
Spălarea mâinilor
i _ ......_  j
|  Patimilor şi a Răstigni- cenţi, un roman prag. ţ  
* rii, încheiată cu apotco. matic, ^intransigent şi*  
l  tica înviere, are un e- dur, peste toate si an-1  
J pisod crucial, când se tisemit, asemenea m âjo. Jf 
T decide de fapt soarta rităţii romanilor convinşi! 
1 lui Iisus. Este momentul că Imperiul lor e sub- 1  

t  în care într-o încercare minat de un perpetuu ş i f
iudaic, ţ  
obse- i
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Parohia Ortodoxă Ro
mână Sf. Nicolae din 
Hunedoara, , cu ocazia 
Sfintelor Sărbători ale 
învierii Domnului, adre
sează tuturor credineio. 
siiior de pe meleagurile 
tiunedorene Praznice Fe
ricite, cu sănătate şl bu
curie, însoţite de tradi. 
ţionalul salut creştinesc 
si românesc „HRISTOS A 
ÎNVIAT

Totodată, aduce la cu. 
noştinţă eă marţi, 16 a- 
orilie 1996, a treia zi de 
Paşti, la ora 16, întâi 
Stătătorul Eparhiei noas
tre, P.S. Episcop dr. T i. 
rnotei Seviciu, va Sfinţi 
şi va pune piatra de

i i

temelie a noii Biserici cu 
hramul ..Sfânta Treime" 
din cadrul Parohiei noas. 
tre. vt . ‘ţ f ’ %

Pe această cale, facem  
un apei călduros către a -  
genţii economici, bancari, 
credincioşii care doresc 
să sprijine construcţia a- 
cestei biserici, să depună 
obolul lor în contul P a . 
rohiei Ortodoxe ŞI. N i. 
colac din' Hunedoara, cu 
menţiunea „Pentru con
strucţia bisericii „Sf, 
Treime", c o n t  nr. 
1510996061668, deschis la 
Banca Română d e Dezvol
tare, Filiala Hunedoara.

-Cu-^mulţumiri din par. 
tea preoţilor.

Sfintele S ă i& âta ii 

ale  S a r ie iii  Dem nului
ne oferă prilejul să ne bucurăm 

cu toţii ca drept credincioşi creştini
-Prin învierea Sa, Mân

tuitorul Iisus Hristos ne 
îndeamnă ş̂â ■credem în 
învierea morţilor şi In 

.viaţa veşnică. De ce 
. n-am crede şi într.o via. 
ţă mai bună şl mai dem
nă,- cu cât mai multe 
satisfacţii şi împliniri, pe 
■are partidul nostru se 

străduieşte s .o  edifice.
Datoria noastră este să 

credem şi Dumnezeu, de.

sigur, ne va sta în aju
tor, binecuvântând cre
dinţa şi rugăciunile noas,.' 
tre.
, Sărbători fericite tu .
turor concetăţenilor ju
deţului Hunedoara, linişte' 
şi voie bună!-. ..

Dr. MIHAIL RUDEANU, 
Preşedintele 

Consiliului judeţean 
Hunedoara al P.D.S.R.

I

\ |

Pentru Spitalul din Hunedoara

O importantă donaţie 

din Olanda

I FLASH? ceţgţenii ce cresc u n i  
mare număr de anima-J 
le se numără NicolaeI
Simina, Teodor Dara,!

« ,  . Gheorghe Codrin, A - l
u •.Insăm â»tăn . O veste „ a *  Dan, Claudiu L u ţ i

. ■ * » » >  ^  ? foara’ ^  Raţiu Morar şi m ulţii 
S.G. Agrocom Haţeg s-au alţij (Tr ’ ■
cultivat până acum peste ■ ", :
150 ha cu orzoaică, • •  Acoperim toate
plante- furajere şl car. traseele. în  Autogara ■  
tofi. Firma mal are din Brad schimbăm" 
de însămânţat, începând câteva impresii • cu dl 
din decada â  doua a a .  Ioan Sicoe, * şef de co_ 
cestei luni. o  suprafaţă Ioană. De la  d .lu i a- 
de 200 ha cu porumb, flăm: „Astăzi avem 12 
(N. T). ■. autobuze active. Aco.

•  Zile libere pentru P fl™  20 de ^ aseen L,aî  
, elevi şi studenţi. Cu CluDNaP°“ - Deva'n , ^ i  

ocazia Paştilor elevii vor
fi scutiţi de frecventa. Piatra Tomeşti H ălm a-l 
rea orelor vineri (12 a- | 1U- ° b^ a etc|
priliej şi luni (15), ur. f a?em totul P0»*™ 
mând să recupereze o- W  f  Calăî ° rcf ' |
rele de vineri In, ur. “  autobuzele . noastreI
mătoarele săptămâni. r bv .ţ '" |
Studenţii beneficiază de călătoriţi . (O . ).
3 zile libere (fără sâm- •  Scandalagiul s .a  p o - | 
bâtă şi duminică), pe- tolit. Recent, Judecă- ■  
rioada fiind stabilită de toria Brad l .a  sa n cţio - | 
instituţii, potrivit p la . nat cu o luriă în ch isoa-| 
nurilor de învăţământ re contravenţională p e |  
ale fiecărei universităţi, numitul Vasilică R om ică| 
Aceste zile nu sunt con- Zaharia, din Brad. Mo. 
siderate vacanţă, deci tivul? ‘ In repetate rân- 
pentru ele Studenţii vor duri acesta provoca scap. 
primi bursă. (V. Rr). dai şi îşi alunga soţia 

" •  Avere. Peste 70 de din locuinţă. Se speră
familii din comuna Bu. că această sancţiune va; 
ceş act In prezent câte fi recepţionai 
trei vaci sau mai multe tare de el şi, se va po 
în lactaţie. Printre ţoii. (Al. J.).

disperată de a se pune ocult complot
i  la adăpost de previzi. Cum se vede, ____
l  bile mustrări ale conştiin. sia „complotului iudaic" ̂  
1 ţei, Pilat cere uri vas are rădăcini adânci t a r  
| cu apă şi se spală pe istorie, răbufnind peri. | 
ţ  mâini în faţa mulţimii odic - până in zilele noas. f  

inflamate. Prin acest tre, azi ca şj atipici,? 
gest el consfinţeşte o . fără veste şi fără ra. * 
sanda, iluzionându.se în ţiune, unde nici nu 
acelaşi timp eă ar putea aştepţi. In cazul pro- 
rămâne în afara res- ccsuiui lui Iisus.-Pilat se j. 
ponsabilităţii. Zadarni. afla însă într-o situa. ( 
eă iluzie, inutil gest. Dar ţje specială, obligat să f  

|  de unde ideea lui?. se decidă între respec- f
* Spălarea mâinilor e  tarea Unor principii de»
* un gest ritual, comun dreptate, faţă de care,*
I mai multor religii care ca ofiţer roman, avea t

tei
i

consideră apa ca element totuşi 
sacru şi purificator. în pect,

I 1 
I I

un minim res.  ̂
şi între reali ta- *

* 
I *
I*■M E jţfT A L IT A T I

majoritatea" cazurilor, el tea politică a momen.  ̂
are o motivaţie igienică, tului: iudeilor acestora, |

1  ̂ disimulată în raţiuni de atât de deosebiţi de toa_* 
* ordin religios,. La evrei, te seminţiile din jur, ?

I
te seminţiile j-..*,.
cu monoteismul lor, cai * 
sabatul f  i , ritualurile L 
lor complicate, indisci- î 
plinaţi şi imprevizibili, I 
tiu trebuia să li se dea f  
cu nici un preţ motiv ţ 
pentru o ~ nouă răzvrăti. *■ 
re. Şi în această în- i  
cleştare dilematicâ, prins J

tatăl se spală dfe trei ori 
pe mâini în timpul m e. 
sei familiale de Paşti, 
în momente bine sta. 
bilite de un ritual mi- 
lenar. Totodată, In drep
tul ludaio, spălarea 
mâinilor e un moment 
simbolic în ritualul de 
expiere a omorurilor cu între presiunea m ulţii i‘ 
autor necunoscut: re_- mii potenţial agresive şi * 
Drezentanţii cetăţii celei interesul politic şi, pe* 
mai apropiate de locul de altă parte, între con- * 
unde s.a  descoperit cri- vingeren intimă că Cel * 
ma îşi spălau mâinile adus in faţa lui era ţ.

nevinovat, îi mai par- i 
vine şi mesajul enigma. î

- i n  T

I 
i

îcţiune v a l 
ata câ a . l

i
i

tic
lui

deasupra - victimei, în 
semn de nevinovăţie 
pentru sângele vărsat 

(Deuteronomul. cap. 21).
Practica era cunoscută, 
ctt diferenţe nesemnifi
cative, şi la greci şi
romani. Aşa se explică 
ş i gestul lui Pilat din I
Pont. caro nu era u n -------------      |
caracter laş - şi ezitant, *
ci, aşa cum rad de (Continuare în pag. a 2_a) ♦

al Claudiei. soţia | 
„Nici, un rău să + 

nn-i faci Dreptului *. 
Aceluia, eă mult am •

RADI,' CIOBANL r

Dorinţele unui ministru

In anul 1994, familia Jan şi Johanus D yjkstra l  
. din BOXTEL,  OLANDA . prin intermediul doctorului, |  
|  M. Crăciunescu a venit cu prim ele ajutoare cu me- J 
- dicamente pentru spitalul din Hunedoara* Atunci a  I 
I văzut proiectul construirii în  incinta Spitalului din  > 
' Hunedoara a  Qapelei Ecumenice, prim a de acest genA 
|  din ţară, un lăcaş de cult, unde se poate confesa şi J
• ruga orice am, indiferent de religia sa. Acestei Ini- |  
j moaşe fam ilii l-a plăcut această idee şi au ţinut să * 
I sprijine conducerea spitalului prin  donarea a  1&0Q0 î  
; de guldeni (peste 82 milioana de lei), bani ce repre- |  
| eintă contribuţia cetăţenilor din BOXTEL pentru |
* ridicarea lăcaşului de cult aşteptat cu atâta dorinţă  '
|  şl pioasă credinţă de pacienţii aflaţi în  suferinţă pe  |  
' paturile spitalului. J
• Mulţumirile credincioşilor, ale conducerii spiţa- | 
\ Tulul diri Hunedoara la adresa acestor admirabili ce-! 
J tăţeni olandezi, a familiei Dyjkstra, a faptelor lor î 
I de profundă căldură omenească, sunt greu de redat | 
? tn câteva cuvinte, dumnealor, aceşti cetăţeni ai res- j 
I pecticel ţări Olanda, fiind amsiâemţi ca prieteni I
* a* Hunedoarei, al românilor. (S. gEBBăf). ;
I________________________   I

Aşa după cum ziarul 
nostru a ' consemnat, ■ la 
recenta Conferinţă 'a_Fi_ 
lialei judeţene a Uniunii 
Vatra Românească, a 
luat parte, în calitate de 
fondator al acesteia, şi dl 
Ioan Ovidiu Munteanu. 
ministru al comunicaţiilor.

