinării să cea
ra prinlr.o allă acțiune judecă
torească evacuarea. Sigur că în 
materie de lege, ordinele abuzive 
ale d-lui Gheorghe Stoicuța nu 
pol fi executate, astfel că și a- 
ceastă acțiune a fost pierdută. 
In fapt, fără publicitate, fără res
pectarea legii cu privire la lici
tații, pe baza unei hotărîri care 
nu se mai aplică fără acordul 
Consiliului primăriei s-a vindul 
Un imobil, din dispoziția expresii 
a cl-liii primar. Organele de jos 
tiție, la cererea celor 26 angajați 
și a Consiliului de administrație 
se vor pronunța asupra unor tist, 
fel de încălcări ale regulilor sta = 
tului de drept.

Se impune precizare i, spre 
știința cetățenilor și corecta lor 
informare, ea fosilii COMTIM es 
te impărții in mai multe sor-ie. 
tați comercrale De prelucrarea 
cărnii se octiDă mimai una din 
Ire ac. te.i, ..( ( )MTIM AI.| MKN- 
T A", i<n intabulai' < s.a elecluat

A) irei l M A( AROA S( III, 
ITeșvdinlcIc Consiliului de 

Administrație 
al Sucirir‘ții ,!>'■ im.ujt"

(Continuare in pa; a 2-a)
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14.00
14.10
14.20
15.10

16,00
16,30
17,00
17,05

LUNI, 11 MAI 1992 
Actualități. 
Calendarul zilei. 
WORLDNET USIA. 
Copiii noștri — viitori 

zicieni. 
Casa și grădina. 
Muzica pentru toți. 
Actualități. 
Emisiune în limba maghia

ră.
18.35 
19,00 
19,30 
20,00
20.35
21 00
22,25
22.55
23 20

mu-

23.50
0,05

7,00

Morții nenăscuți. 
Studioul economic. 
Desene -mimate. 
Actualități. 
Tezaur folcloric. 
Teatru TV. Barbă albastră. 
Dosarele istoriei. 
Actualitatea sportivă.
Cronica Parlamentului. 

Actualități. 
Revista presei. 
Confluențe.

MARȚI. >2 MAI 1992
Programul 

ționale din 
dova. 
Actualități. 
Calendarul

Televiziunii Na- 
Republica Mol-

11—17 nidi 1992
14,55 Preuniversitaria.
15,30 Teleșcoaia.
16,00 Tineri interpreți de muzi

ca populară.
Arte vizuale.
Tragerea Pronoexpres. 
Actuali Lăți.
15, 16, 17, 18.
Reflector.
Muzicorama.

10.00
10.20
10.30 Super Channel.
12.10
13.00
13.30
14,00
14,20
14,50
14,55
15.30
16,00
16.30
17.90
17.05
17.35

zilel.

1R.O0 
19.00 
19.30 
20.00
20 35
20 45

22.15 
■22jn 
23 10

22, W

7,00 
10,00 
10,20 
10,30

li.15
12,10
13,00
13.30
14.00
14,20

Ora de muzică. 
Interferențe. 
Muzică pentru părinți. • 
Actualități.
Tradiții. 
Avanpremiera TV. 
Preuniverrttaria. 
Teleșcoală.
Agenda muzicală. 
Conviețuiri.
Actualități.
Reoere transilvane
Pe-un picior de plai vrîn- 

cean. 
Salut, prieteni!
lazz-fan.

De«ene animate. 
Actualități. 
Sport.
Telecinemateca. Croitor 

damă, 
în fața națiunii. 
Cultura in lume.
Cronica Par'amentulul, 

Actualități. 
Revista nresei.

MIERCURI, 13 MAI 1992 
Teie-matinal. 
Aciua ută ți. 
Calendarul zilei.
Film serial. Familia 

Laniecki. Episodul 12. 
WORLDNET USIA. 
Ora de muzică. 
Virsta a treia. 
Audio-vizua) studio. 
Actualități. 
Civilizația montană.

16,20
16.50 
17,00 
17,05
17.30 
18,00
18.30 Studioul economic.
19,00 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,05 Film serial. Doamnele 

la malul mării. Episodul 
20,35 Microrecital Chris Norman. 
21,10 FOTBAL: Ajax — 

Torino (meci retur) In 
nala Cupei UEFA.

' 23,05 Universul cunoașterii.
23.50 Cronica Parlamentului. 

Actualități. 
Pevista .presei

JOI, 14 MAI 1992 
Tele-matinal. 
Actualități. 
Calendarul zilei. 
Super Channel. 
Oi-a de muzică. 
Oameni rle lingă noi. 
,1 a zz-magazin. 
Actua’ități. 
Conviețuiri. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală. 
Muzică pentru toți. 
Forum. 
Actualități. 
Repere moldave. 
Drumuri în memorie.

0.20

rle

Po

de
8.

