
La redacție am primit 
o scrisoare

Este trimisă din satul 
Abucea, comuna Dobra, și 
expeditorul ei avertizează: 
“...minora Adriana Popa, în 
vârstă de zece ani, și sora ei 
mai mică, Mihaela, care 
locuiesc cu tatăl lor în sat, pe 
strada Lugojului, au fost 
abandonate de mama lor când 
erau micuțe. Noi, cele 17 familii 
din Abucea, ne-am consultat, 
uneori pe tarlaua agricolă, 
alteori la ieșirea din Biserică, 
și am ajuns la concluzia că 
aceea care le-a părăsit a fost 
obligată să ia această

Doua fetițe parasite și neglijate
hotărâre, dureroasă pentru o 
mamă. Aceste două suflete 
nevinovate trăiesc în mizerie, 
foame și proastă creștere. 
Este cazGI să se facă o 
cercetare și să fie luate măsuri 
de ocrotire. Tatăl lor le 
neglijează pe fetițe, în casă 
este mizerie, dar paharul nu 
lipsește. Vă rugăm să veniți la 
fața locului și să stați de vorbă 
cu oamenii din sat.”

îndemnați de această 
scrisoare, am pornit la 
cercetarea cazului.

La Primăria Dobrei 
situația se cunoaște

Dl lacob Mircea Comșa, 
primarul comunei, ne-a spus că 
situația celor două surori este 
cunoscută și ea se datorează 
faptului că mama lor le-a 
părăsit, iar tatăl este prieten 
foarte apropiat al alcoolului și, 
din această pricină, neglijează 
creșterea și educarea lor. 
Interlocutorul ne-a mai spus că 
între dl Popa și vecinul său sunt 
permanent conflicte din pricină 
că terenul ce l-au cumpărat cu 

mai multă vreme în urmă n-a 
fost delimitat precis. Cu privire 
la această situație, primarul 
Dobrei a opinat că ar trebui 
chemați la fața locului experți 
care să stabilească precis câtă 
suprafață de teren îi revine 
fiecăruia dintre cei doi.

Revenind la tema anchetei 
noastre, dl primar l-a desemnat 
pe dl Mircea Simoc, secretarul 
consiliului local, să ne ajute în 
cercetările noastre, ceea ce 
domnia sa a acceptat, 
însoțindu-ne în deplasarea 
noastră în satul Abucea. 

înainte de plecare înspre 
acolo, dl Simoc ne-a spus:

- într-adevăr, cele două fete 
sunt într-o situație grea. 
Trăiesc în mizerie, nu 
întotdeauna au ce să 
mănânce. Asta fiindcă mama 
lor nu se interesează de ele, 
iar tatăl este așa cum zicea și 
dl primar.

Ce spun oamenii din 
Abucea

Dna Domnica Haneș, 
vecină: “El cumpără ouă, iar de 

la mine ia lapte pentru fete, că 
ceva trebuie să mănânce. Aici 
s-a stabilit de doi ani. A avut 
mai multe muieri și are și alți 
copii... uneori cea mai mică 
stă și plânge singură, cu cea 
mare pleacă peste tot. Mama 
fetelor este la Vărmaga, stă cu 
un bătrân. Le-a trimis la fete 
bani, dar el i-a refuzat ..Bea, 
e prăpădit rău. Fetele mai stau 
și flămânde... cred că ar trebui 
luate de la el, după părerea 
mea."

Anchetă realizată de 
Estera SÎNA, 

Traian BONDOR
(Continuare în pag. 8)
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Din sacul plin cu prumisiuni...
Speculând slăbiciunile 

electoratului, aleșii 
desemnați să conducă 

destinele națiunii, după ce 
își văd sacii în căruță, 
făcând fel și fel de 
promisiuni, care mai de care 
mai amăgitoare, sunt 
apucați parcă de amnezie. în 
calitate de alegători nu 
trebuie să facem eforturi 
deosebite pentru a ne re
aminti cam cu ce promisiuni 
am fost pricopsiți după 
1990. Celor de la orașe li s-a 
spus că vor avea case, 
locuri de muncă, străzi 
asfaltate și curate, ce mai 
încoace și încolo, condiții de 
viață la standarde occi
dentale... N-au fost uitați nici 
cei din mediul rural, unde 
urma să se reverse numai 
lapte șl miere, cu dotări 

agricole moderne, cu lumină 
în toate casele, cu drumuri 
dacă nu asfaltate, măcar 
pietruite, cu animale de rasă, 
bogăție de recolte, credite 
cu dobânzi minime, copii 
bine instruiți, profituri 
substanțiale și o viață lipsită 
de griji.

între astfel de idealuri și 
realitate există însă o 
prăpastie de netrecut, grija 
aleșilor propulsați în fotoliile 
sus puse fiind aceea de a-și 
atinge mai întâi propriile 
interese, iar apoi de a găsi 
“motivații” pentru neîmpli- 
nirile în folosul obștii. Dacă 
poporul s-a sacrificat destul 
până acum, iată că a sosit 
vremea - s-a promis în 1996 
- să se mai sacrifice și 
conducătorii. S-a întâmplat 
sau nu așa, asta o poate 

constata fiecare alegător pe 
propria piele.

Cea mai elocventă do
vadă a spiritului de “sacri
ficiu” de care sunt capabili 
aleșii, în special partea de la 
putere, o reprezintă pro
punerile pentru noua 
salarizare în vederea alinierii 
și corelării câștigurilor cu ale 
funcțiilor similare din alte țări 
- pentru președinție, guver
nanți, parlamentari și multe 
alte funcții bugetare im
portante - care sfidează și vin 
în totală contradicție cu 
situația critică, disperată am 
putea spune, cu sărăcia în 
care se zbat cei mulți și 
neajutorați de al căror vot s- 
a profitat din plin. După ce- 
și trag salarii grase, de la 9- 
10 milioane în sus, cât încape 
în buzunarul lor niciodată 

sătul, parlamentarii și 
guvernanții sunt cât se 
poate de harnici în privința 
călătoriilor peste hotare pe 
banii contribuabililor, 
întrecându-se în a realiza 
o notă cât mai consistentă 
de deplasări, unele rămase 
doar ca simple amintiri 
personale, fără nici o con
tribuție reală la schim
barea lucrurilor în dome
niile de activitate vizate de 
nesfârșitele vizite peste 
mări și țări.

Din sacul plin cu pro
misiunile ce s-au făcut, 
multe îi vizau și pe 
producătorii agricoli. Fără 
a face inventarul acestora, 
este edificator să ne

Nicoiae TÎRCOB

(Continuare in pag. 8)

Cu mașina furată au căzut în prăpastie
La număr sunt patru. Toți elevi. Este vorba de Andrei Dunca, Dorin 

Almași, Edmond Petrișor și Lucian Bene. Primii trei învață școală (cât 
oare?) la Liceul Industrial Nr. 1 din Lupeni, de unde sunt și de loc - iar 
Lucian la Liceul Agricol Hațeg.

Nu de multă vreme, t/ăieții au fost condamnați pentru comiterea 
infracțiunilor de furt calificat, conducere fără permis și părăsirea locului 
accidentului. Lucian Bene a scăpat cu condamnare numai pentru furt 
calificat, la auziți povestea lor.

Intr-o seară, cei patru prieteni s-au întâlnit la garajul tatălui lui Dunca. 
Aici, după ce au consumat alcool și-au zis că nu le-ar strica o plimbare 
cu mașina. Se hotărăsc așadar să fure un autoturism. Pentru a pune în 
aplicare acest lucru, Andrei ia cheile de la mașina tatălui său, după care 
pornesc la drum.

Pe o stradă au găsit parcat autoturismul HD - 02 - MRM, proprietatea 
lui Gheorghe Florea. Folosindu-se de cheile sustrase, Dunca a deschis 
mașina, după care, prin impingere, au pornit-o. Deși nici unul nu avea 
permis de conducere, au urcat și au plecat. La volan - Dunca. S-au 
plimbat ei o vreme prin Lupeni, apoi au luat calea spre Vulcan. S-au 
întors și au mers la o discotecă din Uricani. La întoarcere au mai luat 
câțiva tineri în autoturism. Nu le-a fost destul. Au mers la Valea de Pești, 
apoi au pornit spre Cabana Straja. în tot acest timp, la volan s-au 
perindat mai mulți.

Pe drumul spre cabană, Dunca, el aflându-se la volan în acel 
moment, a pierdut controlul volanului. Rezultatul: autoturismul s-a 
răsturnat într-o prăpastie.

Ca prin minune, ocrotiți de șansă, băieții au scăpat doar cu câteva 
zgârieturi. Au lăsat mașina și au fugit victorioși. Evident, poliția le-a dat 
de urmă. în proces, Gheorghe Florea, proprietarul mașinii, s-a constituit 
parte civilă cu 16.000.000 de lei.

Cine scoate banii?
___________________________________________V. NEAGUj

Vila “Venus” din Deva.
Foto: Pavel LAZA

Sunt oameni ce nu știu 
de noua Lege a sănătății

într-o zi cu soare, la 
Dispensarul medical al comunei 
Dobra era o liniște de mănăstire 
la ora rugăciunilor de seară. Dna 
dr. Daniela Bena se afla, ca să 
zicem așa, în șomaj. Am 
întrebat-o: -

- Unde sunt pacianțîî?
- La câmp, la sapă, la coasă. 

Au mult de lucru în aceste zile 
frumoase.

Știam că la dispensarul din 
Dobra lucrează doi medici - dna 
Daniela și dna dr Natalia 
Corceag. Am continuat discuția 
cu dna Daniela întrebând:

- Câți locuitori are Dobra ?
- în jur de 3800.
- Dintre aceștia câți aveți 

înscriși pe lista dvs?
- Peste 1600.
- Șl restul?
- S-au înscris pe lista colegei 

mele. Dar să știți că la 
Dispensarul medical din Dobra 
sunt arondați și locuitorii comunei 
Bătrâna, în jur de 400.

- S-au înscris toți cetățenii 
Dobrei și Bătrânei pe lista 
medicului de familie?

- Nu. Unii, și nu puțini, mai 
ales cei din satele de munte 
îndepărtate, nu știu de existența 
Legii asigurărilor sociale de 
sănătate. Fiindcă unii nu coboară 
cu lunile din satele lor. Alții o 
neglijează.

Perioada întocmirii 
listelor s-a încheiat. Ce se va 
întâmpla cu cei ce nu și-au 
a ies medicul de familie?

- Vor fi înscriși la prima 
consultație medicală, în mod 
automat, de medicul ce le 
acordă asistența medicală. Eu 
cred că aplicarea noii legi a 
sănătății va dura mult și nu va fi 
ușoară. Va dura timp până 
oamenii vor înțelege noul sistem 
de asistență medicală și cum 
trebuie să procedeze atunci 
când au nevoie de medic.

Interlocutoarea ne-a mai 
spus că la Dobra există condiții 
foarte bune pentru acordarea de 
consultații, dispensarul de aici 
fiind renovat în anul trecut. 
Există două cabinete pentru 
medici, sală de tratamente, cabi
net stomatologic, săli de 
așteptare bine dotate toate, deși 
îmbunătățirea dotării este de 
actualitate și în continuare. Prin 
grija Primăriei se vor amenaja 
puncte medicale și în satele 
Lăpușnic și Roșcani pentru mai 
buna organizare a consultațiilor 
medicale, pentru apropierea 
asistenței de cei ce au nevoie 
de ea.

Traîan BONDOR
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j Mondial de ' 
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I • Azi, 17 iunie, se des-|
| fășoară meciurile de fotbal

CHILE-AUSTRIA (ora 18,30) 
și ITALIA - CAMERUN (ora 
22,00). Ambele partide se 
transmit în direct la TVR1.

în paginile 2 și 3 de azi
|SPORT
| ■ Cronica meciului |
| ROMÂNIA-COLUMBIA 1-0 | 
■ și relatări de la întâlnirile ■ 

ANGLIA - TUNISIA 2-0 și
1 GERMANIA-SUA 2-0.
L________________________ J
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imi place că avem o viață 
politică vie și tumultuoasă. Gust 
sarabanda de polemici născută 
pe altarul talk-show-urilor 
televizate, unde "bunătatea de 
gură" se răsplătește cu doze 
suplimentare de popularitate. Aș 
da un bonus, la impresia 
artistică, și pentru opera bufă 
creată ad-hoc de câte ori 
gospodăreștile manopere de 
contrabandă ale unor repre
zentanți la vârf din sfera 
politicului sau a serviciilor 
"speciale" sunt date publicității 
de o prea invidioasă “con
curență".

Demn de condamnat este 
faptul că toată această 
vânzoleală, furnicată de intrigi, 
șoapte otrăvite, furii disimulate 
și trădări meșteșugite, se 
consumă» steril, neproductiv, 
pentru România și implicit 
pentru cetățenii ei. Nu există 
acel scop nobil despre care se 
spune că scuză mijloacele. Și 
atunci mijloacele nu pot fi 
scuzate. în această perspectivă, 
lupta politică la noi nu poartă 
marca nobilă a unui pugilism plin 
de tehnicitate, fiind percepută ca 
o încăierare vulgară pentru 
ciontul puterii. în opt ani de zile, 
politicianul român nu a învățat 
și nu știe să conducă, să 

administreze, orientat, procese, 
și fenomene ce se manifestă în 
economia și în societatea 
românească, ce să mai vorbim 
de subtilitățile politicii inter
naționale. Politicianului român de 
opt ani îi plac doar "jucăriile" 
acestui statut-salarii, jongleriile 
mercantile cu influență și 
mașinile de lux, îi place să 
domnească peste nevoile 
"mujicilor" pe care ar vrea să-i 
țină scufundați în mizerie și 
ignoranță în tradiția bine
cunoscută de-a lungul erei roșii. 
Cetățeanul român este singurul 
dintre locuitorii fostului lagăr so
cialist care nu-și poate citi 
dosarul de la securitate, iar 
proprietarul român ce și-a 
pierdut averea în zorii 
comunismului nu poate nici 
acum să-și reintre în drepturile 
sale, situație tot unicat în fostul 
bloc sovietic. Nu putem da vina 
pe faptul că influența "marelui 
urs" a fost mai puternică la noi și 
deci inerția la întoarcerea spre 
vest ar fi mai mare. Bulgaria 
demonstrează, în mai puțin de 
un an, că această scuză nu e 
decât un pretext pentru 
ascunderea neputinței sau a rea- 
voinței în aplicarea de măsuri 
reformatoare. Apoi sunt voci 
care elogiază experiența politică 

a personalităților care, la 
1989, au declarat trecerea 
pârleazului ce despărțea 
statutul de nomenclaturist
P.C.R. de cel de politician al 
stângii. Foarte bine, numai că 
schimbarea părului nu a 
generat și pe cea a năravului, 
aceasta însemnând nota 
patru la reformă și 
restructurare economică. Și 
când ne uităm cine a fost 
managerul reformei eco
nomice în Ungaria, ni se 
zbate în gând o concluzie 
dureroasă pentru noi: ungurii 
au avut politicieni de stânga 
cum n-am avut noi de dreapta 
niciodată.

