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Dorim ca sfintele sărbători ale Paștelui - învierea 
Domnului Iisus Hristos să găsească populația 

județului Hunedoara în deplinătatea forței sale 
spirituale și fizice, în sentimente de comuniune 

spirituală și unitate de aspirații. 
Dorindu-le toate acestea cetățenilor județului 

folosim prilejul pentru a ura tuturor 
Sărbători fericite

Un gând bun salariaților și colaboratorilor direcți 
ai Prefecturii hunedorene.

Fie ca primăvara care pune puterea re-ntineririi-n 
pom să ia puterea asta și s-o sădească-n om iar 
învierea Domnului să fie în fiecare an și pentru 
populația județului nostru prilej de revigorare a 

dorinței de prosperitate și progres.
Ing. PompiHu BUDULAN 

Prefectul județului Hunedoara

Clipă limpede
E clipă limpede.
Se-nalță dimineața din durere înspre ceruri
Și păsări albe spintecă auzul, 
rânduri, rânduri;
Stăm la răscrucea drumului 
noi, pietrele, purtând poveri de gânduri.

E clipă limpede.
Nimeni nu mistuie tăcerea;
Doar îngerii prin nori trec 
rând pe rând;
Grele, 
Cuvintele cad pe pământ.

E clipă limpede.
Puntea așteaptă Pașii.
Clipa așteaptă Veșnicia.
Ochiul așteaptă Drumul.

E clipă limpede, 
udată de Sângele prelins pe piatră 
Și piatra umedă de Sânge 
tot plânge, Doamne, plânge...

Roxana SICOE-TIREA

MINEREA MARE
j/Anerea Mare este Zlua 
Ăr în care, cu sufletul 

strâns, ne amintim de patima 
cea mare a Mântuitorului: 
condamnarea Sa la moarte 
prin crucificare. Este ziua în 
care, Pilat din Pont, 
înfricoșat de ura mulțimii, 
cere moartea lui Isus.

La doar câteva zile de la 
intrarea în Ierusalim, când 
Isus a fost întâmpinat cu flori 
și cu bucurie, lucrurile s-au 
schimbat. Capii poporului au 
hotărât înlăturarea Sa 
simțind că le scade auto
ritatea. Prin intrigi, reușesc 
să ridice poporul împotriva 
Lui. Arestat, în procesul care 
/ s-a intentat, Isus re
cunoaște că este Fiul lui 
Dumnezeu. Afișând o reacție 
normală în fața unuia care se 
consideră egalul lui Dum
nezeu, marele preot își sfâșie 
hainele. Ca urmare, Isus este 
predat autorităților romane, 
bătut, batjocorit, scuipat și... 
răstignit.

Răstignirea era cel mai 
cumplit supliciu la care 
putea Ft supus un om. Bătut 
sălbatic, încununat cu spini, 
isus este obligat să-și ducă 
Crucea spre “Locul că- 
pățânii" sau Golgota. în
cercările la care este supus îl 
istovesc peste măsură. Se 
datină și cade. Este îm
brâncit și silit să meargă mai 
departe. întâlnirea cu Mama 
Sa este una din ceie mai 
emoționante momente aie 
Calvarului. Prin Ea au plâns 
toate mamele din lume și au 
suferit alături de Ei. 
Greutatea Crucii îi înfrânge

pe Cristos, dar Simon din 
Cirene, obligat de romani la 
început, apoi știind pe cine 
ajută, din credință, duce 
Crucea o porțiune de drum. 
A doua cădere este mai 
chinuitoare ca cea dintâi. 
Cu mare efort, Ei se ridică 
pentru a îndeplini jertfa 
până ia capăt. Sudoarea și 
sângele ce-i șiroiesc pe 
față i ie șterge cu o maramă 
Veronica. Când cade a treia 
oară se ridică din nou după 
ce-și adună ultimele puteri. 
Ajuns pe Golgota este 
despuiat de haine, trântit la 
pământ. / se străpung 
mâinile și picioarele piro- 
nindu-L pe cruce. Durerile 
sale nespuse sunt pentru 
faptele rele aie mâinilor 
noastre, pentru căile 
păcătoase pe care au 
umblat picioarele noastre. 
Răstignit, isus se roagă 
pentru călăii săi. Apoi își dă 
sufletul în mâinile Tatălui 
Său ceresc și moare. 
Coborât de pe Cruce, este 
pus în brațele Măriei, maica 
Sa preaîndurerată. Spălat și 
uns, este învelit în giulgiu și 
înmormântat în mormântul 
donat de losif din Ari- 
mateea.

Așa se încheie viața 
trupească a Mântuitorului 
nostru, a celui care mai 
presus de toate ne-a iubit, 
dăruindu-ne viața Sa. Este 
ziua de Vineri, în care, prin 
post negru și rugăciune, 
participăm și noi păcătoșii 
la suferința Sa.

__________ ina JURCONE ,

Bucuria și speranța unei noi vieți pe care 
Sfintele Sărbători de Paști le aduc în fiecare 
an ne întăresc conștiința șl sufletele în lupta 

pe care o dăm cu viața.
Frumusețea și semnificația celei mai mari 
sărbători creștine face ca și în acest an să 
mulțumim pentru ceea ce am realizat până 
acum, să sperăm în mai bine și să nu uităm 
că pe lângă viața materială există o viață 
sprirituală fără de care prima nu ar avea 

nici un conținut. 
Hristos a înviat!

Gheorghe BARBU 
Președintele Consiliului Județean Hunedoara

r Cu prilejul sărbătoririi învierii Domnului, Poștele^ 
creștinilor aparținători ortodoxiei, 

Conducerea Tribunalului Hunedoara urează 
Sărbători fericite

Magistraților și tuturor salariaților din justiția 
hunedoreană.

Procurorilor parchetelor de pe lângă instanțele 
judecătorești ale județului Hunedoara; 

Lucrătorilor Politiei; salariaților din sistemul, 1
penitenciar.

Fie ca sărbătoarea învierii Domnului să ne afle 
pe toți animați de sentimente de omenie și dreptate, 

de pace și bună învoire între oameni.
loan ARDELEAN

Pmședințelejnibunaluluijiunedoaray

BANCOREX
BANCA ROMÂNA M COM1BȚINTERIOR IA

Banca Română de Comeit
9

Exterior
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de 

Paști, BANCOREX - Sucursala Deva 
urează clienților și colaboratorilor săi 
multă sănătate, bucurie și împliniri.

URMĂTORUL
NUMĂR AL

ZIARULUI
NOSTRU VA 
APĂREA ÎN 

DATA DE 22 
APRILIE AC.

CU PRIIEM SfWELQR FOȘTII '
MOMENT DE ÎNĂLȚARE SPIRITUALĂ ȘI DE BUCURIE, 

SĂRBĂTOAREA SFÂNTĂ 4 ÎNVIERII DOMNULUI SĂ ADUCĂ 
CITITORILOR, COLABORATORILOR, LUCRĂTORILOR POȘTALI, 

PRESĂ, PRIETENILOR ȘI SALARIAȚILOR^ 
NOȘTRI PACE ÎN SUFLETE, BELȘUG ȘI BUNĂ ÎNȚELEGERE 

ÎN CASE, NOROC Șl FERICIRE. 

SĂRBĂTORI FERICITE! ■' 
KS^^sainvia ti wflli_ xxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV> '

Redacția ziarului “Cuvântul liber” Deva>
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7.00 Bună dimineața! (ed. specială) 8.30 
Sailor Moon (d.a) 9 00 Iepurașul vă 
așteaptă la... Telecarnaval! (em. pt. copii) 
11.00 Stan și Bran toreadori (co. SUA '45) 
12.05 Stea pentru o zi (cs) 13.00 Muzica 
primăverii - microrecital al formației 
,.Class” 13.15 Păcală și ai lui (cs de 
bancuri prezentat de Florin Piersic) 17.00 
Star Trek (s, ep. 53) 17.50 Pe sub flori mă 
legănai! - concert de muzică populară 
19.00 Sunset Beach (s. ep. 197) 20.00 
Jurnal 20.40 Baywatch (s, ep. 144) 21.30 
Toto Cutugno din nou la București! 23.00 
Hollywood Safari (f.a.SUA 1997) 0.30 La 
ceasul mărturisirilor...

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 La un pas de 
lumea nouă: Madrid, 1997 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Em. pentru 
persoane cu handicap 15.30 Ecclesiast 
'98 16.00 Em. în limba maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Katts și câinele 
(s, ep. 5, seria a ll-a) 18.00 în flagrant: 
Rostok - adevărata istorie (do) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 198) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.15 Tata, 
picioare lungi (f. muz. SUA 1955)23.25 
Jurnalul de noapte 23.40 Universul 
cunoașterii (do)

.8.00 D.a. (r) 8.30 Concert la învierea 
Domnului 9.00 Poveste și adevăr istoric: 
obiecte de patrimoniu în mănăstirile 
românești 9.15 Hristos a înviat! Cântece 
de Paști din Bucovina 9.45 Poezie 
religioasă 11.30 La Salva de Paști 13.00 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 13.30 
Tinerețea lui Kennedy (s. SUA '93, ep.
I) 14.30 Veronica și chipul iubirii 15.20 
Perla Neagră (s, ep. 98) 17.30 Premii și 
premiați (retrospectivă) 18.00 Povestea 
unui oraș: București 19.00 Mircea 
Eliade: redescoperirea sacrului 20.00 
Ultimele știri (s) 20.50 Stația de autobuz 
(co. SUA ’50) 22.30 Credința oarbă

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Regina celor 
1000 de ani (d.a/r) 8.55 Baywatch (s/r) 
9.55 Scena politică (r) 10.30 Vizitatorul (s/ 
r) 11.30 Natură și civilizație (do/r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 tradiții (r) 13.30 
Arhive românești (r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.00 Limbi străine. Franceză 
15.25 Regina celor 1000 de ani (d.a) 
15.50 Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 99) 17.40 tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup!, 
Hei-Rap! (cs cu liceeni) 19.10 Dosarele 
istoriei 20.10 Ultimele știri (s, ep. 36) 
21.00 Concertul filarmonicii din Berlin (p.
II) 22.00 Teatru TV prezintă: „Hitler al 
XVII-lea”

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s, ep. 24) 11.00 Familia 
Robinson: Iarna în sălbăticie (f/r) 
12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 31) 
15.20 Viață sălbatică (do) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 19) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Familia Robinson: Aventuri 
în munți (f.a.SUA 1979) 21.30 
Știri 21.40 Omul cu o mie de fețe 
(s) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Familia 
Robinson: Aventuri în munți (f/r) 
12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s) 
15.20 Viață sălbatică (do) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 
Onyx Jazz 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 20) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Ultima 
urmărire (f.p. SUA '86) 21.30 
Știri 21.40 Ziua iertării 
(f.a.Franța 1992, p. I) 22.40 
Milionarii de la miezul nopții 
0.40 Ziua iertării (f/r)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.30 Super 
Abracadabra - 2 ani 10.00 Dominick și Eu
gene (dramă SUA ’88) 12.00 Secretele 
bucătăriei (ed. specială) 12.30 Concert: 
Sarah Brightman 12.55 Știrile PRO TV 
13.25 Marele Gatsby (dramă SUA 1974)
15.50 Concert Sinatra, 80 de ani (r) 17.15 Al 
șaptelea cer (s) 18.00 Adevărul gol-goluț (s) 
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Te uiți și câștigi (cs, ed. 
specială) 21.00 Marea Conexiune 22.30 
Știrile PRO TV 22.45 Chestiunea zilei 22.50 
Analiză finală (dramă SUA 1992) 1.00 Con
cert: Freddie Mercury In Memoriam

