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Legea negării negației (II)
Problema de fond a fondului locativ

este (și rămine) lipsa... fondurilor

Nedeia vulcăiBană, ediția a XX-a
Onoare oamenilor vrednici

— Așadar, d-le subprefect Bo- 
toroagâ, sâ începerii cu fondul 
locativ, o mare durere pentru 
oameni, „măseaua cariată** a ad
ministrației locale...

— In 1990, in municipiul Pe
troșani au fost finalizate și pre
date un număr de 821 apartamen
te. Pentru predarea acestora a 
fost planificată suma de 198,8 
milioane lei, s-au acordat 181,9 
milioane lei și s-au consumat 
222,4 milioane lei (diferența „vi
ne” de la creșterea prețurilor la 
materiale). Diferența de 40,5 mi
lioane lei a grevat asupra buge
tului pe anul 1991. Situația in 
«nul 1991 a fost sub orice critică. 
S-au realizat doar 176 aparta
mente (nici măcar un sfert față 
de 1990 n.n.). Iată, la Aninoasa 
din 56 apartamente programate 
a fi construite in 1991, nu s-a 
realizat nici măcar unul, la Vul
can din 40 s-au făcut doar 12, 
iar la Uricani, din 29 doar 9.

— Care sînt cauzele acestei 
situații ?

— Două foarte importante. In 
primul rind creșterea prețurilor 
la materialele de construcții, 
care au bulversat bugetul pe 
1991. Cea de-a doua — lipsa mij
loacelor financiare. Conform Ilo- 
tăririi Guvernului 86/1991 Jumă
tate din banii încasați din vinza- 
rea locuințelor către populație 

reveneau prefecturilor pentru fi

nanțarea construirii de noi lo
cuințe. In 1991 in municipiul Pe
troșani au fost cumpărate doar 
2327 de apartamente.

— De ce așa puține?

— Simplu. In primul rind, sta
rea precară a fondului locativ. 
Apoi, faptul că mulți locatari 
beneficiază de facilități la chirie 
(in speță, angajații de la unită
țile RAH). Dar cea mai dureroasă 
cauză rămine tot lipsa fondurilor 
bănești. Nu toată lumea și-a pu
tut permite să cumpere aparta
mentele.

— Domnule subprefect, sâ re
venim la oameni și la nevoile 
lor. Sini foarte mulți care n-au 
locuințe. Care ar fi raportul din
tre cerere și ofertă? (să folosim 
o „lozincă** la modă...)

— Sint aproape 4000 de soli
citări. In 1992 prin programul de 
investiții s-au propus doar 589 
apartamente. Pentru acestea e- 
xistă documentație și amplasa
mente. Realizarea lor, precum și 
a celor 208 apartamente restante 
din 1991 costă 1,6 miliarde. In 
această sumă este inclus și obiec
tivul „Alimentarea cu apă a mu
nicipiului Petroșani din sursa 
Valea de Pești”.

— Văd că orice discuție se în- 
virte, se invirte și ajunge tot ia 
bani...

— Acesta este adevărul. Trist. 
Lipsa fondurilor financiare este 
problema de fond a fondului lo

cativ. Jocul de cuvinte nu ne 
face deloc să zimbim pe această 
temă. Tot din lipsa banilor per
sistă o situație dezastruoasă a 
fondului locativ vechi. Peste 1000 
de apartamente din Valea Jiului 
sînt abandonate. Un număr de 

348 subsoluri ale blocurilor sînt 
degradate. Cam Jumătate din to
tal. Nici la terase situația nu e 
mai bună. Jumătate din ele (260) 
sînt degradate. Peste 700 de a- 
partamente prezintă condens și 
defecte la instalațiile sanitare 
Deși în condiții deosebit de grele 
(tot banii!) în 1991 s-au reparat 
98 de subsoluri, 110 terase și 135 
de apartamente. Așa că aprecie
rile de genul „nu s-a făcut nimic” 
sînt răuvoitoare și nu țin seama 
de realitate.

— Vă dăm dreptate și ne per
mitem o concluzie. Ia acest prim 
capitol. Primăria ar trebui să-și 
concentreze cu prioritate atenția 
asupra acestor necazuri. Pentru 
că acestea sînt adevăratele ne
cazuri ale cetățenilor, care au vo
tat cu gindul că o să le fie mai 
bine. Din păcate, primăria a 
„pedalat" pe aspecte minore — 
chioșcuri, cotețe, garaje... Nu cre
deți că Prefectura ar putea să 
„rcorienteze", puțin măcar, aria 
preocupărilor?

— Da, dar aceasta presupune, 
din partea Primăriei o colabo
rare cît de cît, receptivitate, în
țelegere. Or, de așa ceva nu prea 
ne bucurăm la Petroșani...

Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

Emoționantă festivitatea de 
ieri, găzduită de Primăria orașu
lui Vulcan. Și inedită în pro
gramul Nedeilor. 9 dintre cei 
mai apreciați cetățeni ai orașu
lui Vulcan sau ai localităților 
limitrofe care s-au remarcat ani 
de-a rindul prin contribuția a- 
dusă la dezvoltarea pe multi
ple planuri a urbei, au fost dis
tinși cu TITLUL DE CETĂ
ȚEAN DE ONOARE AL ORA
ȘULUI. In semn de respect pen
tru activitatea depusă de dom
niile lor, le consemnăm nume
le cu precizarea că o facem în 
ordinea alfab tică.

— NICOLAE BABAN, pentru 
activi.atea depună In domeniul 
culturii și sportului

Tableta de distonocaiiii

Jelui-m-aș și n-am cuL.
JELUI-M-AȘ, DOAMNE, DAU N-AM CUI. De aceea, iată-mă. 

caut șă mă jeluiesc Ție. Cititorul meu de fiecare zi. Pentru ci 
numai Tu, cu înțelegerea Ta, mă mai poți împresura cu dragoste, > 
Pentru că numai Tu, cu milostivenia Ta, mai poți răbda cite șl 
mal cite de pe lumea aceasta trecătoare...

