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Pentru cinstirea eroilor uraniului, in /ilia 
il<- 9 Malt ora 18,30, la Deva va avea loc <»•- 
rrtnoiii.ilul depunerii de coroane și flori ia 
Cimitirul Eroilor, iar la ora 19,30. în Piața 
\ icloriei ia avea loc slujba de pomenire a 
eroilor si retragerea cu torțe. Imitam popu
lația orașului să participe la aceste ceremo
niale.
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„MARIA, DRAGOSTEA..."
EA: Apariție de basm, Un soi 

de Ileana Cosinzcană .sub reflectoa
re.

EL : Prezență agreabilă, pe scenă 
și in afara ci.

AMiNDOI : Sensibili, muzicali, 
talentați.

S-au cunoscut acum patru ani, la 
Chișinău, comcmorind un mare com
pozitor — Eugen Doga, autor, prin
tre altele, al muzicii din filmul „Șa
tra". „Am intilnit atunci mulți co
legi de dincolo. Printre ci și pe 
Anastasia despre care nu știam ni
mic. Mi-a plăcut așa, ca apariție. 
Am cerut o chitară. Am căutat-o la 
cabină. l-am cintat trei-patru cin- 
tece de-ale mele. Starea ei sufle
tească nu era. pe atunci, dintre 
cele mai fericite" — iși amintește

Mihai, nimeni altul decit cunoscu
tul și îndrăgitul cantautor Mihai 
Constantinescu. „Anastasia arca o 
foarte bună formație, cu care ciu
ta PE VIU. Le-am propus un tur
neu în România. Au acceptat".

Astfel s-a născut un nou cuplu 
in muzica ușoară românească. Com
pozitor talentat — interpretă la 
înălțimea compozițiilor.

Pină acum a vorbit doar Mihai. 
Năstica (așa i se spune Anastasiei 
acasă) e doar ochi și urechi. l'ăra a 
fi,insă, de felul ei tăcută. Dimpo
trivă, simt că-i face plăcere să vor
bească despre ca, despre ci. Despre 
ea, mai iutii. liste al unsprezecelea 
copil născut intr-o familie de țărani

NATAI IA A ASII
(Continuare in pag. a 2-a)
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MMAl.M.E Și COPIII 
— creștinesc îndemn. in 
lumina căruia se scaldă 
toate întreprinderile cn- 
tu iaștilor membri ai clu
bului „I'idcltus". Ca la ori
ce început, noutățile curg. 
(.» a treia secțiune se adau
gă celor de Chinologie și 
E cline Protecția tutu
ror animalelor, dc rasă sau 
‘Hi. Cu sfatul de proiect, 
d>‘O’ amlată — alte bene
fice ini nții : înființarea 
unic '.pitai staționar la 
edilii c.lnbulai ; colabora

rea cu organizații din țară 
■au din străinătate ; intîl- 
niri eu specialiști in do
meniu. Dar pentru ca in
tențiile să prindă viață de
venind realitate, entuzias
mul ramine o componentă 
insufi'-icn'd, totuși. Motiv 
pentru care se așteaptă 
implicarea factorilor de
cizionali din Prefectură și 
primării, pre< um și a mass- 
mediei ( .cri si vizuală).

V l J

O II UM-.U INTERNA
TIONAL DE LUPTE. Intre 
8 și 10 mai a.c., în Sala 
Snorturilor din Petroșani, 
• e va desfășura un turneu 
internațional dc lupte li
bere, la <are și-au anun
țai participarea un număr 
d 11 tari (S.C.).

O sirma cu.. picioa
re Dc curind, Poliția 
7./. Slmeria Triaj l-a de
pistat pe losif Macra și 
Minei Muntean (fo'Al lu- 

< rători la Pabrlaa de Con
serve llațeg), carp au sus
tras din diverse locuri ca
pete de. •ârmă. valorifl- 
r indu-le ulterior la Cen
trul de Colectare a Mate
rialelor llefolo .;h>le. (C.P.).

Q PARADI MODEI. 
(. a-a de Cultura din IJrad 
a găzduit o atractivă pa
radă a modei, organizată 
si sponsorizat a de Societa
tea Comercială „Monica" 
S.R.I.. I'rumu r țea vesti
mentației și a prezentatoa
relor, a dansului modern 
oferit de formația casei de 
rultură au atra.. simpatia 
publicului prezent, care nu 
--a zair it ru aplauzele. 
IM P ,
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1877 ■ 1992. Independența 
națională - cauză scumpă 

a poporului român
t’roclnniare;) independen

ței de stat a României, la 
9 Mai 1877. și apoi con
solidarea ei pe cimpul dc 
luptă continuă șirul rotiri
lor acte ale istorici noas
tre naționale din secolul 
trecut — Revoluția din 
1848 și Unirea de la 1869 
—, constituind rezultatul 
unui îndelungat proces Is
toric, o chintesența fireas
că a întregii dezvoltări a 
poporului român, „...nea- 
tirnarea noastră, scria Lu
ceafărul poeziei românești. 
Mihai Eminescu, a fost 
pururea reală, ca drept 
pururea în vigoare, ca fapt 
știrbit din cînd in cind. 
nu prin alt drept, ci prin 
excese și abuzuri de pu
tere ale turcilor, și dacii 
ea a fost întunecata curs 
de o sută de ani prin pos- 
tomania fanariotă, tradiția 
ei și încercările ei de a o 
restitui n-au încetat nici- 
cînd...“.

Ideea independenței a 
concentrat, asemenea unui

HOTĂRÎ RE
CU PRIVIRE LA INDEXAREA SI COMPENSAREA PENSIILOR

DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAI, MILITARE, I.O.V.R. Șl A ALTOR 
VENITURI ALE POPULAȚIEI, CU ÎNCEPERE DE LA 1 MAI 1992 

GUVERNUL ROMÂNIEI hotărăște :
ART. I. (I) < a urmare a creșterii pre

țurilor și tarifelor la mărfurile și servicii
le nesubvenționate, cu începere de la 1 
mai 1992 se indexează cu 5 la sută pen
siile dc asigurări sociale de stat, milita
re, I.O.V.R. și cele stabilite potrivit I e. 
gii nr. 12/1990 pentru cinstiri a memoriei 
eroilor martiri și acordarea unor dri p 
furi urmașilor acestora, precum și răni- 
ților din timpul Revoluției din decem
brie 1989.

(2) Ca urmare a reducerii subvenții
lor la unele produse și servicii, pensiih 
indexate potrivit prevederilor alin. (I) se 
majorează < u o sumă fixă reprcz.cnlind 
compensarea a 100 la sută dir, creșterea 
prețurilor și tarifelor la produsele și ser
viciile subvenționate, precum și la sorti
mentele d< carne și produse din carne 
ncsiibvcnțioiiafe, astfel ;

a) I 265 Ici, pensiile pi nlrii limită dc 
virstă cu vechime integrală și pensiile dc 
invaliditate gradul I ;

b) I 075 lei, pensiile pentru limită di 
virstă cu vechime incompletă și pensiile 
de invaliditate gradul II;

c) 760 Ici, pensiile dc invaliditate 
gradul III.

Cuantumul compensației pentru pen

siile di* invaliditate gradul II și III a fost 
stabilit iii proporție de 85 la sută, respec
tiv 60 la sută din compensația acordată 
gradului I de invaliditate, corcspunzător 
ponderii acestor pensii, potrivit legii, in 
pensia de bază.

(3) Pensiile de urmaș se indexează 
cu 5 la sută și se majorează cu o com
pensație in sumă fixă rcprezcnlind 50, 75 
sau 100 la sulă din compensația cuvenită 
titularului, după cum sini in plata, unul, 
doi, trei sau tnai mulți urinași.