Domnia sa a luat cuvân- - 
tul în cadrul manifestă, 
rii respective, afirmând 
între altele că: •  Sunt 
fiu al judeţului Hune. 
doara şi nu voi uita nici
odată acest lucru, oriunde 
mă voi află; •  Nu ştiu 
câtă vreme voi fi rai. 
nistru, dar ara în  inten
ţie, câteva lucruri pe care 
aş vrea să le  duc la  ca
păt; •  Primul dintre a . 
cestea este automatiza
rea telefoniei rurale, 
sens în care avem alocaţi 
200 milioane de dolari;
•  Bineînţeles că judeţul 
Hunedoara se înscrie pe 
primele locuri în  această 
acţiune; •  In Valea Jiu. 
lu i vom realiza un sis
tem telefonia  puternic;
•  Printre primele ac
ţiuni In calitate de m l. 
nistru a fost o vizită îa  
Preafericitul Weocttst, pa
triarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, unde am discu
tat - despre unirea bise

ricii româneşti cu cea din 
Republica Moldova; «  
Se va realiza în curând 
unirea telefoniei din 
cele două ţări surori, Re
publica Moldova va, ţi in . 
elusă în  zona a III-a de 
taxare telefonică. (T-B.).

12, 13, 14 APRILIE
•  l dolar SUA — 2905 lei
•  1 marcă germană — 10î0 lei
•  100 yeni japonezi — 2680 lei
•  t liră sterlină — 4416 lai
•  I franc elveţian — 2395 lei
•  I franc francez — 570 lei
•  100 lire italiene C — *85 lei

ANUNŢ
*

•  ţ in u "  .Borgia" vă 
oferă otravă pentru 
şoareci şi alţi duşmani

a » — — <• • •  • • • • • o o »

Cursuri de relerinţă ale 
României

Băncii Naţionale

ÎN ZIARUL DE AZI;

fjrh

BA N C A - ROM ANA DE COM ERŢ EX TERIO R

' SUCURSALA

Colectivul BANCOREX, Sucursali; Deva urează clienţilor, poten
ţialilor clienţi şi tuturor colaboratorilor cu ocazia Sărbătorilor de 
Paşti multă sănătate şi prosperitate.

I

' . I M



(Graur» « •  pag. «} Termen pe care ş»J în
suşeşte fără ezitare » .  
tunel când cere vasul
cu apă* du pa cum nete. 
se din relatarea evan- I 
ghelistulul Matei: JŞi f  
vizând  Pliat e l  tiu ite  ? 
r a  foloseşte, e l M i '  
« a r e  tulburare se fae»,
fo ind  a»ă, ş l#  «pătai
mâinile 
(Oii, zicând :
sw»t, de sângele Ora». , 
toiul Acestuia. Voi raiit
vedea**, [ni--; ţ

Morala tatâmplărib va-L  
labilă până In zSelel 
noastre, este că spăla. |
rea mâinilor nu poate î
reduce tâ  tăcere glasul *
conştiinţei. Căzut fn *• 
dizgraţia împăratului Ca-£ 
ligula. Pliat e surghiunit I 
în Galia, unde îşi puhef 
capăt zilelor în a n u lî 
41. J

* **• *■■?**■*-. * « • * * w**--*. **+?»■ * ~

suferit «zi, In vis, per», 
tn» Bl". Asta însă era 
prea  m u lt De vise nu 
dra dispus să  ţină sea
ma. Un d v is  romanus, 
pe deasupra ş i  oştean, nu 
crede - decăt !n realita
te. Jn ceea c e  »  eor». 
e r e t  palpabil, vizibil. 
Abstracţiunile si îndeo- 

• sebi visele erau apana. 
iu l grecilor ţi ai acestor 
ludei îndărătnici. Şi 
t i  femeilor desigur. Ceva 
f e t i  tot reţine din a- 
uertismentul Clattdiei, 
seva ce  îi' întăreşte pro
pria convingere c ă  Cel 
pentru care i se cerea 
cu atâta înverşunare 
osânda era „un Drept*;.

Apărarea
Împotriva

După cum bine se cu
noaşte, pădurile reprezin. 
tu una din cele mai 
preţioase bogăţii ale ţării 
noastre, datorită multi
plelor funcţii pe care ie  
au, fn  special privind e_ 
chilrbrul ecologic. Este 
firească, deci, grija deo
sebită pe Care să o aibă 
fiecare' cetăţean faţă de 
ocrotirea şi apărarea pă. 
durii in mod deosebit, pri. 
vind emiterea oricăror 
pagube nă»Şşţe*: de in
cendii. !.........

Pornind" de la acest con. 
siderent şi a4â«d în ve
dere că In acest ano. 
timp gospodarii fae cu
răţenie, atât In" grădini, 
cât şi pe: 'pajiştile na. 
turale care sunt situate 
în zone limitrofe cu pă
durile. ceea ce : constituie 
potenţiale surse de incen. 
diu dl ine. tea  O işan, 
directorul FiKalei Silvice

pădurilor
incendiilor

Deva, face un apel 7  de 
suflet din partea silv i. 
cultorilor pentru a ma
nifesta maximă prudenţă 
faţă de aprinderea fo .  
cuiul în zona pădurilor.

Acest apel este făcut 
cu multă insistenţă de» 
oarece în  ultima perioa
dă s.au  semnalat 15 
cazuri de începuturi de' 
incendii în raza câtorva 
localităţi şi ocoale sil
vice, în special ca ur. 
mare a lăsării focurilor 
ncsupravegheate.

S tru a înlătura orice 
e  In dauna patri

moniului silvic, chema, 
rea silvicultorilor faţă  
de- toţi locuitorii judeţu. 
lui nostru este aceea de 
a lua peste tot măsuri 
deosebite pentru a apăra 
pădurea de incendii sau 
de alte cauze genera
toare de pierderi. (N- T.).

ETAPA JUDEŢEANĂ A CUPEI 

! COCA-COLA LA FOTBAL
In organizarea Asocia

ţiei judeţene de fotbal 
Hunedoara şi a  Compa. 
nici Coca.Coîa Timiş, îh  
zilele d e  17 şi 18 aprilie 
a.c.’ se va organiza hi 
«tadionul „Cetate" din  
Devtş etapa fod 'ţean i a 
tradlţionnlri c^mpatiţU 4 c  
fotbal pcntrU copii, 
născuţi între I ianuarie 
£982 ş i ■ 31 . depembtie
1983. dotată m  C I9 A  
OOCA-COCA, lă  care 
vor particij» echipele 
tX i:  Corvinul Huneddâ. 
fa , Jiul Petroşani Ve- 
ga Deva, Minierul Certej, 
Fotbal Star ’91 Deva şi 
Casino lila, împărţite în 
două grupe: .

GRUPA A: F .o. Garat, 
nul. Mân. Certej, Jiu l F e . 
troşani; GRUPA Rt Fot
bal Start *9) Deva, Casino 
lila, Vega Deva. ;

Programai foeurttari 
ta 17 aprilie, ora M» F.C. 
Corvinul — Minerul C er. 
tej; 11*15; Start *01 De- 
va — Casino IBa;
16: Minera) Certe* 
Petroşani; 17.15;
Hia — Vega Deva.

La 18 aprilie, ar»  IQt 
F.O, Ctorvtouî — Jiul 
Petroşani; 11,15: Fotbal
Start *0» Deva —  Vega 
Deva. La ora 17: Finala 
Intre câştigătoarele 
două grupe.

Prof. MHiCEA

e DIVIZIA NAŢIONALĂ •

REZULTATELE ETAPEI de miereari: , 0 “
Cluj — Uoiv. Craiova I—I; GL Bistriţa — Inter 
Sibiu 2—0; Ceahlăul P.N. — Poli. Timişoara 1—6; 
F.C Braşov — PolL Iaşi 2—0; Oţelul Galaţi — 
A.S. Bacău 3—1 ; Rapid — F.C. Naţional 1—I;  ̂
Dinamo — petrolul 1—0; F C  Argeş — Sportul 
l —d; Farul — Steaua I—L  v > -V

CLASAMENTUL
1. Steaua 31 20 •  5 74—29 86
2. Rapid 31 18 4 9 57—29 58
3. F.C. Naţional 31 15 «10 50—41 51

.74- Dinamo 31 15 ft i$ 38—31 51
5. Univ. Craiova: 31 14 0 U 38—29 48
0. Petrolcd 31 14 3 14 39—33 45
7. Gloria Bistriţa 31 14 2 13 39-33 •v 44
8. F.C Farul 31 «3 4 14 49—16 43
9. Ceahlăul PJV. 31 13 4 14 31—39 43
10. F .C  Braşov 31 «2 7 12 84—50 43
11. Foii. Timişoara 31 12 «13 52-44 42
12. „U" Cluj . 31 12 « 13 36—34 42
13. Oţelul Galaţi 31 13 3 15 39—40 42
14. Sportul Stdrf. 31 11 6 14 28-30 39
15. A.S. Bacău 31 *13 0 18 34—55 39
16. F.C Argeş 31 U 3 15 #-«* 38
17. Inter Sibiu 31 «MW «h-44 25
18. Poli. lari - » 8 2 20 24—45 27

ETAPA VIITOARE (mâine, sâmbătă!: Umv. 
Craiova — Dinamo; Petrolul — Rapid; A.S. Ba
cău — Ceahlăul; F.C. Naţional — Oţelul; Steaua
— „U" Cluj; Sportul —  Farul; biter W  F.C. 
Argeş; Poli. Iaşi — Gl. Bistriţa; Poli. Timişoara
— F.C.

ÎN MUNICIPIUL BRAD

Am oprit la poarta ora
şului Brad- -dinspre Deva, 
poartă de „intrare în m i. 
nă", pe care scrie „No
roc fcun*, şi am luat stră
zile municipiului la pas. 
Bineînţeles, n.ara avut 
cum ajunge pe toate, dar 
ne.arrt dus până fe ieşi
rea spre Ţebea. ti 

Cum pârâtă municipiul 
Brad 7 Frumos, bine gos
podărit, am zice, tot . mai 
curat. Dar...;"

Ne oprim la piaţă (fo. 
to 1). Aşa arată - băltoa* ' 
crfe din piaţă. Vrând, 
nevrând te întrebi cum  
stăm cu canalele de scur
gere, cu noroaiele

în continuarea raidului

»

nostru vedem lucruri care, 
efectiv, plac ochiului: 
părctileţele din centrul 
municipiului, zone verzi 
curate şi săpate a pri
măvară, ghiocei, panselu- 
te. Dar şi (foto 2 si 3) 
aspecte care supără o .  
chiul. Fotografiile sunt 
l»ate din plin centrul 
municipiului. Deci, nu au 
cum fi contestate.

Continuăm raidul no*, 
tru pe la  alte cartiere 
din municipiu. Vedem 
treburi frumoase, dar şi...

—- Pe Dumneavoastră, 
stimata dle Mihai Cosii, 
na, în calitate de vice- 
prirnar a l municipiului 
Brad. vă solicităm să nă

spuneţi ce se face in m u. 
nicipiul Brad in  acest In- 
ceput de primăvară, în 
ceput căruia ne-am  obiş. 
nuit să-i spunem dă în . 
frumuseţare ş i  -tot mai 
hună gospodărire 7 

— Am făcut un lucru 
în prem ieră: Conclusul 
..Săptămâna curăţeniei". 
Ip  parcurile şi p&rculeţele 
municipiului, pe zonele şi 
snaţiita verzi,’ la  arborii 
si arbuştii ornamentali, 
grădini" de fe stradă etc, 
s_au făcut, chiar dacă au 
test zile d e lam ă pre
lungită, lucrurile de 
primenire pentru viltoa. 
rele noastre flori. Peste 
600 metri liniari am

In Piaţă nu se mai golesc gunoaiele

plantat, şi completat; unde 
era cazul, fe gardurile 
vR. ■ v -  7>-77.