Jelui-m-aș pentru că nu e bine în țara mea. Cioclii stau ps 
la colțuri și ne pindesc. Cozile de topor le fac jocul. Mîncătorii de 
rahat le antă în strună (în scris — deci pe portative bine plătite, 
și verbal — pe unde, care pe unde...}

Jelui-m-aș pentru că, în țara piinii, se mănîncă pîine „tur
cească". Dacă, de-a lungul secolelor, ne-au ținut cu sabia-n gît șf 
ne-au cărat averile spre Stambul, am ajuns ca, acum, la sfîrșit da 
secol douăzeci, să le ducem noi averile acolo. Inclusiv vii. Adică 
in carne vie. Iar ei vin să ne facă brutării. Și pîine. Albă. De 
parcă din griul nostru din Bărăgan s-ar face făină de culoarea 
abanosului. In cazul acesta, cui să mă jeluiesc?

Jelui-m-aș pentru că, dincolo de pîine, nc-a luat Dumnezeu 
și sufletul. Unde e omenia românească? Unde e prietenia? Unde 
e ospitalitatea? Unde e dramul de înțelegere față de aproape? 
Unde sînt toate acestea? Și multe altele.

Jelui-m-aș pentru că nu văd, dar nu văd în ruptul capului, 
ca, la ora aceasta, să existe cineva in năpăstuita noastră țară sa 
înțeleagă exact ce se petrece Cu noi. Sau cmc NE petrece... Dună 
cum merg lucrurile, gîndurile mă poartă spre holocaustul din pro- 
povădtiirilc Biblici...

Jelui-m-aș, Doamne și n-am cui...'
Dumneavoastră Cititorilor, nu?

Mircea BUJORESCU

Aten(ie ia
Sau, mai exct, atenție la cine 

se interesează de anunțurile pe 
care le-ați dat, spre publicare 
presei I Poliția municipală ne-a 
sesizat că s-au înmulțit actele 
de escrocherie și alte infracțiuni 
pornite în urma unor anunțuri 
publicitare. In mod deosebit ne 
referim la anunțurile trecute la

— DAFINEL DU1NEA, pen
tru activitatea depusă in dome
niul culturii

— IONEL DANESCU, pentru 
activitatea dri)M in domeniul’ 
agriculturii și creșterii animale
lor - ;

— FRANCISC DUBNER, pen
tru activitatea depusă in domo 
nide cultural și edilitar-gospo- 
dăresc

— 1OAN CRIȚUNIC. pentru 
activitatea depusa in domeniul 
învățămîntului.

— VICTOR RUSU, pentru ac
tivitatea depusă in apărarea 
demnității veteranilor de război

— Preot dr. EUGEN SUCIU. 
pentru apropierea manifestată 
față de problemele oamenilor, 
ale credincioșilor ortodocși

— SCHULT.ER BELA, pentru 
activitatea depusă în domeniul 
sportul uj z

— IOSIF TELLMANN pen
tru activitatea depusă în dome
niul culturii.

In cadrul aceleiași festivități 
la care a luat parte un nume
ros public, precum și reprezen
tanți ai Prefecturii și ai Pri
măriei orașului, alți demnitari 
ai administrației locale au fost 
decernate însemnele TITLULUI 
DE CETĂȚEAN AL ORAȘULUI 
unui număr de 16 tineri care au 
împlinit în acest an 18 ani și 
care sînt născuți în Vulcan.

anunțuri!
rubricile „matrimoniale”. Credu
litatea este prompt speculată de 
derbedei. Nu vă lăsați înșelați de 
o „vorbă dulce” sau de o cravată 
pusă la gît I Pentru a vă feri sin
guri de rău, nu strică să legiti
mați persoanele care se prezintă 
la dumneavoastră în urma publi
cării unui anunț publicitar. J. 
ȘTEFAN)

La bolile „lumești" am intrat în rîndui lumii: și 
în Europa, și în Asia, și în Africa, și în America...

Cele douăzeci și cinci de paturi ale secției dermato-veneric de 
la Spitalul municipal Petroșani — singura de acest gen din Vale 
— nu se pling de clicnțl. Dovadă este indicele de utilizare, cel mai 
mare din spital. După ce s-au fericit achiziționînd una din bolile 
rușinoase cele mai răspindite — sifilisul și gonoreea — pacienții 
petrec aicL, obligatoriu, treizeci de zile dacă sifilisul este de gra
dul I, și 45, dacă e vorba de stadiul aj doilea Există și posibilita
tea externării mai devreme, dacă respectivul prezintă garanții 
morale că va urma întocmai, la domiciliu, tratamentul indicat. 
Cum Insă cliențil secției stau cam rău la capitolul acesta — ga
ranții morale șl moralitate — se preferă ținerea lor In spital sub 
observație pînă la vindecarea completă. —

Însăși d-na doctor Ulpia Cup- 
șan Morar, medic specialist der- 
mato-venerice, șefa secției, este 
uimită de creșterea vertiginoasă 
a cazurilor de boli care fac spe
cialitatea domniei sale. Numai In 
acest an, la zi, au fost luați sub 
observație 27 bolnavi de sifilis 
și 12 de gonoree. „Comparind a- 
nul 1991 cu *89, numărul cazuri- 
lo< de sifilis a crescut chiar de 

patru ori, Imi spune d-na doctor. 
Sinceră să fiu, mă așteptam ca 
lumea să fie mal precaută, dată 
fiind SIDA. Văd însă că nu se 
Intîmplă așa. Nemalfiind restric-

Gheorghe OLTEAN U

(Continuara In pug a t-a)
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VlAjA, V(ATA CE GREA EȘTI...
Ape: în nume.e locuitorilor

Domnule primar al orașului 
Lu/ieni,

Dorim să vă informăm că în 
raza cartierului Bărbăteni locu
iesc aproximativ 3500 de familii. 
In prezent, sîntem vitregiți de 
Cele mal modeste și elementare 
condiții de viață civilizată: căl
dură in apartamente pe timp de 
iarnă, apă caldă, apă rece. Blo
curile sint menținute cu instala
țiile de canalizare defectuos pro
iectate și incorect montate. La 
prima vedere cartierul pare o 
suburbie a orașului, dar dacă 
pătrunzi printre blocuri ai senza
ția dezgustătoare a unei verita
bile mahalale „moderne”.

Dar parcă n-ar ajunge prive
liștea deprimantă a cartierului 
ți sîntem „asfixiați" și de numă
rul mare de cîrciumi deschis^ vu 
avizul personalului primăriei, 
despre care nu credem că aduc 
un reviriment în bugetul primă
riei și nici o „asanare” morală 
in procesul educativ. Mai sîntem 
asfixiați și de numărul mare de 
garaje inestetice și abuziv am
plasate.