A.C. 
fi

7,00
10,00
10.20
10.30
12,10
13,00
13.30 
14,00 
14,20 
14.50
15.30 
16,00
16.30
17,00

• 17.05
17.35
18,00 Tclc-discul muzicii popu

lare.
Vîrstele peliculei. 
StuSHoul economic. 
Desene animate. 
Actualități. 
Sport.
Film serial. Dallas 
în fața națiunii. 
Reflecții rutiere. 
Vedete în recital. 

I^zlo.
22 45 în obiectiv. Silviu 
23,15 Cronica Parlamentului. 

Actualități. 
Stadion.
Revista presei.
VINERI, 15 MAI 1992 

Tele- matinal.
Actualități. 
Calendarul zilei. 
Film artistic. Bătaia inimii.

18,20 
19.00 
19.30 
20.00 
20,35
20.45
21.45
22,10
22,25

Ep. 127.

Viktor

Brucan.

23.45
0,10

7,00
10,00
10.20
10,30
12,05 Super Channel. 
13,00 Ora de muzică.
14/10 Actualități.
14,20 Mondo-muzica.

Primim de la „Diamant" |
(Urmare din pag. 1)

pentru „COMTiM — HOLDING 
S-A.”, Nu doiun să denigrăm sau 
sa ac jzăm soc .etatea aceasta. Es
te peoeOur ca in „Vale^ Jiului" 
•a iie urgent deschis un magazin 
al acestui prestigios agent eco
nomic. Repi ezenlantuj firmei, In 
discuțiile din 6 mai a.c. a recu
noscut cniktit șî deschis că legea 
nu a fost lespectată și că nu es
te dispus sa compromită presti
giul firme; sale, recunoaștere for- 
multă in prezența d-lui vice
președinte al Consiliului județean 
și subprefectului.

In ce privește amenințările cu 
sesizarea despre nereguli ale u. 
nor organe centrale in cazul că 
nu se accepta punctul de vedere 
al d-lui Stoicuța Gheorghe, il 
informăm pe aceasta cale că ne 
asumăm riscurile. Intrebarea este 
insă următoarea: dacă se aplică 
decizia domniei sale, ar fi închis 
ochjj la ilegalități? Șantajele sub 
orice formă descalifică autorii.

Esența problemei constă In fap
tul că Societatea „Hermes" a ac
ceptat colaborarea Cu COMTIM 
și dorește deschiderea unui ma
gazin profilat pe produsele aces

teia. Și tnlrucît <1-1 Gheorghe Sloi- 
cuț.i nu acceptă discuții, ci nu
mai monologul său, slntem de

acord cu dorința sa ca lut ce a_ I 
vem sa ne spunem să o facem * 
pi'm justație. Sa nu fce uite insă I 
ca fiecare este responsabil pen- I 
tru calomnii indiferent de func-1 
ția și poziția sa. Din Acest mo. | 
tiv mi pot spune ța fel ca alte 1 
persoane că dumnealui conlun. | 
da funcția de primar cu cea de . 
pnmsecretar dar pot susține că I 
in foarte multe probleme prooe- ’ 
dcază ncdemocratic, antioonsti- I 
tuționai, intr-un cuvint, dicta- • 
tonal-

Se pun clteva întrebări; de ce I 
nu se respectă legea, de ce te 1 
fac abuzuri, de ce nu se consultă | 
Consiliul primăriei, de ce se dis_ * 
cută numai cu amenințări și din I 
ce statut de partid (eventual al * 
celui defunct) se aplică sancțiu- I 
nile mustrare cu avertisment da- • 
tă de primar? |

Ținem la dispoziția oricăror • 
persoane interesate documentele I 
de constituire a societății și co_ I 
piile «șa ziselor acte legale de j 
Înstrăinare a imobilului in dis-» 
cuție. 1

Vă mulțumesc, |

N.R. In ceea ce privește re- ■ 
dacția, publicăm această swisoa- | 
re cu convingerea că dreptul la . 
opinie aparține tuturor părților. I 
Este Un principiu care ține de * 
deontologie profesională, de la I 
care nu ne vom aliate niciodată. •

14,40 Medicina pentru toți.
15.10 Recital de operetă.
15,25 Preuniversitaria. 
16,00 Limba noastră.
16,30 Muzică pentru toți.
16,45 “
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune în limba germa

nă. 
Pro Patria. 
Video-ghid.
Viața parlamentară. 
Desene animate. 
Actualități. 
Sport.
film serial. Fam.lia 

holm. Episodul 12. 
Rapsodii de primăvară. 

Simpozion.
Top 10. 
Actualități. 
Revista presei. 
Gong!
Magazinul de la miezul 

nopții.
SÎMBATA, 16 MAI 1992 
Bună dimineața! 
Actualități.
Club „Anda“. 
Descoperirea Planetei.

Tragerea Loto.