— Vreau să ne facem  
oraşul tot mai frumos. 
Dar pentru aceasta tre
buie să ieşim la treabă. 
(AUREL BOTOŞ, S tr. 
Herţeşti, DT. 10).

— Canalizarea aă fie 
pusă Ia punct, adică să 
fie  folosibili. Că noi plă
tim cheltuielile. (FETRU 
VASIU* str. Trandafiri
lor nr. 9).

•— Noi tace*» tot ce pu 
tem  ca cetăţenii să fie 
bine- serviţi. Dar ' uneori 
nu âveţn motoriu®, * unii 
salariat! mai scapi din 
vedere îndatoririle ce le  
au —  Spunea dl tag. 
FAB1AN OPRî NESC, d l. 
rectorul R.A.G.C.L. -Brad. 
Dar vom face m a i mult 
te  folosul dumnealor, .

... Raidul, nostru prin 
municipiul Brad o  să J  
încheiem mult mal târ
ziu, în  vară acestui an. 
Dar sunt multe de f ă .  
cut în tânărul municipiu 
«hoţesc. Fotografiile de 
alături sunt dovezi os 
nu pot ft  contestate.

GH. X, NEGREA, * 
Foto; PAVEL LABA

Şutau limitate de »  
obţine vreun câştig. P e .  
sîblle netnţt ie geri « i  
şefii. Relaţiile cu capiii 
sa vor îmbunătăţi con* 
siderabil. Partenerul d e  
viaţă devine suspicios. 
Doriţi o schimbare de 
decor. - Vineri, planurile 
dv vor avea succes, et* 
condiţia să nu  vizeze 
rezultate Imediate.

W A U 8 -

Starea dv psihică nu 
este dintre cele mai 
bune; evitaţi discuţiile 
în , contradictoriu. Evi
taţi deplasările, chiar şi 
cele de scurtă durată. 
Sunteţi predispus fe re
acţii impulsive,' deveniţi 
suspicios. Problemele co
tidiene vă dau bătaie 
de cap.

GEMENI

îndemânare în treburi 
gospodăreşti. NU vă e .  
nervaţi dacă duminică 
şefii vă cheamă la slu j. 
hă; este un semn că 
«unteţi apreciat Neplă
ceri în familie din cau
za banilor. Veţi fi ne
voit să plecaţi ta un 
dmm, ceea ce mi vă 
entuziasmează. Veste n e. 
plăcută legată de inter, 
narea te  spital a unei 
cunoştinţe. încercaţi să 
oferiţi mai "multă înţe
legere celor apropiaţi. Nu 
trageţi steri, aşa cura vi 
se propune.

R A C

Dacă vecinii vă supă
ră cu zgomotele ce le  
fac, nu interveniţi. Pă
rintele de sex opus vă 
face un -cadou. Este 
posibil Să plecaţi într.o  
călătorie, dar nu circii, 
feţi fără bilet. Atitudi
nea d v  inconstantă tre
zeşte semne de între
bare. Uh -prieten vă va  
lua apărarea In faţa  
tuturor. Preocupări ar. 
tistice .

L E U  ■

încercaţi unele schim
bări tn  aspectul dv ex
terior. în  familie se 
serbează ceva t i  veţi fi 
pus sâ daţi o mână de 
ajutor. Sunteţi Împrăş
tiat, nu v ă  ţ*reir con
centraţi lâ serviciu- P la
nurile de - -perspectivă 
au şanse de rezolvare. 
Stare de iritare, lipsă  
de răbdare. Nu luaţi 
medibahtente In exces, 
chiar dacă nu vă sim 
ţiţi prea bine. Parte
nerul de viaţă va câşti- 
ga bani.

FECIOARA

Nu faceţi Japeşcufeţil 
căci veţi pierde. Recep
tivitate la chestiunile 
oculte. Aveţi, ocazia să 
finalizaţi o afacere în. 
ţoepută de mal mult 
timp. Veste bună de la 
cineva plecat In strşi. 
nătate. Intuiţie raa?dnţ&. 
Vineri, «F *t bună* căci 
mergi* mentală t i  a .  
iută .M '-totoîvtif 
Wesmqta care sft 
bătaie de cap.

BALANŢA

Nu aveţi nici o şansă] 
să scăpaţi, azi, de cură.! 
tenie. Alcoolul şi tu.' 
tunul nu vă lac bine; P]

m

demaraţi' unele aeţhnrt 
ta rara v j t ţ l  gânăR de 
multă vreme- Energia 
este fe minim, nu 
şiţî sâ vă adunaţi 
d urile. Aveţi nevoie 
odihnă.

SCORPION- 1

Nu-i exclus să vă tn, 
drâgostiţi. Relaţia cu 
persoane iubită evolu
ează bine. Copiii vă 
solicită să Ie daţi aju
tor şi-i bine să ta « .  
cordaţi toată a 
t e  domeniul p 
ideile vă «capă de 
control. Dacă aveţi 
proces, aţi putea a< 
câştig de cauză, 
câştiga bard.

SĂGETĂTOR

Entuziasmul ş i pofta
de viaţă vă vor 
rapid. Relaţia cu  per. 
soana iubită se deteria  
rează. Energie fizică ff  
mentală, dorinţa de 
acţiona fe mod deci
siv. Vor fi aduse 
lumină evenimente 
vă avantajează. Propu
nerea făcuţă de parte
nerul de afaceri vă su
râde. A veţi cheltuieli de 
făcut şi aţineam ajuns 
la fundul picului. Dar 
norocul tftr vĂ părătofte.

Călătariîte din nou fit, 
actualitate. “  ‘
vă
«ori.
particulare, îşi v o r ____ _
dl rentatoUtatea. Neta-
teiegieri eS|% 
de vîaţă i # ' !: ta', f  

pnşten vă «a 
s i  trageţi s fo r i,, ,def 
cestea sunt soluţii 
de moment,

VĂRSĂTOR

Prudenţă, căci şt  
persoane care vă vor j 
răuL Nimic nu justifi. 
că starea dv psihici 
nu dintre cele raa 
bune. Relaţiile ca prie- \ 
tenii se mal tmbunâ. > 
tăţesc. La serviciu, lu- ! 
crurile iau o  întor 
tură neaşteptată, căr 
vă favorizează. " Fiţi 
Insă prudent. V i . *e v»j 
seam a;.o .viză de | t i e . ' 
care fn străinătate.

tra
nou
nu vă alegeţi cu 
Prudenţă căci 
suferi pierderi 
cidenie. Evitaţi 
ţlile, chiar dacă ţ  
neţul de afaceri 
cere."’ ;' ‘ " *•’
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de compoziţia peste carne, 
se rulează şi se leagă cu 
sfoară, se unge şi se dă la 
cuptor 50—60 min., stro- 
pindu-se din când in când 
cu sosul format.

iua care 
uneşteMântuitorul şi femeile sfinte

. Credinţa noastră orto- ria, îndurerata sa mamă,
(tex* proclamă deplina precum şi celelalte femei 
egalitate între bârbat şl care cr- sau fet £1. Plârv-
ieţsteie, existând această gând şl tâaguindu-se fe-
teărturie chiar In Biblie. meii* sfinte an stat lân.
Este ştiut că femeile sunt gă cruce, au rămas şi

credincioase, eă p rin  lângă mormântul Mân-
ftrăâaniile lor dăinuie a- tuitorului.
lături d e datini, de obi- învierea, cea mal ma- 
« e M  şi credinţi. re m in t e a  m al spunea

Suntem în Vinerea Pa. părintele Galeriu, este
EmUor. ziua răstignirii lui pentru noi, măritorii. S-a
Usns. Părintele Galeriu petrecut duminica ditni-
şpunea că pentru Mân- neaţa, a treia zi după ce
«Uter adevărata minune Domnul Iisus •  fost pus
Eu este aceea de a  i i  In- In mormânt. Când Maria
Ufta* t e  morţi, El având Magdalena şi a lte femei

S e apropie cu paşi re
pezi Sărbătoarea PaşteM . 

- Pentru Întâmpinarea ei oa
menii se  pregătesc d e  zor... 
Totul trebuie *â fie per. 
fect In această zi. "

Dar Paştele nu Înseam
nă numai o  casă supercu- 

. rată şi o masă încărcată.
Paştele este ziua care u . 
neşte 1 în această zi, oa
menii Uită d e  vechile cer- 
tort ş i  dându-şi mâinile 
rostesc „Hristos a  Înviat 
Intr-adevăr, in această zi 
Hristos . Învie în  inimile 
tuţuror, f% e i albi sau ne- 

•* gri, bogaţi sau săraci. De
/ Paşti toţi sunt fericiţi, ere-
1 dinţa în Dumnezeu îi u .
ţ neşte. In această zi con-
i tează dragostea, iubirea
) pentru aproape,-înţelegerea,
1 armonia...
|  Sărbătoarea Paştelui ţese 
7. nevăzute punţi între ini.
V m ile oamenilor, îi uneşte
ţ  mai mult ca alte sărbători,
i pentru că Iisus înviat pen-
J tru toţi şi.a revărsat dra-
ţ goştea peste Întreaga su-
I fiare omenească. De Paşti,
r familiile se reunesc, oa.

, w  I menii se adună, ciocnesc
privea din ţ un- pahar de vin  sau un

• i ou roşu, gustă o felie, de 
1 cozonac.^ N-are cum să-nu
ţ fie aşa, căci Paştele e ziua
1 care uneşte.

fe te i 81 a fost si moa
ră, dândU-şi viaţa tei iu
bire pentru noi, pentru 
a ne ispăşi de păcate. De 
«ceea a -răbdat batjocu
rile şi chinurile atroce 
«16 răstignirii pe cruce.

în  tot acest timp i-au 
Stat «lături Fecioara Ma-

Scrisoare

Mă gândesc la tine, drag să_m i- aduci, de asta îţi i 
Iepuraş, încă de când scriu aşa târziu. Mi-a J 
Moş Nicolae şi Moş Cră- plăcut mult cartea aceea |  
cidn îşi luau rămas buri mare cu poveşti, cu o i  
lăsându-ne fiecăruia câte mulţime de poze colora. , 
ceva în ghetuţe ori sub te; pe care am văzut-o 1 

bradul împodobit. Pe ti- în librăria de lângă blo- l  
ne nu prea ştiu cu ce să cui meu; dar şi ursuleţul t 
te aştept; probabil cu câ- acela drăgălaş ce stătea 5 
teva Ouă roşii pe care o singur şi ne I J “
să Ie pun în coşuleţul din vitrina unui magazin, 
paie al bunicii. Şi dacă Ştii, mai erau şi nişte 
o să reuşesc, ţi-aş pregă- jocuri cu biluţe şl cu câr
ti un culcuş moale şi cald tonaşe acolo, la un ma
ca să stai mai mult cu gazin din centru, cu care 
mine şi ca să ai unde mi-ar plăcea să mă joc. 
poposi după atâta aler- Tot acolo am văzut... 
găturâ şi osteneală. Căci Dar poate că tu te-ai 
îmi închipui că vei tre- gândit la altceva sau 
ce pe la toţi copiii, nud poate că nu.ţi ajung ba- 
aşa? Mămica spunea că nli pentru toate. Până la ţ 
numai cei cuminţi şi as- urmă te descurci tu cum- j 
cuitători vor primi sur- va, Iepuraşule, ca să reu- t 
prize de la Iepuraş, dar şeşti să ne mulţumeşti J 
eu ştiu că şi prietenii pe toţi... ‘
mei care-s. mai neastâm- Eu te-aştepi la fel ca.u i 
pârâţi te-aşteaptă de fiecare an i i.

