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întâlnirile de lnnea
Cele două instituţii ju_' 

deţene „la vârf" ale pu
terii; respectiv Prefectura 
şi Consiliul judeţean, au 
hotărât să adopte în rapor
turile: cu mass_media şi 
prin. aceasta cu populaţia 
judeţului — o atitudine de 
totală transparenţă. Să fie 
într-un ceas bun.

In virtutea orientării 
respective, purtătorii de 
cuvânt ai celor două insti- , 
tuţii aji invitat luni, 13 
noiembrie a.c. la sediul 
Prefecturii reprezentanţii 
presei scrise, vorbite sau 
televizate cu activitate în 
judeţ. . .

Celor care au răspuns 
invitaţiei le_au. fost’ puse 
la dispoziţie informaţii 
despre agenda de lucru

pe săptămâna în curs a 
Prefecturii şi • prefectului, 
Consiliului judeţean şi a 
principalelor instituţii ju
deţene în subordinea pre
fecturii.

Este un început bun 
care denotă mai multă or
dine şi sistematizare în
gândirea raporturilor Pre
fecturii şi prefectului, ale 
Consiliului judeţean şi
preşedintelui acestuia cu
cei in slujba cărora se
află; — cetăţenii.

întâlnirile de lunea cu 
presa, fie 'la  vârfurile ce-' 
lor două instituţii, fie ale 
purtătorilor lor de cuvânt 
vor deveni,- după cum am 
fost • informaţi, o perma
nenţă. (I.C)..
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C U R S U L V A L U T A R
15 NOIEMBRIE

•  1 dolar SUA
•  1 marcă germană
•  100 yeni japonezi
•  1 liră sterlină
•  1 franc elveţian
• 1 franc francez
•  100. lire italiene

Cursuri de referinţă 

a României

— 2312 lei
— 1630 lei
— 2273 lei
— 3603 lei 
—,,2020 lei
— 472 lei
— 145 lei 

ale Băncii Naţionale

CONSILIUL 

JUDEŢEAN ARE 

; DIN NOU 

PREŞEDINTE

Prin numirea dlui Cositei 
Alic în funcţia de pre
fect. al judeţului Hune
doara şi demisionarea sa, 
aşa cum cere legea în ast
fel de cazuri, din funcţia 
de preşedinte al Consiliului 
judeţean, acesta a rămas 
fără preşedinte. Situaţia 
a durat până ieri, 14 no
iembrie.

întrunit , în şedinţă ex
traordinară, . Consiliul ju- 
'deţean a procedat la ale
gerea noului preşedinte 
care va .conduce această 
instituţie şi delegaţia per
manentă, până la alegerile 
locale de. anul viitor.

In funcţia dc preşedinte 
a fost ales,' prin votul' a 
27 din • cei • 45 de consi
lieri câţi numără Consi
liul judeţean, dl, GilEOB. 
GHE DKEGHICI.

Consilierii au păstrat un 
moment de reculegere in 
memoria omului politic 
care a fost Corneliu Copo- 
su. Ei au adoptat, de ase
menea, textul unei seri, 
sori de mulţumire adre
sată domnului Costel Alic 
pentru munca depusă ca 
preşedinte al Consiliului 
judeţean (l.C.)
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C A L E N D A R
15 NOIEMBRIE

•  Sf, Cuv. Paiste de 
la Neamţ; Sf. Mc. Cu
rie (Începutul Postului 
Crăciunului);

•  15—28 noiembrie 
1918. Consiliul Naţional 
Român din Bucovina 
hotărăşte unirea Buco. 
vinei cu România;

•  S-au născut : în
1845, filozoful român 
VASILE CONTA (m. 
1882); in 1868, marele 
spcolog român EMIL 
RACOVIŢA (m. 1947);
în 1870, la Abrud, seri 
itorul ALEXANDRU 
CIURA (m, 1936);

o Soarele răsare ’ la 
ora 7,11 şi apune la 
16,49; luna în ultimul 
pătrar;

jf Au trecut 318 zile 
din an; au mai rămas 
47.

FLASH!tr m n ........ i.-’i"r ".i'viiii

•  Premieră la Tea
trul de Revistă din Deva.
Joi, 16 noiembrie a.c., 
ora 17, Teatrul de Re
vistă prezintă la Casa 
de Cultură din Deva noua 
premieră cu „Revista.n 
draci*1 — un spectacol 
aşteptat de publicul spec
tator. Textul este semnat 
de Alexandru Darian şi 
Petru Mărilă; coregrafia 
— Adina Cezar; sceno
grafia — Radu Alexan
dru. (M.B.)

•  Simpozion. Societa
tea de Pneumoftiziologie 
Bucureşti — Filiala Hu
nedoara organizează vi
neri, 17 noiembrie a.c., 
la ora 10, la Casa de 
Cultură din Deva, sala 
mică, simpozionul cu te
ma: „Inflamaţia: rolul 
central în patogenia ast
mului bronşic. Medicaţia 
de primă intenţie în ast
mul bronşic**.

Participă medici, spe

cialişti din domeniu. 
(C.P.)

•  Expoziţie. In holul 
Şcolii Primare din Briz- 
nic reţine atenţia o ex
poziţie reunind realizări 
ale elevilor de aici. Ex
presive sunt desenele al
cătuite din... coji de ouă 
colorate, din decupaje de 
hârtie colorată sau de
senele în acuarelă. Ex
poziţia exprimă talentul 
copiilor, dar şi preocupa
rea de a_i îndruma a 
învăţătoarei Rodica Go- 
ţiu. (M.B.)

•  Ajutor social. Până 
la 1 noiembrie a.c., în 
baza Legii 67/1995, un 
număr de 5283 de per
soane primeau ajutorul 
social acordat de stat ce
lor cu venituri sub 85000 
de lei pe familie. ; Suma 
cheltuielilor de la buget 
în acest scop se cifrează 
la 299 170 000 de lei. 
Dintre cei Ce primesc 
ajutor social, 2530 sunt 
persoane singure, 927 
familii cu două per
soane; 671 —. c u -3 per
soane, 572 — cu 4, 286 —

cu 5, iar 297 — cu peste 
5 persoane. (1.6.)

•  Dotare. In comuna 
Şdiimuş, numărul trac
toarelor particulare a a- 
juns la 75, din care 49

' sunt de 45 CP. Ip pre
zent, în proprietatea de
ţinătorilor de pământ se 
mai află 40 de pluguri, 
10 semănători de pă- 
ioase, 5 combine, -4 ba
toze ş.a. (Tr. B.)

•  Trepte. Pe vreme 
friguroasă nu se poate 
lucra afară. Constructorii 
de la S.C. „Pluriserv** 
S.R.L. Deva, patron sing. 
Vian Pârva, care înalţă 
viitorul cămin cultural 
de la . Bejan, au găsit o 
metodă ingenioasă pen
tru a munci şi pe frig. 
La demisolul viitorului e- 
dificiu au plasat beto
niera. Aici toarnă vii
toarele trepte pentru scă
rile interioare ale mo
dernului cămin cultural 
(Gh. I.N.)
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•  -  Poate cineva să 
întreacă o panteră?

— Greu de ştiut. Cei 
care an încercat n-au 
mai aplicat să spună...
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Citesc ziarul şi compar 
două stări de lucruri. Nu 
C cine ştie ce filozofie 
într-o comparaţie. Cea 
pe care o fac este la în
demâna oricui. Ia tă :, Un 
agent economic care pre
lucrează carne şi comer
cializează parţial produ
sele sale, realizează pe 9 
luni din an o cifră de 
afaceri de 20 miliarde de 
lei; cu o rată de profit 
de 8 la sută. Un altul care 
confecţionează tricot şi 
articole de îmbrăcăminte 
din tricot, realizează pe 
8 luni 1,2 miliarde de

humuleşteanului, „golâta- 
tea înconjoară iar foamea 

dă de-a dreptul**. De mâncat 
mâncăm de trei ori pe zi, 
şi costă, nu glumă. Mu
tarea centrului de gre
utate ăl cheltuielilor pen
tru consum, pe cele alo
cate mâncării, are loc 
sistematic, din 1990 în
coace, încât cele două 
talgere care ar trebui să 
se afle relativ în echili
bru au intrat în dezechi
libru până în aproape de i 
momentul de răsturnare 1 
pe partea cheltuielilor cu ţ 
mâncarea. Starea aceasta y

OBSERVATOR

lei, cu un profit cores
punzător, zice managerul 
său. Vasăzică lunar, pri
mul agent a realizat o 
cifră de afaceri de 2,2 
miliarde, în vreme ce al 
doilea a realizat 150 de 
milioane.

Ce idee la ăsta, va 
spune cineva, să compare 
salamul cu tricotul. Nu 
vă grăbiţi cu insinuările. 
Ga număr de persoane 
angajate, cei doi agenţi 
economici sunt de mă
rime apropiată, iar tri- 
cotezele şi confecţione- 
rele nu sunt cu nimic mai 
leneşe decât mezelarii şi 
carmangiii. Altul este şpi- 
lyl: Fabrica de tricot şi 
confecţii din tricot tră
ieşte în proporţie de 90 
la sută pe seama expor
tului şi numai 10 la sută 
pe seama producţiei pen
tru consumul intern Dar 
şi aceasta se află în cre
anţe, ca să nu zicem blo
caj financiar, în propor
ţie de 200 la sută, dacă 
lucrul acesta ar fi po
sibil in cadrul aceluiaşi 
capitol al producţiei. E 
clar că ceea ce se fa
brică pentru consumul 
intern, trăieşte din re
sursele financiare ale 
producţiei penlru export. 
Aici e cuiul lui Pepelea.- 
Cerinţa de pulovere şi 
cerinţa de salam se com
pară pe piaţa internă, ca 
un pitic cu un uriaş.

Nu-i place românului 
să se îmbrace frumos? 
Ba_i place, dar vorba

exprimă centrul de gre
utate a sărăciei noastre, 
aproape cronicizate.

