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Noui premier a intrat in arenă
De două săptămîni n-au înce

tat analizele și presupunerile cu 
privire la cine și de unde va fi 
primul ministru, de aici, din 
țară, ori din diaspora româneas- 
că după ceea ce se numește 
„modelul Panici". Și In tot a- 
cest timp noul prim ministru, dl. 
Nicolae Văcăroiu, era în Bucu
rești, și se afla în conciliabule 
cu domnul Ion Iliescu, președin
tele României, desfășurate în 
mare taină dacă avem in vedere 
că n-a răsuflat nimic in lum a 
gazetarilor, cei care avem și 
noi surse de informare peste 
tot. Așa cum s-a observat, sur
priza a fost mare pentru zia
riști. dar și pentru politicieni, să 
Ie zicem așa.

Domnul Nicolae Văcăroiu. este 
al treilea premier din acești 
ani. aproape trei, din evoluția 
Pomâniei pe nu ușorul drum al 
țării spre democrație și tranziție 
la economia liberă. Economist 
de marcă, din generația încă 
tinâră, coleg cu domnul Theodor 
Stolojan. cunoscut în mediile ce
lor care lucrează in acest dome

niu, domnul Nicolae Văcăroiu a 
contribuit la articularea progra
mului de reformă de pină acum 
dar și cu bătaie ceva mai lun
gă, pină către sfîrșitul acestui 
tulburat sfîrșit de secol. In pri
mele -declarații domnia-sa a schi
țat idei de guvernare, fiind fidel 
continuării reformei economi.e 
începute de doț ani, cu ritmuri 
mai lente ori mai alerte, al că
ror impact social a dus la inevi
tabile .șocuri.

Fiind presantă, formarea nou
lui cabinet este o chestiune de 
zile, astfel că, probabil la înce
putul săptămînii următoare, în 
Parlament va fi supus aprobării 
programul de guvernare și re
partizarea portofoliilor ministe
riale.

Deoarece FDSN este conside
rat, nu fără invidie, cîștigătorul 
alegerilor din 27 septembrie, toa
te partidele plasate într-o opo
ziție constructivă an declarat că 
nu vor obstrucționa mecanismul 
de formare a noului guvern. Ma
rea necunoscută rămîne pentru 
citeva zile, cînd continuă per

manentele tatonări, consultări 
și negocieri, formula ce se 
va adopta; tehnicieni ori politi
cieni, monocoioră sau multico
loră. Rămine de văzut care par 
tid sg mai declară că va fi dis
pus să participe la guvernare 
cunoscut fiinci faptul că impli
carea în acest mecanism duce 
la erodarea prestigiului politic, 
ceea ce știe foarte bine, pe pro
pria piele, domnul Petre Roman 
și anturajul domniei-sale, dar 
și domnul Radu Câmpeanu. pre
ședintele sever sancționatului, 
dar nu pentru participarea la 
guvernare, Partid Național Li
beral.

Deocamdată în arenă a intrat 
doar domnul Nicolae Văcăroiu 
care are curajul să ia de coarne 
taurul reformei în acest prig de 
iarnă cînd prin economie și via
ța socială suflă un vînt rece. 
Ceea ce știe foarte bine no ii 
premier. urmînd să vedem ce 
terapie ne va administra.
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Lsccul de informatica, 1 ----------------------------------- ,
15 ani de existență j 

II» SI CIINII1Ă ! ;
A existat întotdeauna în spiritul românesc o nedezmințită cha- 

maw către cunoaștere, către zborul avîntat spre înălțimi. no i 
meșter Mi nole al visului, zborului și al faptelor, ce trăiește în ’ 
toată frumusețea sensului său: suprim cfoi t pentru infringr-rra ) 
adversităților, dăruire și dragoste pentru înv țătnră și muncă 1 
capacitate de sacrificiu pentru țelul propus. Și din această per-, 
manență irumpe Școala ca nemijlocită expresie a zborului spre ) 
viață. I

Se poate pune compasul cu vîrful în punctul numit 1291 cînd l 
pe malul Jiului se înființa un gimnaziu, d -venit liceu in 1927. o ' 
arcadă, o boltă care a rămas in picioare, deschizătoare d ' dr i- t 
muri și zboruri care a fost, este și va fi o scoală de prestigiu. ț

La Petroșani, liceului care a dat dramaturgiei român- ti ap l 
f.D. Sirbu îi datorează zborul Ion lțu (critic). Valoriu Butoiașe i ? 
(poet și parlamentar), Felicia K liman. Mihai Dragolea. Aurustin • 
Frățilă (poeți). Lucian Strochi și Doru Chicet (prozatori) o arcadă t 
în artă, o alta în știință și tehnică, oriunde așezi vîrful compasu . 
lui, oriunde lovește picam-rul minerului și oriunde clădește con ’ 
structorul zidind pentru astăzi și pentru mai tirziu, se află un j 
OM ce și-a luat zborul din ȘCOALA noastră.

Ca o încununare a acestei evoluții în timp, în acest an se ’ 
împlinesc 15 ani de cînd liceul nostru s-a angajat în pregătim j 
tinerelor generații pentru contactul cu o epocă istorică mai evo- ț 
luată, cu trăsături calitative noi. societatea informatizată. ț

Dincolo de obstacolele, incertitudinile si frustrării" momen*'i- . 
lui. rămîne o certitudine imbatabilă: societatea de miine va avea , 
nevoie de toate resursele ei spirituafe și morale, iar Școala, cu- ' 

noscîndu-ș,i menirea, nu-și va dezamăgi discipolii.

Prof. Constantin RlZOPOL 
Directorul Liceului de ț

informatică y
ț

ECONOMIA NAȚIONALĂ ÎN CÎRJE! ! I
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„Zori noi”

„ii Mii. Iist IniilM M.."
Prea mult și cu nesecată pa iun-- tragem cu ochiul prin o- 

gruzilc altora, în vreme cc gospodarii acestora sint prinși cu rin- 
dui< Iile >i necazurile lor, cărora nu le mai vin d* hac. Politica 
se face cu capul, iar atunci cinci este înlocuită cu inima ajungem 
in in'.< rminabile și bizantine discuții, de parcă nu mai vorbim a- 
cccași limbă, deturnind atenția de la delicatele și gravele reali
tăți al zilelor noastre agitate. Indiferent ce prim-ministru vom 
avea și ce guvern se va forma, de politicieni sau tehnicieni, ni
meni nu ne va lua de guler sa m arate că avem de făcut cutare 
oii cutare lucru. Pentru această avem, in fiecare așezare, mică 
ori mare, ale ii din iarna ace tui an. Buni, răi, cum sini conside
rați acum, el țin hățurile administr dive, și nu numai, pentru încă 
patru ani de funcționare a complicatului mecanism social.