• ■ ... \
Nu m-am putut hotărî (Un c o t e  (aproape) ţ 

până acum ce să te rog cuminte) (

g-fc.... v  i  v  j *  scoate osul, se bate pulpa, se
K n  T I  J a  T Q  T 1  condimentează. Ceapa toca- 
L r i X U U l C I  I I  tă, ficatul -opărit şi tocat,

: _ ciupercile fierte şi tocate
f | 4 »  D A n  |  n  se călesc in «Iei. După că.

( V / eire se  adaugă pesmetul,
*  .  .. . . orezul fiert, ouăle, verdea.
P K A J IT U R Ă  C U  ţa, sâre şi piper. Se întin- 

N U C A  D E  C O CO S  

prăjitura se face - din 
«fentă foi, un blat şi o  cre
mă. ’

FoUe: 250 g făină; 150 
g u fil 1 ou, o lingură ca. 
cao. Se face un aluat, se  
împarte în două si se în- >  ,
tinde. Prima foaie se a- 
şază Intr-o tavă şi peste 
ea se pune următorul blat: 
şâse albuşuri se bat spumă 
cu 250 g zahăr, se adaugă
200 g nucă de cocos şi 2 ir  Q
linguri de făină. Peste a- - f  Că _  A
cest blat $e aşază foaia a  I ^ ___V\
doua şi se dă la cuptor. 1

Crem a: 6 gălbenuşuri, 20# ’ \  V s T >

£ zahăr ş l 3  linguri t e  \  Q x  '
pte se fierb pe abur pu- \  *  — |

■  LENEA PAŞTILOR*
este Şi cea m al însemnata dirTrSrfn. ^  77

e i l e ^ s ă S ^ d e ^ t 1̂  « a  fier îte te  p e s t e i .  £ £  A w
nerii se îmbracă de săr- ^  J ?
bătoare. Feciorii se adună cu ® glazurS «acao- ^
ş i pornesc spre biserici 
unde sunt binecuvântaţi, 
pentru ca apoi . să poată 
porni din casă în  casă, a-

MIIIAELA GLIGOR, 
Brad":

Obiceiul vopsirii si în- 
condeierii (închistririi) ouă- 
lor are mai multe expli
caţii, aflate fe» tot atâtea 
legende. Kie sunt legate 
în primul rând de chinu
rile lui Iisus, de sângele 
său nevinovat,/vărsat pen
tru păcatele omenirii. Una 
dintre aceste legende spu
ne că cele dintâi ouă roşii 
le-a făcut Martir Magda
lena, pentru a-şi bucura 
surorile şi. rudele.

chemării „Veniţi de luaţi 
lairoiaa i“

l* «ona Sucevei «a o- 
biceiul ca to această noap. 
te să se aprindă tocuri, !n- 
cmjunta d* oameni, tn 
amintirea stfiiâor din lu-
iu l marfffiăatifM lui |isS«
Din timp ţărăncRe pregă-

de la Pate se păstrează 
din an In an, uneori şl 7 
ani, servind ţa vreme de 
grindină, să totoarcă pia
tra.

«cesesiâ- ai. S e  sptate «* m

g
t tepă ce au ascultat 
M  ca la ieşirea tei 
rieă teteri seara <»- 
i| să meargă cu iumâ- 
mwea aprinsă până «casă; 
«pte să înconjoare eas« te 

E ort, făcând cruce eu lu
mânarea pe pereţi, în cele 
fiitrit Pârii ale casei, pen
tru eă sa fie ferită acea 
tacuiaţă de tec, te trăa- 
tet sau de boli.

Dacă plouă in Vinerea 
mare. se zice că anul va 
II m ănos; de nu ploui, a- 
« « t «a  f i neroditor,

■  tiOAPTEA INVIEBÎL
E* tnlezui nopţii t e  sâra- 
iă ţâ  spre duminică Începe 
slajb* învierii Ia care na* 
d a n a  - participă în număr 
foarte mare, răspunzând

dna VOICH IŢA)

•  PULPA DE MIEL 
UMPLUTA

 ̂Sunt necesare: o  ftolpă 
t e  ?S4 g , 260 g ficat de 
m iel, 150 g ceapă, 50 g orez, 
260g chiperci, 56 g pesniet, 
IM!g ulei, 2 ouă, o  legătură 
verdeaţă, sare, piper. Se

•  V inari, 1 2  ajpriîie 1 9 9 6



Patimile şi răstignirea
iar pe umeri o cruce m a-ţ  
re de lemn, pe care l-au*  
silit să şi-o ducă singuri 
pe Muntele Golgota. Răs-Î 
tignit, Hristos a fost b a t-ţ  
jocorit. Şi-a ridicat och ii!  
spre cer zicând „Părinte, !  
iartă-i că nu ştiu ce fâc“. f  
Lângă cruce se.aflau  F e -4 
cioara Maria, Apostolul * 
loăn şi nişte femei că r e i  
credeau în Iisus. Cu to - i  
ţii plângeau, 1

D e.a lungul veacurilor, oul, spun specialiştii, era 
considerat atât simbol al luminii, cât şi.. simbol al 
primăverii, când natura renaşte la viaţă, la  fel cum  
din materia închisă în  ou răsare o nouă viaţă. Pentru 
creştini, oul este expresia faptelor petrecute cu două 
milenii in ur mă pe, Golgota,'fapte exprimată m cu
vintele „Hrikos â  înviat din morţi, «a moarte^ pre 
moarte călcând" i Pr^ft ’muşrtea şi învierea sa, Hris. 
tos a dat omului posibilitatea să se ridice de Ia sta
rea de păcaţ, la o âţarg de îndumnezeire, harică. Oul 
roşu, pe care îl vom avea în mână la sfârşitul aces
tei săptămâni sau Pe mesele noastre, simbolizează 
tocmai aceasţă transfigurare şi înnoire a omului re
născut, la o viaţă de sfinţenie şi de dreptate, în

Moartea şi îngroparea
de la Pilat. L-au înf ăşu- * 
rat intr-un giulgiu curat ţ  
şi l-au înmormântat. Pes- i 
te mormânt au aşezat Of 
piatră mare. Punerea în * 
mormânt o sărbătorim tot L 
în Vinerea Maire, printr-o l  
sluj bă aparte. Iar seara f" . f
se slujeşte In biserica Pro- J 
hodul Domnului. T

A?}, în Vinerea Mare, 
patimile lui Iisus Hristos 
au luat sfârşit. La ora 
12, întunericul s-a lăsat 
peste tot pământul. Iisus 
a strigat: „Părinte, în 
mâinile Tale. îmi încre
dinţez Duhul Meu I “ Spre 
seară au venit Iosif şi 
Nicodim, cerând trupul

Nu o dată 1 am întâlnit, 
>’< < istă s«f C •>, nă o
menii satului la slujbele 
ce au loc în biserica orto
doxă, dimineaţa sau sea
ră, deşi acasă sau pe câmp 
este atât de mult de lucru. 
Săptămâna Mare este o 
.> ii *'id ^ e i  a* poi tar ă 
în • • i>a spirit i?5i. , local
nicilor, pentru a m o cinsti 

im *.• uvine — prin t a- 
diţ * post şi fU1 ăe iune f 

! 1 Biserica ort • l > ă lin  
Sîntandrei, marţi, la ora 
opt di rin.-- sa. s ui ba ei? 
deja începută ,Jn fiecare 
zi din această săptămână, 
ou- spune preotul paroh 

Teofil Popovici, au loc sluj
be dimineaţa care se mai 
c şi „ceasuri“ a
şi seara* cărora li_se spu
ne1 „denii". De asemenea, 
dimineaţa şi seara, ori când 
localnicii pot să vină la 
biserică,, au loc spoveda
nii." La spovedanii vin oa-

ierea Paştilor.
, — Când se vopsesc ouă
le ? ,

— în  Vinerea Mare. Cu
lorile roşie, albastră sim
bolizează urmele lăsate pe 
trupul Mântuitorului de 
cei care l-au . schingiuit 
înainte de moarte.

S A T U L  IN S A P T  AM ANA MARE
Tradiţie, post, rugăciune

Biserica din Tomeşti.' F oto : PA VEL LAZA

* m v  •  m m m  * mm m  w mm m  * mmm * mm m  •  mmm » mmm •  m m m  /  mmmm m s m

1

„Satul respiră 

eternitatea"
Da, satul respiră eternitatea ! Mai ales în preaj 

ma şi în tim pul marilor sărbători care marchează 
comunitatea umană de-a lungul unui an. Ritualul 
după care aceste momente sunt trăite se pierde în 
neguri de veacuri. Instituţia care polarizează exis
tenţa oamenilor, trăirile, faptele lor, este biserica 
străbună. Spre ea se îndreaptă privirile şi atenţia 
sutelor de suflete ce alcătuiesc satul, fn ea işt pun 
nădejdea. Ea, martora la bine şi la rău, martora mo
mentelor importante ale vieţii — naşterea, căsătoria, 
trecerea în eternitate !

Acum, în Săptămâna Patimilor, satul respiră 
mai m ult ca oricând eternitatea. Asemenea suferin
ţelor îndurate de Hristos, satul trăieşte in post şi 
rugăciune. Iar la sfârşitul Postului Marc, marea dez
legare oferită Se sărbătoarea Paştilor, de slobozirea 
la frupt, de bucuria Învierii Domnului. Cuvinte m e
morabile a scris despre această perioadă marele 
Octavian Goga, care, asemenea lui Lucian Blaga, a 
înţeles cum nu se poate mai sem nificativ că „satul 
respiră eternitatea

„Vinerea patimilor, pe inserate... Din biserica 
satului, unde s-a săvârşit slujba îngropării lui Iisus, 
ţăranii ies amestecaţi, bărbaţi ş i  femei, păs
trând după vechiul obicei toată rânduiala ierarhică. 
Dinspre pădurea de fagi unde s-a prăvălit soarele, 
coboară umbre cernind culmile şi prin sita lor, răz
leţ, licurici trentvrători se ivesc împrejur. Sunt lu
mânările care se aprind, l<ţ morminte...

— Da, biserica trăieşte încă în sufletul ţăranilor,,. 
Ea adăposteşte totuşi o concepţie morală, un labo
rator sufletesc în acţiune permanentă. Ţăranul, sub 
ocrotirea ei, il văd trăind o viaţă cu orientări, sigure 
în domeniul binelui şi răului şi cu .o tendinţă de 
abstracţiune care-i pune lumină în ochi şi cumpăt 
în judecată“.

Desene de Dorina Itul Crâng.

nicii tradiţia postului în 
această perioadă ? 1 

— Oamenii în vârstă îl 
ţin cu rigurozitate, gestul 
lor influenţând în mare 
măsură şi pe cei tineri. 
Postul are un -rol purifi
catori. însemnat. Sâmbătă* 
la ora 18, se desfăşoârâ 
Molitva de Paşti, După a- 
ceea, păşteriî trec la tă-

xd 
la

, au loc spoveda- 
spovedarfii vin oa

meni- maturi, dar şi copii. 
— Mai păstrează local-

— Când are loc slujba 
de înviere ?