ART. 2. Se indexează cu procentul 
general dc 21 la sulă, can- cuprinde alit 
efectul reducerii subvențiilor cit și pe 
cel al creșterii prețurilor și tarifelor la 
celelalte produse și servicii, următoarele 
venituri :

a) pensiile suplimentare din sistemul 
asigurărilor sociale de slat ;

b) indemnizațiile dc îngrijire pCor 
date pensionarilor încadrați in gradul I 
dc invaliditate ;

c) ajutoarele sociale care se acordă 
pe baza legislației de pensii ;

d) suma lunară acordată mamelor 

(Continuare în pag. n 2-a)
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focar, aspirațiile întregu
lui popor, a inspirat și că
lăuzit gindirea și activi
tatea personalităților sale 
eminente, a celor mai largi 
categorii sociale, afirmin- 
du-sc ca o puternică forță 
motrice a mersului înain
te. împlinirea atestui înalt 
ideal a devenit fxisibtlA, 
după cum se știe, in con
junctura fasorabiiă creată 
în primâs ara anului 1877. 
l’unind. capăt regimului de 
secătuire a resurselor ță
rii de către Imperiul Oto
man, independența a fa
vorizat creșterea forțelor 
de producție și extinderea 
relațiilor capitalisto, dez
voltarea industriei, agri
culturii, a economici na
ționale în ansamblul el, 
a culturii, științei și in- 
vățamîntuiui. Tnlăturînd 
suzeranitatea otomană, Ro
mânia și-a dobîndit egali
tatea juridica cu toate sta-

Prof. ION lltVl'ILA 

(Continuare în pag. a 2-a)
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Amintirea lui 9 Mai 
1945

Au trecut 47 de ani de 
cind gurile ucigătoare ale 
armelor. ce-au zguduit 
văzduhul și au răscolit 
pămîntul dintre Uralb și 
Sahara, au amuțit, au în
cetat să mai răspîndească 
groaza și moarte.

Ziua de 9 Mai 1945 m-a 
găsit întors de pe front, 
in Batalionul 7 Vînători 
de Munte din Deva, de
oarece formația de luptă 
„Detașamentul Păuliș", în 
cadrul căreia am luptat in 
linia întii, înregistrase i- 
nien.se pierderi in urma 
încleștărilor sîngeroase din 
zona Păulișului, unde duș
manul cotropitor a fost 
zdrobit și alungat dincolo 
de granița dc vest a țării.

Pentru toți cei ce-am 
fost cuprinși în hora mor- 
ții celui de-al doilea răz
boi mondial, ziua de 9 Mai 
lfi-13 — ziua biruinței asu
pra Wehrmachtului — a 
constituit un moment li
nie și tonifiant, pe care 
nu-1 vom uita niciodată. 
Acest moment ne dădea 
sentimentul eliberării de 
sub presiunea sufocantă a
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nesiguranței și a morții. 
deschizîndu-ne perspective 
existențiale noi și lumi
noase. O invazie dc lumi
nă caldă și benefică ni se 
strecura năvalnic in sufle
te, asemenea razelor soa
relui apărut liber, pe ce
rul senin, după multe și 
apăsătoare zile cu ploaie 
și grindină.

Prin incomensurabile sa
crificii de vieți omenești 
și de bunuri materiale s-a 
obținut victoria luminii 
asupra întunericului, a bi
nelui asupra răului, a 
dreptății asupra nedreptă
ții, a păcii binefăcătoare 
asupra agresiunii singe- 
roase.

îndată ce armele au în
cetat să mai tragă și fu
mul obuzelor și al bom
belor s-a destrămat în văz
duh, cînd moartea nu mai 
stătea la pîndă în grota-i

Prof. DUMITRI SUSAN.
Combatant in al doilea 

război mondial

(Continuare in pag. a 2.a)
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ÎN TREN
— Și zici că vii de la 

llîrcea ? Ce lucrezi aco
lo ?

— A, nu, nu lucrez. 
N-am lucrat cu nici îna
inte de a ajunge la liir- 
cea.

— Dar cc-ai făcut ?
— Mal mult am man- 

gllt, am caftit...
— Iar acolo ? ...
— Păi acolo dc la cine 

să furi, pc cine s!t bați ? 
Că si ăia se. pricep...

— înțeleg. înțeleg. Și 
acum țl-au dat drumul... 
le-au yi tuns...

— Sigur că la mine dj’ 
unde bani pentru frizer ? 
Cred că de-acum îmi Iar 
și barbă Văd că se poar
ta.

— la spune-ml. cum c 
a< um la Dircea ?

— Pentru mine a f<- f 
bine că m-au scor din

Receptate și 
Ij-ănscrise dc 

DUMITRI! (,III ()M \

(Uonliiiuarc in pag. a 2-a)

■ MOS< ()\ _ pre
ședintele Boris Elțm a e- 
mis un decret in virtutea 
căruia incepind dc la 7 mai 
se constituie forțele arma
te ale Rusiei, și. potrivit 
( onstituției, el devine co
mandant șef al acestora, 
anunță \gentia II \R- 
TASS.

■ H ASHING TOS. — 
Joi, la ora 19.11). ora lo
cală (23.10 GMT). de la 
centrul spațial american 
' ape Kennedy, din 1 tori
da. a fost lansată, in rni- 
siuirea sa inaugurală nave
ta spațială „Endeavour' , 
Echipajul este format nu
mai din americani — șase 
bărbați și o fenn ie. pe nu
me Kathryn Thornton.

Misiunea navetei „En
deavour" cuprinde trei ic 
șiri ale astronauților iu 
spațiul exterior, prim» a- 
vind drept scop repararea 
unui satelit plasat mai di 
mult pe orbită, iar celelal
te două urmind să consti
tuie o pregătire pentru 
coirstruirea viitoarei stații 
spațiale.

■ BONN. — llans-t 1- 
rich Klose, a declarat, io 
cadrul dezbaterilor din 
Bundestag (Camera Infe
rioară a Parlamentului) cfi 
„cetățenii se simt înșelați 
de nu cancelar care a pro
mis o economie înflori
toare in Est, fără nici 
lin sacrificiu pentru cei din 
4 est". „Cancelarul trebuie 
să se retragă", a mențio
nat el. in schimb, arată 
agențiile de presă, cancela
rul Helmuth Kohl a decla
rat. la Berlin, că actuala 
coaliție guverna mentală pc 
care o conduce „este stabi
lă. Coaliția (guvernamen
tală) se află acolo pentru 
a rănnne". a subliniat can
celarul llclmiitli Kolil.

FAX
ILIE VERDET — 

ÎN VALEA JIULUI 
Șl LA HUNEDOARA 
Președintei ' Partidului 

Socialist al Muncii, llie 
X'erdeț, n ivul doua intil- 
niri — joi la ( asa dc Cul
tură din Petroșani și vi
neri la Clubul „Siderui- 
gitul" din Hunedoara — 
cu membri si simpatizan- 
ți ai P.S V. Cu acest pri
lej, s-au purtai discuții 
legate dc problemele strin
gente actuale cu care se 
confruntă partidul și eco
nomia țarii în ansamblul 
său (\.’l.).

nien.se
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eroilor martiri, potrivit I.cgii nr. 12/19911, 
cu modificările ulterioare :

e) 
acordă 
lor de 
1991 ;

f)

indemnizațiile și sporurile ce se 
invalizilor, veteranilor și văduve- 
război, în temeiul Legii nr. 19/

ajutoarele bănești trimestriale care 
se acordă potrivit Decret ului-Lege nr. 70/ 
1991 ;

R) 
lor ii>

h) 
cordă

i) . 
minorii dați in plasament familial 
încredințați unor familii ori persoane ;

j) ajutoarele bănești lunare stabilite 
conform ari. 11 din Legea nr. 23/1969 ;

k) indemnizația lunară pentru fiecare 
an de detenție, internare, domiciliu obli
gatoriu sau strămutare, acordată pe baza 
Ilecretului-Legc nr. 118/1990 cu comple
tările ulterioare.

I) ajutorul social și indemnizația pre
văzute în art. 1 din llotărîrea Guvernu
lui nr. 610/1990 privind acordarea unor 
drepturi nevăzătorilor.

ARI’. 3. Se indexează cu 17.1 la sută, 
corespunzător coeficientului de indexare 
pentru salariați. ajutorul de șomaj pentru 
șomerii aflați in plată la 1 mai 1992.

ART. I. Alocația de stat pentru copii 
se majori ază cu 150 Ici pentru fiecare 
copil, corespunzător coeficientului dc 
indexare pentru salariați.

MIT. 5. Ajutorul ce sc acordă potri
vit legii in cazul decesului salariatului 
sau pensionarului se stabilește la 10 000 
lei, iar in cazul decesului unui membru 
d<’ familii la 8 000 lei.

•MIT. 6. Vocațiile de hrană pentru 
consumurile colective din unitățile socia
le dc stat se indexează în limita crește
rii prognozate a prețurilor la produsele 
alimentare și sînt cele din anexa nr. 2.

MIT. 7. ( uantumurile burselor acor
date pentru elevi și studenți, rezultate din 
urma indexării, potrivit prezentei 
riri, silit cele prevăzute in anexa

MIT. 8. (1) Manualele școlare 
aciirdate în continuare gratuit prin 
țile dc inxătămint preuniversitar.