In paralel cu aceste „realizări" 
ale democrației, am fost depose
dați abuziv de spațiul din cartier 
destinat Pieței agroalimentare 
prin închirierea acestui spațiu 
unor „privatizați".

Domnule primar, ne obligați să 
facem curse de 5 km pe zi pînă 
lă piața veche pentru a ne apro
viziona cu legumele necesare. Vă 
invităm să contemplați țăranul- 
producător pentru a vedea ce 
condiții i se asigură pentru vîn- 
zarca produselor și mai ales, de 
cazare pe timpul nopții.

Apelăm la intervenția dv. pen
tru a fi redată o hală din com
plexul pieței pentru folosința pu

blică a orașului amintindu-vă că 
obiectivul a fost realizat cu mari I 
sacrificii și prin munca locuitori- j 
lor noștri. înstrăinarea spațiului j 
destinat pieței, în alte scopuri de- , 
cît potrivit dorinței locuitorilor J 
este o gravă greșeală și va duce * 
la devierea primăriei de la atri-1 
buțiile ce-i revin, este o mare ca- I 
rență în serviciul de protecție a 1 
populației orașului. £

Preot Ioan POGAN

N. RED. Scrisoarea este semnată în numele locatarilor din J 
blocurile 37—44 din cartierul Bărbăteni. Am constatat și noi cele I 
reclamate, respectiv, condițiile grele pe care trebuie să le suporte ■ 
țăranii care vin să-și ofere produsele, și condițiile la fel de grele I 
ale cumpărătorilor care se îndreaptă spre piața veche a orașului. ’ 
In această situație, este inexplicabilă „orientarea" primăriei pri- I 
vind atribuirea unui spațiu din noua piață pentru o întrebuințare ! 
nejustificată și neconformă cu dorința populației. Dacă e adevărat, I 
înseamnă că ne aflăm în fața unui caz unic: primăria nu asigură | 
protecție nici țăranilor producători și nici locuitorilor. Ne întrec 
băni, deci, cu cine ține primăria sau primarul orașului? De ce, 
la atîtca insatisfacții pe care le au locuitorii, primăria dorește să 
mai adauge una ? (l.M.)

UN STRIGĂT DE AJUTOR
Purtați de valul îngrijorărilor noastre cotidie- 

1 ne, avem din ce in ce mai puțin timp și, mai 
J ales, dispoziție sufletească să ne interesăm de 
1 viața omului de lingă noi. Trăim într-o lume 
j care ne dezumanizează parcă pe zi ce trece. Bă-
i trînii noștri mor încet, neavînd destui bani, după 

o viață de muncă, pentru a-și trăi ultimele zile
’ care le-au nriai rămas, cu demnitate. E un ade- 
J vărat calvar pe care-1 pot înțelege doar cei cu 
’ pensie mică nevoiți să-și procure medicamente 
I pentru un banal tratament. Unele alimente au 
ț devenit bunuri inaccesibile, de lux. In plin cen- 
( trul orașului, aproape la fiecare pas, întîlnești 
. cîte un cerșetor. Ne înconjoară un pustiu din 

ce în ce mai întins al indiferenței față de se- 
' menii noștri. Un om căruia nu i-a mai rămas 
1 din viață decît speranța s-a adresat redacției 
I noastre Cu o sesizare ce reprezintă un strigăt
ii de disperare în acest pustiu. Ioan Florea este 

o povară pentru familia sa. De la vîrsta de 11 
ani, în urma unei intervenții chirurgicale la 
coloana vertebrală a rămas invalid, cu picioa
rele inerte fără viață în ele, de la genunchi în 
jos. Peste 20 de ani de chinuri au trecut de a- 
tunci. De rurînd, suferințele i s-au agravat. In 
toamna anului trecut, la 27 noiembrie, după o 
infecție la genunchiul drept, s-a internat în 
Spitalul municipal Petroșani. La 31 martie a.c. 
a fost externat. Dar infecția a agravat starea 
genunchiului, impunînd o intervenție chirurgica
lă de mare finețe. Ce ar aduce această interven
ție chirurgicală ? Ioan Florea putea să se de
plaseze, de bine, de rău sprijinindu-se, pînă 
nu demult în genunchi, pentru nevoi omenești 
strict necesare, cel puțin prin casă. Dar de un 
timp încoace, după nefericita infecție, n-o mai 
poate face. Mama sa este îngrijitoare la

IN PUSTIUL INfllftOTEI
UPSRUEEM Petroșani și mai are în îngrijire 
alți doi copii minori. Tatăl lor i-a părăsit în 
urmă cu 12 ani. Din luna martie, de cînd a fost 
externat de la spitalul din Petroșani, I. F. este 
amăgit cu promisiuni. Șeful secției de speciali
tate a spitalului din Petroșani nu-și asumă res
ponsabilitatea operației, întrucît nu dispune de 
baza materială necesară. A promis, în schimb, 
că I. F. va fi trimis pentru operație la Cluj, a- 
colo unde i s-a făcut prima operație. Demersu
rile repetate ale bolnavului au rămas fără răs
puns pînă azi. Ioan Florea s-a adresat și Aso
ciației handicapaților din Petroșani, solicitind 
ajutor pentru a fi transportat la Cluj. Aici, un 
domn cu ochelari i-a spus mamei lui I. F. „Nu 
rămîne decît să-ți iei copilul în brațe și să mergi 
cu el la spital, la Cluj". In plus, tot la asociația 
din Petroșani a handicapaților, legitimația eli
berată la 15 iunie 1991 pe numele Ioan Florea, 
depusă de mama acestuia și reținută, recent, 
pentru plata cotizației pe anul în curs nu e de 
găsit. S-a pierdut ?l

In disperare de cauză, Ioan Florea s-a adresat 
redacției. Vrea să scrie și Guvernului, solicitînd 
să intervină pentru a fi transportat la Cluj. 
L-am vizitat acasă. Fixat pe patul suferinței 
sale. In imposibilitatea de a se deplasa. E greu 
de zugrăvit situația în care se află. Un licăr de 
speranță i s-a citit în privire cînd l-am părăsit. 
Poate îl va ajuta totuși, cineva. Este oare atît 
de greu de a găsi o salvare sau (de ce nu ?) e- 
licopterul, pentru a fi trimis la Cluj ?