18,00
18.45 
19,05
19,30 
20,00 
2035
20.45

21,45
22,15
23,00
23,35
23,50

0,05
0,35

Chis-

12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7.
14,00 Actualități.
14,10 Magazin TV.
18,00 Ttinorarii.
18.30 Mapamond.
19,00 De dragoste si dor.
19.15 Tcleenciclopeuia. 
20,00 Actualități.
20.35 Film serial. Twin Peaksi 

Premieră pe țară. (SUA).
22.15 Saptămina sportivă.
22.35 Petrecere... în alb-negru 

color.
23,40 Actualități.
23,55 Film serial. Eu spionez. 
0,50 Rock-panorama.

DUMINICA, 17 MAI 1992 
Bună dimineața! 
Clovnissimo.
Film serial pentru copii. 
Operațiunea „Mozart”. 
Actualități.
Lumină din lumină.
Viața .satului.
Cind .se aude cetera. 
Actualități.
Atlas. 
Video-magazin. 
Convorbiri de duminică. 
Film serial. Dallas. Ep. 128. 
Actualități. 
Film artistic. Prințul 

șortului. (Italia).
22,25 Studioul șlagărelor. 
23,05 Actualități.
23,20 Duminica «por li vă.
23,45 Maeștrii.

11.30
9.30

10.20

10,50 
11 00 
12,00
13.30
14,00
14.10
14.30
18,40
19.10
20,00
20,35

PUZZLE

Și

de

I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I
I
I
1
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

CLASAMENT.

1. Rcmember Tlie Time — 
MICHAEL JACKSON; 2. Rhythm 
Is A Dancer — SNAP; 3. Ha
zard — RICHARD MARX; 4. 
Don’t Let The Sun Go Down On 
Me — ELTON JOHN/GEORGE 
MICHAEL; 5. Justified And An- 
cient — KLF; 6. Romeo And 
Julie — BLUE SYSTEM; 7. Al- 
riglit — DAYEENE; 8. Story Of 
The Blue — GARY MOORE; 
0. C’e la rai — TOTO CUTUG- 
NO; 10. Mcgaparly — LATIN 
PARTY.

ȘTIRI, INFORMAȚII.

• La o înaltă cotă artistică 
s-a situat seara de slnibată 2 mai 
A.c., atmosfera de la discoteca 
„Vox Montis” din Petroșani. 
Peste 200 de iubitori ai muzicii 
au aplaudat evuiuția vedetelor 
muzicii românești, Cătălin Crișan 
și Mădălina Manole, precum și 
a perechii de dans, Marlus Mal- 
can — Calina lancu. • Se află 
în plină desfășurare cea de-a 
doua ediție a Festivalului inter
național de muzică ușoară „Bucu
rești *92“. Elementul de atracție 
11 constituie prezența unor nume

10 Mai — Aniversare 
de adevăr istoric

In pragul aniversării a doi ani «1 jumătate de la Revoluție 
decembrie 1989, pentru țara noastră este de dorit să revenimdin _______

la tradiția legată de adevărul Istoric, dînd sărbătorii de 10 
respectul și importanța cuvenită, spre redobindirea demnității 
noastre și a deschiderii perspectivelor bazate pe o istorie reală, 
în care cinstirea înaintașilor să ne readucă în ochii omenirii 
cinstea și dreptatea la care avem dreptul pentru sacrificiile adl 
de dureroase cu prețul cărora nc-am ciștigat libertatea.

Ziua de 10 mai marchează pentru România patru mari eva* 
ni mente de însemnătate și semnificație națională.

10 M AI 1866 marchează, mai întîi, ziua de început a monais 
hiet in România, rămînînd în istorie drept o zi fericită a popo* 
rului român care și-a văzut cu ochii consolidarea ființei naționale, 
prin alegerea, In urma unul plebiscit soldat cu o majoritate da 
voturi zdrobitoare (685 969 contra 224), a prințului Carol de 
henzollern Sigmaringen, ca prim domn a) României.

Întîmpinat de cel mai de seamă oameni politici ai țării 
acea vreme, a căror luptă diplomatică, deloc ușoară, dusă 
puterile europene și Interne, adversare ale dezvoltării 
român, prințul Carol I a intrat in Camera Deputaților, 
într-un cadru solemn, a depus jurămintul pe care avea să 
respecte de-a lungul întregii sale domnii ce s-a oaracter’zat prin 
înțelepciune, demnitate șl deplină credință față de țară și popor.

Jurămintul său a fost susținut prin fapte realizabile.
10 MAI 1877 — a doua oară — devine zi de sărbătoare na

țională prin cucerirea Independenței țării In urma încheierii vic
torioase a războiului dus împotriva Imperiului Otoman, în 
prințul Carol I însuși a condus luptele în fruntea armatei

10 MAI 1881 — pentru a treia oară — intrată în 
României, marchează încoronarea Rege'ui Carol I și a 
Elisabeta in urma declarării țării ca regat Independent.