Saturați de acest drum 
aglomerat cu hârtoapele 
dezamăgirilor acumulate în 
opt ani și neîntrezărind o altă 
alternativă viabilă, ne luăm 
capul în pumni și așteptăm 
potopul. Totul ne pare, deja, 
fără rost, atâta timp cât o 
economie sleită pe vechi 
structuri lasă sărăcia să 
genereze efectele ei nefaste 
și de necontrolat: corupție, 
evaziune fiscală, arierate, 
lipsă de autoritate publică și

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)
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O BERBEC
Doriți să vă deplasați 

oriunde, pentru a evita 
monotonia. Sunteți sim- 

I patic, piacut celor cu care 
veți pleca în excursie. Va fi 
un moment prielnic pentru a 
?ga noi prietenii.

O TAUR
Divergențele de opinie 

•j persoanele de sex opus 
vei marca puternic. N-ar 

■lus ca partenerul de 
să vă aducă la 

lintă ceva.

GEMENI
■ ă este în continuare 

dar faceți față situației, 
iergia fizică vă este la 

um'mum; trebuie să vă 
.«U Ultil.

O RAC
Veți cheltui bani pentru a 

vă plăti niște datorii, ceea 
ce vă încurcă planurile, dar 
vă ușurează sufletul. Acasă 
s-ar putea să apară proble
me pe care ar fi bine să le 
rezolvați.

O LEU
Ați avea de făcut dru

muri, dar comoditatea vă 
împiedică. Nu-i cazul să 
forțați nota; vă puteți per
mite un ritm mai lent. 
Răspunsul așteptat întârzie 
să apară.

□ FECIOARĂ 
încercați să vă exprimați

nemulțumirile în fața unor 
prieteni; în felul acesta ați 
putea afla o soluție inge
nioasă pentru a le rezolva. 
Nu-i momentul să începeți o 
nouă acțiune.

O BALANȚĂ
Este posibil să vă găsiți 

un asociat sau să cu
noașteți o persoană care vă 
va deveni prieten de 
încredere. Atenție la tot ce 
spuneți, altfel riscați o 
surpriză mai puțin plăcută.

© SCORPION
? Nu vă vedeți capul de 
■ treburi și de aceea sunteți 
j iritat.De acolo de unde nu 
: vă așteptați vă va veni un 
ajutor excelent care vă va 
scoate la liman. Nu uitați de 
telefon.

□ SĂGETĂTOR
Sunteți foarte cooperant 

j azi, dar și destul de ferm; 
profitați de ocazie și dez
bateți problemele impor

tante din căsnicie.

Z> CAPRICORN
4 Canalizați-vă energia în 
scopuri constructive, altfel 
nu vă veți alege cu mare 
lucru. Profitând de farmecul 
Ipersonal, veți avea câștiguri 
în sfera relațiilor afective și 
în domeniul financiar.

O VĂRSĂTOR
| Veți primi o aprobare de 
bursă sau un rezultat pozitiv 
la un examen. Partenerul de 
viață va avea o realizare; 
.această mică victorie va 
trebui sărbătorită.

© PEȘTI
‘ Se va consemna un 
eveniment important în 
familia dv. Achiziționarea 
unui obiect de valoare va fi 
o bucurie pentru toată 
lumea. Nu vă agitați prea 
mult, căci starea sănătății nu 
este dintre cele mai bune.

Raliul Clujului ■ etapa spectaculoasă 
din Campionatul Național

Organizat pe un traseu 
măsurând peste 400 km 
desfășurat în 2 zi.le/etapă, 
Raliul Clujului a reunit la 
start 44 de echipe din 
întreaga țară. Competiția de 
la Deva a avut sarea și 
piperul concursurilor auto, 
cu abandonuri specta
culoase, cu mașini avariate 
și ieșiri în decor, dar mai ales

f CONCURSURI 
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SPORTIVA

în stațiunea balneocli
materică Moneasa din județul | 
Arad s-a desfășurat ediția a i 
XXXV - a a “Cupei Zarandului” ] 
și Etapa Campionatului Național | 
la Orientare Sportivă, concurs la I 
care au participat și sportivi ! 
deveni, componenți ai secțiilor I 
de orientare din cadrul Palatului | 
Copiilor Deva și Asociația ! 
Sportivă “CONDOR". I

La acest concurs au parti- | 
cipat sportivi și sportive din 16 j 
județe ale țării. I

O comportare remarcabilă la | 
această ediție au avut sportivii . 
deveni Dohotariu Gabriel și I 
Firescu Florin, care au obținut | 
locul I, respectiv locul II la ■ 
categoria masculin 21 ani și I 
sportivii Momeu Roxana, Șc. | 
gen. nr. 2, categoria F 14 ani și ■ 
Kelemen Mihai, Liceul Minier > 
Deva, categoria M 14 ani, | 
sportivi ce au reușit clasarea în ■ 
primii 10.

Apoi, între 6-7 iunie 1998, în | 
zona Cabanei Căprioara și în ■ 
organizarea Inspectoratului • 
Școlar Hunedoara și Palatului | 
Copiilor Deva s-a desfășurat i 
Campiona tul Județean Școlar de * 
Orientare Sportivă. La acest | 
concurs au participat elevi și I 
eleve ai școlilor și liceelor din ! 
orașele Deva și Hunedoara. I 
Primilor clasați la fiecare I 
categorie de vârstă le-au fost ! 
înmânate titlurile de campion I 
județean, alături de diplome și | 
premii în bani.

Totodată, elevii și elevele I 
clasați pe locul I la fiecare | 
categorie de vârstă vor benefi- . 
cia pe timpul vacanței de 10 zile I 
de “odihnă activă” într-o Tabara | 
de Orientare, sejur oferit gratuit ■ 
de Ministerul Educației celor mai ' 
valoroși sportivi la această | 
ramură de sport din fiecare județ. ■ 

Prof. Florin FIRESCU 1
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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) 13.00 Ultimele 
știri (s/r) 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 15.00 Tradiții 17.30 Sun
set Beach (s, ep. 238) 18.20 
Fotbal: Chile-Austria (d) 
20.25 Doar o vorba 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)

TVR 2
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 

cu evoluții de înaltă clasă.
Campionul național 

Constantin Aur s-a impus 
net câștigând detașat și 
această etapă a Cam
pionatului Național.

Mihai Leu, după victoria 
obținută la Timișoara când a 
debutat pe un Ford Ka, a 
preferat să concureze pe o 
Dacia Nova de serie. Chiar 
dacă în prima zi, la Cluj- 
Napoca, pilotul hunedorean 
a avut dificultăți cu cutia de 
viteză, el a reușit să se 
impună la clasa “N” unde a 
câștigat etapa a lll-a a 
Campionatului Național și își 
păstrează șansele pentru un 
loc pe podiumul de premiere 
din finalul sezonului.

Dacă la Timișoara, 
automobilul Ford Ka nu l-a 
ascultat pe Valentin Banciu, 
care concurează pentru 
As.Sp. “V.B. Motor Asar 
Deva”, etapa de la Cluj a fost 
una în care pilotul

Lotul Corvinului se reunește la 22 iunie
în

- Cum caracterizați jocul 
echipei hunedorene 
campionatul trecut?

- Pot să caracterizez evoluția 
Corvinului Hunedoara ca bună îh’ 
retur și mulțumitoare în tur. Pot să 
argumentez acest lucru prin faptul 
că echipa în tur a acumulat un -4. 
la adevăr iar în retur a realizat un 
+3 la clasamentul adevărului. Ca 
joc, comportamentul echipei îh 
retur a fost net superior celui din 
tur atât în ceea ce privește 
susținerea jocului din punct de 
vedere tehnic, al schemelor de joc 
cât și ai evoluției atacanților, care 
în retur au marcat mai multe goluri, 
în special prin Marius Păcurar care 
a înscris nu mai puțin de 6 goluri. 
Acest jucător este dorit de multe 
echipe și în special de Rapid 
București.

- Care din compartimentele 
echipei s-a dovedit a fi cel mai 
bun?

t în afară de partida din etapa 
a 32-a de la Pitești, considerat un 
joc de vacanță, comportamentul 
forte al echipei noastre a fost pe 
bună dreptate apărarea. Aș mai 
remarca aici forma bună arătată 
de-a lungul campionatului de: 
Ceclan, Dinu, Haidiner, Sterean, 
Chezan, Costăchescu, Procorodie

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 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei!-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)

ANTENA 1
•

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. 

hunedorean și-a luat 
revanșa. După un parcurs 
constant și cu victorii în 
câteva probe speciale, 
Valentin Banciu a reușit să 
câștige cu peste un minut 
competiția din “Cupa Ka” 
și are speranțe pentru 
locul I atât la Baia Mare cât 
și la lași.

Din păcate, brădeanul 
Mihai Câmpeanu a fost 
obligat să abandoneze la 
Cluj-Napoca din motive 
tehnice, cutia de viteze 
dând de furcă echipajului 
încă din prima, probă 
specială.

Calendarul compe- 
tițional fiind în derulare, 
sperăm ca piloții care au 
fost menționați mai sus să 
evolueze la fel de birje și 
spre finalul returului să 
obțină rezultate remar
cabile.

Nicolae GAVREA

și din generația care vine, acest 
tânăr Șandor, care datorită 
calităților sale a devenit într-un 
'imp destul de scurf titular al 
echipei.

- Se alide că Marcel Șandor 
arfi semnat pentru Universitatea 
Cluj - Năpoca?

- Eu personal am avut o 
discuție cu el și și-a exprimat
r"

Convorbire cu Vasile Tătar - președinte 
executiv al FC Corvi nul Hunedoara

■
dorința să evolueze în continuare 
la Corvinul și urmează să încheiem 
cu Șandor un contract pe 2 ani.

- Ați remarcat o serie de 
jucători din lot...

- Pot să afirm că întregul lot a 
avut o comportare bună, 
răspunzând aproape exact la 
cerințele antrenorului Florea 
Văetuș. Corvinul a dat dovadă 
matură și în joc. Iar pentru noul 
sezon aproape toți componenții și- 
au exprimat dorința de a evolua în 
continuare la Hunedoara, urmând 
ca în urma discuțiilor cu fiecare 
jucător să încheiem, până la 1 iulie, 
contractele.

- Legat de conducerea 
tehnică ce puteți spune?

Canada/Noua Zeelandă 
1993, p. II) 22.45 Știri/Sport 
23.00 Tropical Heat (s, ep. 7)
23.45 Talkshow sportiv cu B. 
Tudor

PRO TV
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

karate, cupă la care

De curând, a avut loc la 
Alba lulia Cupa Gemina la 

a 
participat și Clubul Dacia
Orăștie. La competiție au 
evoluat cluburi din 
Hunedoara, Sibiu, Alba și 
Cluj. 16 dintre sportivii 
orăștieni s-au clasat pe 
primele trei locuri la diferite 
categorii de vârstă. Astfel, pe 
locul I la kumite s-au clasat 
Diana Trosan, Sanda Firidon 
și Oana Coșbuc. La kata 
Miruna Socol, Mihai Hossu și 
Ana-Maria Șerban au ocupat 
de asemenea locul I.

Pe locul II la kumite s-au 
clasat Mihai Hossu, Miruna 
Socol și Gabriel Orghici, iar 
la kata Robert losifescu și 
Loredana Mocean.

Locul III a fost obținut la 
kumite de Vlad Danciu, 
Loredana Mocean și lulia 
Dănescu, iar la kata au urcat 
pe treapta a lll-a a po
diumului Karli Ciolan și 
Adriana Solomon.

Bravo sportivilor de la 
JJacia! (C.P.)______________

- Consiliul de administrație al 
clubului a hotăiât să încredințeze 
pe Florea Văetuș în continuare ca 
antrenor principal, iar ca secund 
urmează ca în cel mai scurt timp 
să fie desemnat cineva.

- Când se va reuni lotul și 
cum arată programul pregătirilor 
pentru noul sezon fotbalistic?

__________________________/
- Se preconizează reuniunea 

lotului pe data de 22 iunie și până 
la 2 iulie toți jucătorii urmează să 
treacă testul medical apoi să 
parcurgă o etapă de readaptare la 
efort. Această acțiune se va 
desfășura la baza sportivă proprie 
a clubului. Urmează apoi o a doua 
etapă de pregătire centralizată, în 
perioada 3-12 iulie, localitatea nu a 
fost desemnată, intrând în calcule: 
Sovata, Băile Felix, Herculane, 
Cinciș, Miercurea Ciuc, urmează să 
decidă consiliul de administrație al 
clubului. între 13 iulie - 25 iulie este 
a treia etapă a pregătirilor 
concretizată cu disputarea unor 
jocuri amicale cu echipe puternice 
pe care urmează să le stabilim.

PRIMA TV
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 
(ta!kshow/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 Un 
alt început (s, ep. 3) 21.15 în 
căutarea fericirii (dramă SUA 
1992) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

ACASĂ
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

Cupa 
Federației la 

popice - 
etapa finală

Arena de popice din 
Hunedoara a găzduit etaDa 
finală a CUPEI FEDERAȚIEffai 
această disciplină sportivă. ,Au 
participat în întrecerile, 
individuale cei mai buni cădeți 
și cadete care au acumulat 
puncte în celelalte etape.

în finalul acestei ediții locul 
I a revenit la feminin sportivei 
Cosmina Dumitru - Con-, 
structorul Galați - cu 1696 p d . 
urmată de Alexandra Lingurar - 
(DUCTIL SIGMA Buzău) -1694 
p.d. și de Geanina Dumitru 
(Const. Galați) -1616 p.d.

La masculin s-a impus 
Cătălin Cazacu (FORESTA 
Tălmaciu) - 1754 p.d., urmat de 
Bogdan Căenar (RULMENTUL 
Brașov) -1736 p.d. și de Bogdan 
Prodan (SIDERURGICA 
Hunedoara) -1716 p.d.

în perioada 20-21 iunie a.c., 
la Hunedoara se vor desfășura 
întrecerile din cadrul turneului 
"TOP 12”, la care participă1 
seniori și juniori atât ia feminin 
cât și la masculin. Până aturfei; 
se află în pregătire centralizată 
în municipiul de pe Cerna lotul 
reprezentativ de cădeți al 
României.

!

N. GAVREA

■»

Și la 1 august începe 
campionatul când vom întâlni 
pe teren propriu pe Inter Sibiu, 
echipa sibiană a fost 
întotdeauna un adversar 
incomod pentru Corvinul.

- Ce jucători noi ar putea 
evolua la Hunedoara?

- Ne gândim la Decuseară, 
Beloia, Angelo Foaie toți de la 
Gloria Reșița. Urmează ca în 
cursul săptămânii acesteia să 
discutăm cu conducerea 
grupării reșițene despre aceste 
eventuale transferuri.

- Aș vrea să vă rog ca în 
finalul discuției noastre să ne 
spuneți care este obiectivul 
echipei Corvinul Hunedoara 
pentru noul campionat.

- Eu zic o clasare în primele 
1-6 locuri, dar acest lucru 
depinde în primul rând de 
generosul nostru sponsor SC 
Siderurgica SA Hunedoara, 
manager general dl ing. 
Gheorghe Pogea căruia ne face 
plăcere să-i mulțumim încă o 
dată pentru sprijinul substanțial 
acordat clubului, prezența 
domniei sale alături de echipă 
a fost benefică, băieții fiind altfel 
motivați în joc.

