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de activitate literară
K?

neîntrerupta
știute, banalități. Ce trebuie 
spus în acest ceas oarecum 
jubiliar este că poți să te naști 
inteligent, dar înțelept nu poți 
decât să devii. Sper ca rodul 
acestor ani să fie măcar un 
început de înțelepciune.

- Anul debutului dv. 
literar (în revista “Scrisul 
bănățean", cu povestirea 
Băiatul cointide cu cei ai 
absolvirii facultății de 
agronomie. V-a ajutat în 
vreun fei agronomia în 
“plantarea”, seminței scri
sului ori aceasta era pe cale 
să se maturizeze ?

- Era pe cale să se 
maturizeze, dar experiența 
“agronomică" i-a grăbit 
maturizarea. Orice experiență 
de viață, chiar cele 
dezagreabile, sunt profitabile 
în profesiunea noastră. Dar 
anii de agronomie n-au fost 
pentru mine dezagreabili, 
dimpotrivă, am învățat de-a 
lungul lor o mulțime de lucruri 
care-mi folosesc și azi, iar 
amintirile acelei etape sunt 
eminamente luminoase. De 
altfel, despre toate acestea 
am scris pe larg șl cu rară 
voluptate evocatoare în 
romanul Arhipelagul. Aș 
preciza doar că în 1958 n-am 
absolvit agronomia, ci, în anul 
patru fiind, am părăsit-o pur și 
simplu, spre disperarea bietei 
mele mame, pentru â mă 
înscrie, un an mai târziu, la 
Facultatea de filologie. A fost 
una dintre mișcările inspirate 
ale vieții mele.

Ii

Județul 
Hunedoara
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La gaze naturale prețul
Pe un scriitor “atras deo

potrivă de replica prezentului 
sau__ fascinat__ ____ trecut”
(aprecierea aparținând criticului 
Vasile Chifor), pare mai ușor a- 
I ruga să privească în urmă; 
chiar dacă până acolo sunt de 
acum 40 de ani de când 
chemarea irezistibilă a scrisului 
a învins, se pare, pentru 
totdeauna în viața lui Radu 
Ciobanu...

- E ușor, într-adevăr, a-l 
ruga să privească în urmă, mai 
greu e însă pentru el să spună 

Ice vede acolo și ce sentimente 
îi resuscită ceea ce vede. 
Fiindcă distanța aceasta în timp, 
40 de ani de la debut, mi se pare 
acum neverosimilă, ea putând 
fi cuprinsă în obișnuita sintagmă 
“o viață de om”, iar retrospecția 
în astfel de cazuri poate 
provoca, așa cum îmi provoacă 
mie acum, un fel de vertij, 
asemenea răului de înălțime. Se 
văd foarte multe lucruri în 
trecutul acesta, și bune și mai 

.puțin bune, întâmplări, oameni 
fel de fel, Izbânzi și eșecuri, 
bucurii, mâhniri, revolte, 
satisfacții. Dar astea sunt lucruri

Unii așteaptă autonomia 
bugetară cu nerăbdare, 

alții cu teamă

crește după 1 iulie
în ultimele zile se vorbește că Romgaz pregătește aplicarea unui 

sistem diferențiat de tarife la gazele naturale. într-o declarație pentru 
“Mediafax”, dl Florin Sebastian Georgescu, președintele Romgaz, a 
precizat: “Am lucrat la un sistem de restructurare a metodei de 
evaluare a prețurilor și încercăm să determinăm cât de viabil este 
sistemul pe tranșe de consum, atât la consumatorii casnici cât și la 
cei industriali. Pentru populație propunem o majorare, dar aceasta 
nu va fi considerabilă”.

La începutul acestei săptămâni, Consiliul de Administrație a 
discutat programul de restructurare a regiei, s-au făcut referiri și la 
politica de prețuri și tarife. Dar, așa cum afirma și dl R. Berceanu, 
ministrul industriilor și comerțului, prețul gazelor va fi ținut sub 
control în timpul restructurării Romgaz. S-a spus că prețul gazelor 
naturale pentru populație nu se poate modifica până la 30 iunie a.c. 
în prezent, metrul cub de gaz pentru consumul casnic costă 230 de 
lei și 769 de lei în industrie. Să vedem cât va fi de suportabil noul 
preț ce va fi mărit din luna viitoare.

Se pune de greve le caile 
ferate și metrou?

Se știe foarte bine că nici transporturile pe CFR nu stau pe roze, că și 
feroviarii se confruntă cu multe greutăți, sindicaliștii manifestăndu-șl 
nemulțumirea față de indiferența ce o manifestă guvernanții, Ministerul 
Transporturilor pentru tergiversarea și amânarea programului de restructurare 
a CFR, iar guvernul a fost acuzat că s-au adoptat unele acte normative cum 
s-a întâmplat cu Legea conflictelor de muncă fără consultarea sindicatelor. Se 
consideră că împărțirea SNCFR în trei companii complet separate este o 
aberație. Dacă nu se intervine, sindicaliștii amenință că în cel mult o lună vor 
declanșa o grevă generală.

Sindicaliștii de la metrou, conduși de liderul Ion Rădoi, sunt mai optimiști: 
ei afirmă că în cel mult zece zile pot declanșa greva la metrou. El acuză că 
nu este respectat contractul colectiv de muncă, al acordurilor privind bolile 
profesionale ale salariaților și blocarea negocierii de către conducerea 
metroului pentru contractul colectiv de anul viitor.

La degringolada în care se află economia țării noastre, numeroasele 
disfuncțiuni din industrie, ar mai lipsi grevele de la CFR și Metrou ce ar 
paraliza aproape întreaga activitate economlco-socială, înregistrându-se 
însemnate pierderi financiare și materiale.

A întrebat și a 
consemnat 

Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 5)
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Astăzi răspund primarii comunelor 
Luncoiu de Jos și Tomești

1 în primul episod al ciclului 
de articole pe tema reformei în 
administrația locală, primarii 
municipiilor Deva șl Orăștie au 
Insistat pe absența unei legislații 
care să permită o reformă 
autentică. Cel doi primari de

încălcarea el. Ce să înțelegem 
noi de aici, că nu avem un 
parlament capabil să facă legi 
clare? Mal curând cred că este 
prea mult politicianism în 
parlament, sunt prea multe 
Interese de grup atunci când

Cum văd primarii reforma în administrația locală
comune pe care l-am alăturat în 
acest episod văd reforma în 
adminstrația de stat locală din 
unghiuri diferite în special în 
compartimentul autonomie 
bugetară.

Ileana Cluclan - primarul 
comunei Luncolu de Jos:

“Legile care guvernează 
reforma în administrația de stat 
locală sunt instabile. Atunci 
când s-a născut Legea s-au 
născut șl portițele pentru

- ________ ________

se dezbate șl se votează o 
lege.

Eu cred că în administrația 
locală statul de funcțiuni 
trebuie regândit. în condițiile 
când administrația locală s-ar 
dota cu tehnică de calcul 
adecvată, anumite funcții ar 
putea fl exercitate pe bază de

Ion CIOCLEI, 
Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8) Â

CJl de fotbal
pe micul

ecran
Se află in plină 

desfășurare meciurile 
de fotbal de la 
Campionatul Mondial din 
Franța '98 din grupe, 
lată ce putem urmări 
mâine, sâmbătă, 13 
Iunie, pe micul ecran:

• ora 15,30: SPANIA
- NIGERIA (Grupa D);

o ora 18,30: COREEA 
DE SUD - MEXIC;

• ora 22,00: OLANDA
- BELGIA (ambele In 
Grupa E).

Toate cele trei
partide se transmit și pe 
micul ecran, la TVR1, in 
direct, începând de la 
ora începerii acestor
meciuri. (S.C.) J

EtlFQpa XL© vrea f Criminal l
In ciuda bătăilor insistente ia porțile 

Europei, se pare că altele sunt acum prioritățile 
“celor 15", poate cele determinate de
introducerea monedei unice (Euro), pentru 
care se consideră că nici țările mai avansate 
din Est nu sunt pregătite și nu îndeplinesc 
criteriile stabilite în vederea începerii

cu țările din primul val - respectiv cu Polonia, 
Cehia, Slovenia, Ungaria, Estonia și Cipru * să 
înceapă abia spre sfârșitul anului viitor, potrivit

negocierilor de 
aderare. Cu 
toate că fosta și 
actuala putere 
din țara noastră 
aduceau promi

siuni ferme, care mai de care mai apropiate de
certitudine, privind șansa de integrare, dacă 
nu în structurile NATO, cel puțin în ceie 
europene, iată că împlinirea unei asemenea 
dorințe se vede a fi acum tot mai îndepărtată, 
România rămânând în tradiționala poziție de 
așteptare, de potențial candidat ia aderare. Așa 
cum se știe, de curând Executivul Uniunii

afirmațiilor unor surse din cadrul oficialităților 
comunitare, aderarea acestor țări cuprinse în 

\ primul val s-ar putea petrece abia înjurul anului 
2005, nu în 2002 cum erau versiunile 
anterioare.

Rezervele ce le manifestă Uniunea 
Europeană în legătură cu aderarea noilor state 
au numeroase motivați!, înainte de toate 
punându-se problema banilor. De ce se 
întâmplă așa, nu este prea greu de explicat, 
ținând seama că aducerea noilor candidați ia 
nivelul acceptabil și la standardele Impuse de 
“ce! 15" necesită alocarea unor sume 
impresionante din “tortul” comun. Cum din 
bugetul comunitar - de peste 80 de miliarde de 
dolari - aproape jumătate se alocă pentru 
subvenția agriculturii și susținerea prețurilor

identificat
Poillția a identificat și pus 

la dispoziția Parchetului pe 
Florin Ovidiu Muntean, un 
înrăit recidivist de 25 de ani, 
urmărit pe țară.

El este autorul unu! omor 
din nbaptea de 30/31. 05. 
1998, de la Vărmaga, a cărui 
victimă a fost Sofia Gherman, 
o bătrână de 80 de ani.

Pe numele asasinului a 
fost emis mandat , de 
arestare preventivă pentru 

^30 de zile. (V.N)___________ ,

Europene de ia Bruxelles a decis ca extinderea 
Uniunii Europene spre Est să fie oarecum 
temporizată, stabilind ca negocierile concrete

Nicoiae TfRCOB
(Continuare în pag. 8)
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Pornind de la o scrisoare 
“Lucrările au stagnat 
din lipsa fondurilor”

Din Crișcior a sosit pe adresa ziarului nostru o scrisoare 
referitoare la faptul că în Gurabarza nu există o piață organizată, 
unde cei care vin cu. mărfuri de vânzare să le poată expune In 
condiții igienice. “Până la alegerile locale din '96 a existat o piață 
pe malul Crișului - scrie dl C.Ș. Era împrejmuită cu gard din 
prefabricate din beton, avea mese din beton, iar în apropiere 
funcționa un magazin alimentar, un mic bufet, o cizmărie și 
magazin de pompe funebre, exista apă curentă și canalizare. 
Actualul primar a luat hotărârea să facă o piață nouă, amplasată 
în fața fostei cantine "Minerul'', s-au tăiat pomi ornamentali, s-au 
făcut gropi, s-au ridicat forme de oțel și s-au montat câteva mese 
de la vechea piață și așa a rămas, cu aspect de șantier."

Se mai spune în continuare că persoanele din satele 
apropiate, care doresc să-și vândă marfa, o expun pe scările 
clubului din Gurabarza și pe zidul care împrejmuia rondurile de 
flori, în zilele de miercuri și sâmbătă ale fiecărei săptămâni.

Din relatările unor cetățeni din Gurabarza, am aflat că de fapt 
__________ Estera SlNA 

(Continuare în pag. 8)
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10.00 Ferestre deschise (r)11.00 
Meridianele dansului (r) 12.05 Universul 
cunoașterii (r) 13.00 Ultimele știri (s/r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Telemondial 15.25 Fotbal Turneul final al 
CM: Anglia-Tunisia (d) 17.25 Sunset 
Beach (s, ep. 236) 18.20 Fotbal Turneul 
final al CM: România-Columbia (d) 
20.25 Doar o vorbă... 20.30 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.50 
Fotbal Turneul final al CM: Germania- 
SUA (d) 0.00 Să r»e aducem aminte de 
Eminescu-M. Sadoveanu (do) 0.30 Ca- 

_nar^_Wharf_(ș1<e£_1_592^___^____
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a.(r) 

9.00 TVR Cluj 10.05 TV lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Ultimele știri (s/r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Emisiune pentru persoane cu handi
cap 16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.30 Sunset Beach (s, ep. 237) 18.20 
Fotbal Turneul final al CM: Scoția- 
Norvegia (d) 20.25 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.30 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.30 Camera ascunsă - 
farse cu vedete 21.50 Fotbal Brazilia- 
Maroc (d) 0.30 Canary Wharf (s, ep. 
160)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Sensul tranziției

• (r) I^OO Ultimele știri (s/r) 14.10 
a Perla Neagră (s/r) 15.00 Tradiții 17.30
• Sunset Beach (s, ep. 238) 18.20 
| Fotbal: Chffe-Austria (d) 20.25 Doar o

vorbă săț-i mai spun! 20.30 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.30 Camera 
ascunsă - farse cu vedete 21.50 
Fotbal: Italia-Camerun (d) 0.00 Cultura 
în lume (mag.) 0.30 Canary Wharf 
(s,ep. 161)

6.00 România: ora 6 fix! 8.10 Știri, de la 
I CM '98 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
I TVR lași 11.00 TVR Timișoara 13.00 
. Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla Neagră
• (s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea 
I editorială 15.30 Ecclesiast ’98 16.00 

h Bacalaureat ’98 (talkshow) 17.30 Sun-
• set Beach (s, ep. 239) 18.20 Fotbal: 
t Africa de Sud-Danemarca (d)20.25

Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.30 
Jurnal, meteo; ed. specială 21.35 Ca
mera ascunsă - farse cu vedete 21.50 
Fotbal Franța-Arabia Saudită (d)