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Con
cert: Freddy Mercury in Memoriam (r) 
10.05 Puls financiar 10.20 M.A.S.H. (s)
10.50 Analiză finală (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Marea Conexiune (r) 14.30 
Walker, polițist texan (s) 15.15 Maria (s) 
16.10 Nano(s, ep. 16) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul 
din străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Chicago Hope 
(s, ep. 10) 21.15 Avocatii (s, ep. 5) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 74) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Profesiunea 
mea, cultura 0.45 Dosarele X (s)

7.00 La primă oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.00 Știri 13.30 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni cu 
tine (s) 17.05 Frecvența radio 74,5 (s) 
16.55 Știri 18.00 Celebri și bogați (s, 
ep. 87) 19.00 Știri19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 86) 20.15 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 17): ,,O mireasă 
fierbinte” 21.15 Efect mortal (dramă 
SUA 1990) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio (s/r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake (s/r) 
13.05 Lexic (cs) 13.30 Starea de' 
veghe (talkshow/r) 15.00 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.30 Prietenul nostru Jake (s) 
17.05 Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 88) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 87) 20.15 
Gardă de corp (s, ep. 3) 21.15 
Războiul din insulă (f.a.Anglia 1989) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.40 
Bacalaureat '98: repetiție generală (I) 
9.30 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Ultimele știri (s/ 
r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Vetre 
folclorice 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Bacalaureat '98: 
repetiție generală (II): Bareme 18.00 
Medicina pentru toți 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 199) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, ediție specială 
21.00 Fotbal Meci amical: Belgia- 
România (d) 23.00 Jurnalul de noapte 
23.15 Efecte secundare (s, ep. 18) 
0.00 Cultura în lume: opera 
eminesciană pe meridianele europene 
(mag. cultural)

6.00 România: ora 6 fix!8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (s/r) 13.00 Pelerinaje (r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 Pompierii 
vă informează! 15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Katts și câinele (s, ep. 6) 
18.00 Timpul Europei (mag. politic) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 200) 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ed. specială 21.15 
Dr. Quinn (s, ep. 22) 22.15 Reflecții 
rutiere 22.25 Cu ochii’n 4 Dreptul la 
viață (anchetă) 23.15 Jurnalul de 
noapte 0.05 Canary Wharf (s, ep. 134)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (s/r) 13.00 Conviețuiri. Din 
viața romilor 13.30 La un pas de lumea 
nouă-Madrid, 1997. Români care au 
reușit 14.10 Perla Neagră (s/r) 15.10 De 
la lume adunate... 15.30 Em. în limba 
germană 17.10 Mapamond 17.35 Katts 
și câinele (s, ep. 7) 18.00 Ora Warner: 
Animaniacs (d.a); Casa plină (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 201) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ed. specială 21.15 Crimă 
în înalta societate (thriller SUA 1993) 
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Un 
secol de cinema: Titanic-o călătorie

htt a
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7.00 Bună dimineața... de la 
Timișoara și București! 9.05 Tip-Top, 
Mini-Top! (em. pt. copii) 9.50 Surfiștii 
aerului (d.a) 10.15 Viața ca în viață (s, 
ep. 24) 11.00 Tobele băteau în Sud 
(f.a.SUA ’51) 12.30 Ecranul (mag. cin
ema) 13.00 Școala Asiei (do, p. II)
13.40 Vino să vezi! 14.00 Scena 
politică 14.30 Video-magazin 16.00 
Fotbal Divizia A: F.C.M. Bacău-Rapid 
(d) 17.30 Justiție militară (s, ep. 8)
18.40 Povestirile lui Donald Rățoiul 
(d.a) 19.05 Teleenciclopedia 20.00 
Jurnal, meteo 20.35 Vizitatorul (s, ep. 
8) 21.30 Cum vă place...Careul cu 5 
ași? (div.) 22.30 Un american la Paris 
(f. muz. SUA 1951)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Regina celor 
1000 de ani (d.a/r) 8.25 Pelerinaje (r) 8.55 
Cu ochii’n 4 (r) 9.40 Videocaseta muzicală 
10.25 Teleenciclopedia (r) 11.10 Varietăți 
internaționale 11.30 Comorile lumii (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.30 
Mapamond (r) 14.00 Emisiune în Ib. 
maghiară 15.10 Limbi străine. Germana 
15.35 Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veronica și chipul iubirii (s, ep. 15) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 100) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
rup! Hei-rap! (cs) 19.10 Club 2020 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 37) 21.00 Avocatul poporului 22.00 
Bing-Bang! (co. România 1935) 23.30 
Meridianele dansului

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul cunoașterii 
(r)9.55 Medicina pentru toți (r) 11.30 
Sporturi extreme (do/r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Magazin sportiv 
13.15 Doar o vorbă... (r) 13.30 Dreptul 
la adevăr (r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 
Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.10 Față în 
față cu autorul 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 38) 21.00 în fața dvs.! 22.00 Loulou 
(dramă Franța ’80) 23.50 Baschet 
Finala Euroligii masculine (înreg.)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Regina 
celor 1000 de ani (d.a/r) 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9*50 
Baschet Finala Euroligii masculine (r)
11.30 Comorile lumii (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei (r)
13.30 Tezaur folcloric (r) 14.30 TVR 
Cluj 15.10 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica și 
chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, 
ep. 101) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.10 Contemp Art 
20.10 Ultimele știri (s, ep. 39) 21.40 
Vânare de vânt (div.) 22.20 Time out 
(emisiune sportivă) 23.00 Perla 
Coroanei (s, ep. 6)

8.00 Regina celor 1000 de ani 
(d.a/r) 8.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do) 9.00 Comorile 
lumii (do) 9.30 Pas cu pas (em. de 
știință) 10.35 Documente cul
turale: Corpus Christi (do. p. IV)
11.30 TVR Timișoara 13.30 Actua
litatea culturală 14.00 Tinerețea lui 
Kennedy (s) 15.10 Tradiții 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 102) 
17.40 Dorurile mele... 18.00 
Rugby Preliminariile Cupei 
Mondiale: România-Olanda (d)
19.30 Serata muzicală 22.00 
Ateneu

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Ultima urmărire 
(f/r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 118) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 33) 15.20 Viață sălbatică (do) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Onyx Music-Muzica de vis 
18.00 Esmeralda (s, ep. 21) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Triumful spiritului (dramă 
SUA 1989) 21.45 Știri 21.55 Voi 
cuceri Manhattan-ul (s) 22.45 
Milionarii de la miezul nopții 1.30 
Observator (r)
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7.00 Bună dimineața de la... 
București! 8.30 Lumină din lumină 
9.05 Colț Alb (d.a) 9.30 Fetița cu 
pistrui (s) 10.00 Ala-Bala, Portocala! 
(em. pt. copii) 10.45 Viața satului 
13.00 Serial de călătorii. Scu
fundarea vasului ,,Lusitania" 14.05 
CE de gimnastică masculină - 
finalele pe aparate (d) 15.40 Dintre 
sute de catarge... (div.) 17.10 Star 
Trek Deep Space Nine (s, ep. 54) 
18.00 Alladin (d.a) 18.25 Hollyoaks 
(s, ep. 70) 19.40 Duminica sportivă 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în 
România 21.00 Gura păcătosului 
(dramă SUA ’93) 22.55 D-na King, 
agent secret (s)

8.00 Regina celor 1000 de ani (da/r) 
8.30 Lumea sălbatică a animalelor (do): 
Veverițele zburătoare 8.55 Comorile 
lumii (do): Cascada Iguazu; Orașul 
interzis din Beijing 9.30 Ferestre 
deschise (do) 10.35 Cinematograful 
vremii noastre (do): Lumiere și com
pania 13.30 Memoria exilului românesc 
14.00 Tinerețea lui Kennedy (s, ep. 3) 
14.50 Bijuterii muzicale 15.10 Din 
albumul celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica și chipul iubirii 
(s, ep. 19) 16.50 Perla Neagră (s)17.40 
Premijle fundației culturale ,,Ethos” 
19.00 în plină acțiune (s, ep. 26) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 Ultimul tren 
21.00 Fotbalmania

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Triumful 
spiritului (f/r) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep. 119) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 
34) 15.20 Viață sălbatică (do) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Onyx Oldies 18.00 
Esmeralda (s, ep. 22) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Coșmar la Bittercreek 
(dramă SUA 1989) 21.30 Știri 
21.40 Falsă identitate (s, ep. 
10) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții 1.30 Observator (r)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 31) 11.00 
Coșmar la Bittercreek (f/r) 12.40 
Controverse istorice 13.15 O 
iubire de neuitat (s, ultimul 
episod) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Cartonașul galben (mag. 
sportiv) 15.20 Model Academy 
(s, ep. 94) 16.00 Clubul ‘Hai 
România’ 17.00 Onyx Music - 
pentru îndrăgostiți 18.00 
Esmeralda (s, ep. 23) 19.00 
Observator/din lumea afacerilor 
19.45 Cel mai bun câștigă (co. 
SUA 1990) 21.30 Știri 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 
Talkshow de Marius Tucă

7.00 Știri/Revista presei 8.45 
Model Academy (s/r) 9.25 Contro
verse istorice (r) 12.00 Mileniul III
13.30 Model Academy (s, ep. 95) 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Viața de 
la zero (s, ep. 18) 14.50 Poveștile 
prietenilor mei 16.30 între prieteni 
(em.jjt. tineret) 17.30 Tenis High- 
lights-cupa Federației (p. I) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 24) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Condamnat pe viată (dramă SUA 
1986) 21.30 Știri’21.40 A treia 
planetă de la Soare (s) 22.05 Tenis 
Highlights-Cupa Federației (p. II) 
0.00 Strigăt de copil (dramă SUA 
1985)

7.00 Știri 7.05 Model Academy 
(s/r) 7.35 Viața de la zero (s/r)
8.10 Poveștile prietenilor mei (r) 
8.35 Spirit și credință 9.10 
Connan (d.a) 9.40 O echipă 
fantastică (d.a) 10.10 Animal 
Show (s) 10.35 Mighty Max (d.a) 
11.00 Controverse istorice 11.30 
Orașele lumii: Istanbul (do, ep. 6)
12.10 Onyx - voci de legendă
13.10 Tarzan (s, ep. 20)14.00 
Duminica în familie (mag.) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 25) 19.00 
Observator 19.45 Un artist 
îndrăgostit (dramă SUA 1989)
21.30 Sparks (s, ep. 32) 22.00 
Ghidul femeii adultere (dramă 
Anglia 1993, p. I)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din străinătate 
(s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.30 Chicago 
Hope (s/r) 12.15 Avocații (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura 
(r) 14.30 Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 17) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști 
și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Destine II 
(melodramă SUA 1986) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.10 Chestiunea zilei 22.15 Seinfeld 
(s, ep. 75) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Pro 
și contra cu Octavian Paler 0.20 Dosarele 
X(s)_________________________________
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00Tânăr și 

neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.30 Destine II (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Pro și contra cu 
Octavian Paler (r) 14.30 Walker, polițist 
texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 
18) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 72) 21.15 Nikita (s, 
ep. 7): „Treason” 22.05 Știrile PRO TV 
22.10 Chestiunea zilei 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 76) 22.45 Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.30 
Beverly Hills (s) 12.15 Melrose Place (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 întâlnire cu 
presa (r) 14.30 Walker, polițist texan (s)
15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 19) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Am întâlnit și 
români fericiți 17.35 Urmărire generală 
18.00 Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 110)
21.15 Creatorii de coșmaruri (f.SUA ’95)
23.15 Știrile PRO TV 23.50 Moștenirea
(s, ep. 5) 0.35 Zona Crepusculară (s, ep. 
77)___________________________________