(2) Diferența de preț la caiete 
chizitc școlare, rezultată ca urmare 
minării subvențiilor de la bugeț, 
acordată elevilor 
liilc cu venituri 
de invălămint, în 
proiecție socială.

MIT. 9. Diferențele dc preț rezulta
te ca urmare a reducerii subvenției la 
proteze și produse ortopedice, acordate 
potrivit legii, tor fi suportate din fondu
rile dc asigurări sociale, asistență socia- 

sau din alte fonduri, după caz, pre- 
l<’galc in vi-

pentru soțiile tnilitari-ajutoarele 
termen ;
ajutoarele

potrivit 1I.C.M. nr. 454/1957 ;
alocațiile de întreținere pentru

.................. sau

ocazionale care se a-

hotă, 
nr. 2. 
vor fi 
unită-

și rc- 
a di
va fi 
fami- 

prii» unitățile 
unui program de

dc tarif la 
interurban 

cu 
la

de pro-

abona- 
existen-

lă. 
văzute prin reglementării» 
goare.

MIT. 10 (1). Diferențele 
abonamentele dc transport
pentru elevii și studenții din familii 
venituri reduse vor fi suportate de 
buget, in cadrul unui program 
tiiție socială.

(2) Diferența dintre tarifele 
mentelor de transport interurban
te pmâ la 30 aprilie și cele majorate 
după această dată poate fi suportată 
pentru salariați din veniturile realizate de 
către societățile comerciale sau regiile 
autonome la care aceștia iși desfășoară 
actis ilatca.

\RT. 11. Protecția socială, in Ceea ce 
privește medicamentele utilizate ir» trata
mentul ambulatoriu, sc asigură, in conti
nuare, potrivit reglementărilor prevăzute 
ni Holârirca Guvernului nr. 219/1991.

MIT. 12. Drepturile cuvenite persoa
nelor care la data indexării sau în con-

timiarc sc află în incapacitate tempora
ră dc muncă, în concediu de maternitate, 
concediu pentru îngrijirea copilului bol
nav, pentru îngrijirea copilului în vîrstă 
dc pînă la un an sau în alte situații în 
care drepturile se stabilesc, conform legii, 
în funcție dc salariul dc bază, sc vor de
termina în continuare în raport cu noul 
cuantum al salariului dc bază.

ART. 13 (1) Sumele rezultate în ur
ma compensării și indexării sc includ dc 
la 1 mai 1992 în drepturile la care sc 
referă, obținîndu-sc astfel noile cuantu- 
muri ale acestora.

(2) Sumele rcprez.entînd rezultatele 
compensării și indexării sc suportă din 
aceleași fonduri ca și drepturile la care 
sc aplică.

(3) Sumele rezultate în urma compen
sării și indexării, conform prezentei ho- 
tărîri, cele reprezentînd indexarea și 
compensarea prevăzute dc Ilotâririlc Gu
vernului nr. 219/1991, 579/1991, 780/1991,
20/1992 și 150/1992, precum și sumele ob
ținute ca urmare a majorării pensiilor din 
flotărîrca Guvernului nr. 526/1991 nu se 
includ în calculul veniturilor în funcție 
dc care se acordă sau se stabilesc chirii
le pentru locuințele din fondul de stat, 
alocațiile dc stat pentru copii, contribu
țiile datorate de susținătorii legali ai per
soanelor internate în instituțiile de asis
tență socială, ajutoarele bănești trimestria
le și ocazionale, reducerile care sc acor
dă salariaților și pensionarilor pentru 
procurarea dc proteze și produse ortope
dice, precum și dreptul la masă la canti
nele de ajutor social.

(I) Plafoanele reglementate prin llo- 
tărîrca Guvernului nr. 360/1991, în ra
port dc care se stabilește contribuția 
părinților la întreținerea copiilor în crcșc 
și grădinițe sînt prevăzute in anexa nr. 
3.

*

basarabeni. A visat să ajungă „ar
tistă", dar visul îi părea „prea fru
mos și prea departe ca să sc îm
plinească". Minune, visul a devenifr- 
realltate și Anastasia este solistă a 
Radloteleviziunii din Chișlnău. Arc 
doi copii frutnoșî și cuminți — un 
fiu, Andrei, de 15 ani, și o fiică de 
10 — care ințeleg fă mama trebuie 
să plece în turnee, pentru a aduce 
bani. Șl ei se împacă eu soarta, ră- 
minind în vremea asta ascultători, 
eu bunica.

„Sînt fericită că l-am găsit pe 
Mihai. E mare lucru pentru o cin- 
tăreațăi să intilnească acel compozi
tor care-l scrie pe măsură". Situația 
de acasă o determină să trăiască, 
în vremea din urmă, mal mult în 
România. „Cutreierasem lumea, dar 
in România nu ajunsesem. în Româ
nia — țară dușmană, nu trebuia ve
nit". Intilnirea cu publicul româ-
• *•*•*•*•»•»•••*

nesc a stat sub seninul marilor 
emoții. Dar gindurile negre, născu
te din meșteșugite inoculări de ve
nin, s-au risipit. „Mai bine să vezi 
o dată, decît să auzi de o sută dc 
ori despre ceva sau despre cine
va..." A fost cucerită de la început 
de mclodicltate.a cintecelor lui Mi
hai. Linie melodică simplă — 
aparență. .Studiată, elaborată — in 
realitate. „Asemenea unei rochii 
legante, tocmai prin simplitate 
spune Anastasia. Or la simplitate 
nu se ajunge ușor".

lleană Cosinzeană in ochii spec
tatorului, „Maria, dragostea mea" 
pentru sufletul compozitorului Anas
tasia iMzariuc, este pentru ea, feri
cită. Și optimistă .„Cintceul cel mai 
frumos scris pentru mine de Mihai, 
e undeva., urmează.

La unison cu ci, conchid : 
piere firească, între doi < 
care simt Ia 
fericite...

in

e-

: apro- 
între doi oameni 

fel. Intilnirc sub stele

* • *•*•*•*•(•
AFLAM DE LA CAMERA DE COMERȚ 

Șl INDUSTRIE

• In perioada 25-27 mai 
1992, Camera ^le Comerț 
și Industrie a județului 
Vilcea organizează, în sta
țiunea Călimănești — Că- 
ciulata, un seminar inter
național cu tema „Posibi
lități de investiții în 
dustria turismului".

in-

• Patronatul coniercian- 
ților din Italia organizea
ză la Buri o acțiune ce 
are în vedere participarea 
directă a firmelor ce ofe-

ră produse (producători sau 
intermediari), pe de o par
te, și a comercianților an
grosiști italieni, pe de alta, 
cu semnarea pe loc a con
tractelor de vînzare—cum
părare. Se pot oferi pro
duse nealimentare de orice 
fel, de la artizanat și pînă 
la aparatură complexă, dar 
eu preponderență confec
ții, tricotaje, covoare, îm
pletituri, mic mobilier, ma- 
rochinărie.

• firma italiană FIL-

TER MONZA oferă fii'i ’ 
de aer, ulei, carburanți , i 
solvenți pentru autove 
hicule și aplicații indii'- 
triale.

• Ambasada Indoneziei 
intenționează să organize
ze „Ziua pavilionului indo
nezian" în timpul TIBC 1) 
’92 și invită firme și pro 
prietari de magazine, in
teresați în afaceri cu corn 
panii indoneziene.

Informații suplimenta-o 
la sediul Camerei do Co
merț și Industrie 
țului Hunedoara, Deva, 
1 Decembrie, nr. 35, 
lefon 956/12924.

a judo- 
m' i-, 
to-

SÎMBA
9 MA

l’ROGRA?

9,00 Uună 
diininca

9,50 Șahul <
A la Z

10,00 Actualit
10.10 Fcriți-vi 

măgăru

11.10 Dcscopc 
Planetei

11,V Alfa și

12.30 Ora dc
13.30 7 x7
11,00 Actualit

11.10 Magazii

19.10 Dc joc, 
goste, d

19.30 Actualii
20,00 I estival

Lptcrnaț
icurc

ART. 11. f ostul mesei calde și in
demnizația de hrană ce se acordă, potri
vit reglementărilor ii» vigoare, salariați- 
Jor din linele regii autonome și societăți 
comerciale cu capital majoritar dc 
care sc suportă din cheltuielile 
producție stabilite prin negociere cu 
zia încheierii contractelor 
muncă, vor fi majorate în limita 
la sută, reprezentînd creșterea | 
zată a prețurilor

AHT. 15. (1)
Protecției Sociale 
și 1 inanțelor vor 
zile, precizări privind stabilirea și plata 
drepturilor cuvenite ca urmare a aplică
rii prezentei hotăriri.