Viorei NiCULA

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)

PRO TV - DEVA
05.45-06.15 Program 

muzical 06.15-06.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 6.45-07.00 Știri locale 
(r) 18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.Q5-18.25 Concurs “Știi 
și câștigi!” PRO TV Deva 
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Program 
muzical 17.30-17.55 Interviul 
săptămânii 17.55-18.00 
TELEX 22.05-22.15 Știri lo- 
cale (r)____________ y

iritat.De
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ANGLIA - TUNISIA 2-0 
în ciuda diferenței de valoa

re dintre aceste formații, jocul a 
fost echilibrat, tunisienii dând o 
replică foarte bună îndeosebi în 
repriza a ll-a, când au luptat cu 
ardoare pentru egalare, după ce 
englezii deshiseseră scorul prin 
Shearer, în minutul 27. Formația 
condusă de Glenn Hoddle, mult 
mai echilibrată în toate comparti
mentele de joc, a jucat mai bine 
și cu mai multă siguranță ambele i 
faze ale întrecerii și de apărare 
și de atac, căutând să "taxeze" 
orice deficiență în apărarea Tu
nisiei, așa cum s-a întâmplat în 
min. 80, când Sholes a majorat | 
scorul la 2-0. O victorie meritată, I 
muncită a englezilor.

După meci, antrenorul engle-! 
zilor a spus că este bucuros de i 
victorie, că echipa sa a jucat bi
ne, că "Tunisia a jucat cel mai 
bun fotbal ce îl putea practica." 
"Pentru următorul meci, cel cu 
România, totul depinde de rezul
tatul partidei de azi al tricolorilor 
români. Dacă românii vor pierde, 
ei vor ataca puternic împotriva 
noastră. Orice ar fi, scopul nos
tru este însă victoria."

Selecționerul tunisienilor, 
Henry Kasperczak, a declarat: 
"Meciul a fost echilibrat, o veritabilă 
luptă. Englezii au fost mai eficienți. 
Faptul că am primit golul la sfârșitul 
primei reprize, ne-a marcat psihic. 
Am făcut o repriză destul de bună, 
dar am ratat mult. Am pierdut pen
tru că englezii au o mai bună circu
lație a balonului la mijlocul terenului, 
jucătorii englezi fiind foarte buni și 
periculoși pe contraatac. Pentru 

i noi, calificarea se joacă încă."
V ------ y»

După o primă repriză excelentă a tricolorilor

ROMÂNIA - COLUMBIA 1-0 FRAN CE 9S

Declarația antrenorului Anghel lordănescu înaintea 
partidei: "Considerăm că în ceea ce ne privește avem 
tot lotul apt ia dispoziție, inclusiv Seiymes, care este 
dar în acest moment pentru noi că nu va putea începe ca 
titular partida, dar probabil că ne vom putea folosi de ei 
în situație de urgență. A vem o stare de spirit bună, un 
moral bun. Suntem încrezători și dorim ca startul jocului 
să ne aducă satisfacție atât nouă, cât și tuturor celor de 
acasă. Ne gândim și vom începe jocul, cu gândul la 
oamenii care ne iubesc, ia miile și milioanele de oameni 
care vor fi alături de noi și ne vor purta în sufletele lor ca 
pe cei mai apropiați. Convingerea mea este că întreaga 
noastră delegație are dorința și obligația să facem un joc 
bun, care să ne aducă satisfacție. Echipa Columbiei este 
una bună, puternică, tehnică, cu un joc de ansamblu 
bun, cu combinații și pase subtile, jucătorii cunoscându- 
se bine, taientați cum este Asprilla sau Valderrama care 
în orice moment pot schimba soarta unui meci. Să 
sperăm că vom reuși să ne impunem noi atuuriie 
noastre și să obținem rezultatul pe care-l dorim.”

România a ieșit pe teren 
în formația: Stelea, D. Pe
trescu, Gh. Popescu, Cio- 
botariu, Filipescu, Dorinei 
Munteanu, Gâlcă, Hagi, 
Gabi Popescu, V. Moldovan, 
Adrian Hie.

Ai noștri, de la început 
sunt foarte prevăzători, nu 
se avântă orbește în atac, 
fiecare lansare a vârfurilor 
Adr. Ilie și V. Moldovan este 
minuțios pregătită, prin pa
se repetate, pentru a atrage 
apărarea columbienilor mai 
în față și să aibă culoare 
spre poarta lui Mondragon, 
în apărare, Gâlcă și Filipes

cu țin aproape de Valderrama 
(capabil de a da pase impre
vizibile), dar și atenți la "să
geata" Asprilla. Treptat, tri
colorii pun stăpânire la mij
locul terenului și ca urmare, 
columbienilor le sunt tăiate 
din "fașă" acțiunile de atac, 
în timp ce Hagi, Dorinei Mun
teanu, Gâlcă, Adrian Ilie se 
preocupă serios de lansarea 
incursiunilor spre poarta ad
versă. Și în min. 12, Adrian 
Ilie se lansează pe dreapta, 
intră în careu și centrează pe 
linia careului mic și V. Mol
dovan trece milimetric pe 
lângă balon, ratând o imensă

ocazie dar care a dat sem
nalul presiunii tricolorilor a- 
supra apărării columbiene, 
Hagi și Gâlcă "punctând" și ei 
cu șuturi spre poartă. Trei 
minute mai târziu după o fru
moasă combinație Ilie - Mol
dovan, Adrian intră în careu, 
șutează puternic, Mondragon 
respinge cu mâna, mingea 
ajunge tot la Ilie care trimite 
iar balonul în poartă, portarul 
scoate din nou și Moldovan, 
tot de la câțiva metri de poar
tă, ratează și el golul, ridi
când pe cei aproape 2400 de 
suporteri români în picioare! 
Tricolorii se mențin în atac, 
golul plutea în aer și vine în 
sfârșit, în min. 45, Adrian Ilie, 
creează o fază magnifică in
trând cu mingea ta picior, tre
ce de un apărător, portarul 
iese în întâmpinare și cu o 
tehnică desăvârșită "cobra" 

După încheierea partidei, la conferința de presă 
selecționerul Anghel lordănescu a spus printre altele: 
"Țin să exprim satisfacția conducerii delegației noastre, 
a echipei, pentru victoria obținută în fața Columbiei. A 
fost un meci de mare importanță în această competiție 
de amploare a campionatului mondial. A fost obținută o 
importantă victorie după o primă repriză în care am 
reușit să ne creăm câteva situații bune de a marca dar, 
din păcate, Irosite, în partea a doua a partidei au apărut 
și o ușoară oboseală, o retragere a echipei pentru a 
apăra rezultatul, jocul suferind enorm... ” Urmează 
meciul cu... Anglia !a 22 iunie.

lobează mingea în plasa 
porții: 1-0!

în repriza a ll-a, românii 
slăbesc vizibil la mijloc și 
permit după minutul 70 co
lumbienilor să se avânte 
spre poarta lui Stelea. Și 
cu toate că spre final mai 
intră pe teren și Stângă, 
Marinescu și R. Niculescu, 
nu se reface echilibrul, dar 
se păstrează rezultatul, 
scopul final al conducerii 
tehnice, al jucătorilor, do
vedind că lordănescu s-a 
ținut de cuvânt în decla
rația dată înaintea acestei 
importante partide, în lupta 
pentru calificare în optimi. 
Acum gândurile, pregătirile 
converg spre meciul viitor, 
cu Anglia. Să auzim de 
binel

Sabin CERBU

GERMANIA-SUA 2-0
Pe stadionul "Parc de Princes" 

din Paris, luni seara s-a disputat 
meciul dintre reprezentativele 
Germaniei și SUA. Sigur, germanii 
nu-și făceau mari probleme pentru 
această întâlnire. Formația la cârma 
căreia se află fostul internațional 
Berti Vogts este compusă din jucă
tori experimentați, de mare valoare, 
bine cunocuți în confruntările din 
cupele europene, unde iau parte 
echipele de club germane, dar și 
din meciurile internaționale ale 
reprezentativei Germaniei.

Echipa SUA - antrenor Steve 
Sampson - nu emite mari pre
tenții, conștientă fiind de forța de 
joc, experiența și valoarea repre
zentativelor Germaniei și Iugo
slaviei, ce au șanse reale de 
calificare mai departe din grupa F.

Germanii au luat jocul foarte 
serios dorind să-și asigure de la 
începutul partidei cele trei puncte 
puse în joc. Ei au început jocul în 
viteză, să surprindă apărarea a- 
mericanilor și în minutul 10 
Klinsmann primește o pasă cu 
capul de la Moller și unul dintre 
marcatorii de bază ai reprezen
tativei Germaniei, Klinsmann, reia 
tot cu capul balonul în plasă 1-0. 
Americanii încearcă să dea o re
plică mai viguroasă, se mai apro
pie de poarta adversă și la înce
putul reprizei a ll-a, își creează 
câteva ocazii de a egala, ceea ce 
le aduce aplauze din tribune. A 
venit însă min. 65 și atunci 
Klinsmann iar apare în prim plan: 
după ce a primit o pasă în careu 
de la un coechipier, el reia cu capul 
mingea în plasă: 2-0. La acest scor, 
americanilor li s-a tăiat avântul și 
germanii se gândesc acum doar la 
apropiata partidă cu Iugoslavia.

r s

Arcașii
Interviu cu Ilie Botgros, președintele secției tir cu arcul 

la A.S. “Minerul” Aninoasa
- Ce mai fac arcașii noștri?
- Se antrenează, participă la 

competiții naționale și internațio
nale, mențin prestigiul câștigat de 
arcașii aninoseni de peste trei de
cenii. Ei fac parte din cel mai pu
ternic club de tir cu arcul din țară. 
Chiar în aceste zile, 6 sportivi de la 
noi se întrec la "Cupa Bucovinei" 
de la Rădăuți, competiție cu parti
cipare internațională.

- Câți arcași reprezintă azi 
clubul de profil din AS "Minerul" 
Aninoasa?

- 32 de arcași legitimați. 10 sunt 
I seniori (antrenor - Viorel Hebian), 6 
i juniori și 16 copii (antrenoare - fosta

noastră ărcașă, Elena Gheorghe).
- Dar Vasile Tămaș, cel care 

a pus bazele tirului cu arcul la 
Aninoasa și a ridicat activitatea 
clubului pe loc de onoare în țară?

- Nea Vasile este coordona
torul antrenorilor din Aninoasa și 
administratorul bazei sportive 
"Anena" de tir cu arcul. A fost, este 
și rămâne omul nostru de bază.

- Seniorii se întorc mereu cu 
succese, din întreceri.

- Așa este. Gigi Pușcă, frații 
Dumitru și Nicolae Jiga, Florin Bog
dan, Anton Solomon, Simona Băn- 
cilă, Claudia Cesovan, Gianina Lo- 
vas, Mădălina Vârban sunt cam
pioni și vicecampioni naționali, atât 
individual cât și pe echipă. O parte 
dintre ei - Gigi, Dumitru, Claudia, 
Simona, Gianina, juniorul Marian 
Ștefănescu și antrenorul Viorel 
Herbian au fost nominalizați pentru 
loturile naționale. în perioada 21- 
27mai au participat, cu rezultate 
meritorii, la "Grand prix"-ul din An
talya (Turcia), alături de alți 250 de 
sportivi din 31 de țări. Locul cel mai

I bun la senioare l-a ocupat Claudia, 
i în acest an, Viorel Herbian a do

borât, la sală, două recorduri na-

ționale. A fost la o distanță de nu
mai două puncte de recordul mon
dial -118 puncte. El a făcut 116.

- Baza sportivă de tir cu arcul 
e ocupată mereu.

- Avem zilnic antrenamente - 
dimineață și după-amiaza - atât cu 
seniorii și juniorii, cât și cu copiii.

- Ce speranțe aveți din rândul 
copiilor?

- Multe. Dacă îmi amintesc, se
niorii de azi de la... copii au pornit. 
Juniorul Marian Ștefănescu a parti
cipat anul trecut, în Germania, la 
campionatele europene. Simona și 
Andreea - fetițele lui Aurel și Dorina 
Urițescu (foștii noștri campioni 
naționali) sunt, la rândul lor, cam
pioane naționale la categoria lor de 
vârstă (cred 9-10 ani), atât indi
vidual cât și pe echipe. Cristian (fiul 
antrenoarei E. Gheorghe), Cristian 
Glodeanu, mulți copii sunt speranțe.

- Cine sprijină material acti
vitatea secției de tir cu arcul?

- Sindicatul M.T.I. de la E.M. Ani- 
noasa, conducerea minei, consiliul 
local și... sponsorii din localitate. 
Fără sprijinul sindicatului minei și al 
conducerii acesteia, secția de tir cu 
arcul din Aninoasa n-ar exista și 
n-ar avea succesele care i-au dus 
faima. De anul trecut primim un 
sprijin substanțial din partea Di
recției județene pentru tineret și 
sport, prin dl președinte prof. Dorin 
Reclaru. Din 1992, firma "Hoyt" din 
SUA ne sponsorizează cu câte 
două arcuri de performanță.

- Ce au în vedere, pentru aceas
tă vară, arcașii din lotul național?

- O pregătire serioasă, rigu
roasă, pentru a reprezenta cu 
cinste clubul la Campionatul euro
pean din august, de la Bordeaux.

Convorbire consemnată 
de Lucia LICIU

,z
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Luminate fețe! Cinstiți boieri! Marc veste marc se arați din nou la CONNEX GO! 

Dc luați UD CONNEX GO! și dovediți ci știți cine câștigă Cupa Mondială, avem 

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

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 castă doar $ 189**! Și la acest pachet veți primi in 

plus convorbiri gratuite echivalente a 36 DE DOLARI!
Luați aminte, boieri mari!

Iar cumpărănd cartela SIM rcîncărcahilă CONNEX GO! veți 

primi convorbiri suplimentare gratuite echivalente a 21 DE 
DOLARI! Să tot stai la sfătuiali!

Sau... să tot vorbești dcsprcCUPA 
MONDIALA!
' Detaliiin "Prețulnu include 7. V.A.

Informat** Ia: 302.11.11
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REFORMA * REJ7ROC7ORARE
Eforturi mari, dar pași mici 

spre economia de piață
mentul conlucrării^ 
subliniază di Gheorghe 
Zudor. Trebuie să mai 
perfectăm unele amănunte 
legate de transport, care 
costă de peste două ori mai 
mult decât produsul trans
portat. între timp, chiar în 
aceste condiții grele, se 
lucrează ia modernizarea 
carierelor, a stațiilor de 
concasare, a parcului auto. 
Și asta mai ales în 
perspectiva privatizării 
integrale a societății.”