Nu ne rămîne decît să sperăm că, măcar a- 
cum, cînd strigătul său a răzbătut în public, se 
va găsi cineva să-i întindă omenește o mînă de 
ajutor 1

Viorel STRAUT

********************************* ********************************* **••*•*•**•»•**

La bolile „lumești” am intrat în rîndul lumii
(Urmare din pag. 1)

Iții Ia avort, femeile nu-și mai 
iau nici o măsură de precauție. 
Ce să mai vorbim de bărbați, cu

I toate că mijloacele de contraca- 
• rare se găsesc, acum, peste tot".

IUna din sursele de îmbolnăvi
re, cea mai răspîndită, o constî- 
Ituic relațiile sexuale întreținute 

cu persoane necunoscute. Ches- 
Itîonați amănunțit asupra „sursei" 

unii din cei veniți la medic — 
îndeosebi tineri — declară că n-o 

| știu, că au cunoscut-o la discote- 
’ că, au mers, apoi, în parc și... In 
I această privință, registrul de e- 
Ividcnță al secției este o dovadă 

de necontestat: cei internați au 
I între 16 și 40 de ani, balanța în-

clinînd spre vîrsta situată în jurul 
Ia douăzeci. Există și cazuri în 

care ambii soți s-au pricopsit cu 
I sifilis, ceea ce a generat certuri 

în familie: cine a adus bu«urla-n 
1 casă ? El sau ca ? Lucrurile se

limpezesc, oarecum, doar odată 
cu internarea și efectuarea in
vestigațiilor de rigoare. Am mai 
fost curios să aflu dacă, în tre
cutul nu prea îndepărtat, au e- 
xistat persoane din „lumea bună" 
care sa se fi fericit cu respectiva 
boală, „Da, au fost două, parcă 
în 1988", își amintește doamna 
doctor, însă altceva n-am mai a- 
flat In tot cazul se pare că au 
fost două persoane plasate unde
va sus. „Asta în ce privește sifi
lisul, spune d-na doctor, deoare
ce să nu vă închipuiți că, dacă 
cineva din cei mari ar fi con
tractat gonoree, ar fi venit la 
noi. Cei din înalta societate mer
geau pentru o asemenea treabă 
la un medic de altă specialitate, 
iar pe fișă n-ar fi figurat, în nici 
un caz diagnosticul real".

Cu toate că în scripte figurează 
doar 12 cazuri de gonoree înre
gistrate în acest an, este sigur 
că numărul celor care poartă 
boala cu pricina pe părțile ruși
noase ale corpului este mult mai

mare. Unii, care au trecut .prin 
secție de 2—3 ori, nici nu se mai 
sinchisesc- de menținerea decla
rației pe care o semnează cum 
că nedivulgarea persoanei de ia 
care s-au îmbolnăvit se pedepseș-* 
te țu amendă sau cu închisoare 
contravențională. Se fac că 
plouă, promit că, de-acum inco-, 
lo, se vor feri ca dracul de tă- 
mîie, dar, pînă la urmă, mai de
vreme sau mai tîrziu, aterizează 
iarăși pe paturile secției. Intere
santă este o altă chestie. In 
ultimul timp, personalul secției — 
și nu doar ccl de la Petroșani — 
trebuie să facă față unui tip de 
genococ, nemaiîntîlnit pînă a- 
cum. Originea lui se crede că ar 
fi prin Stanbul și că este adus 
de fetițele noastre care voiajează 
fericite prin imperiul care nc-a 
subjugat sute de ani. Deosebit de 
rezistent, acesta se încăpățînea- 
ză mult pe poziție, deși e bom
bardat cu toate felurile de anti
biotice, După cum se vede, am 
intrat în rîndul lumii. Chiar și 
la bobile lumești.

In a treia variantă
Sl vr>‘a sau nu se vrea con

struirea noului spital Lupcni? în
trebarea am pus-o și ne-am pus-’o 
după vizita, cam meteorică a 
grupului de specialiști de la Mi
nisterul Sănătății, de la Județ.

Temerile, după ani îndelun
gați de tergiversări, se Justifică. 
Am aflat zilele trecute, cu ocazia 
unei a doua discuții privind de
taliile construirii spitalului de 
Klă dată cu alți specialiști dc la 
Ulnlsterul Sănătății și Direcția 

ră județeană și Inclusiv cu 
profectanțB de la IPII Deva, noi 

despre ealvarul con- 
Mruirfl epitafului.

*1r v‘ a început, fle fapt, nu
8. te ca» K ani în urmă. Dc 

atnBcf ee dlaaută, se proiectează 
noul spital. Șl proiecte s-au făcut 
nu în 8, tn tete știam noi, cl în 
< varlanfe șl, de fiecare dată, la 
capacități diferite. Acum s-a a- 
juns de la <30 paturi la 150 pa
turi. Ar mat orm i o variantă — 
a zis cineva anal în glumă, mal 
in serios varianta cu capaci
tatea de-, «ero paturi ți treaba 
ar ii lămuriM) definitiv ’

„Din nou. parcă cineva nu do
rește sg se facă noul spital, ne 
spune dl. ing. llie Popa, directo
rul IPII Deva. Aceasta, fie din 
motive economico-financlare, fie 
din alte interese, mai mult sau 
mai puțin absconse".

... tot
vea loc nici licitația. Elaborarea 
noilor documentații tchnico-eco- 
nomice, obținerea aprobării lor, 
cît și a surselor de finanțare din 
bugetul statului, în condițiile nu 
prea încurajantc ale noilor regle
mentări legale, înseamnă relua

o himeră
rîanta 250 paturi este în fază de 
finalizare, ne asigură doamna 
arhitect Z u r o a, angajată 
de cîțiva ani în conceperea a- 
ccstui obiectiv, precum directorul 
IPII, dl. ing. Ilie Popa. Totul e 
să se aprobe obiectivul în struc

Noul spital al Lupeniului
Intr-adevăr, la ce altceva tc 

poate duce gîndul, cînd, sc știe 
în 1989, construirea spitalului 
avea toate aprobările: și proiec
tarea finalizată și finanțarea a- 
slgurată. Ș. după toate tergiver
sările. totai iflf acum în laza 
inițială. Adevărul e ca în noua 
variantă, dc 150, paturi, trebuie 

reluată cavalcada, pe drumul 
lung și infernal dc nncvoios pen
tru obținerea noilor aprobări. Un 
exemplu ar fi elaborarea temei 
de licitație pentru construirea 
Policlinicii. Dat fiind că finanța
rea pentru construirea obiectivu
lui nu este asigurată un puate a-

rea... muncii lui Sisif. Or, ceea 
ce nu se poate nega este faptul 
că din partea conducerii spitalu
lui se depun, dc peste un an, e- 
forturi deosebite șl s-au Între
prins multiple demersuri și ini
țiative alît pentru demararea con
strucției noului spital, cît și pen
tru desfășurarea in condiții op
time a serviciilor medicale. Asc- 
nîenca inițiative există și în pre
zent. Dar finalizarea lor necesită 
și sprijin din partea forurilor dc 
spccialilale.