In timp ce agenții economici in care statul este principalul 
acționar abia își duc sufletul de 1 l o lună la alta, prosperă seg
mentul particular. Dintr-nn anume punct de vedere, este foarte 
bine, deoarece privatizarea a început, prctiitilndeni, din acest 
sector, al comerțului și serviciilor. Insă din alt punct de vedi re 
nu este bine, întrucât este posibila evaziunea fiscala, care dijmu- 
■ieșta una din sursele principale de rotunjire a bugetului locui. La 
noi se m ’rge pe bijbiite, spre fericirea unor întreprinzători, care 
— ce-j al lor e al lor — au in singe spiritul afacerilor. Interesant

Tibcriii SI'ATARD

(Continuare în pag. a 2-a)

cari și privațiuni. Pentru o mare parte din populația țaiii, pe
rioada de trccere de la economia totalitaristâ la cea de piață re
prezintă o grea încercare. Costul vieții a luat-o razna. în ultimii 
doi ani, ca urmare a creșterii prețurilor. Ceea ce in urmă cu doi 
ani, la 1 noiembrie 1990, a debutat blînd, ca un început de libe
ralizare a prețurilor, a devenit în prezent un adevărat coșmar. 
Liberali, arca prețurilor a reprezentat, de fapt, o lc 'iferare a 
furturilor din gestiuni, o manifestare a risipei avutului națion ti, 
ușurată de deschiderea granițelor. In timp ce mărfurile din ma
gazinele comerțului de stat s-au volatilizat prin oferirea lor la 
prețuri d nimic, peste halire, preturile produselor românești pe 
piața interna au crescut fără opreliști. Cițiva indivizi cu spirit de 
inițiativă an profitat din plin. îmbopățindu-se peste noapte. Zeci 
de întreprinderi industriale au supraviețuit doar datorită crești 
iilor artificiale de prețuri. Pentru a supraviețui și a-și perpetua 
starea falimentara zeci și sute de întreprinderi au majorat pre
țurile propriilor produse fără nici un fel de acoperire in cheltuie
lile reale. S-a ajuns la aberația rentabilizării activității înlreprin 
dorilor prin simpla creștere a prețurilor, fără nici o acoperire în 
cheltuielile reale de producție, caro au condus la blocaje ccono-

Viorel STRALir

(Continuare in pag. a 2-a)

și obsesia 
scumpirilor
Masur.i Guvernului de alini r<- 

a prețului combustibdilor li 
cin/! ia nivelul prețurilor num 
dialc a fost amplu comentată in 
m iss-media, cu precădere in pr -- 
sa scrisă. Nu numai faptul in 
sine ci mai al. s, rcpcrcusiun - 
le l i toate nivelurile au fost in 
serate, marcind efectul globi! 
cuprins intr-un singur cusint 
scumpire. Scumpii ca miiorităii 
produselor, ceea ce împinge pi a 
licpl nivelului de trai in .jos 
mereu mai in jos. Linul din m > 
tivcle penttu care presa seri', 
a d zbătut aceasta problem! : 
insistență consta și în faptul 
a fost atinsă in mod direct L 
unda de șoc a scumpirii bon 
nci și a motorinei. Prețul lin 
llci de ziar a crescut de la 117 
la 203 lei/kg fapt ce a dus la scum 
pirca, in scurt timp a majorită
ții ziarelor și publicațiilor pe
riodice. „Zori noi“ rezistă încă...
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în prima parte a lunii octombrie publicam In 
paginile ziarului o amplă analiză despre si
tuația min. ritului Văii Jiului. Autorul articolu
lui, domnul 1 F. Lupeni se referea pe larg la 
stadiul extracției cărbunelui din bazinul nostru 
carbonifer și la unele probleme de eficiența a

muncii. Așadar era o invitație la dezbatere „des
pre cărbune, cu argumente". Primim cu bucurie 
replici din partea specialiștilor in minerit. In
tre acestea, la loc de frunte se situează artico
lul „Despre cărbune, cu conlraargumente", pe 
care-J publicăm astăzi.

Despre cărbune cu 
contraargumenfe

I
%

I
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Eveniment
După cum am mai informat, 

incepind de miine. se va desfă
șura a doua consfătuire „Ingine
ria și medicina in protecția omu
lui", organizată de Fundația 
IMPRO. in colaborare tu 
tute de specialitate din 
Jiului. Capitală și alb. 
țară. Manifestare.! a 
joi. cu adunarea Comitetului 
rector al Fundației IMPRO. 
mind ca astăzi și miine Vi 
desfășoare dezbateri pe teme 
vind asistența medicală de 
gență. protecția mediului si

insti- 
Valea 

centre d n 
debutat 

di- 
ur- 

sc 
pri- 
ur- 

pr<>-

științific
bleme de securitatea muncii cu 
specific minier. In încheierea 

consfătuirii este programat urt 
tur al Văii Jiului, cu vizitarea 
unor importante obiective in
dustriale. turistice 
Prezența unor specialiști 
prestigiu din domeniul 
noi. industriei miniere, 
rii etc. din țară și de peste 
tare,
parea, promite consistență și un 
nivel superior dezbaterilor pro
gramate pe teme actuale de ma
ximă importanță. (l.D.)

și culturale, 
de 

medici- 
cercetă- 

ho- 
care și-au anunțat pârtiei-

Ing. BENGNI COSTINAȘ, director general 
al Regiei Autonome a Huilei

argumen- 
noi“ pune 
mineritului

Intr-lin amplu articol intitulat 
«Despre cărbune cu 
te“, cotidianul «Zori 
in discuție situația
din Valea Jiului. Actul in sine 
este lăudabil, cu atit mai mult 
cu cit articolul conține sugestu 
notabile și observații pertinente 
pentru care autorul (din păcate. 