—  La miezul nopţii, 
sâmbătă sp re: duminică — 
la Sîntandrei, iar la ora 
2 noaptea — la Sîntuhalm,

localitate care ţine de pa-
.. noastră
O tradiţie puternică cu

noaşte comuna Orăştioara 
de Sus. Aici stăm de' vor
bă cu preotul paroh Tra- 
ian Crişan, un slujitor de 
seamă al altariiiuij dar şi 
un- harnic gospodar.. Să 
menţionăm că Biserica din 
Orăştioara de Sus pe care 
o păstoreşte a fost repa
rată în urm ă, cu un an şj 
sfinţită. Urmează ca în va
ră să se încheie reparaţii
le la  Biserica ortodoxă din 
Bucium.

Săptămâna Mare a în
ceput pentru noi o dată 
cu Duminica Floriilor. 
Miercurea, in salul Bucium 
se aduc Pastile în biseri
că şi are loc slujba celor 
12 evanghelii. In Joia Ma
re se aduc Paştile fn Bi
serica din Orăştioara de

Sus. Vinerea se oficiază 
punerea , în. mormânt şi 
slujba ceasurilor. Seara, la 
ora. 19, âre loc prohodul 
I Bucium iar I* Orăştioa 
ra de Sus, la ora 21.

— Aici există o impre
sionantă, mişcătoare tra
diţie a „căutatului" gru- 
p irilor de femei

-  i '  upe ile lor şi 
femeilor mature cântă al-' 
te -nativ , t i j '  m “ de la Pro
hod. Prezenţa localnicilor 
în biserică este foarte ma
re, întocmai ca şi la Litur- 
ghia din Duminica p£ d ‘<
1 în  a <*, stă i l t i «’ săp- 
tămână, aproape toată lu
mea ţine post, iar vinerea 
este post negru.

Aceleaşi obiceiuri sacre 
le-am întâlnit fn satele 
comunei Mărtipeşti, fn sa
tul Spini, la Roşcani şi 
Dobra ş a . Sunt momente 
extraordinare în viaţa co
munităţilor umane din ve
trele satelor, care s-au păs- : 
trat neştirbite, peste atu.
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Deniile
Deniile, sau slujbele 

care se săvârşesc seara, 
se organizează, mai ales 
în Săptămâna Patimilor, 
începând cu Duminica 
Floriilor şi sfârşind cu 
Denia Prohodului. între 
acestea se distinge în 
mod deosebit cea de joi 
seara — a celor 12 e- 
vanghelii, când se pre
zintă patimile Mântuito
rului. La această denie 
impresionează scoaterea 
Sfintei Cruci şi răstigni
rea în mijlocul bisericii, 
conţinutul, bogăţia şi fru
museţea poetică şi teo

logică a cântărilor'biseri-^ 
ceşti. i

TXu mai puţin impresio- f  
nantă este Denia de vi- f  
neri seara, a Prohodului, * 
când întreaga obşte ofi-  ̂
ciază îngropăciunea lui I 
Hristos, in faţa sfântului.f 
Epitaf împodobit cu flori f  
de primăvară. Urmează» 
impresionantul ritual al ̂  

’ înconjurării bisericii cu I 
Sfântul Epitaf. Trăirea f  
directă a ritualului în- * 
mormântării Domnului * 
Hristos face din această* 
slujbă punctul culminant  ̂
al creaţiei liturgice orto 
doxe.

Mai marii poporului - a  
urau pe Iisus pentru fap
tele sale bune, pentru că 
mulţime de oameni îl ur
mau pretutindeni. De a- 
ceea, au hotărât să-l prin
dă şi să-l omoare. în  
noaptea de Joia Mare, 

soldaţi înarmaţi l-au prins 
pe Hristos în Grădina 
Ghetsimâni, şlupă care a- 
cesta a fost condamnat 
lav moarte. Pe cap i s-a 
pUs o cunună de spini,

Pagină realizată de

' - MINEL BODEA
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S.C. MACONS.A. DEVA

Sfântul praznic al învierii Domnului ne 
oferă prilejul şt marea bucurie să adresăm 
şalariaţilor, familiilor acestora, colaboratori
lor şi beneficiarilor, gânduri de bine şi pros
peritate,' însoţite de tradiţionala urare de 
Sărbători fericite".

HRISTOS A ÎNVIAŢI

Consiliul de administraţie

S.C. DECEBAL S.A. DEVA

Sfintele sărbători de Paşti ne oferă oca
zia să adresăm salariaţilor firmei, familiilor 
lor, colaboratorilor, clienţilor şi crescătorilor 
de animale — producători agricoli, alese gân
duri de Împliniri şi bucurii, împreună cu ura
rea de „Sărbători fericite".

HRISTOS A ÎNVIAT !

Consiliul de administraţie

FILIALA SILVICA DEVA

Dorim', cu ocazia Sfintelor Paşti, numai 
gânduri de bine şi împliniri în toate planurile 

, vieţii, pentţu salariaţi, colaboratori şi toţi cel 
ce iubesc şi sunt cu inima şi sufletul alături 
de marea avuţie a ţării — pădurea. Tuturor 
„Sărbători fericite".

HRlSTbS A ÎNVIAT 1
ION CRIŞAN, 

director

S.C. DEVILS.A. DEVA

Conducerea Societăţii Comerciale „DE- 
VIL" S.A. Deva, cu ocazia Sfintelor Paşti, urea
ză producătorilor agricoli, beneficiarilor, co
laboratorilor şi salariaţilor> „SĂRBĂTORI 
FERICITE

HRISTOS Â ÎNVIAT!

Cu srtlc/ul Sfinţilor sărbători căe PafYmltiî
S.C. COMAT DEVA S.A*

iireamâ tuturor f>a.rtonrrilor (£&..& fa. 
ccjpXji jraictf’î-aţitGr socimtatii, dcjFv*.. - 1

__j  oi\at'itor, Ja.TtKÎtiitof' 5*i;
ţlrCLgi. s i  aL.propia.ţi to r  f â n â ţ a if ,
i ţ i  ir.c iep tib .irea  tuttxiror d o rifiie to r*  _  *

S Ă R B Ă T O R I F E B 1C IT X  #

*5

J

S.C. SIMAKO INVEST S.R.L. DEVA

Cu ocazia Sfintelor Paşti dorim angaja- 
ţilor, colaboratorilor f  clienţii r noştri 

„SĂRBĂTORI FERICITE" !
HRISTOS A ÎNVIAT 1

Conducerea S.C. Simako 
înv est S.R.L.

BANCA AGRICOLA - 
SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA — DEVA

Cu prilejul Sfintelor sărbători de Paşti, 
adresăm clienţilor actuali şi viitori, colabo
ratorilor şi tuturor celor ce ne sunt apropiaţi, 
gânduri de bine, sănătate şi împliniri, împreu
nă cu urarea de „Sărbători fericite".

HRISTOS A ÎNVIAT!

Ca ocazia Sfintelor sărbători de Paşti 

S.C. PECO S.A. DEVA

urează angajaţilor, viitorilor acţionari, cola
boratorilor şi tuturor beneficiarilor, împlini
rea aspiraţiilor spre mai bine, gânduri de 
prosperitate şi „Sărbători fericite".

HRISTOS A ÎNVIAT l

Consiliul de administraţie, 
Ing. IO AN RUS MIHAILA, 

manager general

DIRECŢIA GENERALA PENTRU 
AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE 

HUNEDOARA — DEVA

Cu ocazia Sfintelor sărbători de Paşti, a- 
dresăm tuturor specialiştilor din agricultură 
şi familiilor acestora, producătorilor agricoli 
şi colaboratorilor, cele mai alese urări de să
nătate, prosperitate şi împliniri în muncă şi 
în viaţă, împreună cu tradiţionala urare de 
„Sărbători fericite".

Dorim, totodată, ca prin hărnicie şi com
petenţă, cu voinţa şi cu ajutorul lui Dumne
zeu, să avem un an agricol rodnic pentru a 
ne bucura cu toţii de roadele muncii noastre.

HRISTOS A ÎNVIAT !
v - : r ,  ■ ■ . . . ■  ...... - './h.X-

Ing. ROMVLUS TOT. 
director general

BANCA COMERCIALA 
ROMÂNA S.A.

transmite tuturor clienţilor, colaboratorilor şi 
salariaţilor săi, felicitări cu ocazia Sărbători
lor de Paşti. Fie ca pacea, liniştea sufletească 
şi harul divin sâjse sălâşluiască in sufletele 
tuturor şi să vă însoţească în tot ceea ce în
treprindeţi. . •

SĂRBĂTORI FERICITE!

S.C. AVICOLA Ş.A. DEVA 
Adresăm, cu prilejul Sfintelor sărbători de 

Paşti, calde şi sincere urări de bine.şănălate 
şi prosperitate pentru toţi salariaţii societăţii 
noastre comerciale, familiilor lor, colabora
torilor şi clienţilor firmei, dorindu-le totoda
tă ■ •

„SĂRBĂTORI FERICITE 
HRISTOS A ÎNVIAT} . .

Ing. LIV IU ŞTA1ER, 
manager generai

S.C. HORTINA S-.A. DEVA 
Adresăm, cu ocazia Sfântului praznic al 

învierii Domnului, gânduri alese de sănătate 
şi prosperitate pentru salariaţii Urmei, cola
boratorii şi clienţii noştri, însoţite de tradi
ţionala urare „SĂRBĂTORI FERICITE" !

Ing. LUDOVIC SOOS, 
manager

CONDUCEREA SUCURSALEI CEC DEVA 
Transmitem, cu ocazia Sfintelor sărbători 

de Paşti, alese gânduri de bine, prosperitate, 
împliniri în muncă şi viaţă, tuturor depună
torilor şi colaboratorilor noştri, precum şi sa
lariaţilor sucursalei, însoţite de strămoşeasca 
urare de-„Sârbători fericite".

HRISTOS A ÎNVIAT!

ADUNAREA GENERALA 
A ACŢIONARILOR,

COMITETUL DIREPTOR ŞI SINDICATUL 
LIBER „CHIMICA"

Felicită salariaţii societăţii „CHIMICA/1 
S.A. Orăştie, pe1 toţi colaboratorii, cu ocazia 
SFINTELOR SĂRBĂTORI DE PAŞTI, do- 
rindu-le multă sănătate, fericire şi putere de 
muncă.