(2) Ministerul Invățămintului și Știin
ței, cu avizul Ministerului Economiei și 
rinanțclor, va elabora și prezenta spre 
aprobare Guvernului, pină la data de 8 
mai 1992, programul de protecție socială 
pentru elevii și studenții din familiile cu 
venituri reduse, stabilind modul dc a- 
cordare a diferențelor dc preț și, respec
tiv, dc tarif, la caietele școlare și trans
portul interurban pe bază de abonament.

ART. 16. Ministerul Economiei și Fi
nanțelor și Ministerul Muncii și Protec
ției Sociale vor prezenta Guvernului, pînă 
la 15 mai 1992, influențele ce decurg din 
aplicarea prezentei hotăriri asupra bugetu
lui de stal, bugetelor locale și bugetu
lui asigurărilor sociale de stat, în ve
derea supunerii lor aprobării Parlamen
tului.

ARI’. 17. Sc recomandă unităților cil 
capital privat majoritar, cooperatiste și 
obștești, sistemelor de asigurări sociale — 
altele decît cele de stat — să aplice mă
surile dc protecție socială prevăzute dc 
prezenta hotărîrc.

ART. 18. Nercspcclarca prevederilor 
prezentei hotăriri atrage răspunderea, 
după caz, disciplinară, materială sau pe
nală, conform legii.

Prim-ministru 
THEODOR STOLOJAN
București, 30.04. 1992

STARANE 250
(îl)

<•/

21,30 Drumur
memorii

22,00 Festival
Intcrnaț
„Bucure

2.1,15 litu.ilit

colective
i a 
progno- 

produselor alimentare.
Ministerul Muncii și 
și Ministerul Economici 
emite, in termen de 5

stat, Amintirea £:FJe3.'i

<9 DowElanco
‘1 
li 
li

23,30 Eurovisi

1945
(Urmare din pag l)

I

CEL MAI ELASTIC ERBICID 
PRIVIND EPOCA DE APLICARE 

LA CEREALE PĂIOASE
• Eoni rulează buruienile iticnUli’iloniiie core se 

conil.nt Rreu cu oile produs ■ a Efect deosebit pen
tru Gollum npnrine, Gaieopsis Tetrnnlt, tonvolsulus 
urtensls, Itul.us cnesius, Kutncxspp etc. a Se aplica 
oricind, pină Iu o lună înainte de recoltare și nu 
cuzează reducerea recoltei ■ Este compatibil eu

I

cumplim, oamenii au ieșit 
in lumină, eliberați dc 
angoase și coșmaruri. Li 
sc părea că zările s-au 
deschis, că sînt mai largi 
și mai senine, și că ne 
este îngăduit să gîndim și 
să visăm la viitor, la via
ță, la idealuri și bucurii.

Această zi a biruinței 
asupra totalitarismului fas
cist nc-a dat certitudinea 
că ziața e mai 
decît moartea și 
să fie apărată 
preț.

Acest adevăr
firmat cu prisosință și c- 
roii revoluției noastre din 
decembrie 1989, al căror 
sacrificiu a deschis per
spectiva unei vieți cu ade
vărat democratice în țara 
noastră, pe care o dorini 
cu toții liberă, prosperă șl 
întregită in hotarele ci fi
rești.

<BRIMEX,<

•»»4

l.UL rtHfRU

1 I

•»»•
ppcrscru rumuii JUDEȚUL huredqap*

puternică 
că merită 

cu orice

l-au con

1877-1992. Independența națională - cauză scumoă a poporului român
(Urm.irc din paj. I)

l I
Ier.’ 
de 
iile 
tr<? și nici de a-i impune 
au

terne.
Ilomănia
rio d |
ți politice cu alte țări me
nite ■ i i asigure o dezvol
tare economică și o dotare

suverane. Nici o pu- 
nu mai avea dreptul 

i interveni în ufacc- 
interni ilc țării noas-

controia relațiile cx- 
în anii următori, 

i a încheiat o sc- 
tr.it,ite comerciale

telini modernă, o afir
mare libera și suverană in 
concertul națiunilor euro
pene.

Timp de peste un secol, 
din 1877 .șl pînă astăzi, i- 
dealul independenței și su
veranității naționale a a- 
vut un puternic și perma
nent ecou In Inimile șl 
conștiințele tuturor româ
nilor. Aceasta, pentru că, 
așa cum spunea marele 
istoric A.D. Xenopol : „Noi,

românii, în vremurile de 
pină la daunâz.i ale desfă- 

țiirărci împrejurărilor noas
tre, nu nm cunoscut 
proape alto nevoi 
păstrarea neamului

a- 
(Jccit 
șl a 

legei. căci nu csfc popor 
pe lume care să fi avut 
atitea primejdii de înfrun
tat, atitea lupte necurma
te de susținut pentru apă
rarea ființei șl n traiului 
șl drept zice poetul : Mai 
cată pe pămintul ce luna

mindră ncinge,/ de mai a- 
vem noi semeni, ce s-au 
scăldat in singe,/ ca să-ți 
păstreze graiul șl legea pi 
căminul,/ ce fur'dc nici-o 
milă le nădușea străinul. 
Aceste două bunuri, păs
trarea ființei noastre, deo
sebită de a iiltor popoare, 
șl legea noastră au fost 
astăzi comorile neprețuite 
pentru a căror apărare 
ne-nm pus chiar viața în 
cumpănă...", . .. _

I T REN
(Urmare din pag. 1)

ce i'ri

ln- 
la- 

trei

larnă. Insă e aglomerație 
mare. Dar de 
ttebi ?

— zlm un prieten 
gincr. A lucrat In 
brlcă, dar de vreo
luni s-a lăsat de meserie 
Și-a deschis un birt. Vin
de cumpără, vi ide S-ar 
puica să aibă nevoie, 
temporar, de un lot la 
llircea...

— Val, dnă. ce pulover 
frumos faceti. Cum il 
lucrafi ?

— După o metodă sim
plă : unul pe față, două 
pe dos.

— Adică așa cum sînt 
azi și relațiile dintre 
meni...

oa-

robuști.
— De ce, mai pregă

tește vreo „minerladă"?
— Nu, fși formează e- 

chipa pentru ziua cină 
va ajunge prim-mi nistru. 
Dacă va accepta, bine
înțeles ...

— Ce zici, bădie, ce 
frumos arată cimpul a- 
cum. în aprilie, cu coce
nii netăiați din toamna 
trecută ?!...

— Du, e minunat. Daca 
avem Legea 
funciari...
cu : numai 
e de vină.

— Sigur, 
să-t tale, 
mls pe Adrian Severin...

fondului
Da-ți spun 

Petre Roman

că n-a venit 
Ori să-l fi tri-

angajeze la mină. Cică 
arc Mlron Coma nevoie 
de ci, că țînl tineri $1

— Păi nu ?!. .. Mint

— li i czi jh- cri doi la .1.
brun < ți, brun ți ? bat j

Iba ... 1 ,
din Șimcria. Se

duc la Petroșani să ac

Și ziariștii ăștia lie. 
de-ngheață apele.
Mic-mi .dac ăia dc 

tomânla Mare". t.i 
ioc 'uară t|(I|1 B 

b-Ttutc a ura

Șt uite-așa, din 
vorbii, 
trasa ni.

vorbă-n
am ajun, In Pe-

uimim
10 M ’

PROGRAM

8.30 Bună 
diminea

9.30 Intrcabii

10.20 Film se
Iru < 

i., raliu 
„Mozart 

•Jip. 7

10,50 Actualit.

11,00 Lumină 
lumină

12,00 Viața sa

11.10 Atlas

11.30 V’idco-in

18,05 Convorb 
dc duni

18.10 Film sc 
„DALI.il 
Ep. 126

19.30 Aclualiti

20,00 Festivali 
Internați 
„Bucurcț 
U)

21.30 Actualitl

21,15 Duminic 
sportivă

22,00 Festivals
Internați 
„Bucuros 
(W)

2 1,00 I’țM ser 
„Eu spio 
Ep. 9

0,50 Finala 
campion: 
mondial 
dc hochc

%25e2%2580%259eDALI.il
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DESPRE VIATA Șl MOARTE

nuzicâ
• ..Acea ocupație este rea, 

închide șederea asupra vieții”.