La acest capitol, inter
locutorul vorbește cu oare
care amărăciune. Carmeta
plast este privatizată în 
procent de 70 ia sută; 40 ia 
sută prin PAS, 28 ia sută pe 
cupoane, 2 ia sută revenind 
S/F Banat - Crișana. FPS 
are ta această dată 30 ia 
sută din acțiuni. Saiariații 
au cerut să H se mai vândă
11 la sută, pentru a fi 
majoritari în fabrica ior și 
pentru a trece macazul mai 
zdravăn pe linia economiei 
de piață. Dar mai marii FPS 
au spus NU. Adică, noi, 
statui, să fim dați la o 
parte ? Păgubitor acest stat, 
care trâmbițează privati
zarea, dar mai mult o 
frânează. Să nu se îmbogă
țească amărății de oameni 
ai muncii. Măcar de ar fi 
scos FPS la vânzare 
pachetul de acțiuni ai 
Carmetaplast la Bursa de 
Valori București, unde este 
cotată. însă din aprilie a.c. 
n-a făcut-o. A făcut-o abia 
joi, 11 iunie a.c., împreună 
cu ofertele publice ale altor
12 societăți comerciale din 
întreaga țară, propuse în 
lotul nr. 1/1998. Deși este 
greu de crezut că vreun 
investitor ar cumpăra acum 
întreg pachetul. Dați 
drumul la privatizare, 
oameni mari (era să zic 
oameni buni, așa cum, de 
multe ori, greșit, Se 
spune...)!

•Blocajul economico-financiar dijmuiește 
profitul

•Credite pentru salarii
•FPS -frână în privatizare 
•Criblura de Zam merge în Ungaria 
•Se mai modernizează câte ceva
Fosta întreprindere de 

producție industrială și 
construedi căi ferate Deva se 
numește azi SC Carmetă- 
plast SA (cariere, metale, 
plastice). Schimbarea nume
lui nu i-a modificat esențial și 
profilul activității. Numai că 
aceasta și-a redus consi
derabil volumul, iar anumite 
echipamente și produse nu 
se mai realizează. Producția 
de turbine pentru hidro
centrale, de exemplu, a 
încetat. Mase plastice se 
produc sporadic și in 
cantități mici. Ponderea 
producției, cam 70 la sută din 
total, o au agregatele de 
carieră Moșite în construcda 
de drumuri și căi ferate, iar 
circa 30 la sută este aco
perită de fabrica mecanică. 
Dar și în aceste sectoare se 
produce puțin deoarece a 
scăzut dramatic cererea. Și 
este atât de mult de lucru în 
domeniu! drumurilor și ai 
căffor ferate. Din păcate, 
peste tot banii sunt puțini. Și 
fiind puțini, frecare face cu ei 
ce îi este mai necesar și doar 
daca /" mai rămân își achită și 
ceva din datorii. Așa se face 
că SC Carmetaplast SA 
contabilizează de la înce
putul acestui an creanțe de 
aproape trei miliarde de iei și 
datorii cu vreo 500 de 
milioane de lei mai puțin.

- Neprimind banii ta timp 
pe producția livrată unor 
beneficiari nu am cu ce-mi 
plăti colaboratorii și furni
zorii, iar când mi se achită 
facturile, după luni de zile, 
constat că valoarea sumelor

este deja mult mai mică, între 
timp banii s-au devalorizat, 
ne spune dl ing. Gheorghe 
Zudor, directorul general al 
SC Carmetaplast SA Deva.Or, 
oamenii muncesc lună de 
tună, ei trebuie plătiți. Pentru 
asta trebuie să iau credite de 
la bănci, la care urmează să 
plătesc dobânzi. Plus alte 
dobânzi la alte credite pentru 
aprovizionare, transport, 
dezvoltare, investiții etc. în 
1997 am plătit dobânzi la 
bănci de peste două miliarde 
de lei. Dacă ne-am fi încasat 
ia timp producția livrată nu ar 
fi trebuit să iuăm credite și 
cele două miliarde de lei ne 
reveneau ca profit.

SC Carmetaplast SA Deva 
este totuși o firmă puternică, 
bine dotată tehnic, în ateliere, 
în cariere, în uzina mecanică, 
în celelalte sectoare și are 
meseriași
Colectivul, de vreo 800 de 
salariați,
descompletat, ci s-au făcut 
chiar angajări în anumite 
perioade. Acum însă lucrurile 
sunt în oarecare impas. Este 
deja jumătatea anului și 
comenzile de produse sunt 
tot mai mici. Mai ales la mase 
plastice și în carierele de pe 
Valea Crișului, în zonă nefiind 
investiții importante.

Conducerea societății 
caută însă beneficiari. Și mai 
și găsește. "Am purtat 
tratative cu niște firme din 
Ungaria, care s-au dovedit 
interesate de criblura noastră 
de ta Zam - de calitate 
excelentă - și sperăm ca în 
curând să parafăm docu-

de valoare.

nu a fost

de

se
o

într-o recentă discuție pe 
care am avut-o cu noile cadre 
de conducere ale SC Rempes 
SA Deva l-am întrebat pe dl 
ing. Cristian Prodan, directorul 
general al societății, între 
altele, și ce perspectivă 
privatizare are unitatea.

- Deocamdată nu 
discută în nici un fel
asemenea problemă, ne-a 
răspuns fără timp de gândire. 
Noi facem parte din categoria 
întreprinderilor mari. Avem un 
capital social de 19 miliarde de 
lei, iar situația economică nu 
prea este de invidiat. Acțiunile 
sunt deținute în proporție de 
peste 98 la sută de către FPS. 
Abia unul și ceva la sută au

Un cămin
iese la

vanxare

Vin americanii
Oamenii de afaceri din Statele Unite ale Americii 

se conștientizează tot mai mult de avantajele 
investițiilor în România, de poziția strategică a țării 
noastre în Balcani, de rolul său legat de coridorul 
petrolului din Marea Caspică. Pe acest fond, 
recenta reorganizare a Consiliului de Afaceri 
Arrericano-Român a apărut ca extrem de necesară 
și benefică pentru ambele părți, mai ales că relațiile 
economice și comerciale bilaterale au scăzut 
drastic în ultimii ani.

Vizita șefului statului român în SUA, în cursul 
săptămânii trecute, a dat un semnal încurajator 
pentru viitoarele relații de colaborare româno- 
arnericane.

Bursa energiei 
electrice

Conform reglementărilor proiectului de Lege 
privind restructurarea RENEL, producătorii și 
marii consumatori de energie electrică vor putea 
negocia prețul acesteia. începând din a doua 
jumătate a anului viitor, prețul energiei electrice 
va fi stabilit zilnic, în funcție de cerere și ofertă, 
prin Bursa Energiei Electrice, care urmează a fi 
înființată. Executivul a solicitat Parlamentului 
dezbaterea Legii energiei electrice în procedură 
de urgență, pentru ca, în baza acesteia, 
restructurarea RENEL să-și poată urma rapid și

fost cumpărate pe cupoane, 
însă dacă se va pune cândva 
chestiunea privatizării, probabil 
că aceasta se va face pe active 
și nu pe societate în ansamblu. 
Mai ales că avem unele active 
care lucrează cu pierderi și 
care ar putea fi scoase la 
vânzare.

Un asemenea activ este și 
căminul de nefamiliști al SC 
Rempes SA, de la Liceul minier 
din Deva. Din cele vreo 80 de 
locuri doar 10 sunt ocupate de 
angajați ai Rempes. în celelalte 
s-au instalat oameni din afara 
societății, care nu plătesc 
nimănui nici un leu. Lunar, aici 
se înregistrează pierderi de 60- 
70 de milioane de lei. Căminul 
urmează a fi vândut prin 
licitație. Dacă un întreprinzător 
sau o firmă cu bani ar intra în 
posesia lui ar face o bună 
afacere. Cei care locuiesc pe 
veresie, cum se zice, în acest 
cămin, ar trebui să se 
gândească serios că azi-mâine 
vor fi "eliberați". încă un gând și 
pentru administrația muni
cipiului, pentru că oamenii aici 
vor veni să ceară locuințe. 
Exemplul cu căminul aparținând 
SC Foricon SA Deva.este de 
dată destul de recentă.

Pagină realizată de 
Dumitru GHEONEA,
Adrian SĂLĂGEAN

legea privatizării - întârziată
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

! Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind 
ț privatizarea societăților comerciale figurează ca prioritate în 
| pioyramul cabinetului Radu Vasile. Dar pentru că miniștrii 
■ economiei nu au fost consultați în legătură cu modificările ce 
■: urmează a fi aduse legii, dezbaterea și aprobarea ei este 
J întârziată față de data fixată (sfârșitul lunii mai a.c.)

Premierul Radu Vasile a recunoscut că este singura 
prevedere din program întârziată, dar că l-a atenționat pe 
ministrul privatizării, Sorin Dimitriu, să urgenteze mate
rializarea ei.
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Credite de ia buget pentru 
agricultori

Producătorii agricoli mici și mijlocii vor putea plăti lucrările

agricole, vor putea cumpăra îngrășăminte, furaje, animale de 
rasă, mașini și utilaje agricole, pământ din credite obținute de 
la buget fără dobândă. Camera Deputaților dezbate un proiect 
de lege privind acordarea de sprijin financiar producătorilor 
agricoli mici și mijlocii. împrumuturile vor fi acordate dintr-un 

fond pentru agricultură, care va reprezenta cel puțin 60 la sută 
și cel mult 70 la sută din suma alocată în fiecare an agriculturii 
de la bugetul statului.

Topul partenerilor comerciali 
ai României

Cea de a IV-a ediție a Forumului Economic Franco-Român, 
organizată de curând la București, sub egida Camerei 
Franceze de Comerț și Industrie din România, a avut menirea 
să faciliteze contactele dintre companiile de afaceri franceze și 
cele române.

în prezent, investițiile franceze în țara noastră se ridică la

f 
I 
I
I
!; 

I
I ‘ 
!■ 
I 
i: 
i 
i

!
!i
I 
I
I 
I
I 
I

!
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

I 
I
I 
I 
I

MOL FERMIER
în comuna Luncoiu de Jos 

sunt aproape 100 de oameni 
disponibilizați în ultima vreme de 
la diverse unități economice din 
zona Bradului, îndeosebi de la 
Sucursala Minieră Barza. Unii s- 
au alăturat familiilor în creșterea 
animalelor și lucrul la puținul 
pământ pe care-l au. Cei mai 
mulți așteaptă minunea 
reîncadrării în muncă, undeva, 
cândva. Nici unul nu și-a 
înjghebat, cu multele milioane ale 
Ordonanței 22, o afacere cât de 
mică pe cont propriu. “Și totuși 
avem în comună un miner-fermier 
care merită prețuire și respect 
pentru tenacitatea, ingeniozitatea 
și hărnicia cu care a inițiat o 
afacere, împreună cu soția sa, 
progresând de la an la an" - ne 
spune dna Ileana Ciuclan, 
primarul comunei Luncoiu de Jos.

Și iată-ne într-o după-amiază 
caldă de mai coborând din 
șoseaua Deva-Brad în satul 
Luncoiu de Sus, în gospodăria 
soților Voicu și Luminița lovan. 
Trei autoutilitare, scoase de la 
cutie după reparațiile efectuate de 
Voicu și Luminița, stau gata de 
plecare în cursă. După 
aprovizionare și transportul mărfii. 
Voicu lovan ne conduce prin 
imperiul fermei, ne arată 
acareturile, construcțiile de ultimă 
oră. Sub o mașină, echipată mal 
sumar, Luminița lovan meșterește 
ceva. îi dăm binețe, își pune ceva 
pe ea și vine la dialog. își șterge 
fața de transpirație, lăsându-și pe 
frunte și pe obraji amprentele 
degetelor pline de ulei, rugină și 
vopsea. “Sunteți mecanic auto, 
doamnă?”, o întrebăm. “Nu, dar 
facem și'asta, ne răspunde scurt, 
îl ajut pe soțu' la tot ce pot”. “Și ce 
mai faceți?”

Ne așezăm pe o laviță și 
povestim. Adică dna poves
tește. Soțul o completează din 
când în când. Noi ascultăm și 
notăm.

- în 1994, cu primul val de 
l-reducere a activității la Mina 

Barza, soțul a rămas fără 
serviciu după 15 ani de mină. 
N-a luat atâtea milioane câte se 
iau acum. Aveam vreo 83.000 
de lei. Eu nu fusesem în 
serviciu. Doar în gospodărie, cu 
vitele, cu creșterea copilului. 
Aveam trei porci, l-am înmulțit. 
Am început să vindem. Am 
cumpărat alții. Și i-am tot 
înmulțit și am tot vândut; am 
pornit să construim cocini mai 
multe, mai mari; ne-am vândut 
Dacia și am luat un ARO, apoi 
încă unul și încă unul, pe care I- 
am echipat cu instalații 
frigorifice.

Așa a luat ființă ferma de 
porci a familiei Voicu și Luminița 
lovan, din Luncoiu de Sus. 
Oameni întreprinzători și
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singuri, să facă de toate. 
Ajutându-se de mintea lor 
ageră și de știința cărților. Cu 
brațele lor au construit 
cocinile. Apoi au înjghebat o 
moară pentru pregătirea 
hranei porcilor. Macină orice, 
spune Luminița: porumb, 
lucernă, dovleci. E drept că 
au vreo 5 ha de pământ, dar 
nu le ajung pentru a da de 
mâncare la 40-60 de porci și 
la trei vaci cu lapte. Așa că 
mai cumpără porumb, tărâțe.

Și cum pofta vine 
mâncând, s-au gândit că ar fi 
mai rentabil să vândă carnea 
de porc și nu porcii vii. Și 
atunci tot ei au construit un 
punct de sacrificare, cu tot ce 
este necesar. Au fost pe rând 
zidari, dulgheri, faianțari, 
măcelari, comercianți. Sunt, 
cum spuneam, și mecanici 
auto. Nevoia te învață, spune 
Voicu lovan. Facem din toate 
câte ceva. De unde bani 
pentru atâtea treburi? Mai 
ales că n-am luat credite, n- 
avem datorii la nimeni. E 
drept că n-avem nici bani. Am 
tot investit, am tot construit.

La o fermă de porci 
trebuie multă apă. Și au 
destulă, prin cădere liberă din 
deal. Și-au făcut și o seră. Au 
și încălzire centrală în cele 
două corpuri de case. E drept 
că îi ajută mult părinții lui 
Voicu. Și la vite și la porci și la 
treburile curente din 
gospodărie. Iar când vine 
acasă, la sfârșit de 
săptămână, de la Liceul 
agricol din Geoagiu, unde 
este elev, fiul lor de 16 ani le 
este de mare sprijin. îi place 
enorm munca în gospodărie. 
Și el este un mic fermier. 
Mâine-poimâine el va fi 
patronul.

Voicu și Luminița lovan nu 
sunt oameni cu înalte studii. 
N-au fost și nu sunt bogați. 
însă în mentalitatea lor s-a 
produs un anume fel de
reformă. Ei s-au gândit că | 
trebuie și că pot să facă ceva. 
Chiar și cu bani puțini. Dar cu 
multă muncă. Dacă și statul i- 
ar ajuta într-un fel pe 
asemenea întreprinzători, cu 
siguranță că ar fi mult mai 
bine pentru țară. Pe de o 
parte. Pe de alta, câți oameni 
care au rămas fără un loc de 
muncă nu ar putea porni, 
singuri ori în asociere, diferite 
activități, prin care să-și 
asigure existența? Unii dintre 
ei beneficiind și de sume de 
bani nu chiar de neglijat?!
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450 de milioane de dolari. în topul partenerilor comerciali ai 

României, Franța ocupă locul patru, cu circa 1,1 miliarde de 
dolari în 1997, după Italia, Germania și Turcia.