HRISTOS A ÎNVIAT I

I
I
I
I
I
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LUNI, 15 APIULIE

.•■i- *». TVB «

TVR *-

id o  B A ; 63»  DJvertttment amaical. Do-
(Video-Satelit); 9,30 Spectacol

PRO TV

TA» Ora 7. bună dimineaţa'; 9,00 Cap
cana timpului (s/r); 9,45 Sport la  minut; 
4030 Paradise Beach (s/r); 10,30 House 
4* Spirit» (t/r); 12,30 Prindeţi-1 pe Smarti 
(s/r); IXM Oameni in toată firea (s/r): 
1240 Povara adevărului (s/r); 1430 Ver
d ict: crimă! (s/r); 1530 Fotbal. Rez. An
glia; 16,30 Paradise Beach (s); 17,00 Po
vestiri din Bucureşti; 1730 Capcana tim
pului {*); #8,15 Spart la minut: 1830 Bună 
•eRfea Bucureşti!: 1939 Oameni în toată 
B ifa  (S>; IM S Ştirile p«» TV; 1935 Doar 
•  to r i*  să-ţi mai spun...; 2030 Dreams 
p( G ol*; The Mei Fisher Story (f. StIA 

W r, 213» Ştirile Pro TV; 22.00 M.A.S.H.
22,3# Procesn! etapei; 0,05 Sport 'ia

MARTI, 18 APRILIE

TVB 1
v TVM. Telematinal; 8,30 La prima 
#3» Santa Barbara (s/r); 1035 Limbi 

>; 11^6 Dragostea, singurul mlra- 
<235 Ritmuri muzicale: 12,45

- J W S M E
•  r «  «u «M utin

prinţ
; 2235  

04» Gong; 9.4a

r v «  8

_ 93» Ora de
Oataidasca»; IL25 Drogării gemeni 

(dJL): 4*4* Teatru TV (r* 143» Actuati- 
tîjfc »M* Seriabd «eriaM ar; l i B  Ursu- 
I c j l inimoşi (de.); 16,20 Dedublarea (s); 
47J5 23 de miliaam (1); 17.45 Iubiri a-

măgitoare (s); 1830 23 de milioane (II); 
20,00 Cu cărţile Pe faţă; 2130 TVM Me
sager; 21,30 fntre da şi nu; 22,00 Credo; 
2A l5 Teatru TV.
- . . .  •' ■ 

PRO TV

mirilor artişti : 93» Bătpuo* 
d  » g !  ( t  «aprod. europeană, 9Q ( 
Lumină din lumină; 1133 Muzică 

la r i; 12,00 Viaţa satului; 133» Din 
iu l celor mai frumoase melodii po- 

^  “  Ind 1a feannl* (s): H.1»
împreună cu studiouri- 

163» Da luni până luni; 
, Iu 1b. maghiară; 18,00 Rita Pa- 

»A; 103» Atlas; 193» Fata 
(s); 20,0» Actoatităţi; 20,45 Spec- 

de varietăţi (p. «T, 213» M y Pair 
<*t BWA H  p. m  2335 ActuaiRăţt; 

M ii; «30 Fragil.

MIERCURI, 17 APRILIE

TVR 1

ară; 93» Santa Barbara (s/r); 10,05 
, pe meridiane (do); 1035 Video caseta mu
zicală; l»3o  Videolexicon; 11,50 Iubiri a- 
măgltoare (s/r); 12,<9 D.a.; 13,1» Mustea 
pentru toţi; 1440 TVB la şi şi TVB CtaJ-

varietăţi; 12,80 ririce naş fşi are na-
-  " ~ • ' -L »  '

"• .'B R fţp '.' » * * *  i s x w ţ « |  ' ţpcagNHeţ.. - aivn*  - aam i« f •1

'fuft (f); 1345 CauBuenţc <r); 13,4. ---------
spm Avonlea (s/r); 1440 Vacanţa domnu
lu i H«k>t ţf. Franţa >52); 1636 Muzică; 
17JS0 Dedublarea fs); 1840 Muzică; 18.45 
lu fir i amăgitoare (s); 193» Varietăţi; 20,45 
Santa Barbara (s); 2130 Sfinx (cs); 22,00 
Medică; 22,45 Mag: sportiv internaţional; 
03lM uric«. :

TVR*

73G La prima oră; 930 Muzica pt. toţi; 
10,05 Mag.-Sateiit; 1139 Da ; 1230 Film
(r) : 1935 Ritmuri muzicale; 1430 Fraţii
(s) ; 1435 Gong! (r); 15,25 De lingua la
tina; 1535 Ursuleţii ini moţi (dA); 1630 
Dedublarea (s); 17,05 Natura 200»; 17,45 
Iubiri amăgitoare (s); 1830 Em. tu lb.
maghiară; 20,00 Topnl galeriilor; 203» 
Pro-Memoria; 2130 TVM Mesager; 2130 
Tradiţii; 22,00 Santa Barbara (s); 22,45 
Un secol de cinema; 23,55 Jazz-fan; 035 
Bătăliiaeriene.

PRO TV

730 Ora T, bună dimineaţa!; 9,00 Cap
cana timpului (s/r); 9,45 Sport la minut; 
183» Paradise Beach (s/r); 103» Spitalul 
d e urgenţă (s/r); 1140 Secrete de familie 
isAr»; 1240 Sport; 13,00 Oameni I» mată 
firea (s/r); 133» Fotbal; 1430 Baschet; 
153» Deşteaptă-t# române! (r); 16.3» Pa
radise Beach (sfc 1730 M A3.IL _(*/c); 
173* Capcana timpului (s); 13,ÎS Sport 
la minut; 19,00 Oameni tn toată firea (S);

TV; 20,00 Danieli* Steri*»: 
( t  SUA *92); 2230 M.A.S.H. ($); 

“ ne ($); 2330 Rătăciţi în 
); 036 Spori la minut; 

CU» Fottwi. B es. Angfia; L3» “------ *

JOI, 18 APRILIE

7 3 0  TVM. Te«mtati«at{ 4 3 » ld» 
oră; 93» Santa Barbara ft/r% -ş 
străine; 1135 luM rianrtgS '
Da ; 13.10 1001 audiţii; 44 
1 4 »  «V B  laşi; 15.00 TVB 
Im  perţtte dorului; 16,0» Ad _  _
Cuvinte potrivite; 1635 Mag. social; 1733 
Aventurile şerifilor galactici (d A ) ;  17.0» 
Viaţa partidelor parlamentare; 18,15 Tra
gerile Lato 5/40 A  sim pli Expres; A S

D E  {.A G & C. DEVA j

4e 1 aprilie 1996 s-au J
de C.E.C. pentru J 

instrumente de j

pe certificate de 
40 % p» an; 

certificate de 
-  40% pe an;

e ; de

1

40% pe 
Pentru

t«*ri, restituiri) ale 
1

de cel « jua an |

J percepe comision.
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I

I

I

I

I

I

I
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Milenium; 19,05 T&nărul Indiana Jones (s); 
203» Actualităţi; 2030 Nord f i  Sud fnU 
21,45 Reflecţii rutiere; 22,00 Studioul c- 
conomic; 22,40 Documentar; 2335 Actua
lităţi; 0,10 Seriale de neuitat

7 3 ® Ora 7, bună dimineaţa!; 93» Cap
cana timpului (s/r); 10,00 Paradise Beach 
(r); 1030 Dreams of Gold : The Me! Ftşber 
Story (firii 12,25 Arte marţiale; 1235 Şti
rile Pt*  TV; 13,80 Oameni în toată firea 
(s/r); 1230 Procesul etapei (r); 1630 Pa* 
radise Beacb (s); 17,00 M.A.S.H. (s/r); 1730 
Capcana timpului (s); 18,15 Sport ta m i
nut; <838 Bună seara Bucureştii- 19.00 
Oameni In toată firea (s); 1935 Ştirile Pro 
TV; 1935 Doar »  vorbă şă-ţi mai spun...; 
203» Spitalul de urgenţă (s); 2130 SP- 
frete de fam ilie (s): 2140 ŞtlrUe Pro TV; 
**3» M.A.S.II. (s); 2230 Deşteaptă-te, ro
mânei; 0,05 Sport la minut; 030 Fotbal. 
Rez. Bundesiiga; 2.00 Muzică.

TVB 8

730 La prima oră; 9.20 Muzica pt. toţi; 
10,05 Mag.-Sateiit; 1030 Varietăţi inter
naţionale; 1135 Dragonii gemeni (dA)} 
1235 Curcubeu; 1335 p .S .: Te iubOK t
143» Actualităţi; lLlO KriWrla) M; fi

PRO TV

73» TVM. Telematinal; 830 La Prima 
“  Moda

730 Ora 7, bună dimineaţa!; 9.00 Cap
cana timpului (r); 9.45 Spori Ia minut; 
1030 Paradise Beach (r); 1030 Danielie 
Steel’s : Secrets (£/r); 12,30 Stelele Olym- 
piel (r); 13,00 Oameni în ţoală firea (s/r); 
1330 Lege Şi Ordine (s/r); 14.30 Rătăciţi 
ia tranziţie <r); 15.00 Gilietţe
sportului ; t5,30 Beverly HUI* (s/r); 1630

N.; 16,10 Cian, ItaUal (mag. interaatio- 
•talp, 1645 Aceşti pătimaşi minunaţi; 17,10

>96; 17.55 De la 
1935 Aventurile şerifilor galactici (dA); 
ts3 e  Timpul Europei; 19,20 Fata şi bă
ieţii (S ) ;  2 0 ,0 0  Actualităţi; 2030 faina (*); 
21,45 Noi frontiere; 22,25 Totul despre 
muzică; ,2235 Actualităţi; 2.Î45 Cenfluen- 
ţe; 23,45 P .S .: Te iubesc (s); 0,35 -întâlni
rea de ia  miezul nopţii.

B oarii (s); »7,00 M DUÎ#.
1730 Capcana timpului (s); 18,15 Sport; 
19,80 Oameni tn toată firea (*)r ftjSS StL 
rile Pro TV*. 2030 PnriqrV « :  Tbe Jfexti 
Day (co. Canada *83); 2230 ftf.AJS.iEf. (s); 
2230 Cracker (s); 2330 Am întâlnit şi 
români fericiţi; 0,05 Spori i »  minut; 030 
Kebocop (s); 1,30 Fotbal. Rez.lSpania; 230 
Fotbal. Rez. Bundesiiga. ,

VINERI, 19 APR1LJE 

TVR 1 • ,

7,00 TVM. Telematinal; 830 La prima 
oră; 9,20 Santa Barbara (s/r);^ 10,50 Limbi 
Străine; 11,25 Capodopere muzicale; 1140 
Iubiri amăgitoare (s/r); 12,40 ‘Lumea ope
rei: 13.30 TVR lari; 14,15 TVR CU1J-N4 
1530 Pompierii vă informează!; 1540 Din 
lumea afacerilor; 154» Actualităţi; 16,0» 
Ieşirea din. cerc; 163» Era. ia ib. germa
nă: 1730 Pro Patria; 1840 Viaţa partide
lor parlamentare; 184» dulia (s); 19,50 
Urgenţe la  agriculturi; 8038 Actualităţi; 
204» Tezaur vfelcloric; 8135 Film artis
tic; 234» Actualităţi; 2345 MTV. Euro 
Top 20; 049 decari interzise <f. SUA ’95).