De ce a ajuns atât de 
scumpă mâncarea pentru 
român? O ştim toţi, dar 
facem prea puţin ca să 
se restabilească echili
brul. Agricultura româ
nească nu a primit în 
ultimii 5 ani decât „tor- 
pile“. La baza hranei 
românului s-a săpat cu 
toate sculele de care au 
fost în stare forţele ma
lefice pe care le.a sti
mulat economia de piaţă. 
Dar nu pe aceasta o 
condamn eu pentru acest 
echilibru al sărăciei noas
tre lueji. în economia de 
piaţă, în preţul produ
sului trebuie să se regă
sească. în echilibru şi 
armonie, munca pe tot 
lanţul realizării produsu
lui. Nu se regăseşte, şi 
dacă Guvernul înţelege 
să trateze tot la fel a- 
gricultura, nu sg va re
găsi niciodată. Materia 
primă pentru mâncare 
va fi tot mai puţină, pen
tru că cel ce trudeşte 
din greu, ca rob al pă
mântului ce este, la rea. 
Uzarea ei nu e cu nimic 
stimulat. Ba aş spune 
că_i înşelat cu osârdie la 
măsură, de legi, de bânci, 
de fabricanţi, de comer
cianţi.

Mai crede cineva că 
am greşit comparând sa
lamul cu pulovărul?

ION CIOCLEI
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Nu puteam rămâne indi. 
ferenţi la un gest In 
„premieră** ai actorilor 
români. In fond, un gest 
al disperării! Ei au dorit 
sâ atragă atenţia guver
nanţilor asupra existenţei 
lor. Dincolo de viaţa sce
nică pentru care sunt a-

curent, de gospodărire 
publică?! Ei lucreşză In 
instituţii de cultură ro
mâne si reprezintă, prin 
condiţia lor de creatori 
şi interpreţi, cultura ro
mânească. Din jiăaate sunt 
încă consideraţi „presta
tori de servicii**. E ade-

cotro teatrul; românesc?!
Gestul actorilor de a 

ieşi în stradă şi de a atrage 
atenţia asupra condiţiei 
lor este de fapt al în
tregii culturi româneşti. 
Să invocăm pentru o 
clipă condiţia artistului 
plastic, a scriitorului etc.

GESTUL DISPERĂRII
plaudaţi şi adulaţi, iar 
din când în când li se 
mai trimit şi flori (gest 
dm păcate tot mai rar 
întâlnit, iar atunci când 
se întâmplă este unul 
de circumstanţă sau cu 
ur» anume scop — n.n.), 
actorii dispun de o viaţă 
pe care în stare de nor
mali ta te ŞiJOr dori-0 fără 
griji. Nu pot trece însă 
de „efectele** salariului 
de criză, until mizerabil, 
total neîndestulător. Ei 
au ieşit în stradă demni 
şi liniştiţi, dar fermi! Nu 
au fost deloc „teatrali*1, 
nu s-au tăvălit în zăpadă, 
nu au năvălit cu bâte şi 
topoare, nu au  spart ni
mic, nici măcar un cap. 
Dar şi-au exprimat hotă
rât voinţa, cu riscul de 
a-şi îndepărta Şi ultimii 
susţinători —. spectatorii 
—, rupând anonimatul e- 
xistenţei lor, „vraja" pe 
care şi_au alcătuit-o cu 
migală şi talent prin e- 
voluţiile scenice unicat. 
Cum unicat sunt fiecare 
dintre ei! '  ■ ’■

Salariul mediu al u- 
nui actor este de aproxi
mativ o sută cincizeci de 
mii de lei. Ei nu s-au 
raportat la alţii care 
câştigă mult mai mult. 
Ei au socotit necesarul • 
existenţei lor! Pot ei trăi 
din aceşti bani, după ce 
îşi achită obligaţiile lu
nare — de încălzire, de

vârât nu produc bunuri 
materiale, dar produc ceva 
mult mai durabil — 
cultură. Şi produc pe 
termen lung! Şi educă in 
spiritul frumosului, şle- 
fuiesc caractere. Preţul 
produsului lor este enorm 
— afirmarea spirituali
tăţii noastre în lume.

In judeţul nostru e- 
Xistă două instituţii tea
trale: Teatrul Dramatic 
I.D. Sârbu din Petroşani 
şi Teatrul de Revistă din 
Deva. Sunt două institu
ţii cu modalităţi de .ex
primare diferite, dar am
bele artistice, de specta
col. Iată cât câştigă tui 
interpret: 150 000 de lei 
impozabili la Teatrul din 
Petroşani şi 153 000 de 
lei impozabili la Teatrul 
din Deva. Alături de ac
tori se află personalul 
tehnic care contribuie la 
realizarea spectacolului 
artistic. Iată eare este 
şi salariul unui „tehni
cian" la cele două insti
tuţii: 110 000 de lei im
pozabili la Teatrul dă» 
Petroşani şl 113 000 de 
lei impozabili la Teatrul 
din Deva. Să mai amintim 
că cele două instituţii se 
confruntă cu greutăţi de 
tot felul: afluenţa redusă 
a spectatorilor, bani pu
ţini pentru montări de 
spectacole, costurile ri
dicate, insuportabile ale 
deplasărilor. Aşadar, în .

Creaţiile for sunt mai 
puţin căutate. Nu sunt 
bani pentru achiziţionare 
sau publicare. Iubitorul 
de artă şi literatură este, 
la rândul lui, sărac; lip
sind»-» banii pentru aehî. 
ziţia unui tablou sau a 
unei cărţi, .dacă pentru 
aceasta din urmă s-a 
găsit sponsorul spre a o 
publica. Ne-a atras de 
curând atenţia invitaţia 
patetică pe care artiştii 
plastici hunedoreni, mem
bri ai U.A.P., au făcut-o 
personalităţilor, unor a- 
genţi economici de a  se 
întâlni şi a le cunoaşte 
creaţia. Sunt atâtea so
cietăţi comerciale noi, 
sediile lor fiind lipsite 
de lucrări de artă. Scri
itorii adevăraţi publică 
tot mai puţin. Nici nu 
mai poate fi vorba de 
a trăi din scrisul lor! Ce 
se va întâmpla cu ei?!

Un răspuns aşteptat îl 
pot da doar guvernanţii, 
care nu au dreptul să 
ignore cultura română. 
Din păcate, gestul lor se 
exprimă printr-un buget 
de austeritate propus 
pentru anul 19961 Şi a- 
tunci? Vom trăi şi vom 
vedea I

MINEL BODEA

Conferinţa, de presă or
ganizată la sfârşitul săp
tămânii trecute de către 
sindicatul Liga Solidarita
tea ’92, al minerilor din 
cadrul ’ R.A.C. a fost de 
natură să facă cunoscute, 
în patru puncte, nemulţu
miri ale minerilor din 
sectorul necarbonifer, ee 
sunt reprezentaţi de ligă, 
precum şi, fapt pozitiv, 
iminenta înfiinţare a  pri
mei asociaţii profesionale 
de asigurare la accidente 
de muncă şi boli profesio
nale în industria minieră 
din România. Susţinătorii 
conferinţei de presă au fost 
dnii Nicolae Ciocan, pre
şedintele ligii, precum şi 
membri- ai biroului exe
cutiv al ligii. Vorbind 
despre asociaţia profesio
nală, dl. Ciocan a reafir
mat rolul benefic al a- 
cesteia în protecţia şi a- 
jutorarea salariaţilor ce 
lucrează fn subteran în 
condiţii de maxim rise Ia 
accidente sau de lezare a 
sănătăţii for ca urmare a 
gazului Siilcogen, a pozi
ţiilor incomode de lucru, 
a căderilor de roci, pre
cum şi a altor factori ce pun 
în pericol sănătatea mine
rilor.

Bazele înfiinţării acestei 
asociaţii profesionale aU 
fost puse cu ocazia nego. 
cierii contractului colectiv 
de muncă pe ramură, ne
gocieri la cate, conform 
celor declarate de dl Cio
can, „cei dirt Valea .fiului, 
atât la nivel de patronat 
cât şi al sindicatelor au 
participat doar sporadic". 
Un colectiv format din 10 
activişti sindicali au în
tocmit studiul de fezabi

de presă la Liga SoRdaritatea
litate, astfel îrrcât în  pre
zent există toată docu. 
mentaţia necesară înfiin
ţării asociaţiei profesionale. 
Finanţareş acestei asocia
ţii profesionale se face în 
principal din fonduri 
Ptoare, de 2,5 milioane 
E.C.U., guvernul român «- 
rătândti-şi disponibilitatea 
de a aloca şi el fonduri.

preconizează ca asocia
ţia profesională să fie 
funcţională în primul tri
mestru al anului 1096.

Punctul doi al conferin
ţei- de presă l-a constituit 
prezentarea protestului a- 
dreşat de către Liga Sin
dicatelor Miniere — „Liga 

Solidaritatea ’92“ guvernului 
României. Protestul are 
îrt vedere articolul 50 al 
Proiectului Legii Pensiilor, 
articol «are prevede că 
„personalul din unităţile 
miniere care lucrează per* 
mianent in  subteran pot 
beneficia de pensia pentru 
limită de vârstă cu redu
cerea vârstei lor standard 
cu până la zece ani dacă 
a realizat un stagiu de co
tizare a eel puţin 25 de 
ani b> subteran*'. Adică cu 
5 ani mai mult decât în 
prevederile anterioare. In 
aceste noi condiţii, preci
zează dL Ciocan, având 
îri vedere condiţiile grele 
de lucru şi tehnologiile de 
extracţie din asii IMS cu 
care se lucrează, nu vor 
fi mulţi aceia care, după 
o viaţă petrecută în mină, 
se vor ftiai putea bucura 
de pensie. Astfel că Liga 
Solidaritatea *92 protestea
ză îrftpotriva hotărârii gu
vernului, apreciind că doar 
un necunoscător al mine
ritului poate să propună

* •
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astfel de proiecte. De ase. 
menea, sindicaliştii soliciă 
o SMtâlnire urgentă cu e- 
chipa guvernamentală şi 
preşedinţia României pen
tru  a discuta implicaţiile 
sociale ale acestor măsuri,

O altă nemulţumire a 
sindicatelor din sectorul 
mineresc necarbonifer este 
materializată în adresa nr, 
61 din luna curentă, trfo 
misă ministrului industri
ilor, dl. Dumitru Popeseu. 
fn esenţa, adresa trage lin 
semnal de avertizare Iii 
nivelul ministerelor de fi
nanţe şi industriilor, pen. 
tru păstrarea unui spirit 
de corectitudine şi echi
distanţă ale acestor săi. 
nistere faţă de toate seg
mentele industriei. Se are 
în vedere, „intenţia Ligtt 
Sindicatelor Miniere 
Valea Jiului de a  face pre
siuni asupra ministerelor 
industriilor şf de finanţe 
în scopul repartizării pre
ferenţiale a sumelor dfe 
bugetul rectificativ in fa
voarea Regiei Autonome 
a Huilei din Petroşani**. 
In adresă se specifică fap
tul că Liga Solidaritatea 
’92 nu va accepta nici <ţ 
abatere de la o defalcare 
a bugetului care nu ţin© 
seama în egală măsură 
pentru toate regiile de 
factorii care au determi
nat rectificările. DL Cio
can a precizat că deşi con
diţiile de lucru şi efort 
sunt, în general, similare 
atât în R.A.C. cât şi în 
R.A.H., sindicaliştii din 
R.A.C. s-au adaptat la po
sibilităţile bugetului, sa
lariul mediu pe lucrător 
fiind mult inferior la 
R.A.C. în comparaţie cu 
R.A.H., în condiţiile în 
care de la R.A.C. în acest 
an efectivele au fost dl-, 
minuate cu 1210 salariaţi.