7.00 PRO TV Junior: D.a; Povestea 
magică 9.00 Superboy (s) 9.30
Vrăjitoarele (f.fant. Anglia/SUA 1990) 
11.00 PRO Motor 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 Punctul pe I (talkshow) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 News Radio 
(s) 13.30 Să mor de râs (s, ep. 12) 14.00 
Generația PRO 15.40 Gillette-Cupa 
Mondială 16.10 Hercule (s, ep. 60) 17.00 
Xena, prințesa războinică (s, ep. 59) 
17.50 PRO Fashion 18.20 Adevărul gol- 
golut (s, ep. 5) 18.50 Te uiți și câștigi! (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Șah Mat 
(thriller SUA/Germania 1992) 21.50 
Știrile PRO TV 22.05 Millennium (s, ep. 
31) 23.00 Știrile PRO TV 23.30 NYPD 
Blue (s, ep. 30) 0.15 Planuri mortale

7.00 D.a.8.00 G.I.Joe (d.a) 8.30 
Connan, aventurierul (d.a) 9.00 
Lassie (s) 9.30 Super Abracadabra 
11.00 Se întâmplă în Waikiki (s, ep. 
15) 12.00 Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 News Radio 
(s)13.30 Să mori de râs (s, ep. 13) 
15.00 Auto MP de Formula 1 al San 
Marino (d) 16.45 Lumea filmului 17.15 
Al șaptelea cer (s, ep. 21) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 119) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Edward, omul foarfecă 
(f. fant SUA ’90) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Cybill (s, ep. 10) 22.30 Știrile 
PRO TV - un alt fel de jurnal 23.00 
Procesul etapei (talkshow) 1.00 
Gillette - lumea sportului 1.35 Pulsul 
financiar

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio (s/r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake (s/r) 
13.05 Lexic (cs) 13.30 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.30 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.05 Frecvența radio 74,5 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s, ep. 89) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, 
ep. 88) 20.15 La limita legii (f.a.SUA 
1987) 22.00 Fotbal Meci amical: 
Anglia-Portugalia 0.00 Starea de 
veghe (talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.00 Știri 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.00 
Xuxa (show pentru copii) 15.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.30 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.05 Frecvența radio 74,5 (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 90), 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 
89) 20.15 Contralovitura (s, ep. 3) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.00 Știri 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.00 
Xuxa (show pentru copii) 15.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.30 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.00 Frecvența radio 74,5 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s, ep. 91) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, 
ep. 90) 20.15 Atingerea îngerilor (s, 
ep. 18) 21.15 Vukovar (dramă 
Iugoslavia 1995) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

6.30 Videoclipuri 7.00 Lumea lui 
Eric (s) 7.30 Bailey Kipper (s)' 
8.00 Justițiarii (d.a) 9.00
Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.30 
Un cuplu irezistibil (d.a) 11.00 
Zona M (em. muz.) 11.30 Daria 
(d.a) 12.00 Eurofotbal (em.
sportivă) 13.00 1999 (s) 14.00 
Lacrimi în ploaie (f. Anglia 1988) 
16.00 Fotbal: F.C. Național - F.C. 
Arge^ 18.05 Fotbal Chelsea- 
Liverpool 20.15 Marioneta (co. 
SUA 1994) 22.00 Din istoria 
Mafiei americane (do) 23.00 Știri 
23.30 Scenariu-capcană (thriller 
SUA ’82) 1.30 Știri (r)

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 
(show pt. copii) 7.30 Lumea lui Eric 
(s) 8.00 A doua familie (do) 8.30 
Căutătorii de aur (s) 9.00 Echipa de 
fotbal (d.a) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 10.30 Un cuplu,
irezistibil (d.a) 12.00 D.uminică la 
prânz (mag.) 13.00 1999 (s) 14.00 
Lumea lui Dave (s) 14.30 Vedetele 
dragostei (do) 15.00 Față în față la 
Hollywood (s) 16.00 Videofashion (s) 
17.00 Atingerea îngerilor (s/r) 18.00 
Un alt început (s/r) 19.00 Știri 19.45 
Timpul despărțirii (f.SUA 1997) 21.30 
Călătorii în lumi paralele (s, ep. 19) 
22.30 Nimeni nu e perfect (s) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
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Bucuria învierii SÂMBĂTĂ
18 aprilie

învierea și viața lui Iisus 
Hristos, fiul Iui Dumnezeu, a venit 
în lume ca să ne descopere “Taina 
cea din veac ascunsă, adică să ne 
învețe ce să credem, cum să trăim 
și ce să facem, să fie bine, plăcut 
lui Dumnezeu și oamenilor. Iisus 
Hristos, cel care știm cum a suferit 
pentru noi, oamenii, în zilele lui 
Ponțiu Pilat, a murit, a fost 
îngropat și a înviat a treia zi din 
morți”. După cum spune simbolul 
credinței “a înviat a treia zi după 
scripturi”. Sf. Ev. Matei ne spune 
că primele cuvinte au fost adresate 
femeilor mironosițe: “Bucurați- 
vă”.

Această bucurie a învierii lui 
Iisus Hristos ne face să mărturisim 
în cântările noastre că “acum toate 
s-au umplut de lumină și cerul și 
pământul și cele dedesubt”.

Sf. Apostol, cel care s-a întâlnit 
cu Iisus Hristos pe drumul 
Damascului și cei 4 Evangheliști - 
Matei, Marcu, Luca și loan, ne 
încredințează intr-un singur 
cuvânt ca martori ai învierii lui 
Iisus Hristos. Această întâlnire cu 
Iisus Hristos cel înviat le-a dat 
încredințarea că tot ce le 
propovăduise Iisus Hristos, cât 
fusese cu ei, era de la Dumnezeu, 
era un adevăr și un drum pe care 
trebuie să meargă, și mai ales viața 
pe care trebuie să meargă, dar să- 
și ia in serios misiunea ce le-a fost 
încredințată. Să meargă să învețe

ENERI 17 aprilie
V.'

ivr i
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 

Sailor Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Ultimele știri (s/ 
r) 13.00 Conviețuiri. Din viața 
romilor 13.30 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r)14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 De la lume 
adunate... 15.30 Em. în Ib. 
germană 17.10 Mapamond 17.35 
Camera ascunsă. Farse cu 
vedete 18.00 Ora Warner: 
Anlmaniacs (d.a); Casa plină (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 196)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ed. specială 21.15 Biblia: 
Avram (dramă Italia/Germania/ 
SUA1995, ultima parte) 22.55 La 
volan. 153.014 km 23.15 Jurnalul 
de noapte 23.30 Concert vocal 
simfonic 0.20 Raiul pe Pământ 
(co. SUA 1997)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.00 

Regina celor 1000 de ani (d.a/r)
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. 
Quinn (s/r) 9.55 în flagrant (r) 10.25 
Cultura în lume (r) 10.55 
Ecoturism (r) 11.30 Comorile lumii 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 

pe toți oamenii și să le transmită 
și altora ce i-a învățat domnul 
Iisus Hristos.

Așa au ajuns învățăturile lui 
Hristos până în zilele noastre și 
credem în ele, că El a fost fiul lui 
Dumnezeu.

învierea Sa este temeiul care 
dă putere absolută poruncilor 
Sale, sfaturile Sale ne asigură că 
Dumnezeu e Tatăl nostru ce 
veghează necontenit asupra 
noastră, dar să fim buni, drepți și 
să ne iubim unii pe alții.

In aceste zile ale învierii “să 
ne luminăm cu prăznuire, și unii 
și alții să ne îmbrățișăm și să zicem 
fraților și celor ce ne urăsc pe noi, 
să iertăm toate pentru “înviere ”.

Strămoșii noștri au murit in 
credința ortodoxă și de acolo ne 
veghează, așteaptă de la noi să fim 
urmași credincioși, să le 
aprindem lumânări, candele, 
pomeniri  în Biserică, în cimitirul 
în care au fostprohodițide Sfânta 
noastră Biserică Ortodoxă 
Română. Legea noastră ortodoxă 
să fie un îndemn pentru nădejdea 
învierii care ne este dată nouă ca 
pe o moștenire sfântă.

învierea lui Hristos, pe care 
o sărbătorim în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, să ne 
întărească în dreapta și în toată 
fapta cea bună.

Hristos a înviat!
Pr. dr. 1.0. RUDEANU

Timpul Europei (r) 14.30 TVR Cluj 
15.00 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 95) 19.10 
Lumină din lumină - ediție 
specială. Prohodul (d, Catedrala 
Patriarhală din București) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 34) 21.40 
Vânare de vânt (div.) 22.20 Time 
out (emisiune sportivă) 23.00 
Perla coroanei (s, ep. 5)

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 10.10 

Vise și oglinzi (s, ep. 30) 11.00 
Dragoste și credință (f/r) 12.40 
Mizerabilii (d.s) 13.15 O iubire de 
neuitat (s, ep. 115) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Cartonașul galben 
(mag. sportiv) 15.20 Model Aca
demy (s, ep. 91) 16.00 Clubul „Hai 
România” 17.00 Onyx Music- 
pentru îndrăgostiți 18.00 
Esmeralda (s, ep. 16) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor
19.45 Dragoste și credință 
(dramă Canada 1994, p. II) 21.30 
Știri 21.40 Puterea banilor (s, ep. 
18) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții Talkshow de Marius Tucă

PRO IV
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00

IVR I
7.00 Bună dimineața de la... 

Suceaval 9.05 Șapte note 
fermecate 9.55 Desene animate: 
Surfiștii aerului 10.20 Viața ca 
în viață (s, ep. 23) 11.05 Străinul 
misterios 12.30 Ecranul 13.00 
Documentar istoric 13.40 Vino și 
vezi! 14.30 Soprana Gabriela 
Cegolea și universul artei lirice. 
15.00 Concertul filarmonicii din 
Berlin (I). Claudio Abbado 15.55 
Fotbal: F.C.Argeș Pitești - Oțelul 
Galați, în etapa a 31-a a Diviziei 
A.17.’5O Justiție militară (J.A.G., 
SUA, 1996, ep. 7) 18.40 Desene 
animate: Povestirile lui Donald 
Rățoiul 19.05 Teleenciclopedia: 
Arta Thailandeză ; Lumea insec
telor; Parașutism; Explorarea 
Amazonului 19.55 Doar o vorbă 
„săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, 
Meteo 20.35 Vizitatorul (SUA, 
1997, ep. 7) 21.30 Filmele 
secolulul-Colecțla Warner ; 
Regele regilor 23.00 Florilegiu 
Bizantin cu corul „Madrigal”
23.30 Lumină din lumină 1.00 
Placido Domingo la Miami (con
cert extraordinar)

IVR 2
8.00 Regina celor 1000 de ani 

(Japonia, 1995) 8.25 Natură șl 
civilizație: Dragonli Insulei 

^Komodo; Pescarii din Terra Nova

r DUMINICĂ 
19 aprilie

IVR 1
7.00 Bună dimineața șl 

Hristos a înviat! 9.05 Colț Alb
9.30 Fetița cu pistrui (ep. 15) 
10.00 Ala-bala, portocala! 10.30 
Lumină din lumină 13.35 
Ferestre deschise către 
Bucovina 14.10 Paștele în 
Europa 15.00 Pentru cine vine 
iepurașul 18.30 Aladdin (d.a)
19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă „săț-i” mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 
Invitație la concert 21.30 Viata cu 
Mickey (f, SUA 1993) 23.10 dând 
plouă cu fluturi... 24.00 D-na 
King, agent secret (ep. 14) 0.50 
La Hanul cu veselie