TVR 2

730 La prima oră; 9,20 Muzica pt. toţi; 
10.05 Mag -Satelit: 11.3» Dj»4 1230 TVR 
lari: 183» TVR Chrj-N.; 1330 TVB Ti
mişoara; 1330 Limbi străine fr); 14,00 Ca- 

154» Convieţuiri; 16,20 
(SĂ 1736 Bursa invenţiilor; 

17.45 Oameni care au fa st-; 18,15 Iubiri 
amăgitoare (*ţ; A N  Concertul Drifna- 
ta ft  Nafionaie Radio; « 3 » TVM fttaa- 
gerj 2130 Hyperion; 22,45 fila  viaţa ro- 
milnr; 2345 Santa Barbara (#; 0.0 0 !
riiie muzicii

PRO TV

cana timpului
1930’ m m m * - 
B i T B I t a

730 Ora 7, bună dimineaţa.'; 9 3 0 Cag-

Porky>* 
1236 Motor Sport 

aUMtd Uf» Oameni tn leată firea D/r); 
1340  Crgbxr (s/r); « 4 o Aa* IMMnfl ş l
m m m  f ta r ifi (rfe l5.00 Rugbn 
radise Beach (9); f?»00 M .AS4L |ri(*«730  
Capcana timpului fs>-, 18,15 Bobocop (s/r); 
mm  Oameni In toată firea fs); 1945 Şti
rile Pro TV; 20,00 Dosarele K  (*); 2130 
The Creat TraR» Rebbcry (ft Anglia *79):

23,00 Aventuri în Casa Morţii (s); 03!

S B fiS

SAMBATA, 20 APRILIE

Limbi străine (r): 1945 
(dA ); 1640 Dedublarea (*); 173» Ceaiul 
de la era 5; 193» Km. în ib. germană;
20,00 Cultura în lume; 2030 Enigma feri; 
213» TVM Mesager; 21,3o Filmoteca de 
Aur; 22,00 Goya (f. Spania ’85, p I); 22,40 
Stadion; 0,20 Jazz Alive Show,

TVR 1 .
7,00 La prima oră; 830 Ba da. Ba nu l; 

93» Dramul spre Avonlea (s); 10,4» Ma
tineu UMlical; 11,25 Pas cu pas; 12,15 E  
cranul; 1335 Pleiade; 14,0» Actualităţi 
844» Tranzit 105; 18,45 Mapamond; 19,1! 
Trimnririnpedla: 2»39 ActuaBtftţi; 203< 
P ita  artistic; 224» «Scoria vzdelalar" «  

; 8330 Peria Me»

TVR t

m S  rvM
Est Meridian Magazin; ““ 
moşi (dA ); 164» PeddbtPm» 
Itinerare spirituale; 183» Secai
lă TV; 2030 Pariaţi pe campion 1 

.213» TVM Mesager; 213» Planeta 
ma; 2230 Santa Barbara <s); 2345 
şi Omega; 0,15 Nocturnă muzicală.

«73!

Ies)
Cine
Alb

fi-: PltO TV

b a t ^ i ^ î S e  (f/rh lă f »  m sarete 7 
(s/ri*. 1330 Şport; 1445 «Ort Uoyard; t » 3
Stelele Olympieî;. 1»40 Trt»la Mag. ATT 
17,00 Motor Sport Mag.; 1730 Lumea Bl 
mulul; 183» Duckman {*,dJL>; 1830 Sea 
quest (s); 19,30 Ştirile Pro TV; 1935 Doa 
•  vorbă să-ţi ma) spun...; 20,00 Visuri di 
aur (La.); 22,15 NVPD Blue — viaţă d 
poliţist (s); 23,05 Suspect de crimă (s) 
0,00 Sport ia minut; 03»  Concert; 23
Muzică; 430

DUMINICA, 21 APRILIE

TVR I

-730 Bună dim ineaţa!; 8,30 Domino 
930 Arabe Ha revină (S); 10,00 Lnm inădii
lumină; 1330 Cu cântece să n© veselii! 
fi); 1330 Visând„ .  ___  _ la Jeannle (s); 1430 Ae
tualit&ţi; 14.1» Poşta TV; 1440 Video 
Magazin; 1730 Star Trek (s); 18,45 A doui 
Românie; 19.15 Kobingo (cs); 2030 Acta
alităţi; 20,45 Ce faceţi astă seară?; 213 
Film artistic! 83,10 Tragerile Loto; 234
Actualităţi; 23,40 petrcceţi cu noi.» la Ha 
nul Melodiilor; 0,45 Parada vedetelor.

TVR *

7.00 5 x 2, Magazin muzical duminica! 
133» MTV Greatest Hlts; 1430 Actorii 
tăţi; 14,10 O noapte furtunoasă (f. Romă 
nta *42); 15,4» Ritmuri muzicale; 153 
D.a.; 1640 Dedublarea (s): 17,05 Repriz 
a ta ta ; 1930 Puterea, pasiunea (*); 20,0 
Maeştrii; 21,00 Santa Barbara (rii 814  
Descoperirea planetei; 22,15 f l t t  ţaţe, t  
lunk>r» (dtv.); 23,23 ftHraJul cim ilu l (CFI)
130

PRO TV
8,00 Da ; 53» insula misterioasă (s) 

<030 Super Abracadabra; 1*40 An 
rican Tril (f. SUA *86); 1230 Se
(s/r); t230 Doar o vorbă să-ţi mai .
Irit 8330 PrindeţM Pe Smart (s); 133 
Baby M (s); 14,30 Concert; 16,00 Fashiei

(S  *9,25 «firile Pro 
B tari* să-ţi nud spun—; "

artistic; 2130 ştirile Pro TV; 
d d i crimă (s); 045 FHm artistic; 2,4 
Provocare concert; 3,40 Sport; 43» Dan

I

îa  canbtâb oriftrtBri? 
B cd tertad M M fcioacei 
V fym m  Mv mToS9/î 41 60* 
SAU (a sed iu  firma ( 

jbtMtertW^

1

1

I

t

1

I

I

1 1

S.C. IMPR1MEX S.8L
Execută la com andă:
•  firm e  ţ i  reclam e;
•  reclam e f i  sigle p e  autocolan ti

stradale; *

•  panouri propagandă vizuală f i  « - 
v ertk o a re  pen tru  pro tecţia  m uncii;

•  im prim erie tex ifflfc  c  ^ 
In form aţii ia  s e 0 u l firm ei din Deva,

strada C ălugăreai, «tn 2,
T ei. m t e m e i .  ^
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BALADA PENTRU 
IUBIREA VIEŢII— » 

COPIII li

Dedic aceste gânduri , 
memoriei micuţei Fio. 
rentina Boda, din S i-  < 
Wu — care a trecut tn i 
nefiinţă torturată do
părinţii adoptivi. F i e . i ' 
son»»! ttal $i Ie mai I 
dedic copiilor nenflscuţi j 
& c*4or iritaţi pe pe. 
roane. VW aduna ş i ' 
in această primăvară 
Dentru «i petale de
fiart Am <â im aiu
*1* aripi* Sft I* prin.

ÎNSEMNĂRI

A

(PUBLICITATE)

dă de braţe. Să zboa. 
r« până la curcubeu... 
SI inai departe... Din
colo de «Oare... Până 
te Planeta poveştilor 
nemuritoare.

Mamelor fugare le I 
pregătesc o licoare din i 
coajă de mic. Să s e , 
topească in mare» ui. ' 
''tare,. I

— Şi să nu se - seu. | 
i <unde te veşnicia nea. 
grâ. până nu se întorc 1 

‘ t e  copilărie, iar a .  i 
tunci să le  înfeşe tru- i 
pul firav dalele reci 
4le peroanelor... Să* le ‘ 
răcorească buzele, eră. ţ 
Pate de setea tâtei, i 
de văpaia vântului de ] 
vară™ Şi să strige Sn 1 

deşert după Fata Mor. \ 
gana : mamă... mamă... I 
mamă ...

’i N. PANAITESCU ,

*0 ~>m

PAGINI NAŢIONALE
CEA M AI BOGATĂ SURSĂ 

DE INFORM AŢIE PENTRU  

AFACERILE DUMNEAVOASTRĂ
•  Doriţi ca firma dumneavoastră să fie 

cunoscută in ţară şl străinătate ?
” ’ •  Doriţi să aveţi o informare «b li* 
despre concurenţa ?

•  Doriţi să vă vlndeţi urgent produsele 
0  serviciile dumneavoastră î

: •  Căutaţi urgent an partener de afaceri 1 
<  ̂ Căutaţi un număr de telefon sau adre
să unei firme din ţară? ■>
" RĂSPUNSURILE LE VEŢI GAS*

;  p r in  Ca t a l o g
*

„ P A G I  N I  N A ţ l O N A  ţ  Ef
, *—*—*—, —*—*—*_*—s—

Nu ezitaţi să vă înscrieţi în catalogul 
PAGINI NAŢIONALE” ediţia 1997 /

1' Obţineţi astfel gratuit catalogul ac- 
Itual şl cel următor.
I Doar cu 99 000 lei puteţi fi înscrişi 
Jin ediţia 1997 a catalogului „PAGINI 
I NAŢIONALE", tarif ce creşte funcţie de 
i spaţiul tipografic solicitat. ,

. Informaţii zilnic, intre orele 9—13, 
I la sediul biroului Judeţe*» ROMPBES — 
! PAGINI NAŢIONALE: DEVA, hotel 
„Decebal”, cam. 12, sau la te i 213500.

S.C. COMTOUR LGWE S.K.L 
D E V A  '

str. Sântuhabn, nr. 1 ‘ - ,
ANGAJEAZA

■  CONTABIL ŞEF cu studii superioare. 
Relaţii la telefon 621113. (8132)

r

LIGA SOLIDARITATEA *92 
D E V A

Biroul Bxeeutiv a i Ligii Solidaritatea ’92 
Deva doreşte, cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
Paşti, tuturor sindicaliştilor ce fac parte din 
această organizaţie, familiilor lor, multă sănă
tate şi noroc. “

Âceleăşl gânduri şi pentru colaboratorii 
noştri care ne-au sprijinit în activitatea sin
dicală. :” f:
. Sărbători fericite J

Preşedintele Ligii Solidaritatea ’92 
NICOLAE CIOCAN ^

VWWWA'/WWMW.W /AW VW W ‘av

COMPANIA DE BLANURI 
, , ORAŞTH?

.VIDRA” SJL

Apropierea Sfintelor Sărbători ale PaţWM; 
oferă ConsifiuIuJ de administraţie al Compg- 
niei de blănuri S.C, „Fav»or‘ S.A» «fin Orăştie 
emoţionantul prilej de a ura salkriaţlior. 
boratorilor, partenerilor de afaceri din 
st străinătate, bucurie si sănătate, succes, fh 
tot ceea «te întreprind. HRISTOS A ÎNVIAŢI

Ing.
Manager

tOjŞt COCHEAN

î PRIMARUL COMUNII ŞOIMUŞ, dlLau-
I n a ţie  Nistor, se foloseşte de prilejul sărbA 
i  tarlrfi Sfintelor Paşti pentru a ura tuturor 
|  cetăţenilor localităţii cote mai limpezi gânduri 
j «fe prosperitate, bunăstare şl realizarea aspi- 
I raţiilor fiecăruia.

HRISTOS AlNVIAT!
IJ ■ i miim . ......mm; «. ■]
1 Sfânta sărbătoare a Pastelul inii oferă
' plăcutul -prilej să urez tuturor cetăţenilor 
| comunei .noastre Împliniri, bucurie şi fericire!