IIORAȚIU 
care ajunge a-ți

cMcmcAcoi» DvmiNicM
REFLECȚIA ZILEI

„favoarea cea mai mare hărăzită de na
tură este maiestatea sa, intimplarea. Scurtă-i viața 
și totuși foarte frumoasă. Dincolo de hotarele ci 
nu este nimic, nici măcar regretul că nu mai ești viu, 
așa că : să trăim !"

IN PACE

sMmîva I ujăiwzmui I

i

rv
• ...Moartea este sfirșitul firesc 

o pedeapsă".

STENDIIAI

De cind se naște, pină la 
moarte omul cere mereu 
Dace.

— Lasă-mă in pace, spu
ne copilul de-o șchioapă 
cind cineva il necăjește.

— Lasă-mă in pace, spu
ne codana privind șăgal
nic iubitul ce o zăpăcește.

— Lasă-mă în pace, spu
ne sofia cu 
cind după 
vrea să o

ochii în lacrimi 
ceartă soțul ar 

inhune.

„V >ața e un joc. din care nimeni nu 
poate retrage nicicind, ducind cu sine cistiglll".

A. MAURA1S
• ..Moartea lovește cu același picior in colibe. 

Ic săracilor și in palatele regilor".

N. IORGA
a] vieții și nu

c dra- 
dor

i

nai
i '92" f
in

mal 
i ’92“

o ’92

\.

'L I

i

mă !

al
■pii.
ea

i

lin 

ului

gazin

ri
liră

mal 
; •ga"

4

nai
i '92'

al. ț
C7

tului

• „Toate planurile și fapt< le 
sa fie orientate spre binele vieții".

CICERO 
noastre trebuie

• „Existența morții ne obligă 
noastre un sens pe care moartea 
răpi".

TOLSTOI
Selecție de

II.IE LEA1IU

— Lasă-mă in pace, dom
nule, că n-am luat nimic, 
spune hoțul ce era să fie 
prins furînd,

— Lasă-mă in pace, spu
ne cel ce nu mai iubește 
pe cel altădată iubit.

— Lăsați-mâ in 
spune bogatul cel zgircit 
cind cerșetorii îi 
mina eerindu-i o pomană.

— Lasă-mă in pace, spu
ne bunica cind nepoțelul 
i se încurcă in poale.

— Lăsați-nui in pace, 
spune muribundul...

pace,

îiitlnd

* 1NA DELEANU
.•.W.V.V.V.W.*.W^ZAW.W.W.W,%W.V.W.,.V.VAW.,.V.".T.’.W.V.-.W.W,

Arhirr.ede - ucis de un soldat roman ?
Arhimcde (287- 212 i.e.n.), 

nă> ut in Șira* uza, a fost 
unul dintre .ei mai mari 
oam ni de ființă din an
tichitate. La q ediul Sira- 
• ■uîi el a uimit pe oman- 
iantul 'oman Marcc’lus, 
ale e.irui nare erau scu
fundate printr-un sistem 
de mașini in ' miale de 
.Irh'meb’. .-lecsfc mașini 
ridicau dintr-o parte, fie
care navă. făcin t-o ă ia 
apă După cucerirea Sira- 
<uzei, Arhinu de a fost u-
< i ■, dar nu cum s-a ■ ri.s
< u de ani in urmă.
Anume ă, in timp ce de- 
S' pa niște c.-reuri pe ni

ls a ■ ,'nit la el un .vi
dat roman i l-a im ‘bat
ci a. dar n-a primit nici 

un răspuns. Atunci .opia
tul a tiers . u piciorul fi
gurile de pe nisip, la ■ ire 
Arhimcde l-a „pus : „Noii 
tanii're meO' cirrulos" 
(..Nu șterge cercurile me
le"). Soldatul, miniat, l-a 
uis.

tn realitate, lucrurile 
-au petrecut <u toiul alt

fel l'n enturion (ofițer).

bine instruit și foarte am
bițios )»’ numele Lucius, 

arc lucra la statul-major 
al armatei romane și care 
știa foarte bine cu > ine 
are de-a face, a intrat în 
casa lui Arhimcde, nu pen
tru a-l lua prizonier, <i 
p. ilru a-l felicita spunîn- 
du-i : „Noi știm că fără 
mm mile de război inven
tate de tine, Siracuza n-ar 
fi rezistat nici o lună ; pe 
'■ind așa. ne-a dat de fur
că doi ani încheiat i. Mași
nile tale slut excelente" a 
încheiat Lucius. După fe
licitări, Luciu:, ii propune 
lui Arhimcde să colabo
reze cu armata romană 
pentru <a acedsta să poa
tă cuceri Cartagina și a- 
poi Medltcrana, pentru ca 
lloma să tâpmea .< ă a- 
eeastă mare. „Cine stăpi- 
nește Meditcrana, stăpi- 
nește lumea" i-a spw: Lu
cius lui Arhimcde. Și, in 
continuare. Luciu., a adau- 
gat : „Menirea llomei aste, 
de a fi stupina lumii, de 
a fi un mare Imperiu, ast
fel ca toate drumurile lu

mii .să ducă la lloma. Vei 
primi toate onorurile Ro
mei, bucurindu-te de toa
te cele lum sti" — a în
cheiat Lucius. La toate 
propunerile și promisiuni
le făcute de acesta, Arhi
mcde a răspuns negativ, 
spunind că el nu are ve
leități de a construi cele 
mal puternice mașini de 
luptă din lume. în vede
rea cuceririi acesteia, șl 
<ă nu are nevoie să fie 
preamărit de. somitățile 
llomei. Văzind refuzul lui 
Arhimcde, Lucius a tras 
<u degetul peste cercurile 
desenate pe o tăbliță aco
perita cu un strat de cea
ră. pe care Arhimcde lu
cra la metoda de determi
nare a .suprafeței sectoru
lui de cerc. Peste eîteva 
luni, s-a comunicat ofici
al <ă binecunoscutul sa
vant /Irhlmedc și-a pier
dut viața intr-un accident. 
Ca încheiere, ne permitem 
a pune următoarea între
bare: știți cine a exclamat 
„llvrika", și cu ce ocazie ?

I. MÂNOIU
'.*.*«*«*.***^VWMMVWVVWVWVWWWWVVVVtfWWWVIAA***l ,W.V.

DECLICURI

2 3 4 6 7 fi 9 10

■■ -■
5 ■ ■
6 ■ q■
1 ■
i ■
9 ■
10

ORIZONTAL: I) Sini ncin.iipomeniți 
ca flăcăi ; 2) Debutant pe scena operei — 
Tip de acumulator de mure consum ; 3) 
Tip de autoconducerc — A ruginit frun
za din vii ; 4) Lansat în atac în urma 
unor provocui i — Flacăra mistuitoare a 
înaltelor idei ; 5) Camern de luat vederi 
— Agent dc legătură; 6) Intră la ideii

— Fă<ut mărunțiș ; 7) Ras la față — l'ă-
• ută... foc ; 8) Foarte ușor dc mișcat — 
Titularul unei moșteniri cu bucluc ; 9)
Comerciant dc modă vedic — Susțin re
turul In deplasare ; 10) Călătorii cu ca
racter permanent.

VERTICAL: I) Distrugătoare în ac
țiune ; 2) Punct în vorbirea curentă — 
Unitate de lucru manual ; 3) Călite în 
focul luptei — A mînca cu dinții ; 4) E- 
sență dc oțet — Chemare la lotul dc bob ; 
5) Samlnță de mac — Gura Icului !; G) 
Tras pe roata — Tip carc-ți ține cuvin- 
lul ; 7) Susținător material pentru lea
gănele de copii — A lua drumul pieptiș ; 
8) Pilot de formula unu — Iți oferă nu
ni d crudități ; 9) Generator de tensiune
— Slalom special printre jaloanele conve
nienței ; 10) Premise pentru inventare.