I 6.00 România: ora 6 fix! 8.10 
Telemondial: știri de la CM '98 9.00 TVR 
Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 De la lume adunate...
15.30 Emisiune în limba germană 17.05 
Telemondial: știri de la CM '98 17.30 
Sunset Beach (s, ep. 240) 18.2QFotbal 
Nigeria-Bulgaria (d) 20.25 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.30 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.50 Spania- 
Paraguay (fotbal, d) 23.55 Jurnalul de

I noapte 0.00 Prizonieră din dragoste (f. 
Franța 1981)

7.00 Bună dimineața de la ...Timișoara 
■și București! 9.05 Șapte note 
fermecate (emisiune-concurs pt. 
copii) 9.55 D.a. 10.20 Viața ca în viață 

|(s, ep. 32) 11.05 Minus (f. SF SUA 
’ 1996) 12.30 Ordinea publică (do)

13.30 Ecranul 14.30 Video Magazin 
■ (div.) 15.20 Fotbal: Japonia-Croația (d)
17.25 Justiție militară (s, ep. 16) 

!,,Supraviețuitori’ 18.20 Fotbal: Belgia- 
I Mexic (d) 20.25 Doar o vorbă săț-i mai 
I spun! 20.30 Jurnal, meteo 21.00 Cer 

^întunecat (s, ep. 3) 21.50 Fotbal: 
I Olanda-Coreea de Sud (d)

7.00 Bună dimineața de la... București!
8.30 Lumină din lumină 9.05 Colț Alb; 
Degețica (d.a) 10.00 Ala-Bala, 
Portocala! (em. pt. copii) 10.45 Biserica

. satului 11.00 Viața satului 13.00 
Tezaur folcloric 14.00 Info Magazin
14.30 Turnul Babei (mag.) 15.20 Fotbal 
Germania-lugoslavia (d) 17.25 Star 
Trek - Deep Space Nine (s, ep. 62): 
„motivul profetului” 18.20 Fotbal: Ar
gentina-Jamaica (d) 20.25 Doar o

. vorbă săț-i mai spun! 20.30 Jurnal, 
I meteo 21.00 D-na King, agent secret 

(s, ep. 23) 21.50 Fotbal SUA-Iran (d) 
0.00 TVR Info 0J0 Pop Show nocturn

10.00 Fotbal Turneul final al CM - 
Franța 1998 (r) 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Doaro vorbă... (r) 13.00 D-nâ‘ 
King, agent secret (s/r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. Engleza 
15,35 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d'.a) 16.00 Veronica: Chipul 
iubirii (s)16.50 Peria Neagră (s, ep. 138) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
17.55 Filmele săptămânii 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate (mag. medical)20.10 
Ultimele știri (s, ep. 73) 22.00 Țintă fără 
apărare (co. SUA 1991)

ANTENA 1 PRIMA TV

6.30 TVM. Telematinal 11.00 Sporturi 
extreme (do/r) 11.30 Scena politică 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceza 15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 
Veronica: Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 139) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 74) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatru liric și slujitorii lui: 
regizoarea Carmen Dobrescu

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a (r) 
11.00 Comorile lumii (r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(r) 14.00 Em. în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 Doi ani 
de vacanță printre dinozauri (d.a) 
16.00 Veronica: Chipul iubirii (s) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 140) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Heil-Rap! (cs) 19.40 Dreptul 
la adevăr 20.10 Ultimele știri (s) 21.00 
Pentru dvs, doamnă! 22.00 Sfârșitul 
drumului (f.a.SUA 1997)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a. (r) 
11.00 Comorile lumii (r) 11.30 Cultura în 
lume (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă... (r) 13.00 Să ne aducem 
aminte de Eminescu (r) 14.00 Emisiune 
în limba germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Doi ani de vacanță 
printre dinozauri (d.a) 16.00 Veronica: 
Chipul iubirii (s, ep. 68) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora cinci (div.) 19.10 Față în față cu 
autorul 20.10 Ultimele știri (s, ep. 76) 
21.00 în fața dvs. 22.00 Tentația (dramă 
Polonia ’95) 23.45 Lumea sportului

6.30 TVM. Telematinal 11.00 Comorile 
lumii (do/r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doaro vorbă săț-i mai spun! (r)
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 Limbi 
străine pt. copii. Italiană, engleză 
15.35 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Veronica: Chipuri 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
141) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Universul 
cunoașterii (mag. șt.) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 77) 21.00 Time out (mag. 
sportiv) 22.30 Panoramic Jazz, lași 
'98 23.20 Perla Coroanei (s, ep. 14)

7.00 Perla Coroanei (s/r) 11.00 
Comorile lumii (do) 11.30 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Marguerite Volant (s, ep. 6) 
15.35 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a)16.00 Veronica- 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 142) 17.40 Tradiții 18.00 
Planeta cinema (r) 19.20 Sporturi 
extreme (do) 20.20 Teatru TV: 
Hangița de Carlo Goldoni 21.45 
Ateneu 23.30 Conviețuiri. Din 
muzica romilor 0.00 Armonii noc
turne

7.00 Cer întunecat (s/r) 7.50 Vechi 
melodii populare 8.00 D.a. (r) 11.30 
TVR lași 13.30 Memoria exilului 
românesc (do) 14.00 Marguerite 
Volant (s, ep. 7) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă 15.35 Doi 
ani de vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Veronica - Chipul iubirii 
(s, ep. 65) 16.50 Perla Neagră (s, 
ep. 143) 19.00 în plină acțiune (s, 
ep. 34) 20.00 Ultimul tren. Despre 
întreprinderile mici și mijlocii 21.00 
Ziua muzicii europene 22.30 O 
femeie necăsătorită (co. SUA 
1977)

7.00 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Planeta vie - lupta pentru 
supraviețuire (s, ep. 5)10.35 
Orășelul fantastic (s, ep. 5) 11.00 
Gingășia trandafirilor (f/r) 12.40 
Fără limită 13.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Sfântul (s, ep. 21) 15.10 
Talkshow 16.25 Văduva (s, ep. 
20) 17.15 Știri 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 74) 19.00 Observator 19.30 
Dallas (s, ep. 22) 20.20 Caracatița 
(s, seria a 9-a, ep. 1) 21.15 Omul 
cu o mie de fețe (s, ep. 39)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie - lupta pentru 
supraviețuire (do) 10.35 Orășelul 
fantastic (s, ep. 6) 11.00 Caracatița 
(s/r) 12.00 Omul cu o mie de fețe 
(s/r) 13.00 Dempsey și Makepeace 
(s) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s, ep. 22) 15.10 Talkshow 
16.35 Văduva (s, ep. 21) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 75) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s, ep.23) 
20.20 Un jaf aproape perfect (co. 
SUA 1996) 22.45 Știri/Sport 23.00 
Tropical Heat (s, ep. 6)

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do, ep. 7) 10.35 
Orășelul fantastic (s) 11.00 Un jaf 
aproape perfect (f/r) 12.40 Fără 
limită 13.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 15.10 
Talkshow 16.35 Văduva (s, ep. 
22) 18.00 Esmeralda (s, ep. 76) 
19.30 Dallas (s, ep. 24) 20.20 Un 
sunet în plină tăcere (f. biogr. 
Canada/Noua Zeelandă 1993, p. IIȚ 
22.45 Știri/Sport 23.00 Tropical 
Heat (s, ep. 7) 23.45 Talkshow 
sportiv cu B. Tudor

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do, ep. 8) 10.35 
Orășelul fantastic (s) 11.00 Un 
sunet în plină tăcere (f/r) 12.40 
Fără limită 13.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Sfântul (s, ep. 24) 15.10 
Talkshow 16.35 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s,ep. 77) 19.30 Dallas 
(s, ep. 25) 20.20 Twin Peaks (s, ep. 
5) 21.15 Cronici paranormale (s, 
ep. 27) 22.45 Știri/Sport 23.00 
Tropical Heat (s, ep. 8) 23.45 
Talkshow sportiv cu B. Tudor

7.00 Dimineața devreme 10.00 
Planeta vie (do, ep. 9) 10.35 
Orășelul fantastic (s) 11.00 Twin 
Peaks (s/r) 12.00 Cronici 
paranormale (s/r) 13.00 Dempsey 
și Makepeace (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s) 16.30 
Văduva (s, ep. 25) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 78) 19.00 
Observator 19.30 Dallas (s,ep. 26) 
20.20 Navarro (s, ep. 2) 22.45 Știri/ 
Sport 23.00 Tropical Heat (s, ep. 
9) 23.45 Talkshow sportiv cu B. 
Tudor

7.00 Omul din Arizona (w. SUA 
’35) 8.15 Alertă pe plajă (s, ep. 
2) 9.00 O echipă fantastică (d.a) 
9.30 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a) 10.00 între prieteni 
11.00 Onyx by Request 13.00 
Vedeta în papuci 13.30 Zebra 
(mag.) 16.30 Uragan în Paradis 
(s, ep. 1) 17.15 Spitalul 
Universitar (s, ep. 1) 18.00 
Esmeraldp (s, ep. 79) 19.30 Vrei 
să ne distrăm sâmbătă seara? 
(div.) 20.00 Gunoierii (co. SUA 
1990) 21.40 Știri 21.50 A treia 
planetă de la Soare (s)

7.00 Știri 7.05 A treia planetă de 
la Soare (s/r) 8.30 Spirit și 
credință 9.00 Animal Show 10.30 
Mighty Max (d.a) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei 11.30 Controverse 
istorice (do) 12.00 Prezentul 
simplu 12.30 Descoperiri - 
Expediții (do) 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 80) 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 19.30 Sparks (s, ep. 
38) 20.00 Finaluri fericite (co. 
SUA 1982) 21.45 Prețul 
succesului (s, ep. 4) 22.45 
Pericol din umbră (thriller SUA 
1994)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 10.00 
Procesul mondialelor (r) 10.30 Lumea 
filmului (mag./r) 11..00 Regele David (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Șansa 
dragostei (co. SUA 1988) 15.00 Maria (s) 
16.00 Nano (s, ep. 54) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Povești extraordinare (s, ep. 21) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 O femeie face carieră (co. 
SUA 1988) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 104) 22.45 Știrile PRO TV 
23.15 Cracker (s, ep. 4)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Procesul mondialelor
(r) 10.30 Insula misterioasă (s) 11.00 O 
femeie face carieră (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Prăvălia groazei (co.SUA 
1986)15.00 Maria (s) 16.00 Nano (s, ep. 
55) 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 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Chicago 
Hope (s, ep. 18) 21.15 Avocații (s, ep. 12)

. 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep.
105) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Cracker 
(s, ep. 5) 0.00 Procesul mondialelor

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Procesul 
mondialelor (r) 11.00 Insula misterioasă 
(s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Calendarul morții (co. SUA 1989) 15.00 
Maria (s) 16.00 Nano (s, ep. 56) 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 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Tom și 
Viv (f. biogr. Anglia/SUA 1994) 22.25 
Știrile PRO TV 22.40 Seinfeld (s, ep. 
106) 23.10 Știrile PRO TV 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 0.00 
Procesul mondialelor

7.00 dra 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.30 Insula 
misterioasă (s) 10.55 Tom și Viv (f/ 
r)12.55 Știrile PRO TV 13.00 Băiatul 
care poate să zboare (f. fant. SUA 
1986) 15.00 Maria (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 57) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit 18.00 Povești 
extraordinare (s, ep. 24) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 80) 
21.15 Nikita (s, ep. 15) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 107) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Cracker (s, ep. 6) 
0.00 Procesul mondialelor

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (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 Profesioniștii puterii (dramă SUA 
1986) 15.00 Maria (s) 16.00 Nano (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.35 Urmărire 
generală 18.00 Povești extraordinare 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Dosarele X (s, ultimul ep.) 21.15 
Sânge nevinovat (co. SUA 1992) 23.15 
Știrile PRO TV

7.00 Duckman (d.a) 7.30 Reboot (d.a)
8.30 Mot (d.a, primul episod) 9.00 
Superboy (s) 9.30 Criterion (co. SUA 
’86) 11.00 Pro Motor 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 Heights (s, ep. 2) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 News Radio (s)
13.30 Vărul din străinătate (s) 14.00 
Generația PRO 15.00 Echipa mobilă 
15.10 Gillette-Cupa Mondială 16.10 
Xena - prințesa războinică (s, ep. 6) 
17.50 PRO Fashion 18.20 Adevărul gol- 
goluț (s, ep. 13) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Millennium (s, ep. 39) 21.00 Cinci 
colțuri (dramă SUA 1987) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.00 NYPD Blue (s, ep. 38)