Ultimul punct al confe-; 
rinţei de presă l-a consti
tuit prezentarea dezapro
bării de către biroul exe-; 
cutiv al Ligii Solidaritatea^ 
’92 a emisiunii „TransfoJ 
câtor" prezentată lâ TVR! 
în 6 noiembrie ac. Se 
consideră că TVR a cen
zurat grosolan declaraţiile 
dlui Condeescu, preşedin. 
tele Centralei Naţionale 
Confederative a Sindicat- 
telor Miniere din România. 
Ca urmare, sindicaliştii s© 
delimitează de felul în 
care emisiunea a fost dată 
pe post şi îşi exprimă re
gretul pentru confuziile pe 
care le-a creat.

ADRIAN SALAGRAN
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6.30 Ştiri şl re luări; 
9,05 Springfietd Story 
(s); 10 05 Serial o Santa 
Barbara (SttA); 11,00
Frumos şi bogat (serial): 
11,30 Vremea dorinţei 
(s); 12,00 Preţul e fier
binte (cs); 12,30 Duelul 
familiilor (show); 13.30 
Fetele de aur (rit. con».); 
14,00 Pasiunea ei e crima 
(s.p.); 16.00 Barbet Scha- 
fer (talkshow); 18,00 
Jeopardy! (cs); i f jf t  In
tre noi (serial. Germania, 
1995); 20.10 Exploziv •  
Magazin; 20.40 Vremuri 
bune — şi rele (s); 21,15 
Lacrimile unei soţii (dra
mă SUA 1993); 23,10
Stern TV; 1,00 Ştiri noc
turne.

7,00 Ştiri; 9.45 Show-ul 
lui M. Costanzo (r); 12,30 
Forum (show); 14,00 Ştiri; 
14,25 Cotidiene (show);
14.40 BeautHui (s); 1545
Robinsonii (s); 15,45 Casa 
Castagna (show); 47,00 
Desene animale; 49,00 
O.K., preţul e corect (cs); 
20,00 Roata norocului 
(cs); 21,00 Ştiri; 2145
Circulă zvonul (show);
21.40 Film; 23.45 Ştiri; 
0,00 Show-ttl lui Mauri, 
zio Costanzo; 2,45 Coti
diene (r); 3,00 Revista 
presei; 3,30 Cirt-ein (S); 
4,30 Frontierele spiritu
lui (em. religioasă/r); 5,30 
Target (mag.).

6.30 Germania, azi di. 
m ineaţă; 10,00 Carmen 
(sj».); 11,00 Insula fan
teziilor (s)î 12,00 Comi
sarul Rex (s.p/r); 1340 
Love Beat (s); 14,00
Tenis. Campionatul Mon
dial ATP de la Frank- 
furt (d); 17,30 Totul sau
nimic (cs); 1840 Ştiri
regionale; 19,00 Aşa-i 
viaţa! (s); 20,00 Ştirii me
teo, sport; 2040 Roata 
norocului (cri) 2145 Un 
bavarez la  Rugen (s); 
2245 Kriminaltango (s.p. 
Ger); 2345 Picfeet Fen- 
ces (s.p.); 045 Scanners2: 
Noua ordine (f. gr,); 240 
Hunter (S/r); 3,00 Camion 
(s/r); 340 Aşa_i viaţa
(s/r); 4,50 Reluări.

6,30 Ştiri NBC, cu Tom 
Brokaw; 740 Ştiri ITN; 
740 Hoţii şi afaceri (do); 
840 Azi —- informaţii la 
zi; 10,00 Super Shop; 1140 
Roata banilor: Europa;
17.00 Roata banilor: SUA;
19.00 Ştiri ITN, buletin 
bursier; 1940 Istorii ne
povestite (do); 2040 Show, 
Selina Scott; 21,30 Uafe- 
tfaie International; 22,30 
Ştiri ITN; 23,00 Showrul 
serii, r i t  Jay Leno; 0,00 
Golf. Cupa Mond. — Chi
na; 1,00 Buletin bursier; 
140 Ştirile, nopţii NBC; 
240 Real Personal (talk. 
show); 240 Show-ul scrii, 
cu J. Leno (s); 3,30 Show 
Selina Scott (r); 4,30 Real 
Personal (talkshow/r).

7,00 Casa Dcschenes (s); 
7,30 Teledimineaţa; 945 
Bibi şi prietenii săi (se
rial); 10,15 Magellan 
(mag.); 10,45 La revederi 
1145 Fa, Si, La a cânta; 
11,45 Trimis special (r); 
13,15 Moda în Canada 
(r); 13,45 Jurnal F3; 14,05 

'Lununîle.„ (r); 14,30 A- 
varul (f/r); 16,30 Casa 
Deschcnes (r); 17,15 Ma
gazin culinar; 17,30 Bibi 
şi prietenii săi (r); 18,15 

Studio Gabriel; 18,45 Cam- 
pionul (cs); 19,30 Jurnal 
TV 5; 2040 Luminile Pa
risului; 2040 Jurnal el
veţian; 21,00 Să nu vi- 
săm (rep.); 22.00 Fapt di
vers (mag,); 23,00 Jurnal 
F  2; 23,40 Zile de război, 
(do).

740 Ştiri; 7,45 Unoma- 
ttin a . (mag.); 10,35 Inimi 
fără vârstă (sL Il.OODi. 
mineaţa verde (magazin); 
11,25 Film; 12,30 Ştiri; 
13,35 Doamna in galben. 
(s); 14,30 Ştiri; l5,08 
Sala de jocuri (cs); 16.45 
Desene animate; 18,30 
Zorro (s); 18,50 Azi, în
Parlament; 19,10 Seară 
italiană (mag.); 19,50 Luna 
Park (cs); 21,00 Ştiri, 
meteo, sport; 21,40 Filţn: 
23,20 Femei la răspântie 
(mag.); 0,00 După „Mp" 
lăsaţi mesajul (show); 
1,00 Ştiri, meteo, zodiac; 
1,30 A şti (mag.); 2,00
în  şoaptă (var.); 2,15 
Fihn; 4,15 Atâta plăcere 
(var.); 540 Doc- Mrisîc 
Club.
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I  • UM MECI AŞTEPTAT ţ

|  CU MARE INTERES j

! SLOVACIA -  I 
j  ROM ANI A j

Iii ultimele zile s-a consumat z
■  multă cerneală, şi hârtie, îmorcân- I  
■du-se pe toate feţele partida deci- î  
lsivă pentru ăi noştri, meciul cu 1 
î  Slovacia din preliminariile C.E. S-a 5
■  scris despre decalarea orelor de des-1 
îfăşurare a partidelor de la Kosice ■  
î ş i  Caen, despre desemnarea <nepo- |

1'triv ită) a arbitrului olandez Uilen-■  
burg — fiind posibil ca reprezen- j

Itativa noastră să ajungă la baraj « 
cit cea a Olandei. Toate acestea au |

(rămas insă tn urmă. De acum, e g. 
hotărâtoare inspiraţia' lui Idrdănes- J

Ien în ‘ alcătuirea „celor 11“ ce vor |  
intra pe teren .tactica preconizată, f

Işi nu în ultimul rând angajamen-J 
tu! jucătorilor, randamentul lor în I

I meciul hotărâtor al calificării sau 1 
al drumului spre.,, baraj. B

I Conştienţi că numai de ei depin- 1 
de caliticarea, tricolorii sunt încre- I

Izăteri înlr-un rezultat bun. Gh. I 
Popeseu declara, la întrunirea lo- I 

Jtului „...Ca şi alte daţi, echipa tri- 1

I*colcrâ trebuie să încheie socotelile" 
unei calificări in ultimul meci. I 
Tocmai de asta cred că ne vom " 

I  califica, să menţinem tradiţia", f

I* iar colegul său Ionuţ I.upescu a în
tărit spunând; „Dacă a devenit un 
obicei de acum să ne calificăm după 

I  ultimul meci, trebuie să o facem 
J din nou '. Şi antrenorul Iordănescu

I este optimist. De rezultatul acestei • 
partide depinde calificarea la tur- |

I neul final al Campionatului Euro- I 
pean. dar şi, prestigiul fotbalului h 

-  românesc peste hotare, câştigat la*
1 ultimul Campionat Mondial de fot-1

I  Reamidtim cititorilor ziarului nos-1

I tru lotul din care selecţionerul îi * 
va alege disearâ pe cei 11 ce vor!

I lnoept meciul ,eu Slovacia : Stelea, J 
Prunea, D. Petreseu, Prodan, Mi-1

I faali, Gh. Popeseu, Selymes, Doboş, * 
Sabău, Dorinei Munteanu, Ionuţ Lii-1

f peseu, Ilie Dumitrescu, Panduru, î  
Hagi, I. Timofte, Filipescu, Lâcă-1

I tuş. V. Moldovan. S-a renunţat la ! 
Gâlcă, accidentat, fiind posibil s ă i

I fie chemat Militaru. Vor intra de ■  
Ja început I. Timofte şi V. Moldovan,!

( „noutăţile" din lot ? Iată o intre- a 
bare la care vom găsi răspuns di- |

L A  Î L I A  O echipă competitivă 
şi o bază sportivă modernă

Convorbire cu dl NELU ARDELEAN,
A.S. Casino Interprest Ilia-Dcva

' i

! i

i !

|  seară
Să fie ctî 

noastră !
victorie de partea

— Dle Ardelean, acum, după 
meciul Casino 11 ia — Dacia O- 
răştie, din faza judeţeană a Cu
pei României la fotbal, aş dori. 
să vă întreb care sunt gânduri
le dvs cu echipa, cu viitorul ei ?

