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cuprinse în buletinul “Piața 
internațională", în anul trecut 
producția mondială de ouă a 
fost de circa 703 miliarde de 
bucăți, în creștere cu 2 la sută 

'față de 1996. Aceeași sursă 
estimează că în acest an 
producția va fi cu peste 35 de 
miliarde bucăți mai mare față 
de cea realizată în 1997. Pe 
primul loc între producători se 

.situează China, care în acest 
k________________________________

Ouăie si colesterolul la români
an va realiza circa 360 
miliarde ouă, cu o creștere de 
peste 30 de miliarde față de 
producția obținută în 1997.

Dacă așa se prezintă 
lucrurile pe plan mondial, nu 
se poate ca noi să nu facem 
excepție. în ultimii ani în 
România, ca rod al aplicării 

programului ASAL, de 
închidere a complexelor 
specializate pe creșterea 
păsărilor, producția avicolă - 
de carne și ouă - s-a 
înjumătățit. Asta face pe de 
o parte bine, vom spune 
poate, deoarece ouăle sunt 
o sursă de colesterol și 

scăderea producției scade și 
riscul de îmbolnăvire a 
consumatorilor.

Deci, din prea multă grijă 
față de om și de nevoile sale, 
dacă înainte de 1989 exista 
ambiția să ajungem la un 
consum mediu anual de 250 
de bucăți ouă pe locuitor, 

ceea ce înseamnă existența 
unor capacități productive de 
aproape 6 miliarde ouă, am 
ajuns acum cu producția 
undeva la jumătate, diferența 
fiind acoperită cu importuri 
din Turcia, Grecia sau din 
alte țări, consecințele calității 
resimțindu-le mulți consu

matori pe propria piele. în 
conjunctura bugetelor 
actuale de familie și a 
prețurilor practicate, nu 
este însă de mirare că unii 
consumatori nu ajung să 
mănânce nici cel puțin un 
ou pe săptămână. Astfel ei 
putându-se considera, cel 
puțin din acest punct de 
vedere, protejați împotriva 
colesterolului. (N.T.)
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Raiul obscurantismului
Unul din paradoxurile 

zilelor noastre stă în 
propășirea obscurantismului. 

S-ar putea zice că ea e direct

proporțională cu perfor
manțele fără precedent ale 
științei șl tehnologiei. Aproape 
nu e cotidian în a cărui rubrică 
de publicitate să nu afli oferte 
ale unor vrăjitoare, vraci, 
vindecători, prezicători, 
clarvăzători și alte specimene 
eiusdem farinae. cu mare priză 
la un public credul. Pe seama 
naivității acestuia se clădesc,

Județul 
Hunedoara
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nici măcar în taină, averi 
impunătoare. N-a existat 
până acum nici o tentativă 
de estimare a tributului pe 
care românul (șl mai ales 
românca) îl plătește sec
torului ocult. S-ar constata 
că impozitul pe prostie în 
zilele noastre a rămas 
considerabil, asigurând 
prosperitatea unei întregi 
categorii de Impostori. Nu 
trebuie să ne facem com
plexe: fenomenul nu ne este 
specific, el s-a manifestat 
întotdeauna și pretutindeni. 
O cercetătoare belgiană a 

_______ Radu C/OBANU
(Continuare în pag. 8)

Ieri, la Deva

R IV-q Conferința a Regiunii V Vest
Sala mare a Prefecturii Hunedoara 

I a găzduit ieri, 21 mai 1998, lucrările 
celei de-a IV-a Conferințe Regionale 
din cadrul proiectului "Concept de 
Dezvoltare Economică a județelor 
Arad, Caraș Severin, Hunedoara și 
Timiș". Manifestarea a fost organizată 
de Agenția de Dezvoltare Economico- 
socială Hunedoara, în colaborare cu 
agențiile similare din județele amintite, 
iar scopul ei a fost prezentarea 
proiectului finalizat, dezbaterea și 
aprobarea Programului strategic de 
dezvoltare a Regiunii V Vest -, din cele 
opt regiuni constituite în România -, 
care include cele patru județe mai sus 
menționate.

La lucrări au participat prefecți și 
subprefecți din cele patru județe, 
președinți și vicepreședinți ai consiliilor 
județene, primari și viceprimari, 
reprezentanți ai echipei care a 

Y

Creșterea producției pajiștilor

conceput proiectul de dezvoltare a 
Regiunii V Vest - din partea celor patru 
județe și a landului Nordrhein - 
Westfallen din Germania - conducători 
de instituții de sinteză și institute de 
învățământ superior, directori de bănci, 
societăți comerciale și regii autonome, 
lideri sindicali, ziariști.

în deschiderea lucrărilor, dl 
Gheorghe Barbu, președintele 
Consiliului județean Hunedoara, a 
salutat asistența, a vorbit despre 
importanța și scopul manifestării, a urat 
succes deplin conferinței regionale.

Au luat cuvântul dnii Klaus Peter 
Dietzel, de la Societatea de Promovare 
Economică a landului German Nord - 
Westfallia, Wolfgang Wedderkopf, din 
cadrul aceleiași societăți, Sergiu 
Bălașa, directorul Agenției de 
Dezvoltare Economico-socială 
Timișoara, Dan Irimuș, directorul 

Agenției de Dezvoltare Economico- 
socială Hunedoara, Mircea Lupuțiu, 
manager de proiect din cadrul 
ADETIM, care au subliniat principiile, 
obiectivele, competențele și 
instrumentele specifice ale politicii de 
dezvoltare regională în România.

în continuare, participants au 
luat cunoștință despre “Proiectul 
Regional de Microcredite și 
Dezvoltare”, l-au analizat cu 
responsabilitate și competență și- 
au exprimat consensul în vederea 
punerii lui în practică. Conferința a 
aprobat, în final, Programul Stra
tegic de Dezvoltare, care urmează 
a fi editat într-o lucrare cu tema: 
“Concept Regional de Dezvoltare 
a Regiunii Vest”.

A avut loc o conferință de 
presă. Vom reveni cu amănunte.

Dumitru GHEONEA

Riscuri calculate la 
"REVA" S.A. Simeria

Apariția unei concurențe 
redutabile în sfera con
structorilor de vagoane, 
scăderea continuă a parcului de 
matertial rulant al SNCFR și 
creșterea notabilă a costurilor de 
reparație au dus la diminuarea 
cererii în domeniul reviziei de 
vagoane. Efectele pentru 
“REVA" Simeria se cuantifică 
prin reducerea volumului fizic al 
producției. Conform celor 
declarate de dl ing. Octavian 
Budac, directorul general al 
“REVA ”, anul 1998 reprezintă un 
moment al reorientărilor firmei 
ca răspuns la schimbările 
contextului economic. “Dacă 
până acum unitatea făcea 
preponderent revizia vagoanelor 
tip cisternă, scăderea cererii 
pentru astfel de vagoane ne 
obligă să schimbăm din mers 

profilul de fabricație, de manieră 
să putem aborda revizia unor alte 
tipuri de vagoane", afirmă inter
locutorul. Această adaptare 
vizează preponderent o regru
pare a forței de muncă pentru 
obținerea unei noi structuri de 
meserii, conforme cu noul tip al 
manoperelor ce trebuie

■ executate.
Conducerea “REVA” dorește 

să crească ponderea comenzilor 
pentru revizia vagoanelor de 
călători, care este mai bine 
plătită. Reparațiile pentru un 
vagon de marfă sunt plătite cu 
cca. 14 milioane de lei, în timp 
ce revizia unui vagon de călători 
aduce un venit de 130 de 
milioane de lei. “REVA" a 
asimilat în reparație vagoane de 
tip poștă-bagaj, intenționând și 
atragerea comenzilor pentru 

vagonul de călători suburban. 
Din luna februarie a.c., la 
Simeria se execută și revizia 
unor vagoane de marfă 
speciale, destinate trans
portului de cărbune și de 
cereale. Reparația unui 
asemenea tip de vagon aduce 
firmei un venit de 170 de 
milioane de lei, volumul 
comenzilor reprezentând 80 de 
vagoane. Un alt gen de lucrări 
care se face la “REVA”constă 
în modernizarea unor vagoane 
de marfă clasice, cu 
transformarea lor în vagoane 
platformă pentru containere.

Deși volumul comenzilor 
SNCFR a scăzut, aceasta 
reprezintă încă beneficiarul

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

sta în puterea obștii
Nu mai este nevoie să 

subliniem relația directă 
care există între starea 
pajiștilor naturale și situația 
zootehniei, respectiv a 
efectivelor și a producției 
animaliere. Această legătură 
s-a putut constata cu toate 
efectele sale negative, în 
special după 1990, de când 
a scăzut interesul față de 
soarta pășunilor și fâne- 
țelor, ceea ce, implicit, a 
condus la căderea drastică 
a sectorului zootehnic. 
Asemenea stări negative de 
lucruri se 
numai la 
localități, 
județean 
amprentele abandonării 
lucrărilor de ameliorare 
regăsindu-se în scăderea cu 
zeci și chiar sute de mii de 

w. , —------------

întâlnesc nu 
nivelul unor 

ci și în plan 
și național,

animale a efectivelor de bo
vine și ovine, iar la nivelul 
țării diminuarea este de 
câteva milioane.

Un calcul simplu denotă 
că în județul nostru revin la 
cele peste 150 mii ha pășuni 
naturale numai 86 mii unități 
vită mare, putându-se 
constata cu ușurință că 
există un însemnat excedent 
de suprafețe în raport cu 
efectivele, ceea ce înseamnă 
că o mare cantitate de iarbă, 
care constituie sursa de 
nutreț cea mai ieftină, 
rămâne nefolosită, în spe
cial în zonele montane.

Este bine știut faptul că 
în țările unde se obțin 
rezultate performante în 
zootehnie și unde acest sec
tor ajunge să reprezinte 70- 
80 de procente din producția

agricolă globală, pajiștile 
naturale sunt folosite 
intensiv asigurând cel 
puțin 20-30 tone masă 
verde la ha, ceea ce 
înseamnă realizarea unei 
încărcături de cel puțin 
două unități vită mare la un 
ha de pășune. Fără 
îndoială că, în situația 
județului nostru unde 
revin 1,8 ha pășune la o 
unitate vită mare, există o 
însemnată rezervă și 
totodată o risipă deosebită 
de resurse furajere. Din 
datele prezentate se 
desprinde cu ușurință 
concluzia - cum spunea dl 
ing. Gheorghe lovan, di
rector general al DGAA, că

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Biserica din localitatea Căbești (Brănișca) - 
monument istoric.

Foto: Anton SOCACi
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pentru Valea i 
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In cadrul programului PHARE 
administrat de către Ministerul 
Industriei și Comerțului au fost 
aprobate pentru co-finanțare mai 
multe proiecte ce vizează 
restructurarea și dezvoltarea 
activităților socio-economice din 
Valea Jiului. în acest sens se va 
crea un fond special de 425000 
ECU (Fondul Valea Jiului) ce are în 
vedere co-finanțarea unor activități 
cu impact imediat în reducerea 
șomajului, acordarea de asistență 
tehnică pentru identificare, for
mulare și punerea în practică a 
proiectelor locale care vor beneficia 
de co-finanțare.

întregul program este coor
donat la nivel central de către 
Ministerul Industriei și Comerțului, 
iar la nivel local de către un 
Comitet de Coordonare în care 
sunt reprezentate mai multe in
stituții care susțin realizarea 
obiectivelor programului.

Corne! POENARj

Numele comunei Bulzeștii 
de Sus vine de la un creștet 
de munte ce se cheamă Bulz 
fiindcă e rotund ca un bulgăre 
de brânză adunată în pumn. 
De la dl Octavian Paul, 
viceprimarul comunei, am 
aflat că, de fapt, Bulzul are 
două vârfuri gemene, dar cel 
de-al doilea nu se vede din 
vale. în orice caz, cele două 
sate numite Bulzeștii de Sus și 
de Jos - sunt așezate pe 
malurile unui pârâu zglobiu și 
cu apa ca lacrima. Tot domnul 
viceprimar ne zicea că un om 
al localității, ce a ajuns 

profesor în Cluj Napoca, i-a 
spus că a descoperit 
rezultatele unui recensământ 
efectuat în anul 1415 în care 
se preciza că în Bulzeștii de 
Sus erau șapte gospodării.

Un fapt specific localității 
este acela că, în anii 
comunismului, mulți oameni, 
din cele nouă sate ale 
comunei, au plecat. Nu 
neapărat la orașe, ci mai ales 
în Banat unde au cumpărat 
pământ, și-au făcut case, și

Comuna de la poalele Bulzului
au întemeiat gospodării. Din 
această pricină, astăzi 
comuna are numai circa 520 
de locuitori, fiind parcă cea 
mai mică din județ, deși ocupă 
o suprafață foarte mare, satul 
Ticera aflându-se la circa 15 
km distanță de localitatea de 
reședință. De altfel în satul 
amintit mai există doar două 
gospodării, iar în Tomnatec 
mai trăiesc 52 de oameni. 
Rămânând tot la datele 
statistice să mai spunem că 

circa 70 la sută din cetățenii 
comunei au trecut vârsta de 
60 de ani, iar tinerii continuă 
să plece spre locurile unde ar 
putea trăi mai bine. Dacă toți 
reușesc treaba asta nu se 
poate spune cu precizie, în 
orice caz însă nu s-a 
înregistrat nici o revenire pe 
locurile natale.