M a te
și 

con- 
care 
pre-

anonim) merită felicitat, 
rialul publicat include însă 
unele afirmații hazardate, 
duzii eronate, fapt pentru 
ne simțim datori să facem 
cizările care urmează :

a) Creșterea numărului de a- 
bat.ije frontale, mecanizarea tă
ierii cărbunelui, ex-ploatarea Ura
telor puternic tectonizate și cu 
int« rcalații de steril au determi
nat o scădere de la an la an a 
calității cărbunelui extras in Va
lea Jiului. De i autorul si-a ales 
ca an de referință 
menționai că acest 
dorit a început cu 
Desigur, la această 
tribuie mdefic neresp, ctar^a dis- 
cipl nei tehno’ogicc. Dar această 
stare caracterizează nu numai 
mineritul, ci aproape întreaga e- 
conomie națională.

b) După cum se știe, calitatea 
cărbunelui extras, precum și a 
celui livrat se determină .științi
fic, prin m-toele standardizați 
pe baza unor ecuații de bilanț 
Valea Jiului livrează trei grupe 
principale de produse, diferen

țiate pe criterii de calitate
— huile spălate, cu putere ca

lorifica ridicata 
Kcal /kg si conținut de 
scăzut (10—11 li sută), 
d din-ito producției d- 
scmicoi’s. necesar 
m t.durzice:

— ude en> rvoticc 
o dorifică variind intre 
Kral/kg si continnt de 
le Kl—“)9 'a sut.i f Jos t 

mo- <-n> -de:
- 'mile spălate liricii t

di t n consumului populației 
. -od o put-'re cdorifi . d-.- a- 
n-o- im.i'iv înno Kcal/kg.

cș C.uiz- b care an determin it 
or'.iro.n di cărbiin do < 

PE'.'E' "i fost analizate la 
• ' rn imont. |9 r.ti >i

tr fl-Piilc dint-e R \1I 
rF.’’F.I. s i ni ■ z n'-’m sitii.il i.'i I’ 
r ir-lor d cirlmn'- căi-o FEC 

M m‘.i i. pr r ihd l -n -F r nl 
hflil i ,-n • rr-'-tii o dm Val-a lin

ii Con'ri tul pe primele 9 
1 ni .dr' n'ilui 1992 s-a ri-aliz t 
in o-opor'i" do 171 la suta, ceea 
i in-o mina o d .'p.i -ire di- 016 
mii tone Cit pri - i calit.i'e i 
cai bun lui livrat la M ntia. pre
cizam â a avut o pul- ro calori- 
f -a di 3C''i) Kcal/kg de.i va- 

u-,i iu cri'ă in r- niract ora 
<|o tino Ko.iJ/k- l-r ' Mintia nu 
. ro in livo să i" i-: rl

■ ii. -o ior t- riițo nt 
proi ' lia ••■••i - u hui 
c i .a-. ind o n 
27'19 K'.d/l

■i intim'im m să
■ 11 .i'ilor'd ari icni ulm
■■■ rbiine 
in- i că 
lo.it di 
s nsibil

d) Cel
pare

jusr ule:
Ml l(A

1989. trebuie 
fenomen ne
mult inainte. 
scădere con-

<5500—6600 
cenușa 

Ele sint 
cocs ți 
ndustri' i

cu putere 
3000—•10)0 

cerni ă 
in ' r

catr»’ 
ni- 

a
I si

cărbune 
li luni
I , on'-r'-"ti- 
loiifi i d<

polc-o z.im 
„I lespro 

eu .iri'iimentf “. B.uiuim 
in r-.di iib- e sab s a fo- 
d it" st.itiști.-'- inc' u te. 
diferit d-- ccl£ rc.ilc.
puțin -ou prinzato.ire nl 
concluzia scrisă cu rna- 
„ACTIVITATEA Mf- 
NU ESTE RENTABILA

DIN PUNCT 1)4 VEDERE F.f O- 
t.'OMlC. 1 ’i m ac asta scnt.uță

autorul sugerează FAl.lMl N I l I 
industriei miniere din Valea 
Jiului. O asemenea viziune ca- 
tastrofistă tri buie sancționată. 
Autorul, care este un specialist, 
știe desigur cg exploatarea căr
bunelui rareori este o activitate 
rentabilă, in sensul propriu al 
cuvîntului. Atita vreme cit sta
tul controlează prețul cărbune
lui, nu putem judeca extragerea 
acestuia prin prisma pieței li
bere. Cu excepția unor cariere 
din Anglia. în toate minele de 
cărbune din Europa, mineritul 
este subvenționat de stat, 
venția acordată de statul

• man la tona de cărbune 
în Germania depășește 
prețul unei tone de cărbune 
dus din Australia. Dar mineritul 
german nu falimenteazâ. Pentru 
că problema are o puternică mo
tivație socială, perfect 
și în cazul Văii Jiului. In Româ
nia. in i .uda politicii de auste
ritate a anului 1992. s-au găsit 
soluții pentru subvenționarea 
exploatării 
lui

Desigur, 
venția pe 
fie cit mai mică, pentru a dimi
nua efortul bugetar.

Aceste precizări fiind făcute, 
să inceicăm să răspundem la în
trebările principale alP articolu
lui.

CIT SE PRODUCE ?
Producțiu de huila brută ex

ploatata in Valea Jiului in anul 
1992 (media lunara pe primele 
9 luni) comparata cu media lu- 
n.tră .i anului 1992 
67.2 la suta daca se 
cifrele de huilă brută netă, 
cti recalculate la calitatea 
muta.

Deci, sintz-m departe di rezul
tatul autorului, care ne comuni
ca o scădere a producției pc a- 
nul in curs, la 25 — 10 la suta fa
ță d<- anul 1989. .șuntem totuși 
de acord cu autorul intr-o pro
blema: producția a sc.izilt și 
<'. st luciu trebuie să ne alar
meze. Exista motive subiective, 
după cum există și motive 
bieclive. S<i nu uitam ca 
1989 mineritul 
vi tute ,,':ivilă“.
a

Sub- 
ger- 

extras 
uneori 

a-

valabilă

pentru
huilei de Valea

este de dorit ca 
tona de cărbune

Jilj-

sub- 
să

reprezintă 
raportează 

adi- 
nor-

o- 
după 

a devenit o acti- 
prin retragerea 

70oo de militari.
I \ CE C VI.II ATE 

SE PRODUCE?
Conținutul m -dai de 

la huila bruta extrasa in 
Jiului in prunele 9 luni 
nuli., 19119 este de 49.8 la 
cu 3.3 li suta peste nivelul creș
terii calitlițn, producția 
se recalculează la 
metriloi norm-tivi 
rezultind huila brută n ?tă — in- 
d,câtor după caic se acordă sa
lariile, incepind cti luna aprilie 
1992.