8.30 Conan, aventurierul (d.a) 9.00 
Mowgli (s, ep. 3) 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 66) 
12.00 Acapulco Heat (s, ep. 2) 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 O căsnicie perfectă 
(s, ep. 17) 13.30 Vărul din străinătate (s, 
ep. 93) 14.00 Gustul vieții (co. SUA 
1979) 16.30 Chestiunea zilei ; 
retrospectiva săptămânii 16.50 Lumea 
filmului cu Ada Roseti 17.00 Al șaptelea 
cer (s, ep. 28) 18.00 Beverly Hills (s, ep. 
127) 19.00 Prețul corect (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Totul pentru Blues (dramă 
SUA 1990) 22.20 Știrile PRO TV 22.25 
Cybill (s, ep. 18) 22.55 Știrile PRO TV 
23.00 Brigada 132 (s ep. 5)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 12.30 Drumul spre Franța-CM de 
fotbal (r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Petutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri și bogați 
(s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s) 
20.15 Misterele din New Orleans (s, 
ep. 25) 21.15 Șantajul (s. Italia, ep. 1) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talksow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Drumul spre Franța - 
CM de fotbal (r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.05 
Xuxa (show pentru copii) 15.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Petutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri și bogați 
(s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Rivalii (do) 21.15 Omul gheții 
(f. SF SUA 1984) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talksow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Drumul 
spre Franța - CM de fotbal (r) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.05 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Petutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s) 19.00 Știri I9. 5 Meșterul 
casei (s) 20.15 Un alt început (s, ep. 
3) 21.15 în căutarea fericirii (dramă|i 
SUA 1992) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talksow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Drumul spre Franța - 
CM de fotbal (r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.05 
Xuxa (show pentru copii) 15.30 Rocky 
și Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri și bogați 
(s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul’casei 
(s) 20.15 Contralovitura (s) 21.15 
Succesorul (f. SUA 1996) 23.00 Știri 
23.30 Starea de veghe (talksow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.OL 
Celebri și bogați (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri 
13.15 Starea de veghe (talkshow/r) 
15.05 Xuxa (show pentru copii) 
15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Atingerea îngerilor (s, ep. 26) 21.15 
Un „bărbat" de cuvânt (f. SUA 1997) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 Lumea lui Eric (s) 7.30 Bailey 
Kipper (s) 8.00 Justițiarii (d.a) 8.30 
Țara de dincolo de nori (d.a) 9.00 
Nemuritorul (d.a) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 10.30 Daria (d.a)12.20 
Festivalul berii 12.30 Eurofotbal (em. 
sportivă) 13.30 în căutarea dreptății 
(s) 14.30 Martor din umbră (f.a. SUA • 
1988) 15.50 Universul cunoașterii (do) 
16.40 Festivalul berii 17.00 Zona M 
(em. muz.) 18.00 911: Apel de urgență 
(s) 19.00 Știri 19.45 Festivalul berii 
20.00 Autostrada Coastei Pacificului 
(f.a. SUA ’95) 21.45 Concert Pasărea 
Colibri 22.10 Pământul: bătălia finală 
(s) 23.00 Știri 23.55 Festivalul berii

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul (s)
7.30 Lumea lui Eric (s) 8.30 Căutătorii 
de aur (s) 9.00 Echipa de fotbal (d.a)-
9.30 Aventurile lui Rocko (d.a) 10.00 Un 
cuplu irezistibil (d.a) 10.30 1999 (s) 
12.00 Duminică la prânz (talksfiow) 
14.00 Lumea lui Dave (s) 14.30 
Vedetele dragostei (do) 15.00 Față în 
față la Hollywood (s) 15?30 Secretele 
bărbaților irezistibili 16.00 
Videofashion (s) 16.30 Din culisele 
modei (do) 17.00 Un alt început (s/r) 
18.00 Atingerea îngerilor (s/r) 19.00 
Știri 20.00 Ceva cu totul deosebit (co. 
Anglia ’71) 21.55 Călătorii în lumi 
paralele (s) 23.00 Știri
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ACASĂ

* LUNI 15 IUNIE J
9.00 Nevestele de la Holly

wood (f/r) 10.30 Arhiva Neagră (s/ 
r) 11.30 Marielena (s/r)12.15 Din 
toată inima (s/r) 13.30 Un păcat de 
moarte (f/r) 16.00 Omul mării (s) 
17.00 Marielena (s, ep. 140) 17..45 
Din toată inima (s) 18.30
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s) 19.30 înapoi în viitor 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Nimic personal (s, ep. 95)
21.45 Verdict: crimă! (s) 22.45 
Sperietoarea (dramă SUA 1973) 
0.30 Secrete de familie (s, ep. 28)

MAIil116 IUNIE
9 00 Verdict: crimă! (s/r) 9.45 

Nimic personal (s/r) 10.35 Dragoste 
și putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) 
12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 
Secrete de familie (s/r) 14.15 
Sperietoarea (f/r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s) 
19 30 D.a 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Nimic personal (s, ep. 95)
21.45 Verdict: crimă! (s) 22.45 
Prietenul lui Vincent (dramă Fr. 
1983) 0.15 Secrete de familie (s)

MIERCURI 17 IUNIE
9 00 Verdict: crimă! (s/r) 9.45 

Nimic personal (s/r) 10.30 Dragoste 
și putere (s/r) 11.15 Marielena (s/r) 
12.00 Din toată inima (s/r) 13.30 
Secrete de familie (s/r) 14.15 
Prietenul lui Vincent (f/r) 16.00 
Omul mării (s) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s) 19.30 D.a 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Nimic 
personal (s) 21.45 Verdict: crimă! 
(s) 22.45 Fulger alb (f.a. SUA 1973) 
0.30 Secrete de familie (s)

JOI 18 IUNIE
9.00 Verdict: crimă! (s/r) 9.45 

Nimic personal (s/r) 10.30
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Secrete de familie 
(s/r) 14.15 Fulger alb (f/r) 16.00 
Omul mării (s) 17.00 Marielena (s)

17.45 Din toată inima (s) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s) 19.30 D.a 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Nimic personal (s) 21.45 Verdict: 
crimă! (s) 22.45 Călătoria (dramă 
It./Fr. 1974) 0.30 Secrete de 
familie (ș)

VINERI 19 IUNIE
9.00 Verdict: crimă! (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Secrete de 
familie (s/r) 14.20 Călătoria (f/r) 
16.00 Omul mării (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s)
19.30 D.a 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Nimic personal 
(s) 21.45 Verdict: crimă (s) 22.45 
Ion - blestemul pământului 
(dramă Rom. '79, p. I) 0.30 Se
crete de familie (s)

SÂMBĂTĂ 20 IUNIE
9.00 Verdict: crimă! (s/r)

9.45 Nimic personal (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Secrete de 
familie (s/r) 14.15 lon-blestemul 
pământului (f/r) 16.00 Omul mării 
(s, ep. 54) 17.00 Marielena (s)
17.45 Din toată inima (s, ep. 47)
18.30 Concursul de Acasă 18.45 
Din toată inima (s, ep. 48) 19.30 
înapoi în viitor (d.a) 20.00 
Salonul muzical ACASĂ (d)
22.30 Pst! pst!... Dragă Charlotte 
(thriller SUA 1964)

DUMINICĂ 21 IUNIE
11.45 Sport extrem 12.00 

Motor Sport Mag. 12.30 NBA 
Action 13.00 Baschet NBA 15.00 
Cupa Mondială 15.15 Istoria 
fotbalului 16.00 FIFA Mag. 16.15 
Gillette 16.45 Top Gol... 17.00 
Retrosp. sportului 17.30 Sport la 
minut 17.40 Young blood 
(f.a.SUA ’86) 19.30 D.a. 20.00 
Marile bătălii... (do) 21.00 Marile 
progrese și crime (do) 21 45 
Arhiva neagră (s) 22.30
Nevestele de la Hoollywood (f. 
SUA '85, ultima p.) 0.00 Drumul 
spre lumină (f. SUA ’88)

FESTIVITATE DE VIS LA DESCHIDEREA 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

Miercuri după-masă, sute 
de milioane de telespectatori 
și ascultători ia radio, și alte 
zeci și zeci de mii de spectatori 
ia fața locului au urmărit un 
grandios program cultural - 
sportiv ia deschiderea oficială 
a Cupe du Monde ’98 în 

^Orașul Luminii”. După ce

Un stimulent

La actuala ediție a C.M. 
din Franța un juriu alcătuit 
din personalități din 
domeniu! sportului, cul
turii și din rândurile 
cronicarilor de fotbal va 
acorda CARTONAȘUL 
ALBASTRU țării ai cărei 
jucători, conducători și 
suporteri au fost cei mai 
fair - play în comportarea 
pe întreaga durată a 
competiției.

Cartonașul albastru a 
fost creat de Asociația 
Internațională impotriva 
violenței în sport și are ca 
scop promovarea jocului 
frumos și gestului corect. 

marți avuseie ioc o măreață 
paradă pe marile bulevarde 
ale Parisului.

într-o ambianță sărbăto
rească, demnă de "Măria Sa, 
Fotbalul”, președintele 
Franței, Jacques Chirac, a 
declarat deschisă cea de-a 
16-a ediție a Campionatului

Brazilia - Scotia 
2-1

“Deschiderea” actualei ediții a C.M. de 
fotbal a fost așteptată cu un real interes: 
evolua reprezentativa Braziliei în fața 
ambițioșilor scoțieni. Așa cum era de așteptat, 
victoria a revenit brazilienilor, dar scoțienii au 
dat o frumoasă replică valoroșilor adversari, 
pierzând pe mâna lor, printr-un autogol al 
ghinionistului Tom Boyd! Brazilienii au început 
în forță și în min. 5 deschid scorul: la o lovitură 
de colț, Ronaldo prelungește balonul și 
Sampaio înscrie în poarta lui Leighton 1-0. 
Scoțienii ies din propriul teren, atacă mai mult 
dar nu pot străpunge apărarea. Până în min. 
38 când Sampaio - în careu - îl îmbrâncește pe 
Gallacher și lovitura de la 11 metri este 
transformată de Collins 1-1. Brazilienii, cu 
Ronaldo, în prim plan, reiau din nou atacurile 
spre poarta scoțienilor, însă abia în min. 73 
preiau conducerea, la o fază fierbinte în careu, 
Tom Boyd este pus în situația de a înscrie în 
propria poartă 2-1.

A fost un meci bine apreciat de specialiști, 
spectatori și telespectatori, Ronaldo strălucind 
în câteva faze ofensive când a depășit, prin 
tehnica sa desăvârșită, apărarea scoțienilor, 
dar n-a reușit să înscrie mult râvnitul gol. 
Scoțienii au acoperit bine întreaga suprafață 
de teren și au jucat dezinvolt, în ciuda 
înfrângerii, fiind aplaudați de propriii 
spectatori la scenă deschisă! (S.C.)

Mondial de fotbal, Franța 
1998.

După încheierea mărețului 
spectacol “Sărbătoarea fotba
lului” realizat de Jean Pascal 
Levy - Trumet, s-a desfășurat 
primul mec! a! turneului final 
din Grupa A, dintre Brazilia și 
Scoția. Lovitura de des

chidere i-a revenit renu
mitului jucător brazilian 
Nazario Ronaldo ce 
activează in Italia, la Inter 
Milano. Vestea cea mai 
bună a fost că a încetat 
greva la Air France.

___________ Sabin CERBU j

Marocanii - o 
frumoasă supriză 

MAROC - NORVEGIA 
2-2

Norvegienii au avut o comportare, foarte bună în 
preliminarii și în toate meciurile de pregătire, ceea ce 
l-a determinat pe antrenorul lor Egil Olsen să declare 
că nu-i este de nimeni frică nici la C.M. Dar nici 
marocanii nu erau de neluat în seamă! Așa se face 
că ei au abordat această partidă cu mult aplomb, 
reușind câteva “șarje" rapide, de mare efect la poarta 
adversarilor. Drept urmare, în minutele 10 (Hadda), 
17 (Hadji), 26 (Bassir) s-au aflat în situații foarte bune 
de a marca. Norvegienii, cu tot jocul lor bine legat, 
elaborat, nu și-au creat o situație clară în această 
perioadă decât în min. 19 când Bjomebye a executat 
o lovitură liberă de la 17 metri, puțin peste bară. 
Marocanii, în schimb, după o nouă ratare în min. 37 
prin Chiba, peste un minut, deschid scorul prin Hadji, 
bine deschis pe stânga, intră în careu, îl fentează pe 
Halle și trimite mingea în plasă. însă, în ultimele 
secunde ale primei reprize Berg urcat în atac reia 
balonul cu capul spre poartă, Chipo vrând să degajeze, 
reia în plasă, “ajutându-și” adversarul să egaleze 1-1!

în repriza a ll-a, în min. 60, Hadda este excelent 
lansat pe centru și șutează din voie necruțător în 
dreapta portarului 1-2! Spre ghinionul marocanilor, 
după numai două minute, la o greșeală a portarului 
Brazi a respins balonul exact la Egen, care reia în 
plasă: 2-2. Văzându-se egalați, norvegienii devin mai 
insistenți dorind să iasă învingători. S-a jucat și pe 
contre, dar scorul a rămas neschimbat, după un meci 
în care Marocul a constituit o frumoasă surpriză. 
___________________ Sabin CERBU J

Luminare fețe! Cinstiți boieri! Marc veste mare se arată din nou la CONNEX GO! 

De luați un CONNEX GO! și dovediți că știți cine câștigă Cupa Mondială, avem 

pentru domniile voastre o ofertă specială: un tricou original NIKE ! Tricoul de 

luptă al marelui RONALDO! Iar de nu știți, să nu vă fie cu supărare: primiți 

un alt cadou drept consolare!

Despre pachetul CONNEX GO! cu telefon, solii aduc o veste nouă: acum el costă 

doar $ 189**!  Și la acest pachet veți primi în plus convorbiri gratuite echivalente 

a 36 DE DOLARI! Luați aminte, boieri mari!

Iar cumpărând cartela SIM reîncărcabilă CONNEX GO! veți primi convorbiri 

suplimentare gratuite echivalente a 21 DE DOLARI! Să tot stai la sfătuială! 

Sau... să tot vorbești despre CUPA MONDIALĂ!
Informații la: 302.11.11

’ Dtlalii in magazine. “Prețul nu include T.V.A.
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EVOLUȚII PE MUCHIE DE CUȚIT IA
S.C. “MEROPA” SA.

Creșterea disproporționată între prețurile la 
materia primă, la utilitățile de uz general- energia 
electrică, apă, gaz- pe de-o parte și raportul leu- 
dolar pe de alta, generează una din problemele 
care se contrapun dezvoltării unor acte comerciale 
de export. Lucru valabil și în cazul operatorilor 
economici care produc în lohn, cum este și cazul 
fabricii de tricotaje hunedorene "MEROPA" S.A. 
"Politica monetară care se aplică acum dezavan
tajează clar exportatorul român. Din calculele 
comparative pe care le-am făcut, luând ca reper 
temporal luna șprilie 1997 față de aceeași lună a 
anului curent, reiese că dolarul s-a apreciat față 
de leu cu doar 20 la sută în timp ce cheltuielile 
aferente producției au crescut incomparabil mai 
mult. Din această cauză, suntem puși în situația de 
a nu mai putea să ne încadrăm în prețurile nego
ciate cu partenerii de afaceri străini pe care nu-i 
interesează tarele economiei românești. Asta duce 
inevitabil la pierderea de comenzi și implicit la 
necazuri", ne spune dna ec. Anca Vitez, director 
economic la "Meropa" S.A. Hunedoara. Un leu 
prea puternic și un sezon rece prelungit și sărac 
în comenzi au făcut ca 1998 să nu înceapă sub 
cele mai bune auspicii la "Meropa". Nici legislația nu 
sprijină exportatorul român. Efectele Legii 73 din 
1996, privind reducerea cu 50 de procente a 
impozitului pe profitul firmelor care fac export, au 
fost anulate de "retractările" legislative adoptate 
ulterior.