Sursa de trai a oamenilor 
nu este pământul. De altfel, se 
cultivă suprafețe mici și, doar 
aproape în exclusivitate, cu 

cartofi, porumb și legume, 
fiindcă cerealele păioase nu 
apucă să se coacă. în această 
situație, suprafața de fânețe și 
pășuni este imensă și mare 
parte din ea rămâne necosită 
și nepăscută. Adaptându-se 
acestei situații oamenii cresc 
multe animale și în special 
bovine. Dl Nicu Betea, de la 
dispensarul veterinar, ne 
spunea că, în prezent, există 
aproape 600 de bovine, cu 
circa 70 mai multe decât la 

începutul anului. Oi și cai 
sunt puțini, bovinele fiind 
cele mai mult folosite la arat, 
transport ș.a. Tot ele dau 
viței și lapte, pe acestea din 
urmă oamenii ducându-le la 
piața din Brad ca să-și facă 
rost de bani pentru pâinea 
ce se aduce de două ori pe 
săptămână. Pe vremuri, la 
Bulzeștii de Sus funcționa o 
brutărie a cooperației, dars- 
a închis, din pricini nu prea 
limpezi. De la Ticera 
oamenii coboară o dată pe

Traian BONDOR
(Continuare în pag. 8)
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 
14.10 Perla Neagră (s/r)16.00 
Emisiunea în limba maghiară 17.35 
Katts și câinele (s, ep. 26) 18.00 
Scena (r) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
222) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Baywatch (s, 
ep. 149) 21.55 Nimic sfânt (s, ep. 2) 
22.45 Jurnalul de noapte 23.00 
Dosarele istoriei (do) 0.00 Canary 
Wharf (s) 0.25 întâlnirea de la miezul 
nopții

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Tenis 
turneul de la Roland Garros (rez./r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoane .cu handicap 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Katts și câinele (s) 
18.00 în flagrant (rep.) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 223) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.00 Patul conjugal (satiră 
România 1993) 22.45 Jurnalul de 
noapte 0.00 Canary Wharf (s)

6.00 România: ora 6 fix! 9.00 TVR 
Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Sensul tranziției 
(r) 13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 
Perla Neagră (s/r) 15.00 Tra
dițiile.30 Tribuna partidelor parla
mentare 17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Katts și câinele (s) 18.00 
Medicina pentru toți 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 224) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.00 Efecte 
secundare (s, ep. 21) 22.45 
Jurnalul de noapte

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă... (r) 13.00 D-na King, agent 
secret (s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.00 Prosperitatea Sudului: Argen
tina 15.10 Limbi străine. Engleza 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a., ultimul 
ep.) 16.00 Veronica și chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 125) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 18.00 Hei-Rup!, 
Heil-Rap! (cs) 19.40 O altă putere 
20.10 Ultimele știri (s) 22.00 Misiune în 
Manila (f a.SUA ’87) 23.35 Ghici cine 
vine la mine

6.30 TVM. Telematinal 8.25 Canary 
Wharf (s/r) 9.00 Baywatch (s/r) 11.00 
Lumea sălbatică a animalelor (r) 11.30 
Scena politică (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 Veronica 
și chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 126) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup!, Hei-Rap! 
(cs) 19.10 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s) 20.55 Fotbal CE de 
tineret: prima semifinală (d)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a. (r) 
8.25 Canary Wharf (s/r) 9.00 Teleen
ciclopedia (r) 9.45 Videocaseta 
muzicală 10.00 Avocatul poporului 
(r) 11.00 Comorile lumii (r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 14.00 
Em. în limba maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germana 15.35 Doi arii de 
vacanță printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.40 Dreptul 
la adevăr 20.10 Ultimele știri (s) 23.30 
Ghici cine vine la mine 0.00 
Meridianele dansului

7.00 Dimineața devreme (mag. 
matinal) 10.10 Dempsey și 
Makepeace (s) 11.00 Knut 
Hamsum: viața unui rătăcitor (f/r) 
12.40 Controverse istorice (do) 
13.10 Sfântul (s, ep. 6) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s,ep. 54) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Esmeralda (s, ep. 
54) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 încătușarea 
(f.a.SUA 1996) 21.40 Omul cu o 
mie de fețe (s) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Omul cu o mie de fețe (s/r) 11.11 
Film artistic (r)12.40 Controverse 
istorice 13.10 Sfântul (s, ep. 7) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 55) 15.50 Teleshopping 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Onyx Jazz 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 55) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Hidden 
Agenda (thriller SUA ’90) 21.30 
Știri 21.40 Film artistic 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 0.40 
Alondra (s/r)

7.00 Dimineața devreme (mag.)
10.10 Dempsey și Makepeace 
(s) 11.00 Hidden Agenda (f/r) 
12.40 Controverse istorice (do)
13.10 Sfântul (s, ep. 8) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 56) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Onyx Music - 
Muzica de vis 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 56) 19.00 Observator/din 
lumea afacerilor 19.45 Salvador 
(f.a.) 21.30 Știri 21.40 Twin Peaks 
(ep. 2) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții 0.40 Alondra (s/r)
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6.00 România: ora 6 fix! 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
editorială 16.00 Conviețuiri 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Katts și 
câinele (s) 18.00 Timpul Europei (mag. 
politic) 19.00 Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal, meteo 21.00 Destine în vremuri 

■de război (s. Anglia 1987, ep. 1) 22.05 
'Cu ochii’n 4 (anchetă) 22.50 Jurnalul 
de noapte 23.00 Dintre sute de 
atarge... (div.) 0.30 Canary Wharf (s, 

ep. 150)
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6.00 România: ora 6 fix! 9.00 TVR Cluj 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Arhive românești (r),12.30 
Conviețuiri 13.00 Ultimele știri (s/r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 De la 
lume adunate... 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.10 Mapamond 17.35 Katts 
și câinele (s) 18.00 Ora Warner: 
Animaniacs (d.a); Casa plină (s, ep. 
12) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 226) 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Lady Chatterley (f. 
SUA 1992, p. II) 22.50 Jurnalul de 
noapte

7.00 Bună dimineața, de la...lași! 9.05 Tip 
Top, Mini-Top! 10.05 Tenis: Marele turneu 
de la Roland Garros (r) 10.35 Viata ca în 
viată (SUA, 1988, ep. 29) 11.20 Femeia în 
verde (SUA, 1945) 12.30 Ordinea 
Publică 13.30 Ecranul 14.30 D’ale 
Bucureștilor 16.15 Hollyoaks (Anglia, 
1995, ep. 76) 17.40 Justiție militară 
(J.A.G. - SUA, 1996, ep.13) 18.25 
Disney D.a: Donald Rățoiul 18.50 
Teleenciclopedia 19.40 Săptămâna 
sportivă 19.50 D’ale Bucureștilor 
Politică...la halbă 19.55 Doaro vorbă „săț- 
i" mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.35 
Vizitatorul (SUA, 1997, ultimul episod)
21.30 Cum vă place... Mafia în tranziție
22.30 Filmele secolului - Colecția Wamer

7.00 Bună dimineața, de la... Cluj- 
Napoca! 8.30 Lumină din lumină 9.05 
Tenis: Marele turneu de la Roland 
Garros 9.30 D’ale Bucureștilor 11.00 
Viața satului 13.00 Tezaur folcloric 
16.20 Hollyoaks (Anglia, 1995, ep. 77) 
16.45 Serial de călătorii 17.35 Star 
Trek (ep. 59) 18.25 Aladdin D.a. 19.35 
Duminica sportivă 19.50 D’ale 
Bucureștilor 19.55 Doar o vorbă „săț- 
i" mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
7 zile în România 21.00 Sub arme (f, 
SUA, 1994) 22.40 D-na King, agent 
secret (ep. 20) 23.30 Pop Show 
Nocturn 0.30 Fotbal mondial 1998

6.30 TVM. Telematinal 8.25 Canary 
Wharf (s/r) 9.00 Lumea și noi 9.30 
Cultura în lume (r) 10.00 Un secol de ci
nema (do/r) 11.00 Lumea sălbatică a 
animalelor (do/r) 11.30 Pelerinaje (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... 
(r) 13.00 Medicina pentru toți (r) 14.00 Em. 
în limba germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (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: loan 
Groșan 20.10 Ultimele știri (s, ep. 62) 
22.00 Trageți în pianist! (co. Franța I960)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a. (r) 
8.25 Canary Wharf (s/r) 9.00 Destine 
în vreme de război (s/r) 10.00 Dintre 
sute de catarge... (r) 14.30 TVR Cluj 
15.10 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 128) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup!, Hei-Rap! (cs) 20.10 Ultimele 
știri (s) 21.00 Vânare de vânt (div.) 
21.40 Time out (mag. sportiv) 22.20 
Jazz Alive 23.10 Perla Coroanei (s, 
ep. 11) 0.00 Ghici cine vine la mine?
7.00 l .îineața devreme (mag.) 10.10

7.00 Perla Coroanei (Anglia, 1984, ep. 
11) 8.00 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 8.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (Franța, 1996) 9.00 Comorile 
lumii (Germania, 1996) 9.30 Pas cu pas 
10.35 Documente culturale 11.30 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Patru surori (Italia, 1990, ultimul 
ep.) 14.50 Bijuterii muzicale la Castelul 
Prinzenhof 15.00 Regăsirea identității 
Republicii Croația15.35 Doi ani de 
vacanță pentru dinozauri 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s, ep. 50) 16.50 
Peria Neagră (s, ep. 129) 17.40 Baladă 
din munții Apuseni 18.15 Planeta cinema 
(r) 18.55 Fotbal: Germania- Columbia 
20.50 Serata muzicală TV (ep. 30)

7.00 Vizitatorul (SUA, 1997, ep. 13)
7.50 Vechi melodii populare 8.00 Doi 
ani de vacanță printre dinozauri 8.30 
Lumea sălbatică a animalelor 9.00 
Comorile lumii 9.30 Ferestre deschise 
10.35 Cinematograful vremii noastre: 
Cetățeanul Ken Loach (ARTE) 13.30 
Memoria exilului românesc 14.00 
Marguerite Volant (Canada, 1996) 
14.55 Fotbal: Campionatul European 
pentru tineret (finala pentru locul 3)
16.50 Perla Neagră (ep. 130) 18.00 
Alo, tu alegi! 19.00 în plină acțiune 
(ep. 31) 19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Ultimul tren 20.55 Fotbalmania 
C.E. pentru tineret 24.00 Dans în 
noaptp

7.00 Dimineața devreme (mag.) 
10.10 Dempsey și Makepeace (s) 
11.00 Film artistic (r) 12.45 
Controverse istorice (do) 13.10 
Sfântul (s, ep. 9) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 57) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Onyx Oldies 17.20 Tele
shopping 18.00 Esmeralda (s, ep. 
57) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Film artistic 21.30 
Știri 21.40 Cronici paranormale 
(ep. 24) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții 0.40 Alondra (s/r)

Dempsey și Makepeace (s) 11.00 
Film artistic (r) 12.40 Controverse 
istorice (do)13.10 Sfântul (s, ep. 
10) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 58) 16.00 
Documentar 17.00 Onyx Music - 
pentru îndrăgostiți 18.00 
Esmeralda (s, ep. 58) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Eddie și The Cruisers (f.a.)
21.30 Știri 21.40 Puterea banilor (s, 
ep. 24) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții Talkshow de Marius Tucă 
0.40 Puterea banilor (s/r)
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00

7.00 Știri/Revista presei 7.10 Eddie 
și The Cruisers (r) 8.55 Model 
Academy (ep. 99) 9.25 Ultimele 5 
minute (ep. 21) 11.00 Onyx By Re
quest 12.00 Mileniul III: Spaime, 
soluții, speranțe 13.00 Documentar
13.30 Emisiune magazin : Zebra
16.30 Emisiune pentru tineret: între 
prieteni 17.30 Viata de la zero (ep. 
22) 18 00 Esmeralda (ep. 59) 19.30 
Vrei să ne distrăm sâmbătă seara? 
20.00 Legături compromițătoare 
(acțiune, SUA, 1993) 21.30 Știri 
21.40 A treia planetă de la Soare 
(ep. 36) 22.05 Documentar 0.30 
Dragoste, minciuni și'cântece de 
leagăn (dramă, SUA, 1993)

7.00 Știri 7.05 Mileniul III (r) 8.10 
Viața de la zero (ep. 22/r) 8.35 Spirit 
și credință 9.10 Connan (d.a., ep. 
32) 9.40 O echipă fantastică (ep. 
23) 10.10 Animal Show (ep. 51) 
10.35 Mighty Max (ep. 13) 11.00 
Poveștile prietenilor mei 11.30 
Controverse istorice 12.10 Onyx- 
voci de legendă 13.10 Descoperiri - 
Sarisarinama (ep. 10) 14.00 
Duminica în familie 18.00 Esmeralda 
(ep. 60) 19.00 Observator/Sinteză 
știri 19.45 Legenda marelui roib 
(dramă, Australia, 1984) 21.45 
Sparks (ep. 37) 22.15 Prețul 
succesului (ep. 2) 23.15 Camarazi 
de arme (acțiune, SUA, 1991)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 10.00 
Punctul pe I (talkshow/r) 11.00 Greu de 
ucis II (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Perry Mason: în apărarea tatălui (f/r) 
14.45 Lumea filmului (r) 15.15 Maria (s) 
16.10 Nano (s, ep. 39) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Povești extraordinare (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 
Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Little Miss Marker (co. SUA 1980) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 93) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Audiența națională (talkshow) 0.30

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.25 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 10.50 Insula 
misterioasă (s) 11.15 Little Miss Marker (f/ 
r) 13.05 Știrile PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r) 14.30 Walker, polițist texan 
(s) 15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 40) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Povești extraordinare 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Chicago Hope (s, ep. 15)
21.15 Avocații (s, ep. 10) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 94) 22.45 Știrile 
PRO TV 0.45 Dosarele X (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 Urmărire 
generală (r) 11.00 Insula misterioasă (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. 41) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 18.00 Povești extraordinare (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 
Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Un anotimp în Purgatoriu (dramă 
SUA '96, p. II) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 95) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Pro și contra cu Octavian Paler 0.30 
Dosarele X (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 
Povești extraordinare (s/r) 11.00 Insula 
misterioasă (s) 11.30 A Season in Purga
tory (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. 42) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 18.00 Povești extraordinare 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Plâce (s, ep. 77)
21.15 Nikita (s, ep. 12) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 96) 22.45 Știrile PRO 
TV 0.15 Dosarele X (s)

Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld (s/ 
r) 10.30 Povești extraordinare (s/r) 
11.00 Insula misterioasă (s) 11.30 
Beverly Hills (s/r) 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. 
43) 17.00 Știrile PRO TV-17.15 Am întâlnit 
și români fericiți 17.35 Urmărire generală 
18.00 Povești extraordinare (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. 115)
21.15 Mad Max I (f. a. Australia/SUA 
1978) 23.15 Știrile PRO TV

7.00 Aventurile lui Teddy Ruxpin (ep. 26)
7.30 Battletech (ep. 11); Povestea magică
9.30 Superboy (ep. 43) 10.00 Heidi (US, 
1937) 11.30 Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
News Radio (ep. 19) 13.30 Vărul din 
străinătate (ep. 87) 14.00 Generația PRO 
15.20 Baschet NBA Action 15.40 Gillette - 
Cupa Mondială 16.10 Hercule (ep. 65) 
17.00 Xena, prințesa războinică (ep. 64) 
17.50 PRO Fashion - magazin de modă, 
lifestyle și atitudine 18.20 Adevărul gol 
goluț (ep. 10) 18.50 Te uiți și câștigi! 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Sophie a ales (dramă, 
SUA, 1982) 22.30 Știrile PRO TV 23.35 Mil
lennium (ep. 36) 23.30 Știrile PRO TV 0.00 
NYPD BLUE - viață de polițist (ep. 35)

7.00 Desene animate 8.00 Căpitanul N 
(ep. 2) 8.30 Connan Aventurierul (ep. 29) 
9.00 Lassie partea a lll-a 9.30 Super Abra
cadabra 11.00 Se întâmplă în Waikiki 
(ultimul episod) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.05 Să mori 
de râs (ep. 17) 13.35 Vărul din străinătate 
(ep. 88) 14.00 Dillinger (SUA, 1991) 16.00 
Chestiunea zilei - retrospectiva 
săptămânii 16.40 Lumea filmului 17.10 Al 
șaptelea cer (ep. 25) 18.00 Beverly Hills 
(ep. 124) 19.00 Prețul corect 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Departe, departe (dramă, 
SUA, Irlanda 1992) 22.25 Știrile PRO TV 
22.30 Cybill (ep. 15) 23.00 Știrile sportive 
23.10 Fire co 132 (ep. 2) 0.00 Perry Mason: 
Cazul criminalului de război (f, SUA, 1990)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (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) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.30 Prietenul nostru Jake (s) 
17.00 Știri 17.05 Christy (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 111) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 111) 20.15 
Misterele din New Orleans (s, ep. 22) 
21.15 Și mâine e ozi (f.a. SUA 1986, p. 
II) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (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 Christy (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 112) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 112) 20.15 
Gardă de corp (s) 21.15 Dulce 
răzbunare (co. SUA 1988) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (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 Christy (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 113) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 
113) 20.15 Un alt început (s, ep. 22) 
21.15 Serviți, vă rog! (f. SUA 1982J1 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (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) 16.00 
Știri 16.05 Pretutindeni cu tine (s)
16.30 Prietenul nostru Jake (s) 17.05 
Christy (s) 18.00 Celebri și bogați (s, 
ep. 114) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 114) 20.15 Contralovitura 
(s, ep. 8) 21.15 Tinerețea sufletului (f. 
SUA 1983) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (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 Christy (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 115) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 
115) 20.15 Atingerea îngerilor (s, ep. 
23) 21.15 Victime inocente (f. SUA 
1988) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe*(talkshow)

6.30 Videoclipuri 7.00 Lumea lui Eric
7.30 Bailey Kipper 8.00 Justițiarii (d.a)
8.30 Țara de dincolo de nori 9.30 
Inspectorul Gadget 10.00 Aventurile lui 
Rocko 10.30 Daria 11.30 Pământul: 
Bătălia Finală (ep. 8) 12.30 Eurofotbal 
-emisiune sportivă 13.30 Drumul spre 
Franța - C.M. de Fotbal 14.00 în 
căutarea dreptății (ep. 8) <15.00 
Claudia (f, ep. 1986) 17.00 Zona M - 
emisiune muzicală 18.00 911: Apel de 
urgență 19.00 Știri 19.45 Falsă 
identitate (acțiune, SUA, 1987) 21.30 
Incursiuni în imprevizibil 22.00 Din 
istoria mafiei americane (ep. 7) 23.00 
Știri 0.00 Casa blestemată (horror, 
SUA, 1986)

7.00 Show pentru copii: Elefănțelul 7.30 
Lumea lui Eric 8.00 A doua familie 8.30 
Căutătorii de aur 9.00 Echipa de fotbal 
(ep. 21) 10.00 Aventurile lui Rocko 10.30 
Un cuplu irezistibil 11.00 1999 (f, ep. 17) 
12.00 Duminică la prânz 13.30 Drumul 
spre Franța - C.M. de fotbal 14.00 Lumea 
lui Dave 14.30 Vedetele dragostei 15.00 
Față în față la Hollywood 15.30 Secretele 
bărbaților irezistibili 16.00 Videofashion
16.30 Din culisele modei 17.00 Un alt 
început (ep. 8/r) 18.00 Atingerea îngerilor 
(ep. 8/r) 19.00 Știri 19.45 Ceva cu totul 
diferit (f, comedie, Marea Britanie) 21.30 
Călătorii în lumi paralele (ep. 23) 22.30 
Nimeni nu e perfect (ep. 24) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe
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Luni 25 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Yenti (f/r) 
15.00 Marile bătălii... (r) 16.00 Se
crete de familie (s) 17.00 
Antonella (s, ep. 165) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 166) 18.30 
Marielena (s) 19.30 Noile aventuri 
ale Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 Omul care voia să 
fie rege (f.a. Anglia 1975)

Maiți 26 mai
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Omul care 
voia să fie rege (f/r) 16.00 Se
crete de familie (s) 17.00 
Antonella (s, ep. 167) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ultimul ep.) 18.30 
Marielena (s) 19.30 Noile
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 22.00 
Nimic personal (s) 22.45 Le choc 
(f.p. Franța 1981)

Miercuri 27 mai
10 30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Le choc (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s) 17.00 
Telenovelă 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Telenovelă 18.30 
Marielena (s) 19.30 Noile aventuri 
ale Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 întoarcerea in 
Paradis (f.a. SUA 1953)

Joi 28 mai
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 întoarcerea 
în Paradis (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s) 17.00 Telenovelă
17.45 Concursul de Acasă 18.00 
Tg^gnovșlâ JJ|J£MjanglgnaJș).

19.30 Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s) 22.45 
Delincvenții (dramă SUA 1957)

Vineri 29 mai
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 De
lincvenții (f/r) 16.00 Secrete de 
familie'(s) 17.00 Telenovelă
17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Telenovelă 18.30 
Marielena (s) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s) 22.45 
Liceenii (f. România 1986)

Sâmbătă 30 mai
11.00 Din toată inima (s/r)

12.30 Marielena (s/r) 13.15 
Liceenii (f/r) 15.00 Omul mării 
(ep. 39 și 40) 16.30 Casa 
serialelor 17.00 Marielena (ep. 
127) 17.45 Din toată inima (ep. 
11) 18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (ep. 12)
19.30 Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (ep. 63) 20.00 Julius 
Caesar (dramă, SUA, 1953) 
22.00 Marile povești de 
dragoste: Charles de Gaulle - 
Yvonne Vendroux 22.30 Malibu 
road 2000 (aventuri/dramă, 
SUA, 1992, partea I)

Duminică 31 mai
9.00 Sport la minut - știri 

sportive 10.00 Motor Sport 
Magazin 10.30 NBA Action 11.00 
Baschet NBA Action 14.00 
Istoria fotbalului 14.45 Cupa 
Mondială povestită de loan 
Chirilă 15.30 Gillette World Cup 
Special 16.0,0 Golazo - Top Gol 
Europa 16.25 Italia în 7 zile 17.00 
Fotbal 18.40 Retrospectiva 
sportivă a săptămânii 18.55 Faza 
zilei 19.20 Sport la minut 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (ep. 36) 20.00 Arhiva 
Neagră (ep. 16) 20.45
Incoruptibilii (ep. 16) 21.30 Marile 
bătălii ale celui de-al ll-lea război 
mondial (ep. 16) 22.30 Malibu 
road 2000 (partea a ll-a)

DIVIZIA 82
Victorie prețioasă, meritată

CORVINUL - VEGA DEVA 1-0
Peste 2000 de spectatori au 

luat parte la meciul din penultima 
etapă din returul Campionatului 
’97-’98 din Divizia B, seria a ll-a, 
între Corvinul Hunedoara și Vega 
Deva. Devenii, s-a văzut după 
configurația formației conduse de 
Ionel Stanca, au venit să se 
apere, mijlocul fiind întărit cu doi 
apărători, Bădoi și D. Gabriel, 
contând în față doar pe Danciu 
și Gigi Ștefan. în asemenea 
situație, hunedorenii, cu Florică 
Văetuș la pupitru, au atacat 
mereu spre careul oaspeților și în 
ciuda dominării, n-au reușit golul 
prețioasei victorii, decât în min. 
81. Până atunci, în prima repriză 
îndeosebi, Corvinul a atacat. 
Mereu, dar fie că a ratat (min. 7, 
9,18, 27, 34, 44), fie că apărarea 
oaspeților a izbutit să destrame 
acțiunile ofensive ale gazdelor. 
Devenii, în prima parte a me
ciului, cu greu au reușit să 
ajungă la poarta lui Ceclan, însă 
de două ori au întreprins două 
contraatacuri foarte periculoase: 
în minutul 32, Luca îl deschide 
foarte bine pe Gigi Ștefan lansat 
pe stânga, pătrunde până în 
careul de 16 metri lateral, 
șutează cu sete jos la rădăcina 
barei din dreapta porții și Ceclan 
a respins balonul. Apoi, în 
minutul 43, a doua “șarjă” a 
devenilor în careul advers este 
stopată de Sterean. în replică 
(min. 44), Scarlat ratează de la 
numai 6 metri, reluând peste 
poarta lui Rahoveanu.

La reluarea partidei, hune
dorenii încep ca și în prima repriză 
cu incursiuni spre careul oaspeților, 

^Bordean, Șandor în minutele 48 și 

50 șutând spre poartă. în min. 53, 
am notat o nouă acțiune 
fulgerătoare a lui Gigi Ștefan, 
scăpat singur trage puternic din 
colțul careului de 16 m puțin peste 
vinciul porții. După alte două 
ocazii bune ale jucătorilor Păcurar 
și Andrei în minutele 54 și 57, 
Răducănescu este nevoit să 
scoată un balon de pe linia porții 
în min. 68, când Scarlat a avut 
minge de gol. Hunedorenii simt 
că intră în criză de timp și insistă 
să înscrie. La Vega, Gigi Ștefan 
(cel mai bun de la înaintare la 
oaspeți) și Bădoi au fost înlocuiti 
înlocuiti cu Szemely și respectiv 
Vuia, încercându-se mai multe 
acțiuni ofensive. Și spre final, jocul 
a fost mai antrenant, spectaculos. 
Antrenorul principal al hune- 
dorenilor l-a folosit pe Sterean, 
spre sfârșitul partidei, ca vârf. Și 
golul gazdelor a venit în min 81. 
Gazdele beneficiază de o lovitură 
liberă de la 22 de metri, Dinu 
mișcă balonul pentru Bordean și 
acesta șutează senzațional în 
vinclu din stânga lui Rahoveanu 
1-0. Victorie prețioasă, meritată a 
Corvinului ce se află pe un meritat 
loc 7 în clasament.

CORVINUL: Ceclan, Bor
dean, Sterean, Dinu, Căruntu (72 
Cireș), Andrei, Chezan, 
Costăchescu (74 Babarți), 
Scarlat, Păcurar, Șandor (R. Niță).

VEGA: Rahoveanu, Rădu
cănescu, Tănasă, Voinea, Grosu, 
Dobrescu, Danciu, Luca, Bădoi 
(46 Vuia), G. Ștefan (61 
Szemely), D. Gabriel (85 
Chiliman).

Sabin CERBU

Rezultatele penultimei etape: UTA - ASA Tg Mureș 1- 
1; Inter - Olimpia 3-3; Gaz Metan - Dacia Pitești 3-0; Poli 
Timișoara - FC Baia Mare 0-0; Corvinul - Vega Deva 1-0; 
Apullum A.l. - Electroputere 1-4; CFR Cluj - ARO 1-2; 
Gloria Reșița - UM Timișoara 2-1; Unirea Dej - Minerul 
Motru 4-1.

CLASAMENTUL
1. OLIMPIA S.M. 33
2. ELECTROPUTERE 33
3. FC BAIA MARE 33
4. ASA TG. MUREȘ 33
5. UNIREA DEJ 33
6. GAZ METAN 33
7. CORVINUL HD. 33
8. ARO C-LUNG 33
9. MINERUL MOTRU 33
10. U.T.ARAD 33
11. INTER SIBIU 33
12. DACIA PITEȘTI 33
13. APULLUM A.l. 33
14. VEGA DEVA 33
15. POLI TIMIȘOARA 33
16. CFR CLUJ 33
17. GLORIA REȘIȚA 33
18. UM TIMIȘOARA 33

ULTIMA ETAPĂ, SÂMBĂTĂ, 23 MAI: Vega Deva - Gaz 
Metan; FC Baia Mare - Corvinul; Electroputere - Poli 
Timiș; UM Tim. - CFR Cluj; Olimpia SM - UTA; ASA Tg. M 
- Gl. Reșița; Min. Motru - Inter; ARO C-lung - Apullum A.l.