IVR 2
8.00 Regina celor 1000 de ani 

(Japonia, 1995) 8.30 Sporturi 
extreme 9.00 Comorile lumii 9.30 
Ferestre deschise 10.35 
Cinematograful vremii noastre: 
Abbas Kiarostami (ARTE) 11.30 
Sărbători creștine în sate fără 
biserică 12.00 Concert de prânz 
13.00 Regina celor 1000 de ani
13.30 Divorțul doamnei X 15.00 
Veronica-Cnlpul iubirii (ep. 12)
15.50 Perla Neagră (ep. 97) 16.40 
Creanga de aur 17.45 Mănăstiri 
rotunde 18.00 Sărbătoarea de 
acasă 18.20 Primăvara 18.30

^Dansul râurilor 18.45 înviere la

Vărul din străinătate (s/rh.
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 11.45 
Melrose Place (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 întâlnire 
cu presa (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria 
(s) 16.15 Nano (s) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Am întâlnit și 
români fericiți 17.35 Urmărire 
generală 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Dosarele X (s, ep. 109) 21.15 
Unforegettable (thriller SUA 
1996) 23.20 Știrile PRO TV
23.45 Moștenirea (s, ep. 5) 
1.00 Aventuri în casa morții 
(s)

PRO IV - DEVA
06.00-06.15 Divertisment 

sportiv 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 06.45- 
07.00 Retrospectivă știri (r) 
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 Concurs “Știi șl 
câștigi” PRO TV Deva 22.05-
22.15 Știri locale

ANIEblA l-DEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

dorean 17.45-18.00 Știri locale 
19.30-19.45 Știri locale (r)

8.55 Comorile lumii 9.30 Pas cu 
pas 10.35 Documente culturale; 
Corpus Christi (Arte, ep. 3); 
Regele Iudeilor 11.30 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Afacerea Seznec 
(ultimul episod) 14.50 Pagini 
celebre 15.10 Tradiții 15.35 
Desene animate; Regina celor 
1000 de ani (Japonia, 1995) 16.00 
Veronica-Chipul iubirii (Argen
tina, ep. 11) 16.50 Perla Neagră 
(ep. 96) 17.40 Rugă către Maica 
Domnului 18.00 Planeta cinema 
(r) 18.50 Jurnalul actualității 
muzicale 19.00 Serata muzicală 
TV21.30 Ateneu; Cele 7 porți ale 
Ierusalimului 22.30 Stop-Cadru
22.40 în plină acțiune (ep. 24)
23.30 Conviețuiri 24.00 
Concertul orchestrei „Simfonia”

ANIEblA 1
7.00 Ștlri/Revlsta presei 7.10 

Familia Robinson: Regăsirea 
naturii (r) 9.00 Muzică populară 
9.35 Ultimele 5 minute (ep. 15) 
11.10 Desene animate: 
Cenușăreasa 12.00 Mileniul III: 
spaime, soluții, speranțe 13.00 
Documentar 13.30 Model Aca
demy (ep. 94) 14.00 Știrile amiezii 
14.05 Tenis - Cupa Federației. 
Germania-Spania (în direct) 15.30 
Onyx by Request 6.30 Emisiune 
pentru tineret: între prieteni 17.30 
Club Hawaii (ep. 82) 18.00 
Esmeralda (ep. 17) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Marla din Nazareth 21.30 Știri
23.50 „Veniți de luați lumină" 0.50

Putna 19.00 în plină acțiune 
(L.A. Heat-SUA, 1996, ep. 25)
19.45 Poem bizantin 20.00 Arii 
celebre din opere cu Nicolae 
Herlea 20.50 Poezie religioasă 
21.00 Repriza a treia 1.00 Pop 
Show nocturn

AMIEblA 1
7.00 Știri 7.05 Muzică 

populară 7.45 Model Academy 
(ep. 94) 8.30 Credință. Emisiune 
specială 9.40 O echipă 
fantastică (ep. 16) 10.10 Animal 
show (ep. 45) 10.35 Mighty Max 
(ep. 7) 11.00 Orașele lumil- 
lerusalim (ep. 5) 14.00 Tenis: 
Cupa Federației-Germania- 
Spania-în direct 15.30 Duminica 
în familie 18.00 Esmeralda (ep. 
18) 19.00 Observator/Sinteză 
știri 19.45 Familia Robinson: 
Iarna în sălbăticie 23.00 Secretul 
(dramă, Anglia, 1995)

PRO IV
7.00 D.a 8.00 Chitty Chitty 

Bang Bang-muzical, Anglia, 
1968 10.30 Super Abracadabra 
12.00 Se întâmplă în Waikiki 
(ep. 14) 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 News Radio (ep. 14) 13.35 
Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 14.15 Lumea filmului
14.45 Concert. Trei tenori. Un 
vis împlinit 15.20 Formula I: 
Marele Premiu al Argentinei 
16.10 Parada de primăvară (r) 
18.00 Beverly Hills (ep. 118)
19.30 Știrile PRO TV 20.00

ACASĂ
LUNI 20 aprilie

9.00 D.a. 9.45 Campionii 
magiei 11.00 Recital de balet cu 
trupa ,,Kirov Opera” 12.25 Fiicele 
doctorului March (dramă SUA ’49)
14.30 Concertul speranței 16.00 
Fotbal Hat-trick 17.00 Antonella (s, 
ep. 105) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 106) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile Aventuri 
ale Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Cântând în ploaie 
(f. muz. SUA 1952)

MARȚI 21 aprilie
10 30 Dragoste și putere (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45
Marielena (s/r) 13.30 Cântând în 
ploaie (f/r) 16.00 Secrete de fâmilie 
(s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 107)
17.45 Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 108) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile aventuri 
ale Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Verdict: 
crimă! (s) 21.45 Nimic personal (s)
22.45 Nu știu nimic, dar spun tot 
(co. Franța 1973)1.45 Secrete de 
familie (s, ep. 1, seria a ll-a)

MIERCURI 22 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/r)

1.1.15 Antonella (s/r) 12.45

Joe Cocker - Live la Berlin

PRO IV
7.00 PRO TV Junior: 

Aventurile lui Teddy Ruxpln (d.a, 
ep. 14); Battletech (ep. 5); 
Povestea magică 9.00 Superboy 
(ep. 36) 9.30 Peșterea
Monstrului sacru 1111.00 Promo
tor 11.30 Secretele bucătăriei 
12.00 Punctul pe I (talkshow)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 News 
Radio (ep. 13) 13.30 Să mori de 
râs (e. 11) 14.00 Generația PRO
15.40 Gillette-Cupa Mondială 
(ep. 6) 16.10 Hercule (s, ep. 59) 
17.00 Xena, prințesa războinică 
(ep. 58) 17.50 PRO Fashion 
18.20 Adevărul gol goluț (ep. 3)
18.50 Te uiți și câștigi! 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Prințul 
mareelor (dramă, SUA, 1991)
22.30 Știrile PRO TV 22.50 Isus 
din Nazareth jpartea a Vl-a)
23.50 Slujba de înviere 0.15 Con
cert. Trei tenori: Un vis împlinit
1.15 Parada de primăvară

ACASĂ
7.30 Nimic personal (r) 11.15 

Antonella (r) 12.45 Marielena (r)
13.30 Drumeț în calea lupilor (r)
15.15 Omul mării (ep. 27 șl 28) 
17.00 Antonella (ep. 103) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (ep. 104) 18.45 Marielena 
(ep. 91) 19.30 Desene animate: 
Noile aventuri ale Omului păianjen 
(ep. 21) 20.00 Vrăjitorul din Oz 
22.00 Marile povești de dragoste

Gemenii (comedie SUA, 
1988)22.10 Știrile PRO TV 22.30 
Cyblll (ep. 9) 23.00 Familia 
Addams (comedie, horror, SUA, 
1991) 0.45 Concert aniversar: 
Sinatra, 80 de ani

9.00 Sport la minut - știri 
sportive 9.30 Oxigen 9.45 
Sport extrem 10.00 Motor 
Sport Magazin 10.30 Baschet 
NBA Action 11.00 NBA Spe
cial: Distracție și spectacol
11.30 FIFA Magazin 12.00 
Golazo - Top Gol Europa
12.30 Cupa Mondială12.45 
Istoria fotbalului 13.30 
Ruptura (comedie, SUA, 1979)
15.30 Casa serialelor 16.00 
Golazo -Top Gol Europa 16.30 
Italia în 7 zile 16.55 Fotbal: II 
Calcio-repriza I 17.50 Re
trospectiva sportivă a săp
tămânii 18.00 Fotbal: II Calcio 
- repriza a ll-a (live) 18.55 
Faza zilei 19.20 Sport la minut
19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (ep. 22) 
20.00 Arhiva neagră (ep. 10)
20.45 Incoruptibilii (ep. 10)
21.30 Marile bătălii ale celui 
de-al ll-lea război mondial 
(ep. 10) 22.30 Grand I (partea 
a IV-a) 0.00 îndrăgostit cere
bral (comedie SUA, 1983)

PRIMA
6.30 Videoclipuri muzicale 

7.00 Show pentru copii -

Marielena (s/r) 13.30 Nu știu nimic, 
dar spun tot (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
109) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 110) 18.45 
Marielena (s, ep. 94) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Prințul și
dansatoarea (co. Anglia/SUÂ 1957)
I. 45 Secrete de familie (s)

JOI 23 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/r)

II. 15 Antonella (s/r) 12.45
Marielena (s/r) 13.30 Prințul și 
dansatoarea (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
111) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 112) 18.45 
Marielena (s, ep. 95) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Marea despărțire 
(f.p. SUA 1973) 1.45 Secrete de 
familie (s, ep. 3)

VINERI 24 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45
Marielena (s/r) 13.30 Marea 
despărțire (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
113) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 114) 18.45 
Marielena (s, ep. 96) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen (d.a)

22.30 Hotel Grand I Partea a"\ 
lll-a 24.00 „Standing Stone” 
Poem simfonic

PRIMA
6.30 Videoclipuri muzicale 

7.00 Lumea lui Eric (ep. 43)
7.30 Bailey Kipper 8.00 
Justițiarii (ep. 18) 9.00 
Inspectorul Gadget (ep. 16) 
10.00 Aventurile lui Rocko (ep. 
21) 10.30 Un cuplu Irezistibil 
(ep. 26) 11.00 Daria 12.00 
Eurofotbal - emisiune 
sportivă 13.00 1999 (ep. 13) 
14.00 Prima dragoste (dramă, 
SUA) 16.00 Fotbal: Rapid 
București-C.S.M.Reșița 18.15 
Fotbal 20.15 Spărgătorul de 
coduri (acțiune, Marea 
Britanie, 1996) 22.00 Din 
istoria mafiei americane (ep. 
2) 23.00 Știri 23.30 Nesta
tornicul (dramă, Franța)

PRO IV - DEVA
06.00-06.20 Desene ani

mate și muzică 06.20-06.45 
Oameni de milioane (r) 06.45- 
07.00 Știri locale (r) 21.50-22.00 
Retrospectiva săptămânii

ANIEblA bDEVA
08.45-09.00 Știri(r) 09.00- 

09.10 7 zile fără comentarii 
21.30-21.40 Retrospectiva 
săptămânii 22.00-23.00 
Rondul de noapte y