Obligațiile la bugetul 
de stat

Camera Deputaților a aprobat proiectul de lege pentru 
Ordonanța nr. 53/1997, care modifică și completează 
Ordonanța nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare. 
Conform noilor reglementări, obligațiile bugetare vor fi achitate 
în ordinea vechimii acestora astfel: obligațiile restante în 
ordinea scadentei și majorările de întârziere aferente, 
obligațiile de plată curente pentru primul termen de plată, 
obligațiile de plată cu termene de plată viitoare.

Cota majorării de întârziere datorate pentru neplata la 
termen a obligațiilor bugetare va fi stabilită prin hotărâre de 
guvern, la propunerea Ministerului Finanțelor.



17 IUNIE 1998 Cuvântul liber

“Cercetașii României” la 
datorie

Crește numărul minorilor 
infractori!

Cu toate că n-a beneficiat 
de cine știe ce mediatizare, 
Centrul local Deva al Organi
zației Naționale "Cercetașii.Ro
mâniei" continuă să existe și 
să-și desfășoare activitatea pe 
care majoritatea dintre cei 47 de 
tineri deveni, membri ai organi
zației, au ales-o încă din 1992, 
odată cu înființarea acestui cen
tru local.

Creată la începutul secolului 
(1907) în Anglia, de Robert Ba
den Powell, cercetășia a devenit 
în scurt timp cea mai largă miș
care de tineret din lume. Câțiva 
ani mai târziu (în 1913) apar și- 
n România primele grupuri de 
cercetași, la inițiativa unor tineri 
care trăiseră o asemenea expe
riență în alte țări. în previzibil 
declin la un moment dat, mișca
rea cercetășească renaște la 
noi în țară în aprilie 1990, rede
venind apoi membră cu drepturi 
depline a Organizației Mondiale 
a Mișcării Scout; așa încât în 
prezent peste 3000 de tineri din 
mai mult de 50 de centre locale 
din toată țara fac parte din Or
ganizația Națională "Cercetașii 
României".

Despre specificul metodei 
Scout, cele mai edificatoare sunt 
chiar precizările întemeietorului ei: 
"Metoda Scout este o educație 
care pleacă din interior și nu o 
instrucție care vine din afară. Ea 
constă în a propune tinerilor acti
vități pline de lucruri plăcute pen
tru ei și care le vor da în același 
timp o educație morală, mentală 
și fizică serioasă".

Acesta fiind contextul apa
riției și dezvoltării mișcării 
scoutiste, activitatea centrului 
local Deva nu poate decât să se 
înscrie pe linia diverselor acțiuni 
desfășurate fie pe cont propriu, 
fie, cel mai adesea, în colabo

rare cu organizații similare din țară 
sau chiar de peste hotare. 
Despre preocupările, realizările și 
năzuințele tinerilor deveni ne-a 
vorbit Anca Dărăbanț, inimoasa 
coordonatoare a centrului local.

" în momentul constituirii eram cu 
toții destul de dezorientați, lucrurile 
păreau confuze, nu știam prea bine 

ce urmează să facem. începutul l-a 
constituit stagiile de formare, întâlniri 
cu colegi din țară, apoi câteva ac
țiuni mai puțin semnificative etc. Pe 
măsură ce se cristalizau reperele 
activității noastre, am încercat să ne 
consolidăm structura organizației, 
cu grupuri bine conturate, și să aspi
răm la propriile noastre realizări. 
Cele patru ediții ale ECOSCOUT 
desfășurate în munții Retezat, ac

țiuni de igienizare a Cetății Deva, 
școlile de iarnă din Retezat, Olim
piada cercetășească din acest an, 
precum și participarea unor repre
zentanți ai centrului nostru la mani
festări de gen în Olanda, Austria și 
Italia ar fi cele mai importante acțiuni 
ale noastre."

Subliniind că toate acestea se 

realizează având la bază volun
tariatul membrilor, interlocutoarea 
precizează că susținerea finan
ciară e, de asemenea, indepen
dentă, cu excepția unor proiecte 
mai complexe, la a căror finanțare 
contribuie Direcția Județeană de 
Tineret și Sport sau alte organis
me, cum ar fi Biroul European 
(EUROTIN) de la care se așteaptă 
confirmarea susținerii ediției din 

acest an a ECOSCOUT, ediție 
care se va realiza în comun cu 
organizații din Franța, reunind 
sub titlul "Latinitatea, moștenire 
comună a popoarelor român și 
francez" cele două teme prin
cipale: protejarea patrimoniului și 
conștiința europeană.

Nu ne-am propus să pledăm 

prin intermediul acestui articol 
pentru o anume cauză; dar iată 
că, aflați în slujba unor principii 
generoase (respect față de 
sine, față de aproape și față de 
Dumnezeu), cincizeci de tineri 
deveni au ales să-și dedice o 
parte din timpul liber, din energia 
și spiritul lor unei mișcări speci
fice, cu tradiție în întreaga lume.

Georgeta BÎRLA

Recent, la sediul Poliției Muni
cipiului Deva, a avut loc o șe
dință festivă de înmânare a bu
letinelor de identitate unui grup 
de 50 de elevi de la școlile gene
rale 1,4, 5 și 6 din Deva.

în prima parte s-a prezentat 
faptul că odată cu Revoluția din 
decembrie 1989, o parte a cetă
țenilor au considerat că legile nu 
mai trebuie respectate, lucru 
fals, deoarece într-o democrație 
autentică ceea ce primează es
te respectarea legilor societății 
respective.

în aceeași idee, minorii, fiind 
se pare cei mai ușor influențabili, 
atât de infractorii majori cât și de 
alți minori, constituie o problemă. 
Ca urmare, statisticile poliției 
arată că numărul participanților 
minori la săvârșirea de infrac
țiuni și contravenții a crescut 
alarmant de la an la an.

A fost exemplificat cazul 
minorilor Marius Cătălin Ținta, de 
15 ani, din Deva, 6 clase, în a- 
bandon școlar și Marius 
Constantin Coroiu, de 13 ani, tot 
din Deva, elev la Școala Gene
rală Nr.5 Deva. Aceștia, în noap
tea de 25/26.05.1998, prin e- 
fracție, au sustras din chioșcul 
nr.3 aparținând S.C. RODIPET 

6------------------------------------------------

Ascunde-te în spatele stelelor 
Să strălucești o dată cu ele. 
Dă-mi din polenul florilor, 
Mierea căutărilor
Scrie-mi o scrisoare.
Și spune-mi ce să fac cu norii!

Georgiana BÂLDEA

S.A., Filiala Hunedoara, bunuri în 
valoare de aproximativ 5.400.000 
lei, prejudiciu recuperat, iar autorii 
internați la Centrul oe Minori pen
tru cercetări.

Au mai fost prezentate co
piilor invitați preocupări ale Biroului 
Ordine Publică. Faptul că, bună
oară, în zona unităților de învă
țământ își desfășoară activitatea 
patrule formate din polițist și jan
darm, având ca principală misiune 
asigurarea ordinii și liniștii publice, 
prevenirea comiterii de fapte in
fracționale și contravenționale și 
depistarea persoanelor cu astfel 
de preocupări.

S-a atras atenția elevilor că 
o dată cu împlinirea vârstei de 
14 ani, în situația încălcării legilor, 
împotriva lor se pot lua măsuri 
atât contravenționale cât și de f
cercetare penală, ca, de altfel, și 
împotriva părinților, care nu se 
preocupă de supravegherea 
acestora. Este necesară con
lucrarea între cadrele didactice 
și familie, pentru ca minorii să 
nu mai facă obiectul cercetării 
organelor de poliție.

Cpt. Dumitru GROSU, șeful
Biroului Ordine Publică, 

Poliția municipiului Deva
................ <7

Qln gând și o poantă Pa

O&WB 3P
■ Insuccesul
"Nu insuccesul în luptă este 

răul cel mai mare, ci atunci 
când cineva se măsoară cu ad
versari nedemni de el și nu iz
bândește, nenorocirea este fi
rește de două ori mai mare".

Aeschives
La școală

Profesorul:
- la să spui tu, 

lonescule, ce este o 
fabulă?

Elevul:
-1?
Profesorul, foarte supărat:
- Boule!... O fabulă se nu

mește convorbirea dintre un bou 
și un măgar, spre exemplu astfel 
cum vorbim amândoi.

Potrivit Agenției Mediafax, mi
nistrul Educației Naționale, Andrei 
Marga, va autoriza inspectoratele 
școlare să analizeze contestațiile 
elevilor din clasele a XIl-a și a XIII- 
a care nu au obținut medie de 
promovare la o singură disciplină. 
Analiza lucrărilor scrise din tri
mestrul al lll-lea va fi făcută în 
cursul acestei săptămâni, astfel

VAN HALEIM (II)
Născut la 20.06.1955 în 

Chicago, Illinois, în familia unui 
trompetist. Michael Anthony ur
mează colegiul Arcade High 
School din Pasadena, pentru ca 
apoi să îmbrățișeze o carieră mu
zicală. Stilul lui Anthony s-a potri
vit cu aspirațiile fraților Van 
Halen, cei trei împrietenindu-se și 
formând de-a lungul anilor o uni
tate indestructibilă. Cu secția rit
mică stabilită grupul Mammoth 
susține seară de seară showuri 
în clubul Gazzari's.

La un show al grupului 
Mammoth participă și David Lee 
Roth (solist în trupa Redball Jets). 
Impresionat de calitatea sunetului 
realizat de ei, Roth le propune o 
colaborare. Deși sceptici la înce
put cei din Mammoth îl acceptă 
până la urmă în grupul lor.

Născut la 10.10.1955 la 
Bloominton, Indiana, David Lee 
Roth provine dintr-o familie de 
intelectuali cu tradiție în domeniul 
medicinii. Deși toți credeau că 
Dave va îmbrățișa cariera medi
cală, el este atras de viața extra
vagantă a starurilor din LA do
rind și el să se bucure de acest 

>-------  -

O acțiune legală

Contestațiile 
elevilor

încât elevii care vor fi promovați să 
poată fi înscriși la sesiunea de ba
calaureat din luna iunie.

Analiza contestațiilor unor lu

mod de viață: lux, mașini de vis și 
femei frumoase. La 12 ani Roth 
pleacă la New York la unchiul 
său Manny, proprietar al unei ca
fenele în Greenwich Village. Da
vid lucrează din greu pentru a 
câștiga bani fiind încă impresio
nat de imaginea starurilor. Pri
mește în dar de la Manny un ra
dio. Prin intermediul acestui radio 
David ascultă în timpul liber multe 
trupe rock dar și de blues și soul.

MUSIC BOX
Când David are 16 ani pleacă la 
colegiul Muir High School din 
Pasadena, California. Aici el vine 
în contact cu diferite trupe șco
lare, și pentru că nu știe să cânte 
la nici un instrument își încearcă 
norocul ca solist vocal.

La începutul anilor '70 Cali
fornia a devenit un paradis pen
tru muzicieni aici desfășurându- 
și activitatea sute de soliști și 
grupuri dornice de afirmare. 
Dave în vârstă de 18 ani devine 
solistul grupului Redball Jets. în 

crări scrise este o acțiune legală. 
De aceea conducerea MEN auto
rizează inspectoratele școlare să 
demareze această acțiune. Mi
nistrul Marga a declarat că elevii 
care nu au obținut medie de pro
movare la două discipline vor sus
ține corigența, potrivit graficului 
stabilit de către MEN , încă de la 
începutul anului școlar.

1973 David Lee Roth era un so
list cunoscut în LA, cu toate a- 
cestea vor mai trece doi ani până 
se va întâlni cu frații Van Halen.

în formulă de cuartet grupul 
Mammoth începe să repete pentru 
a-și stabili un repertoriu. încă de 
atunci existau divergențe în cadrul 
grupului, Roth punea accent pe 
imaginea publică, în timp ce Eddie 
un chitarist talentat dar timid era 
pasionat de muzică. Asocierea 
celor doi muzicieni în ciuda dife
rențelor de temperament și perso
nalitate va duce la formarea unui 
grup fanion al rockului american. 
Odată cu venirea lui Roth onorariul 
de la Gazzari's a crescut cu 20 de 
dolari/spectacol. Faima grupului va 
crește însă după un show auto- 
finanțșt în 1976 la Civic Auditorium 
din Pasadena. Cu o taxă de in-i 
trare de doi dolari în sală au intrat 
3000 de persoane care au fost! 
entuziasmate de ceea ce au auzit.i 
David prin prietenii săi a adus uni 
sistem PA de sunet care a cres
cut valoarea concertului.

- va urma - i 
Horia SEBEȘAN , 

------

11 Eterni
Preț de un minut, la vernisajul 

expoziției de artă plastică a absol
venților clasei a Xll-a P de la Li
ceul "Sigismund Toduță" Deva 
asistența - elevi, profesori, părinți
- a ascultat versuri. Prof. Maria 
Miertoiu a readus în atenție un 
moment înălțător din opera poe
tului romantic John Keats, cel ca
re prin imagini de o rară plasti
citate făcea elogiu vieții, naturii, 
artei. Inspirată modalitate de a 
introduce privitorul în universul 
artei realizate de acești copii mari
- aflați acum în pragul bacala
ureatului.

"Eternă bucuriei-i frumuse
țea", versurile poetului ne-au 
urmărit în preajma fiecărei lu
crări expuse. Lucrări de excep
ție. O piramidă țesută din mii și mii 
de fire? Nu. E "Geneza- colibă 
teatrală". Prin forme abstracte, 
realizate din tablă tăiată și mo
delată, pentru a sugera cât mai 
bine ideea evoluției, și prin fire 
textile repartizate pe cele trei 
fațete ale piramidei, absolventa 
Elisabeta Kalman a "țesut" pur 
și simplu cromatic insuflând 
curgerea luminii (a zorilor-naș- 
terea, a împlinirii - maturitatea, a 
stingerii). Suportul, o textură de 
fire, susține cromatica desfă
șurării suprafețelor ce formea
ză fațetele piramidei.

Lavinia Brătescu, cu cele do
uă obiecte spațiale pe tema 
"down"-lui, are o modalitate origi
nală de a pune în valoare creația 
sa. La un costum prelucrează 
formele rotunde, iar la celălalt

buovtrie i frvonusețe^™
pornește de la pătrat, ajunge la 
formele spațiale ale cubului și de 
aici toate derivatele unghiurilor spa
țiale. O cromatică contrastantă 
susține ideea de veselie, de bucu
rie pe care o propune clown-ul.

"Univers”- obiect spațial textil 
ce poartă semnătura absolventei 
Laura Murari e dominat de viziunea 
abstractă de desfășurare a for
melor geometrice de bază - cerc, 
pătrat, triunghi. Autoarea exploa

tează cercul cu deformările lui pâ
nă la arcuri de cerc care se înge
mănează, sugerând ideea de clep
sidră, de scurgere a timpului. Cro
matica e redusă la combinația gri- 
cafeniu și umbră arsă. Autoarea ne 
spune că lucrarea se pretează 
unor spații libere, care s-o lase pe 
ea "să trăiască", să fie admirată.