In ce plivește producția livra
ta c.ilit.ifc.i c‘ te supei loara, in 
comparații cu mul 1989. Astfel, 
daca la huilei ■ pi litru cocs ți 
s< micoc se mc nț ine nivelul ca
litativ de acum tiei ani (conve
nit cu beneficiarii la contracta
re), la huila energetică se obser
va o îmbunătățiri s<n-ibilă 
calității. Puterea caloiifică 
cărbunelui livrat către 
(Mintia și Paro-.eni) este de 
Kral/kg. cu 961 Kc.d/kg 
nii ciul anului 1989 și cu
Kcal''kg peste nivelul calitativ 
stipulat in contract.

cenușă 
Valea 

ale a- 
sula.

briltă 
nivelul para

de calitate.

a
a

REN Eh 
3626 

p< -te 
226

CARE ESTE ACTUALA 
PRODUCTIVITATE ?

Este adevărat. productivita
tea muncii in procesul de ex
ploatare a huileț brute â scăzut 
la 0,129 t/h și persoană, față de 
0,164 t/h și persoană în 1989. 
Nu știm pe ce se bazează auto
rul articolului atunci cînd anun
ța public o scădere ii productivi
tății de 3—4 ori. in raport cu 
anul J989. Această problemă îi 
preocupă și pe specialiștii în 
terie din cadrul RĂII, care 
în căutarea unor soluții.

CU CE COSTURI 
SE PRODUCE ?

Comparația costurilor de 
ducție din 1992 cu cele din 
este dificilă și complexă, 
primul tind trebuie luată în 
cui erodarea valutei naționale. 
Inflația a făcut ca mia de lei 
din anul Revoluției sa se deose
bească radical de mia de lei a 
prezentului. Costurile de produc
ție din minerit au fost argu
mentate de creșterile de preț la 
energie, materiale, utilaje, ma
noperă. Departe de a fi o trăsă
tură a industriei miniere, acest 
lenomen caracterizează întreaga 
economie a României postrevo
luționare. Mai mult, toate state 
le blocului rasaritean s-au 
fruntat .și se confruntă cu 
ceasta problema. Prăbușirea 
țurilor artificiale practicate 
comunism a fost urmata de 
dureros proces de căutare 
prețurilor reale, proces 
finalizat. Această etapă 
vitabilă.

Cit privește ponderea 
vii in structura salariilor, 
este evident mai mare decit 
1989. Pentru cil 
luțic. munca vie avui un 
artificial, mult 
rința 
tarea

„Trec anii, trec luni le-n gind
(Urmare din pag. 1)

•••

încă 
era

S ma- § 
sînt <

pro- $ 
1989 5

I

!
I

!n 
cal-

con- 
a- 

pre- 
in 
un 

a 
ne- 

ine-

mi:-n ii 
ea 
in 

înainte de Revo- 
preț

scăzut, din du
de a „rentabiliza" expioa- 
cărbunelui.

CONCLl ZII
cele de mai sus am creio- 

sinletic. situația reala a
Evident

1mi- x

imbu- x 
nătațirea calității producției, re- « 

I

In
nat 
neritidui Văii Jiului, 
creșterea productivității,

ducerea cheltu.elilor sint cai dej 
sporire a eficienței exploatării 
carbun lui. Regia Autonomă a 
Huilei este preocupata de aceste 
aspecte. Sint in curs de elabora
re mai multe programe de pro
ducție pe anul 1993. cit mai con
crete și m.u judicioase. Este a- 
proapc încheiata o acțiune le
determinare a conținutului de
cenușa p< straie. dl- stabilire a 
normelor de cenușă pe ficc <re 
unitate Se caută soluții. pri
vind adoptarea un' i strategii cit 
mai eficiente de valorificare a 
produselor, in contextul prețu
rilor care se practica pe plan 
mondial.

Sint așteptate masuri concrete 
și din pai tea cob clivelor le 
muncă, l’e bună dreptate, auto
rul articolului arata ca Îmbună
tățirea calității cărbunelui 
ti is trebuie sa înceapă 
din abataj Speram și 
mai marc implicare a sindicate
lor. cunoscut fiind iolti| mobili
zator al acestora.

Chiar da<a punctul nostru de 
vedere di Icră pe alocuri 
exprimat in articolul 
cărbune, cu argumente", 
rleriim aceste schimburi 
mi drept utile și constructive.

ex- 
rlirect 
intr-o

de cel 
„De-pre 

consi- 
de opi- *

este că orice om de afaceri din lumea asta ciștigă in unele pe
rioade, dar mai și pierde in altele, ceea ce nu este cazul in țara 
noastra, unde in mai puțin de doi ani, au apărut, ca ciupercile 
după ploaie, o mulțime de multimilionari. N-am absolut nimic 
cu ei, dar e un paradox al vremurilor de tranziție, pentru că, In 
alte țări, cu solida economie de piață, au muncit pe brinci două- 
trei generații pentru a ajunge la stadiul de milionar sau miliar
dar, ca Ross Perot, candidatul fără nici o șansă de a ajunge in 
celebrul salon oval de la Casa Albă,, care i-a luat peste picior pe 
cei doi candidați principali. Este știuta pățania actriței Sophia 
Loren și, mai inainte, cu mulți ani, a cunoscutului șansonetist 
Aznavour, care nu și-au declarat corect veniturile. Cum impoza- 
rea este de foarte severa progresivitate, iar cei care o eludează 
știu ce-i așteapta, oamenii sint corecți. După cite știu, în țările 
care se aduna sub cloșca fabricata de Maastricht, oamenii 
două declarații: una la începutul anului, cind anticipează, 
funcție <’ ' ' " .
anului o alta, reală. Și sistemul funcționează bine, dar perfectibil 
chiar și acolo.

Nu știu cit nisip se va mai prelinge din clepsidra timpului 
fiecaie 

unde 
fi 

cel 
pentru

dau 
>n 

de cum le-au mers treburile, veniturile, iar la sfirșituf -

pină cînd vom pricepe și noi că e cazul să fim corecți, 
făctndu-și munca lui, corect și cu tragere de inimă, acolo 
l-a propulsat inteligența, deșteplăciunea, priceperea ori pur 
simplu un capriciu al vieții. Din nefericire pentru salariați, 
care produc realmente ori ar putea produce ceva util f_____
țară, sint prinși in hățișul blocajuluj financiar, diminuîndu-.și fa
bricația deoarece nu mai este, chiar respectind cu strictețe stan
dardele internaționale, piața de desfacere, reglată de jocul cere- 

grozav deși se .știe vorba 
Adică griu pentru pline,

rii și ofertei. Nici la țară nu-i mai 
că ce semeni toamna, culegi vara, 
nu mai batem pe la ușile altora.