Elefăi\țelul (ep. 59) 7.3o\ 
Lumea lui Eric (ep. 44) 8.00 
A doua familie (ep. 18) 8.30 
Căutătorii de aur (ep. 11) 
9.00 Echipa de fotbal (ep. 
17) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (ep. 22) 10.30 Un 
cuplu irezistibil 11.00 Un alt 
început (ep. 17) 12.00 
Duminică la prânz 14.00 
Lumea lui Dave (ep. 14)
14.30 Vedetele dragostei
15.00 Față în față la Holly
wood (ep. 16) 15.30
Secretele bărbaților irezis
tibili 16.00 Videofashion (ep. 
17) 16.30 Din culisele model 
- do. 17.00 Atingerea 
îngerilor (ep. 2) 18.00 Un alt 
început (ep. 2/r) 19.00 Știri
19.45 Dragoste și onoare
21.30 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 18) 22.30 
Nimeni nu e perfect (ep. 18) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

PRO IV - DEVA
07.00-07.30 Desene ani

mate 07.30-07.50 No comment 
(r); Vorbiți aici (r) 07.50-09.00 
„Ghici cine bate la ușă?” (r) 
21.55-22.00 Știri pe scurt 

ANIEblA l-DEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

săptămânii (r) 10.10-10.30 
Muzică populară 14.00 -15.30 
Fotbal j
20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s, ep. 59) 22.45 
Domnișoara Aurica (f. România 
1987) 1.45 Secrete de familie (s)

SÂMBĂTĂ 25 aprilie
7 30 Nimic personal (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30
Domnișoara Aurica (f/r) 15.15 
Omul mării (s, ep. 29, 30) 17.00 
Antonella (s, ep. 115) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 116) 18.45 
Marielena (s, ep. 97) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Acolo unde se avântă 
vulturii (f. răzb. Anglia 1969)
22.45 Hotel Grand II (dramă 
Anglia 1997, p. I)

Dl IM'NICĂ 26 aprilie
9.00 sport la minut 9.45 

Sport extrem 10.00 Motor Sport 
Mag. 10.30 Baschet NBA: Action 
11.00 NBA Special 12.00 Top Gol 
Europa 12.45 Istoria fotbalului 
14.00 Ghetele de aur (mag.)
15.30 Casa serialelor 16.00 Top 
Gol Europa 16.30 Italia în 7 zile
16.55 Fotbal II Calcio (d) 18.55 
Faza zilei 19.30 D.a. 20.00 
Arhiva neagră (s) 20.45
Incoruptibilii (s) 21.30 Marile 
bătălii ale celui de-al doilea 
război mondial (do) 22.30 Hotel 
Grand II (dramă Anglia 1997, p. 
H)
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( Jâiiiâloarca fericiri/!S.C. CONDOR S.A. DEVA 
Sfânta Sărbătoare a învierii Domnului 

ne prilejuiește marea bucurie de a 
adresa tuturor salariatilor societății, t r 7

familiilor acestora, beneficiarilor și 
colaboratorilor, cele mai calde urări de 
bine, fericire, sănătate și numai bucurii. 

Hristos a înviat!
xgJHL. Consiliul de administrație

Director general, 
ing. CĂRĂBAȘ Moise Gheorghe

Dragă și onorată Redacție a ziarului 
„Cuvântul liber” Deva

Cu prilejul Sfintelor PAȘTI, vă rugăm să primiți din 
nou din partea mea și a familiei mele, precum și a 
marii noastre familii, a întregului sat Almașu Mic 

de Munte, cele mai curate gânduri, sincere și 
călduroase felicitări, pentru toți lucrătorii ziarului, 

precum și tradiționalul și creștinescul salut: 
Hristos a înviat! și 

La multi ani!*
cu aleasă stimă 

_______________________ a! dvs Pr. ic. loach im DANC/Uj

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Deva

“Aș vrea să știu 
răspunsul la o mulțime de 
întrebări - ne mărturisește 
într-o scrisoare dna (dra?) 
Silvia Oprea, din Brad. Cel 
mai adesea cititoarea 
noastră se întreabă “Cine 
este omul?” și își răspunde 
singură: “O ființă rațională, 
superioară tuturor celorlalte 
viețuitoare de pe pământ”. 
Dar cu acest răspuns apar 
noi întrebări: “Cine îl 
coordonează? Cine îl face 
să simtă tristețea dar și 
bucuria, așa cum simte un 
bun creștin acum în pragul 
Sărbătorii Paștelui?”

Cu cât se frământă mai 
mult să găsească răs
punsuri acestor întrebări cu 
atât simte cum cade “în 
neputință”. Dar “reușesc 
totuși să urc scara gândului, 
care mă poartă până la 
bucuria și fericirea oa
menilor, la puritatea lor 
sufletească din preajma 
marii sărbători a învierii 
Domnului. Eu știu că oricât 
de răi am fi noi, oamenii, 
înăuntrul sufletului nostru 
domnește pacea și bună

tatea creștină... Bucuria și 
fericirea izvorăsc din 
sufletele candide și bune 
ale oamenilor și pentru a 
ieși la suprafață le trebuie 
doar un mic imbold”. Că 
fiecare dintre noi are o 
scânteie de dumnezeire e 
adevărat. Dar celor cu 
adevărat răi le este greu, 
dacă nu imposibil, să fie 
dominați de pace sufle
tească și bunătate creștină, 
fie și în preajma acestei 
luminate sărbători. Lor le 
trebuie mai mult decât “un 
mic imbold”. Și din păcate 
ei nu vor asculta sfatul dnei 
Silvia ca în aceste zile să 
mediteze la cele întâmplate, 
să se roage la Dumnezeu să 
îi ierte pentru relele 
săvârșite.

Dar pentru cei dispuși s- 
o facă (spre binele lor!) 
redăm îndemnul din finalul 
scrisorii: “Măcar pentru o 
clipă, haideți să uităm de 
vitregiile și relele vieții, să 
ne bucurăm împreună de 
Sfânta Sărbătoare a Paș
telui, SĂRBĂTOAREA FERI
CIRII!”. (V.R.)

------------------------ --------------------------------- V

Cu ocazia Sfintelor Paști, Consiliul de 
conducere al Clubului Corvinul

Hunedoara urează tuturor membrilor
susținători, colaboratorilor, cât și 

jucătorilor, antrenorilor și 
personalului salariat, Sărbători
__ Fericite!

Hristos a înviat!

[ In Săptămână ] 
Mare

| Săptămâna Mare, a
■ Patimilor sau Luminată, ori- 
j cum dorim s-o numim, e des- 
I tinată postului dar și pregătirii 
| cozonacilor, păștilor și ouălor
■ roșii. în această săptămână 
I nu trebuie să mâncăm oțet 
| pentru că lisus a fost adăpat 
| cu oțet în timpul patimilor sale. 
. Nici ulei nu trebuie consumat 
I căci cu untdelemn i-a fost uns
| trupul la coborârea de pe
■ cruce. Și nici urzici nu se cade 
^să gătim căci cu urzici și spini

Președinte, 
Vasile Tătar

a fost lovit Hristos. |
în Joia mare se face ■

Focul Morților, la care se 
crede că se încălzesc I
sufletele celor duși din 
această lume. Și în noaptea 
de înviere se fac focuri în 
apropierea bisericilor și se 
păstrează nestins în cele trei 
zile ale Paștilor. Focul 
servește credincioșilor spre 
încălzire și luminare, dar e și 
un semn de jertfă adusă lui 
Dumnezeu. (V.R.)

Consiliul de Adminis
trație al RAGCL Deva, 
întrunit în ședință extra
ordinară în data de 
14.04.1998, analizând 
situația grea financiară în 
care se află regia, cauzată 
în cea mai mare parte de 
neplata în termen a 
datoriilor asociațiilor de 
locatari și agenților eco
nomici, care se ridică la 
17,8 miliarde lei, din care 
8,7 miliarde lei la populație 
și 9,1 miliarde lei la agenți 
economici, precum și la 
dobânzi pentru neplata în 
termen a acestora de cca. 
10 miliarde lei, s-au hotărât 
următoarele:

I. Facem un apel 
deosebit la toți cetățenii 
Devei și la toți agenții 
economici pentru a-și 
achita de urgență facturile 
către RAGCL.

II. Pentru cei care nu vor 
Jnțelege că serviciile

C O M U
trebuie plătite, începând cu 
data de 22.04.1998 RAGCL 
Deva a fost mandatată de 
către Consiliul de Ad
ministrație al RAGCL și 
Consiliul local să 
întreprindă următoarele 
măsuri:

1. Rezilierea contrac
telor de furnizare a 
serviciilor prestate de 
RAGCL Deva către bene
ficiarii care au depășit 
termenul de scadență a 
plății serviciilor conform 
contractului.

2. Suspendarea (întreru
perea) executării contrac
telor și a prestării 
serviciilor de gospodărie 
comunală către beneficiarii 
de la pct. 1.

3. Pentru persoanele 
fizice și juridice pentru care 
s-a reziliat contractul de 
furnizare a serviciilor de 
către RAGCL Deva, în 
termen de 3 zile de la

N I C AT
reziliere se va solicita 
Primăriei Deva retragerea 
imediată a autorizațiilor de 
funcționare.

4. încheierea unui nou 
contract și preluarea 
serviciilor se va face numai 
în condițiile în care vor fi 
plătite taxa de anticipație, 
datoriile la zi și penalitățile 
aferente.

5. Rezilierea și sus
pendarea contractelor 
pentru persoanele fizice și 
juridice menționate la pct. 1 
începe în data de 
22.04.1998, ora 8, existând 
astfel posibilitatea ca cei în 
cauză să-și achite datoriile 
până în data de 21.04.1998, 
ora 15.

6. în cazul în care au 
fost suspendate serviciile 
RAGCL-ului către bene
ficiarii menționați la pct. 1 
și aceștia vor folosi în con
tinuare serviciile res
pective, se va considera 

consum fraudulos și vor 
suporta rigorile legilor 
(plata serviciilor la un preț 
de 10 ori mai mare decât 
cele contractuale, con
form HG 1001/1990).

7. Să propună Pri
măriei Municipiului Deva 
ca de urgență să solicite 
prin Direcția Județeană 
de Finanțe Publice, la 
Ministerul Finanțelor, 
suplimentarea fondurilor 
bugetare în așa fel încât 
până la 15 mai 1998 să fie 
achitate unităților buge
tare (instituțiile publice) 
toate datoriile către 
RAGCL Deva, respectiv 
să finalizeze până la 
30.04.1998 acțiunea de 
plată a cupoanelor către 
RAGCL Deva.