Arbitrii și observatorii din 24 mai
CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE 

FOTBAL

FOTBAL START DEVA - CIF ALIMAN BRAD, arbitri: Traian
Melha, Daniel David și Nicolae Sebeș, obs. Sever Bogdan.

FORESTA ORĂȘTIE - GLORIA GEOAGIU, arbitri: Marin
Ormenișan, Valentin lacob și Cosmin Danciu, obs. Lazăr Kelemen

UNIREA VEȚEL - MINERUL II GHELAR, arbitri: Claudiu Suciu
Valentin Gavrilă și Stelian Chirită, obs. Ilie Ștefăniță.

SANTOS BOZ - VICTORIA DOBRA, arbitri: Erno Magyari, Cor 
nel Pop și loan Clinei, obs. Achim Nechif.

19 6 8 62-39 63
19 1 13 60-43 58
17 6 10 63-36 57
17 6 10 44-32 57
17 3 13 48-38 54
17 3 13 43-34 54
16 2 15 40-35 50
13 9 11 44-40 48
15 3 15 41-47 48
13 8 12 49-49 47
14 4 15 42-39 46
14 3 16 48-45 45
13 4 16 42-55 43
12 6 15 35-50 42
11 6 16 32-41 39
11 5 17 40-54 38
10 2 21 35-62 32
8 5 20 36-65 29

CONNEX GSM SE ÎNTOARCE 
CU O OFERTĂ AMEȚITOARE!

CONECTARE GRATUITĂ! 
DOAR I49 USD* pentru 

modelul ERICSSON 628!
între 4 și 30 mai, CONNEX GSM vă oferă conectare gratuită! 
...Și 22% reducere pentru telefonul Ericsson 628!
în loc de 191 USD, Ericsson 628 - un model d in generația 
decembrie 1997 - va costa acum doar 149 USD*!
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pe 1 an de zile.
Oferta este valabilă la magazinele și distribuitorii CONNEX GSM, în limita stocului 
disponibil. Activarea serviciului se face în conformitate cu condițiile contractuale 
obișnuite.
* Fără TVA inclus. Noul preț este valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

Nu v-ați conectat încă?

CONNEX GSM este marcă înregistrata a MohiFon

Adresati-vă celui mai apropiat dealer CONNEX GSM!

DEVA
ANA ELECTRONIC - Marchian Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-211 261, 054-211 261 • AB SYSTEMS Deva: Str. Santuhalm nr. 31A, tel.: 054-233 082, 054-233 527 • ADISAN 
TELECOM - Top Interserv 2000 Deva: Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, tel.: 054-218 901, 054-233 300 • GLOBAL NET - Top Tech Deva: Str. Andrei Mureșanu nr.l, tel.: 054-213 871, 054- 
213 871 • GLOBAL NET - Deva, Sat Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-214 439, 054-214 453 • GLOBAL PARTNERS NETWORK - Ascopier Deva: Str. 1 Decembrie nr. 14, tel.: 
054-233 606, 054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva: Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700, tel.: 054-235 678, 054-234 567 • QUASAR Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, 
tel.: 054-222 999, 054-222 999 • ROMSERVICE Deva: Bd. Decebal, bl. Al, parter, tel.: 054-231 084, 054-231 084 • SIV TEL - Firuta & Co Deva: Str. Mareșal Averescu, bl. 22, parter, tel.: 
054-218 655, 054-219 550 • UNIAXIS Deva: Bd. Decebal, bl. I, Magazin Apicola, tel.: 092-277 902, 054-222 058.
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Cu nesiguranță, despre viitor
Stadiul în care "se tot vor

bește" despre reforma din ca
drul învățământului românesc a 
fost depășit. Lucrurile încep a 
se lămuri rând pe rând și par a 
contura tot mai clar încotro se 
îndreaptă el, mai ales la nivelul 
claselor de școală generală și 
de liceu. Despre învățământul 
preșcolar însă nu se pomenesc 
prea multe, deși în cele mai 
multe cazuri acesta este înce
putul de drum al viitorului elev. 
Un sistem de activitate mai be
nefic ar putea exista și aici, 
după cum am putut constata la 
Grădinița cu Program Normal 
nr. 3 din Hunedoara, unde am 
stat de vorbă cu dna Cornelia 
Gruiță,- directoarea instituției.

- Referitor la modificările 
impuse de noua reformă șco
lară, menționează interlocutoa
rea, încercăm să aerisim cât de 
cât conținuturile programelor 
existente, care sunt destul de 
greoaie; pledăm în favoarea jo
curilor la alegere, desfășurate 
pe arii de interes, care dezvoltă 
copiilor creativitatea. Aceste 
încercări se concretizează prin 
participarea a două educatoare 
din grădinița noastră la elabo

rarea programei preșcolare ce va 
concura alături de celelalte pro
grame, la sfârșitul acestei luni. Cât 
privește planul de învățământ, am 
propus, de asemenea, scăderea 
orelor, în special în sensul.dimi
nuării acelei rigurozități specifice 
"regimului" de școală.

- Cum vă ajută baza mate
rială didactică să compensați

numeroșii copii din blocurile înve
cinate au astfel "acces liber" în 
interiorul curții.

întreaga zonă arondată gră
diniței este, de altfel, destul de 
populată cu copii, dovadă fiind și 
solicitările făcute la început de an 
școlar (în special pentru grupa cu 
predare în limba germană). în anul 
în curs, 125 de copii sunt înscriși

învățământul preșcolar
aceste neajunsuri?

- Nu cred că ne putem plânge 
prea tare în privința materialelor 
didactice pe care le avem în pre
zent la grădiniță, apreciind că a- 
vem o bază materială bună; asta - 
ținând seama, desigur, și de fon
durile limitate asigurate în acest 
scop. Ceea ce ne lipsește și ce 
probabil nu vom avea prea cu
rând este aparatura tehnică mo
dernă (televizor color, calculator 
etc); așa încât ne rămân jocurile, 
planșele, jucăriile...

Despre jocurile de curte nu 
mai poate fi vorba, pentru că o 
parte din gardul împrejmuitor a 
fost distrus, la fel și jocurile, iar

la Grădinița nr. 3, dintre care apro
ximativ 100 o frecventează zilnic, 
precizează dna directoare. Iar 
dintre aceștia majoritatea vin înso
țiți de bunici, astfel încât colabora
rea educatoarelor, în general, se 
realizează nu atât cu părinții, cât 
cu bunicii.

“Aș putea spune că la noi 
această colaborare cu familia a 
devenit o întrecere între cele cinci 
grupe ale grădiniței. Noi n-am re
nunțat nici la mai vechea metodă 
a discuțiilor la domiciuliu, pentru 
că este foarte important să cu
noaștem mediul din care provine 
copilul. La rândul lor, părinții (res
pectiv bunicii) se dovedesc foar

te receptivi și se implică acolo 
unde este cazul, spre folosul nu 
doar al propriilor copii, ci al tu
turor.”

Un exemplu al acestei bune 
colaborări ar putea fi și "con
formarea" părinților la o inițiativă 
ceva mai aparte a dnei direc
toare; dumneaei a solicitat aces
tora ca, în timpul orelor de la 
grădiniță, toți copiii să aibă în 
pachețelul cu mâncare doar 
obișnuitul sandviș, și nu tot felul 
de produse rafinate și apeti
sante, pentru a nu crea sau 
accentua anumite diferențe între 
copii.

De altfel, situația materială a 
familiilor cu copii reprezintă unul 
din aspectele de care ar trebui 
să se țină predominant seama 
pentru viitorul învățământului 
preșcolar. "Deoarece, conchide 
dna C.Gruiță, după câtă impor
tanță se acordă acestei forme 
de învățământ, se pare că în vii
tor ne așteaptă o privatizare.Or, 
în acest caz, părerea mea este 
că va fi o autodesființare lentă; 
fiindcă nu știu câți dintre părinți 
își vor putea permite și aseme
nea cheltuieli, și atunci vor pre
fera să-i țină pe copii acasă".

Din punct de vedere admi
nistrativ, cheltuielile spitalului 
municipal sunt suportate de 
către Primărie. în anul 1997, 
acestea au depășit cu mult 
bugetul ce i-a fost alocat, în 
prezent spitalul având mari 
datorii. Amănunte referitoare 
la situația economică a unității, 
am solicitat de la directorul 
spitalului, dl dr. Romeo Stă- 
nescu, care a precizat: "La 
ora actuală, restanțele la sec
torul gospodăresc - adminis
trativ sunt de peste 3,1 miliar
de de lei, din care cheltuielile 
pentru gazul metan sunt de a- 
proape 1 miliard, pentru ilu
minat de 500 milioane de lei și 
aproape 400 milioane pentru 
apă - canal.

Având în vedere creșterea 
prețurilor și inflația, preconizăm 
că vom avea nevoie de 20 de 
miliarde de lei pentru a ne putea 
plăti datoriile și a acoperi cos
turile pe acest an."

Restanțe sunt și la medica
mente și materiale sanitare - a 
continuat interlocutorul. Dacă gra
tuitățile au fost achitate până luna 
trecută, la rețetele compensate 
datoriile către farmacii sunt în 
prezent de 1,5 miliarde de lei. Da
torită scumpirii medicamentelor, 
cheltuielile cu acestea au crescut 
de trei ori, în timp ce banii primiți 
de la Ministerul Sănătății au fost 
tot de atâtea ori mai puțini.

Reținem că sunt și câteva 
aspecte luminoase în viața spita
lului. S-au primit din Germania 
ajutoare pentu Secția de hemo- 
dializă, în valoare de peste 100 
milioane de lei, constând din 
soluții, două aparate de dializă, 
ca și mobilier pentru saloane.

De asemenea, la capitolul 
"pozitive", dl director spunea că 
se află în faza de finisare Capela 
ecumenică, singura construcție în 
țară înălțată în cadrul spitalelor. 
Festivitatea de deschidere va 
avea loc în ziua de 6 iunie.

Sistarea gazului metan - 
ultima soluție pentru♦ 
recuperarea datoriilor

După ce cu aproape trei 
săptămâni în urmă Romgaz sjsta, 
la Hunedoara, alimentarea cu 
gaz metan a 300 de apartamen
te, acumularea datoriilor a făcut 
ca debutul acestei săptămâni să 
consemneze sistarea gazului 
metan la încă 1200 de aparta
mente din municipiu. Conform 
celor declarate de dna Victoria 
Grecu, statistician la Sectorul 
Hunedoara din cadrul Regionalei 
Gaz Metan Deva, datoria con
sumatorilor casnici decuplați de 
la alimentarea cu gaz se ridică la 
150 milioane de lei din care 33 
de milioane de lei revin Asocia
ției de locatari numărul 17 din 
cartierul Micro 6. Interlocutoarea 
a precizat că doar 30 la sută din 
consumatorii casnici de gaz 

k metan își plătesc la zi consu

murile în zonele deconectate. 
ROMGAZ a luat hotărârea de a 
realimenta blocurile cu datorii în 
momentul achitării unei treimi din 
datorii cu obligația ca până la 
finele lunii întreaga datorie să fie 
stinsă. Sistarea gazului a fost de 
natură să precipite achitarea o- 
bligațiilor financiare către 
ROMGAZ. în primele două zile de 
la întreruperea alimentării cu gaz 
s-au încasat de la datornici 60 de 
milioane de iei. Din cele declarate 
de interlocutoare am reținut că la 
Hunedoara, în câteva blocuri din 
centrul civic, s-a trecut pe sis
temul contorizării consumului de 
gaz pe fiecare apartament. S-a 
făcut precizarea că aparatul de 
contorizare este proprietatea 
regiei, celelalte cheltuieli revenind 
beneficiarilor.

i Fundația umanitară "Dongen -i 
Hunedoara" confirmă

unui prim transport de ajutoare. 1 
Vor sosi de la Dongen 40 de pa- | 

turi, 10 saltele, perdele, tărgi pe 
rotile, chiuvete pe rotile, precum 
și un set complet de veselă pen
tru bucătăria cantinei sociale. 
Partea română speră ca în scurt 
timp, în baza ajutoarelor primite 
din Olanda, căminul de bătrâni să 
devină operațional.

I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

Nu a trecut nici o lună de 
când reprezentanții olandezi ai 
fundației umanitare "Dongen - 
Hunedoara" au luat cunoștință 
de nevoile administrației hunedo- 
rene pentru dotarea unui cămin 
de bătrâni și a unei cantine so
ciale la Hunedoara, și Primăria 
Hunedoara a primit deja confir
marea părții olandeze asupra

I
I
|
I
I
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Nu vă trebuie un cățeluș?

-------

Nu poți face economie de 
piață pe structuri construite 

în spiritul "oalei comune"
Aceasta a fost concluzia 

discuției avute cu dl ing. Laviniu 
Chiristian, director general la 
RAIL Hunedoara. Dialogul a por
nit de la imposibilitatea protejării 
beneficiarilor care-și plătesc 
obligațiile de represaliile care se 
iau împotriva vecinilor lor dator
nici. Schimbarea acestei stări de 
fapt înseamnă o modificare ma
joră de concepție și abordare 
care costă timp și mai ales bani. 
Ideal ar fi ca la ușa fiecărui apar
tament, pe lângă contoarele de 
electricitate și gaz, să se gă
sească și contoare pentru apă 
rece, apă caldă și agent termic. 
"Un asemenea sistem construit 
pentru serviciile asigurate de 
RAIL ar costa de 10 ori mai mult 
decât în cazul alimentării cu gaz 
metan, valoarea mare a inves
tițiilor trebuind să facă obiectul

unor alocări de la bugetul de 
stat", precizează interlocutorul. 
Din păcate, tot ce s-a construit 
după 1990 n-a putut ieși, din 
punctul de vedere al instalațiilor, 
de capcana "oalei sparte". Așa 
că este de bănuit o continuitate 
a nedreptăților la care sunt su
puși cei care-și achită taxele 
comune de câte ori datoriile ce
lorlalți duc la sistări ale alimen
tării cu apă sau căldură.