Și in aieste împrejurări, cituși 
așteptat sa vad. măcar de sămințâ. 
merele Parlamentului. Poate ar tj adus realism și mireasma clm- 
purilor in dezbateri avintate acum pline de crezuri politice. Dar da 
ce să ne udam mereu acolo, tind bate iarna aici, la Ușile noastre, 
și lucrurile se rostogolesc intr-o zadarnica și inutilă așteptare. 
Cum spunea ironicul poet că „Trec mii, trec lunile-n goana “

de puțin optimiste, m-aș 
și un țăran tntr-una din

Dincolo de tumultul 
pasiunilor politice

(Urnwre din pag. I)

mice, l’e o filiera asemănătoare s-a 
nlor la produsele tlgro.d montare, 
tati ale prețurilor ia carburanți declanșează, o noua spiral,i

ală 
si

a
ca-.

I

mieg.slrat și creșterea prețu» 
Iar recentele creșterri ncașU-p- 

a 
inflației. De ce a fost nevoie de o noua creștere, la doi ani de Ia 
Sceputul liberalizării prețurilor ?

Ne aflăm in fața unui adevăr care nu mai poat. fi ocolit. 
Întreprinderile industriale, societățile comerciale, nu-și vor putea 
acopcii Ia infinit pierderile, ineficii nța și incompetența din pro
fiturile crescute artificial, prin umflai ea fal a acoperire a prețu
rilor propriilor poduse. Astfel de improvizații s-au dovedit a fi 
falimentare, de tot atite i ori cit s-au înregistrat blocaje financiare 
la nițelul economiei naționale.

Nu putem sa nu ne întrebam J ce bun au crescut prețurile, 
din moment ce calitatea mărfurilor și a serviciilor nu s-a îmbu
nătățit cu nimic ? Costul transporturilor a crescut considerabil. 
Dar calitatea acestui tip de serviciu, indiferent că se face cu 
tr-nul. cu autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul, a crescut conside
rabil. Tarifele pentru reparații și alte servicii s au ti iplat, fără 
nici o acoperiie cu c.dilat, a lor. De ce au crescut prețurile ? De 
ce a fost nevoie sa plătim in plus pentru servicii care nu se di
ferențiază cu nimic d< cele realizate eu ani in urma, cu tarifa 
incomparabil mai mici ?

Dincolo tic tumultul pasiun.lor politice se întrezăresc proble
me economice grave pe caic n.ml guvern va trebui să le abordeze 
cu responsabilitate si competența. Mesajul electoratului. «lupă 
alegerile de la 27 sepk mbi ie . i II octombrie este cit 'e poate de 
clar.

Electoratul și-a ancorat n ideglca si speranț. le intr-o politică 
sociala tic cenți ii-sting.i, t are va scoată țața din actualul impas 
economie. După alegeți asistam la un proces de- indience a con
vulsiilor politice. In cele doua camere legislative s au constituit 
structuri noi, cate oglindesc opțiunile d--m.i.-ratice ale lectoratu
lui. in pofida im rc.irdor reprezentanților opoziției de a a< apari, 
prin șantaj posturii* -cheie. Depunerea jui imintului de crcd.nțA 
a președintelui (ăi ii in fața reprezentanților aleși ai națiunii, a 
inaugurat perioada unui nou mandat de încredere pentru dl. 
Ion lliescu. S-a instaurat, astfel, un climat de normalitate. di mo- 
cratic. Tensiunile politice s au diminuat. Vom intra in eurJnd, 
după numirea primului ministru și formarea noului guvern, în- 
tr-o nouă etapă a vieții politice și economice. Tumultul pasiunilor 
politii c. probabil că se va mai domoli. Ramin insă de soluționat 
problemele grave pe care le ridica r< forma, perioada de tr nziție, 
îndeosebi in domeniul vital al vieții economice.

sitii.il
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Liceul de informatică - 15 ani

DREPTUL LA ZBOR
„Tradiția se face prin timp 

răbdare și continuitate. Ea 
trebuie consemnată ca inițiati
vă ți gest. Oare nu s-ar putea 
deschide o „carte de aur“
și In acest liceu din Petro
șani? Dacă intr-o zi s-ar a- 
duna din țară și din lume
foștii elevi s-ar umple mul
te file ale acestei „cărți de 
aur*.

Ion D. S1RBIJ

Vitrina cu trofee
(corolar, la 15 ani)

In 15 ani de existență AU FOST ȘCOLARI
ZAȚI 10277 ELEVI, din care, pentru profilul 
informatică 7071, profilul e ectro-tehnică — 760. 
industrie ușoară 1373, sanitar 144 iar la în- 
vâțămintul seral 1030. pentru profilele filologie- 
bstorie șl mecanică.

Cu fiecare olimpiadă școlară „vitrina cu tro
fee* a liceului s-a îmbogățit. In acești 15 ani 
au participat la faza naționala a concursurilor 
șco,are pe discipline 181 de elevi, obținîndu-se 
73 de premii republicane. Cele mai multe titluri 
de Laureat ie-au adus tot informaticienii; 24. 
prezenți fiind in etapa finală de-a lungul ani
lor, 127 de copii excepți«>naJ dotați pentru a 
deveni specialiști în informatică. Iată citeva 
nume din lunga listă a laureaților, cu toții dis
tinși cu cele mai dorite piemii. premiile I : Mo- 
nica Le ba. Mihai Marica, A. Vasilescu. Adria
na Sufletu, Mariana lancu (informatică) Cătă
lin Georgescu. Bogdan Traian. Alin Isac. (ma
tematică). Alin Udrea (fizică). Alin Flaider (chi
mie). Carmen Gheța. Nicojeta Mihoc (biologie). 
Carmen luga. Oana David. Bcatrice Abraham 
(limba și literatura română). Mihaela Dumbra
vă. Râzvan durea, Sonla Cosma (engleză). So
rin Mangu. Adriana Sufletu. 0ri«tina Timar. 
Florin Parava. Aurelian Ciorceanu (Istorie). 
Mihaela Bîcoj (geografie).

Formați'lc artistice ale Liceului de informa
tică (corul de cameră, grupurile vocal-instri- 
nicntale. formația de teatru și cea de dansuri 
populare) au adus de asemenea trofee de pres
tigiu școlii, liceu) fiind un adevărat a.șezămînt 
de educație și cultură. Despre corul de came
ra. ingaiabilui dirijor al „Madrigalului* prof. 
univ. Marin Constantin declara presei : „...corul 
acosta dc »oci egale dovedește o imaginație 
debordanta, o tehnica și o coloristică aparte. Pu
ține sînt acele coruri care șt.u sa folosească 
tehnica v», i a in spiritul lucrării muzicale, in- 
V lemn t a’-Uel comunit ari a artistica".