— Avem gânduri,' preocupări 
foarte serioase atât cu echipa, 
cât şi cu viitoarea bază sporti
vă. Trebuie să spun, prin inter
mediul ziarului „Cuvântul liber", 
că în urmă cu 3 luni eu, Nelu 
Ardelean, împreună cu Adrian 
Radu şi Eugen Bulugean, aso
ciaţi la A.S. Casino Interprest 
SRL Deva, am hotărât să con
struim la Ilia o bază sportivă 
modernă,

— De cc la Ilia ?
— Eu sunt născut pe aceste 

meleaguri, la 5 noiembrie 195B, 
în Ilia, am jucat fotbal aici şi 
am activat şi ca arbitru timp de 
10 ani. Din această zonă, lipseş
te activitatea sportivă în gene
ral şi fotbalul în special atât de 
adulat şi în această parte a ju
deţului nostru. De vreo 7 ani, 
acest teren a fost pustiu, tinerii 
se puteau întâlni doar la bufe
te, restaurante. De aceea ne-am 
hotărât Să punem umărul la în
fiinţarea unei echipe de fotbal 
care să activeze în campionatul 
judeţean, seria Valea Mureşu
lui, formând şi 4 grupe de ju
niori, până la 18 ani. Având spri
jinul primăriei din Ilia, al dom
nilor consilieri, cărora le mul
ţumim pentru înţelegerea dove
dită faţă de dezvoltarea sportu
lui şi pe această cale, am purces 
la refacerea terenului pentru a 
fi bun de'joc. A fost formată o 
echipă cu câţiva : jucători expe
rimentaţi, dar şi tineri, juniori 
de perspectivă, echipa noastră 
situându-se pe primul loc în cla
sament. Dorim sâ încţiegăm o

echipă competitivă şi returul să-l 
încheiem cji bine şi vizăm pro
movarea. „Coloana vertebrală" a 
echipei este formată din Murar, 
Sterie, Sorin Popa, Cârstoiu, A- 
dam, Halga, bine cunoscuţi pen
tru evoluţia lor în fotbalul di
vizionar A şi B, pe lângă care 
se formează 7 tineri, juniori de 
o reală perspectivă. De altfel, ne 
preocupă foarte mult creşterea 
tinerilor fotbalişti şi promovarea 
lor în echipă.

— Şi aici, va fi construită o 
nouă bază sportivă ?

— Da. Am primit de la Pri
mărie 3 ha de teren şi vom ri
dica o bază sportivă modernă, 
O cotă de participare având bine
înţeles şi primăria, construind 
un hotel cu 25 de camere, bază 
sportivă cu saună, piscină, un 
bar şi posibilităţi pentru servi
rea mesei pentru sportivi. Din 
iarnă, grupele de copii vor fi 
repartizate unor antrenori apre
ciaţi, cu câţiva dintre ei suntem 
deja în tratative.

— Am constatat că vine lume 
la fotbal, că deja s-a constituit 
o inimoasă galerie ce susţine 
sportiv pe Casino.

— Fotbalul are mulţi adepţi 
în toate comunele limitrofe. Au 
început intr-adevăr să vină spec
tatorii la meciuri. Dar câţi vor 
făcând-echipa Va evolua în Di
vizia C, când baza sportivă va 
fi ridicată ? Pentru oameni, pen
tru toţi cei ce iubesc sportul do
rim şi noi să "înscriem Ilia între 
centrele fotbalistice ale judeţu
lui, : S. -

— Frumos spus şi clapă cum . 
o dovedesc, cei trei asociaţi vor 
face o treabă bună. Le dorim 
mult succes 1

SABIN c e r b i;

Divizia B seria I
Rezultatele etapei: Melana Săvineşti — Petr. 

Momeşti 1—3; Vrancart Adjud — Mureşul Topliţa 
2—1: Min. Comâneşti — CFR Paşcani 2—1; Un. 
Focşani — Acord Focşani 2—J ; Şf. Gheorghe —« 
Bortigal Romanii 10—fi; Lelea Bacău — Zimbrul 
Şiret î —0; S.P. Vaslui — Pcir. Brăila 1—3; Petr. 
Berea — Rafinăria Dărmâneşii 3—2; CFR Iaşi — 
Harghita Gdorhei 2—0; Min. V. Dornei — Chimica 
Tâfhătreni 1—1.

C X  A S  A M t N t  V ii
1. Petrolul Brăila 14 11 1 2 30—11 34
2. Petrolul Moineşti 14 10 2 2 31— 9 32

Chimica Târnăveni 14 8 3 3 38—14 27
f. Melana Săvineşti 14 8 2 4 26—15 26
% MWterul Comâneşti 14 8 2 4 19—14 26
6. Peh-otuj Berea 14 7 3 4 23—16 2*
7. Acord Focşani 14 8 0 6 21—28 24
8. FC Sf. Gheorghe 14 6 3 5 27—19 21
9. Zimbrul Şiret 14 6 2 6 19—12 28

18.. Letca Bacău 14 6 2 6 15—16 2fi
IL CFR Paşcani 14 6 1 7 32—25 1»
12. Unirea Focşani 14 6 1 7 17—22 19
13, Harghita Gdorhei 14 6 0 8 21—24 18
14. Rafinăria Dărmăneşti 14 5 2 7 18—27 17
15. Mureşul Topliţa 14 5 * 8 16—20 16
16. Vrancart Adjud 14 5 4 8 11—17 16
17. Minerul V. Dornei 14 4 3 7 9—20 15
18. Sp. Municipal Vaslui 14 4 2 8 12—23 14
19. CFR Iaşi 14 4 1 9 14—24 13
20. Romgai Romanu 14 1 0 13 7—56 i

Etapa viitoare: CFR Paşcani — CFR Iaşi; Har. 
ghha — Sf. Gheorghe; Romgal — Petr. Berea; Ra- 
fiftăria — Min. V. Dorneî; Chimica Târnă veni — 
Un. Focşani; FC Acord — Vrancart Adjud; Mure
şul Topliţa — Sportul Vaslui; Petrolul Brăila — 
Lelea; Zimbrul — Melana; Petr. Moineşti — Min. 
Gotaăneşti. ______.______________ _______

Divizia B seria a 11-a
Rezultatele etapei: xAstra PI. — Agrariana Bra

niştea — nu s-a jucat; Midia Năvodari — Cimen. 
tul Fieni 1—0; Petrolistul Boldeşti — Petr. Telea- 
jen 2—0; Callatîs M. — GL Corneşti 2—fi; Constr. 
Buc. — Danubiana Z—3; Cimentul Medgidia — 
Acvila Giurgiu 3—fi; Aversa B. — Faur J—0; B- 
lectromagnetica — Conpref Const. 1—*; Petr. R. de 
Jos — Juvenius 2—0; Chimia Buc. — FI. Moreni 
1—0. ,

C L A S A M E N T U L
1. Danubiana Bucureşti
2. Gloria IRIS
3» Aversa Bucureşti
4. Faur Bucureşti
5. Cimentul Fieni
6. Midia Năvodari
7. Acvila Giurgiu
$. CaUatis Mangalia 
9. Petrolistul Boldeşti 

19. Petrolul R. de Joş
11. Cimentul Medgidia
12. Flacăra Moreni
13. Petrolul Teîeajen
14. Chimia Buc.
15. Construct. Ferov. Buc.
16. Juventus Buc.
17. Conpref Constanţa
18. Electromagnetica
19. Astra Ploieşti
2#. Agrariana Braniştea

14 11 0 3 39—20 33
14 8 3 3 25—17 27
14 8 2 4 23—12 26
14 7 3 4 28—14 24
14 8 0 6 24—18 24
14 7 3 4 21—16 24
14 7 I 6 23—19 22
14 7 1 6 15—15 22
14 7 fi 7 24—18 21
14 6 3 5 ifi—18 21
14 6 2 6 15—22 20

1 7 20—18 19
1 7 20—20 19
1 7 11—12 19
0 8 14—23 18
0 8 12—29 15

14 6 
14 6 
14 6 
14 6
13 5
14 4 
14 4 
13 4 
12 3

2 8 16—16 14 
2 8 18—23 14
0 9 17—27 12
1 9 12—36 7

Etapa viitoare; Juventus — Astra Ploieşti; A- 
grariana — Cimentul Medg.; Acvila — Chimia; FL 
moreiţî — Petrochim; Cimentul Fieni — Constr,; 
Danubiana — Electromagnetica; Ş.N. Constanţa — 
Aversa Buc.: Faur — CaUatis; Gloria IBIS — Pe. 
trollstul Bold.; Petr, Teîeajen — Petr. R. de Jos.,

Divizia A seria I
Rezultatele etapei: Dunărea Călăraşi — Con

stant Galaţi 1—0; Oţelul Târgovişte — Steaua Mz.
7—0; Cetatea Tg. N. — Metalul Plopeni 0—0; IEELIF 
— Tractorul Bv. 3—0: Dacia Piteşti — ARO Cam. 
pulung Muscel 2—0; Metrom Bv. — Electroputere 
2—1; Portul Constanţa — FC Oneşti 4—2; Gloria 
Buzău — Poiana Câmpina 5—1.