în altă ordine de idei, direc
torul general al RAIL a făcut 
cunoscut faptul că programul de 
reeșalonare a datoriilor către 
ROMGAZ se desfășoară nor
mal, urmând a fi plătite în aceas
tă lună o nouă tranșă de 1,3 mili
arde de lei. în acest moment da
toria RAIL către ROMGAZ a 
scăzut de la 12,5 miliarde de lei 
la 8,2 miliarde de lei.

Doar jumătate 
din populația 
municipiului 

mi decis
în Hunedoara, pe listele 

medicului de familie s-a în
scris până în prezent doar 
50 la sută din populație. 
Deci, medicul de familie n-a 
intrat încă în rol, înscrierile 
continuând. Cei care nu s- 
au decis pot opta încă pen
tru medicul în care au încre
dere, dar trebuie să se hotă
rască pentru a nu fi nevoiți 
să se înscrie doar acolo un
de mai sunt locuri. Limita 
maximă a numărului de în
scrieri pe liste este de 2500, 
iar minima de 500, cum am 
aflat dintr-o sursă autorizată.
-

Preturi
5

la piață
Ieri, la piața Obor din 

Hunedoara, prețurile celor 
mai importante produse e- 
rau următoarele: lapte - 
3500 lei/litru, smântână - 
20.000 lei/kg, brânză de 
vaci - 20.000 lei/kg, brânză 
de oi 28.000 lei/kg; ceapă 
verde, usturoi - 1000 lei le
gătura, fasole uscată - 5000 
lei/kg, ceapă 6000 -6500 
lei/kg, conopidă - 8000 lei/ 
kg, varză proaspătă - 4500 
lei/kg, castraveți 10.000 lei/ 
kg, cartofi - 3500-4000 lei/ 
kg; căpșuni - 20.000 lei/kg 
și cireșe - 15.000 lei/kg; ouă
- 700-900 bucata; făină albă
- 2500 lei/kg, făină de po
rumb - 2000 lei/kg; flori: ga
roafe - 1500 lei, crini regali - 
15.000 lei, trandafiri - 7000- 
10.000 lei firul.

Una din inițiativele susținute 
de Primăria Hunedoara vizează 
rezolvarea problemelor generate 
de numărul tot mai mare de câini 
vagabonzi ce "migrează" pe stră
zile municipiului. în cadrul grădinii 
zoologice a fost organizată o mi
cro "rezervație" unde patrupe
dele canine sunt aduse de pe 
străzi. De animale se îngrijesc 
reprezentanții inimoși ai Asociației 
"Fidelius". Pentru întreținerea fie
cărui cățel Primăria alocă 40.000 
de lei. Animalele sunt vaccinate, 
deparazitate, castrate după care 
sunt repuse în libertate. De toate 
aceste manopere se ocupă un 
medic veterinar cu care Primăria 
are contract. Hrana animalelor se

obține mai mult din sponsorizări, în 
bani sau în alimente, orice aport în 
această direcție fiind binevenit. în 
cazul câinilor foarte bolnavi sau 
al celor bătrâni se procedează la 
euthanasiere. în "țarcul" canin 
sunt adunaț', în prezent, cca 40 
de câini.

Mari sau mai mici, lățoși sau 
sârmoși, oricare din acești căței 
poate fi adoptat de persoane 
care au nevoie, pe lângă casă, 
de un "străjer" de nădejde și 
care se obligă să aibă grijă de 
animal. Nu vă trebuie un cățe
luș? Dacă da, locul cel mai potri
vit pentru a vă găsi un cel mai 
bun prieten este Grădina Zoolo
gică din Hunedoara.

Se mal nasc copii nedoriti?
Cu toate că tinerele, căsă

torite ori necăsătorite, pot bene
ficia de un sfat competent în 
cadrul cabinetelor de planing 
familial, sunt prea puține cele 
care apelează la aceste ser
vicii. Se mai nasc copii din relații 
întâmplătoare sau de concubinaj, 
în familii dezorganizate, cu o 
situație materială precară.

Tot din această categorie de 
persoane provin și cele mai 
multe decese. Unele "mame" își 
părăsesc copiii în maternitate, 
altele cu ocazia internării. Numai 
la secția de pediatrie a spitalului 
au fost abandonați 10 copii, din 
care o parte se află plasați în 
instituții de ocrotire.

"în prezent, cum aprecia dna 
dr. Aurora Romoșan, șefa secției,

colaborăm bine cu Poliția, cu au
toritatea tutelară, cu organisme 
de protecție a copilului, plasarea 
în leagăne a micuților abandonați 
aici la noi fiind mai ușoară".

în 12 aprilie '98, la nouă ore 
de la internare, moare un copil 
de 5,5 luni. Numele Căldărar, 
prenumele Alexandru. Mama - 
necăsătorită, 19 ani, fără ocu
pație, care în momentul internării 
locuia fără forme legale în satul 
Hobița (comuna Pui) - n-a venit 
nici până acum să-și ia copilul 
spre a-l înhuma, să-și ridice for
mele de deces. Câtă inconști
ență! Poate va afla prin inter
mediul acestor rânduri că-i aș
teptată la Hunedoara, corpul 
neînsuflețit al micuțului aflându- 
se la morga spitalului.

Pagină realizată de:
Estera SÎNA Georgeta BÎRLA, Adrian SĂLĂGEAN
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Obligatoriu trebuie să re
marcăm la Corneliu Dimovici cali
tatea incontestabilă de bun po
vestitor. Fără a abuza de mo
mente spectaculoase, narațiu
nea curge parcă de la sine într- 
un șuvoi lin și... înșelător. Pentru 
că aparent doar locurile sunt 
comune, sau unde nu se întâm
plă nimic... Există în fiecare po
vestire o tensiune interioară ca
re, fără a șoca - autorul nu ur
mărește deloc acest lucru -, îl 
poate surprinde plăcut pe cititor 
sau, în orice caz, poate să-l coin
tereseze în construcția unei 
situații sau a unui moment oare
care. Acesta este marele atu al 
creatorului: să-l aibă părtaș pe 
cel care., într-un fel sau altul, 
intră în contact direct cu opera 
sa. Nu forțez lucrurile, dar în 
cazul lui Dimovici, cred că avem 
șansa întâlnirii cu unul dintre cei 
mai înzestrați autori contempo
rani de proză scurtă. Povestirile 
sale ne amintesc de un Fănuș 
Neagu (mai ales în voi. "Ningea 
în Bărăgan" / atunci când nu 
fabulează excesiv) dar în primul 
rând de Nicolae Velea - desigur, 
păstrând proporțiile, cu deose
bire în privința stilului. însă acest 
lucru nu diminuează cu nimic

Festivalul-concurs de muzică populară 
pentru elevi “Lele de la Orăștie”

în data de 28 mai a.c., ora 17, la Casa de cultură din Orăștie se 
desfășoară Festivalul-concurs de muzică populară pentru elevi "Lele 
de la Orăștie". Secțiunile întrecerii sunt deschise elevilor din ciclul 
primar, gimnazial, liceal. Organizatorii urmăresc punerea în valoare a 
elevilor talentați, promovarea unui repertoriu local (învârtită, bătută 
etc) și costumului popular din zona Orăștie. în finală s-au calificat, în 
urma preselectiei, 26 de concurenti - numai soliști vocali. (M.B.)

' -

Festivalul-concurs de muzică ușoară, 
dans modern, creație literară 

“Cristal de Armindeni”
Duminică, 24 mai a.c., la Petrila are loc Festivalul - concurs de 

muzică ușoară, dans modem, creație literară "Cristal de Armindeni", 
aflat la a Vlll-a ediție. Manifestarea se adresează în principal tinerilor 
interpreți, având ca scop promovarea talentelor adevărate, care nu 
au trecut la profesionism. (M.B.)

ȘANSA UNEI
LECTURI BUNE

valoarea prozelor lui Corneliu Di
movici. El rămâne El: un observator 
fin și tenace ("agasant" de meti

Corneliu Dimovici: Cel de-al doilea trăgaci (povestiri), Editura Plumb, Bacău

culos) și un cunoscător excelent 
al psihologiei umane. Aș spune 
chiar că avem de-a face cu un 
adevărat expert al detaliilor anali
zând profesionist totul și creând 
personaje pe care cititorul nu le 
va uita cu ușurință. Ca și peisajul 
sau o realitate imediată, surprinse 
ca într-o imagine fotografică uni
cat: "Lumina mirosea a mort. Sau 
poate frunzele din toamnă care 
se zvântau de umezeala brună a 
descompunerii" (p. 103).

Avem aici două imagini de 
mare forță artistică: "lumina miro
sind a mort" și "umezeala brună 
a descompunerii", absolut excep
ționale, pe care le vedem și le 
simțim... Și nu altfel se petrec 
lucrurile atunci când autorul își 
fixează obiectivul sau mai potrivit 

spus: luneta spre personajele- 
oameni: "Doctorul privea pereții și 
încerca să recunoască umbrele.

Se mai gândi, o clipă poate, la 
vasele care trebuiau vărsate, dar 
rămase pe loc. Simțea ciorapii uzi 
și reci, sau i se părea doar" (...) 
(p. 44). "Subminate" de un realism 
cu multe accente de duritate, însă 
întotdeauna în limita posibilului, 
povestirile din volum sunt "pig
mentate" cu dialoguri dirijate cu 
grijă și inteligență urmând un sce
nariu bine regizat, lată o mostră 
luată la întâmplare, din care nu 
lipsesc nici malițiozitatea nici iro
nia fină dar și un sentimentalism 
"specific dimovician": "Ai cerut un 
coniac. Ți s-a făcut frică. - Nu 
bea acum, spuse ea. S-a întâm
plat ceva? - Nu, i-ai răspuns. Nu 
s-a întâmplat nimic. încearcă să-ți 
ia paharul dar ai respins-o. - Lasă 
asta, spuse ea. Ești cu mașina.

Băiatul meu drag, te rog eu lasă. 
(...) - De ce nu mă mai iubești? 
întreabă ea. Acum ești departe 
și nu mă iubești. - Te iubesc în
totdeauna, dar te întorci în lumea 
ta, la blestemății tăi de snobi, la 
intelectualii pretențioși și fazi din 
elita asta cu capetele goale", (p. 
88). în general, personajele din 
toată cartea nu au o vârstă a- 
nume, așa cum și individuali
tatea lor este reliefată doar prin 
comportament, de aceea autorul 
poate popula cu ele orice mediu, 
pentru că sunt conforme cu 
dictonul: "nimic din ce e ome
nesc nu mi-e străin" - în calitate 
de personaje urmând un destin 
prestabilit cu precizie de către 
autorul care nu lasă nimic la în
tâmplare. El valorifică totul și 
convertește totul într-o lume 
unde atotputernicia lui se simte 
în fiecare frază și în fiecare pro
poziție. Ceea ce dă nu numai 
valoare și consistență cărții, ci și 
personalitate autorului ei. Lec
tura devine astfel un aliat de 
nădejde și binefăcător în ten
tativa noastră de evadare din 
cotidiana zbatere pentru un mai 
bine, de cele mai multe ori uto
pic; este șansa acestei cărți.

Dumitru HURUBĂ

BAIADÂ CM
"îți dau ‘napoi domnița pentru aur!" 
Așa rosti cumplitul fermecat balaur. 
Și regele-a pornit trist înspre casă, 
Și-a pus la amanet regat și masă 
Doar ca să facă rost de aur.
"Poftim, cumplite fermecat balaur! . 
Dă-mi înapoi domnița pentru aur!
Dar ce faci? îl mănânci? O, ceruri!" 
Dihania înfuleca bani, giuvaieruri... 
"Să-ți spun ceva: nu cred că este aur. 
Sunt prăjituri. Mi-e foame. Sunt balaur!"

Ciprian NICKEL

BLAJ-*1993
"Noi vrem să ne unim cu Ța

ra", astfel strigau vocile strămo
șilor noștri pe Câmpia de la Blaj în 
urmă cu 150 de ani, sătui de opt
sprezece veacuri de trudă, sufe
rință și umilință. Revoluția din 1848 
a avut un caracter național, cu 
scopul recunoașterii elementului 
românesc în Transilvania și unirii 
tuturor ținuturilor românești într-un 
singur stat independent. Timp de 
un secol și jumătate, Câmpia Li
bertății a fost udată de lacrimile 
atâtor generații, adunate aici pen
tru a trăi sentimentul chemării la 
libertate, la unitate de către îna
intașii noștri revoluționari.

Anul acesta, ziua de 17 mai 
a fost deosebită pentru noi ro
mânii. Sau cel puțin ar fi trebuit 
să fie. Și spun aceasta pentru 
că la aniversarea celor 150 de 
ani de la Revoluția din '48 ar fi 
trebuit să fie prezenți cel puțin 
40000 de români cum au fost în 
urmă cu un veac și jumătate.

Prezența tinerilor la acest 
eveniment s-a făcut cât de cât 
simțită, însă nu așa cum ar fi tre
buit să fie. Noi, tinerii, suntem oa
menii viitorului, dar trebuie să cu
noaștem și emoțiile trecutului. Sau 

\ Apariții editoriale
i La Editura “Helicon" din Timișoara, în ediții de lux,
■ două apariții de excepție aparținând a doi dintre cei mai 
* îndrăgiți și cunoscuți poeți contemporani:
i 0 Eugen Evu cu volumul de poezie "Strugurii întunericului":
■ S loan Evu cu volumul de poezie "Cetatea moartă".