Veșnică este setea de cunoaștere
Ing. BENONI COST1NAȘ, 
Director general al Il.A.H.

Invațâmintul este Înainte de toate Ln proces de formare El 
modelează caractere, cristalizează personalități. Lumina cunoașteți! 
vine c^nspre catedră, instrucția spiritului se realizează Inb-o sală 
de clasă. Iată de ce cred ca in viața fi-cărui om, școala repre
zintă un lucru de neuitat.

Orice jubileu este un prilej de bucurie, pentru că încolonea
ză o operă omenească, mai marc sau mai mică. M-am bucurat 
cînd am aflat că Liceul de Informatica din Petroșani a împlinit 
15 ani de activitate. Glnd am aflat ca Liceul teoretic din Pe
troșani, „strămoșul* actualului Liceu de informatică • fost în
ființat in urmă cu 98 de ani. am simtit o emoție profunda Pen
tru că in anul 1961 am avut onoarea >-5 ma număr printre ab
solvenții acestui liceu. Pentru că am frecventat vreme de patru 
ani această școală — perioadă care și-a pus decisiv amprenta 
evoluția mea ulterioară.

E greu să prinzi în citeva finduri amintirile acestui am. 
fost ani frumoși pentru că aa ani de tinerețe, au fost 
utili pentru că am învățat multe. Cu fiecare zi de școală <'î--  “------A-i------ 2 ---------- -• ■ « »__M -ar -- “
fi om.

Cu respect și recunoștință îmi amintesc de domnii profesori 
Moșie. Dărăbanț, Krausz, Pinten, Peterffy, Stoicuța. de domnul 
diriginte Siclovan. Sînt nume care înnobilează profesia de dascăl, 
sint oameni care ne-au împărțit cu darnici,? știința i priceperea 
lor.

Astăzi, cu ocazia acestei aniversări jubiliare, urez Lic ului dk 
informatică să poarte mai departe, cu aceeași demnitate, torța 
învâțămîntului petroșenean să-i continue succesele.

Invățămîntul e veșnic, după cum veșnică est, setea de cu
noaștere a spiritului uman.

Pe

Au 
ani 
mâ 

simțeam tot mai aproape de idealul oricărui tlnăr: năzuința de a

La mulți ani,
CONSTANTIN ZĂVOIANU,

Universitatea Tehnică Petroșani 
Spre sluțitul deceniului „opt" 

am absolvit Universitatea „Al, 
I. Cucaza* din Iași. Am primit 
loc de munca la Liceul de 
formatică din Petroșani. Nu 
noaștem în Valea Jiului, pe 
meni- Colegii — profesori și 
formaticieni — m-au primit
inima deschisă. Am continuat să 
învăț alături de domniile lor. 
„cot la cot* cu primi mei elevi. 
Și rezultatele muncii se regăsesc 
astazi în imaginarul letopiseț al 
Liceului. Premii, programe deo
sebit de interesante și, mai ales 
satisfacția atitor generații de a

liceu!

V»*-'

in- 
cu- 
ni- 
in- 
cu

pătrunde în lumea info matUii. 
Aflasem, cind am venit în „Va
le" io Liceul este „tindr", da» 
moștenește o tradiție amplă — 
fiind urmașul celui înființat La 
Petroșani, în 1894. Și tinar a ră
mas și azi-. Au trecut iata. 
ani de cind 
place 
liceului, este un nume în 
mea informaticii. La mulți 
iubite liceu, locul unde n-l 
i-mnează aceste 

prin naștere și 
formație ieșan.i. 
plinirea profesională 
mai.

15
„INFOPET”, cum ie 

elevilor de azi sâ-i snuna
IlA- 

anl, 
ce 

rinduri. buz Pian 
universitar
'•i-a găsit 

i nu

dc 
im 
nu-

în memoria mea, ei trăiesc
Ing. VALf RIU BUTl LESClf. 

Regia Autonomă a Huilei

Recunoștință
Fiind un uuaihnt amici r, cadrele didactice și -lciij -le 

astazi jși indi.-uptă ginduule de mulțumire pentru toți ce! care 
i-au •pr.jinit de-a lungul an lor: In primul rind fața de oamenii 
din '.alea Jiului, paiinții cleibur care au ajutat totdeauna la 
gr?u, liceul. Un gmd de re- mo*,t in ța este adresat domnului A- 
c.ideruician MIMAI DRACANESCU, pn c-dintele Academiei Ro
mâne, unul dintre cei mai apropia™ prieteni ai acestui liceu in 
p liosda i‘.'77—198a. in < dilate de director general al ICC1 ți in 
anii care au urmat. De ademenea elevii și profesorii mulțumesc’ 
domnului Conf. unit, di SI El.IN NIL'ULESCU. Fura grija părin
tească p- < ne ;iu acut-o pentru liceu, instituția nu ar mai fi 
t sistat.

In cela-ă t n de r un-,4ința gindi.rilc luturoi celor ilin li
ceu se indr ipta pre Ciai li iJt 'le admimtrație ale BAU. UMI- 
ROM. Ul’bf'J EEal -j cairo C- nl'ui de Calcul e'.ection.c, )nsp.»c- 
toi-T'il țc.-ilar. l’rim.nia Pol ros in ului. Con.iliile local i jud , an. 
l’i efe tura jad i ulm.

Oameni cu vocația de dascăl
U ■ ■ •. • ■!. i< 4

r-; ■ -tul
nu *>iiii,■ n.
eoj.i • '
și L. ii: i
Con antin
rel Oe.'ii.’-a
gila Steri i
E.ina 1’ tit.
Horin Kran-z Arvfr-j

După mm ac Io .