Prestigiul pe care l-a dobîndit România în timpul 
regelui Carol I — considerat întemeietorul României 
— a fost preluat șî de urmașul său, regele Ferdinand

în acest context, regele devine șeful spiritual șî 
el conduce, iubește poporul, reprezentînd națiunea 
întreagă.

10 MAI 1918 — pentru a patra oară — în timpul 
regelui Ferdinand I — a fost proclamată zi slăvită de 
nostru, unit cu dreptate, ca în vremurile lui Mihai Viteazul, 
de întregire adevăratei României Mari cu toți frații de limbă 
tradiție din Ardeal, Basarabia și Dobrogra.

Hotarele României Mari, stabilite In 1918, vor dura pînă 
l^h, clnd începe 
porul român.

Asuprirea pe 
risto-comunistă a 
desființarea biologică a populației, trecînd sub tăcere semnifica
ția importantă a zilei de 10 MAI. 1

Acum, în adevărata perioadă de grație a României, es-te df 
dorit să revenim la tradiția legată de adevărul istoric al acestei 
aniversări, dînd sărbătorii de 10 MAI respectul și importanța 
cuvenite, deoarece poporul român se străduiește să se reintegreze 
în lume în virtutea unul strălucit trecut Istoric drept și 
dezlegînd asemănarea acestei legături cu sărbătorirea de 
ale ingeniozității de dragoste și prețuire ■ virtuților sale.

Președintele Biroului de Coordonare al 
Partidului Liberal Monarhist din 

România, jud. Hunedoara — filiala 
Petroșani, ing. Gabriel KANDUT

Ito-

din 
cu 

statului 
unde, 

șH

cârd 
române.

istoria 
Reginei

domniei 
moderne 

1.
material, 

noastră

domniei 
poporul 

zi 
?i

In 
perioada de zbucium și noi jertfe pentru po-<

I 
perioada de dictatură și viclenie nomenclatu- 
adus România la un adevărat dezastru prin

de prestigiu în domeniu. S-auzi 
și să nu erezii Costul unui bilet 
de intrare, pentru o seară, între 
400—500 lei. • De remarcat pro
lifica activitate discografică a 
grupului Blue System, care In 
decurs de numai o jumătate de 
an a lansat două albume: „Deja 
VU" la sfirșitu) anului trecut 
și mat recent, „Hello, America!” 
Vine sezonul estival, nu?

D I S C O
RĂSPUNSURI LA SCRISORI:

COR1NA VLAD, Petroșani: 
lată, am reluat rubrica pe care 
o credeai defunctă; a fost doar 
un moment de recul, dar iți pro
mit că de-acum totul va fi bine. 
Mi-ai pus zece întrebări, dar să 
știi că de obicei baremul este 
de trei, de aceea am luat abso
lut la intîmplare. Deci: 1) Șt eu 
m-aș bucura dacă cineva s-ar 

gindi în țara arta să editeze o 
carte completă despre pop-rock. 
Dar cine mai are timp de așa 
ceva? 2) Mădălina Manole are 
25 de ani; 3) Nu știu cine va fi 
echipa Radio Vacanței In această 
vară la Connuești, anul trecut

real, 
dovezi

1 
j

animatorii principali au fost, dfai 
punct de vedere muzical. Fiorin 
Helmis și Sorin Lupașcu. Cred 
că Andrei Partoț a renunțai la- 
tr-adevăr, este o somitate și kwwri 
său este acolo. 1

RADU CORNEA, Vukan: des
pre Holografi nu știu mare hr- 
cru, cred că sini în Olanda.

DAN TOSCEAN, I’ctroșanH 
iată, ca și la răspunsul de mal 
sus, rubrica „Puzzle Disco Rocii* 
revine și trăieștel Deci, poți în
cepe „bombardamentul” cu în
trebări! >

SILVIU TROI. MARIN TUDOH. 
F.RZSI TOROK. Lupeni. „rockO- 
teca" de la Petroșani, cum șl 
spuneți voi, n-are un statut prea 
clar. Ea funcționează vinerea, 
prin bunăvoința șefului unității 
„Magic” și a unui grup de en
tuziaști care încearcă — și reu-> 
șescl — să atragă cit mai mulți 
adepți ai genului. 1

PETRE DUȚA Petri la: prețu
rile la CD-uri variază In funcție 
de mai multe probleme la or
dinea zilei! Deci, n-aș putea nici 
macar să mai dau un pronostic!

Genu TUȚU

ROCK
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WK-END
Pe stadioane MARE BAL, MARE!