C L A S  A M E N T U I
(+7) 
<+Sî 
(+4) 
(+3) 
(+2) I 
( 0) i 
( 0)1 
(—1) 
( - 2 )  | 
(-3 ) ! 
( -3  ) I 
(-3) 
(-3 ) 
(-4) I 
(-4) ; 
(-4) 
(-7 ) . 
( - 8) |

1. Dacia Brăila 12 8 1 3 19—10 25
2. Gloria Buzău 12 7 2 3 20—15 23
3. Dacia Piteşti 12 7 1 4 19—14 22
4. Oţelul Târg. 12 6 3 3 34—12 21
5. Rocar 12 6 2 4 14—17 20

6-7. FC Oneşti 12 5 3 4 13—13 18
Metrom 12 5 3 4 12—12 18

8. Electroputere 12 5 2 5 17—13 17
9. Dunărea Căi. 12 5 1 6 13—16 16

10. FC IEELIF 12 4 3 5 20—20 15
11. Portul C-ţa 12 4 3 5 21—23 15
12. Poiana Câmp. 12 4 3 5 11—14 15
13. Steaua Mz. 12 5 0 7 10—2» 15

1-15. Tractorul 12 4 2 6 13—15 14
FC Constant 12 4 2 6 10—12 14

16. ARO 12 3 5 4 10—15 14
17. Cetatea Tg.N. 12 3 2 7 10—18 11
18. Metalul Plop. 12 2 4 6 10—17 10

Rezultatele etapei : Aurul Brad — Min. Teliuc '  
2—1; Min. Bărbăteni — Min. Aninoasa 5—1; Dacia I 
Orăştie — Favior Orăştie T —2; Constr. Hunedoara î 
— Min. Şt. Vulcan 5;—1; Min. Ghelari -— Jiul Pe- I 
trila 1—2; CFR Simeria — Victoria Călan 1—4; 
Met. Criscior — Min. Livezeni 1—5; Haber Haţeg —
EGCL Călan, lipsă asist, m., 0—3. I

C L A S A M E N T U L h
* 1. Min. Bărbăteni 14 12 0 2 72—11 36 1
| 2. Victoria Călan 14 10 1 3 42—15 31 |
% 3. Dacia Orăştie 14 10 0 4 53—16 30 1
j 4. Min. Livezeni 14 9 2 3 53—25 29 h

5. Min. Teliuc 14 9 2 3 37—11 29 1
I 6. Constr. Hunedoara 14 8 2 4 44—22 26
1 7. Min. Aninoasa 14 8 2 4 31—21 26,

8. Aurul Brad' 14 6 2 6 29—23 20 1
! 9; Favior Orăştie 14 6 1 7 39—32 19 I

10. Met. Criscior 14 5 4 5 29—36 19 1
| 11. Jiul Pefrila 14 5 1 8 22—37 16 h

12. Min. Şt. Vulcan 14 5 1 8 24—45 16 1
« 13. EGCL Călan 14 4 0 10 12—45 12 *
1 14. Min. Ghelari 14 r 5 8 14—35 8 j
1 15. CFR Simeria 14 1 1 12 lfi—89 4
19' m Haber Haţeg 14 0 2 12 9—66 2 1
- — f —- *— • mmm * tmmm # mmm

Divizia B seria a IV-a
Rezultatele etapei : UM timişoara — CFR Cluj 

0—0; Ind. S. C. Turzii — Phoenix 2—0; Telecom 
Arad — W.P, Pecica 1—0; Min. Ştei — Metalurg. 
Cugir 6—0; Furnirul Deta — Armătura 3—fi; Min. 
Cavnic — Metalul Bocşa 0—0; Min. B. Borşa — 
Olimpia Salonta 2—0; Laminorul Zalău — Vulturii 
Lugoj 3—0; Sticla Turda — Minerul Afina 4—1.'.

1 C L A S A M E N T U L

1. CFR Cluj 14 9 3 3 32— 8 29
2. Ind. S. C. Turzii 13 8 3 2 27—17 27
3. Minerul Anina 13 7 5 » 30— 9 26
4. UM Timişoara 13 7 3 3 28—?■ 6 24
5. Telecom Arad 13 7 2 4 25—13 23 ,
8, Phoenix B. Mare 13 7 1 5 31—16 22
7. Minerul B. Borşa 13 7 1 -.6 20—17 22
8. Metalul Bocşa 14 6 2 6 24—19 20
9. Armătura Zalău , 13 6 2 5 17—13 20

li. Metalurg. Cugir 13 6 2 5 14—24 20
11. Furnirul Deta 13 5 4 4 21—12 19
12. Motorul Arad 13 6 1 6 14—23 19
13. W.P. Pecica . 13 5 1 7 24—25 16
14. Minerul Ştei 14 5 1 8 23—25 16
15. Sticla Turda 13 3 4 6 19—22 13
16. Minerul Cavnic 14 3 4 4 ‘ 7—19 13
17. Laminorul Zalău 14 4 l 9 9—37 13
18. Olimpia Salonta 13 3 3 7 13—33 12
19. Vulturii Lugoj ■ 13 1 0 12 7—47 3

Etapa viitoare : CFR Cluj — Min. Cavnic; Mo
torul — Laminorul; Vulturii^— Min. Ştei; Metalurg. 
Cugir — Sticla Turda; Minerul Anina — Ind S. 
C. Turzii; Phoenix — Furnirul Deta; Armătura Za
lău — Min. Baia Borşa; Olimpia Salonta — Tele
com Arad; W.P. Pecica — UM Timişoara.______

Anul VII •  Nr, 1512 * Miercuri, 15 noiembrie 1995

. ' ' i r i  .......... li 1. ’



DURA LEX, SED LEX

Pin nou despre TRAFIC DE INFLUENŢA
în numărul 1591 din 31 

octombrie a c., aduceam la 
cunoştinţa cititorilor noştri 
faptul că Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hunedoa
ra efectuează urmărirea 
penală faţă de Tudorel Lu- 
puşor, vagonetar la EM. 
Ţebea, pentru săvârşirea 
infracţiunii de trafic de 
influenţă. Tot atunci spu
neam că, în legătură cu 
acest caz, cercetările con
tinuă. Astăzi, când cerce
tările sunt încheiate, sun
tem în măsură să venim 
cu elemente noi. Aşadar..

în cursul acestui an, la 
EM. Ţebea au fost depu
se 300 de cereri pentru 
angajare. între acestea, e- 
ra şi a lui Florin Doinei 
Lucaciu. în 26 august a.c., 
la sediul exploatării s-a 
întrunit comisia care apro

ba cererile de angajare, 
fiind verificat fiecare soli
citant.

în timp ce aştepta în fa
ţa clădirii administrative 
să-i vină rândul, Florin 
Doinei Lucaciu a fost con
tactat de Tudorel LUpuşor, 
consătean, care s-a ofe
rit să-l ajute în vederea 
aprobării angajării, spu- 
nându-i că îl cunoaşte pe 
unul dintre membrii co
misiei de angajare- In a. 
cest scop, merge în incinta 
clădirii, revine după vreo 
15 minute şi îi spune lui 
Lucaciu că a discutat cu 
acel membru al comisiei, 
fără a-i preciza numele. 
Treaba este aranjată, dar 
acel membru pretinde 
500 000 de lei.

Deşi nu dispunea de 
bani, Doinei Lucaciu este

de acord, cu condiţia să 
plătească în rate. Şi, in
tr-adevăr, după ce este ve
rificat, Lucaciu este anga. 
jat.

După o lună, Lupuşor 
pretinde banii promişi, spu
nând că trebuie să-i dea 
membrului comisiei de 
angajare. Omul nu are 
bani, aşa că li relatează 
toată tărăşenia liderului de 
sindicat, Nicolae MiclăUş. 
Cel din urmă îl sfătuieş
te să sesizeze organele de 
poliţie. Lucru pe care îl 
face.

Poliţia oraşului Brad de
cide să surprindă pe Tu
dorel Lupuşor în flagrant 
delict, aşa că pune la dis
poziţia lui Lucaciu banii 
necesari. Chestiunea este 
că pe bancnote s-a scris 
clar: mită. Respectivii

bani Lupuşor îi primeşte 
la domiciliul său, pe care 
îi pune sub pernă. Apoi 
vine poliţia- ; "

Lupuşor va recunoaşte 
fapta comisă, dar va de
clara că banii erau desti
naţi viceliderului de sin
dicat, aspect infirmat însă 
de cel din urmă.

De spus ar mai fi că 
ceea ce Tudorel Lupuşor 
a făcut se numeşte trafic 
de "influenţă. Apoi că a. 
semenea cazuri nu sunt 
nici pe departe singulare, 
în jurul angajărilor la u- 
nităţile miniere din judeţ 
mişunând tot felul de in
divizi care numai de le
ge nu vor să ştie.

V. NEAGU

j Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei j
Există situaţii, cazuri, 

când cineva, deşi a co
mis o faptă penală, nu 
este tras la răspundere 
pentru acest lucru.

Printre acestea, cauza 
frecvent întâlnită este 
legitima apărare, care 
constă In aceea că cine
va, deşi a comis o fap
tă penală, nu răspunde 
de ea. Se arată că este 
în stare de legitimă a- 
pârare acela care săvâr
şeşte o faptă penală, pen
tru a înlătura un atac 
material, direct, imediat 
şi injust, îndreptat îm
potriva sa ori a altuia.

Practica judiciară este 
constantă în a avea în 
vedere ca legitima' apăra
re să poată fi aplicată 
strict în cazurile în care 
sunt întrunite cerinţele 
expres prevăzute ale le
gii: atacul să fie mate
rial (adică cu ceva anu. 
me care poate produce 
vătămări, un ciomag, un 
cuţit, o rangă ş.a.), di
rect (adică îndreptat spre 
persoană în cauză ori 
spre cineva apropiat, dar 
să existe ' pericolul că 
agresiunea este în curs 
de aducere la îndeplini
re şi că nu există nici 
un obstacol care să-l îm
piedice pe agresor), ime
diat (adică se petrece 
chiar atunci) şi injust 
(adică nu este drept, nu 
este exercitat în virtu
tea legii).

CUna problema legitimei 
apărări este deosebit de 
importantă — nu este u. 
şor să spui că un om 
care a ucis, care a co

mis a tâlhărie ori un 
furt este nevinovat, pen
tru că celălalt, victima 
a fost cauza — instanţa 
noastră supremă a pro
nunţat multe decizii cu 
privire la aceste cazuri.

Fără a intra în anali
za profundă a acestui 
subiect, reţinem că :

— nu a fost considerat 
în legitimă apărare cel 
care a lovit victima în 
cap, după ce aceasta era 
imobilizată ;

— nu a fost considerat 
in legitimă apărare in
culpatul care a lovit vic

sitate dacă persoana şi-a 
dat seama în momentul 
în care a săvârşit fapta 
că pricinuieşte urmări 
vădit mai grave decât 
cele care s-ar fi putut 
produce dacă pericolul nu 
era înlăturat;

•— constrângerea fizi. 
că sau morală, exercitată 
asupra făptuitorului care 
nu i-a putut rezista. Tot 
aici se încadrează şi fap
ta săvârşită din cauza 
unei constrângeri morale, 
exercitată prin amenin
ţare cu un pericol grav 
pentru persoana făptui

CURIER JURIDIC

tima după ce atacul a- 
cesteia încetase şi el ple- 
ca;

— nu se poate vorbi 
despre existenţa legitimei 
apărări atunci când a- 
gresorul, victima a luat-o 
la fugă după ce a lovit, 
iar inculpatul a urmă
rit-o şi lovit-o acolo un
de a prins-o.