■I i« ?.• -Icab le azj, lutuior. ,tn . md Imn' C>i 
'iu n u 4 m ri înrTa p? toți, imuitim mei pe Pâr., i- 

r’r”I diu M- in. Ion Dârahanț. Aurel: i lonua. Ni- 
-i i. M i ia Mari',- E'.a Varc.i (lubrici.i Slancu. Ion 
isiilc’iu. f-.mil Dam.i,j, Fl<>ric.i Bican.Cornel Hican. 
' Țoapă, ri)^, Snr n victoria Morari. Gh. (Stoica, Vio- 

a Ana Ș rli'.n. A irrjJa Turcii. Excvia Drumca, Goor- 
i Constantin Hizopi.l. Viorel Burlec, Mariana C jiu i, 
. Ileana Cmb.mu Adriana Buțuțui, Ion recea. Szoke 

Cre-i n.< U'ei ‘anțky,

I H'mi ii i nitilțuniiri li ’-e cuvin doa u- 
nil'-r Mar.a Stoiciiț.i. Mihaela Iai*ia șl domnul n Ion Giiu,

Oamsni cu s-jfiet mare
Au contribuit la dezvoltare, 

liceului: Daniela Ome-inu. Au
rora Ciol jfan. Eugen Pai. Val%r 
PijCoi, Victor Badău. Marguret,. 
Bai la. lloinulus fjtoii'Uța. Auie! 
Voicu, Ștefan ( utak. Mari in
Vijiitu. Nicolae Uncie,. Margi
reia Rusu. Adrian l’oi lase, Dclia 
llca. I' cdora l’ctruș, Mari j 

( iobimu.

Acest liceu a fost pentru mine un veritabil macaz spiritual. 
Cu încredere și speranță, l-am frecvent it vreme rl, patru ani, 
timp in care mi-am limpezit planurile de \’fitor.

Am avut șansa sfi întilnesc aici profesori admirabili. Unii 
se regăsesc in actualul liceu de informatică, alții au plecat in 
alte localități. Mulți iși dorm in cimitire somnul fără sfîrșit, In 
memoria mea, ei continuă să trăiască. imprci,na, așa cum . am 
cunoscut. în urma su douăzeci de ani.

Acum, cînd acrastă șco ila se apropb la num-i doi ani d* 
centenar. Ii dore-c să-și continue Irmnul succeselor, să fie mal 
d-parle „rampă de lansare" panlrn i il mai lAtilțl oameni adrvA- 
rați !

S. O. S.!
Piși cele in m-aiicnl amsci- 

s.i. trebuie -a punem Cy liceul 
•.c confrunta cu dil'icnlt Iți d*i>- 
s.-biic in pic.ent. D.iiJi m lilu- 
țm arc o ti.jihție, sc usinc sa 
o cunluibdiii Probleme legale le 
baza materială lic > ilui sini 
|ia\,\ Cu mi alt prilej vom re
veni .Msii|ira 

< ,i azi. , in<l
lor. Âr-enst.i ]>fntru
cate sărbătoare în

liceu, sa nu umbrim fninț le cu
grijii-, de ij cn zi. Speram tj
tu i ca Insp ț’< tor.itul g olar. IJ
ga sindicatelor miniere, Piimi- 
ria și Consiliul loia1, toți cei
lalți care r«. pot ajuta, vor în
țelege acest -i|,i I rl urgență. Li
ceul are n -voie d” gr.'bnic ajit 
tor. S.O.S.J

Liceenii.
CAMELIA

O maic li emat,itoarc izbuc nind 
in inima fiecăruia și durînd cu 
s ne constelațiile slrstcjor alba - 
Ire I

Un cer al primăveri! s.șnice 
Jcganat de raze și purtat de cli
pa viitoarei

Un gînd al frumuseții eterne 
i idiclndu-sc tlnar spre viață și 
dor I

Iată ceea ce ‘întein noi; U- 
c< '-nii.

Aceștia nc sînt anii; ani de 
liceu „cu emoțl la română", ani 
dc liceu „cind la mate dai de 
greu", anj măsurați în clipe ds 
culoare, fără popas în zborul 
spre mai In iltl

Aceștia nc sînt .'mii; ani dc

.. și atit
.IlIJ A, eicșă

liceu „cînd ții soarele in mină 
/ Și te crezi legendar Promotcu", 
cînd steaua sufletului Lău iți ln- 
soțește pretutindeni pa-ii .și pă
sările, fără început și f-.ă sfîr- 
.șit, te învăluie in drago'*- ți 
etnice.

Aceștia ne sînt mii; „împletind 
cu poezie* glndul bun și curat, 
și speranța seînteitoare, șl tot 
coca ce e numii al nostru — 
visuri și flori, doar flori prin 
care toți șoptim:
„Ani dc liceu 1 Gu prietenii pc 

viața,
Scumpii ani dc liceu / Enigma

tică prefața
I-a romanul cc e doar al incul*
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PUBLICITATE
în sprij nul agențiîor economici și al 

populației „P NAȚiâNALE” în 
mcnîcipiui Petroșani

De curînd a ieșit de sub tipar PRIMUL CATALOG GENE
RAL DE PUBLICITATE AL ROMÂNIEI, editat de Agenția Na
țională de Presă „Rompres", în SUA, în condiții grafice deosebite

Cuprinzînd majoritatea firmelor de stat și particulare din 
țară, cu adresa, nr. de telefon, fax, telex și obiectul de activitate 
grupate pe domenii, în ordine alfabetică, dar și alte informații de 
interes general, cum ar fi: prefixul telefonic al tuturor orașelor 
din România, ca și al principalelor țări și orașe comerciale ale 
lumii, diferența de fus orar față de ora oficială a Bucureștilor, 
noul sistem de numerotare telefonică în România, serviciile de 
urgență ș.a., catalogul este un instrument util de lucru pentru toți 
agenții economici, precum și pentru persoanele particulare.

Oferind posibilitatea contactării operative a potențialilor par
teneri de afaceri sau a prestatorilor de servicii către populație, 
catalogul «Pagini naționale" nu poate lipsi de pe biroul de lucru 
de la firmă sau de acasă.

Pentru cei dornici de a intra îrt posesia catalogului, s-au 
deschis puncte de desfacere la : Petroșani — Teatrul Dramatic 
WI.D. Sîrbu", telefon 541154 și — Banca Comercială.

La prețul de 4995 lei, catalogul poate fi cumpărat cu nume
rar, filă EEC sau dispoziție de plată vizată de banca aparținătoare

NU EZITAȚI I
CUMPĂRAȚI catalogul „PAGINI NAȚIONALE", ghidul 

comercial, prin telefon, al țării I

Direcția Județeană Hunedoara 
a Agenției Naționaie pentru 
Privatizare și Dezvoltarea 

întreprinderilor mici și mijlocii
ANUNȚA:

Au rămas numai 21 de zile calendaristice pînă la în
cheierea distribuirii carnetelor cu certificate de proprietate.

ATENȚIE !
Cetățenii români, cu domiciliul in România, care an 

împlinit 18 ani pînă la 31 decembrie 1990 și care nu și-au 
ridicat carnetul cu certificate de proprietate pînă la 27 
noiembrie 1992 pierd acest drept, prevăzut în Legea pri
vatizării societăților comerciale nr. 58 1991.