• SîmLuUd, 9 mai. JIUL — UTA, sau victoria declarată a lui 
■Mitică Marcu. • Minerul Uricanl — Minerul Lupeni, sau ultima 
șansă de promovare in divizia B a celor două echipe. • AS Pa- 
roșeni — Minerul Vulcan, sau duelul 
bărcii. • In Cupa României la rugby,

Gogu Tonca — Petre Li- 
Minerul Lupeni — Știința

Petroșani, sau duelul JEreisferturilor". • Lupte libere. Sala 
Sporturilor din municipiu; 8, 9, 10 mai, toate speranțele Europei 
fac „turul" de cap pentru cele trei medalii. Dacă prosopul 
al fiecăruia, apa este toată numai a noastră. Jiule, Jiule I

O, (ce veste!)...
CRONICA RIMAI \

este

Dintre 
doua, 

cre- 
po- 
aș-

cu povara acuzam in parli- 
Unirea — UTA pe rol, vor

FOTBAL DIVIZIA B. 
toate partidele seriei a 
divizia B, cea dintre Jiul 
UTA, de tradiție, stirnește 
dem interesul cel mai mare
sibil. O victorie a gazdelor 
teptată de toată suflarea sporti
vă ca o Înviere, asupra alianței 
arădane UTA — AR1S — AS- 
TRA — ar fi triumful unei idei, 
singura de altfel ce ar trebui 
să slujească in sport: loialitate 
și fair-play. Vom vedea deci, 
un duel aprig, în care gazdele 
ou mai au ce pierde, iar oaspe-

ți», 
da 
încerca să se apere. Meciul a- 
cesta a Început deja de o sâptă- 
mină, dar se încheie, totuși, du
pă cele 90 de minute din teren.

La Vilcea, Chimia va sta 
cu iruntea sus în fața D(r)acilor 
de la Unirea Alba Iulia. 
vetre de cultură, în care 
sportului s-a aprins de mult.

< Divizia C. Paringul Petrila 
Lonea stă... cu ochii ațintiți pe 
cele două partide devenite punc
tul culminant al disputelor. Mi-

Două 
focul

nerul Uricani — Minerul Lu
peni și AS Paroșeni — Minerul 
Vulcan.

Cercetările „științifice" și de 
prognoză susțin negru pe alb că 
o victorie a gazdelor în fiecare 
partidă menține echilibru] per
fect al șanselor de promovare al 
celor patru, pe cînd o răsturnare 
a calculelor ar arunca învinsa 
(învinsele) pentru totdeauna 
imposibila promovare.

RUGBY. Campionatul fiind 
întrerupt se joacă meciuri în 
Cupa României. La Lupeni, cele

țindouă glorioase echipe, ce 
sus steagul luptei, se întîlnesc 
pentru a se despărți. Una tre
buie să piardă, cealaltă evident 
va cîștiga. Care va fi rezultatul? 
11 vom afla la sfîrșitul celor 
de minute de încleștare.

< Fotbal feminin. 
Știința, Universitatea

înviorare

80

in

Sus
întîlncștc 

duminică Industria Ușoară Ora
dea, într-un meci de 1 x 2, dar 
In care tonusul moral al gazde
lor este în creștere. Tot în a- 
ccastă zi, meciuri în campionatul 
județean.

Pe

mare !)
i 

ifericiți 
casa 

masa 
dacă vreți — 
cîțiva cieveti. 
nici studenții 
avea pretenții 

subvenții)

• i
(?D —

„O, ce veste minunată )“ 
Prin mass-media se-aiaU 
De-acum știm; va li inal bine 
(In mileniul care vine !) 
Prețurile în vigoare 
(...semn de liberalizare) 
Vin ca o...
Pentru mic și pentru mare 
Și ca o... revigorare 
(Mai ales a celui care 
N-are un salariu 
Tinerii căsătoriți 
Sînt de-acum mai 
Pot să-și mobileze
Să-.și îmbogățească... 
Tot 
Iar 
Nici 
Nu 
(Cică au acum... 
Cinci caiete și-un ghiozdan - 
Leafa pe juma’ de an 
(Că doar are balta... peste 
Și „tata pe bani muncește"). 
Ajutorul de șomer — 
Cit trei gume și-im echer 
Prețurile noi au rolul 
Dc-a scădea... colesterolul 
Deci să „mulțumim fierbinte' 
Lu’ Neluțu cel cuminte 
Sau lu’ nenea Severin 
Că ne-a dat in Mai... veni./ 
In loc de-o cană cu vin. 
închinăm 
Ducem 
FMI la 
(Numai 
Frontul 
Domnul 
Ne-a lăsat fără un bsn 
Zâmbim amar ca Petri â 
Ne plingem că leafa : miră' 
Strigăm „jos" facem cutii,
Ni se tot promit protecții, 
Si dc-om chice-o tot aș?
Vom intra în... Africa 
,.Snta“ este azi....... o m:. “
Că doar e riemnrr-ăi»' 

știe l

tacimul 
desert. .
elevii, 

mai pot

privește
ne lipsaște) 
că sporește 
Stolojan

Charic

Rebus

De rîsui lumii

PUBLICITATE

Ici I

8

fie.

llorsițiu ALEXANDRESC1I

(Ion Velican, Rătăciri de 
duminică, EPL 1969, p. 64)

m-
pre-
1969

m România
28 iulie 197")

clte 5 degete 
vor și. lăsin- 

instinc- 
binefacerilc 

rezumau

• Cele mai rare culori de dia
mante sint albastru (recordul il 
deține diamantul „Ifope" — 44,4 
carate) și roz.

articole 
onor 

ciorapi 
panglicuțe

1955 
mai
In

de 10 000

• Incepind din anul 
binele au devenit cele 
țioase pietre din lume, 
prețul unul carat era
de dolari (1 carat — 0,2 g).