Eforturile celor de la "MEROPA", în contextul 
parcurgerii a patru luni de "austeritate" a co
menzilor, vizează conservarea activității. Recent,

pentru reducerea cheltuielilor, au fost dispo- 
nibilizați 38 de salariați din categoria celor indirect 
productivi. Cele două mari investiții în dotări pe 
cgre le-a făcut firma în ultimii ani ajută la obținerea 
unui indice al productivității ceva mai bun dar încă 
insuficient de ridicat pentru a se putea vorbi de 
performanță. "Am vizitat în Italia secții de tricotaje 
care funcționau cu productivități de 10-20 de ori 
mai ridicate ca a noastră. E drept că acolo se lucra 
numa: cu tehnologii de ultimă oră. O mașină de 
tricotat Stoll, de tipul celor pe care le avem în dotare, 
înlocuiește 10 mașini de tricotat obișnuite. Din 
păcate la o capacitate de cca. 720.000 de bucăți 
de tricotaje pe an, ponderea noilor tehnologii nu 
depășește 50.000 de bucăți pe an. Deci cu utilajele 
moderne se poate acoperi doar 7 la sută din totalul 
producției", precizează dna Vitez. Nu trebuie uitat 
că acest șapte la sută "noi tehnologii" a însemnat 
un efort financiar impresionant pentru firmă. Au 
fost angajate credite bancare, firma fiind în curs de 
rambursare a datoriei. La ora actuală a mai rămas 
de plătit un milion de dolari.

în prezent "MEROPA" S.A. este angrenată în 
onorarea unei comenzi importante de pulovere 
destinate pieței franceze. Comanda vine bine după 
perioada de stagnare de la începutul acestui an, 
creându-se posibilitatea surmontării handicapului. 
Pe lângă producția în lohn, preponderentă, 
"MEROPA" S,A. face și export direct pentru pro
duse pe bază de acrii, lâna românească nefiind 
agreată pe piețele vestice.

Adrian SĂLAGEAN

ȘAPTE PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
PE AGENDA CONSILIULUI 

LOCAL HUNEDOARA
Ordinea de zi propusă în ca

drul ședinței ordinare a Consi
liului local Hunedoara din 
11.06.1998 vizează adoptarea 
unui număr de șapte proiecte de 
hotărâri. Un prim proiect de hotă
râre vizează aprobarea organi
gramei și a numărului de per
sonal la Serviciul public admi
nistrația piețelor, târgurilor și 
oboarelor de pe raza munici

piului Hunedoara. La articolul doi 
al acestui proiect de hotărâre se 
precizează că salarizarea per
sonalului din cadrul adminis
trației piețelor va cuprinde ele
mentele sistemului de salarizare 
reglementate de H.G. nr. 281 din 
1993. în condițiile realizării unei 
situații financiare pozitive ele
mentele sistemului de salarizare 
vor fi adoptate prin Ordonanța 
14/1998, privind utilizarea ve
niturilor extrabugetare ale pri
măriei. Tot în cadrul acestei șe
dințe au fost propuse a fi apro
bate metodologia pentru obți
nerea avizului de acces auto în 
zonele de restricții de tonaj și a

"Corvinlana"

Pentru recent înființatul cor 
de copii "Corviniana", al Casei 
Municipale de Cultură Hunedoa
ra, pe dnii Nicu Gheorghioni, 
directorul instituției, și Constatin 
Huțan, dirijor, i-am întâlnit în timp 
ce căutau sponsori pentru o ta
bără de pregătire. Stagiul de 10 
zile de pregătire’ muzicală a celor 
40 de copii reușițMa preselecție 
se va desfășura la baza școlii 
sportive hunedorene, aflată la 
Govăjdie. Copiii au fost selectați 
din corul municipiului care fiin
țează de 7 ani și a scos și o 
casetă. Alături de cei 40 de titu
lari (număr stabilit astfel și din 
rațiuni economice, fiind mai ușor 
de transportat decât un cor cu 
mai mulți membri) există și o 
grupă pregătitoare de rezervă, 
din care să poată fi promovați 
copii care să-i înlocuiască pe cei 
plecați din formația de bază. 
lr/?l

metodologiei pentru obținerea 
avizului de sancționare pentru 
încărcare-descărcare în spațiile 
obținute de agenții economici 
unde spnt restricții de tonaj, 
completarea listei nominale cu 
ordinea de prioritate stabilită în 
vederea repartizării de locuințe 
unor categorii defavorizate de 
persoane prevăzute de Ordo
nanța nr. 19/1994 a Guvernului 
României, precum și atribuirea în 
proprietate a unor terenuri în 
suprafață de 500 mp., pentru 
loc de casă, unor cetățeni din 
municipiul Hunedoara care au 
calitatea de veterani de război. 
Se propune și rectificarea Ho
tărârii Consiliului local nr. 65/ 
1997 pentru valorificarea prin 
vânzare la licitație a patrimo
niului fostului CAP Răcăștie. E- 
xistă și un proiect de hotărâre 
care vizează alocarea de la bu
getul local a sumei de 23 de mili
oane de lei pentru premierea 
elevilor cu rezultate deosebite la 
olimpiadele pe materii în anul 
școlar 1997-1998. (A.S.)

Cu sau fără frișca?
La orele senine ale începutului de zi, am intrat în cofetărie cu gânduri 

bune, inofensive chiar. "Chemarea" într-un asemenea loc se datora tra
diționalei cafele de dimineață, pe care nu mai apucasem s-o beau acasă.

N-am ezitat prea mult până să mă hotărăsc ce fel de cafea aș 
savura în momentele următoare. Oferta e tentantă și comand în 
consecință: cafea naturală cu frișcă.

Ambianța mi-e cunoscută încă de acum câțiva ani și constat cu un 
oarecare regret că nu s-au schimbat prea multe între timp ( în sensul 
unei dotări moderne); propriu-mi gând o pune pe seama "modestiei" 
financiare devenită caracteristică unităților comerciale cu capital de stat, 
așa cum este și Cofetăria "Mirela" a S.C.Corvin.

Primindu-mi ceașca cu cafea, nu-mi doream decât ca desfătarea papilelor 
mele gustative să fie pe măsura aspectului apetisant al lichidului negru ce se 
ascundea sub stratul alb și pufos de frișcă. Așteptările nu mi-au fost înșelate, 
pentru că în fața mea aveam o câfea adevărată, cu frișcă adevărată (adică 
naturală), așa cum de mult nu mai gustasem.

De altfel, acest "element", în condițiile în care la modă au devenit 
prafurile dizolvante, pare să constituie punctul forte al ofertei unității, 
cafeaua și prăjiturile cu frișcă fiind cele mai căutate și mai solicitate de 
către consumatori. Presupunerea e confirmată de dna Eugenia Ionicei, 
de nouă ani gestionarul unității, care consideră că dacă te preocupă 
într-adevăr nu doar cantitatea'' și diversitatea mărfii cu care te 
aprovizionezi, ci în primul rănd calitatea ei, clienții vor avea cu siguranță 
motive de mulțumire. Mai ales atunci când prin calitatea produselor 
(pregătite în laboratorul propriu) trebuie să compensezi alte neajunsuri 
cauzate de amintita îngrădire a posibilităților de investiții și de câștig 
propriu-zis. Asta nu înseamnă că a lucra în "sistemul de stat" este 
neaparat un handicap, conchide dna Ionicei; important e să găsești 
cele mai eficiente căi de a avansa și de a-i mulțum'i pe cei care bene
ficiază de activitatea ta. (G.B.)

i S.C.“Panîcor”'i 
i S.A. Hunedoara i 

a fost * 
I privatizată i 
| Cea mai mare fabrică de |
■ pâine din municipiul Hunedoara, ■ 
' S.C. "Panicor" S.A., a fost priva- [

I tizată în întregime. în urma lici-1 
| tației cu strigare desfășurate în |
■ data de 5 iunie a.c. cota F.P.S. de ■ 
* acțiuni "Panicor" a fost cumpă-! 
I rată de o firmă vâlceană, S.C. I 
| Group Boromir S.A. Această |
■ firmă deține în prezent 44 la ■ 
J sută din acțiunile firmei, pentru ! 
I care a plătit F.P.S.-ului 1,49 de I 
| miliarde de lei. Din cele cunos-1
■ cute de directorul societății "Pa- ■ 
[ nicor", dl ec. Emil Bucur, firma ! 
I cumpărătoare deține mai multe I 
| obiective economice din dome-1 
| niul morărit-panificație printre ■ 
J care și Moara "Cibin" Sibiu. Se ! 
I apreciază că intenția investi- • 
| torului este de a-și adjudeca co-1 
| ta de 51 la sută din acțiunile | 
I firmei hunedorene prin cumpă-.
■ rarea diferenței de acțiuni de la ■ 
| o parte din cei 2642 de acționari |
| care dețin în prezent 56 la sută | 
^iin firmă. (AS.) y

Gard în gard cu Școala Ge
nerală Nr. 7 Hunedoara este 
Grădinița cu Program Prelungit 
Nr. 4 a "Siderurgicii" (cunos
cută mai ales ca CSH 4) și ală
turi de ea Grădinița cu Program 
Normal Nr. 2 Hunedoara. Apro
pierea celor două instituții pen
tru preșcolari nu le defavori
zează, cum ar putea crede ci
neva neinformat, pe nici una 
dintre ele datorită programelor 
diferite.

Dar, deși vecine, deși ser
vesc de fapt aceluiași scop - 
formarea grădinarilor pentru 
școală - cele două grădinițe au 
statute diferite, lucru sesizabil 
încă înainte de a le trece pragul 
și de a ști cine le patronează. 
La grădința patronată (încă) de 
combinat se vede că a existat 
preocuparea pentru dotarea ei 
cu hinte, alte obiecte de joacă 
pentru copii, cu gard împrej
muitor. Alături, la grădinița cu 
program normal se observă că 
abia în prezent se manifestă 
mai multă grijă pentru între
ținerea ei, fiind acoperită cu 
țiglă, dar fără gard.

Două grădinițe alăturate - două statute diferite
Incertitudini și 

neliniști
Dincolo de aspectele exte

rioare, diferențele dintre cele două 
grădinițe sunt și mai mări. La că
minul "Siderurgicii", dna Gabriela 
Ghenea, directoarea grădiniței, 
lipsea (lucra în tura de după-a- 
miază). Dra Kajcsa Margit, educa
toare, nu se arăta surprinsă de 
anunțata predare a instituției de 
către combinat învățământului. "De 
mai mulți ani se vorbește de așa 
ceva" - preciza dumneaei, consi
derând că ar fi chiar mai bine așa. 
De ce? Pur și simplu pentru că 
având doi șefi - unul pe linie pro
fesională, celălalt în plan financiar- 
administrativ - de foarte multe ori 
se loveau de greutăți în luarea 
unor decizii. în plus, greutățile pe 
care combinatul le-a avut în ultimii 
ani se răsfrâng și în dotarea (mai 
bine spus nedotarea) cu mobilier 
nou, cu jocuri și jucării ș.a. Iar de 
când se tot vorbește că grădini-

♦

țele sale vor fi predate învățămân
tului, acestea au o situație și mai 
vitregă. Cele 8 educatoare de aici, 
restul personalului speră ca să nu 
se întâmple și cu grădinița lor așa 
cum a fost situația fostei CSH 5 (o 
vreme părăsită). De asemenea, ca 
după schimbarea patronului uni
tatea să fie mai bine gospodărită, 
beneficiind de sprijinul Primăriei 
Hunedoara. Poate atunci, cred lu
crătoarele grădiniței, în locul hi- 
droizoiației reparată mereu și în 
zadar, se va face acoperiș ca al 
grădiniței vecine, se vor repara 
gardul Și leagănele din curte.

Pe lângă optimismul legat de 
viitorul instituției există însă și te
meri privind situația cadrelor. Dna 
Dorina Stoica, educatoare aici de 
aproape 20 de ani, este îngrijorată. 
Și nu este singura. Și în forma ac
tuală, de cămin, numărul copiilor a 
scăzut (de la 8 grupe la înființare, 
la 4 acum), taxa de aproximativ 
200 mii lei pentru o lună completă 
fiind prea mare pentru unii părinți. I 
Ce se va întâmpla dacă după pre

luarea grădiniței de către învă
țământ ea va fi transformată în 
una cu program normal (nemaia- 
vând cine să suporte cheltuielile 
presupuse de un cămin) și alături 
este una similară?

Educatoarele consideră că 
asistentele care lucrează în cre- 
șa cuplată cu grădinița au o situa
ție favorizată, combinatul (de care 
țin acum) anunțând că "le va 
păstra". Dar dna Lucia Pintican, 
asistenta șefă a creșei, nu le îm
părtășește optimismul, deși în oraș 
sunt foarte puține creșe și, se 
pare, s.ingura cu acest program 
(celelalte două fiind după știința 
dumneaei săptămânale). în pre
zent au 24 de copii (între 1 și 3 
ani) plătitori, față de acum câțiva 
ani când erau mult mai mulți. Dna 
Mariana llincariu, administrator, 
afirmă că unitatea oferă acum 
facilități lucrătorilor combinatului, 
practic cei 6200 lei plătiți zilnic la 
creșă "acoperind" doar mâncarea 
micuților nu și restul serviciilor ce 
li se asigură. De asemenea, TVA 

nu e inclus în costul alimentelor, iar 
părinții beneficiază de reduceri 
dacă au doi copii, cât și în funcție 
de venituri. în plus, pentru pre
școlarii lucrătorilor din combinat 
se pregătește o frumoasă tabără 
la Râușor, unde, de asemenea, 
vor plăti doar masa, nu și caza
rea și transportul.