S. C. METROFR1G S.R.L.
Vulcan—telefon 570992 - Non Stop

— telefon 5 15933 — DUPĂ MASĂ
vinde și asigură service și instalare la J

— case de marcat și cintarc electronice
— centrale telefonice electronice, fax-uri, telefax-uri
— balanțe semiautomate, bascule semiautomate de 

toate tipurile
executăm :

— întreținere și reparații utilaje frigorifice comercia
le și industriale

— instalare apometre
— reparații și verificări metrologice prin Inspectora

tul de Metrologic — Deva la cintarc :
— balanțe semiautomate, bascule de toate tipurile
— instalații electrice, reputații manometre. (5501)

RAGCL Petroșani -Aninoasa
ANUNȚA:

Urmare Deciziei Prefecturii Județului Hunedoara nr. 
68/15 septembrie 1991, RAGCL Petroșani — Aninoasa 
anunță majorarea tarifelor de apă potabilă, începînd cu 
data de 1 august 1992, după cum urmează:

— populație (consum casnic) 10,00 lei/mc
— agenții economici 22,00 lei/mc
Totodată rugăm pe această cale, asociațiile de loca

tari, agenții economici, să-și achite datoriile față de 
RAGCL Petroșani — Aninoasa.

Casa de Cultură 
Studențească Petroșani

ORGANIZEAZĂ:

concurs pentru ocuparea postului de
CONTABIL ȘEF.
Concursul are loc în data de 25 noiembrie 1992, Ia 

sediul Casei de cultură studențești Petroșani.
Informații suplimentare la telefon 542032.

MICA PUBLICI TATE
VINZARJ

HOROSCOP

VIND bere ARCINA, en gros, preț 62,50 lei sticla de 1/2 1,
Relații la barul Metropol, Petrila. (5549)

V1ND mixer Novanex 12 canale profesional (Philips), putere 
2 x 200 W, ecolaizer, două difuzoare a 200 W buc, chitară electrică 
„Totco", efect chitară Flanger Roland Boss și stație Cub 60 W. 
Telefon 550060. (5537) ,

DIVERSE

GĂSIT cîine lup în Vulcan. Informații — Autobuzul 15 EJ 
677, ruta Lupeni — Petroșani. (5543)

SOCIETATEA Comercială Presto Torente Petroșani, vinde en 
detaillc și en gros, mașini de spălat Alba lux 11 cu încălzitor, 
detergent Detifruct, detergent Bona, Alba menaj, săpun rufe 
Pantera, mături, TV alb-negru, găleți plastic cu capac, cuie de 
7 mm, băuturi, cosmetice, produse alimentare. Căutăm vînzători 
ambulanți. (5530)

ÎN ATENȚIA taximetriștilor. La Societatea Comercială Pres- 
to-Torcnte Petroșani se execută: modificare tarif ceas taxare 
— preț orientativ 1200 — 1600; verificare, montare, depanare ceas 
taxare. (5529) »

PIERDERE
PIERDUT ciinc, rasa Tckel (șoricar), cu păr scurt, zona Inde

pendenței. Telefon 544735. Recompensă. (5541)
DECESE

Cil OCHII înlăcrimați și sufletele zdrobite de durere, familia 
Tudor l’ctie, Eliza și Mclinda nnUnțâ încetarea din viață a 
scumpului lor socru, lalâ și bunic

KISS ISTVAN (76 ani)
Inniorinîntarea are loc azi, ora 13,30. Cortegiul funerar pleacă 

de Ia Casa pensionarilor Petroșani. (5532)
MEMBRII de sindicat de la E.îl Livezcni sînt alături de ing. 

Petre Tudoi la durerea pricinuită dc decesiij socrului
KISS ISTVAN

și transmit condoleanțe famil’ei îndoli ite. (5533)
FAMILIA Nemecsek este alături dc familia ing. Petre Tudor 

greu încercată prin decesul iubitului lor
KISS ISTVAN

Sincere condoleanțe ! (5531)
FAMILIILE Bercep și Teodosiu mulțumim rudelor, colegilor, 

vecinilor și celor caic au fost alaiuri dc noi în durerea pricinuită 
de dispariția celui caic a fost

BEIICEA CONSTANTIN
un bun soț, fată și bunic.

Nu te vom uita niciodată și-ți vom presăra mormînful cu 
lacrimi și flori. (5528)

_ _______________ COMEMORARE_________________________
COLECTIVUL Atelierului mecanic al RAGCL Petroșani a- 

mintește că se împlinesc 6 săptămîni de Ia dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost un bun coleg șl prieten

IENEI EMERIC (IMI)
Nu te vom uita niciodată. (5535)

SCORPION
(23 octombrie ZI noiembrie)
Pierdere de timp și de viteză.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

O armată de- curioși sînt pa 
urmele dv., dar nu vor putea 
afla decît... adevărul.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Inlilnirea cu un vechi prieten 
și tainele pe care vi le încredin
țează vă tulbură profund.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Un subaltern cu fantezie de
bordantă profită de încrederea dv.

PEȘTI
(19 februarie 20 martie)

Farmecul dv. personal este pus 
în valoare,- în mod strălucit, de 
o nouă „podoabă".

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Cel ce vă pune coarne se află 
foarte aproape de sufletul dv.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Potolindu-vă setea, descoperițl 
foamea de... altceva.

GEMENI
(21 mai — 21 Iunie)

Chiar dacă ruptura doare, nu 
lăsați să se observe!

RAO
(22 Iunie — 22 Iulie)

Incăpățînarea dv. în a nu ca
da, sperînd că vi se va da drep
tate, vă va costa foarte mult

LEU I
(23 Iulie — 22 august)

Nu plătiți nimic anticipat! A< 
facerile sînt sub proaste auspw 
cii-

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Numai o plecare solitară —- 
renunțînd la orice ambiți? — 
vă poate salva din impasul ac-i 
tual.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 actombrle)

De la vis la realitate nu e 
decît un pas, pe care îl veți face 
împins(ă) de la spate.

PROGRAMUL 
TV,

VINERI. 6 NOIEMBRIE

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Viața spirituală.
12,50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
14.20 Mondo-muzica.
14,40 Reflector.
15.10 Microrecital, Marina Mirca.
15,25 Preunîversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,00 Documcntar-științific.
18.30 Divertisment internațional. 
19,00 Viața parlamentară.
19,3u Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL 

FAMILIEI IIOWAitD.
21.15 Studioul muzicii ușoare.
22.15 Gongl
22.45 Top 10.
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