• Cel mai mare diamant șle
fuit are 530.1 carate și este cu
noscut sub denumirea de „Steaua 
Africii".

fără ăia...
7.

ANUNȚ IMPORTANT. „I«i 
magazinul „Optica" au sosit di
ferite mărimi de Ochi pentru 
ochelarii dumneavoastră".

mal mare smarald cunoscut) 
56,7> kilograme a fost extras 
dintr-o mină din m'isivu) (Jral.

Prețioasele...
• In anul 1966 a fost găsit 

la Magok, in Birmania superioa
ră, un safir uriaș, în formă de 
stea, de 63 000 carate.

20 de 
papagalului 
buzna peste

recorduri

Verbul
S-a dat
9. Corectat — Ali-

1. Curios; 2. llrănire;
- Terasă trecută pe 

Bețe; 4. PI antă; 5. I s-a
I 6. Polipi 
at nian;

— A cunoaște;
Constanța (fir.);

<0 Originea cuvîntului.

celebrităților
„Un scriitor este bun 

după ce-j mort1-.
<John Steinbeck, Eu și 

descoperim America, 
Tineretului, 1967)

„Domnule, cu o asemenea 
dire profundă puteți deveni ori 
cmd milițian".
(Chirii Tricolici, „Un dolar, <!■ 
dolari", Ed. Cartea românească) 
„în întrebări mai gîdilă cleștarul 
Și prepelița se întreabă: Undc-i?“ 
(George Uscate cu 
Literară, nr. 30 din

.Acești tineri cu 
nu știau precis ce 
du-se pradă pornirilor 
tuale, descoperiră 

d-, zmierdărilor, ce se 
ki simple sărutări".

Epigrame 
medicale

CURIOZITĂȚI

cu sănătate, 
dorul cam de toate, 
noi 
rege 
zice 
Tco

Dix-torc, sînt fericit
N-am urmat-o... n-am murit 
Dar merci pentru rețetă.
E La... soacrâ-mca-n poșeta 1...

__ * __

Ca '.pecialitate, cam bizar, 
Mulți cred că e veterinar 
Pentru că fără să se cruțe. 
Trudește zilnic la... puicuțe.

_  * _

Nu-.și găsește rostul 
C-a dat de belea ; 
A făcut pe prostul 
Și-a rămas așa.

RUBRICA ANUNȚURI 
Comerciale. 4 lei cuvintul

• „Magazinul pentru articole 
bărbătești „Dandy", anunță ono
rata «ii> ntelă că pentru sezonul 
de iarnă a fost bine aprovizionat 
cu palâiii pentru bărbați de 
pîslă, mănuși de porc pentru 
bărbați cu căptușeală, cămăși 
fine pentru bărbați de mătase"

• „Magazinul pentru 
de copil „Baby", anunță 
clientelă că a primit : 
pentru copii scurți, 
pentru fetițe roz, danteluțr pnn 
tru fetițe croșetate.

I 
I

• Smaraldul i ste o spc< u» de 
berii de culoare verde, iar cel

ORIZONTAL: 1. Apreciere; Numi
feminin — Figură de stil; 3. Concurențe; 
4. Rin in CSI — A și M I 5. Interjecție 
— Colea — Mason mijlot ,ul; 6. Explozibil 
(pi ) — Ixx- in sală; 7 
f iești fără înotătorii; 8. 
Un citat de-a ndoasclea; 
Interjecție; 10. A-ți lua înapoi spusa.

Adeverit — 

Trompctislicii

9. Ne vază lori —

• La Fundația Ka^anjian din 
ftos Angeie? se află bustul ge
neralului Dwight Fisenhowe» 

sculptat într-un safir de culoare 
neagră, de J444 de carate — cel 
mai mare safir șlefuit.

BALMES Rebus

VERTICAL: 
Kiu fierbinte 
frizer — 
„bravo" 
— Grec 
cult 
el
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PUBLICITATE
Societatea comercială ACI 
Valea Jiului SA Petroșani 

scoate la vinzare, prin licitație deschisă, mijloace fixe.
Lista cu mijloacele fixe poate fi studiată la sediul 

societății din str. Avram Iancu, bloc 12/13 C.
Licitația se desfășoară în fiecare săptămină, in zilele 

de marți și joi, începînd din 12 mai 1992.
Alte informații la sediul societății sau la telefon » •

13001 sau 11770.