în afară de legitima a.- 
părare, mai putem găsi 
în lege şi alte situaţii, 
cum sun t:

— starea de necesitate, 
adică aceea în care ci
neva săvârşeşte o faptă 
penală pentru a salva de 
la un pericol iminent şi 
care nu putea fi înlătu
rat altfel, viaţa, integri
tatea corporală sau sănă
tatea sa ori a altuia sau 
un bun important. Nu se 
consideră stare de nece

torului ori a altuia şi ca
re nu putea fi înlătura
tă în alt mod.

Deci, în afară de le
gitimă apărare, starea 
de necesitate şi constrân. 
gerea fizică, mai putem 
Întâlni :

— cazul fortuit, adică 
fapta comisă şi al cărei 
rezultat este consecinţa 
unei împrejurări care nu 
putea fi prevăzută;

— iresponsabilitatea, 
constând în aceea că în 
momentul săvârşirii fap
tei făptuitorul, fie din 
cauza alienaţiei mintale 
fie din alte cauze, nu 
putea să-şi dea seama de 
acţiunile sau inacţiunile 
sale, ori nu putea fi stă
pân pe ele; ţin să sub
liniez aici că pentru e- 
xistenţa unei infracţiuni 
trebuie ca autorul ei să

comită fapta cu vinovă
ţie, adică să aibă repre
zentarea faptei pe . care 
o comite. In cazul unor 
asemenea persoane însă, 
legea prevede că se pot 
lua măsuri de siguranţă, 
fie de internare obliga
torie pentru tratament, fie 
de supunere obligatorie 
la tratament. Cei care. 
au în grijă asemenea 
persoane pot răspunde 
însă material pentru fap
tele comise de cel iii 
cauză.

Mai putem avea şi 
alte condiţii şi anume :

— beţia completă pro
dusă de alcool sau âlte 
substanţe, ca urmare a 
unor împrejurări inde
pendente de voinţa făp
tuitorului. Se arată însă 
că starea de' beţie vo
luntară nu înlătură ca
racterul penal al faptei, 
ea poate in funcţie de 
împrejurările concrete să 
constituie o circumstan
ţă atenuantă ori agravan
tă; 'V- f-'-:

— minoritatea făptui
torului, adică dacă el nu 
împlinise vârsta prevăzu
tă de lege pentru a răs
punde penal;

— eroarea de fapt, a- 
dică acea situaţie când 
făptuitorul nu a cunos
cut existenţa unei stări, 
a unei situaţii sau im. 
prejurări de care depin
de caracterul penal al 
faptei. Se înţelege prin 
aceasta reprezentarea gre
şită a realităţii, adică ne
cunoaşterea acesteia ori 
cunoaşterea ei greşită.

’

Patronul —- acest om întreprinzător

Ce an realizat câţiva 
oameni vrednici

Nu la multă vreme du
pă evenimentele din De
cembrie 1989, in vecină
tatea podului de peste 
Mureş, din satul (Selmar, 
au început nişte lucrări. 
Casa veche ce se afla a- 
id  a fost dărâihată şi în 
locul ei a început să se 
ridice o clădire nouă. 
Clădirea a fost înălţată 
repede. Când S-a finali
zat avea — cum se vede 
şi în fotografie — parter, 
etaj şi mansardă cu cer
dac în faţă, în mare par
te din lemn. Ne-am oprit 
şi noi recent în preajma 
ei şi i-am trecut pragul. 
Am avut astfel ocazia să-l 
cunoaştem pe dl Aurel 
Danciu, un om tânăr, cu 
vorbă clară şi precisă.

— Sunt patronul a ceea 
ce vedeţi aici, împreună

__ cu dl Călin Emanoil, cum- 
1 natul meu, ne-a spus 

dumnealui.
— Ce aveţi aici, lângă 

podul de la Gelmar ?
— Uri magazin general 

la etaj, la parter un bar 
şi un restaurant. La man
sardă avem şase camere 
pe care le închiriem celor 
ce poposesc la noi. Clă
direa arie centrală termi-. 
că proprie, tot mobilierul 
este nou.

— Nu vă întrebăm cât 
v-a costat că nu este im
portant, ci curii aţi ridi
cat ceea ce este în pre
zent, o casă frumoasă, in 
conformitate cu tradiţiile 
locului ?

— Cu mâinile noastre, 
ajutaţi de rudele apro
piate. Noi aan realizat to
tul, de la proiect şi până 
Ia ultimul cui bătut Dâr 
încă n-am terminat ceea 
ce vrem să realizăm aici.

—i Ce mai aveţi de re
alizat?

— Am terminat de a- 
menajat carmangeria. în  
prezent amenajăm o te
rasă acoperită. In incin
ta zootehnică a fostului 
CAP — pentru care am 
dat pământ în schimb — 
vrem să plantăm o liva
dă cu circa 300 de pomi 
şi vom amenaja o crescă
torie de porci. După ter
minarea noului pod peste 
Mureş — eveniment ce va 
avea loc in curând — vom 
amenaja o parcare, iar pe 
malul Mureşului o plajă, 
vom monta căsuţe.

— Vin oamenii la com
plexul de la Selmar care 
nu are încă firmă ?

— Firma se face în a- 
ceste zile. Vin destui oa
meni, inclusiv din Orăş- 
tie — cei ce vor să petrea
că o seară plăcută. Asi
gurăm un meniu bogat şi 
divers, un sortiment larg 
de băuturi răcoritoare şi 
alcoolice, iar adaosul co
mercial este minim. Vor
beaţi de cheltuieli. Au 
fost mari, e drept, dar nu 
avem nici un leu datorie 
la vreo bancă.

TRAIAN BONDOR

Complexul comercial de la Gelmar, comuna 
Geoagiu, ridicat de mâini vrednice.

Foto : PAVEL CAZA
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O INIŢIATIVA LĂUDABILA 
S.C. „Eurosat" Haţeg a luat o lăudabilă iniţia

tivă. Despre ce este vorba ? Societatea comercială 
respectivă a invitat toate instituţiile publice din a- 
ceastă localitate (Primărie, Poliţie, Spital, RAGCL, 
IRE, Administraţia financiară etc.) să transmită prin 
intermediul reţelei de televiziune prin cablu, în ca
drul programului informativ, diferite anunţuri şi al
te informaţii de utilitate publică. Transmisia aces
tora se face în mod gratuit. (N.S.)

După cum declara dna 
c. Sonia Bolea, director
i administrator al firmei 
nteleredo din Deva, de- 
lararea activităţii acestei 
oeietăţi comerciale are la 
>ază o justă obsei-vaţie. 
Iste vorba despre sesiza- 
ea discrepanţei existente 
itre cerinţele pe piaţa mun-
ii a meseriilor de conta- 
11, analist-programator sau 
perator-calculatoare şi po- 
ibilităţile reduse de cali- 
icare sau recalificare în 
ceste meserii. Cooptând 
a activitatea de instruire 
:adre didactice de la Fa- 
:ultatea de Ştiinţe Econo- 
nice din Cluj-Napoca şi 
ibţinând acreditarea Cen- 
rului de Pregătire în In- 
ormatică Bucureşti, cei de 
a Intelcredo au pornit în 
iceastă întreprindere ce vi- 
a instruirea in domeniul

POSIBILITĂŢI DE INSTRUIRE PENTRU TINERI
contabil şi informatic a 
celor interesaţi. Obţinerea 
acreditărilor de funcţiona
re a reclamat condiţii deo
sebite în ceea ce priveşte 
calitatea cadrelor didactice 
şi nivelul dotărilor. Firma 
dispune în prezent, pentru 
instruire, de o reţea No
vell, cu opt staţii de lu
cru, pe care cei ce urmea
ză cursurile de contabili- 
tate-informatizată sau in
formatică îşi pot exersa 
cunoştinţele teoretice. In- 
telcredo este, de asemenea, 
singura firmă din judeţ a- 
bilitată să organizeze 
cursuri de informatică pen
tru absolvenţii de facul
tăţi, deci post-universitare. 
Din ce ne spunea dna Bolea

a reieşit că foarte mulţi 
dintre „elevii" instruiţi în 
firmă şi-au găsit după ab
solvire, serviciu, în spe
cial pe calculatoarele di
feritelor societăţi particu

mică şi didactică. Sub e- 
gida Intelcredo au văzut 
lumina tiparului 4 cărţi de 
specialitate economică, pre- 
conizându-se şi tipărirea 
unor cărţi de informatică.

LA S.C. INTELCREDO S.A.

lare 'm ici care s-au dotat 
cu tehnică de calcul. Pe 
lângă instruire, începând 
cu iarna anului trecut, fir
ma a început, ca activitate 
complementară, producţia 
şi editarea de cărţi, având 
abilitarea de editură de 
specialitate tehnico-econo-

Vorbind' despre rentabilita
tea acestor activităţi dna 
Bolea a precizat că din ve
niturile ce intră în societate 
90 la sută provin din produc
ţia şi e’ditarea de carte, în 
timp ce activitatea de in
struire aduce profituri foar
te mici, atunci când nu a

duce pierderi. Pe primele 
nouă luni ale anului cu
rent cifra de afaceri a so
cietăţii a fost de cea 400 
milioane lei la un bene
ficiu de 28 milioane. Toţi 
acţionarii societăţii au ho
tărât, de comun acord, să 
nu încaseze dividendele cu
venite şi să folosească a- 
ceşti bani pentru dezvol
tarea societăţii. Fondurile 
de dezvoltare vor fi folo
site preponderent pentru, 
îmbunătăţirea performanţe
lor tehnicii de calcul de 
care dispune în prezent 
societatea, astfel încât să 
se poată organiza şi cursuri 
ce solicită performanţe su
perioare ale calculatoarelor 
cum ar fi, de exemplu,

AUTOCAD-proiectare asis
tată de calculator. Ca per
spective mai îndepărtate aie 
firmei, dna Bolea ne-a pre
zentat intenţia de a înfiin
ţa la Deva un colegiu de 
trei ani cu specialitatea 
contabilitate - informatiza
tă. Sigur, deocamdată, sunt 
multe de făcut pentru • du
cerea la bun sfârşit a in
tenţiei, începând de la un 
spaţiu adecvat şi termi
nând cu formarea unui 
corp didactic propriu şi 
performant. Oricum, ideea 
există şi dacă toate lucru
rile vor merge bine din 
punct de vedeje financiar, 
ceea ce speră şi dna Bolea, 
acest colegiu va deveni o 
nouă posibilitate de instru
ire pentru tinerii judeţului.