VAslIE MOl.ODEȚ

Dl ZI EG A RE \ < VREI I I I
„PRO( I IZ i

\p tril t iN zi \riii noștri 
DE SÎMBATA TREC I I t

1) PAH IG1NIȚ1 ; 2) ASEMĂNĂTOR . 
3) TEMERITATE; 4) ALUNIȚĂ — JĂ: 
5) LENT — ILA — L; G) ANE — TA 
IȚEI; 7) MÎRÎ1T — EST: 8) AZA — 
ROSITA ; 9) LATRARB — E’P ; 10) ETER
NITATE, ___________________

LUNI. 11 MAT 
PROGRAMUL I

• 11,00 Actualități • 14,10 Calendarul
zilei • 11,20 Woildnet USI?\ • 15,21) Avan
premiera săplăminii • 15,10 Copiii noștri 
— viitori muzicieni • 16,00 Casa și grădi. 
na • 16,30 Muzica pentru toți • 17,01) Ac
tualități • 17,05 Emisiunea in limba ma
ghiară • 18,35 Morții nenăscuți • 19,00
Studioul economic • 19,30 Desene ani
mate. „Casa zburătoare" • 20,00 Actuali
tăți • 20,35 Tezaur • 21,00 Teatru Tv. 
„Barbă albastră". Tele-play realizat de 
Alain Ferrari după Charles Perrault • 
22,25 Dosarele istorici • 22,55 Actualita
tea sportivă » 23,20 Cronica Parlamentu
lui * Actualități • 0,05 Confluențe.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 

uimate. „STAN și BRAN" • 16,10 Tradiții
• 17.10 Film artistic. „Pină cind ne vom 
revedea" (Anglia, 1989) • 18,50 Repriza a 
treia • 19,15 Magazin auto-moto • 20,15 
Studioul muz.icii de cameră • 20,15 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Internacional
• 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BUC World 
Service.

MARȚI. 12 MAI 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale dii» Republica Moldova • 10.00 Ac
tualități • 10,30 Super (hannel • 12,10 
Ora de muzică • 13,00 Interferențe • 13,30 
Muzică pentru părinți • 11,00 Actualități
• Meteo • 11,20 Tradiții • 14,50 Avanpre
mieră TV • 11,55 Prcunivcrsitaria •
15.30 Teleșcoală • 16,00 Agenda muzicală
• 16,30 Conviețuiri • 17,00 Actualități •
17.05 Repere transilvane * Emisiune rea
lizată dc Studioul de Radiotcleviziune 
( I.U.I • 17.35 Pe-un picior de plai vrîn- 
cean • 18,00 Salut, prieteni! • 19.00 Jazz- 
fan • 19,30 Desene animale • 20,00 Ac
tualități • 20.35 sport • 20.45 Telecine- 
inatcca. „C ROITOR DE DAMA" (( en ’ •' 
Kievski „Progres", 1989) • 22,15 In fața
națiunii * Partidele politice • 22,10 ( ul- 
(ura in lume • 23,10 Cronica Parlamen
tului • Actualități • 23,10 Revista presei.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16.15 Desene a- 

nimate • 16,35 Studioul de literatură •
i • 17,35 Film serial. „MARC și SOPHIE". 

Înregistrare (II. Ep. 11 • 18,35 l)e-alc
pieței in economia Capitalei • 18,55 EIIIIO- 
GOL • 19,25 Tribuna non-conformiștilor
• 19,15 Expo '92. Transmisiune directă
de la Sevilla • 20,15 Programul Televi
ziunii Naționale din Republica Moldova
• 21,30 TVE Internacional • 22,00 T\ 5 
Europe • 22.35 BBC World Service • 
23.05 TV DE\ X.

MIER! I Rl. 13 MAI 
PROGRAMUL T

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,30 Film serial. „FAMILIA 
POI.IANIEl KI". Ep. 12 • 11,15 Worldnet 
USIA • 12,10 Ora dc muzică • 13,00
Virsta a treia • 13,31) Audio-vizual studio
• 11,00 Actualități * Meteo • 11,20 C ivi
lizația montană • 11,50 Avanpremieră TV
• 11,55 Prcunivcrsitaria • 15,30 Teleșcoa
lă • 16,00 Tineri interpreți de muzică 
populară • 16,20 Arte vizuale • 16,50 Tra
gerea Pronocxprcs • 17,00 Actualități • 
17,05 15, 16, 17, 18 • 17,30 Reflector •
18,00 Muzicoraina • 18,30 Studioul econo
mic • 19,00 Desene animate. „Casa z.bu- 
rătoarr" • 19,30 Actualități • 20,05 Film 
serial. „Doamnele de la malul mării", 
înregistrare ( FI. Ep. 8 • 21,10 FOTBAL: 
Ajax Amsterdam —-Ă.C. Torino (meci 
retur), în finala Cupei U.E.F A. • 23,05 
Universul cunoașterii • 23,50 Cronica Par
lamentului ‘ /Xctualifăți

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,15 Di-scne a- 

niinatc, STAN și BRAN • 16,35 Emi
siunea in limba maghiară • 18,05 Tialru 
Tv. „ROMEO și .IUI.IEI’\ la sfnșit dc 
noiembrie de .lan Otcenasek • 20,15 Pro
gramul Televiziunii Naționale din Repu
blica Moldova • 21,30 TVE Internacional
• 22,00 TV 5 Europe • 22,35 BBC World 
Service.

JOI. 11 MAI 
PROGRAMUL I

• 7,00 Programul T<'leviziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,30 Super ( hannel • 12,10
Ora dc muzică • 13,00 Oameni dc lingă

noi • 13,30 Jazz-magazin • 14,00 Actua
lități * Meteo • 14,20 Conviețuiri • 15,3® 
Teleșcoală • 16,00 Muzică pentru toți «
• 16,30 Forum • 17,00 Actualități • 17JK» 
Repere moldave. Emisiune realizată de 
Studioul de Radiotcleviziune IAȘI • 17,35 
Drumuri în memorie • 18,00 Tclc-discul 
muzicii populare • 18,20 Virstelc peliculei
• 19,00 Studioul economic • 19,30 Desene 
animate • 20,00 Actualități • 20,35 Sport
• 20.15 Film serial. „DALLAS”. Ep. 127
• 21,45 în fața națiunii * Partidele poli
tice • 22,10 Reflecții rutiere • 22,25 Ve
dete în recital • 22,15 în obiectiv : Sil
viu Brucan • 23,15 Cronica Parlamentu
lui » Xctualități • 23,15 Stadion.

PROGRAMUL II
• 16,00 Actualități • 16,10 Desene ,i-

nimale. ȘȚAN și BRAN • 16,35 Motor 1 
17,05 Emisiunea în limba germană • 18,1)5 
Concertul orchestrei simfonice a Filarmo
nicii „George Enescu" • 20.15 O v.ață 
pentru o idee • 20,45 Programul Televi
ziunii Naționale din Republica Moldova • 
21,30 TVE Internacional • 22,00 TV 5
Europe • 22,35 BBC World S<'rvicc.

VINERI. 15M\I 
PROGRAMUL 1

• 7,00 Programul Televiziunii Națio
nale din Republica Moldova • 10,00 Ac
tualități • 10,30 Film artistic. „BĂTAIA 
INIMII- (SUA, 1916) • 12.05 Super Chan
nel • 13,00 Ora de muzică • 11,00 Ac
tualități • 14,20 Mondo-niuzica • 14,10
Medicina pentru toți • 15,10 Recital de »• 
operetă • 15,25 Prcunivcrsitaria • 16,00 
Limba noastră • 16,30 Muzică pentru
toți • 16,15 Tragerea Loto • 16.55 Actuali
tăți • 17,00 Emisiunea in limba germană
• 18,00 Pro Patria • 18,15 \ ideo ghid •
19,05 Viața parlamentară • 19.30 Desene 
animate. „Casa zburătoare" • 20,00 Actua
lități • 20,35 Sport • 20,45 Film serial. 
„FAMILII ( IIISHOLM" Ep. 12 • 21,45
Rapsodii de primăvară • 22.15 Simpozion. 
Revistă de literatură și arie • 23,00 Top 
10 • 23,35 Actualități • 23.50 Revista pre
sei • 0,05 Gong ! • 0,35 Magazinul do
la mi< zu| nopții.