în ascensiune
Chiar dacă exteriorul nu arată 

prea bine ceva parcă te cheamă 
să intri în grădinița cu Program 
Normal Nr. 2 Hunedoara. Poate 
glasurile ca niște clopoței ale co
piilor foarte numeroși aici (zilnic 
frecvența la cele 3 grupe este și 
de câte 29 de preșcolari, când 
normal ar fi maximum 25). Iar 
după ce-ai intrat te întâmpină miro
sul de zugrăveală proaspătă. 
Abia se terminase igienizarea in
terioară și la parter se mai lucra 
încă la curățenie. Dna Nicoleta 
Schian, directoare, se declara 
mulțumită de faptul că s-a făcut 
acoperișul și s-a zugrăvit iar de 

acum interioarele nu vor mai fi 
afectate de infiltrațiile cu apă de 
ploaie. Iar pentru terminarea a- 
ranjării interioarelor vor rămâne 
toate trei educatoarele și în va
canță (ce începe de mâine). Mai 
speră dumneaei că se vor găsi 
într-un viitor nu prea îndepărtat 
bani pentru un gard împrejmuitor, 
ceea ce le-ar permite să poată 
scoate mai des copiii în curte. De 
asemenea, să se repare și Ex
teriorul clădirii, expus acum răutății 
copiilor din zonă. O altă nădejde a 
educatoarelor de aici este ca 
situația de acum, când nu pot în
scrie toți copiii care solicită să 
frecventeze grădinița lor, să nu se 
schimbe în defavoarea lor.

Cele două grădinițe vecine, 
care nu sunt concurente (cel 
puțin deocamdată), sunt în si
tuații diferite. Dar vecinătatea le 
aduce și belele comune. Ambele 
sunt bombardate cu pietre de 
copiii din jur și au fost călcate 
frecvent de hoți care iau ce mai 
găsesc la îndemână (grădinițele 
și-au luat măsuri de precauție) 
sau distrug materialul didactic.

Viorica ROMAN— . ---- -- --------
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Radu Mânu - 40 de ani de activi taie literară neîntreruptă

(țândpeftfca. Ewtne^cM.

(urmare din pag. 1)

- Invocând o idee formulată 
de dv. în romanul Arhipelagul - 
conform căreia una din misiu
nile literaturii "este, mai mult 
decât oricând, aceea de a sal
va ce se mai poate salva" - vă 
întreb dacă dv. simțiți că ați 
avut prin literatură șansa de a 
salva ceva?

- Sigur că am avut. Atunci 
când am făcut afirmația pe care 
ați citat-o, ne aflam în plin tota
litarism demențial, opresiv și res
trictiv, nivelator, nimicitor al au
tenticelor valori. Eram convins, 
cum sunt și azi, că misiunea 
literaturii este aceea de a apăra 
libertatea, adevărul, valoarea și 
speranța. Că nu e o credință de
șartă o dovedește faptul că, din 
păcate, și azi, când ne-am redo
bândit libertatea, literatura își 
păstrează aceleași rosturi. E 
obligată să și le păstreze. Fiind
că întotdeauna vor exista anal- 
fabeți, hahalere, lichele și canalii 
gata să calce în picioare orice 
riu înțeleg sau nu convine inte
resului lor. Așadar, șansa de a 
salva ceva am avut-o și o mai 
am, dar dacă am și reușit s-o 
fac e altă întrebare la care nu 
eu, ci doar cititorii mei v-ar putea 
răspunde.

- Pe parcursul perioadei e- 
vocate ați colaborat la nume
roase reviste literare, ziare 
centrale și locale. Ce a însem
nat publicistica în destinul 
scriitorului Radu Ciobanu?

- A însemnat foarte mult. în 
primul rând, o modalitate de a te 
menține "în formă". Necesară și 
deosebit de utilă mai ales în pe
rioadele dintre două cărți. Apoi, 
modul cel mai eficient de a păs
tra contactul cu actualitatea. Cu 
actualitatea culturală până în 
1989, iar după '89 și cu actua
litatea politică. Și, de când cu 
politica, pentru că am obiceiul 
să scriu exact ce gândesc, pu
blicistica a însemnat și un mijloc

r ----------------------------------------------------------------
Victoria Vlad Nedelcoviciu. Lizica Mihuț

Limbă
La scurtă vreme după ce 

prof. univ. Alina Pamfil (n. Jurca), 
fostă elevă a Liceului "Decebal", își 
lansa la Deva lucrarea "Spațialitate 
și temporalitate", o altă absolventă 
a aceluiași prestigios liceu - de
venit Colegiul Național "Decebal" - 
propune astăzi lecturii cititorilor 
deveni lucrarea "Limbă și literatură 
medievală românească". Este vor
ba de profesoara Victoria Vlad 
Nedelcoviciu (n. Țibuleac) care, 

ÎNVĂȚĂCEL LA ȘCOLI ÎNALTE
Ascult blues și mă duc în baruri
Unde-s pictate fețe de morți pe perete
Acolo, barmanul se uită la mine precum un erete
Și-n cele din urmă se-ndură să-mi dea 
o pereche de zaruri.

Ochii fetelor de acolo parc-ar fi de burete 
Te sorb din râul nostalgic înainte 
de-a ajunge la maluri
Degeaba încerc să stârnesc câteva valuri 
Ceașca de cafea rămâne deoparte, și eu 
sărut buze și plete.

Câțiva bătrâni lupi de mare
Au ajuns întrucâtva la strâmtoare
Fumează pipa câștigată de a zarurilor prietenie

Eu ascult blues și uit de copilărie
Eu ascult blues și sărut fetele alea
pe datorie
Crede-mă, sunt tare departe de soare.

Ciprian NICKEL
1' ' 11 ~ ......

sigur de a-mi agonisi antipatii sau 
chiar dușmani. Dar fără un 
dușman acolo, viața n-ar avea nici 
un haz...

- Trecând mai departe, spre 
artă, pe care o vedeți drept 'jsiLE 
aurul teritoriu liber al lumii", câtă 
valabilitate credeți că mai au as
tăzi (continuând oarecum ideea) 
cuvintele lui Ștefan Augustin 
Doinaș: "Profunzimea artei unui 
popor e direct legată de capa
citatea de a-și trăi (...) propria 
libertate"?

- Interesantă întrebare. Și ac
tuală. Și grea. Pentru că răspun
sul ar putea constitui substanța 
unei cărți. Mult timp, câteva de
cenii, am fost lipsiți de libertățile 
elementare: de inițiativă, de aso
ciere, de circulație și mai ales de 
exprimare. Asta ne-a afectat 
mentalitatea atât de profund, încât, 
după 1989, când în sfârșit ne-am 
redobândit libertatea, foarte mulți 
dintre noi nu-i cunoșteau "modul 
de întrebuințare" ori se simțeau 
stingheriți de a o avea, pretinzând 
că "înainte" era mai bine. Dar pen
tru că vă referiți la domeniul artei, 
iată, vedem azi artiști - scriitori, 
cineaști, plasticieni - care-și folo
sesc libertatea pentru a produce 
porcării în accepția proprie a cu
vântului, adică trivialități, obsce
nități, pornografie curată, sub cu
vântul "emancipării de pudoare", 
ca și când pudoarea ar fi ceva 
compromițător. Atât au înțeles ei 
din libertate. Firește că în cazul 
unor asemenea "opere" nu se 
poate vorbi de profunzime. Dim
potrivă, un artist ca N. Steinhardt, 
bunăoară, care avea o înaltă con
știință a conceptului de libertate, 
s-a simțit liber chiar și în timpul 
detenției comuniste, și-a păstrat 
libertatea lui interioară, spirituală, 
pe care nimeni nu i-o putea lua și 
care l-a ajutat să creeze, chiar în 
acele condiții, Jurnalul fericirii, de 
insondabile profunzimi, adevărată 
carte de înțelepciune a poporului 
și veacului nostru. Deci, ca tot ce 
face acest mare poet al zilelor 

împreună cu colega sa Lizica Mihuț, 
a tipărit în 1997, la Editura Multimedia, 
utila și importanta lucrare închinată 
analizei conținutului istoric și mai ales 
scoaterii în evidență a valorii literare 
a operei marilor cronicari: Grigore 
Ureche, Miron Costin și Ion Neculce. 

Dacă temerara cercetătoare 
clujeană Alina Pamfil s-a aplecat cu 
exigență și înalt profesionalism asu
pra complexului fenomen al spa- 
țialității și temporalității în proza 

noastre care e Ștefan Augustin 
Doinaș, și afirmația lui la care vă 
refereați își va păstra mereu 
valabilitatea.

- Vă simțiți dator ființei lo
cului din care veniți?

- Locul din care vin e Timi
șoara. Acolo mi-am petrecut copi
lăria, adolescența, tinerețea, acolo 
am morminte, rude, prieteni, a- 
mintiri. îmi iubesc orașul natal și 
sunt mândru de el, de trecutul său, 
de Sezession-ul și de catedralele 
sale, de alura sa imperială și euro
peană, de anvergura sa multicul
tural, de înțelegerea în care tră
iesc acolo atâtea neamuri, de tram
vaiele sale, primele din țară, și de 
berea sa de la 1718, ca și de cu
rajul și demnitatea cu care s-a 
ridicat în '89, proclamându-se, 
singur și de nimeni ajutat, "primul 
oraș liber de comunism". Toate 
acestea și încă multe altele alcă
tuiesc ființa acelui loc, cum foarte 
bine ziceați, față de care fără 
îndoială că mă simt dator pentru 
cea mai mare parte din ceea ce

Scriitorul Radu Ciobanu 
participând ia o lansare de 

carte ia Deva

noastră interbelică, autoarele volu
mului de față, care au străbătut în 
mod exhaustiv bibliografia impor
tantă închinată operei celor trei 
cronicari moldoveni menționați (vezi 
capitolul special "Notă bibliografică" - 
p.9-13 și "Bibliografie" - p.149-252), 
mărturisesc încă din "Argument” 
scopul urmărit prin salutara și iz
butita lor tentativă:"... am fost ani
mate de dorința de a oferi un studiu, 
perfectibil însă permanent, asupra 
valorilor artistice, stilistice ale scrie
rilor cronicarilor moldoveni, precum 
și o prezentare a vieții și activității lui 
Grigore Ureche, Miron Costin și Ion 
Neculce" (p.8).

Concepută după un plan rigu-, 
ros științific, lucrarea e structu
rată în cinci capitole ce ilustrează 
cu prisosință scopul mărturisit: I - 
Considerații preliminare; II - Viața 
și activitatea desfășurată de cro
nicarii moldoveni: Grigore Ureche, 
Miron Costin și Ion Neculce; III - 
Valori stilistice ale cronicarilor; IV - 
Lexicul și V - Umanismul croni
carilor moldoveni.

Reluând multe din cunoștințele 
regăsite în manualele școlare în 
care sunt studiați cei trei cronicari 
moldoveni, lucrarea de față com
pletează, nuanțează și aprofun
dează în mod fericit analiza conți
nutului istoric, al ideilor umaniste și- 
ndeosebi al mijloacelor literare, 
stilistice și lingvistice - cu un cuvânt: 
al procedeelor artistice utilizate de 

sunt azi. Au existat și momente 
în care m-am răzvrătit împotriva 
acelei ființe, pentru că n-am fost 
scutit acolo nici de durere, dar în 
cele din urmă, probabil și din ca
uza depărtării care îndeobște 
idealizează, a învins iubirea și 
sentimentul de a-i fi rămas dator.

- Dincolo de tristeți - 
"nimic mai trist decât conștiința 
că nu vei ajunge să scrii toate 
cărțile oe care le porii în tine". 
mărturiseați la un moment dat - 
cu ce umpleți golurile dintre 
două cărți?

- Golurile dintre două cărți
sunt pentru mine perioadele cele 
mai neliniștitoare, mai 
chinuitoare. Mă străduiesc de 
aceea să le umplu cu pregătirea 
cărții viitoare, ceea ce înseamnă 
lectură intensivă, fișe, planuri de 
ansamblu și de detaliu, o lucrare 
(și nu o muncă) frumoasă și 
pasionantă, dacă reușesc s-o 
pornesc. Ceea ce nu se 
întâmplă chiar când aș vrea, 
căci se adeverește o altă vorbă 
ce rămâne mereu valabilă, cea 
a lui Brâncuși: "Nu e greu să 
faci, ci să te pui în starea de a 
face." I

- Ce semnificație ar mai 
avea pentru dv. un premiu al 
Uniunii Scriitorilor din 
România?

- în 1972 a avut o mare 
semnificație, pentru că m-a con
sacrat. Azi însă nu m-ar mai tul
bura, fiindcă la noi premiile au 
devenit inflaționare, se acordă 
peste tot, pe prietenii, pe cumetrii, 
pe cârdășii, încât s-au deva
lorizat, agravând doar confuzia 
valorilor. Și apoi, de la "o anumită 
vârstă", lucrurile astea îți apar la 
proporțiile lor reale, la care le ■ 
vedea și Ecclesiastul: deșer
tăciuni. De altfel, ipoteza unui 
premiu nici nu se poate pune 
deoarece tocmai mă aflu în go
lul, prea mult prelungit, dintre do
uă cărți. Mai fericitoare decât 
orice premiu ar fi pentru mine 
acum posibilitatea de a porni o 
nouă carte. ,
------------------ —

marii cronicari moldoveni în 
operele lor. Cuprinsul lucrării 
ilustrează cu prisosință că opera 
lor nu cuprinde doar niște înșiruiri 
seci de date, nume și evenimente, 
ci evocări complexe de epoci, de 
oameni și fapte realizate cu aju
torul: descrierilor minuțioase, al 
narațiunilor patetice, al portretelor 
sugestive, al dialogurilor vioaie, al 
comparațiilor, epitetelor, meta
forelor, zicătorilor, proverbelor și al 
altor elemente specifice operelor 
literare.