Sincere felicitări și la mai multe volume ambilor. (M.B.)

ne-am pierdut orice simț patriotic, 
orice respect față de istorie?

Nu trebuie să-l lăsăm să se 
piardă, căci el a fost prietenul de 
veacuri al românilor. Care acum 
există numai în cărțile de isto
rie?! Autocarele nu au prea "ge
mut" de patrioți, "n-am prea întâl
nit înălțătorul sentiment de iubi
re, de respect față de neam 
cum era nu de mult timp.

Oare astăzi a fi patriot echi
valează în concepția unora cu a 
fi comunist? De parcă Simion 
Bărnuțiu, George Barițiu, Vasile 
Alecsandri, eroii noștri naționali, 
au fost comuniști!

Am văzut însă oameni în 
vârstă, care sfidând ploaia, stă
teau atenți și ascultau cuvintele 
Președintelui țării sau erau pur 
și simplu fericiți că au mai întors 
o pagină din istorie. N-aș vrea 
să cred că, peste alți 150 de ani, 
Câmpia Libertății va fi pustie, că 
generațiile următoare vor în
toarce spatele istoriei. Avem 
datoria să împiedicăm ca lucrul 
acesta să se întâmple, nu-i așa?

Alecsandra SÂRBU, 
elevă

\
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nAlexandru Lăpușneanu",

la Deva
în fața unei săli cu puțini 

spectatori, Teatrul Dramatic "Ion 
D. Sîrbu" Petroșani a prezentat 
pe scena Casei de Cultură Deva 
"Alexandru Lăpușneanu". Textul 
- după cum mărturisea după 
spectacol dl Dumitru Velea, di
rectorul teatrului și regizor, este

0 montare modernă a Teatrului dramatic 
"I.D. Sîrbu" Petroșani

"restructurat după cele două 
variante publicate Eminescu - 
Opere, voi.8, despre care Petru 
Creția scrie că acest fragment 
trebuia să facă parte din ma
nualele școlare".

Premiera absolută a specta
colului a avut loc în septembrie 
1991, în prezent jucându-se cu 
distribuția schimbată. Specta
colul, a cărui scenografie este 
semnată de Elena Buzdugan, se 
apropie de a 40-a reprezentație 
și cu el s-a sărbătorit, în fiecare 
an de la premieră, ziua lui Emi
nescu. Frescele (cu imagini ale 
domnitorilor Moldovei), crucile, 
lumânările, "masa tăcerii", totul 
creează un decor sugestiv, 

■pentru că acțiunea -judecata 
domnului - se petrece într-un 
altar. Abundă simbolurile, totul - 
elemente de decor, joc de lumini, 
parabola orbilor din final (când 
boierii sunt legați la ochi) - su-

-

••

bliniind ideea că alegerea unui 
domn trebuie bine judecată. O- 
chiul înșală și noi oamenii nu pu
tem fi conducători, adevăratul 
conducător al lumii fiind Hristos.

în distribuție, alături de actori 
cu o îndelungată experiență, a- 
par și tineri absolvenți. Lăpuș- 

neanu este întrupat de Florin 
Plaur, care face un rol mare (e 
drept și personajul i-o permite), 
secondat de aproape de Ros- 
marin Delica (vistierul) și de 
George Negraru (episcopul). 
Convingătoare sunt și femeia 
interpretată de Valentina Buz
dugan și bocitoarele - Nicoleta 
Niculescu, Simona Burcă și Ma
ria Mastan. în alte roluri: boierii 
Brad și Arbore - Boris Melinti și 
Eduard Dumitraș, Caracale - 
Dorin Ceahoreanu, călăul - Mihai 
Siradi și aprodul - Liviu Timofte.

Montarea, într-o viziune mo
dernă, substratul filozofic al scri
iturii, chiar și dramatismul spec
tacolului, din care se detașează 
drept cea mai bună scenă, din
tre domn și vistier, lasă o impre
sie deosebită asupra specta
torului.

Viorica ROMAN

I Râsul face bine la cuge
tare și la poftă de mâncare; 
relaxează sistemul nervos, 
alungă tristețea, disperarea, 
încrâncenarea, șpleen-ul, 
stress-ul și lingoarea... El ră
mâne impasibil la indexări, 
majorări de prețuri, rate in- 
flaționale, terapii de șoc și 
remanieri guvernamentale, 
fiind, se pare, cel mai ieftin 
medicament aborigen, cu 
efect instantaneu.

la-i românului tot. la-i ca
sa, masa și mireasa, la-i lu
mina de la capătul tunelului 
și lasă-l orbecăind în bezna 
inflațională a tranziției... la-i 
reforma de pe pâine și pâi
nea de sub reformă, dar dă- 
i talk show-uri televizate la 
ore de maximă insomnie: 
stări de veghe, audiențe na
ționale, schimburi de noap
te, reflecții rutiere și generații 
PRO... Lasă-i, cu alte cuvin
te, râsuj. Râsul homeric, râ
sul histrionic, râsul ipocrit, 
râsul mucalit, râsul fariseu, 
râsul șarlatan, râsul șme
cher, râsu'-plânsu'...

Parafrazând o reclamă 
intens mediatizată din vre
mea "odioasei sale soții" și a 
alimentației raționale - "Nici 
o masă fără pește oceanic!", 
Dumitru Hurubă pare a fi a- 
deptul unui precept autohton, 
cu prcfunde și vechi ramifi
cații pe plaiuri balcano-mio- 
ritice și anume: "Nici o clipă 
fără o porție bună de râs!"... 
Căci râsul rămâne singura 
avuție națională intactă peste 
vremi, vremuiri și vremelnicii, 
peste epoci de aur și epoci 
de tranziție.

Conștient de această incon
testabilă realitate, Dumitru Hu- 
rubă, autor al unei cărți cu texte 
satirice în proză de tot... râsul 
lumii, intitulată inspirat "Rezer
vația de zăpăciți', "recidivează”, 
revenind în forță cu o nouă carte 
scrisă, de data aceasta în ver
suri, cu un titlu la fel de inedit - 
"Carte de colorat mintea."

"CARTE DE COLORAT
MINTEA" ROMANULUI.

CEA DE PE URMA
\____________________________

Nimic nu-i scapă acestui 
"redutabil umorist” (după 
cum îl definea regretatul Va
lentin Silvestru). Sub lumina 
de blitz a unei ironii șfichi- 
uitoare, se.derulează ima
gini arhicunoscute, obse
dante, ale vieții cotidiene, 
care, sub pana ascuțită a 
autorului nostru, dobândesc 
de fiecare dată o nouă sa
voare: "Iubita mea au înflorit 
magnolji / în preajmă la sta
tuia Ioanei d'Arc / Păcat că 
mi-e sacoul ros de molii / 
Că te-aș chema la o plim- 
bare-n parc // Să admirăm 
mirifica natură / Intersectată 
când și când perfid / De un 
miros fatidic de friptură / De 
la cantina vechiului partid..."

Infidel îndemnului decem
brist - "Scrieți, băieți, scrieți 
orice, numai faceți-vă că lu
crați!", Dumitru Hurubă scrie 
"rar" și apăsat, conform prin

cipiului enunțat de o altă zi
cală indigenă care postulează 
că "cine râde la urmă, râde 
mai bine"... Dumitru Hurubă 
râde la urmă, dar râsul său e, 
deseori, amar, ironia din text 
fiind un mijloc de a releva o 
realitate "de tot plânsul”, dar și 
un reflex de autoapărare.

Cunoscându-I de mai

_____________________________7 
mulți ani și prenumărându- 
mă și eu printre statornicii săi 
admiratori și prieteni, l-am 
perceput întotdeauna ca pe 
un timid, ca pe un tempera
ment melancolic, din stirpea 
visătorilor romantici, întârziați 
în plină eră a calculatoarelor 
și computerelor, a cărui sen
sibilitate sufletească, aureo
lată de o rară inteligență și de 
un acut simț al măsurii, te cu
ceresc și ți-l apropie dintru 
bun început.

Parodiile lui Dumitru Hu
rubă vin ca un pansament 
peste rănile pre și post-de- 
cembriste ale românului hră
nit cu ciorba lungă a discur
surilor sforăitoare, derulate 
insipid în marea competiție 
națională a Ciolaniadei... "Iu
bita mea, e toamnă policro
mă / Și-n binefăcătorul ei bal
sam / O bătrânică a intrat în 
comă / Văzând cât costă kilul

----------------------------------------------- 2--------------- r—~ 

de salam // Miroase-n piețe 
a gutui răscoapte / Și, când 
și când a struguri tămâioși / 
Tu știi cu cât ne vând litrul de 
lapte / Țăranii noștri rumeni 
și frumoși? // Și frunze cad 
de-a lungul și de-a latul / E 
semnul toamnei oriunde te- 
ntorci / Că se apropie verti
ginos Ignatul / Și orice om 
normal visează porci"...

Fie că sunt scrise în ma
niera lui Topârceanu, Coș- 
buc, Alecsandri sau Păunes- 
cu, aceste parodii sunt doar 
pretexte și deghizări, bine 
puse în scenă de Dumitru 
Hurubă, ca mijloc de refu
lare a propriilor sale obse
sii... Așa îmbrăcate în haina 
de împrumut a unor formule 
clasice consacrate, textele 
sale au un efect percutant 
imediat în conștiința citito
rului (fie el și ocazional), 
păstrându-și originalitatea 
prin mesajul lor inedit: "Și, 
dacă nu putem, ca unii / Să 
ducem o viață de bairam/Eu 
zic s-o facem pe nebunii/Și 
să ne internăm la Zam/Acolo 
mai găsești o scuză/Când 
ești prea vesel ori prea trist/ 
Și nimenea nu te acuză/De 
virus nomenclaturist..."

într-o societate-n care 
normalul e înlocuit de anor
mal și viceversa, unde "con
sensul" dintre alb și negru 
capătă pe zi ce trece maca
bre nuanțe de gri depresiv, 
Dumitru Hurubă ne oferă cu 
generozitate o "Carte de co
lorat mintea"... românului, 
cea de pe urmă...

loan EVU



• Vând apartament 4 camere, etaj 
1, cu garaj și boxă. Tel. 212073.

• Vând apartament 2 camere, 
lângă liceul Auto. Tel. 627104 (5029)

• Vând apartament 4 camere, 
dotat deosebit, zona Dorobanți. Tel. 
094/550527 (7172)

• Vând casă în Deva. Informații 
tel. 212920 (7752)

• Vând urgent apartament bun, 
2 camere, etaj 3, Gojdu, fără 
îmbunătățiri, preț fix: 73.000.000 lei. 
Tel. 220745 (7758)

• Vând casă, poziție privatizare. 
Tel. 260758, Simeria. (7757)

• Vând casă, anexe, grădină, 
suprafață 38 ari, comuna Vețel. 
Informații Deva, Libertății, bl. A, sc.C, 
ap. 52. (7759)

• Vând apartament 3 camere, 
Deva, Minerului, bloc P4. Tel. 625473, 
după ora 16.

• Vând casă mare, comuna Bră- 
nișca, nr. 32. Informații la domiciliu. 
(7762)

• Vând apartament parter, bloc 
77, sc.3, ap. 43, Deva. (7765)

• Vând apartament 2 camere, 
Geoagiu Băi. Tel. 094/515466 (7766)

•Vând casă, Beriu, nr. 178, curte, 
grădină 15 ari, 242583 (7391)

• Vând casă Deva, str. Mureșului,
nr. 2, gaz, canalizare, telefon, anexe. 
Tel. 056/320815 (7767)___________

• Vând apartament 4 camere, 
cu sau fără garaj, preț avantajos 
sau schimb cu apartament 2 
camere, garsonieră sau alte 
variante. Tel. 627011.