O lume de creații într-o plu
ralitate de modalități de expresie 
se află în această expoziție a lice
enilor. Marta Gal, despre care am 
aflat că a lucrat enorm la acel ciclu 
de obiecte spațiale, pentru îmbo- 
dobit caoul, realizează o reme

morare plastică proprie a ideii de 
podoabă sau pălărie podoabă, 
obiecte rituale folosite în vremuri 
apuse. Fără îndoială, la baza a- 
cestui ciclu de lucrări stă o-muncă 
riguroasă de documentare în 
biblioteci.

Lucia L/C IU
-4
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• Cu ocazia prinderii în buchetul 
vieții tale a celui de al 18-lea trandafir, 
Bufi îți dorește "La mulți ani", multă 
fericire, pentru cea mai dulce 
nepoată Bianca Poppel, din Hune
doara. (8415)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând cinci ari teren pentru 
cabană lângă Gurazlata. Tel. 
770757, Hațeg. (7294)

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

• Vând garsonieră, confort 1, 
pentru privatizare, str. Kogălniceanu, 
bl. 56.(vedere la stradă) Tel. 620186 
(3473)

• Vând garsonieră, Kogălni
ceanu, bl. 56, sc.1, ap.7 Deva. (8350)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, balcon închis, amenajat spațiu 
comercial și SRL. Tel. 626566, orele 
15-22 (8406)

• Vând apartament, garsonieră, 
ultracentral, teren intravilan. Tel. 
217848. Remorcă 250 kg, cabină U 
445, betonieră. Tel. 624394 (8349)

• Vând apartament 2 camere, bl. 
E. 13, Deva. Tel. 221649 (8347) .

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, Minerului. Tel. 223093. după 
ora 17 (8411)

• Vând casă Sîntandrei, nr. 120, 
gaz, 4 camere, sau schimb aparta
ment Deva, central, plus diferență, 
preț 130.000.000 (8404)

• Vând apartament 2 camere, 
confort 1, Zamfirescu și mobilier 
divers. Tel. 220745.

• Vând garsonieră, mobilată, 
nemobilată, în Dacia, bl.8. Tel. 624796 
(8412)

• Vând două case pe curte, din 
cărămidă, una 3 camere, bucătărie, 
terasă, una 2 camere, curte beto
nată, fântână, pomi, vie, grajd, cocini, 
grădină semănată, preț 70 milioane, 
negociabil. Informații sat Teiu, nr. 90, 
corn. Lăpugiu. Tel Deva 627075 
(3474)

• Vând casă nouă, Deva, spațiu 
comercial, garaj, curte, încălzire 
centrală. 222447, 223783, (7087)

SC GENERAL SIMPREST SA 
SIMERIA

anunță:
având in vedere debitele inari și imposibilitatea 

societății de plată a furnizorilor invităm pe toți cei care 
au debite mai vechi de trei luni să procedeze imediat la 
plata acestora, in caz contrar începând cu data de 1 iulie 
1998 vom trece la rezilierea contractelor și sistarea tuturor 
prestațiilor.

Această măsură a fost inițiată și aprobată in ședința 
AG1 din data de 8.06 1998.

Grupul Școlar “Grîgore Moisil” Deva
| Str. Titu Maiorescu, nr,B4 |
Planul de școlarizare pentru anul școlar *1998- *1999 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL CURS DE ZI
Profil administrație și servicii
1 clasă a IX-a: 2b locuri (lucrător în administrație și servicii) 
Profil economic
1 clasă a IX-a: 25 locuri (contabil statistician) 
Profil informatică
1 clasă a IX-a: 25 locuri (ajutor programator, operator tehnică de calcul) 
Profil tehnic
1 clasă a IX-a: 25 locuri (prelucrător prin așchiere)

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ CURS DE ZI
1 clasă anul I: 25 locuri (electrician întreținere și reparații instalații și echipamente 

electrice)
1 clasă anul I: 25 locuri (lăcătuș în construcții de mașini)

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL FĂRĂ FRECVENȚĂ
2 clase a XI-a: 60 locuri profil real
Notă: Grupul Școlar "Grîgore Moisil" este fostul Grup Școlar Minier Deva.

V___ _______________ ____ ____________________________ ____ _______-......... Ă

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1 și garaj. Deva 621429 (8422)

• Vând apartament 2 camere, 
Zamfirescu, bloc A 6, etaj 1, ap.28, 
tel. 227028 (6856)

• Vând casă, grădină, Trestia, 
nr. 4,150 milioane, negociabil. Tel. 
668105, Băița, interior 216. (6855)

• Vând garsoniejă, tel. 627089, 
Deva, Mihai Eminescu, bloc 105 
(6854)

• Vând garsonieră, ?onâ cen
trală, parchet, balcon închis, 45.000 
milioane. Tel. 092/734064. (8081)

• Vând apartament cu 2 camere, 
Dacia, bloc 18, sc. II. ap. 22 (3475)

• Vând casă cu grădină, 2500 
mp, Hațeg, Suseni, 2, 068/214941. 
(7255) ’

• Vând garsonieră confort 1, tel. 
231460 (6870)

• Vând Dacia 1300, fabricație 
1981, preț 8.500.000, negociabil. Tel. 
626391 (8345)

• Vând Opel Omega. Tel. 214974 
(8409)

• Vând Renault 21, fabricație
1987, înmatriculat, catalizator. Tel. 
672300, după ora 18(8417)

• Vând ARO camionetă, fabricație
1988, Pișchinți, nr. 112, tel. 094/ 
812589(7940)

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

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

• Vând miere salcâm. Tel. 230695 
(8402)

• Vând cuptor patiserie pe gaz, 
spălător inox, pop-corn, malaxor. Tel. 
624971 (8348)

• Vând societate. Tel. 216239 
(8405)

• Vând monument funerar mar
mură, doar 2.200.000, mozaic 
500.000. Tel. 094527690 (8413)

• Vând mobilă de bucătărie și 
bicicletă Tohan, preț negociabil. Tel. 
214614(8423)

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

• Vând 45 de capre, Trufaș 
Aurel, Cucuiș, nr. 33 (6941)

• Vând Palbot Solara. Tel. 656570
• Vând mașină de tricotat pentru 

lână și melană, de producție germană, 
Păclișa, nr. 126, preț avantajos. 
Informații tel. 770735, 770367 (7296)

OFERTE DE
SERVICII

• SC Bobinaj Prest SRL Deva, str. 
A. lancu, bl. H.1 angajează contabil 
cu studii superioare, vechime peste 
5 ani. Relații sediul firmei (8344)

• Angajez pentru Germania 
dulgheri, fierari, zidari, cu peste 10 
ani vechime în muncă, vârsta-sub 
50 ani. Tel. 057281652 (8410)

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

• Societate particulară de con
strucții angajează urgent inginer 
constructor, maistru constructor. 
Relații la tel. 216795, între orele 7- 
15.(8250)

• U.M. 0.1719 Deva organizează, 
în ziua de 25.06.1998, concurs 
pentru ocuparea funcției de salariat 
civil electrician auto. Informații la 
sediul UM 01719 Deva. (6862)

■ Angajez muncitori necalificați 
pentru depozit en-gros. Caut 
spațiu pentru închiriere pentru 
depozit en gros în municipiul 
Hunedoara. Relații tel. 219300 și 
230793, între orele 8-16. (6860)

• Caut familie sau bărbat, pentru 
îngrijire minifermă porcine. Tel. 
211121 (8407)

• Doriți 2 milioane lunar în 
buzunar? Sunați azi, start imediat! 
DS MAX Canada deschide în 
România 30 de noi divizii de mar
keting-management. Pregătire gra
tuită pentru formare. Experiența nu 
este necesară. Tel. 627527 (6863)

• ALTEX angajează șef magazin 
și gestionari la magazinul ALTEX- 
Hunedoara în condițiile: studii 
superioare, medii, vârsta maximă 35 
ani, domiciliul în Hunedoara. Acte 
necesare: copie după actele de 
studii, curriculum vitae, fotografie 
recentă. înscrierile prin fax 033/ 
230817 sau .prin poștă: ștefan cel 
Mare, 6, Piatra Neamț, 5600. Relații 
la tel. 033/210671. (OP)

PIERDERI

• Pierdut legitimație student nr. 
2672 pe numele Alba Alina. Se 
declară nulă. (8408)

//--------------------------------------------- -

Grup ide Presă cu 
activitate în mass-media

din Transilvania
angajează, cu carte de muncă, agenți 

publicitari.
Se oferă salariu motivant și comision avantajos. 
Cerințe:

O studii superioare;
O abilități de comunicare;
O vârsta maximiă 30 ani;
3 experiența în domeniu constituie un avantaj.

Persoanele inter esate vor trimite CV la fax: 068/ 
410833 sau pe adresa: str. Traian Grozăvescu, nr. 7, 
2200 Brașov, Departament Publicitate.

• Pierdut buletin de identitate, 
legitimație de nevăzător și cupoane 
de călătorie pe CFR, pe numele 
Nicula lonuț. Le declar nule.

• Pierdut cod fiscal nr. 4634043 
Asociația de locatari nr. 26. Hune
doara. îl declar nul. (7446)

• Pierdut carnet șomaj pe numele 
Popescu Camelia. îl declar nul.(7445)

DECESE

• Familia îndurerată mulțumește 
pe această cale tuturor celor care 
au fost alături de ea, în grelele clipe 
pricinuite de despărțirea de cea 
care a fost judecător pensionar

MARIOARA-VIDAU
(8416)

• Colectivul salariaților de la SC 
General Simprest SA Simeria sunt 
alături de managerul general Pârvu 
I Nicolae, în momentele grele 
pricinuite de dispariția mamei sale 
și transmit pe această cale sin
cere condoleanțe familiei îndu
rerate. (8414)

• Mulțumim tuturor celor care 
au fost alături de noi, la moartea 
fulgerătoare a celui care a fost.

VASILE CRĂCIUN (48 ani)
In veci nemângâiate Aurica - 

soție și fiica Adina. (8426)

■ Mulțumim din suflet familiei 
Costea Cornel și Vasilica patroni 
la SC Delcor pentru marele sprijin 
acordat la moartea lui

VASILE CRĂCIUN (48 ani)
Familia. (8426)

• Familia Hompot aduce și pe 
această cale sincere mulțumiri 
celor care i-au fost alături la greaua 
pierdere a minunatului soț, tată și 
fiu

HOMPOT IOAN
în vârstă de 39 de am, mai ales 

colectivelor de la R.A.G.C.L. Deva 
și Direcția Județeană de Drumuri 
și Poduri. Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace!

Important 
pentru 

agricultori! 
APROTERRA 
TA JIMERIA 

vinde din stoc 
îngrășăminte chimice 

pe cupoanele de 
toamnă pentru 

agricultură. Căutăm 
și distribuitori. 

Relații la telefoane: 
260424, 260966.

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

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

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

> De asemenea, angajează conducători auto.

Societatea 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 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

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

Asigurăm transportul cu livrare imediată

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

Timisoara, sir Mircea cel Bătrân, nr.4,
tel: 056/183558;’ 124550; 125035; fox: 056/1 83558țI25035.

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
® combine muzicale cu CD ® combine muzicale normale 

® dublu radiocasetofoone ® amplificatoare 
® VCD (video CD Player) ® walkman-uri 

® telefoane cu emițător. 
Preț de producător!

Condiții de calitate ți garanție asigurate!

Primăria municipiului Deva
Anunță

Având în vedere oportunitatea cu care conducerea 
Primăriei municipiului Deva a răspuns solicitărilor 
asociațiilor de locafarl/proprietari care au înregistrat 
restanțe în achitarea datoriilor față de RAGCL Deva 
mai vechi de 60 de zile, în sensul de a deblinda 
Instalațiile de apă caldă menajeră la blocurile în 
cauză și ca urmare a situației financiare dificile în 
care se află RAGCL Deva față de furnizorul de apă
caldă F.E. Mintia, solicităm asociațiilor de locatari/ 
proprietari, care nu și-au achitat datoriile față de 
RAGCL Deva, să le onoreze în cel mai scurt timp.

în caz contrar, există riscul ca în întreg municipiul 
Deva să fie sistată apa caldă menajeră.
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Dințară Din lume
REVENDICAREA MĂNĂSTIRII

DE LA NICULA
Biserica Greco-Catolică in

tenționează să revendice Mă
năstirea de la Nicula, jud. Cluj, a 
declarat, pentru PRO TV, IPPS 
George Guțiu, episcopul greco- 
catolic al Diocezei de Cluj-Gherla. 
Guțiu susține că Mănăstirea de 
la Nicula a fost construită la înce
putul sec. al XVIII-lea de către 
greco-catolici și a fost confiscată 
abuziv de ortodocși după 1948.

Arhiepiscopul Vadului, Fe- 
leacului și Clujului, Bartolomeu 
Anania, afirmă însă că mănăstirea 
a fost atestată pentru prima dată 
în urmă cu 450 de ani, iar repre-

Mafia rusă - prezentă în 
peste 40 de țări

sia 500 de milioane de dolari pe 
an, potrivit cifrelor prezentate la 
acest colocviu. Interpolul a pre
cizat că, în prezent, în Rusia se 
află o mie de vehicule furate din 
Europa.

în afara spălării banilor, a- 
ceste grupări produc arme la 
nivel mondial, alte zece fiind cu
noscute pentru faptul că lucrea
ză în domeniul comerțului cu pe
trolul rusesc, a declarat Koles
nikov. Una dintre aceste grupări 
a reușit recent să plaseze pe 
piața moscovită 352.000 de do
lari falși.

Drogurile sunt preocuparea 
predilectă a acestor grupări, 
pentru că afacerea este ren
tabilă: un kilogram de opiu costă 
100 de dolari în Tadjikistan, este 
revândut contra a 2.000-3.000 
de dolari în Tașkent și ajunge să 
se vândă contra a 5.000-6.000 
de dolari la Moscova.

Principalii traficanți de dro
guri sunt cetățeni afghani, nige
rieni, angolezi, zairezi și din fos
tele republici sovietice. "Virusul 
corupției a atins toate nivelele 
puterii de stat și a celei exe
cutive", a declarat generalul Ko
lesnikov, ca o concluzie la în
cheierea lucrărilor colocviului.

Mafia rusă, care a cunoscut 
o dezvoltare rapidă în ultimii șap
te ani, este prezentă în peste 40 
de țări, potrivit concluziilor pre
zentate la un colocviu pe tema 
luptei împotriva criminalității, des
fășurat la Sofia, relatează AFP.

Delictele grave atribuite gru
părilor mafiote rusești s-au în
mulțit de la 3.000, în 1990, la 
28.000, în 1997, a anunțat gene
ralul Anatoli Kolesnikov, adjunctul 
șefului departamentului de luptă 
contra criminalității organizate al 
Ministerului rus de Interne.

Potrivit lui Hubert Pirker, pur
tătorul de cuvânt al Partidului 
Conservator austriac OeVP în 
Parlamentul European, însărcinat 
cu problemele de securitate, 40 
de grupări criminale ruse sunt 
prezente în Austria, majoritatea 
ocupându-se cu spălarea ba
nilor, sub acoperirea unor între
prinderi comerciale.

Generalul Kolesnikov a de
clarat că în Rusia peste 12.000 
de șefi și membri activi ai gru
părilor criminale au fost deferiți 
justiției anul trecut. Acestora li 
se impută 19.500 de delicte.