Ideea fundamentală, pe care o 
subliniază, o susțin și o ilustrează 
cu aplomb și pertinență autoarele 
în studiul de față, este aceea a 
caracterului literar al operelor cro
nicarilor moldoveni, care prin fră- 
mântul cu "voroava" au reușit să 
comunice, cum aprecia marele 
critic literar George Călinescu: 
"...mari emoții stilistice și de reflecție 
morală a cititorilor" (p.242). 
Demonstrării acestui aspect literar 
al cronicilor moldovene i se a- 
fectează 134 din totalul de 252 
pagini ale lucrării, pagini prin care 
autoarele și-au onorat cu priso
sință nobilul scop mărturisit în ”A- 
vertismentul" ce deschide această 
adevărată "invitație" de a relua, a 
reciti și "redescoperi" autenticitatea 
primelor forme de manifestare ale 
literaturii române.

Prof. Dumitru SUSAN
—---- -J

La 15 iunie 1889 a căzut 
o stea, un luceafăr s-a "cu
fundat în mare...", luna și-a 
revărsat întreaga comoară 
scânteietoare "... pe mișcă- 
toarea mărilor singurătate", 
iar "teiul sfânt" și-a scuturat 
floarea peste mormântul 
Poetului care trecea în eter
nitate.

Prin LUCRAREA lui ine
galabilă, "... sfântă și frumoa
să...", în care a încrustat "Doruri 
vii și patimi multe"; "... vise- 
ntrupate gonind după vise...", 
în care și-a purtat cugetarea 
"... îndărăt cu mii de veacuri..." 
și cu "...mii de veacuri înainte" 
- EMINESCU ne-a înscris pen
tru veșnicie, cu litere de aur, 
încă acum un veac și ceva, în 
«structurile» gândirii poetice 
europene și universale.

De aceea socotim o abso
lută datorie de conștiință ca la 
109 ani de la împlinirea mio
riticului "Mai am un singur

Văzut de:
G Călinescu

"Eminescu a fost o anticipație. O apariție aproape 
inexplicabilă. Un meteor căzut aici, printre noi, din alte lumi. 
A fost prea mare pentru vremea când a apărut, pentru 
cultura acelei epoci, vreau să spun pentru cei care au voit 
să-i priceapă integral psihologia, viața, opera".

G. Ibrăileanu
"Eminescu este nu numai cel mai mare scriitor român. 

El este o apariție aproape inexplicabilă în literatura noas
tră. întâmplarea a făcut ca unul dintre cei mai mari poeți 
lirici ai secolului al XlX-lea, secol atât de bogat, cel mai 
bogat în lirici, să se nască la noi, într-un colț din fundul 
Moldovei".

"Eminescu a fost un organism complet. A avut totul, 
toată gama senzațiilor, imaginația completă, inteligența 
înaltă. El a concentrat în sine vârstele omenirii și vârstele 
omului. Emotiv și imaginativ ca un primitiv, naiv și curios ca 
un copil în fața universului, el a fost în același timp înarmat 
cu cunoștințe ca un savant și abstractor de idei ca un 
metafizician. întâlnirea unor însușiri atât de eminente este 
așa de rară, încât Caragiale a putut spune cu drept cuvânt 
că vor trece secoli până ce se va mai naște al doilea Emi
nescu".

"Eminescu este unul dintre exemplarele cele mai 
splendide pe care le-a produs umanitatea. Avem con
vingerea nestrămutată că, dacă mai trăia sănătos încă 
douăzeci de ani, el ar fi fost considerat, fără putință de 
contestare, ca unul dintre cei mai mari creatori de poezie 
din întreaga literatură a lumii".

Selecție de Hie LEAHU
L ---- —

■
• Nu știm nimic
' și totuși pășim îngândurați

pe vetrele unde odinioară
■ puseseră zeii pe-ntâii
i ca noi.
■

E vară
i și sub tălpile vânjoase
■ cresc spinii din uitatele
' pământuri
1 ori e toamnă
J și sunt literele roase
i de piatra munților de
i gânduri.
i
J Lumina ce o simt amară
, țâșnind în zilele de
■ toamnă-vară 
i dintr-un pocal bătrân cu
1 vin,
J e ultimul suspin
i al cântecului plin •
■ cu miere și venin.
■
’ E primăvară

% și din aripile ninse

dor...", să oprim o fărâmă din 
"Clipa cea repede/ Ce ni s-a 
dat" și să închinăm, cu pietate, 
venerație și recunoștință, un 
gând memoriei stingerii vieții 
sale zbuciumate și monu
mentale.

Prof. Dumitru SUSAN

Satul
se scurge sângele peste 1 

rănitele pământuri J 
ori e iarnă ,
și sunt rugurile aprinse i 
de patima făcliilor de 1 

gânduri. J
i 

Hei, hei, hangiule, i
mai toarnă •
în zilele de primăvară - '

iarnă , 
bătrânul vin ■
cu ultimul suspin •
al cântecului plin '
de miere și venin. ,

■ 
Nu știu nimic •
și totuși pășesc 1

îngândurat j 
pe vatra unde timpul ■ 
a-ncetat i
să-și bată inimile cu păcat.J 

Roxana S/COE - T/REA !
!
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• Vând serviciu de masă 
pentru 6 persoane, fumuriu, 
dteosebit, din sticlă termo- 
rezistentă, compus din câte: 6

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Păunescu Maricica. îl declar nul. 
(7433)

COMEMORĂRI
VANZARI

* CUMPĂRĂRI

PIERDERI

. • Vând teren intravilan în Deva 
sau Cristur. Tel. 671676,20,00. (8298)

• Vând teren de casă, str. 
Hărăuluinr. 14. Tel. 214190,228146 
(8315)

• Vând teren intravilan, 27 ari, 
Băcia, tel. 672171, preț negociabil. 
(7932)

• Vând apartament 3-4 camere, 
cu garaj și casă, congelator, mașină 
de scris electrică, mașină universală 
de tânjplărie. Tel.216831 (8259)

•A/ând garsonieră, central, mobilă 
bucătărie, dormitor. Tel. 623258 
(3468)

• Vând apartament trei camere, 
Bălcescu, bl. 13, sc.1 ,ap.1 .tel. 213351, 
092249528(8319)

• Vând apartament 3 camere, 
zona Micro 15, preț negociabil. Deva, 
Straiului, bl .62, ap.6, etaj 1, sc. 1 (8310)

• Vând apartament trei camere. 
Simeria, str. A.lancu, tel. 261407 
(8312)

• Vând apartament 2-3 camere, 
confortl.Tel. 623312(8316)

• Vând apartament două camere, 
Gojdu, preț65.000.000 lei, negociabil. 
Tel. 227355 (8332)

• Vând casă cu 5 camere, baie, 
apă, gaz, șură, grajd, 60 ari grădină. 
Com. Băcia nr. 250 (7084)

• Vând urgent casă 3 camere, 
grădină, apă, gaz, Orăștie, preț 
270.000.000 negociabil. Tel. 216960 
(8325)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, str. Minerului, bloc 38. Tel. 
624270 (8230)

• Vând urgent apartament 2 
camere, confort 1, semidecomandat, 
etaj 3, Zamfirescu, preț 69.500.000 
lei. Tel. 220745.

• Vând apartament 4 camere , 
Orăștie, str. Mureșului, bloc 6/7. 
(7933)

• Vând casă ultracentral, cu 
anexe, grădină, încălzire, gaze, 
comuna Turdaș, nr. 41 .(7935)

?Vând garsonieră confort 1, în 
bloc nou, preț 46.000.000 lei. Tel. 
230358.(8241)

• Vând urgent 2 apartamente a 2 
camere în Deva, cartier Dacia. Inf. 
Dacia, bl. 18,sc. II, ap. 22. (8231)

• Vând (schimb) apartament 
două camere, etaj 1, Bălcescu, cu 
garsonieră plus diferență. Informații 
tel. 623651.

• Vând autoturism Honda Civic, 
fabricație 1985, stare perfectă. Tel. 
218436, după ora 16 (8311)

• Vând tractor U 650 cu remorcă 
și anexe: plug, semănătoare, mașină 
împrăștiere îngrășăminte. Tel. 
994511953(4708)

• Vând două Dacia 1982,1980, 
carte identitate, preț 9500 000. Tel. 
624571, ora 16 (3470)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1984.094527715.

• Vând Ford Sierra Combi, 2 I 
benzină, neînmatriculat, motor stricat, 
2000 DM, negociabil. Tel. 651935 
(8324)

• Vând VW Golf 1,6 Diesel, an . Repargm parbrize fisurate sau
1986, înscrisă anual - până în Cjobite, tehnologie americană. 
31 12/998 Asigur prelungire. Tel. orăștie, tel. 247384 (7922) 
621376 seara (8323) * * ' '

• STAR OIL Cluj angajează 
persoane fizice pentru distribuție 
lubrifianți. Comision 5 la sută. 
Condiții: spațiu depozitare 10 mp, 
auto, garanție imobiliară. Tel. 064/ 
438027,438609. (OP)

• S.C."lnteramerican asigurări" 
SA Deva angajează coordonator 
activitate în cadrul agenției Deva. 
Rugăm trimiteți curriculum vitae la 
fax 01/2107742. în atenția dlui 
Dragoș Bârsă. (8223)

■ Meditez engleză, admitere 
facultate, gimnaziu, poliție, emigrare 
Canada. Tel. 621609 (3468)

•Vând două Ifa Robur Diesel, 3,5 
tone, 25 mc, 7777 DM, negociabil, tel. 
054/242580(7918)

• Vând tractor UF 650, cu 
remorcă, preț negociabil. Tel. 724559 
(7430)

• Vând Renault 18 GTL, preț 
negociabil. Tel. 651048 (7527)

• SC Vali Trans SRL Deva, str. 
Coșbuc, nr. 33 (vizavi de pompieri) 
vinde TĂRÂȚE, cu 793 lei/kg, 
produse alimentare, sucuri etc. la 
CELE MAI MICI PREȚURI. (8294)

• Vând oțel-beton diametrul 6,' 
8,10,12. Tel. 213637 (8303) 

farfurii adânci, late, mici, 6 
castronele, 6 pahare, 6 căni cafea 
cu farfurioare, castron supă, 
platou friptură, preț 450.000 
negociabil.Tel. 215729, orele 16- 
20. (8384)

• Vând parbrize. Deva, str. 
Dragoș-Vodă, 14, tel. 225075 
(8320)

• Vând presă bolțari cu suporți, 
cabină SRD cu șasiu și talon, preț 
avantajos. Tel. 215079 (8309)

• Vând centrală termică Vaillant 
pe gaz, pentru încălzire centrală și 
apă menajeră. Tel. 092227610 
(8321)

• Vând mașină spălat rufe - 
600.000 lei, centrifugă germană 
600.000 lei, portbagaj Dacia - 
300.000 lei, set motor nou Dacia 
1300, punte spate Dacia 1300 - 
200.000 lei, stupi cu albine 380.000 
lei/buc. Tel. 622239 (8314)

• Vând certificat de înmatriculare 
Dacia, cu carte identitate. Tel. 
230012(8327)

• Vând scule complete pentru 
atelier de vulcanizare, preț 
15.000.000 lei. Tel. 261105, orele 18- 
20 (8322)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629 (OP).

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90 000 lei), video, 
satelit. 092/368868. (OP)

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, preț 
coală 70.000 Iși/buc. Tel. 219232, 
092281895(8276)

• Vând mobilier divers, stare 
bună: dulapuri, canapele cu fotolii, 
recamiere, bibliotecă, mobilă 
combinată și de tineret, măsuță cu 
fotolii, masă cu 6 scaune tapițate 
etc. Tel. 220745.

• Vând societate comercială cu 
activitate, statut deosebit, aparat 
sudură 220V. Tel. 672171 (7931)

• Vând motocositoare, made in 
Austria, 6CP, 5 milioane, negociabil. 
Tel. 241760,242461 (7934)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral. Țel 624892 (8234)

OFERTE DE
SERVICII >

• Angajăm femeie pentru îngrijire 
doi copii (2 ani, respectiv un an), 
care cunoaște germana sau 
engleza, pentru străinătate. 
092227600, după ora 21 la 233454 
(8304)

• Angajez muncitor brutar 
Brutăria Șoimuș. Tel. 668285, 
233869, după ora 2.1 (8308)

• Angajăm muncitoare sortat 
haine import, vârsta 20-45 ani, 
înalte, loc muncă Balata - Ferma 8 
și paznic - persoane serioase și 
fără cazier. Tel. 626740, orele 17- 
20. Selecția personalului sâmbătă, 
13 iunie, ora 10, în Deva, Dacia, bl. 
28, sc. A, ap, 17(8326)

• "Azi pe-al tău mormânt/Ar 
soției ochi și ai fiicei plâng/Dar tu 
nu îi vezi,că de i-ai vedea/ l-ai 
șterge și i-ai mângâia"./Astăzi, 12 
iunie se împlinesc doi ani de când 
scumpul nostru soț și tată

DUMITRU CIUCĂ
se odihnește în țărâna cimitirului 
din Baru Mare.li vom păstra 
amintire veșnică I Dumnezeu să te 
odihnească în pace I Flori și lacrimi 
arzătoare pe tristul tău mormânt. 
Soția Eugenia și fiica Marinela. 
(82921_______________________

• Astăzi se împlinește un an de 
când ne-a părăsit iubita noastră

IOANA HUTTER
Parastasul în 13 iunie, ora 12, la 
cimitirul Bejan. Familia. (8307)

• in urmă cu un an și jumătate 
ne-a părăsit scumpul nostru

PETRU RUSU
Cât ai trăit te-am iubit/Cât vom trăi 
te vom plânge. Soția luliana, 
nepoțica Bianca, copiii și ginerii. 
Dormi în pace suflet blând! (8317)

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm că în 20 iunie se împlinesc 
doi ani de la decesul dragei 
noastre

ELEONORA TABACU
Parastasul de pomenire va avea 
loc sâmbătă, 13 iunie, ora 10, la 
Cimitirul Ortodox Brad. Familia. 
(8331) (000001)

• Un pios omagiu celui care a 
fost

SABIN NICOLAE BANCIU
de la a cărui moarte șe împlinesc, 
în 18 iunie, trei ani. Comemorarea 
în 13 iunie 1998, la Cimitirul Ortodox 
Brad, ora 10.Dumnezeu să-l 
odihnească I Familia. (8331)

• Se împlinesc trei ani de la 
dispariția celui care a fost

av. EUGEN HOREA CÂMPEAN 
(MICU)

Slujba de pomenire va avea loc în 
cimitir, sâmbătă, 13 iunie 1998, ora 
18. Familia. (8333)

PUBLICITATE
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Consiliul județean Hunedoara 
Proiectul bugetului propriu al județului 

Hunedoara pe anul 1998 [sinteză] 
 în milioane lei 
Indicatori Program 1998 Indicatori________ Program 1998

Cheltuieli - Total 129423
Cheltuieli curente 41102
Cheltuieli de personal 10282
Cheltuieli materiale
și servicii 10353
Subvenții 10967
-Alocații pentru instituțiile
publice 10967

Transferuri- 9500
-Transferuri din bugetul 
de stat pentru investiții 9500
Cheltuieli de capital 86821
-Investiții ale instituțiilor 
publice 4822
-Investiții ale regiilor 
autonome 81999
Fond pentru garantarea 
împrumuturilor externe, 
dobânzilor și comisioanelor 
aferente 100
Fond de rezervă 1400
Din total cheltuieli:
Autorități publice 10020
Cultură ’ 12129
Asistentă socială 9400
Servicii și dezvoltare
publică și locuințe 66746
Transport și comunicații 29000
Alte acțiuni 625

Proiectul bugetului propriu al județului pe anul 1998 cuprinde resursele financiare 
mobilizate la dispoziția județului repartizate, în principal, pentru finanțarea acțiunilor social- 
culturale, servicii și dezvoltare publică și locuințe, transport și comunicații, alte acțiuni, 
precum și pentru funcționarea autorităților publice județene.