ADRIAN SALĂGEAN
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R E P E R E  S P IR IT U A L

A l
AVOCATUL GEORGE D A N I LA (1 8 4 8 -1 9 1 2 )

In anul 1848, anul in 
care întreaga naţiune ro
mână se ridicaşe la lup
tă pentru emanciparea de 
sub dominaţie străină, se 
năştea la Hunedoara. 
George (Georgiu) Dănilă. 
Şcoala primară o urmea
ză la Hunedoara, după 
care trece la liceul din 
Blaj. In anul 1861, Geor
ge Dănilă este amintit în 
rândurile tinerimii stu
dioase din Blaj, ca elev 
în clasa a Vl-a. După 
terminarea liceului din 
Blaj, urmează facultatea 
de drept din Budapesta.

In anii 1868—1869, deci 
după absolvirea facultă. 
ţii — tânărul George Dă
nilă se afla în „Baia de 
Griş ca juratore (C(omi) 
t(a)tens, lângă judele pro
cesual Pop Todoru“, du
pă cum el însuşi îi scrie 
lui Francisc Hossu Lon- 
gin, din Hunedoara, la 
3 decembrie 1884. După 
cei doi ani de practică 
pe lângă renumitul ju. 
rist Teodor Pop, din Ba
ia de Criş, în anul 1870, 
George Dănilă se stabileş
te în oraşul natal „ca ju
de singular11. La prima 
sa încercare_ de a-şi sus. 
ţine cenzura ăe avocat, 
este respins de către co
misia examinatoare din 
Târgu Mureş. „Tabla reg. 
din M(aros) ■ Vasârhely 
(comisiunea ... esaminato- 
ria) mi-a respir)? cererea 
pentru admisiune la cen
zura de avocat din sin
gurul riioţiV că-mi Bpses- 
ce praxea (practica — 
n.n) advocaţiale după re- 
cerinţele de atunci11. In. 
cercarea sa fiind sortită 
eşecului, George Dănilă 
se îndreaptă spre activi
tatea administrativă. In 
anul 1872 este ales pri
mar al Hunedoarei.

In această perioadă Hu
nedoara se număra prin
tre oraşele cu o popula
ţie majoritar româneas

că, conform recensămân
tului din 1869—1870, a- 
lături de Braşov, Abrud, 
Sebeş, Alba lulia, Orăş
tie, Ocna Sibiului şi Ha. 
teg.

6u prilejul războiului

niţiativa colectelor pen
tru ostaşii români răniţi 
îi aparţine asistentului 
farmaceutio Aureliu Gu. 
teanu. Intre persoanele 
care contribuie cu aju
toare se numără şi Eli-

A Cupa oferită, fn semn de preţuire, primarului 
George Dănilă. . - ,

pentru independenţă a 
României multe dintre 
comunităţile româneşti 
din judeţul Hunedoara 
strâng bani şi alte aju
toare' pentru armata ro
mână. In Hunedoara 1-

sabeta Dănilă, soţia lui 
George Dănilă, care sem
na scrisoarea de înain
tare a sumei colectate de 
la locuitorii din Hune
doara şi din jur.

Gearge Dănilă este U-

nul dintre cei mai des
toinici şi apreciaţi pri
mari, care aduce nume
roase servicii comunităţii 
pe rare o deserveşte şi 
care l-a ales. In anul 
1897, la împlinirea unui 
sfert de secol de serviciu, 
locuitorii Hunedoarei îi 
oferă în semn de înal
tă preţuire o frumoasă 
cupă ornamentată, având 
gravată pe ea blazonul 
Hunedoarei. Blazonul a- 
re pe scut gravat corbul 
Cil inelul în cioc, cu ari
pile uşor desfăcute şi a- 
şezat pe o ramură. Cor
bul poartă în cioc ine
lul de aur şi are gâtul 
străpuns de o săgeată. 
Deasupra scutului simt 
gravate cele trei coroa
ne regale. Gupa are gra
vată pe ea şi data la ca
re au avut ioc aceste ce
remonii şi anume 11 oc
tombrie 1897.

In colecţia Muzeului 
din Deva se află şi ta
bloul pictat de către pic
torul KSvary Endre în 
anul 1905. Portretul lui 
George Dănilă este în 
mărime naturală, repre- 
zentându.l din semipro- 
fil. Are părul şi mustaţa 
complet albe. In partea 
stângă, pe piept, poartă 
o decoraţie, ordinul Frân- 
eisc Iosif, pictată cu mul
tă minuţiozitate, ţ a  ba
za tabloului pe o bandă 
de 10 cm, de culoare gri 
stă scris următorul text: 
„George Dănilă, cetăţean 
al oraşului Hunedoara, 
cavaler al ordinului Fran
cisc Iosif*.

George Dănilă se stin
ge din viaţă in anul 1912, 
după ce deţinuse timp 
de aproape 40 de ani 
funcţia1 de primar al Hu
nedoarei.

IOACniM BAZAR, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice 

şi Romane Deva- '

Frumoasă, bogată, cu 
privelişti ca-n basme este 
ţara, cum harnici, viteji şi 
destoinici sunt fiii ei. Is
toria poporului român es
te încărcată de nenumăra
te fapte de eroism săvâr
şite în decursul secolelor 
pentru păstrarea integrită
ţii teritoriale şi a fiinţei 
noastre naţionale. Glorioa
sa armată română a câşti
gat victorii împotriva duş
manilor statului nostru ce 
nu-şi găsesc asemănare la 
alte popoare.

Un asemenea prilej de 
omagiere a eroilor este şi 
monumentul închinat lor, 
ridicat în curtea Catedra
lei ortodoxe din Deva. 
Aici e momentul să amin
tim figurile veteranilor de 
război din municipiul nos
tru care au făcut cinste 
Armatei Române în cel 
de-al doilea război mon
dial. Este vorba despre co
lonel ing. constructor A-

C IN S TIN D  PREZENTUL, NU U ITA M  TRECUTU1
lexand.ru Filip, decedat în 
1985, slt. prof. Sever Bi- 
volaru, decedat în 1989, că
pitan în rezervă ec. Eduard 
Măgurean, căruia soarta 
i-a hărăzit zile pentru a 
se bucura de viaţă şi as
tăzi.

Pentru această dăruire şi 
spirit de sacrificiu de ca
re au dat dovadă pentru 
onoarea armatei noastre ei 
au fost onoraţi cu cele mai 
înalte decoraţii, pentru 
merite deosebite au primit 
„Steaua României" în gra
dul de cavaler cu pangli
ca de virtute militară, „Co
roana României" cu pangli
ca de virtute militară, de
coraţia „Avram Iancu", 
crucea comemorativă şi al
te decoraţii.

Se cuvine să arătăm 
aici şi itinerarul pe care 
l.au parcurs în timpul lup
telor în anii de război. 
Astfel, . batalionul 22 vâ
nători de munte, din Di
vizia a IlI-a „Avram Ian
cu11, a forţat duşmanul să 
se retragă de la trecătoarea 
Ghimeş Palanca, apoi a 
eliberat Reghinul şi acolo 
s.a fixat garnizoana bata
lionului. în continuare au 
fost eliberate oraşele Tg. 
Mureş, Cluj, Oradea. Tre
când frontiera în Ungaria, 
au eliberat Debreţinul şi 
localităţile Hajdu Boszor- 
mâny, Kis Tokai şi a ur
mat Budapesta, unde au 
arborat tricolorul româ
nesc. A urmat eliberarea 
Miskolcolui în noaptea de

Crăciun 1944. Corpul de 
elită SS nemţesc n-a mai 
rezistat şi a fost nevoit 
să se retragă.

Ea întoarcere, trupele 
vânătorilor de munte au 
defilat în faţa statuii lui 
Avram Iancu la Ţebea, 
continuându-şi apoi dru
mul până în Capitală, par
ticipând la serbarea defi
lării trupelor române pe 
sub Arcul de Triumf.

După terminarea războiu
lui, aceşti veterani s-au 
încadrat l a  locui lor de 
muncă, fiecare pentru ce 
a fost pregătit, colonelul 
Alexandru Filip, ing. con
structor, a lucrat la fos
tul trust de construcţii. E- 
vocând figura acestui om
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Meleagurile hunedorene 
au cunpscut in permanen
ţă o activă şi bogată via
ţă literară în care s-au im
pus personalităţi de primă 
mărime ale literaturii ro
mâne, care prin contribu
ţia lor au deschis noi dru
muri ale cunoaşterii umane.

Municipiul Hunedoara 
are acum patru membri ai 
Uniunii Scriitorilor ; Necu- 
lai Chirica, Iv Martinovici, 
Eugen Evu, Ioan Evu, cu 
volume proprii editate de 
marile edituri centrale sau 
locale, sau cu traduceri 
din marea literatură uni
versală.

La cei 75 de ani, NECU- 
LAI CHIRICA este unul 
dintre puţinii noştri oa
meni de litere care şi-a pus 
întreaga capacitate la dis
poziţia iluminării şi cultu
rii. Poet definitiv cucerit 
de rigoarea sonetului, este 
autorul celei dintâi versi
uni integrale in limba ro
mână a sonetelor lui Sha- 
kespeare, ducând Ia înde
plinire uni proiect cuteză
tor, sugerat însă de o dis

ponibilitate pronunţată pen
tru poezia cu formă fixă. 
Multe din traducerile lui 
N. Chirica sunt antologice, 
cea a lui Fr. Villon de pil
dă- fiind una dintre cele 
mai realizate, dacă nu cea 
mai realizată din limba ro
mână. i-

IV MARTINOVICI, scrii
tor cu multă sensibilitate, 
intuiţie şi simţ al frumo-' 
sului, a realizat o operă 
remarcabilă: a publicat 7 
volume de poezie, 3 cărţi 
de proză, 5 cărţi de tradu
ceri din marea literatură

minunat, vom face un gest 
umanitar şi o mare bucu
rie pentru soţia şi fetele 
sale, profesoare la Cluj şi 
Braşov. Sever Bivolaru, 
profesor de înaltă ţinută 
profesională, a organizat la 
Liceul Pedagogic din De
va nenumărate competiţii 
sportive, obţinând remar
cabile succese. Lui i se 
datoreazăJ amenajarea să
lii de gimnastică şi a te
renurilor sportive. Al trei
lea veteran a fost econo
mist la Direcţia de dru
muri şi poduri a judeţu
lui.