în ceea ce privește construirea 
noului spital proiectul in va

tura preconizată și propusă de 
conducerea spitalului, cu reduce
rea celor 100 dc paturi (care ar 
însemna două etaje mai puțin). 
Astfel s-ar putea menține ele
mentele proiectului în stadiu de 
finalizare, ceea ce ar elimina ne
cesitatea rcproicctării policlini
cii și ar Însemna cîșlig de timp 
și șanse sigure ca noul spital să 
devină din mit... realitate.

Dar c greu. Temerile persistă. 
Se simte, deci, în mod stringent, 
nevoia ca Direcția Sanitară a 
județului să fie alături fie con-

? (II)
ducerea Spitalului în soluționarea 
complexelor probleme pe care lc 
ridică soarta acestei investiții ter
giversate. Atît Direcția sanitară 
din județ, cît și Ministerul Sănă
tății. Cu atît mai mult, cu cît a- 
sistența medicală din Lupcni, din 
Valea Jiului, ridică și alte pro
bleme acute. Este vorba dc ser
viciile medicale, de asistența de 
urgență prcspitaliccască, mai 
ales în unitățile miniere, de lip
sa unor medici specialiști, per
fectarea eoordonărli optime a 
asistenței medicale pe ansamblul 
Văii Jiului, după criteriile com
petenței, și in condițiile de trans
parență și consens etc.

Sint cerințe a căror soluționare 
a fost reclamată, inclusiv dc Liga 
sindicatelor miniere și de Primă
ria municipală. Or, deși e vorba 
dc interesele întregii Văi a Jiu
lui soluționarea lor, ca și soarta 
noului spital din Lupcni, trenea
ză..,

ioan DUBEK
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AȘA VAI 
■PLAC E

Dacă bine ne amintim, după 
ce a luat sfîrșit cea de-a doua 
conflagrație mondială omenirea 
a răsuflat ușurată, dar nu a reu
șit să păstreze un „moment de 
reculegere" mai mare de un an 
de zile. In scurt timp avea să 
înceapă o adevărată strategie a 
conflictelor zonale care de a- 
tunci încoace se țin lanț, fără 
nici o întrerupere, ba chiar cu 
unele suprapuneri între ele.

A început războiul din Coreea 
și înainte de încheierea ostilități
lor a înceout „Vietnamul". Sim- 
burele neînțelegerilor s-a plim
bat într-un vîrte.i amețitor între 
America de Sud, Congo și din 
nou America, de astă dată „Cen
trală". Au urmat Algeria, Cuba. 
Egiptul, iarăși Congo și zona 
centrală a Africii, cîteva țări a- 
rabe. Cambodgia și Laosul. Ni
caragua și să nu uităm. Libanul. 

care și astăzi încă e prins în 
joc. Să nu uităm, de asemenea. 
Irakul și Iranul pentru că și-așa 
din lunga listă a acestor conflic
te Cu siguranță am omis vreo 
cîteva. Să nu uităm Afganistanul.

CERCUL S E STRÎNGE
Unii experți au explicat feno

menul spunind că pe această cale 
a fost (și este) sprijinit efortul de 
eliberare națională și democrati
zare în țările „victimă" Alții, 
mai transparenți, au recunoscut 
și cealaltă față a medaliei pu- 
nînd fenomenul pe seama nevoii 
ca în permanență arsenalele mi
litare, cu deosebire cele noi, să 
fie experimentate. Și unii, și al

ții au ocolit explicația pe care 
O vede O lume întreagă. Ea se re
feră la subtilitatea, rafinamentul 
și, de ce nu, cruzimea cu care 
este organizat și condus războiul 
de tip nou, războiul de mică în

tindere dar de mare uzură, a- 
vind ca particularitate destinată 
înfrîngerea psihologică. Lumea e 
împărțită în „cei tari" și „cei 
slabi", iar aceștia din urmă tre
buie să știe fără încetare de tea
ma celor dinții.

Intre timp, cercul s-a tot strîns. 
Conflictele au bătut și la poarta 
Europei, apoi au intrat pe terito

riul acestui „butoi cu pulbere" al 
omenirii. Orice s-ar spune, e 
greu de crezut că drama care se 
petrece în fosta Iugoslavie ex- 
prmă efortul de eliberare a ță- 
ri’or respective de sub o even

tuală opresiune federativă. Cau- 
zrie reale ale conflictul ii sînt iu 
mod vizibil de ordin extern Cu 
atît mai puțin drama Moldovei 
nu poate fi pusă pe seama tnor 
cauze interne, fiind vădii ames
tecul grosolan din afară, care 
bate în mai multe ținte deodată.

In Moldova de dincolo de Prut 
a fost decretată mobilizare gene

rală. Dar speranțele încă nu sînt 
pierdute. ,;Mai există o șansă" — 
spun diplomații și sîntena datori 
să credem în ea pînă în ultima 
clipă. Dar, după aceea ?

Dintre toate conflictele zonale 
care au început după al doilea 
război mondial și se țin lanț fără 
întrerupere, cele din Iugoslavia 
și Moldova sînt și cele mai a- 
proapc de noi. Abia acum înțe
legem poate, Vietnamul și Thai
landa, Nicaragua și Armenia, 
Laosul și celelalte zone de uzură 
ale globului care au plătit un 
preț imens pentru o libertate pe 
care, la o adică, nici n-au ob
ținut-o...