Traficul cu mașini furate, 
care se află sub controlul a 300 

^de grupări mafiote, aduce în Ru-

z
Traficul cu obiecte de arta în

Europa Centrală
Traficanții de opere de artă 

din Europa Centrală și de Est pre
feră bijuteriile vechi, icoanele și 
obiectele arheologice, s-a arătat 
în cadrul unei conferințe regionale 
care se desfășoară la Budapes
ta, transmite AFP. Circa 100 de 
delegați din 23 de țări - polițiști, 
vameși, responsabili ai muzeelor 
și ai companiilor de asigurări - 
participă la această conferință 
 organizată la inițiativa Interpolului.

PUIVR acuză PSDR-ul de presiuni asupra membrilor săi
în cadrul conferinței de pre

să desfășurate ieri la sediul 
PUNR Deva, liderii organizației 
hunedorene a partidului au pre
zentat în sinteză principalele 
preocupări pentru soluționarea 
unor probleme de interes jude
țean ce vizează finalizarea o- 
biectivelor hidroenergetice de pe 
Rîu Mare Retezat, repunerea în 
funcțiune a liniei ferate Deva- 
Brad, precum și alocarea unor 
fonduri pentru retehnologizarea 
și modernizarea RAH Petroșani.

Deși s-a susținut finanțarea 
acestora, la discuțiile privind 
bugetul, rezultatul a fost negativ, 
dl. deputat Petru Șteolea apre

zentanții Bisericii Unite cu Roma 
au ocupat-o în anul 1774. Anania 
afirmă că Biserica Greco-Catolică 
ignoră propunerile Bisericii Orto
doxe Române de rezolvare a liti
giilor patrimoniale dintre cele două 
biserici prin repetatele solicitări de 
retrocedare.

Mănăstirea Nicula este vestită 
în țară pentru o icoană a Sfintei 
Maria considerată de credincioși 
ca făcătoare de minuni. în fiecare 
an, pe 15 august, de Sărbătoarea 
Sfânta Maria, zeci de mii de cre
dincioși din întreaga țară vin în 
pelerinaj la Mănăstirea Nicula.

■

-y

"O dată cu deschiderea fron
tierelor în această regiune, traficul 
cu opere de artă s-a multiplicat", a 
indicat Tibor Enyedi, delegat din 
partea Ungariei. Poliția acestei țări 
a interceptat, în 1996, 1.000 de 
opere de artă furate, față de 702 
câte a confiscat în 1990. Valoarea 
totală a acestor opere furate s-a 
multiplicat ae șase ori în raport cu 
1990, a spus responsabilul ungur. 
Dacă acest gen de trafic doar tran- 

ciind lipsa unei unități între parla
mentarii hunedoreni, cu mici ex
cepții, fapt ce explică eșecul unor 
asemenea acțiuni ce vizează re
lansarea activității economico- 
sociale din județ.

S-au făcut aprecieri privind 
Ordonanțele 22 
și 36, acte nor
mative ce au 
fost considera
te de către
PUNR a fi emise împotriva Consti
tuției țării, fapt dovedit și de către 
soluția finală dată de către Curtea 
Supremă de Justiție în urma ac
țiunilor promovate de către acest 
partid.
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® 17 iunie 1818 - s-a năs
cut compozitorul ‘și dirijorul Char- 
les Francois Gounod, considerat 
cel mai de seamă reprezentant al 
operei lirice franceze, autor a 12 
opere - cele mai cunoscute fiind: 
"Faust", "Romeo și Julieta", "Doctor 
fără voie", "Sapho" -, precum și a 
numeroase simfonii, oratorii, misse 
și recviemuri, (m. 1893).

® 17 iunie 1910 - a fost
lansat primul aeroplan românesc 
construit de Aurel Vlaicu, pur
tând numele de Vlaicu I.

® 18 iunie 1815 - a avut
loc înfrângerea lui Napoleon Bona
parte la Waterloo, de către ar
matele coaliției europene conduse 
de generalul englez Wellington.

® 19 iunie 1623 - s-a
născut Blaise Pascal, cunoscut 
matematician, fizician, scriitor și 
filozof francez. Este fondatorul 
teoriei probabilităților, în 1642 a 
inventat o mașină de calcul și a 

| fost decoperitorul legii funda- 
. mentale a hidrostaticii, lege care 
I îi poartă numele, (m. 1662).

L————————

Veneția își vinde 
insulele

Autoritățile sanitare vene- 
țiene au anunțat că scot la vân
zare două frumoase insule din 
lagună, San Clemente și Sacca 
Sessola, pe care se află două 
spitale dezafectate, transmite 
AFP. Prețul de vânzare de la ca
re se va porni vânzarea se situ
ează în jur de 15-20 miliarde de 
lire italiene (11,4 milioane de do
lari) pentru fiecare insulă. Pe 
lângă această sumă vor fi nece
sare investiții Suplimentare pen
tru a renova cele două insule 
abandonate de mai multi ani.

Mai mult de zece persoane 
și-au manifestat intenția de a 
cumpăra insulele, a precizat di
rectorul general al unității sani
tare locale. El a precizat că "pre- 
tendenții" sunt grupări de inves
titori sau mari societăți hoteliere 
italiene și străine și a menționat

zita altădată Europa Centrală și 
de Est, există în prezent o cerere 
evidentă în regiune, pe care in
fractorii se grăbesc să o satis
facă, a afirmat directorul poliției 
ungare, Lâszlo Forgâcs. Traficul 
este facilitat de faptul că cea mai 
mare parte a țărilor din regiune nu 
au o listă precisă a operelor de 
artă deținute de ele, au precizat 
participantii la reuniunea de la 
Budapesta.

Un punct interesant al discu
ției cu ziariștii, exprimat de către 
liderii PUNR, a fost și acela al pre
siunilor pe care le fac reprezen
tanții PSDR cu privire la racolarea 
primarilor PUNR cât și a unor 
membri și consilieri ai acestui par

tid. în acest 
sens s-a amintit 
și cazul prima
rului de la 
Geoagiu - unde

s-au făcut și se fac presiuni pen
tru a trece la PSDR -, fără a mai 
lua în discuție cel de la Brănișca 
unde suspendarea primarului de 
către prefectul județului s-a făcut 
fără a se avea o sentință defi

■ —— — — — — q
19 iunie 1899 - s-a ■
George Căline seu. *

© 
născut ____
critic, istoric literar și prozator | 
român. A debutat în 1933 cu | 
romanul "Cartea nunții", căruia i- _ 
au urmat: "Enigma Otiliei", "Bietul I 
loanide", "Scrinul negru", pre- | 
cum și cunoscutele opere de 
critică literară "Viața lui Mihai 
Eminescu", "Viața lui Ion 
Creangă", "OperaJui Mihai Emi
nescu", și "Istoria literaturii ro
mâne de la origini până în pre
zent". (m. 1965).

® 20 iunie 1891 - a murit
Mihail Kogălniceanu. om politic, 
istoric, scriitor și orator român 
(n. 1817). A fost profesor de 
istorie la Academia Mihăileană, 
membru al Academiei Române, 
a editat revistele "Dacia literară", 
"Propășirea" și ziarul "Steaua 
Dunării". în perioada 1863-1865 
a fost prim-ministru al României, 
iar în 1877-1878, ministru al afa
cerilor externe. A avut o contri
buție însemnată la dezvoltarea 
vieții culturale românești, mai 
ales ca director al Teatrului na
țional din lași.
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grupul francez Club Medite- 
ranee și compania italiană Tou
ring Club. Candidații vor trebui nu 
numai să cumpere insula, dar 
mai ales să elaboreze un proiect 
de folosire a clădirilor pe termen 
lung. Costul total va ajunge la 
aproape o sută de miliarde de 
lire pentru fiecare insulă, a pre
cizat directorul unității sanitare. 
El s-a declarat optimist în ceea 
ce privește necesarul acestei 
operațiuni de privatizare care a 
necesitat doi ani de pregătiri și 
de intervenții preliminare, cum ar 
fi restaurarea acoperișului bi
sericii San Clemente.

Istoria insulei San Clemente 
este foarte veche, locul fiind 
folosit de pelerini încă din Evul 
Mediu, în drum spre Pământul 
Sfânt. Loc de întâlnire pentru 
personalități ilustre, el a fost 
administrat de diverse ordine 
religioase până în perioada na
poleoniană când clădirea a fost 
transformată în închisoare și o 
fabrică de praf de pușcă. Aus
triecii ocupanți au construit în 
1873 un spital psihiatric pentru 
femei lângă micuța biserică din 
secolul al XVIII-lea.

Insula Sacca Sessola, cu 
istorie mult mai recentă, a găz
duit până în 1982 un spital spe
cializat în boli de plămâni, care a 
fost construit în anii '30 și care 
este un interesat exemplu de 
arhitectură raționalistă. ’

MEDIAFAX
■>

nitivă din partea justiției. Aceste 
acțiuni sunt considerate de că
tre liderii PUNR "de intimidare la 
adresa membrilor acestui par
tid", reamintindu-se în context 
că "PSDR-ul este partidul ce 
face cele mai mari probleme 
PUNR-ului în județul Hune
doara".

Liderii PUNR prezenți la con
ferința de presă de ieri s-au mai 
referit la inoportunitatea înființării 
unei universități în limba maghi
ară precum și la substratul po
litic și jocurile politice care au 
determinat decizia de desființare 
aU.M.0215.

Corne! POENAR

UN REVOLUȚIONAR Sl-A 
ABANDONAT COPILUL SI 
MERCEDES-UL ÎN PLIN 

CÂMP DE FRICA
UNOR...VOCI

O întâmplare ciudată, ieșită 
din comun, s-a petrecut în urmă 
cu câteva zile pe raza comunei - 
Șibot. Duminică, 7 iunie a.c., în 
jurul orei 9.00 dimineața, un cetă
țean din Șibot a sesizat Poliția 
orașului Cugir despre faptul că, 
pe DN 7, la km 385, un băiețel de 
doi ani și 11 luni se învârte în 
jurul unui autoturism Mercedes 
190 E, ce se afla parcat pe ca
rosabil, în direcția de mers Se- 
beș-Orăștie. Sosiți imediat la fața 
locului, polițiștii au desoperit că 
autoturismul avea cheile în con
tact, iar motorul era în stare de 
funcționare. Copilul a spus că își 
caută tatăl, după care polițiștii au 
intrat în alertă maximă, declan

La Șibot, Dosarele X 
în variantă mioritică

șând o amplă operațiune pentru 
găsirea proprietarului mașinii - 
ce era înmatriculată în Austria - 
care dispăruse fără urmă.

După ce l-au căutat pe par
cursul întregii zile de duminică, 
polițiștii cugireni s-au lăsat păgu
bași, transportând atât autotu
rismul cât și copilul la sediu. Din 
primele cercetări, organele de 
anchetă au respins ipoteza unui 
jaf sau a unei răpiri, deși copi
lașul nu a putut să ofere mai 
multe amănunte despre tatăl 
său, deoarece în momentul dis
pariției acestuia el dormea pe 
bancheta din spate a Mercedes- 
ului. Aflați în fața unui caz a- 
parte, învăluit în mister, polițiștii n- 
au avut altceva de făcut decât 
să aștepte ziua următoare care, 
de altfel, avea să clarifice într-o 
oarecare măsură enigma.

LA PLIMBARE CU 
MERCEDES-UL, 
PRIN ROMÂNIA
Polițiștii din Cugir, precum și 

specialiștii criminaliști din cadrul 
IPJ Alba și-au văzut încununată 
de succes așteptarea luni, spre 
ora prânzului, când la sediul Po
liției Cugir s-a prezentat în carne 
și oase proprietarul Mercedes- 
ului și tatăl copilului în același timp, 
Petre Mihăilă. în vârstă de 33 ani, 
de profesie, instalator și originar 
din Deva, Mihăilă s-a stabilit în 
Austria imediat după revoluție, 
împreună cu soția sa, cu care s-a 
căsătorit în anul 1989. în fața po
lițiștilor, Petre Mihăilă a dat o de
clarație stupefiantă. El a spus că, 
în urma unor neînțelegeri cu soția 
sa, a plecat din Austria împreună 
cu băiețelul, la volanul propriului 
autoturism. în cursul zilei de vi
neri, cei doi au intrat în România, 
după care au străbătut drumul 
până la București. Aici, copilașul 
-Râul Sabin Mihăilă - i-a cerut 
tatălui să-l plimbe cu trenul. Omul 
s-a conformat, a lăsat mașina în 
București, și a făcut o plimbare 
cu trenul până la Giurgiu și îna
poi. Ulterior, au revenit la Mer
cedes, cu care au colindat mai 
multe orașe din țară, iar dumi
nică dimineața se îndreptau spre 
Deva, unde domiciliază părinții lui 
Petre Mihăilă.

"VOCILEMÂ 

AMENINȚAU CU 
MOARTEA"

Imediat după ce a trecut de 
hanul de la Șibot, mergând spre 
Deva, Petre Mihăilă spune că nu 
a mai suportat vocile pe care le- 
a auzit aproape tot timpul după 
ce a intrat în România. Potrivit 
declarației acestuia, vocile res
pective l-au amenințat perma
nent cu moartea, iar duminică 
dimineața acestea i-au cerut să 
coboare din mașină. Mihăilă s-a 
conformat, s-a dat jos din ma

șină, a pus mâinile pe cupeul 
autoturismului, cu gândul de a 
se preda... vocilor, pe care le-a 
întrebat "ce vreți să-mi faceți?" 
Apoi, speriat de moarte, omul a 
lăsat baltă mașina, cu cheile în 
contact, cu motorul pornit și cu 
băiețelul dormind pe bancheta 
din spate și a pornit pe jos în 
direcția opusă spre comuna 
Vințu de Jos. Ulterior, a luat o 
mașină de ocazie, cu care s-a 
deplasat acasă la părinții săi, la 
Deva, cărora le-a povestit incre
dibila sa aventură, inclusiv fap
tul că și-a uitat mașina și copilul 
în plin câmp, lângă Șibot.

OBOSEALĂ, STRES 
SAU HALUCINAȚII?r

După ce Petre Mihăilă a po
vestit, în declarația sa, acest 
story demn de un episod din 
Dosarele X, polițiștii au crezut, 
inițial, că se află în fața unei 
persoane cu grave probleme 
psihice. Această ipoteză a fost 
contrazisă însă de anteceden
tele medicale ale lui Mihăilă, cu 
atât mai mult cu cât el a obținut 
permisul de conducere, cate
goria B, în Austria. Mai mult de
cât atât, Mihăilă este revoluțio
nar cu acte în regulă, posesor 
al unui certificat emis de Aso
ciația de revoluționari Hune
doara, document ștampilat și 
pentru anul în curs. Poliția Cu
gir și IPJ Alba continuă cerce
tările asupra acestui caz bizar, 
deoarece declarația lui Petre 
Mihăilă este mai mult decât 
ambiguă. Nu este exclusă nici 
varianta ca toată povestea cu 
vocile care-l amenințau cu 
moartea să fie efectul faptului 
că, anterior episodului de du
minică dimineața, Petre Mihăilă 
condusese peste 1500 km și 
nu dormise în ultimele patru 
nopți. Pe lângă oboseala acu
mulată, austriacul vrea să di
vorțeze de soție și să se re
patrieze în România. Oricum, 
fapta sa nu a întrunit nici un 
element constitutiv pentru o in
fracțiune penală.