PROGRAMUL 1.1
• 16,00 Actualități • 16,15 Desene a- 

nimale • 16,10 Tradiții • 17,10 Opera în 
capodopere • 19,10 SPORT • 19,15 Seară 
de balet • 20.15 Programul Televiziunii 
Naționale din Republica Moldova • 21,30 
TV E Internacional » 22,00 TV 5 Europo
• 22,35 BIR World Sers ice,

SÎMBĂTĂ. 16 M \l
PROGRAMUL I

• 9.00 Bună dimineața! • 9,50 Șahul do
la A la Z • 10,00 .Actualități • 10.10
( lub „VNDA" • 11,10 Descoperirea Pla
netei. • Uruguay • 11,30 Alfa și Omega. 
Credința, politica — un traseu posibil l
• 12,30 Ora dc muzică • 13,30 7 x 7. Eve
nimentele interne ale săplăminii • 14,00 
Actualități • 11,10 Magazin TV • 18,00’ 
Itinerarii. Drumul mătăsii (22) • 18,30
Mapamond • 19,00 Dc dragoste și dor • '
19.15 Tclccnciclopedia • 20,00 Actualități
• 20,35 li lin seria). „TWIN PEAKS" 
(SUA) • 22,15 Săptămina sportivă • 22,35 
Petrecere... în alb-ncgru și color • 23,10 
Actualități • 23,55 I ilm sei ial. „EU SPIO
NEZ". Ep. 10 • 0,50 Rock-panorama •
I, 20 TV DEVA

PROGRAMUL II
• 9,00 TV DEV A • 16,00 Actualități •

16.15 Desene animate • 16,10 Conviețuiri... 
muzicale • 17,10 l'ilm artistic. „OSP/SțUL 
SATANEI" (SUA. 1910) • 18,20 Divertis
ment internațional • 18,10 Se caută o ve
detă ! • 19,10 Cu cine semeni dumneata?
• 20,20 Serenada • 20,15 Programul Tel<% 
viziunii Naționale diit ltepubiica Mol
dova • 21,30 TVE Internacional • 22,00 
TV' 5 Europe • 22,35 BBC World Service,

DUMINK A, 17 M
PROGRAMUL 1

• 6,30 TV DEVA • 8,30 Bună dimi-
n< ița ! • 9,30 ( lovnissimo • 10.20 1 ilm
serial pentru copii. Operațiunea „Mozart". 
Ep. 8 • 10,50 Actualități • 11,00 Lumină
din lumină • 12,00 V iața satului • 13.30 
( ind se aude cetera. Melodii populare •
II, 00 Actualități • 11.10 Atlas • 11.30
V'idco-magazin • 18,10 Convorbiri de du
minică • 19,10 1 ilm serial. „DALLAS".
Ep. 128 • 20.00 Actualități • 20,35 Film 
artistic. „PRINȚUL DEȘERTULUI" (Ita
lia. Cu : Rutger Hauer, Omar Sharit... • 
22,25 Studioul șlagărelor • 23,05 Actuali
tăți • 23,20 Duminica sportiiă • 23,15
Mai ștrii.

PROGRAMUL II

• 1 1,50 Automobilism. Marele Premiu 
a|. stalului Șan Marino • 16,10 Conviețuiri
• 17,10 l*op-club • 17,31) Orașe și civiliza
ții • 18,30 Serată muzicală TV • 20.1.5
Programul Televiziunii Naționale >1111 
Republica Moldova • 21.30 TVE Inter
national • 22.00 TV 5 Europe • 22,35 BBG 
World Service.
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ANIVERSARI

• „ANI mulți fericiți'*, 
la al 66-lea trandafir, in 
buchetul vieții soției mele, 
Nuți Crcțu, din Deva.

(307)

VlNZARI - 
CUMPĂRĂRI

• VÎND urgent Dacia 
1300. stare bună. Informa
ții Hațeg, telefon 77029.

(2802)

• VINI) televizor color 
marca Normende, teleco
mandă, preț convenabil. 
Hunedoara, telefon 16927.

(2801)

• FIRMA „COM.W
SNC vinde autoturisme de 
proveniență străină. Deva, 
str. Dragoș Vodă, nr, 5 
(lingă I.ido), telefoane 
25081, 19323. 18661 — du
pă ora 21 (3268)

• VÎND <>pel Monta
Sport. De'a, telefon 21553, 
zilnic. (3150)

• VÎND receiver satelit 
englezesc cu telecomandă, 
convertor 0,8/0,9, USA. 
Hunedoara, telefon 16639.

(2892)

• VlND țigla veche, preț 
foarte avantajos. Pietroasa, 
nr. 8. Deva. Te.aon 22590.

(3279)

• \ INI) răsaduri repi-
cate la cuburi roții, ardei, 
vinete. Si meri i, str. Pro
gresului, nr. 58, telefon 
61188 (3281)

• VÎND camionetă Mer
cedes Diesel 3.5 tone, aco
perită. Deva, telefon 13487.

(3282)

• VÎND casa, grădină,
pomi, teren. Căi m, Valîa 
Sîngeorgiului. Deva, tele
fon 15365. (3283)

• VÎND apartament 2
camere sau schimb cu O- 
radea. Timișoara, Odor- 
heiu Secuiesc sau Buda
pest!. Relații Deva, tele
fon 28679. (3225)

• VÎND rulotă Felicia
* spații comerciale 3x6 m, 
demontabil. Informații Si- 
meria. telefon 61180, după 
ora 16. (3158)

• VÎND Mercedes 200 I), 
Mercedes 210 D și Dacia 
1310. Crișcior, telefon 59119 
sau 560.38. după ora 16.

(3151)

• VlND avantajos piese 
Cățeii. Brăila Adi, Ostrov.

(3008)

• VÎND mașină de spă
lat Automatic, televizor 
alb-negrii, diagonală 61 cm. 
Deva, telefon 21982 (3276)

• \ l.ND apartament 2 
am re decomandate. Deva.

str. Cârpeli, bl. 31, sc. D, 
et. III. ap. 20, orele 18— 
20. (3277)

• VÎND apartament 3
cam'-r,. decomandate, etaj 
<1, Ldu! N Băii -.cu, Deva, 
telefon 28817. (3285)

• VÎND urgent aparta
ment 3 camere, central 
Deva, preț con*. nobil, te
lefon 16181. (3299)

• VINO apartament 2
camere ultracentral. Deva, 
telefon 11857. (3302)

• VlND Mi rrerl'-s Die
sel. Informații Diva, tele
fon 17681. după ora 18

(3296)
• VlND urgent l.ada

1200 Breid;. video pl iycr 
Ori/m. motor <8- tăiat lem
ne T‘. 12 CP Infrru.atii
Șoimii,, 60. Telefon akii’

(3223)

• VÎND apartament ul
tracentral 2 camere Deva, 
telefon 14947, între orele 
17—20. (3292)

• VÎND electromotoare
pentru Oltcit și Lada, te- 
lcscoape pentru Trabant, 
mașină de cusut manuală 
Iulia, toate noi și Fiat 850 
sau piese. Hunedoara, te
lefon 20648. (2893)

• VÎND casă cu grădină
și livadă satul Harțăgani. 
Hunedoara, telefon 21108, 
după ora 16. (2895)

• VÎND 40 capre cu iezi. 
Relații la telefon 956/50308.

(3269)

• CUMPĂR valută. De
va, telefon 12511, orele 9— 
13. (3291,

• S.C. CONEX PIN-
CIUC—DOBOȘ SNC Deva 
primește in consignație și 
custodie bunuri de larg 
consum in magazinul pro
priu din str. Dorobanți, 
bloc 19 A, parter, ap. 21, 
(in spatele magazinului 
Tehnodava — Ceangăi). Vă 
așteptăm I (3284)

• VÎND stupi. Deva, te
lefon 2230F. (3305)

• VÎND urgent casă, ga
ze, dependințe în Deva, 
str. Balata, nr. 16 (peste 
calea ferată). (330 1 •

SCHIMBURI

DE LOCUINȚE

• SCHIMB garsonieră 
confort 1, etaj II, central, 
cu apartament 2—3 camere 
în Simeria. Relații Sime- 
ria, str. Cri.șan, bl. 19, sc. 
C, ap. 36, după ora 16.