Ba ca Comercia ă Română SA
FILIALA PEIROȘANl

PUNE IN VINZARE 
certificate de depozit în valoare de 25 003, 50 000 lei și 
100 000 lei la purtător cu o dobîndă de 55 % pe an, pentru 
o perioadă de un an. Dobinda de 55 % pe an se aplică în- 
cepind cu 1 mai ac. și Pentru certificatele de depozit eli
berate anterior acestei date, pe perioada rămasă pînă la 
scadența stabilită.

Persoanele fizice pot constitui depozite pe termen cu 
limita valorică minimă de 100 mii lei, pe o perioadă de 3 
luni, cu dobîndă de 15 la sută, pe termen mai mult de 12 
luni, cu o dobinda de 50 la sută și la vedere, cu o dobîndă 
de 25 la sută.

Societatea comercială 
„REALC0M“ SA Petroșani 

cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 90.
ORGANIZEAZĂ

licitație pentru darea in locația gestiunii a unității nr. 
2, cu profil alimentar, din Petroșani — Colonie.

Garanția de participare reprezintă 25 la sută din pre
țul de pornire a licitației și se consemnează la CEC, pe 
numele societății.

Licitația va avea loc pe data de 28 mai 1992, ora 9, 
la sediul societății.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 935/ 
42472.

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani

SCOATE LA VINZARE
in baza Legii nr. 15/1990 următoarele active, avind ca <>- 
biect de activitate extracția și prelucrarea agregatelor mi
neralei

1. Balastie» Vintu — județul Alba;
2. Balastiera Sintimbru — județul Alba;
3. Balastiera Crăciunel — județul Alica.

Licitația va fi deschisă cu strigare și se va ține la se
diul RĂII Petroșani, str. Timișoara nr. 2, în ziua de 20 
mai 1992, ora 10.

Dosarele de prezentare a activelor și condițiile «le 
înscriere se vor consulta la Direcția Dezvoltare.

laxa de participare de 10 mii lei și garanția în va
loare de J00 mii lei se vor depune in contul nr, 30.12.08.001 
deschis la BCR Petroșani.

Activele pot fi vizitate zilnic.

Terenurile ocupate de active vor fi supuse reglemen
tărilor în vigoare.

RAH — Exploatarea 
de preparare Petroșani

str. Lunca nr. 153
ANUNȚĂ:

scoaterea la licitație a execuției lucrării „RK PRIZĂ APĂ
PREPARAȚIA PETRILA44.

Licitația va avea loc la sediul unității, în data de 18 
mai 1992, ora 9, unde, în prealabil, poate fi consultată do
cumentația de execuție.

Relații suplimentare se pot obține la telefoanele 
43702 și 12223 interior 114, 122.

ANIVERSARI

aniversării zilei de naștere, 
multă fericire și

LUI Marius Ovreica, cu ocazia 
prietena îi urează un călduros „La mulți ani", 
cit mai multe bucurii. (1980).

DRAGUL nostru Sebastian Ionica, acum 
vieții tale și-a deschis cea de-a 18-a petală, 
Vasile Catană, unchiul și mătușa Hășmășan și 
Carolina, iți urează un viitor fericit și călduroasa 
mulți ani!“ (2000).

SOȚUL Florin și copiii urează scumpei lor mame și soții, 
Antohi Florica, un călduros „La mulți ani“, la aniversarea a 
de primăveri. (2004).

DRAGI copii Wili și Hainy, tăticul și mămica vă doresc 
călduros „La mulți anii". (2006).

cînd trandafirul 
bunicii, Maria și 
verișorii Ionuț și 

urare: „La

47

un

VINZARI

lei,

Ioan,

Programul TV.
S1MBATA, 9 MAI

10.10 Feriți-vă de măgăruși Emi- 
siune-concurs pentru copii... 
și părinți.

12.30 Ora de muzică.
13.30 7X7. Evenimentele interne 

ale săptămînii.
14.10 Toți pentru 1, 4 pentru toți. 

O nouă emisiune de Cris
tian ȚopesCU și Mihai Ța- 
tulici.

16,55 FOTBAL: Dinamo — Ra
pid.

20,00 Festivalul internațional 
„București ’92“. Concursul 
de creație.

21.30 9 Mai. Documentar.
22,00 Festivalul internațional 

„București ’92“. Recital Sid- 
ney Youngblood.

23.30 Eurovision ’92. Transmi
siune de la Malmo (Suedia).

DUMINICA, 10 MAI
9,30 întreabă-mă!

10,20 Film serial pentru copii.
13.30 Cîntec și joc cu Ansam

blul „Cindrelul — Junii Si- 
biului“.

14,10 Atlas.
14.30 Vidco-magazin.
18.40 Film serial, „Dallas**.
20,00 Festivalul internațional 

„București ’92“. Gala lau- 
rcatilor.