Consiliul de Administrație 
a! RAGCL Deva

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE:
f »

Becuri iluminat public și industrial LUXTEN
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:

Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

DIVIZIA 82

O NOUA Șl APLAUDATA VICTORIE A DEVENILOR IN DEPLASARE

Miercuri, la Timișoara, Vega 
Deva a realizat a cincea victorie 
consecutivă în returul acestui 
campionat învingând cu 3-1 în 
deplasare pe UM Timișoara în 
care elevii antrenorilor Ionel 
Stanca și Nicolae Alexiuc au luptat 
exemplar în fața unui adversar 
decis să-și apere șansele salvării 
de la retrogradare. Bucuria 
victoriei a fost mare în rândurile

UM TIMIȘOARA - VEGA DEVA 1-3
suporterilor ce au însoțit echipa la 
Timișoara, dar și în rândurile 
fotbaliștilor deveni, cele trei puncte 
atât de necesare evadării din 
subsolul clasamentului fiind 
obținute în urma unui joc excelent 
practicat de fotbaliștii deveni în 
care Elek Szemely și Naniu au fost 
vioara I, contraatacurile lor 
semănând de multe ori derută în 
apărarea timișoreană. Excelent 
susținuți de coechipierii lor, între 
care Luca, Fartușnic, Tănase, 
Grosu, Gigi Ștefan, Popa s-au 
remarcat în mod deosebit. Elek și- 
a dovedit din nou clasa, 
tehnicitatea sa permițându-i să 
conducă balonul cu o dexteritate 
dezarmantă pentru adversari 
conducând foarte bine cu 
“săgeata" formației Naniu, 
debordant, eficient, ceea ce ne 
obligă din nou să facem afirmația 
(a câta oară în retur?) că devenii 
au făcut cel mai bun joc al lor! Și

de această dată fazele de atac au 
produs o mare satisfacție în 
rândurile suporterilor deveni 
prezenți în număr destul de mare 
pe stadion, aplaudând la scenă 
deschisă “șarjele” deosebit de 
rapide ale înaintașilor Elek și 
Naniu, foarte greu stăviliți de 
apărarea timișoreană: în min 25 
un atac fulgerător pe dreapta inițiat 
de Naniu care intră și acesta 
înscrie plasat 0-1. Zece minute 
mai târziu, Elek insistă la un balon, 
îl câștigă, depășește în viteză 2 
apărători, pătrunde în careu și TI 
“execută” din nou pe portarul 
Climiuc 0-2! Devenii se mențin 
mereu la cârma jocului și în min 
55 creează o fază extraordinară ce 
nu va fi repede uitată de cei care 
au fost prezenți pe stadion: Naniu 
pleacă ca din pușcă din jumătatea 
de teren a devenilor și nu poate fi 
oprit până în careu, unde portarul 
îi iese în întâmpinare și el pasează

lateral unde a venit la “întâlnire” 
Elek și reia în gol 0-3! Scorul final 
este stabilit în min 62 când arbitrul 
Șt. Crallovits, din Oradea, acordă 
din nou (a câta oară?) o lovitură 
din preajma careului de 16 m și 
Varga șutează plasat în stânga jos, 
a lui Rahoveanu, care și în această 
partidă a apărat formidabil evitând 
golul în 3-4 ocazii foarte 
periculoase ale gazdelor.

Și la Timișoara, Vega a lăsat o 
deosebită impresie, dovedind că 
se află într-o bună formă sportivă, 
ceea ce ne dă o mare speranță 
pentru întâlnirea de mâine cu ASA 
Tg. Mureș - formație ce țintește 
promovarea. Suntem convinși că 
și la această partidă, spectatorii din 
Deva vor popula până la refuz tri
buna, veniți să-și vadă “la lucru” 
favoriții. Să fim alături de ei, să-i 
încurajăm, să le aplaudăm 
reușitele!

Sabin CERBU

Rezultatele din etapa intermediară de 
miercuri, 15 aprilie:

în Divizia B2
ASA TG Mureș - Dacia Pitești 4-2
ARO C-lung - FC Baia Mare 2-1
Electroputere - Inter Sibiu 6-4
Olimpia S.M. - Min. Motru 6-0
Gloria Reșița - Gaz Metan 1-0
U.T. Arad - Unirea Dej 3-0 .,
CFR Cluj - Corvinul 2-0
Apullum A.l. - Poli Timișoara 2-1
U.M. Timișoara - Vega Deva 1-3.

în Divizia A
FCM Bacău - Foresta 0-0
CSM Reșița - Univ. Craiova 2-1
FC Național - Rapid 1-2
Jiul Petroșani - FC Argeș 0-5
Oțelul Galați - Dinamo 1-0
Ceahlăul P.N. - Sportul 3-1
Gloria Bistrița - Farul 4-1
“U” Cluj - Petrolul 2-0
Steaua - FC Chindia 5-0.
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Hunedoara

Cu ocazia Sfintelor Paști, vă 

adresăm sărbători fericite.

"Hristo< a înviat! “

Cu ocazia Sfintelor Sărbători 
de Paști, Conducerea

SC SIDERURGICA SA 
Hunedoara 

ureazâ colaboratorilor si 
r 

familiilor lor multa sânâtate 
si bucurii. r

Hrisfos a înviat!

I 1

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

Cu ocazia Marii Sărbători a învierii 
Domnului nostru lisus Hristos, 
primarul municipiului Hunedoara și 
toți angajații Primăriei urează 
locuitorilor orașului și colaboratorilor 
multă fericire și bucurie, împlinirea 
tuturor dorințelor, o viață frumoasă și 
curată în pace și bună înțelegere!

"HRIJTOJ A 
ÎNVIAT!"

Primar Remus 
Mariș

S.C. COMAT 
DEVA S.A.

Urează tuturor partenerilor de 

afaceri, acționarilor și salariaților 

societății, care sărbătoresc Sfintele 

sărbători ale Paștelui, multă sănă

tate, fericire și prosperitate alături de

cei dragi.

SĂRBĂTORI 
FERICITE!

«Wl» WHAMUtt

ASIROM SA
SUCURSALA 

HUNEDOARA - DEVA

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de 
Paști, ne îndreptăm gândurile 
noastre spre toți salariații societății, 
către asigurații și colaboratorii 
noștri, urându-le sănătate și fericire 
alături de cei dragi.

"Hristos a inviatl"

Colectivul de 
conducere 

Director ec. 
Grigore Cozma

Sfintele Sărbători de Paști ne 

oferă plăcutul prilej de a transmite 

salariaților unității noastre, clienților 

și colaboratorilor noștri, cele mai 

curate gânduri de sănătate, multe 

bucurii și împliniri alături de cei dragi, 

fericire și prosperitate.

a înwial!"

Conducerea Sucursalei 
Județene 

CEC 
Hunedoara - 

Deva

«F5

Cu ocazia Sărbătorilor de Paști,

Mira Preș transmite clienților, cola

boratorilor și angajaților, urări de 

bine și sărbă

tori fericite!

"ffrfetoe a

ÎKiHat/"

Cu ocazia Sfintelor Paști

SC EUROTEL 
RADIOSAT SRL-Radio 

Deva
Urează tuturor clienților, 

ascultătorilor, angajaților și 

colaboratorilor, sărbători fericite și 

tradiționalul

"HRISTOS
A ÎNVIAT!"

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Liniștea și pacea să coboare în 

inimile d-voastră, iar sărbătoarea 

învierii Mântuitorului să vă ajute să 

deveniți mai buni și mai drepți.

Tuturor acționarilor și salariaților | 

societății

■1 
I 
I 
I
I 
I 
I

A

Cu prilejul Sărbătorilor de Paști, 

conducerea IIRUC Deva urează tu-

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale 
Paștelui, managerul

SC DEVATRANS S.A.
urează întregului colectiv de 

salariați și colaboratori multă 
sănătate, fericire și împlinirea 

tuturor dorințelor alături de cei 
dragi.

+4ristos c\ înviat!
Director generai 

loan Anghe! Roman

Conducerea Gărzii Financiare 

Hunedoara - Deva adresează, cu 

prilejul Sfintelor Sărbători de Paști, 

comisarilor și întreg personalului 

secției, urări de sănătate, pace sufle

tească și multă fericire.
Agenților economici din județ, 

realizări notabile, succese în greaua 

muncă a privatizării și speranța în mai 

bine.

turor salariaților, colaboratorilor și 

partenerilor de afaceri multă să

nătate, fericire și prosperitate alături 

de cei dragi!
I 
I
I 
I
I 
I
I

a înviat!"
"Hristos

Conducerea 
SC TERMOREP

u-cat!"

Manager, 
Liviu Andrei

"r&TCdtod a

Mnstos a 
înviat!

Conducerea S.C. 
Agro Company 

SRL Deva
Adresează cu prilejul Sfintelor 

Sărbători ale Paștelui cele mai alese 

urări de bine, sănătate, bucurii și 

împliniri tuturor angajaților, clienților 

și colaboratorilor.

Sărbători fericite!

Banc Post9 S.A.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de 

Paști, învierea Mântuitorului lisus 
Hristos, Sucursala Banc Post Hune- 
doara-Deva urează clienților, colabo
ratorilor și salariaților băncii sărbă
tori fericite, multă sănătate, împlinirea 
tuturor dorințelor.»

Fie ca aceste sărbători să ne 
aducă liniște și pace sufletească.

HRIJTOJ A
ÎNVIAT!

Conducerea 
Banc Post 

Hunedoara- 
Deva

ir
Regia Autonomă de 

Gospodărie 
Comunală Locativă 

Brad
Sfintele Sărbători de Paști oferă 

Comitetului director al RAGCL Brad 
minunata ocazie de a transmite și pe 
această cale colaboratorilor, benefi
ciarilor serviciilor noastre, salariaților 
și familiilor acestora cele mai alese 
gânduri de sănătate, împlinirea tutu
ror dorințelor și numai bucurii.

Hristos a 
înviat! 
Director,

Dorin Giigor

Primăria comunei 
Luncoiu de Jos
Dorim din tot sufletul ca Sfintele 

Sărbători ale Paștilor să aducă 

locuitorilor comunei noastre gân

duri curate, bucurii și prosperitate, 

multă sănătate. Tuturor crești

neasca urare:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Ileana 
Cuidean 
primarul 
comunei

x
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£ COMEMORĂRI

ANIVERSARI

• La mulți ani mamei noastre 
Simonis Anna, cu ocazia împlinirii 
a 89 de ani. Copiii Kuki, Hilde, 
Heidi, Bill și Fritzi. (3596)

• La mulți ani bunicii noastre 
Simonis Anna. Nepoții Lulu, Bengi, 
Gruia, Edi, Tica, Erika, Laura, 
Fredy, Lizuca și Bilut. (3596)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan în

AF 1984, tel. 730350 (3605)
• Spray contra ejaculării rapi

de, medicamente potență, afro- 
disiace. 01/6376273,092/342628, 
092/342629. (OP)

• Vând combină Gloria, C12, 
Bretea Română, sat Vâlcele Rele 
nr. 59 (3569/70).

• Vând stupi albine, Deva, str. 
Bucovinei nr. 18, tel. 217633 
(3606)

• Vând centrală termică 
Vaillant, pe gaz, pentru încălzire 
centrală, 4 milioane lei, tel. 092/ 
227610(3072)

• Vând motocositoare made 
in Austria, preț negociabil, tel. 
241760(3424) '

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm că în 20 aprilie a.c. se 
împlinesc 4 ani de la trecerea în 
eternitate a celui care a fost 
fratele nostru drag și minunat

localitatea Băcia, 40 ari, posibilități 
racord apă, gaz, energie electrică. 
Tel. 672357 sau 216757 (306)

• Vând aparatură pentru gim
nastică întreținere: vogatore, 
steper, bicicletă ergometrică, 
video Akay recorder, plus 60 
casete. Informații tel. 217256 între 
orele 8-20, Țel Ionel, Deva, str. 
Libertății ,et. 9, ap.115.

• Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală. Tel. 225309( 3592

• Vând apartament 4 camere, 
ultracentral, etaj 1, renovat. Tel. 
219325(3558

• Vând casă și grădină, 4600 
mp, Băcia, nr, 98. Tel. 212393 
(3597)

• Vând apartament 3 camere, 
ultracentral și Dacia 1310, an 
fabricație 1988. Tel. 092/348228, 
092/348205 sau 054/211868 
(3077)

• Vând, închiriez casă cu res
taurant și parcare, Burjuc, DN 7. 
Pui, tel. 106 (3596)

• Vând loc de casă în Deva, 
cu număr de casă, 215244 
(3078)

• Vând apartament 4 camere, 
ultracentral, etaj 1, renovat, tel. 
219325 (3558)

• Vând casă, grădină, ARO 
camionetă. Băița, Trestia, nr. 38 
Toma. (3598)

• Vând, schimb apartament 
ultracentral, 4 camere, cu două 
camere sau garsonieră. Tel. 
219089 (3080)

• Vând apartament 2 camere 
Brad, posibilități privatizare, preț 
35.000.000 lei, negociabil. Vând 
cadă albă, fibră sticlă, un milion. 
627084,092/260064 (3603)

• Vând garsonieră, parter, 
pentru privatizare, Hunedoara, 
bdul Dacia, tel. 054/715231 
(3528)

• Vând casă, trei camere, 
anexe, grădină, comuna Ribița, 
familia Mihăiescu. (2787)

• Vând apartament 3 camere, 
două băi, două balcoane, 
ultracentral, cu îmbunătățiri. 
Hațeg, str. T. Vladimirescu, bloc 
6, ap. 37 (2523)

• Vând Lada 1200 și remorcă 
Padiș. Tel. 218298 (3061)

• Vând Renault 5 pentru piese 
de schimb. Tel. 094/511991 
(4960)

•Vând Mercedes 190 Diesel, 
fabricație ‘86, bord instalație 
electrică și parbriz, incendiate, 
ieftin și negociabil. Tel. 054/ 
247113(3425)

• Vând Dacia Break, fabricație 
1992, CI, multiple îmbunătățiri, 
piese schimb. Tel. 225231 (3602)

PIERDERI
AUREL DEMIAN

• Pierdut ștampilă cu antetul 
Cooperativa Solidaritatea Deva. 
O declar nulă. (3083)

JfrV- JL ”• ~ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu ultracentral, 
dotat cu absolut tot necesarul, 
lângă Piața Obor, tel. 716641 
(3522)

• Caut spațiu pentru en-gros, 
în Deva. Informații 213597 (3591)

OFERTE DE 
SERVICII

• Societatea comercială 
Favior SA, Compania de Blănuri 
Vidra SA Orăștie, secția Hune
doara, str. 9 Mai, nr. 2, angajează 
contabil șef pentru această 
secție, care în viitor se va 
transforma în societate comer
cială de sine stătătoare. Condiții 
de angajare: studii superioare 
sau medii în specialitatea finan- 
ciar-contabil, experiență în 
domeniu, verificată prin interviu, 
respectarea condițiilor impuse 
de lege privind ocuparea func- 
ției. Salariul negociabil. (3525)

• Centrul de Sănătate Ilia
organizează în 24 aprilie 1998 
concurs pentru postul de asis
tent medical, pe perioadă deter
minată, la DMC Gurasada. 
(4965)_____________________

• Ofer teren agricol pentru 
lucrări 1/2 ha intravilan, condiții 
avantajoase, tel. 217508 (3082)

din Brad, str. Libertății, bloc 24, 
născut în satul Țebea. Deplân
gem că ți-ai sacrificat viața timp 
de 40 de ani, pentru cea care 
nu te-a meritat, săpând în inima 
ta răni adânci, carete-au costat 
viața. Vei rămâne veșnic în 
inimile noastre și te vom plânge 
mereu, dragul nostru frate. 
(3599)

• Nimic nu poate stinge dorul 
și durerea din inimile noastre. 
Lacrimi și fiori pentru sufletul tău 
bun și drag

• Fam. Grigoraș anunță cu 
adâncă durere încetarea din 
viață a celei care a fost

DOINA GRIGORAȘ
Corpul neînsuflețit se află la 

Capela Catolică din str. Emi
nescu. înmormântarea va avea 
loc azi, 17.04.1998, ora 13,00. 
îți vom păstra o veșnică amintire 
mama, Roxana și Radu.

• Un ultim pios omagiu celei 
care a fost

DOINA GRIGORAȘ
de care mă despart cu multă 
durere și regret. îi voi păstra 
mereu o vie și frumoasă amin
tire. Sorin.

• Un ultim pios omagiu 
scumpei noastre nepoate și 
verișoare

DOINA GRIGORAȘ
din partea familiilor Toma și 
Procopie. (3610)

• Ne-a părăsit pentru totdea
una dragul nostru bunic

CĂTAARON
lăsându-ne cu sufletele îndu
rerate. Nu te vom uita niciodată. 
Nepoții Mircea și Mariana, Re
mus și Daniela cu nepoțica 
Alexandra și Romulus.

• Cu nemărginită durere fiul, 
preot Căta Petru, și nora Susana 
anunță trecerea în neființă a celui 
care a fost un bun tată și socru

CĂTA ARON
înmormântarea va avea loc 

sâmbătă, 18.04.1998, în satul 
natal Alun.

S. C CHIMCOLOR S.A. 
BUCUREȘTI

PRODUCĂTOR DE LACURI, 

VOPSELE, GRUNDURI ȘI EMAILURI

vă propune să deveniți distribuitorul 
produselor sale și vă acordă reduceri de preț, 

facilități de plată etc.

Nu ezitați să ne contactați la telefoanele 01/ 
2422092; 01/2423275; 01/2422870; fax: 01/ 

2422653.

în toate magazinele Elvila, 
pentru modelele de mobilă 

ale anului trecut, 
reduceri până la 50%

DIVERSE

• Cu autorizația nr. 14816/98 
s-a înființat activitatea indepen
dentă Persoană fizică, repre
zentată prin Tîsu loan, cu sediul 
în Brad, având ca obiect de 
activitate prestări servicii și 
comerț. (4962)

• Asociația familială Maier 
loan Călan funcționează în baza 
autorizației 15073/1998, cu acti
vitate de comerț și prestări ser
vicii. (3604)

• Hanul Cerbul, din Podele, vă 
invită luni, 20 aprilie 1998, ora 19, 
la horă. Cântă Mircea Blidari, cu 
formația. (2788)

Aveți fâinâ din grâu 

încolțit? Avem soluție din 

import. Tel. 054/217681.

DANIEL POENAR
din Luncoiu de Jos, la 6 luni de 
la trecerea ta în eternitate. 
Părinții, fratele, mătușa Florica, 
unchiul Mircea și verii Luminița 
și Vali. (3578)_______________

• Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească pe iubitul nostru

AUREL STOIA
Soția Maria, copiii Doru, Ani, 

Ica, Sorin și nepoții Radu și 
Mădălina. (3079)

• Se împlinesc 6 săptămâni de 
lacrimi și durere de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna dragul 
nostru

STOIA AUREL
din Ormindea. Am mai fi vrut să 
mai trăiești/ Nepoții dragi să-i 
crești./ Dar ai plecat și ne-ai lăsat/ 
Cu sufletul îndurerat/ Ne e dor, te 
regretăm/ Și-n veci nu te uităm! 
(3079)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm încetarea din viață a 
celui care a fost

I0ACHIM TRU1Ă
(74 ani)

om de aleasă omenie și cinste, 
înmormântarea va avea loc azi, 
17 aprilie 1998, ora 13, în 
cimitirul din strada Eminescu. 
Corpul neînsuflețit este depus la 
domiciliul din Deva, str. Crișan, 
nr. 31 A. Familia Bîrlădeanu. 
(3607)

ELVILA
Universul tău interior

Oferta este valabilă 
pentru mobila tip:

bibliotecă, bar, 
comodă, obiecte sanitare, 

gresie, faianță
Nu pierdeți ocazia de a cumpăra 

100% calitate Elvila la jumătate de preț!
Deva: Magazin - B-dul Decebal bl. 111 Complex Romaita-et. 1. telefon: 054/23282'1.

Ikipozit - Str. Apuseni nr.l. telefon: 054/230912; Orăstie: Magazin - Str. Armatei nr, 1. telefon 054/642*57:
Hunedoara: Magazin - B-dul Traian nr.2: Brad: Magazin Str. Cuza Vod.i nr. 12

F

s.<V"(IONS TOMMY” S.<
-------J-------- ---------- -----------------------------------------

LS. HUNEDOARA
Produce și livrează următoarele produse:

Bolțari zgură 298x240x190 mm 3200 lei/buc.
Bolțari zgură 298x120x190 mm 2500 lei/buc.
Cărămidă zgură 240x120x60 mm 600 lei/buc.
Burlane din tablă zincată 0,5 m/m 29000 lei/ml
Jgheaburi din tablă zincată 0,5 m/m 25000 lei/ml

Societatea execută lucrări de construcții, instalații sanitare, termoficare, 
reparații instalații electrice, paratrăsnete, împămăntări, confecții metalice 
(grilaje, geamuri, porți, ferme etc.).

Executăm ignifugări (protecție împotriva incendiilor) pe material lemnos 
și textil la prețuri avantajoase, în tot județul precum și în județele limitrofe. 
Relații la telefon 054-718645 sau la sediul firmei din Hunedoara, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 1 (bloc TERMOREP)
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ADUCE CALITATE VIEȚII

Acum un spălat cu mașinile de spălat
AWM 807 și AWG 640 vă costă doar:

® 700 lei pentru rufele albe
® 400 lei pentru rufele colorate
Notă: aceste costuri sunt valabile pentru spălarea unui kilogram de 
rufe, la încărcare maximă de 5 kg (calculate în februarie 1998)

I
Bd. Decebal, Bl. R, parter, Deva
Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara
Str. I Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani
Bd. Eroilor Bl. E. Orăștie

DEVA-SAT - Str. Avram lancu Bl. III, parter, Deva 
DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43
ELECTROSTAR - Str. I Decembrie 1918, nr. 85, Petroșani
ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan 
QUASAR - 
QUASAR - 
QUASAR 
QUASAR
SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter. Deva 
SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
TRANSERNA - Str. I Decembrie I918. nr. 109A, Petroșani

Calitatea vieții 
dumneavoastră 
poate fi influențată 
și de costul 
spălării unui 
kilogram de rufe.

CPC Foods Romania SRL
angajează

REPREZENTANT VÂNZĂRI 
în

HUNEDOARA
DEVA

POSTUL

Candidatul ales va munci în mediul de înaltă profesionalitate al unei companii 
multinaționale americane din industria alimentară și va fi implicat în activități de 

vânzare și promovare produse.

PROFILUL CANDIDAȚILOR

Aceștia vor fi: motivați și entuziaști, vor poseda carnet de conducere, cunoștințe de 
bază pentru utilizarea computerului și vor efectua frecvent călătorii în interes de 

serviciu. Cunoștințele de limba engleză sunt un avantaj.
Se oferă o muncă și un salariu atractive, șansele unei cariere într-o organizație 

tânără, precum și posibilitatea perfecționării profesionale prin experiența acumulată 
zi de zi.

Dacă îndepliniți cerințele necesare, trimiteți un CV și o fotografie recentă la:

TIMIȘOARA, CP 99, OFICIUL POȘTALI, până la data de 30 aprilie 1998

MENȚIONAȚI PE PLIC: COM-APR

S.C. AUROCAR SERV SRL Praștie
Dealer autorizat al S.C. Automobile
Dacia Pitești, vinde toată gama de 

autoturisme Dacia, cu doar 30% avans. 
Informații la sediul societății din Orăștie, 

str. Unirii, nr.30, tel. 247468.

SOCIETATE 
COMERCIALĂ CU 
ACTIVITATE DE 

COMERȚ 
EXTERIOR

Angajează cu contract de 
muncă

Secretară cunoscătoare de limbă 
germană, vârstă maximă 35 ani, cunoștințe 
de utilizare a calculatorului. Oferim salariu 
atractiv.

Solicităm:
Scurriculum vitae;
J recomandare de la ultimul loc de 

muncă.
Informații la sediul societății din str. 

Lucian Blaga, nr. 10, zilnic între orele 10- 
16.