(3289)
• SCHIMB apartament

2 camere confort I Cîalați 
cu similar Deva. Deva, te
lefon 24760. (3118)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ casă pen
tru privatizare. Hunedoa
ra, telefon 15050. (2900)

PIERDERI

• PIERDUT adeverință
teren agricol 735/5209, pe 
numele Kașler Tacob, Deva. 
O declar nulă. (3295)

• PIERDUT foaie de
parcurs nr. LX 456995, din 
17 aprilie 1992, eliberată 
de IPICCF Deva, pe nu
mele Topor Constantin. O 
declar nulă. (3301)

OFERTE
DE SERVICII

• EFECTUEZ reparații
pompe injecție de orice 
tip. Sat Săcărimb. nr. 66, 
după ora 14 iar in zilele 
de sîmbătă execut depa
nări pe teren. (3286)

• S.C. COMPEX SRL din
Deva, str. V. Babe.ș 1 B, te
lefon 21155, execută prela
te auto de toate dimensiu
nile la prețuri avantajoa
se. (3162)

• LOCUITORII satului
Izvoarele angajează cioban 
în vederea îngrijirii oilor 
proprietate personală. Con
tractul și condițiile de an
gajare se negociază la fa
ța locului. (2899)

DIVERSE

• CU autorizația nr. 4518,
din 6 mai 1991, elibera
tă de Prefectura județului 
Hunedoara, a luat ființă 
Asociația Familială cu se
diul in Hațeg, reprezenta
tă prin Străilă Dorina, a- 
vind ca obiect de activi 
tate preparare și desface
re produse din carne, lapte, 
fructe, cafea, răcoritoare, 
paste făinoase în local și 
ambulant. (3291)

• CV autorizația nr. 6105. 
din 11 martie 1992, elibera
tă de Prefectura județului 
Hunedoara. a luat ființă 
Asociația Familială „San- 
timpex", cu sediul in De
va, reprezentată prin San- 
tamarian Gahricla, avînd 
ca obiect de activitate ser
vice și comercializare a- 
paratură și tehnică medi
cală, electronică, comercia
lizare mărfuri industriale, 
alimentare preambalate, in
digene și import. (3280)

COMEMORĂRI

• I.a 14 maj l<i92 se îm
plinește un an de la ple
carea dintre noi a dragu
lui

CORNEL COCIOBEA

Dumnezeu să-l odihneas
că ! Soția, copiii, nora și 
nepoata. (2888)

• LA 11 mai se îm
plinesc 2 ani de cînd 
moartea nemiloasă a 
răpit-o de lingă noi 
pe scumpa noastră so
ție, mamă, bunică și 
străbunică.

FEIIfcRV ARI 
ROZ AI.IA

Cei ce am iubit-o nu 
o vom uita niciodată 
și o vom plinge mereu. 
Familia. (3288)

• DE șase săptămini. 
„Leul maramureșan" se 
odihnește în glia străbună 
maramureșană. La această 
tristă comemorare, colegii 
de la „Roincamioti” Deva 
roagă pe bunul Dumnezeu 
să-l odihnească în pace pe 
regretatul lor coleg.

Mill \l ( \ G.VV RII V
(G VBI)

(32a3)

• SF. împlinește un an 
de cînd a trecut în nefiin
ța

G1IEORGIIE RADU
Nu te voi uita nieio.l ita 
Soția. (3265)

• AU trecut 4 «ini de 
cînd scumpul nostru soț. 
tată, socru și bunic,

IONEL MAȘAJ.Ci» 
ne-a părăsit pentru Io - 
deauna. Nu-1 vom ui*a 
niciodată ! Familia. (326. i

SOCIETATEA COMERCIALA 
,.SANSERE“ SÎNTANDREI S.A

f

Asigură zilnic pentru vînzare, in cantități 
nelimitate și varietăți de culori, garoafe la pre
țurile :

lei firul garoafe extra ;
lei firul garoafe I-a ;
lei firul garoafe a Il-a.
agenții economici ca capital privat 
livrările sc fac de la Sera Sintan-

15
10
5

Pentru 
și de stat, 
drei.

Preluăm comenzi pentru coroane și aran
jamente florale la prețuri avantajoase, prin 
magazinul nostru din piața Deva, precum și 
direct la telefoanele 21211, 21052 și 61180.

Tot in această perioadă, asigurăm răsaduri 
dc tomate, ardei gras, varză, vinete și castrave
ciori, repicat în cuburi și nerepicat. la prețuri 
avantajoase. (540)

<

• S.C. MISS ALI
CIA angajează prin 
concurs două croltorc- 
sc. Informații într< o- 
rcle 10—17, sediul fii- 
mei, str. 1 Decembrie, 
nr. 29 (lingă Procura
tură) (329 )

• ÎNREGISTRĂRI vi
deo de calitate pentru di
ferite ocazii. Deva, telefon 
toi 15. (30(13)

• STIMAȚI PRIMAR'
Societatea comercială
PROD ANDEZID SUI.. ca
riera Valii i Arsului, cu 
sediul in Crișcior, telefon 
56117, vă pune la dispozi
ție piatră conc.'is.ătă, indii 
si v , transport pentru intru 
ținerea și refacere.» dru
murilor clin administrația 
dumneavoastră. (32. II;

• C VUT urgent lemeic
pentru îngrijii" copil un 
an. preț rivant.’ijos. Băile,i 
Maria. Hunedoara, str. I'i 
nilor, nr. 2, bloc II ap 
62 (2803)

1

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AI’ROMAT“ S. A. ARAI)

VINDE DIN STOC URMĂTOARELE

* laminate profilate • table diferite gro
simi • oțel beton • sirme diferite dimensiuni
• materiale lemnoase S vopsele * diluanți
• geamuri trase 2, 3, 4 mm • geam armat alb
• clei de oase • folie solar • ( lirele trapezoi- 
dale * rulmenți și altele.

Oferim societăților comerciale de stal și 
particulare servicii economice de aprovizionare 
și juridice, pe bază (Ic contract, la prețuri a- 
v antajoase.

Relații suplimentare la sediul societății din 
ARAD, calea Aurel V laicii, or. 41, telefon 
31676 si la serviciul desfacere, telefon 355(16.

(538)
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SOCIETATEA COMERCIALA
„EURO V ENCS“ S.R.L. DEV A

V iude materiale de construcții rezultate 
din demolări (țigle, cărămizi, bolțari, căpriori, 
grinzi din lemn, lațuri, seînduri etc.).

Informații la telefon 17023, Deva, după 
ora 16. (521)

II
I
I
I

TIPOGRAFIA „ASTR V*
1) E V A

bdul Dccebal, bloc N, parter, telelon 19372
Execută prompt și de calitate orice tip dc 

broșuri, ștampile, lucrări legătorie 
dosare, mape, legat arhiva 
XEROX, 
cei ce pornesc pe drumul 

in nitimpinare toate

ele.) si
imprimate,
(legiiimații,
multiplicări

Pentru
zării, executăm
matele necesare.

Cartea noastră de vizită: profesionalism, 
seriozități*, promptitudine. (510)

MACON — S.A. 
str. Sintuhalm, 

Valorifică prin licitație 
durata de serviciu expirată 
grupele III, IV, V . VI și 

Licitația va avea loc pe 
9.ora

tractor 1010DT 
pornire 1 400 000 lei ;
autobaza ulantă 16 Io preț pornire
412 000 lei ;
cazan CR. 9 ;
ARO 10 — I to — I buc, preț dc por-

I buc — preț dc

SOCIETATEA COMERCIALA 
PRODSERCOM S.R.L. DEA A 

str. A. Saguna, nr. 2 
OFERĂ SPRE VÎNZARE :

• cafea boabe in ambalaj dc 40
I 050 lci/kg pentru alimentație publică 
lei/kg pentru unitățile alimentara ;

• faianță la comandă, culoare, 
cantitate cu un adaos comercial de 
la sută.

Comenzile se primesc la telefon
zilele de luni—vineri, între; orele 10—13.

(544)

l‘R. 
si 1

la 
020

calitate, 
numai

11518,

II

COOPERATIVA „MOȚI I/*
B R V I)

Închiriază, în colaborare cu cei interesați, 
conform Ilotărîrii U.C.E.C.O.M. nr. 4/21.09. 
1991, spațiile dc la parterul complexului vechi 
din Gurabarza, rămase disponibile.

Relații la sediul cooperativei, 
Cuză Vodă. nr. 3, telefon 50688.

din str. 
(•5t3)

„STRElUL“
i N
. A. V laicii, n r.
DRGENr\ 
auto-moto.

n* vu- i

I
»

I 
II 
r i
I 
i

COOPERATIVA , 
C A L A 

cu sediul in Calau, str.
ANGAJEAZĂ DE

• responsabil secție
Informații suplimentare la telefon 30031.

(512)

2

SOC IE TA TEA COMERCI AL/V 
„MERCUR" S. A. BRAD 

ORGANIZEAZĂ
iii (lata de 12 iunie 1992, ora 10 

LICITAȚIE PUBLICĂ 
la sediul societății, pentru vînzare de 
• mijloace fixe.
Relații suplimentare la telefon 50958. 

(511)
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întreaga răspundere pentru conținutul 
articolelor publîcato o poartă 

aulortl acestora.

TIPARUL!
S.G. „Polidava- S.A.

Deva, str. 22 Decembrie 257
5 
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