Ion MUSTAȚA

Ieri dimineață am aflat de la 
dl. Vilhelm Klcibel, despre preo
cuparea unui grup de inițiativă 
pentru constituirea, în Petroșani,

Grup 
de inițiativă 

F. D. S. N.

C A M E l E O M I S M

— Crezi că dacă n-avem activitate ne mai alege cineva

României. Este clar că ridicarea 
la putere, in sfera de decizie po
litică și legislativă a unei mino
rități în astfel de condiții con
travine preceptelor democrației. 
Monolitlsmul de tip totalitarist 
al acestui partid organizat pe 
criterii etnice s-a menținut. Să 
nu existe, oare, printre maghia
rii înregimentați în UDMR, so-

Majoritatea
W V» 4 0 J wpăcălită

clal-dcmocrați, monarhlști, socia
liști, republicani sau adopți ai 
altor doctrine politice 7 Greu de 
crezut I Și totuși, unitatea care 
face puterea acestui partid se 
menține. Divizarea forțelor Fron
tului Salvării Naționale oferă 
un bun prilej de manevre poli
tice, întărind puterea celor uniți 
In alte partide sau grupări poli
tice. Sîntem o națiune liberă șl 
avem o Constituție care cpnfcră 
minorităților conlocuitoare drep
turi egale, democratice. Alegerile 
loiale constituie un serios aver
tisment cu majoritatea poate fi 
păcălită in condițiile democrației. 
In condițiile prezentării la urne 
pentru votare ri 60 la sulă din 
numărul total al alegătorilor c- 
xistă o șansa reală pentru ca o 

minoritate să-și impună punctul 
de vedere. Dacă 32 la sută votea
ză „la unison", poate avea cîștig 
de cauză o minoritate care re
prezintă de fapt, doar o treime 
din numărul total al electorilor 
cu drept de vot. Datorită unor 
astfel de situații, în Transilvania, 
leagănul poporului român, cu 
populație majoritară româneas
că, în Unele localități au avut 
cîștig de cauză forțele unite ale 
etniei minoritare a maghiarilor. 
Acest lucru o firesc, democratic, 
în localitățile în care maghiari- 
mca e majoritară. Dar este nefi
resc și nedcmocratic în localită
țile unde, paradoxal, majoritari 
sînt românii.

Trăim momente de răscruce, în 
care poporul român îșl făurește 
un nou destin. Interesul celor 
miilți indiferent dc naționalitatea 
și originea lor etnică, dar care 
trăiesc și muncesc în România, 
este de a trăi în liniște și pace, 
de a-și asigura prosperitatea în 
libertate și democrație. Majorita
tea a fost condusă prin dictatul 
comunist totalitarist mal bine de 
50 dc ani. Și mai sînt încercări 
de a perpetua practicile nedemo- 
craticc. Iată de ce, înaintea ori
cărui alt considerent, în acest 
moment politic trebuie să fio pus 
interesul neamului, al națiunii. 
Este momentul să luăm aminte 
la învățătura din bătrîni că nu
mai unitatea ne poale asigura 
adevărata libertate și democrației
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• Comitetul interministerial pentru relațiile României cu 
Republica Moldova anunță deschiderea la CEC, Filiala sectorului 
5, a contului nr. 45.110.92.24 INTERMED București -r Chișinău, 
destinat donațiilor, în lei dc la persoane fizice și juridice, în ve
derea procurării de medicamente și produse medicale dc primă 
urgență pentru cei afectați do conflictul din raioanele din zona 
Nistrului ale Republicii Moldova. Depunerile se pot face atît 
direct, la Sucursalele și Filialele CEC din toată țara, cit și prin 
mandat poștal. Depunerile în acest cont vor contribui la salvarea 
vieților celor suferinzi, a răniților și refugiaților din zonele din 
stingă Nistrului. Deschiderea contului a fost făcută printr-o do
nație efectuată dc domnul Thcodor Stolojan, prim-ministru al 
României.

| pe ințelesuiTuturor |
Despre birocrație si birocrați

Despre birocrație și cei care o încarnează sc poate vorbi și 
de bine, și de rău. De bine, atunci cînd ceea ce sc numește biro
crație funcționează în limitele normalului și dc rău, atunci cînd 
aceste limite sînt depășite. Birocrația nu este o invenție recentă 
decît terminologic. Ea a apărut ca realitate odată cu creșterea P'O- 
blematicii organizării sociale fiind o soluție majoră în direcția 
siguranței și eficienței activității în agențiile guvernamentale, în 
administrație și serviciile publice. Instituirea de reguli clare și 
criterii ferme dc stabilire și prelevare a impozitelor și taxelor, de 
înscriere la examene, de expediere a corespondenței și mărfurilor 
de ieșire din țară etc, nu implică ceva rău. Din contră toate re
glementările aplicate de către oameni calificați uniformizează tra
tamentul la care avem dreptul și trebuie să fim supuși la contac
tul cu un organism guvernamental, cu o administrație locală, _ în 
interesul unui agent economic sau de altă natură. Formalitățilo 
(completarea unui număr de Imprimate tip, Ș.a.) par inutile dar 
nu sînt. In varianta pozitivă, birocratul îndeplinește un rol social
mente util. Caracteristicile esențiale ale birocrației contribuind 
fiecare la eficiența organizației (instituție, agent economic, partid, 
etc) sînt : a) Funcții clar definite; b) Ordine ierarhică cu linii clare 
dc autoritate și responsabilitate; c) Selecția de personal pe baze 
profesionale; d) Reguli și norme care să guverneze acțiunea ofi
cială; e) Siguranța funcției și posibilitatea unei cariere prin pro
movarea în Ierarhic.