0CAZ1E,

rniirtUTni
Ww ■> w mi

In ziua de 23 aprilie 1998, ora 9, va 
avea loc la sediul FTDEt: Deva 
examen pentru autorizarea 
electricienilor Taxa pentru 
examen este: autorizație provizorie - 
117.900 lei, mărire grad - 77.400 lei.

Alte detalii privind examenul de 
autorizare se primesc de la ETDEE Deva - 
Biroul marketing, telefon 215750, interior 
126 și 227, între orele 7-15.

r :irmă franceză cu filiala în Orăștie, specializată în\ 

produse electrocasnice, cu o cifră de afaceri de 5 
miliarde lei anual, angajează:

RESPONSABIL DE FILIALA 
care să aibă calități de leader, să fie dinamic și 

bun cunoscător al relațiilor comerciale:

Vârsta maximă 40 ani
noțiuni de: management, marketing și Excel 
mobilitate geografică și agresivitate comercială 
Avantaje oferite: - renumerație: - fixă, foarte 

avantajoasă
- % din cifra de afaceri
- autoturism de serviciu
- servirea mesei la restaurantul firmei
Pentru informații sunați la tel. 094504369, 054/ 

^242883, 054/241296,’fax 054/247978_______________)

PSCAUTOPARTYTRANS SRL Deva
str. Depozitelor, nr.l 7, telefon 054-233443 

(în curte la Romcamion) 
Vinde prin Depozitul magazin -

Pal melaminat import și toate accesoriile necesare 
pentru confecționare de mobilă în 27 sorturi. 

Program de lucru zilnic 8,00 ■ 16,00.

CONFECȚIONEAZĂ ȘI MONTEAZĂ
S.C MUW COMF SRL

Din profile de aluminiu
© uși ©ferestre © vitrine e fațade magazine 
© compartimentări interioare © rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

••• tavane false
Adresa: str. Plevnei, nr.14, Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.

O lume laWndemâna ta
# proiectare pagipiWEB;
# e-rnail;
# telnet /
# servicii tehnice și comerciale., ftk
# dealer aulodzat: OPTIMA, RISC CDMPAREX, INNOTEC

JK) de ani de experiență sunt g&anția 
r calității serviciilor noastre.

ymo CU NOI PE AUTOSTRĂZILEINFORMAȚIEI! 
Tel: 054/213357, 214I2'I<^WU 

http://www.iiruc.ro 
e-mail: deva@deva.liruc.ro

http://www.iiruc.ro
mailto:deva@deva.liruc.ro
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LEU SAW MARE

PRODUSE ELECTRONICE SI ELECTROCASNICE DE CEA MAI ÎNALTĂ CALITATE

\_____ L

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, 
IMCOMEX urează tuturor angajaților, 

colaboratorilor și cumpărătorilor săi fideli 
' multă sănătate și numai bucurii!

Hristos a înviat!
Ec. Nicolae Brînduș, 

director general

S3JM
MIMS ze

NUMAI
PRIN

,y

A

ÎNTOTDEAUNA cu un pas in
Magazine în jud. Hunedoara:

- Y DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 
ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

' REGIA AUTONOMA A ' Criza de identitate
CUPRULUI DEVA,

cu sediul in municipiul Deva - Piața Unirii, 
nr. 9, in calitate de investitor (persoană 

juridică achizitoare, organizator, finanțor) 
anunță repetarea 

f LICITAȚIEI PUBLICE DESCHISE > 
k_______ FĂRĂ PRESELECȚIE_______ )

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 
nr. 12fi993, a H.G.R. nr. 761/1995 și a Normelor 
metodologice ale Ministerului Finanțelor nr. 45184/1996 
pentru execuția următoarei prestații.

1. Transport masă minieră în cariera CETATE din 
cadrul Exploatării Miniere Roșia Montană, jud. Aibă, cu 
autobasculante din gama (16-20) to.

Data limită de depunere a ofertelor: 27.04.1998, ora 
9,00.

Deschiderea licitației publice: 27.04.1998, ora 10,00. 
Documentele licitației se pot procura de ia sediul 

organizatorului licitației contra sumei de 250.000 iei. 
Vizitarea punctelor de lucru din carieră de către 

contractanți se poate efectua în fiecare zi lucrătoare între 
orele 8,00 • 14,00 în prezența unui reprezentant ai 
beneficiarului.

Informații suplimentare se pot obține de ia: 
Regia Autonomă a Cuprului Deva: tei. 054/213040; 

054/215922 int. 190 sau fax: 054/213641

Una dintre componentele crizei 
morale care ne bântuie este criza de 
identitate, pe care H.R. Patapievici o 
consideră chiar mai mult decât o criză, 
numind-o "catastrofă identitară". E 
veche, dar fie că n-am conștientizat-o, 
fie că am dus față de ea politica struțului, 
prefăcăndu-ne că n-o vedem. A început 
să fie numită abia după 1989, dar a 
existat și s-a manifestat cu mult înainte. 
Trist este că ea continuă și azi, poate 
chiar mai acut. Un simptom al e>, 
probabil unic în lume, este și acela că, în 
decursul a 
cincizeci de ani, 
ne-am schimbat 
imnul național de 
cinci ori. Altul,

o acută nervozitate în privința 
aceasta”. Nervozitate născută din 
nesiguranță, am adăuga noi, care se 
vădește într-un fel aparte și în modul 
de a ne cinsti tradițiile și de a ne trăi 
sărbătorile. Sau, mai bine zis, în felul 
cum nu ne mai cinstim tradițiile și cum 
ne pervertim sărbătorile, vulgarizăndu- 
le, răpindu-le toată esența lor sacră. In 
schimb, printr-o reacție tipică celor fără 
identitate limpede, maimuțărim 
sărbătorile și tradițiile marilor națiuni, 
dar fără a le înțelege rostul pe care îl 

au în patria lor de 
obârșie. Sfântul 
Valentin, bună
oară, sărbătorit 
de americani

Avem guvern
Cabinetul Radu Vasile a 

făcut miercuri, 15 aprilie a.c., 
un adevărat tur de forță 
pentru a intra oficial în pâine 
la data fixată. Dimineața, 
miniștrii desemnați au fost 
audiați în comisiile de 
specialitate ale celor două

Condiții de participare:
- Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani - 7.000.000 mii 

lei. ,
- Valoarea actualizată pentru cei puțin o lucrare 

similară să fie de minimum 1.500.000 mii iei.
- Capacitatea financiară pe semestru! / 1998 de a

prelua r 
K______

w lucrări - minimum 1.000.000 mii iei.

devenit obicei, este acela de a ne clama 
identitatea printr-un soi de cântece 
pseudofolclorice pe care le intonăm cu 
orice prilej, de la comemorarea lui 
Eminescu, până la aniversarea Marii 
Uniri. Ca și când n-am fi tocmai siguri că 
"noi suntem români", ca și cum s-ar găsi 
cineva s-o conteste. O contestă 
extremiștii unguri, mi se va spune. E 
adevărat, dar un popor normal, sigur pe 
identitatea sa, nu se raportează la 
extremism, ci la repere normale. 
Extremismul maghiar, român, irlandez, 
palestinian, iranian întotdeauna va nega 
lucruri care celorlalți le sunt sfinte. De 
aceea și este numit extremism. Dar a te 
raporta mereu la el, înseamnă a-i 
recunoaște o legitimitate pe care n-o are 
și, implicit, a te pune tu însuți în afara 
normalității. Or, noi tocmai asta facem tot 
timpul: ne menținem în afara normalității, 
văzând în orice minoritate, de orice fel ar 
fi ea, un potențial pericol la adresa 
identității noastre și nu, cum e firesc, un 
virtual partener la bună învoire și 
bunăstare. Un intelectual de anvergură 
precum Virgil Nemoianu a surprins 
toarte exact această perpetuă stare de 
alertă identitară în care ne aflăm: 
“Englezul sau francezul mijlociu - scrie el 
- nu pare să simtă deloc nevoia de a tot 
repeta strident cine si ce este, spre 
deosebire de intelectualul sau 
cetățeanul român, care se dovedește de

după o anumită rănduială care nouă 
ne scapă, devine pe plaiurile mioritice 
un fel de codoș care oferă junelor 
perechi ocazia să se dea în spectacolul 
grețos, lipsit de o elementară pudoare, 
al sărutărilor ostentative și publice. In 
același timp, sărbătorile noastre 
tradiționale, religioase sau naționale, 
sunt persiflate sau batjocorite. De 23 
August, fiindcă era poruncă de la partid, 
toate asociațiile de locatari și proprietarii 
arborau drapelele. Azi, de 1 Decembrie, 
nimeni nu mai consideră de datoria sa 
scoaterea steagului. Nu mai e partidul 
cu porunca, dar nici conștiință a 
identității naționale nu mai e. Cât despre 
sărbătorile religioase, e suficient să ne 
amintim ce se întâmplă în orașele 
noastre în noaptea Paștilor, când haite 
de derbedei, fumând și duhnind a 
trăscău, își fac un titlu de glorie din a se 
amuza tulburând Sfânta Slujbă a 
Învierii. Amuzament de imbecili, devenit 
tot mai agresiv de la un an la altul, sub 
veghea placid-patriotică a unei poliții 
care ezită să-i ia de ceafă pentru a nu 
fi acuzată că violentează democrația și 
încalcă “drepturile omului”. Fiindcă într- 
atăt ne-am emancipat noi, încât ne dor 
mai mult “drepturile omului" decât 
datoriile românului.

Radu CIOBANU

Camere, cu toții primind notă 
de trecere. După-amiaza au 
fost supuși votului secret în 
plenul parlamentului. Cum 
era de așteptat, examenul a 
fost trecut. Cu 324 de voturi 
pentru și cu 117 voturi 
împotrivă. Principalele forțe 
ale opoziției - reprezentanții 
PDSR, PRM și PUNR - nu le- 
au acordat încredere mem
brilor noului executiv. în 
schimb, cei din ApR i-au 
acceptat, deși nu-și fac iluzii 
că vor realiza mare lucru, 
însă, așa cum releva Teodor 
Meleșcanu, țara nu mai poate 
aștepta acum altă formulă 
guvernamentală.

România are, deci, 
guvern nou. Sau, mai bine- 
zis, are alt guvern. Unul 
remaniat, deși nu prea 
îmbunătățit. Ba chiar slăbit în 
unele zone. Doar premierul 
\_________________________

este omul așteptat, care 
trebuia. Și dacă va ține 
hățurile așa cum a promis, 
cu dinamism șl intran
sigență, dacă-și va pune 
subalternii la treabă și îi va 
chema la ordine ori de câte 
ori greșesc, s-ar putea să 
ducă lucrurile spre bine. 
Radu Vasile a spus că va fi 
prim-ministru pentru toți 
românii, prima sa de
plasare în noua calitate 
urmând s-o efectueze în 
județele Covasna și 
Harghita, cu populație 
majoritară maghiară. Și a 
mai spus, răspicat, că noul 
guvern se va ocupa de 
reformă, nu de pregătirea 
alegerilor anticipate, cum i- 
a cerut Corneliu Vadim 
Tudor.

Avem guvern, cu 
program, cu protocol, cu 
dorință de afirmare. El 
trebuie susținut politic, 
trebuie sprijinit de par
lament prin legi bune. Iar 
noi, toată suflarea româ
nească, să-l ajutăm prin 
muncă, perseverență și 
tenacitate. Căci s-a instalat 
la prea mulți pofta de 
trândăvie, de hoție, de 
parvenire pe toate căile, de 
corupție și înavuțire. Taie-le 
elanul, Radule!

Dumitru GHEONEA
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