21,45 Duminica sportivă.
22,00 Festivalul internațional 

„București ’92“.
24,00 Film serial. „Eu spionez*.

VlND Volskwagen 1300, stare excepțională, preț 200 000 
Petrila, Republicii 104/5. Telefon 55032. (1999).

VlND garaj din zid, în str. Coasta. Relații Văsîi 
Independenței, bloc 7, sc. 2, ap. 29. (1993). .

VlND garaj metalic, zonă centrală. Telefon 44854.
VlND armă nouă tip „Bok“, calibru 12, telefon 

Hunedoara. (1974).
VlND programe utilitare, jocuri penii u calculatoare compati- 

bile „Sinclair". Telefon 42078. (1911).

DIVERSE

POSESOR autorizație si spațiu în Vulcan, posibilități comerț,• - ■ • ■ ’ cu

str.

(1994). 
957/24180

depozitare producție citrice... etc..., caut asociat, preferabil 
mijloc dc transport și inițiative. Telefon 60121. (2003).

AGENȚIA dc turism TPZ Vulcan organizează excursie Tur
cia _ u mai 1992 ora 8, din Vulcan, cu autocar IVECO, condiții 
călătorie occidentale, aer condiționat, prețul 12500 lei, incluse 
toate cheltuielile. Informații telefon 70854, Vulcan, str. Nicolae 
Titiilescu, bloc D 10, 2/2. (2007).

PIERDERI

Eva, elibe- 
(1984).

PIERDUT carnet student, pe numele Tiftkiuanu Florin, eli
berat de UT Petroșani. 11 declar nul. (1995).

PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Jitaru 
rată de Spitalul municipal Petroșani. O declar nulă.

DECES

SOȚIA Dflian lima, fiu] Adrian, fiicele Matilda și Gabriela, 
mulțumesc pe această cale, rudelor, colegilor de serviciu, vecini
lor și tuturor cunoscuților care au fost alături de ei la conduce
rea pe ultimul drum a celui care a fost

DELIAN IOSIF
Odihiicaseă-se in pace! (2008)

COMEMORĂRI

AMINTIREA lor va rămîne ne.ștearsă din inimile fiicei Nina, 
fiului Alexe, ginerelui Ghiță, nurorii Moriko și nepoților Alin, Oana 
■și Cristina la împlinirea a un an și respectiv 1 an și 4 luni de 
cwirl au trecui pragul veșniciei lăsîndu-ne sufletele pline de tris
tețe și dor părintesc

DOBRESCU OCTAVIAN și IOANA
Nu vă vom uita niciodată și vă vom plînge mereu. (1983)

SOȚIA Ghcorghina, fiica Aurelia, ginerele și nepoții amintesc 
că s-au scurs 6 săptămini de cînd bunul nostru soț, tatii și bunic 

SAPINTAN VASILE
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Lacrimi ii vor uda veșnic morminlui. (2002)

SE împlinesc 6 săptămini de cînd a plecat pe ultimul său 
drum, scumpa și neprețuita noastră colegă

BANCILA MARIA (MORICO)
Sufletul ei bun va rămîne veșnic în inimile noastre. Colecti

vul financiar-contabilitatc și Stația de calcul de la EM Livezcni. 
(2001)

MEREU te plingem, te căutăm și-ți simțim lipsa din mijlocul 
nostru, soția, copiii și nepoțelele.

Trista ne_a fost despărțirea dar clipele petrecute împreună vor 
fi veșnic neuitate. Soția.

Lacrimi și flori |X? morminlui tău. Acei care np-a părăsit 
pentru totdeauna, un bun soț și un neuitat tată, socru și bunic 

GAVJULGSCU GHEORGHE (1979)

HOROSCOP ’
TAUR

(21 aprilie — 20 tnai)

Sînteți manipulat(a) și luați 
decizii incorecte.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Partenerul dv. e puțin gelos 
și veți depune eforturi insistente 
pentru a-1 „tempera".

RAO 
(22 iunie — 22 iulie)

Deplasarea dv. suferă o detur
nare de... țel, cu cheltuieli su
plimentare,

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Orlcît v-ați ascunde, veți ft 
găsit(ă) și vi sc voi’ aminti da
torii uitate.

FECIOARA
(23 august —• 22 septembrie)

Neglijența în vestimentație se 
răzbună.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Niște „relații de serviciu" de- 
vin intime, dintr-o simplă intim- 
plare.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Odihniți-vă bine! Urmează a- 
sallul final...

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Evitați cărările bătătoritei

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Cedați unor insistențe care nu 
urmăreau decît verificarea dv...

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie » 18 februarie)

Deși sînteți convins(ă) că slu
jiți adevărul, faceți un joc peri
culos.

TE5T1 
(19 februarie — 20 martie)

Pășiți cu încredere alături de 
,o nouă „speranța".

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Pacal că nu vă pricepeți la 
oameni, cum vă pricepeți la banii