Birocrația devine rea atunci cînd apar: excesul de zel, pasiu
nea pentru rutină, mcrgînd pînă la sacrificarea flexibilității re
gulii încetineala în luarea deciziilor, ruperea de realitate. Cu ase
menea simptome, birocrația este compromisă oriunde și orieînd. 
Pe terenul totalitarismului, birocrația se alterează din start, pentru 
că centralismul excesiv și controlul comportamentului indivizilor 
și grupurilor stimulează degenerarea. Poziția privilegiată a biro
cratului, conferită de către autoritatea politică, se manifestă în 
modul arbitrar de aminnre, dc respingere nemotivată a satisfacerii 
unei cereri, dc tergiversare a unei decizii, pi in solicitarea unei 
noi adeverințe, referat, copie, raport statistică măr intă etc. O 
cerere firească rezolvabilă prompt printr-un acord verbal trebuie 
să devină cerere scrisă însoțită de fel de fel de documente. Da 
la obținerea unul televizor, a unul apartament, la promova, i ii 
funcție, scoaterea de materialo și piese de schimb din magazi.» 
întreprinderii, totul trebuie (șl, din păcate, încă mai trebuie) 
parcurgă drumul lung al așteptărilor pe la ghișee, nl audiențelor, 
al dosarelor voluminoase nl traficului dc influență și corupției. 
De ce 7 Fiindcă sistemul și în primul rîncl componenta politici 
făceau posibile aceste practici: „Apăratul" birocratic a fost zămis
lit dc „aparatul* 1' politic șl nu Invers. »

a organizației municipale a Fron
tului Democrat al Salvării Na

ționale. Simpatizanții acestei struc
turi politice pot obține informa
ții la sediul provizoriu din Petro
șani din str. 1 Decembrie nr. 90, 
■etaj 1 (clădirea OCL), zilnic, în
tre orele 16—19.

De la dl. Vilhelm Klcibel am 
mai aflat că organizația munici
pală a FDSN va susține candi
dați proprii in viitoarele alegeri 
legi.dative.

Majoritatea confortabilă de ca
re dispunea, în urmă cu doi ani, 
Frontul Salvării Naționale în 
cele două camere legislative s-a 
spulberat. De fapt nu se mal 
poate spune că există un partid 
de guvernămînt. Cînd se unesc 
în jurul unei idei partidele afla
te în opoziție, altădată în mino
ritate, pot să-și impună punctul
de vedere și să adopte proiecte 
de legi cu o majoritate conforta
bilă. Una e ce au vrut alegătorii 
și alta e ce se întimplă în par
lament. Trecerile parlamentarilor 
dintr-un partid în altul, fără a 
avea girul celor ce i-au ales, re
prezintă un fenomen politic cu 
consecințe imprevizibile. El de
notă concepția elitistă, conform 
căreia grupurile politice aflate 
la putere pot conduce masele, 
chiar dacă acestea nu slnt de 
partea lor. Apare, deci, un fapt 
paradoxal. Posibilitatea dicta
tului unei minorități împotriva 
voinței majorități). O elocventă 
expresie a acestui fapt o repre
zintă organizația de tip totalita
rist, cu puternic caracter națio
nalist a singu'ulul partid organi
zat pe criterii exclusiv etnice. 
Un ’.inea Democrată a Maghiari
lor din România fl-a situat, după 
alegerile de la 20 mai 1990, ime
diat după partidul de guvernă- 
mint In ceea ce privește repre
zentarea sa în cele două camere 
legislative. Or, minoritatea etnică 
a maghiarilor reprezintă cel mult 
12 -13 la sută din numărul total 
al cetățenilor cu drept de vot al Gabricl CRISTESCU



4 VINERI, 29 MAI 1992 7■ ORI NOI

Cazul II.T.J. — UNIREA, judecat!
Marți, 26 mai, timp de 5 ore, Comisia de Apel a FRF, întru- I 

nltă în a doua sa ședință, privind judecarea cazului „UTA — | 
Unirea Alba Iulia“, din care prima echipă a încălcat principiile i 
stipulate în ROAF din România încercînd să denatureze rezulta- | 
tul meciului direct (etapa a XXIV-a), a,hotărît: I

— penalizarea cu 4 puncte a echipei de fotbal UTA; I
— suspendarea pe timp de trei ani a foștilor antrenori al |

echipei UTA, Ionuț Pop și Mihai Jivan; I
— suspendarea jucătorilor Ion Mărginean, Ion Popa, Marian |

Georgescu și Ion Ilie de la Unirea Alba Iulia pe timp de șase | 
luni, inccpînd cu etapa a 31-a și menținerea amenzii de 50 000 lei 
dictată anterior; I

— jucătorul Nicolae Căian (fost portar la Unirea Alba Iulia
și la Aurul Zlatna), exclus din viața sportivă; I

— menținerea rezultatului de 2—0 in favoarea echipei Unirea, ’
înregistrat în teren; I

_  confiscarea sumei de 1,5 milioane lei și vărsarea ei în bu-
getul FRF; I

— Clasamentul actual al diviziei B. privind poziția celor două • 
echipe, se modifică după cum urmează: locul 1. CSM Reșița — I 
<0 puncte; locul al II-lea Unirea Alba Iulia — 39 puncte; locul I 
al III-lea UTA — 37 puncte. I

Conform articolului 192 al ROAF, hotărîrea Curții de Apel 
răirsine definitivă, I

• a — ** — ♦♦ — ea — ea — — aa ■ ** • ** — ** • * * — ** • "" - .

Exploatarea de preparare Petroșani j 
ANUNȚA [

organizarea licitației în vederea închirierii unei suprafețe i 
de 51 mp situată ia str. Lunca nr. 153, spațiu în care ur- l 
mează a se organiza un punct alimentar de incintă. •

Licitația va avea loc în data de 16 iunie a c., ora 10, 
la sediul din str. Lunca nr. 153, de unde poate fi procu
rată și documentația licitației, contracost. |

Chiria minimă de la care pornește licitația este de • 
8050 lei/lună.

Participarea la licitație se confirmă prin prezentarea 
xcro-coPiei certificatelor de înmatriculare la Registrul Co
merțului și la Direcția Generală a Finanțelor publice și prin I 
achitarea la casieria unității,, pînă Ia 12 iunie a.c., a taxei 
de 1000 lei și a garanției de 25 000 lei-

SOCIETATEA COMERCIALA |
„REALCOM" SA PETROȘANI '

ANUNȚA I

Unitățile alimentare primesc de la cumpărători am- > 
balaj sticlos (sticle și borcane) numai la schimb- I

Menționăm că această măsură a fost luată din urmă- ' 
toarele motive i |

— lipsa de ambalaj lemnos; j

— lipsa de beneficiar la ambalaj;

— numărul crescut al societăților comerciale particu- |
laic, care nu acceptă acest schimb. '

|
Toate acestea duc la imposibilitatea achiziționării de 1

PROFUND Îndurerate de moartea fulgerătoare a 
ing. IIALALAIE VIOREL 

familiile Furdui, Moca, finii și nepoții s'nt alături de familia în
doliată.