Bugetul propriu al județului pe anul 1998 este conceput ca un buget echilibrat. Astfel, atât 
la venituri cât și la cheltuieli, s-a prevăzut suma de 129423 milioane lei.

Pentru domeniul social-cultural s-a prevăzut suma de 21529 milioane lei, din care 9400 
milioane lei pentru finanțarea caselor de copii și leagănului de copii, acțiuni preluate în acest 
an în finanțarea județului.

Cultura a fost prevăzută în buget cu suma de 12129 milioane lei pentru finanțarea cu 
prioritate a reparațiilor capitale de la Muzeul județean, Teatrul de estradă Deva și Teatrul I.D. 
Sârbu Petroșani, precum și pentru asigurarea finanțării în condiții normale a instituțiilor 
județene de cultură. *

Cele mai importante sume din subvențiile pentru investiții și din veniturile proprii s-au 
prevăzut să fie alocate în domeniul “Servicii de dezvoltare publică și locuințe”, respectiv 
suma de 66749 milioane lei, pentru finalizarea investițiilor de alimentare cu apă și canalizare 
în Valea Jiului (captările și aducțiunile Polatiște, Valea de Pești, Pârâul Lazăr și Jieț), precum 
și pentru finanțarea în continuare a execuției celor două conducte magistrale de alimentare 
cu gaze naturale a localităților Văii Jiului.

Un volum important de fonduri, respectiv 29000 milioane lei, s-a prevăzut pentru finanțarea 
întreținerii și reparării drumurilor de interes local, precum și pentru modernizarea unui număr 
de 27 de drumuri județene și comunale.

Pentru finanțarea autorităților publice s-a prevăzut suma de 10020 milioane lei, din care 
4570 milioane lei pentru cheltuieli de capital, în principal, pentru finanțarea obiectivului de 
investiții “Palat administrativ al județului”.

Pentru alte acțiuni s-a prevăzut suma de 625,8 milioane lei și anume: pentru finanțarea 
Centrului militar județean, Inspectoratului județean pentru protecție civilă și a altor cheltuieli 
prevăzute de lege.

Potrivit convenției parteneriale ratificată de Consiliul județean, județul contribuie cu suma 
de 590,6 milioane lei în vederea modernizării unui bloc de locuințe în municipiul Hunedoara 
pentru tinerii în vârstă de peste 16 ani veniți din casele de copii și alte instituții de tip rezidențial 
din județul Hunedoara.

De asemenea, în buget s-a prevăzut sum® de 100 milioane lei pentru garantarea 
obligațiilor ce revin Regiei Autonome a Apei Valea Jiului de sub autoritatea Consiliului județean 
în cadrul Acordului de împrumut Subsidiar și Garanție (AISG) privind realizarea programului 
regional de apă și mediu în Valea Jiului finanțat parțial din credite externe BERD și PHARE.

în sfârșit, pentru acoperirea cheltuielilor aferente acțiunilor noi apărute în cursul anului, s- 
a prevăzut un fond de rezervă la dispoziția Consiliului județean în sumă de 1400 milioane lei.

Construcția bugetului județului pe anul 1998 este realizată în condițiile unor resurse 
financiare limitate, astfel că ordonatorii de credite și regiile autonome din subordinea 
Consiliului județean au obligația utilizării creditelor bugetare în limitele aprobate și în condițiile 
prevăzute de lege.

Președinte, 
Gheorghe BARBU

Venituri - total 129423
Venituri curente 9515
Venituri fiscale 4827
Impozite directe 4827
Impozitul pe profit 
de la regiile de interes 
județean 4315
Impozite și taxe 
de la populație
Alte impozite directe 512
Venituri nefiscale 4688
Vărsăminte din profitul
net de la regiile 

autonome de interes 
județean 1494
Vărsăminte de la instituțiile 
publice de interes județean 30
Divert venituri 3164
Venituri din capital 1C
-Venituri din valorificarea 
unor bunuri ale instituțiilor 
publice 10

Sume defalcate din 
impozitul pe salarii 43990
Subvenții primite de la 
bugetul de stat 75908
-Subvenții pentru investiții 30827 
-Subvenții primite de 
bugetul județului 
pentru investiții finanțate 
parțial din împrumuturi 
externe 45081

Angajează pentru magazinul din Deva:

Condiții: vârsta 20-35 ani: studii medii. ,-------- ,---
Se oferă un salariu atractiv, mediu de activitate profesională. 
Rugăm numai oferte serioase.
Candidații vor depune o cerere însoțită de C.V. la sediul firmei din Orăștie, 

str. Avram Iancu, nr.10/2, tel: 247529, între orele 8-17 sau 230842, între 
orele 19-20.
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BANCA COMERCIALA 

ROMÂNĂ SA
SUCURSALA HUNEDOARA

Anunță vânzarea prin licitație publică a următoarelor 
active aparținând S.C. Cernafruct SA Hunedoara, cu 
sediul în Hunedoara, str. Panait Cerna, nr. 4:_ _ _ _ _ _ _

Fabrica de răcoritoare si fabrica de gheață.
Licitația va avea loc în data de 19 iunie 1998, ora 

10.00, la Judecătoria Hunedoara, Biroul executorului 
judecătoresc.

Informații suplimentare la S.C. Cernafruct SA 
Hunedoara, str. Carpați nr. 92, telefon 054-715482, BCR 
Sucursala Hunedoara, telefon 054-712494 și Judecătoria 
Hunedoara, executor judecătoresc, telefon 054-712438.

ESTE TIMPUL SĂ VĂ REZERVAU 
LOCURI ÎN CONCEDIU!

AGENȚIA DE TURISM SPRINGTIME
Vă invită în GRECIA, într-un program de 10 zile, care 

cuprinde transport cu autocarul, cazare, mic dejun și cină.
Pe timpul sejurului veți beneficia, gratuit, de plajă 

privată, hidrobicicletă, șezlonguri, umbreluțe și alte
mijloace de agrement.
Bd. 1 Decembrie, nr. 14 
2700 Deva - România
Tel.219284; 094.812.401 
springtime@recep.rocknet.ro

în perioada 13 - 20 iunie 
puteți beneficia de un 
preț promotional:

1.500.000 lei

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI

HUNEDOARA 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în data 

de 22 iunie 1998, ora 10.00, la sediul său 
din str. Libertății nr. 17.

Se oferă spre vânzare o AUTOUTILITARĂ DACIA 
1310 Break, cu nr. de înmatriculare l-HD-4610, cu 
anul de fabricație 1987.

Documentele de înscriere ți participare la 
licitație se depun la sediul Consiliului local până 
în data de 19 iunie 1998.

Taxa de înscriere și participare la licitație de 
10.000 lei ți garanția de 10% din valoarea licitatâ 
se depun la casieria instituției.

Informații suplimentare la sediul Consiliului 
Local sau la telefon 054/713766.

DIRECȚIA GENERALA DE TORTĂ DE 
MUNCĂ Șl ȘOMAJ - JUDEȚUL 

HUNEDOARA 
OFICIUL TORȚĂ DE MUNCĂ Șl 

ȘOMAJ 
ANUNȚĂ»

Oficiul Forță de Muncă și Șomaj organizează în data 
de 25.06.1998, ora 10, licitație pentru implementarea 
unor măsuri de combatere a șomajului în județul 
Hunedoara.

Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul Oficiului 
Județean Forță de Muncă și Șomaj, Piața Unirii, nr. 2, 
etaj 2, camera 18 (d-na Boian Mihaela).

Ofertele se pot depune până în data de 23.06.1998, 
ora 16, în plic sigilat la adresa sus menționată.

Pot participa societăți, ONG-uri, fundații care au în 
obiectul de activitate și sunt autorizate să desfășoare 

^asemenea activități.

UNIVERSITATEA DE VEST 

“VASILE GOLDIȘ” ARAD 
Organizează în 25 iulie 1998 

concurs de admitere la:
E Facultatea de Medicină, singura autorizată 
din țară prin HG 294/97
S Facultatea de Drept (acreditată definitiv)
E Facultatea de Stomatologie
IE Facultatea de Marketing
E Facultatea de Științe Umanist Creștine
E Facultatea de Educație Fizică și Sport
E Colegiul Universitar Pedagogic
E Colegiul de Tehnică Dentară
E Colegiul de Marketing în Turism și Activități 
Hoteliere
E Colegiul de Asistență Socială, toate 
autorizate prin HG 294/97.
Informații privind noul an universitar 1998- 

1999 se pot obține de luni până vineri, între orele 
9-11 și 15-i7. la telefon 057-256391, int. 18. Biroul 
Relații cu publicul. Campusul Universitar, Str. 
Feleacului nr. 1.

....... — - ■ 
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comerciala
VINDE EN GROS

91
EN DETAIL

(F ------------ - ------- -------
Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și Pil melaminat, panel, ciment, var, 

geam tras și ornament, de orice tip de 
hârtie sau produse din hârtie?

Sursa este COMAT Deva S ĂT~| 
Relații la tel: 054/233137 sau la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5. 

Rețineți: Alegând COMAT Deva S.A. ■
♦ i

alegeți partenerul ideal!
L A

AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS l 

RAPORT PREț - EFECT INCREDIBIL ! 

KIZnnQ CONCEPȚIE GRAFICĂ 
COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR : 

EXPRESCOM R-. 054 - 217009 
HîISjfcPt 092 - 281882T

oo
9»

Apă mineruin

I/OM ZBO’ 
VODCĂ 30

QA< IIH A.1 Bl ÎȚI»*  
tlcrttlor cireșe negre 2O'

BIBOPȚrNI T.S I

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

Timisoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4,
tel: 056/183558;' 12455U: 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!

Hârtie igienică.
• Petr<-5tl
* ItOrgaulul

wwr ............. ................................. ...
Helnțil dopoxitul-HtajgaJBliI «llaa
Davm, «Btjr. 22 oc«>n. nr. 2 S7

Civ*  tawftateA PoiidMVM
<«12 22590-1. între orele XO-l-A.

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE : 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere 
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO «001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

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

Asigurăm transportul cu livrare imediată .

FIRME luminoase
£3 PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

£3 PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

R TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

CARTEA ADRESELOR UTILE
Se afirmă că anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere ai concurenței. 
>oi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Dacă fu vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu. 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ei.

jfc.Uf

Tel.: 056-214805, 214845, 282019

Dacă și 
concurența 

este în 
Cartea Galbenă, 

Cel puțin știi că 
la nivelul acesta 

nu a reușit 
să te întreacă.

Cartea Galbenă este marca înregistrată a S.C. SEDONA Timișoara Ia OST M. București.

Deva, Tel/Fax: 054^23.
•-Ju1
ir.1
S .

magazinele Quasar oferă acum câte un aparat de radio Grundig 
pentru FIECARE televizor cumpărat!!! •

mailto:springtime@recep.rocknet.ro
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’ - Pe a timpului lungă cărare facem
| cu toții popasuri, măsurând, înapoi și 
I înainte, destinele. Prilej de trăiri intense 

ale unor sentimente - de la temerile 
I începuturilor la bogăția sufletească ce- 
! o dă experiența, de la regretul 
| neîmplinirilor, la bucuria succesului. In 
I vreme, popasurile se răresc, iar 

distanțele primesc alte valori. Drumul 
| de îndeplinit al fiecăruia se apropie - 
■ sine die - de capăt, astăzi pentru unul, 
I mâine pentru altul - remarcă dna prof. 
I Marilena Mârza, privindu-și cu afecțiune 
* colegii.
| “Astăzi pentru unul...' Nu, astăzi, 
112 iunie 1998, pentru cinci.