• Vând urgent apartament 3 
camere, ultracentral. Tel. 211674 (7775)

• Vând apartament 2 camere, 
Hunedoara, zona cantina restaurant. 
Tel. 713558 (5081)

• Vând casă, grădină, 1800 mp, 
comuna Vălișoara. Informații tel. 
655139 (7515)

• Vând garsonieră, 48 mp, Gojdu. 
Tel. 232778 (7789)

• Vând casă cu grădină, Sîntan- 
drei, nr. 143, cinci camere, gaze natu
rale, dependințe. Informații la domi
ciliu. (7785)

• Vând Dacii, zero km, orice tip, 
livrare imediată, Pitești, tel. 092/ 
219064 (3569)

• Vând două IFA ROBUR Diesel, 
3,5 tone, 25 mc, 7777 DM, negociabil, 
054/242580 (7386)

• Vând tractor U 445 L, preț 
29.500.000, teren intravilan cu 
anexe. Tel. 624394, 211400. (7761)

• Vând Dacia 1300, stare per
fectă, fabricație 1980, 11.000.000, 
negociabil. Tel. 247617 (7390)

1 Vând Audi 80, fabricație 1987, 
model 1989. Tel. 058/733348 (7068)

• Vând Ford Sierra, an fabricație

Tel. 092/701072, 723908 (5079).
• Vând disc U 650,445, sat Aurel 

Vlaicu, nr. 19. (7384)
•Vând copiator profesional, marca 

Sharp, nou, sigilat, fabricat în Franța. 
Ofer garanție, asigur service cu per
sonal calificat. Preț 6500 DM, nego
ciabil. Tel. /fax: 058/732361 (7751)

• Vând copiator profesional, 
marca Xerox, an fabricație 1994, 
fabricat în Japonia, stare foarte 
bună, asigur service cu personal 
calificat. Preț 3500 DM, negociabil. 
Tel. /fax:058/732361. (7751)

• Cumpăr cupoane agricole. Ofer 
100.000/bucată. Tel. 092/227610 
(5086)

• Cumpăr vitrină frigorifică, ca
pacitate mică, stare perfectă. Tel. 
094568944 (7388)

• Vând țuică prună, 100 I, Cio- 
cănilă Ion, sat Jeledinți, nr. 83, corn. 
Mărtinești, jud. Hunedoara. (7389)

• Vând parbrize Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Tel. 225075 (7772)

• Vând motocultorcu plug, freze, 
mașină tuns iarba. Tel. 212463 (7771)

• Vând mașini tors și dărăcit lână, 
cuptor rotativ, linie completă. Tel. 069/ 
449035 (OP)

• Vând urgent mobilă tineret 
"Cristal". Tel. 229038,17.(777)

• Vând remorcă auto, 500 kg, 
preț negociabil. Tel. 716112, 711144 
(5089)

• Vând televizoare color Philips, 
Grundig, noi, sigilate, diagonala 37. 
Tel. 094590795, 2.500.000 lei, nego
ciabil. (7276)

• Vând instalație pentru fabricarea 
foliei de polietilenă. Tel. 560833 (7781)

• Vând mobilă veche, masă 12 
persoane, canapea, cuier, noi, aragaz, 
butelie, comodă cu sertare, bufet 
bucătărie. Pestișu Mare, 73. (7782)

ÎNCHIRIERI

• închiriez apartament, zonă 
centrală, 2camere .Tel. 229198între 
orele 17-20 (7773)

OFERTE DE
. SERVICII

• Primăria orașului Hațeg organi
zează în data de 11.06.1998, ora 10, 
licitație publică în vederea închirierii 
unui teren pentru amenajarea de 
garaje provizorii, cu structură 
metalică, fără fundație din beton, 
situat în Hațeg, str. A.Vlaicu. Prețul 
minim de pornire a licitației este de 
300 lei mp/lună. în caz de neadju- 
decare licitația se va repeta în 
fiecare zi de joi a săptămânii. 
Documentele licitației se pot ridica 
zilnic de la biroul urbanism. Informații 
suplimentare la tel. 770257 (7277)

• Un gând pios și tristă aducere 
aminte, la 4 ani de la trecerea în 
neființă a celui ce a fost

dr.MUREȘAN SILVIU
Familia. (5088)

• Cu inimile zdrobite de durere 
amintim că în 29 mai 1998 se 
împlinește un an de lacrimi, dor și 
tristețe de când a plecat prea 
devreme dintre noi cei care au fost

INTERNATIONAL S.R.L.

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal al SC Dad’r 
Dumitraș Impex SRL. îl declar nul. 
(5087)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 7 ani de când 
ne-a părăsit pentru totdeauna cel 
care a fost

MICIN SLAVCO
Leana, familiile Micin și Leahu. 

(7183)

• Soțul, cu profundă durere, 
anunță împlinirea a doi ani de la 
decesul scumpei soții

TINCUȚA LILI CREȚ
Parastasul va avea loc duminică, 

24 mai 1998, la sala mică a Casei de 
cultură Deva, la ora 11. (7194)

• Se împlinesc trei ani de când 
dragul nostru fiu

Ing.lVANCU ȘTEFAN
și fiul

OVIDIU

acordă numai în

luna MAI
reducere de

la aparate pentru
călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare 

• ambientizare

Deva: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L.,
Bd. Decebal Bl. 5

Hunedoara: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L.,
Bd. Dacia Nr. 6B, Bl. 5

Orăștie: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Eroilor Bl. A parter

• Redactez proiecte diplome, 
pictograme și grafice color. Tel. 
216717 (7689)

• Societate comercială angajea
ză distribuitor marfă. Condiții - mini
mum liceul, vârsta 25-35 ani, expe
riență în domeniu. Tel. 216160, între 
orele 17-19. (7180)

• Angajăm agenți publicitari, pro
gram flexibil, salariu minim garantat. 
Tel. 054/223411,094/853004 (OP)

• Angajăm barmani, ospătari 
pentru terasa Casei de cultură Deva. 
Informații la bar-terasă. (7763)

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. Tel. 
055/210768 (MP)

ȘOMAN IONEL DOREL

Vă așteptăm mereu tati și Ovi! 
Claudia și Viorica Ivancu. Lacrimi 
și flori pe tristul vostru mormânt. 
Dumnezeu să vă odihnească în 
pace! Comemorarea va avea loc 
duminică, 24 mai 1998, la Biserica 
Ortodoxă din Clopotiva. (7275)

• Cu aceeași durere, cu dor 
mistuitor readucem în memoria celor 
ce i-au cunoscut și apreciat pe cei 
care au fost doi oameni de excepție

ing. IVANCU ȘTEFAN
și bunul lui fiu

OVIDIU
de la a căror prea timpurie dispa
riție a trecut un an. Fie ca sufletul 
lor bun și curat ca lacrima lui 
Cristos să-și afle odihna în paza 
lui Dumnezeu. Lacrimi, flori și 
neuitare vor însoți mereu pașii 
spre voi. Din partea fraților și 
verișorilor. Comemorarea va avea 
loc duminică, 24 mai 1998, la 
Biserica ortodoxă din Clopotiva. 
(Z275)

îndemâna ta

Tel: 054/213357,

e-mail: deva@deva.iiruCira\'VWW^:

* //I

O lume I
0 proiectare pagini WEB;'
# e-mail; /
9 telnet / ftp;^ Wk

M servicii tihni ce si lomerciale;
H dealer at tprizat: OPTIMA. R1SU. C0MPAREX, INN0TEC 

30 de ani de experiența surit jarantia 
r calității serviciilor noastre.

INO CU NOI PE AUTOSTRĂZmE INFORMAȚIEI!

© L------------------------
'kP http://www.iiruc.ro 

service e-mail: devaSdevad

1985,1600 cmc, stare bună, neînma
triculat, patru uși, 7 milioane, nego
ciabil. Tel. 092/343745 (7769)

• Vând Ford Taunus, model 1980 
și piese schimb Audi 100, model 
1979. Tel. 094569701 (7756)

• Vând Wartburg AF, 1986, stare 
bună, cu carte de identitate, negociabil. 
Tel. 622573, între orele 12-22 (3548)

• Vând cap tractor Raba 215 CP, 
Clasic. Preț informativ 60 milioane 
lei. Tel. 054/714500 (5084)

• Vând Mitsubishi Galant Turbo- 
diesel, 1986, înmatriculat. Tel. 054/ 
232357, după ora 17. (7790)

• Vând mașini înghețată, ieftine, 
italiene și germane. Tel. 059 341639 
(40866)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
01/6376273, 092/312628, 092/ 
342629 (MP)

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90.000 lei), video, satelit. 
092/368868.

• Vând tablă zincată 0,5 mm, cu 
72.000 le/coală, în Deva. Tel. 219232, 
211041 (7675)

• Vând motocicletă Jupiter 3, cu 
ataș, preț 3.500.000 lei. Tel. 241652 
(7381)

DIVERSE

• Administratorii SC Rusca SA 
Hunedoara convoacă adunare 
generală extraordinară a acționarilor 
pentru data de 10 iunie 1998, ora 
10, la sediul societății. Ordinea de zi: 
Aprobarea listei activelor propuse 
pentru vânzare. (5085)

S.C. Soma 
Impex S.R.L. 

Sibiu
execută pe bază 

de comandă:
> instalații hidraulice 
pentru mașini unelte și 
utilaj mobile;
> proiecte la temă, moder
nizări, reparații, depanări;
> prelucrări mecanice pe 
strunguri automate.

Informații si comenzi 
I tel/fax: 069/446218.
-=- - - - - - - - - z

ne-a părăsit. Trei ani au trecut/M-am 
dus departe în mormânt/O ce jale și 
durere/ Să mori tânăr în putere/Să-i 
lași pe cei dragi plângând/ Tu să intri 
în mormânt. Dumnezeu să te odih
nească. Părinții Ion și Ana. (7760)

• Se împlinesc șase săptămâni 
de când a trecut în eternitate 
dragul nostru naș

TRUȚĂIOACHIM
Parastasul de pomenire va 

avea loc sâmbătă, 23.05.1998, ora 
12,45, la Catedrala Ortodoxă din 
Deva, strada Avram lancu. 
Dumnezeu să-l odihnească. Fa
milia Bîrlădeanu. (7764)

f <

Curs de 
perfecționare 

în prezent, la Complexul 
"Borza" din Geoagiu-Băi se 
desfășoară un curs de ma
nagement, organizat de 
Centrul de perfecționare a 
personalului din cooperația 
meșteșugărească. Participă 
președinții și contabilii șefi 
ai organizațiilor cooperatiste 
din județul Hunedoara și va 
dura timp de o săptămână.
(£S.)

x — -

Noaptea Devoratorilor de Publicitate

dialog
Serviciul cssnrr pentru tine

/■'Vino și câștigă'X 
premii 

senzaționale 
.(numai baza seriei biletului
X de intrare)

prezintă sâmbătă, 30 mai 1998, cira 21“, la Casa de Cultură a Smdinatetar-Deva

Fii pe fază! Pe 30 mai, orele JL1“, la 
Casa de Cultură, pentru prima dată 

în orașul tău, un spectacol unic, un 
show publicitar de senzație, o 

nebunie importată din Franța, numai 
pentru tine. 

Devorează publicitate împreună cu 
iubita, cu secretara, cu 

departamentul de marketing...

SPONSORI

Vrucade

SPONSORI MEDIA

Organizator: Fundația Transilvania Expres
Biletele se găsesc la Casa de -f
Cultură a Sindicatelor-Deva

http://www.iiruc.ro
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autocolante publicitare 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS I 

«APORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL ! 
CONCEPȚIE GRAFICĂ 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR i 

fit 054 - 217009
H "S!? 092 - 281882

GRATUIT

EXFRESCOM >
TIRPIT.

fl FIRME LUMINOASE

O PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

fl PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE

Q TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

> TAXI 22.22.22, începând cu data de 1 mai 1998, 
circulă cu următoarele tarife în program non-stop:

S 1900 lei/km - pe timp de zi;
E 2400 lei/km - pe timp de noapte.

Cel mai aproape de prețul autobuzului.
> TAXI 22.22.22 închiriază autoturisme.

> De asemenea, angajează conducători auto.

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.79.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Oferă:
Produse electrocasfiice cu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou
EZf aspirator TRACY 1300 W JSWW 599.000 lei
yf mașină de spălat vase 601 LWWWIei 1.350.000 lei

SX. ALOMIMIU COttf SRL
CONFECȚIONEAZĂ Șl MONTEAZĂ

Din profile de aluminiu
e uși ©ferestre e 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.

r — ------

Curele, fortune, plăci cu inserție și fără 
inserție, toată gama de anvelope, accesorii din 
cauciuc și semeringuri pentru autoturisme - 
găsiți acum in depozitul specializat al societății 
COMAT S.A. DEVA, Str. Depozitelor, nr. 5.

Informații la telefoanele: 054-217210; 233137 
sau 223350.

Cu noi, viața devine mai ușoară!
Poftiți! încercați!

V - ------ ------------- ■ z

Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 de rate și avans 0, 
prin magazinul CENTRAL Orăștie 

tel: 054-24.74.96.

HAINE BALOTATE^dinimto^ 
Calitatea I 

Din CANADA și SUEDIA
Sortimente de sezon. în baloturi de 45 kg 

șl sortimente extra, inclusiv mătase în saci 10-20 kg.
NUNAI PENTRU COMERCIANȚII 

ÎNCERCAȚI ȘI NU VEȚI REGRETA I
Tei: 059/4Ș4731

Oradea, str. O. Densusianu, nr.4.
Deachla: zilnic, orele 8-16.

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PAIMASOUND" SRL 

Timișoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4, 
tel- 56/183558; 124550: 125035; fax: 056/183558: 125035.

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
® combine muzicale cu CD ® combine muzicale normale 
® dublu radiocasetofoane ® amplificatoare ® VCD (video 

CD Player) ® walkman-uri ® telefoane cu emițător. 
Preț de producător!

Condiții de calitate și garanție asigurate!

Ofertă Specială OUASAR, 
dealer autorizat CONNEX GSM.

149$’
le e •

CON NEX GSM vă oferă 
...$i 22% redn cerc pentru 
în loc de 191 USD, 

model din generația 
acum doar 149 USD*!

Intre 4 și 30 mai,
conectare gratuită!
telefonul Ericsson 628!
Ericsson 628 - un 
decembrie 1997 - va costa
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pc 1 an de zile.

si vorbești fără să plătești...
’ ...conectarea.

CONNER

CONNEX GSM este marcă înregistrată a MobiFon

QUASAR: Deva, B-clul Deeebal, bl. R, parter, tel/fax: 
054 222 999 • QUASAR: Hunedoara, B-dul Dacia nr. 47, 
tel/fax: 054 723 139 • QUASAR: Orastie, Str. Avram lancu, 
bl. E, parter, tel/fax: 054 647 540____________________________
Oferta este valabilă la magazinele și dislribuilorii CONNEX GSM, în limita Blocului disponibil. 
Activarea serviciului se fure în con form ii ale eu condițiile contractuale obișnuite.
* Eflră TVA inclus. Noul pre| este valabil mimai cil activare la CONNEX GSM.

S.C. ORCONSTRUCTA 
SRL Orăștie

Str. Luncii, nr.3, 
tel: 247666 

Comercializează en-gros 
plăci ondulate de 
azbociment, cu 

dimensiuni 1,75x1,15 m, 
la prețul de 29.500 lei 

plus TVA.

PUBLICITATE

"CCrvAETETrL.