Lucian DOBRATER
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Din sacul plin cu promisiuni...
(Urmare din pag. 1)

referim fie și numai la 
promisiunea de sprijinire a 
țărănimii pentru dotarea cu 
tractoare și mașini agricole 
ieftine, care a rămas tot în 
stadiul inițial, având șansa 
să fie reluată din același 
punct la viitoarele alegeri. 
Cât de mult sunt iubiți 
țăranii și cât de “sub
stanțial" este ajutorul ce li 
se dă se poate vedea și din 
aceea că producătorii 
agricoli nu știu nici acum, în 
prag de seceriș, ce vor face

DRUMUL SPRE ÎNAL7A 
SATURAȚIE

(Urmare din pag. 1)
Atunci, însă, situația era 

alta, iar rezultatul final a fost 
formarea statului național 
unitar român. Acum, vlăguită 
economic, rămasă, pe bună 
dreptate și din nou, în afara 
clubului celor puternici și

peste toațe un mare sictir 
prevestitor de rele. Dacă până 
acum nu a făcut-o, e greu de 
crezut că lumea politică 
autohtonă mai are resurse să 
declanșeze o reformă care să 
sfărâme mizeria și rușinea unei 
Românii aflate în coada tuturor 
topurilor economice. Dacă ar 
avea plan de realizat, e sigur că 
nici unul din actualii demnitari n- 
ar trebui să-și primească nici 
măcar vechile lefuri, ce să mai 
vorbim de cele noi, umflate gata- 
gata să plesnească. Bani pu
blici aruncați pe fereastră. La noi 
e vechi păcatul și, nu-i așa, nu 
sunt primii vinovați. Și atunci, 
propunea un hâtru, soluția ar fi, 
dacă tot încurajăm importurile, 
să aducem și guvernanți de 
dincolo. România a mai cu
noscut în istorie, în momente 
dificile, "importul” de con
ducători care a pus, la noi, 
bazele unei dinastii nemțești.

Revista din luna iunie a.c. 
aduce in atenția producătorilor 
agricoli o serie de teme de 
Importanță deosebită pentru 
reușita in demersurile făcute in 
scopul unei activități profitabile. 
Referite la protecția plantelor, iste 
de semnalat articolul semnat de dr. 
biolog Boris Plămădeală, de la 
Institutul de cercetări pentru 
cultura cartofilor Brașov privind 
combaterea manei cartofului, cât și 
nolhr produse omologate în acest 
sens. De asemenea este prezentat 
și noul produs Vermintec, unic 
produs cu eficacitate maximă in 
combaterea acarlenilor, muștelor 

> Hor dăunători periculoși 
~ole. Cultivatorii d 

vi g un interes; ■
ari: . mmn»t de un specialist in 
mate-ie de la Stațiunea de 
C‘ •».<■! vlti vinicole Blaj, vizând 

cu recolta, iar la recoltat 
contăm pe ajutor cu com
bine din Ungaria, Repu
blica Moldova și chiar din 
Grecia (!). Premierul Radu 
Vasile spune că agri
cultura este o prioritate 
națională, dar în vreme ce 
în Turcia se vând cu miile 
tractoare românești, la noi 
vânzările se numără pe 
degete.

Nu este vremea de 
bilanțuri, dar discrepanța 
prea mare între promisiuni 
și fapte dă mult de gândit. 
Cui, rămâne de văzut.

bogați, România poate deveni 
o țară a tuturor posibilităților 
nefaste, viitorul putând aduce 
orice, de la dictatură la 
federalizare, în condițiile 
excluderii noastre din sistemul 
de garanții specifice Alianței 
Nord-Atlantice. După visul 
vestic, ne trezim în fața unei 
realități crude: România a 
devenit acum o zonă de hotar 
ce separă luminile occidentului 
de sumbrul "complex militaro- 
industrializat” al estului, o zonă 
în care democrația poate fi și 
originală, corupția descoperită 
poate fi mușamalizată, iar 
sărăcia și mizeria pot ucide 
liniștite dacă sistemul de vize 
le fac inexportabile.

Fermierul 
ne vine in 

ajutor
■WmrrîTT11111 ITTTTimWB 

combaterea rațională a bolilor șl 
dăunătorilor.

Revista prezintă, in aceiași 
timp, semințele de legume produse 
de firma Novartis, tehnologii de 
cultivare a cimbrului de cultură, 
situația culturii hameiului, modul 
de producere a legumelor 
pro- ete în grădina casei, măsuri 
penau reușita culturii castraveților 
de toamnă ș.a.

Un loc Important revine 
articolelor de specialitate refe-

Casa de Cultură din Deva a 
găzduit vineri, 12 iunie a.c., cu 
începere de la ora 17, faza pe 
județ a concursului ,,Miss 
Hunedoara ’98”. Actuala ediție a 
adus'in scenă 11 concurente, 
câștigătoare ale fazelor locale - 
Brad, Orăștie și Hunedoara. 
După desfășurarea celor șapte 
probe ce au cuprins între altele și 
numere opționale juriul a ales pe 
primul loc și câștigătoare a 
actualei ediții pe Daniela Lupașcu 
din Deva. în ordinea punctelor 
obținute pe locul doi s-a clasat 
Ioana Socol, iar locul trei a fost 
ocupat de Bianca Baraban.

în cadrul concursului de 
vineri pe scena Casei de Cultură 

" _________

Câștigătoarele locurilor 
I-III la faza județeană a 

concursului de frumusețe 
“MISS HUNEDOARA '98". 
In centrul imaginii Daniela

Lupașcu, locul 1, Ioana 
Socol, locul II, stânga 

fotografiei, iar în dreapta 
Bianca Baraban, locul III.

Foto: Traian MÂNU

>
/

rltoare la cultura mărului, 
semnate de specialiști de la 
stațiunile de profil din Cluj șl 
Mărăclnenl.

Rețin atenția șl alte 
Informații ce ne sunt aduse cu 
privire la pritocul vinului, 
producerea butașilor de vie 
pentru grădina casei, 
cultivarea cactușilor.

Din domeniul zootehniei 
sunt abordate probleme 
privind creșterea rațelor 
domestice, folosirea urzicilor 
in hrana animalelor, utilizarea 
pajiștilor naturale, tehnologia 
creșterii viermilor de mătase.

Alte materiale vizează 
efectele dezastruoase ale des
păduririlor, virtuțile fructelor, 
fortificarea organismului cu 
ouă de prepeliță, zodiacul lunii 
iunie etc. (N.TÎ) 

au prezentat interesante numere 
formațiile ,,X Generation"- fete ș/' 
băieți, XXL, BMG, precum și 
solistele de muzică ușoară Emilia 
Bojin și Diana Ciulei.

Câștigătoarelor locurilor l-lll le- 
au fost atribuite premii și diplome 
de către organizatorii concursului- 
Fundația pentru tineret Phoenix și 
Inspectoratul Județean pentru 
Cultură.

Se cuvine să mai amintim că 
spectacolul-concurs de vineri a fost 
susținut financiar de către 
Eurovenus, Hotel Sarmis, PCGraf, 
Simal Exim, Quasar, Graphotipex, 
Restaurantul Cocoșul de Aur, 
Terasa Capone, Biroul Notarului 
Public Ana Orșa, Cabinetul de 

înfrumusețare Nelia, Editura 
Destin și nu în ultimul rând de 
către Radio 1.

întrucât vineri s-a tras linia 
finală a ediției ,,Miss Hunedoara 
’98" trebuie apreciat în mod 
deosebit efortul depus de către 
conducerea Fundației pentru 
Tineret, în special al președintelui 
acesteia Răzvan Mareș cât și al 
coregrafului Adrian Hațegan care 
s-au implicat în organizarea unei 
manifestări de ținută, cu largă 
audiență în rândul tinerilor.

Păcat însă că numărul 
spectatorilor prezenți la Deva a 
fost destul de mic.

Corne! POENAR

Un stop cadru cu cele 
// participante la faza 

județeană a 
concursului de 

frumusețe desfășurat 
vineri la Deva.

Foto: Traian MÂNU

Zilele cultural- 
artistice “Ion 

Budai Deleanu” 
în perioada 18-19 iunie a.c., 

la Orăștie și Geoagiu se 
desfășoară Zilele cultural- 
artistice “Ion Budai Deleanu”, 
ediția a lll-a. Manifestarea 
programează în prima zi, ora 11, 
la Orăștie, simpozionul “Ion 
Budai Deleanu r personalitate 
marcantă a scrisului românesc 
în perioada iluminismului", urmat 
de un spectacol prezentat de 
Teatrul Dramatic din Petroșani. 
Vineri urmează o vizită la 
Cigmău, locul de naștere a 
aniversatului, și un spectacol 
folcloric la Geoagiu. (M.B.)

Târguri până la 
sfârșitul lunii 

iunie
La solicitarea unor cititori ai 

ziarului nostru readucem în 
atenție târgurile din județ care se 
mai țin până la sfârșitul acestei 
luni, în afară de cele cunoscute, 
care se țin tradițional la date fixe.

Potrivit calendarului stabilit, 
târgurile au loc astfel: Dobra (18 
iunie - animale și mărfuri), Băcia 
(20 iunie - animale și mărfuri), 
Balșa și Ilia (24 iunie - animale 
și mărfuri), Petrila (26 iunie - 
mărfuri), Hunedoara (27 iunie - 
animale și 29 iunie - mărfuri), 
Zam (28 iunie - animale și 
mărfuri), Dobra și Călan (29 iunie 
- animale și mărfuri). (N.T.)

Vești de la Băița
■ Drumuri asfaltate

în comuna Băița s-a asfaltat, 
până în prezent, 1 kilometru de 
drum, respectiv 500 m în 
localitatea Săliște și 500 m în 
satul Barbura.

De asemenea, la Căinelu de 
Sus s-a turnat beton pe o 
distanță de 200 m, acoperind o 
singură bandă. (Cr. C)

■ Pe viitor
în discuția purtată cu primarul 

comunei Băița, dl Ionel Stoica 
ne-a mărturisit câteva din 
obiectivele dumnealor. în limita 
posibilităților bugetare se vor 
demara lucrările de renovare a 
sediului primăriei, tehnologizarea 
și dotarea instituției cu aparatură 
birotică modernă.

Conducerea primăriei are 
promisiuni ca până la finele 
anului să fie introdusă la nivelul 
comunei centrala telefonică cu 
fibră optică. (Cr. C)

■ Ajutoare sociale
Comuna Băița are în 

componență 11 sate și o 
populație de 4800 locuitori. 
Dintre aceștia, 62 beneficiază de 
ajutor social. Suma alocată, 
incluzând toate suplimentările 
guvernamentale, este de 100 
milioane per an, relata dl Ionel 
Stoica, primarul comunei. (Cr. C)

___ — Două fetițe părăsite și neglijate
Dl Simion Galea: “E un om 

de nimic. Va trebui ca fetele să 
fie luate de la el, căci nu le 
îngrijește. Mai și lucrează pe 
la coasă, dar mai mult merge 
la băut și-n casă e mizerie.”

in căutarea tatălui
Casa lui loan Popa și a 

fetițelor sale este prima cum 
se intră în satul Abucea venind 
dinspre Dobra. Este o casă 
sărăcăcioasă, n-are mai mult 
de două camere, dar asta n- 
am putut-o constata precis 
întrucât poarta era încuiată. 
Știam sau presupuneam că 
fetele erau la școală întrucât 

kera înainte de amiază, dar nu 

bănuiam unde era tatăl lor, mai 
ales că-i pensionar, iar pământ 
n-are în sat. Mai apoi, o vecină 
ne-a sugerat că, probabil, este 
plecat la sapă sau la coasă la 
cineva, căci are obiceiul să 
lucreze pe la unul și altul, 
pentru bani, evident, pe care 
seara îi lasă la vreo crâșmă din 
Dobra sau Lăpugiu de Jos. Tot 
vecina ne-a spus și cam pe 
unde s-ar afla dl Popa la lucru 
și ne-a dus înspre acolo. Un om 
pe care l-am rugat mai apoi să 
se ducă și să-l roage să vină 
până la drum s-a întors după o 
vreme și ne-a relatat că, într- 
adevăr, a fost la coasă într-un 
anume loc, dar a plecat cu 

bicicleta la Dobra să cumpere 
pâine. L-am găsit, după o 
vreme, la Dobra, dar nu la 
magazinul ce desface pâine, ci 
într-un bar, în fața unui pahar 
plin cu nu știm ce. Este un om 
mic de statură, subțirel, cu ochi 
strălucitori și foarte bun de 
gură. Ne-a spus că nu-i 
adevărat ce se spune, ci, 
dimpotrivă, se ocupă de cele 
două fete, că le face mâncare 
și le spală hăinuțele. Am zis să 
ne permită să-i vizităm 
locuința, dar n-a prea fost de 
acord cu treaba asta. L-am 
întâlnit mai târziu, tot în centrul 
Dobrei, supărat'că magazinul 
de pâine s-a închis. Șoferul 

mașinii noastre i-a zis:
- Trebuia să cumperi pâine 

întâi, nu să bei. Acuma ce 
mănâncă fetele, când ies de 
la școală?

La această întrebare dl 
loan Popa n-a răspuns și nici 
nu avea ce.

De vorbă cu fetele și 
dăscălițele lor

La școală, le-am găsit 
imediat pe învățătoarele 
fetelor. Dna Viorica Trifu 
afirma despre micuța Mihaela 
(clasa I) că este liniștită și 
cuminte. Frecventează 
școala, dar acasă n-o ajută 

nimeni “că tăticul mai mult se 
plimbă". în unele zile are de 
mâncare, dar sunt și zile în 
care nu mănâncă.

învățătoarea clasei a lll-a, 
dna Aurelia Berda, spunea că 
tatăl fetelor mereu a agasat-o 
“pentru că le dau note mici. Dar 
Adriana vine la școală fără 
teme, acasă nu lucrează deloc, 
doar cu ceea ce rămâne din 
clasă vine a doua zi. Cel puțin 
una dintre fete ar trebui să fie 
luată de mamă.”

“Mi-e dor de mama, dar ea 
nu vrea să mă vadă" - afirmase 
într-o zi Mihaela. “De cinci ani 
n-au mai văzut-o pe aceea 
care le-a dat viață și nici aici, 

la școală, n-a venit să vadă 
de copii”. (A.B.)

în timp ce colegii de clasă 
zburdau pe-afară, în pauză, 
Adriana, singură, izolată, se 
afla în banca ei. Era prea 
liniștită pentru vârsta ei șl 
chiar prea gânditoare. Mai 
mult tăcută, a confirmat 
totuși că nu și-a văzut mama 
de cinci ani. "Tata nu mă 
ceartă niciodată, dar mama 
m-a bătut” - spunea.

Mai aflăm că la 
terminarea orelor tatăl vine 
după fetițe, le urcă în căruță 
unde rămân ore de-a rândul 
în vreme ce el stă la birt.

(va urma)
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