ţ  hristos a  În v ia t /

CORNEL MOISIN,
t  .  * primarul comunei Gurasada

B1BUOFOR SA.
D E V A r , V'

Adresează cu prilejui Sfintei Sărbători ni 
învierii Domnului, tuturor şaLrîaţilor, acţio
narilor, familiilor lor, colaboratorilor, precum 
şi celor care trec pragul unităţilor noastre 
cele mai sincere urări de bine, sănătate d  
prosperitate 1

SĂRBĂTORI FERICITE f 
HRISTOS A ÎNVIAT/

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DI. IOAN DINIŞ, senator de Hun< 
al Partidului Democraţiei Sociale din Romă 
nia, urează celor ce l-au ales in Parlamen
tul României, membrilor şi simpatizanţilor 
partidului de guvernământ, tuturor cetăţ«rnt- 
Ior judeţului nostru, cu ocazia Sfintelor 
bători de Paşti, trai îndestulat, bucurii tn* 
suflet sl in case, speranţe in mai 
ţării.

SĂRBĂTORI FERICITEI
HRISTOS A ÎNVIAT f

SIMPBEST S.A. SfMERlA

Sfintele Sărbători de Paşti ne oferă mi*m-J 
natul prilej de a adresa şl pe această cale j 
locuitorilor oraşului Simerkt* salariaţilor ;:io* ‘ 
cietăţii şi familiilor acestora cele mai shwwoii 
gânduri, multă sănătate şl numiri bine. 

HRISTOS A ÎNVIAT/ '
■ a. . , " -Director.

Ing. PARVU IOAN NICOLAE

ATELIERELE CENTRALE S.A.
■jW  CfclŞCIOR . .. Ţ/ V' ■

Dragi prieteni şi colaboratori primiţi, la! 
ceas de sfântă taină a învierii, un gând dej 
bine. şi împlinire a clipei ce împreună o zidim.! 

HRISTOS A ÎNVIAT!

Manager
/; j.s  -c. .vjtefe VIoRKI POENAB

Lider de sindteat 
- MHPLAE HUT '

Sărbătoarea învierii Domnului nostru! 
Iisus Hristos Îmi oferă • plăcntnl prilej de a* 
ura cetăţenilor comunei noastre şi tuturor; 
colaboratorilor gânduri hune, linişte sufle-; 
teaseă, bucurie şi încredere în viitorul patriei; 
iubite. . . .

HRISTOS A ÎNVIAT 5

<3H. CORNEANU. 
primarul romanei Brănişca
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J urăm tuturor angajaţilor şi colaborai 
| nQstrl Sărbători fericite.
! - HRISTOS A ÎNVIAT /
|  DORIN DRAGOKSCU.
» patron

«ţ Cant de 
parlament dc 
cu telefon, 
informaţii tel.

închiriez

ÎNCHIRIERI

VANZARI -  
CUMPĂRĂRI

închiriat al 
camere, 
mobilat. 

0647148481. 
(7633)

•  Vând mobilâ. „ Telefon
221283, între orele 17 — 
21. (7620)

•  Vând pui Ciobănesc 
german. Tel. 623952.
, ; '  (7669)

•  Vând Dacia 1300, sta
re excepţională, preţ 
2500, DM, negociabil. Tel. 
721304. (7642)

9, Vând apartament 2 
camere. Al. Romanilor, bl.

sc. 4, şi teren ara. 
bil în Almâşu Sec. Tel. 
621345. <7658)

T •  Vând Mazda 626. cu. 
ţie 5 treptev neînmatricu- 
latâ, stare bună, 900 DM. 
Telefon 220140.

V:'". (7656)
: •  Vând Dacia 1320 L, 

‘1989- 53000 km. Tcle. 
fon B12.ri99. ’ 2
•: ", <7637/381
* •  Vând J casă1, grădină, 
maşină de cusut, Bîrcea 
Mică. 81.

(7653)
•  Vând teren Geoagiu. 

Băi, 2700 mp, parcelabil 
plus casă, curte, Orâştie. 
■Telefon 648134.

/ (7665)
•  Vând urgent aparta

ment trei camere. .Ţel. 
625480. orele 17—20.

(7663)
•  Vând apartament 3 

camere. Deva, Piaţa Victo. 
r ic i,. bl. 9, ap. 20.

(8204)
•  Vând videocamere

Sony, JVC, piese Ford 
Taunus 1,6, goblen Mona 
Lisa, „Pastoral", joc 
Nintendo (original). Tel. 
218587. (8202)

: 0 #  Vând garsonieră, con
fort I. Simeria, bloc 102, 
scara B, ap 26, etaj I, 
strada 1 Decembrie, . Vi
zibilă duminică. între o. 
rele 9—12.

- (7802)
•  Vând Dacia 1300,

4981, Dacia 1410 Sport, 
4987. Tel. 716306, sau 
712412. (7807)

•  Vând VW Golf. fa .
ferica ţie '80. 1100 cmc,
4190 mărci. Tel. 718009.

(7807)
•  Cumpăr , Mercedes 

115 D, " bot de cal. ne- 
inmatriculnt Tel. 714430.

Z ■ ;  (7809)
6  Vând casă în  Zam, 

nr. 118, sau schimb cu 
apartament în Deva. tel. 
178. Sălci va.

(397878)

spaţiu co. 
mercial,, 30 mp, zona\ P>c- 
tei. . Deva, 614595,

(397871'

DIVERSE

«  Cu autorizaţia J1411 
şe înfiinţează activitatea 
Independentă, reprezen,
tată prin Pleşca Eduard, 
din Simeria, cu obiect de 
activitate achiziţionare şi 
comercializare produse a- 
limentare şi nealimenta. 
re. (7661)

•  S.C. Horibus - Sem 
vice SRI) Orăştie anunţă 
majorarea tarifelor de 
plată pentru lucrările a . 
gricole mecanizate, în . 
eepând cu data de 12. V 

,1996., • -

DECESE

PIERDERI
' •  Pierdut certificat de 

înmatriculare aparţinând 
S.C. Agroforest S.R.L. 
Hobita, eliberat de 
D.G.FP.C.F.3. Deva Se 
declară nul

(7652)
j f  Pierdut carnet student 

pe  numele Horvat Mari- 
ncla. ît declar nul. (7808)

OFERTE
T>F « E P V ir i  T

•  părinţii .Teăn. 
Smaranda şi prie. 
tena Adina anunţă • 
cu sufletele îndure' 
rate dispariţia dragu. 
lui lor

ADRIAN BARNU
în vârstă de 24 ani. 
înmormântarea va a 
vea loc vineri, 12 a. 
prilic 1996, ora 13, 
la Cimitirul Bejan. îţi 
vom păstra veşnică 
amintire. ■ ,

(7674)

< •  Consternat!, do
plângem destinul crunt 
al vecinului nostru 

ADRIAN BARNU 
de 24 ani, care ful. 
gerător şi tragic s-3 
ridicat la ceruri. Dum. 
nezeu să dea putere 
părinţilor pentru a 
înfrunta această dra
mă a vieţii lor.

•  Salariaţii S. C. 
Metalchim sunt ală. 
turi de domnul di
rector Liviu Tudor în 
greaua pierdere su. 
ferită prin decesul
tatălui său. Odih
nească.se în p a ce!

(7676)

•  Colectivul de 
proeurori din judeţul 
Hunedoara este ală
turi de colegul lor 
Ionel Toma la greaua 
încercare pricinuită 
de decesul soţiei sale 
TOMA EJUSABETA 

r e t
Sincere condole. 

anţe familiei îndure
rate. : '■ '„

>TE PRO^mSE
LE PUTEWGÂSI Şl LA flWGAZINELl 
HUNEDOARA, B-dul Libertăţii. nr 2 
BRAD: Str Republicii nr. 19 
HAŢEG P-ta Unirii nr. 1: Bl. P 33, parter

t

I

I

S.C. ASAR CONSTRUCT S.R.L.
S.C. ASAR GRUP S.R.L. DEVA

marea sărbătoare a lumii creş
tine — PASTELE — ce picură în suflete un 
strop de lumină şi bucurie, ne oferă plăcutul 
prilej de a adresa salariaţilor, colaboratorilor 
si clienţilor, tradiţionalul 

HRISTOS A ÎNVIAT !
CONDUCEREA SOCIETĂŢII

METAL EXPRES S.R.L. . 
D E V A

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti

l

l

S.e. BOVIS S.A. PUI 
cu sediul în comuna Pui, str. Ponor,

■ - judeţul Hunedoara 
Organizează în data de 1. V. 1996, ora 

10, la sediul societăţii, licitaţie publică, pen
tru vânzarea următoarelor utilaje:

• 2 darace, pentru dârăcit lână.
Licitaţia se va ţine in fiecare zi de «joi, 

până la vânzarea utilajelor. Informaţii supli
mentare Ia telefon 140, Pui. (7660)

S .C  IN C O M E X S .R L  |
1 V I N  O E _____ ______L

I

I

CENTOAL" Ori.de.
wll.teMhn 647486:

•  TELEVIZOARE COLOR; HEI, ORIONpHmPS, 
SANMD.GOLDSTAlLnAEWOO (90prognune,te- 
lrmmandâ̂ -n d firi tdetext)

•  TELEVIZOARE AL&HEG8U - Bucureşti
•  FRIGIDERE SI CONGELATOARE - Găesti
•  ARAGAZE - Satuttate
•  MAŞINI DE SPAlAT - Gogir
•  BICICLETE POKTOSA-18 VITEZE - Italia
•  COVOAREJMOCHETE-CiBiădieAIba Iufia
•  GRESIE SI FAIANTÂmodel ItaBa
•  VOPSEA,CHrr st diluant AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU PUI
•  ALTE PRODUSE electronice u electtucaaakc 

filtre rafra.rknite cafeajnfacaeefecakeăăoccâfcMt*

S.C FULGER STOP AUTO S.R.L. 
Reprezentat prin dispeceratul taxi non-stop 

959
Vă oferă servicii taxi, tarife acceptabile, 

cartele cu patru călătorii plătite sî una gra. 
tuit. _ - '

Pentru convingere formaţi 
959.

I
După 4 servicii cu plata * 

vă oferim un serviciu local QR^ÎUjTj

I

I

\

SOCIETATEA ROMANO-MAGHIARA 
„INTER KOREX CO“ S.R.L. — RAIA MARE

• GAUTA DISTRIBUITORI PENTRU : 
PUFUliEŢI

In zonele comerciale ale oraşelor: Deva 
Hunedoara, Petroşani, CSlan, Haţeg, Simeria 

Garantăm calitatea excepţională a pro
dusului la un preţ ce sfidează concurenţă.

Relaţii la teL/fax.: 062 - 432288 si tel.: 
062 - 433248, int. 16.

(290)

BANCA ROMÂNA

•  Efectuez transport 
auto una tonă. Vând 
Sitroen combi şi bielele, 
tâ, telefon 216483.

(8201)

PRODSIM S.R.L. 
SIMERIA

. #  Angajăm tâm
plari mobilă, binale 
pentru atelierul din 
Simeria. Informaţii, 
zilnic, telefon 618617 
după ora 18.

(7664)

Achiziţionează deşeuri meiaUce, feroase şi 
neferoase, ja preţtiti avantajoase. Plata se 
face în numerar la recepţia mărfii.

De asemenea, achiziţionează deşeuri de 
hârtie, Ia preţul de 150 de lei/kg.

Informaţii suplimentare Ia Depozitul flîtt 
Simeria, str. Streiului, nr. 1 (fost Depozitul de 
eombttŞţiWI), precum şl 
între orele 8—17. ■ ţ(934i2)

/ZAVW ZW ZZW -/.V.V.VZ.V,VAV.VZZZZ'ZZAVVY^VrtVVW iW ZZW rtVW V,,lVV''(VW,i
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