Sărbătoarea încheierii anului de 
I învățământ are, la Școala “Andrei 
! Șaguna" din Deva, și momente 
I răscolitoare. Cinci dascăli încheie nu 
Idoar un nou an de învățământ, ci peste 

trei decenii și jumătate de muncă 
| demnă, onorantă în slujba instruirii, a 
J educației, a luminării minții și sufletului. 
| "Vă mulțumim cu tot respectul, stimați 
^tolegh-pențru Joț ceea_ce ati făcut în

Vă mulțumim,
r 1

școala noastră, pentru anii de probitate 
profesională cu care v-ați onorat statutul 
- aprecia zilele trecute, în fața cadrelor 
didactice, prof Gelu Minișca, directorul 
Școlii “Andrei Șaguna" din Deva. 
Mulțumesc în primul rând colegei mele, 
dna prof. Maria Secoșan, care și-a lâsat 
în această școală 30 de ani de muncă 
demnă, de viață. Calitățile dv. de om, de 
coleg, dascăl și nu în ultimul rând de 
conducător și-au pus amprenta asupra 
generațiilor de elevi, asupra rezultatelor 
și evoluției școlii noastre. Mulțumesc 
dnei prof. Elena Bocăniciu, colegă în 
adevăratul înțeles al cuvântului, dna 
iubitoare de metafore - așa cum îi stă 
bine unui dascăl de limba și literatura 
română, modestă, spirituală, ale cărei 
calități artistice au adus în colectivul 
nostru o lumină aparte. Mulțumesc dnei 
prof. Elena Drozd pentru rigurozitatea 
cu care și-a onorat profesia, pentru

dascăli dragi
munca bine făcută, pentru aportul său în 
organizarea atâtor acțiuni educative, 
pentru experiența împărtășită, pentru 
rolul de părinte asumat ca dirigintă, 
pentru implicarea deosebită în 
problemele școlii. Ii mulțumesc dlui pro*.  
Erwin Sturek pentru sprijinul real dat 
școlii noastre, pentru efortul, timpul și 
pasiunea dăruite elevilor. Tăcut, dar 
spiritual și sportiv, dl Erwin a întărit 
“sectorul” colegilor din școala noastră. 
Și nu în ultimul rând, dimpotrivă, 
mulțumesc dnei învățătoare Eugenia 
Frățilă, care și-a lâsat amprenta muncii 
asupra a patru generații de elevi din 
școala noastră. Ii mulțumesc pentru 
conștiinciozitate, corectitudine, serio
zitate profesională, pentru vocea caldă 
care a încântat și ne-a încântat..."

Sentimente de stimă, de recu
noștință. Gânduri frumoase exprimate 
cu emoție zilele trecute. Chiar și ieri,

pentru cei cinci dascăli. Iar astăzi^ 
florile ce le vor încărca brațele, vor | 
purta și rouă ochilor lor.

“Omul nu este decât măsura | 
unui drum de îndeplinit." ■

Adevărul din maxima blagiană îl " 
reamintește azi, dragilor ei colegi, dna | 
prof. Marilena Mârza: “Cu adevărat, ■ 
doamnă directoare Maria Secoșan, I 
ați fost pentru multe generații de elevi, | 
ca și pentru noi, colegii dumnea- . 
voastră, o măsură etalon a profesiunii I 
alese." |

Dascălul. Măsură - etalon. Că * 
cine altul este cel care prelucrează | 
materialul intelectual al unui copil! ■ 
Dascălul. Șlefuitor de minți și suflete. ' 
Drumul de îndeplinit ar fi rămas sec, | 
plat, dacă dumneavoastră, ■ 
educatorii, nu v-ați fi aplecat cu ■ 
dăruire asupra sufletelor, asupra | 
caracterelor a generații și generații . 
de copii. I

Vă mulțumim, dascăli dragi.
Lucia LIClUj

Depozit en gros Deva
Str. Depozitelor, incintă S.C Sapruc (fost HRUC), tel: 221424

Vinde la prețuri deosebit de avantajoase lapte și întreaga gamă de produse din 

lapte, 100% naturale și de o calitate superioară.

Extras demonstrativ de preturi:

- telemea vidată - 11.500 lei/kg;

- smântână 25% - 10.000 lei/kg;

- iaurt 200 g - 1300 lei/buc;

- lapte bătut 470 g - 2200 lei/buc.

în mnn/u/m
1

Unii așteaptă autonomia bugetară 
cu nerăbdare, alții cu teamă

(Urmare din pag. 1)

indemnizație, degrevând astfel 
bugetul de anumite cheltuieli 
salariale.

Autonomia locală de care 
se vorbește atât de mult, fără 
autonomie bugetară nu în
seamnă autonomie. în prezent 
bugetul local este prea mult 
legat de bunăvoința centrului.

Nouă, primarilor, alegătorii 
ne cer lucruri concrete: legături 
telefonice, drumuri circulablle, 
acces la mai multe posturi de 
televiziune. Rezolvarea pro
blemelor lor concrete așa cum 
se pun ele în fața fiecărui 
primar pentru că nu se 
aseamănă unele cu altele, 
aceasta asigură o legătură 
strânsă între consiliul local, 
primărie și cetățeni. Rezolvarea 
unor probleme de acest fel nu 
poate veni în condițiile depen
denței bugetare de centru.

Raporturile administrației 
locale cu reprezentanții în 
teritoriu al Instituțiilor cen
tralizate cu reprezentare în 
Județ nu sunt dintre cele mal 

^une^oțrtvIțJegH^prknarul

răspunde de ordinea și 
liniștea publică, dar cel care 
o asigură consideră că fac un 
act de bunăvoință sau de 
curtoazie dacă răspund unei 
solicitări a primarului. Aș mai 
da un exemplu din domeniul 
sanitar. Avem post liber de 
medic de circumscripție șl am 
fi dorit să-l ocupăm prin con
curs. Direcția sanitară Jude
țeană însă ne trimite un medic 
selectat după criterii pe care 
numai această instituție așa- 
zis descentralizată le știe; 
poate după criteriile clientelei 
politice. Asemenea probleme 
trebuie rezolvate prin reforma 
administrației locale”.

Octavian Tiberiu Tămaș - 
primarul comunei Tomestl.

“Ca să fiu sincer, pentru 
comune ca a noastră, cu 
economie anemică șl în 
consecință cu surse de venit 
la bugetul local foarte slabe» 
ar însemna autodesfilnțarea. 
Din punctul nostru de vedere 
deci, reforma cu segmentul ei 
autonomia bugetară nu este 
deocamdată abordabilă”.

(Urmare din pag. 1)

vechea piață a fost cândva o 
piață, că în ultima vreme 
ajunsese o ruină; chiar și atunci 
când funcționa, nu toți produ
cătorii o foloseau, cei mai mulți 
vânzăndu-și mărfurile pe 
marginea străzii din preajma 
clubului.

Că la noua piață lucrările au 
stagnat, că aceasta are un 

șantier, am văzut cu 
'lăsării noastre la fața 

/oc_ am ziua de 8 iunie a c.

nu ne vrea
(Urmare din pag. 1)

garantate ia unele produse 
agricole este greu de 
presupus că UE va fi dispusă 
să accepte ca o mare parte din 
această sumă să fie dirijată 
spre aducerea ia aceiași stan
dard a agricultorilor din 
Polonia și Ungaria. La acest 
capitol este de menționat 
făptui că Polonia, în discuțiile 
preliminare de aderare, a 
propus, nici mai mu it nici mai 
puțin, decât să se accepte 
coexistența a două moduri 
concrete de practicare a 
agriculturii, respectiv unui ce 
intră în concurența euro
peană, iar altul de protecție a 
producției agricole autohtone, 
având în vedere că o 
însemnată parte dintre 
gospodăriile producătorilor 
agricoli se situează doar la 
nivelul producției de sub
zistență. Punând în balanță o 
asemenea situație cum este 
cea existentă în țara noastră, 
nicî pe departe neputându-ne 
compara cu nivelurile de

producție agricolă și de 
productivitate realizate în 
țările candidate pentru 
primul val, este ușor de 
constatat că nu putem emite 
nici un fel de pretenții să ne 
integrăm înaintea țărilor cu 
economie ce implică eforturi 
financiare mai reduse din 
partea comunitarilor.

Evident că nu este un 
moft a! “celor 15” de a pune 
bariere artificiale sau de a 
închide ușa în nas 
candidaților, dar nici nu este 
de conceput să accepte 
concesii privind aderarea în 
UE a unor țări care au numai 
dorința de a se integra, fără 
ca eforturile și rezultatele 
practice din economie să fie 
convingătoare, să ateste o 
astfel de opțiune. Cu alte 
cuvinte, noi vrem Europa, 
însă ea, în ciuda poziției 
geostrategice favorabile de 
care facem atâta caz, nu ne 
dorește deocamdată.

“Lucrările au stagnat din lipsa fondurilor”
Pomii tăiați n-au mai fost 
transportați din acel spațiu și, 
împreună cu molozul de pe 
alocuri, creează o imagine 
sumbră. •

l-am relatat și dlui primar loan 
Bașa conținutul scrisorii, cât și 
constatările la fața locului. 
Dumnealui ne-a spus:

"în urmă cu un an și jumătate 
s-a trecut la strămutarea pieței 
într un alt loc, la propunerea 
locuitorilor din Gurabarza, după

ce aceasta a fost discutată și 
aprobată de consiliul local. S-a 
trecut la strămutareâ pieței prin 
forțe proprii. Locul vechii piețe va 
fi luat de o stație PECO, a cărei 
construcție va începe în iunie - 
iulie a.c..

Lucrările au stagnat la noul 
amplasament din cauza lipsei 
fondurilor, dar începând cu ziua 
de sâmbătă vom pregăti două 
mese, unde se vor putea vinde 
lactate în condiții igienice.

Interesul nostru este să se facă 
ceva frumos, dar numai cu 
răbdare. Până la finele acestui 
an, piața va fi dată parțial în 
folosință. Asigurăm cetățenii că 
există bunăvoință din partea 
primăriei, a consilierilor, să se 
realizeze utilități frumoase și 
durabile în Gurabarza, în 
localitățile ce • parțin 
"Crișciorului". Dar, rând pe 
rând, cu răbdare și funcție de... 
bani".

Banca Agricola S.A.
Deva

Vinde la licitație următoarele imobile:
> Casă, anexe, curte, grădină, situată în sat 

Hărțăgani, nr.110; preț de pornire: 25 milioane 
lei;

>Casă, anexe, curte, grădină, situată în sat 
Sulighete, nr.148; preț pornire: 75 milioane lei.

Licitația se va desfășura în data de 17 iunie, 
ora 10, laBiroulexecutoruluijudecătorescdela 
Judecătoria Deva.

De asemenea, vinde la licitație:
^Tractoare V650, remorci, buncăr, benă, lista 

de utilaje și prețurile de pornire aflându-se 
afișată la Banca Agricolă Deva.

>Combină C12 în stare de funcționare;
^Solarii tip tunel și sere reci de sțiclă.
Licitația șe va desfășura în data de 18 iunie, 

ora 10, laBiroulexecutoruluijudecătorescdela 
Judecătoria Deva. Informații la tel: 054/216265.

S.C. "CASIAL"
S.A. Deva

Angajează prin concurs:
sef Serviciu contabilitate.

Condiții:
1. Studii superioare de specialitate 

economică;
2. Vechime minimă 10 ani, din care 5 ani în 

activitate de contabilitate;
3. Vârstă maximă: 40 de ani;
4. Limbi străine: engleza sau germana;
5. Alte condiții: operare PC.
Relații suplimentare la tel: 054/213140, 

213141, 213142 - int.194, 195.

WiCUVÂNTUL
* LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 

Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

VOPSELE AUTO POLIURETANICE
METALIZATE SI NEMETALIZATE*

OFERTĂ 
EXCEPȚIONALĂ! 
CELE MAI MICI 
PREȚURI DE PE 

PIAȚĂ

SE EXECUTĂ LA COMANDĂ 
DUPĂ CATALOG DE CULORI 

IN NUANȚA DORITĂ.

> MATERII PRIME IMPORT 
ITALIA

> REZISTENȚĂ MARE LA 
AGENȚI ATMOSFERICI

> CALITATE LA STANDARDE 
EUROPENE.

VOPSELE LAVABILE - MURAL CASA - TIESSE
PENTRU ZUGRĂVELI MODERNE, CALITATE EXCEPȚIONALĂ, 

LA CELE MAI MICI PREȚURI DE PE PIAȚĂ

VI LE OFERĂ:
MAGAZINELE VALENTIN

1. în Deva, zona Casei de Cultură
2. Str. Libertății, bl. D1 parter (zona gării)

Pentru vânzări en-gros - reduceri substanțiale
și transport gratuit.

Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 -19 șl 
sâmbăta Intre 9 -13. Telefon: 054-216160.'

S.C. “MW” S.A.
Cu sediul in Hunedoara, str. Carpați, nr.92 

Organizează
Licitație publică deschisă cu strigare conform 

prevederilor O.U.G. nr.88/1997, aprobată prin Legea 
nr.44/1998 și N.M. aprobate prin H.G. 55/1998, pentru 
vânzarea cu plata integrală a următorului activ:

Magazin nr.23 - situat în Hunedoara, str. Libertății, 
nr.10, obiectul de activitate: mărfuri alimentare și 
nealimentare.

Prețul de pornire: 420.000.000 lei.
La prețul de adjudecare TVA-ul de 22% va fi 

suportat de către cumpărător.
Licitația va avea Ioc în data de 02.07.1998. ora 

15,30, la sediul societății.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va 

organiza cea de-a doua ședință a licitației în data de 
10 iulie 1998. ora 15,30 la sediul societății.

Dosarul de prezentare a activului poate fi 
procurat contra sumei de 1.000-000 lei, zilnic, de la 
sediul societății între orele 10-14.

Relații privind activul ce urmează a fi vândut se 
pot obține la tel: 054/711296, de la directorul 
societății Opric Gruia și contabilul șef Vlaic Maria.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor 
depune la sediul societății, până la data de 02 iulie 
1998, ora 14,30, documentele prevăzute de legislația 
în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii 
dosarului de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria 
societății sau în contul nr. 251100983010525 
deschis la BRD Hunedoara taxa de participare de 
500.000 lei și vor face dovada consemnării la 
dispoziția societății S.C. CERINAFRUCT S.A. a 
garanției de 3% din prețul de pornire a licitației, 
respectiv 12.600.000 lei.

Terenul aparține Statului, după.obținerea titlului 
de proprietate urmează a fi vândut conform 
prevederilor legale prin negociere directă a 
cumpărătorului de activ.
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