Sunteți una din sutele de persoane disponibilizate pe baza O.G. 9/1997? 
Doriți să vă recuperați toți banii rezultați în urma disponibilizării?

UNICAPITAL SA.
Societate de Valori Mobiliare
(autorizație C.N.V.M. Nr. 200/1995)

UNICAPITAL S.A /ă intermediază cumpărarea și vânzarea de acțiuni 
de pe piața de capital la cele mai mici comisioaneHI 
Se asigură consultanță pentru toate persoanele interesate! 
Persoanele care tranzacționează sumele respective prin SVM UN IC API TAL 
vor beneficia de un talon cu o reducere de 3 % pentru orice produs 
cumpărat din rețeaua de magazine QUASAR până la 31.12.1998!!!!

Contactați-ne acum la oricare din agențiile UNICAPITAL din incinta 
magazinelor :

DEVA: B-dul Deeebal, bl.R, parter. Tel/fax: 054/211261 
HUNEDOARA: B-dul Dacia, nr.37, bl.47. Tel./fax: 054/723139 
ORĂȘTIE: Ștr. Eroilor, bl.E, parter. Tel./fax: 054/247540.

NU LĂSAȚI BANII SĂ DOARMA!
O lucrare care ar fi salvat zeci de mii de familii 

de la dezastre financiare!

■ Plasamente în valori 
imobiliare

■ Plasamente bancare
■ Plasamente în aur
■ Plasamente prin 

intermediul C.E.C.
■ Plasamente în 

opere dt? artă

GHID PRACTIC ... 
pentru micii 

INVESTITORI
Ififonnîiii ii sbritiri 
peirira lori &i aur 
dti t-rmminisil tk I j

■ Plasamente în 
valută forte

■ Plasamente prin 
intermediul valorilor 
mobiliare

■ Plasamente prin 
intermediul fondurilor 
de investiții

prei nou
11.900 lei

Dacă vă pasă de economiile dvs. bănești, nu mai pregetați! Există această lucrare 
care vă poate ajuta să vă puneți BANII LA ADĂPOST de escroci, de devalorizare, de pagubă!

TALONUL DVS. DE COMANDĂ

Funcție 
. Nr. _

□ DA, vu rog să-mi cxpcdiati in sistem ramburs, (plata la primire)_______exemplare din lucrarea

«GHID PRACTIC PENTRU MICII INVESTITORI», la prețul special de 11.900 lei/ex., la adresa de mai jos
Firma________________________________________ Domeniul de activitate
Nume____________________________________Prenume_________________
Localitatea__________________________________ Str.___________________
Ap.____ Sect. /Cod ______________ Județ________________ Tel.________
Pentru facturare, vă rugăm indicați plătitorul: □ firma □ persoana Semnătura

Decupați si expediati acest talon pe adresa:RENTROP & STRATON, O.P. 54, C.P. 46, București, sector 1, 
sau prin fax, la numerele: (01) 3203884; 31 12635; 3112834; 3112812.
Primim comenzile dvs. si la tel.: 092 731 315; 092 722 624; 092 722 625. (0362)
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Raiul obscurantismului Riscuri calculate
(Urmare din pag. 1)

chestiunii, profesoară la 
Universitatea din Louvain-la 
Neuve, Marie-Sylvie Dupont- 
Bouchat, descrie fenomenul 
așa cum se manifesta în veacul 
trecut, cel dominat de pozi
tivism, dar înaripat de 
romantism. Se manifesta exact 
ca azi: “in saloane, moda este 
a 'manților'. Spiritism, hipno
tism, chiromanție, cartomanție, 
toate îi tulbură pe burghezi si 
pe oamenii din popor. Acestea 
se găsesc la toate prețurile si 
pentru toate pungile. Dacă 
atelaje de lux staționează în 
fața casei domnișoare „enor 
mand (prezicătoare celebră în 
epocă - n.m.) podurile surilor 
asistă la defilarea mulțimilor 
de muncitori si slugi în 
căutarea prezicerilor unei vieți 
mai bune”. Aceeași căutare a 
"prezicerilor unei vieți mai 
bune” e șl mobilul obscuran
tismului de azi. El e întot
deauna favorizat nu numai de 
incultură, ci, cum se întâmplă 
la noi, acuma, de vremurile 
tulburi, “de tranziție”, carac
terizate de incertitudine și 
mizerie. Grav este că ase
menea timpuri favorizează și 
propagarea unor idei aberante, 
ceea ce nu afectează numai 
punga celor săraci cu duhul, ci 
și mentalitatea colectivă. Dacă 
nu mă înșel, Goethe este cel 
care a afirmat întâiul că 
“Adevăratul obscurantism nu 
înseamnă a împiedica răs
pândirea adevărului, a luminii. 
a utilului, ci a pune false Idei în 
circulație". Și, din păcate, 
trăim azi într-un adevărat rai al 
obscurantismului în această 
accepție absolut pernicioasă. 
Idei false, aberante, stupide, 

ridicole sunt propagate 
nestingherit prin varii 
mijloace, de la maculatura de 
colportaj care umple tarabele, 
ba chiar și unele librării, până 
la tipăriturile obscure pe care 
le găsești în cutia poștală, 
până la semidocții care-ți 
sună la ușă ca să te întrebe 
dacă știi că vine sfârșitul 
lumii. Căci sfârșitul iminent al 
lumii e acum calul de bătaie, 
ca de fiecare dată în preajma 
unei cifre rotunde de 
calendar. Iar proximitatea 
anului 2000 amenință să iște 
isterii colective mai ales de 
când e cuplată cu știrea că 
atunci se vor alinia și 
planetele. Sunt create toate 
condițiile pentru prezicerea 
unor dezastre apocaliptice, 
iar o repetiție generală, veți 
vedea, va avea loc în vara 
viitoare, în timpul eclipsei de 
soare, ocazie pe care nici un 
“prezicător” care se respectă 
n-o va pierde. Zadarnic 
demonstrează astronomii că 
alinierea planetelor are loc la 
fiecare douăzeci de ani și că 
aceea din anul 2000 nici 
măcar nu va fi perfectă, 
“prezicerile”, cu cât sunt mai 
absurde, cu atât au un impact 
mal șocant asupra unui 
auditoriu care n-a inspirat 
niciodată aerul unei 
biblioteci.

“Iar proorocul care va 
îndrăzni să grăiască în 
numele Meu ceea ce nu i-am 
poruncit Eu să grăiască - zice 
Scriptura - si care va grăi în 
numele altor dumnezei, pe un 
astfel de prooroc să-l dați 
morțll”. Morții nu-l vom putea 
da, dar ridicolului negreșit. E 
chiar datoria oricărui om care 
trăiește gândind.

(Urmare din pag. 1)

principal al “REVA”. La un rulaj 
lunar de 5,5 miliarde de lei, 4 
miliarde de lei reprezintă 
aportul SNCFR. Un alt tip de 
beneficiari ai firmei simeriene 
îl constituie marii operatori 
economici din zonă care dețin 
parc de vagoane. Este vorba în 
principal de combinatele 
siderurgice de la Hunedoara și 
Călan. De puțin timp, în clasa 
beneficiarilor “REVA" a apărut 
un nou tip de operatori 
economici. “Sunt firme private 
care cumpără vagoane vechi 
de la SNCFR, le modernizează, 
după care le vând în 
străinătate, ne spune dl Budac. 
Acești beneficiari ne obligă să 
ne dotăm permanent, deoarece 
pretențiile lor de calitate sunt 
deosebite. Am construit un nou 
tunel de sablare, pe lângă cel 
existent, urmând să mai 
construim unul, când comenzile

Cursuri de 
lichidatori

cietățile 
merclale 
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Industrie a județului Hunt' 
doara organizează cursuri de 
scurtă durată pentru lichidatori 
de societăți comerciale. Acest 
curs, cel de-al doilea de acost
fel, îșl începe activitatea, struc
turată pentru 40 de ore, în data 
de 25 mal a.c. Cei interesați pot 
obține relații suplimentare la 
sediul CCI din Deva sau la tel: 
213924, 216792. (N T.)

vor depăși un anumit prag."
Visul celor de la “REVA” 

este să pătrundă cât mai 
semnificativ pe piața elitelor 
în materie de modernizări de 
vagoane destinate călătorilor. 
In colaborare cu parteneri 
maghiari și italieni, "REVA” 
dorește crearea unui prototip 
de vagon în spiritul rigorilor 
de confort ale momentului. 
Acest vagon urmează să fie 
propus ca ofertă SNCFR-ului 
pentru modernizarea parcului 
învechit de vagoane existent. 
Pentru a face această ofertă, 
societatea simeriană va 
trebui să facă, pe propriul 
risc, o investiție de câteva 
zeci de milioane de lei. Un 
risc calculat, deoarece, în 
cazul obținerii de comenzi și 
al omologării vagonului, 
“succesul de casă” va fi 
garantat.

Creșterea producției pajiștilor
(Urmare din pag. 1)

efectivele de bovine și ovine 
pot să fie dublate, în 
condițiile valorificării mai 
bune a potențialului pro
ductiv al pășunilor. Efec
tivele pot crește însă de 
peste două ori numai dacă 
se execută lucrări în com
plex - însămânțări și supra- 
însămânțări, fertilizări, de
frișări ș.a. - potrivit studiilor 
făcute de specialiști în acest 
sens.

Din păcate - remarca dl 
ing. Alexandru Indrea, șef de

Comuna de la 
poalele Bulzului

(Urmare din pag. 1) 

săptămână, în special 
sâmbăta și duminica. Nu toți. 
Vin câțiva cu desagii pe cal și 
cumpără pâine pentru tot 
satul. Vin cu calul ținându-l de 
dârlogi, călcând încet și cu 
grijă pe poteca întortocheată.

Ca în toate comunele de 
munte casele sunt așezate la 
mare distanță una de alta, iar 
patru din sate nu au curent 
electric. Sigur, introducerea 
acestuia în fiecare gospodărie 
costă foarte mult, dar oamenii 
sunt hotărâți să contribuie la 
tragerea lui și nu le trebuie 
celulare, cum le-a promis dl 
Victor Ciorbea. Ce să facă cu 
asemenea obiecte stând la

serviciu la DGAA - se constată 
o insuficientă preocupare a 
consiliilor locale pentru 
ameliorarea pășunilor. Ca 
dovadă, taxele pentru 
pășunat reprezintă în medie, 
pe județ, abia 30.300 lei pentru 
o bovină și 7.000 lei pentru o 
oaie, ceea ce, la prețul pieței, 
înseamnă contravaloarea a 10 
I lapte (!). Dacă se are în 
vedere că animalele sunt 
întreținute pe pășune 150-180 
de zile, a stabili ca taxă de 
pășunat doar contravaloarea 
producției de lapte ce se 
obține într-o singură zi 
înseamnă evident prea puțin. 

coada vacilor? Ei au nevoie 
de altele... Foarte mulți 
oameni trăiesc la limita de 
jos a sărăciei. Tocmai de 
aceea 27 beneficiază de 
ajutor social care, spre 
deosebire de alte localități, 
s-a acordat regulat și la 
timp. Dl Victor Paul, primarul 
localității, ne spunea că 
situația actuală a comunei 
este îngrijorătoare din cauza 
vârstei înaintate a oamenilor 
și nici perspective pentru 
îmbunătățirea ei nu se 
întrevăd. Asta-i situația și ea 
nu trebuie ascunsă. Ce se 
va întâmpla în viitor numai 
bunul Dumnezeu știe.

Efectul unei astfel de 
atitudini, de subestimare a 
însemnătății lucrărilor de 
îmbunătățire a pășunilor, se 
întoarce ca un bumerang 
împotriva crescătorilor de 
animale, potențialul pajiș
tilor degradăndu-se an de 
an din cauza neîngrijirii, 
nefertilizării și creșterii 
gradului de acoperire a lor 
cu vegetație lemnoasă, 
deprecierii calitative a 
covorului vegetal. Asupra 
modului cum s-au stabilit 
taxele de pășunat și ce 
destinație iau banii încasați 
vom reveni cu detalii.

Tarife mici. Căsuță de mesaje vocale CONNEX VOX.

DACĂ VOI NU LE VREȚI NOI LE VREM!

Vă dăm de știre, boieri dumneavoastră, că de azi încolo tarifcle-s 
mai mici la CONNEX GO! Mai mici în timpul zilei, dar și mai 
mici la ceas de seară și în week-end! Intre orele 7 seara și 7 dimineața, 
ca și la sfârșit de săptămână, puteți sta la taifas mai mult de-acum.
Și vă mai dăm de știre, dragi boieri, că de azi 'nainte puteți primi și o 
căruță de mesaje: le ține minte VOX, căsuța de mesaje! Pentru că tot omul 
care are CONNEX GO! primește gratuit și CONNEX VOX*. Boierie! 
Urmăriți, domniile voastre, tabelul de mai jos:

* telefon fix, Dialog, Telemobil

APELURI LUNI VINERI
(07:00-19:00)

LUNI-VINERI 
(19:00-07:00) 

SaM ti AT A. DUMINICA S!

De h CONNEX la
CONNEX

0.10 USD/min. 0.20 USD/min.

De la CONNEX la ance 
allâ deși ioațic in România** 0.60 USD/min. 0.40 USD/min.

De la CONNEX la 
/ CONNEX VOX 0.40 USD/min. 0.20 USD/min.

Informații la: 302.ll.ll

CONNEX GOI. un serviciu legendar, acum cu telefon sau fără.

* Pentru toți cei care vor cumpăra unul dintre pachetele CONNEX GOI începând 
cu 18 mai. căsuța de mesaje vocale va fi activată in maximum 24 de ore de la primul 
apel primit sau emis. Pentru informații suplimentare despre noile tarife și CONNEX 
VOX, sunați GRA TUIT la 777.

Dc acum înainte, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL.

J