Nu-1 vom uita niciodată. (2381)

SOȚIA Eleonora amintește cu adîncă durere că se împlinesc 
șase săptămini de la decesul celui care a fost un minunat soț 

GHEORGHE CORNEL
Nu-1 voi uita niciodată. (2354) •» .

ambalaj sub celelalte forme; contra marfă sau schimb. |

ZORI NOI publicitate !
Doriți să vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor I 

parteneri ? |

Apelați la serviciile de publicitate I
ZORI NOI !

-MICA PUBLICITATE-i
ANIVERSARI |

CU ocazia zilei de naștere, dragul meu tată, eu, Marius Ro- I 
mulus, îți doresc multă sănătate, fericire, putere de muncă șl o * 
viață îndelungată. „La mulți anii" tatălui meu Petre Ișfan. (2401) |

DOMNULUI Petre Ișfan, îi dorim multă sănătate, fericire, un ■ 
călduros „La mulți ani", cu ocazia zilei de naștere. Prietenii îoan I 
și Vasile Pavel. (2401) J

DORESC ca viața ta să fie țesută-n flori de trandafiri, iar I 
petalele să-ți deschidă drumul fericirii, către visul mult dorit I I 
Un călduros „La mulți ani“, -pentru domnul Petre Ișfan, din P 
partea prietenei Iulia. (2401) .

CU ocazia zilei de naștere soția și copilul urează scumpului I 
lor soț și tată Ardelean Petru, „La mulți ani“ 1 (2390)

VINZARI
SOCIETATEA Comercială INDCROM SRL, vinde Dacia Break, | 

5000 km, ARO SCAT basculantă, 4000 km și tractor 650, In stare . 
de funcționare. Informații, telefon 44976, 43690, 41697, Orele 19—21.

VIND ladă frigorifică „Bosch'*, capacitatea 300 litri preț con- J 
venabil. Telefon 42321. (2376) *

VIND video Profex-recorder. Relații telefon 45656, după ora f 
18. (2377) '

VIND apartament 2 camere zona Dimitrov. Telefon 44606. (2378) I
VIND sifonărie făcută la comandă, str. Bucegi nr. 43, Ia „Sal- I 

cla lui Ursu". (2393) .

VIND „Citroen Vissa" — sport. Relații Lonea, str. Parcului 1 
nr. 15. (2395) |

VIND Dacia 1300 cu elemente de 1310. Relații telefon 43948. i 
(2396). |

VIND orgă „Casio“, mare. Str. Aradului nr. 14/1, Petroșani, | 
telefon 44972. (2402) .

V1ND videorecorder „Panasonic", în garanție. Relații Lupeni, 
b-dul Păcii bloc 45/2. (2400) I

VIND Dacia 1300, an de fabricație 1980. cu piese schimb. Stra- | 
da Republicii bloc 315/14 Cap linie — Lonea, familia Ienulesc. . 
(2397) |

SCHIMB LOCUINȚA

SCHIMB casă colonie două camere, baie, bucătărie, dependințe ■ 
cu apartament 2—3 camere, exclus Aeroport. Informații, Șt. O. | 
Iosif 2 A/46, orele 12—16. (2392) |

DIVERSE

FIRMA „Orta Dogu Tur" prin firma „Della", organizează ex- |j 
cursii la Istanbul, preț 11 000 dus-întors, joi, 4 iunie 1992. Infor- I 
mâții, telefon 45871. (2391) 1

FIRMA „Delia" str. Republicii nr. 66 vinde en gros și en de- I 
taille, suc 1,2 litri import Ungaria și lăzi frigorifice „Lehel" 110 
litri. (2391) I

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Cotigă Constantin, 
eliberată de EM Dîlja. O declar nulă. (2375)

PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Radu Sifireang, e- 
liberată de EM Vulcan. O declar nulă. (2394)

DECESB

SOȚIA Elena și fiica Janet anunță, cu nemărginită durere, în
cetarea fulgerătoare din viață a iubitului lor soț și tată 

ing. IIALALAIE VIOREL
Inmormîntarea are loc astăzi in municipiul Alba Iulia, str. 

Republicii nr. 109.
Fie-i țărina ușoară și Dumnezeu să-l ierte. (2380)

COMEMORARE

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Lucia.
12,00 Super Channel.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Medicina pentru toți.
15,10 Mari interpreți lirici.
15,25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiunea în limba ger

mană.
18.00 Pro Patria.
18.45 Video-ghid.
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.

Casa zburătoare.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial.

Familia Chisholm. Episodul
14.

21.45 Studioul șlagărelor.
22,15 Simpozion.
23,00 Top '10.
23.30 Actualități.
23.45 Revista presei.
24,00 Gong I
0,30 Magazinul de la miezul 

nopții. De vineri pînă vi
neri.

HOROSCOP ‘
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)
Dacă întîrziați la „una mică" 

o să iasă bai mare.
RAC

(22 iunie — 22 luliel
Schimbarea vremii are o in

fluență deosebit de puternică a- 
supra stării dv. psihice.

LEU 
(23 iulie — 22 august) 

O persoană de sex opus vă pu
ne la punct în termeni categorici.

FECIOARA
(23 august — 22 leptembrle)

Agitația dv. nervoasă este e- 
fectul perceperii deformate a rea
lității.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Acționînd conform primului 
impuls aveți mai mult de cîștigat 
decît cumpănind îndelung „va
riantele".

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Dacă vi se pare că totul e per
fect, înseamnă că v-ați Însușit 
doar prima literă din aifabetul 
afacerilor.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Sînteți nevoit(ă) să recurgeți 
la un compromis, pentru a vă 
salva reputația.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Dați cu piciorul unui cîștig su
plimentar, din motive de... conș
tiință.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Veți reuși, cu greu, să dregeți 
ceea ce s-a clădit strlmb de la 
început.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Puteți face o alegere bună, ba- 
zîndu-vă doar pe intuiția dv.

BERBEC 
(21 aoartie — 20 aprilie)

Beneficiați de un start bun, dar 
vă lipsește combustibilul pentru 
drumul pe care ați pornit.

TAVB _ ’l.r 1 
(21 aprilie — 30 mal) 4 

Optînd pentru remiză tntr-ua 
duel verbal interminabil, vă păs
trați avantajele...
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