Nu ne rămâne decât să 
le respectăm memoria ‘ ce
lor dispăruţi şi să-i sti
măm pe cei în viaţă şi 
pilda lor să fie urmată 
de generaţiile tinere.

Prof. ELEONORA BODEA, 
pensionară

universală. Poezia practi
cată de poet cere o perma
nentă tensiune emoţională^ 
incluzând virtuţile unui 
temperament echilibrat şi 
şi o receptivitate salutară’ 
la noutate. A tradus din li
teratura indiană, chineză* 
franceză, din R. Tagore, M* 
A. Asturias, Qu-Yan, Pie- 
rre Reverdy. Pentru acti
vitatea literară a fost pre-; 
miat de Asociaţia Scriito
rilor din Braşov în anii 
1972 şi 1976. A publicat ver
suri în fosta Iugoslavi^ 
Rusia, Bulgaria, Gruzia, 
Germania. în 1992 scoate ia 
Hunedoara o prestigioasă 
revistă de cultură şi artă 
„Cariatide".

Scriitorul DAN CON- 
STANTINESCU ar fi îm
plinit acum, dacă ar fi tră
it, 74 de ani., A fost uliul 
din marii scriitori de mo
dă veche ai literaturii ro
mâne. Era obsedat de Ori-’ 
ent şi de filozofia germană^ 
dăruind literaturii române 
o bogată traducere din li-; 
teratura japoneză şi diai 
cea germană; Este poate cel 
mai avizat traducător a  
lui Rilke in limba română. 
La Dan Constantinescu po
ezia şi traducerea repre
zintă două forme de ma
nifestare ale aceluiaşi ea 
devotat frumuseţii.

Despre EUGEN EVU, cri
ticul Laurenţiu Ulici scria 
în „România literară11 riiş 
1975 : „Ardelean (din Hi»  ̂
nedoara) cântă spaţiul tran-, 
silvan, evitând decorativul 
şi accentuând, după lecţia 
lui Blaga, asupra elemen
telor de fond, permanente 
şi inalterabile11. A publi
cat 10 volume de poezii. 
Este autor a două piese de 
teatru premiate la nivel 
naţional. Poetul a înfiinţat 
un cenaclu literar al tine
retului, întâi sub numele 
de „Izvoare", apoi de „Lu
cian Blaga", pe care îl în-; 
drumă şi azi. în 1990 a în
fiinţat primul săptămânal 
liber al Hunedoarei, zia
rul „Renaşterea Hunedoa
rei11, care a apărut până In 
1991.

îmbinând muzica şi poe-; 
zia, IOAN EVU este un ta
lentat interpret de_ muzică 
folk şi autorul a două vo
lume de poezie, fiind răs
plătit cu numeroase pre
mii la unele concursuri de 
muzică şi poezie judeţene 
şi naţionale. O transparen
ţă de lamură, o linie deli
cată de efigie îşi pune pe
cetea pe cele mai frumoase 
versuri ale sale.

Sunt acestea m ai' mult 
decât o dovadă că în mu
nicipiul Hunedoara trăieso 
şi activează scriitori de va
loare, că şi provincia a dat 
şi va da valori literare de 
necontestat culturii naţio
nale.

M. RAZBA

•  Miercuri, 15 noiembrie 1995



6 formează multă spumă
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9  -oferă ratelor spălate un parfum plăcut

DacS fă aceste caracteristici adăugaţi o  calitate foarte importantă;
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atttfici aveţi imaginea com pletă a noului detergent BONA prim a

Calitatea noului BONA prima
este garantată de producătorul DERO LEVER O E M LEVE
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t- •  VASHINGTON. Pre
şedintele american, Biţi
, Clin ton, a estimai că acor. 
du# semnat între guvernul 

; de la Zagreb şi sârbii din 
Slavonia Orientală repre. 

, zintă im mare pa» spre s a  
' a cârd de pace cuprinzător 
fn fosta Iugoslav i trans
mite agenţia TANIUG, re
cepţionată de ROMPKES.

Intr-o declaraţie dată 
publicităţii de Casa Albă, 
se precizează că pre
şedintele Ointou » felici
tat cele două părţi pentru 
„înţelepciunea" de care au 
dat dovadă semnând acor
dul respectiv şi evitând un 
nou conflict.

La rândul său, secreta
rul de stat american, War_ 
ren Cristophcr, a afirmat 
că acordul reprezintă un 
progres important ce va 
contribui ia ameliorarea 
relaţiilor dintre Zagreb şi 
Belgrad şi va da un im.

pul» negocierilor de pace 
privind faste Iugoslavie, 
care se desfăşoară in pre
zent la Daytoa ţObto, 
SCAJ.

n  CAIBO. Egiptul speră
să-şi dubleze, ih următo
ri» ani, volumul schimbu
rilor comerciale cu Romă. 
nia, până la un miliard Se 
dolari, a declarat, luni, 
ministrul egiptean al a .  
facerilor externe, Amr 
Moussa, citat de France 
Presse.

Vorbind după discuţiile 
avute, la Cairo, de pre
şedintele României, Ion 
Ilicsctt, cti şeful statului 
gazdă, Hosni Moubarak, 
şeful diplomaţiei egiptene 
a precizat că aceste schim. 
buri „vor atinge, până Ia 
sfârşitul anului in etfrs, 
0.5 miliarde dolari" şi că 
„Egiptul speră ca acest 
volum să ajungă, fn. ur_

lSUCURSALA BANKCOOP HUNEDOARA 
J DEVA
> I
' şi filialele din localităţile ORĂŞTIE, HAŢEG, ‘ 

BRAD, HUNEDOARA, SIMERIA, PETRO- |

I
!b
j
j că, începând cu data de 31 octombrie 19% s-a

......... ' M1" 11" ...... ...................... 'lU'.'W.'.pi •
A  N  U N  Ţ  A |

mătorii ani, la un miliard 
dc dolari".

După cum a precizat a- 
genţiei France Presse Mon- 
gtti Badr, responsabil al 
Departamentului pentru 

Europa de Est din Mîniste- 
rul egiptean al Economiei, 
aceste schimburi comerci
ale au reprezentat valoric, 
în intervalul ianuarie —- 
septembrie, 473 milioane 
dolari, din care 323 mili
oane — exporturile egip
tene în ţara noastră, iar 
159 milioane — importuri 
dus România.

Potrivit ambasadei Ro
mâniei la Cairo, citată de 
AFP, aceste schimburi s-au 
cifrat, la nivelul anulai 
1994, la 200 milioane do
lari, dintre care 123 mi
lioane mărfuri egiptene 
exportate în Româria şi 
15? milioane importuri de 
produse româneşti în E- 
gipt. România exporte.

. după cum notează AFP, 
prdduse metalurgice, 
mont, produse chimice, 
lemn şi maşini agricole, in 
timp ce Egiptul vinde pro
duse farmaceutice şi a- 
gro-alimentare.

•  BEIRUT. Aviaţia is- 
raeliană a efectuat, luni 
Ia prânz, un raid aerian 
împotriva poziţiilor deţi
nute pe colina Naame ţla 
sud de Beirut) de o orga
nizaţie radicală palestini
ană — transmite France 
Presse, care citează poliţia 
libaneză.
- 'Raidul', l a . care au par- 

tlcipat mai multe avioane

VS’SVtfS-,

de Vânătoare — bombar
dament, a vizat tabere mi
litare ale Frontului Popu
lar de Eliberare a Palesti
nei —• Comandamentul Ge
neral, condus de Ahmad 
Jibril, cu baza la Damasc.

Nu se cunoaşte; deocam
dată, dacă raidul a făcut 
victime. Combatanţi pa
lestinieni şi forţe dc ordine 
libaneze au încercuit zona, 
de unde se ridicau co
loane de fam.

•  SEUL, Preşedintele 
chinez Jiang Zcmin a so
sit la Seul. pentru o vizită 
de stat in Corcea de Sud 
de einci zile, ce va fi a_ 
Xată asupra tensiunilor din 
peninsula Coreeană, trans- • 
mite France Presse,

Jiang Zcmin, care este 
primul şef al statului chi
nez tare- face o vizită in 
Coreea dc Sud după îm
părţirea peninsulei ki două 
republici în 1948, a fost 
primit.la aeroport de. mi
nistrul sud-coreean de ex
terne; Gong Ro-Mjung. 
Preşedintele Zemin ur_ - 
mează să aibă, marţi di
mineaţa, o întrevedere eu 
preşedintele sud-coreean 
Khn Yowng_Sam, asupra 
situaţiei din Coreea de 
Nord.

Anterior plecării, şeful 
statului chinez a afirmat' 
că această vizită nu va 
constitui o schimbare de 
atitudine a Beijingului faţă 
de Phenian, China, urmând 
să acorde în continuare 
un tratament egal eelor 
două state coreene.
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— intenţia de majorare a adaosului corner- I 
, cial la mărfuri eu gros Intre 1—30 la sută. !
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pe posturile de radio privata
din următoarele oraşe
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\ Motivai pentru care i-am solicitat a  întrevedere 
ţ doamnei Steluţa Racolţa, membră în Consiliul «te ,
, Conducere al .Fondului Mutual ARDAF, a fost, iniţia),
! vestea despre înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a @0- 
i ga -.ismclor Colective de Investiţii în Valori Mobiliare 
i şi ,-r Societăţilor de Administrare din România *—
: ANOCISAR, înfiinţare care a avut la bază iniţiativa 
\ Fondadtti Mutual ARDAF — FMA.
\ Discuţia a  debutat insă cu o veste bună: FonriNt 
i Mutual ARDAF a primit vineri, 3 noiembrie a.c»

' '  aMtorizaţia dcfhuthră de funcţionare din partea £o- 
\ misiei Naţionale a Valorilor Mobiliare — CNVM, 
i autorizaţie cu numărul 1>. 242/3, H . 1995. „Până ac«Htt 
. am avut autorizaţia prealabilă nr. D. 160/15. 9. 1995,
' acordată Pe baza celor pafcru contracte ferme ale Fon- 
\ dului: de constituire, de depozitare, dc admin^steUfe | 
i şi de distribuire, ne spunea doamna Steluţa Racolţa.
' Faţă de aceste documente, după o lună de funefio- 
\ nare, conform cerinţelor CNVM am depus lista cu 
\ primii 50 de investitori, contractele de plasamente şi 
, calculul preţului de emisiune al titlurilor de investiţie 
' ARDAF — T.I.A. Acestea au fost validate, având fţ*
\ vedere că erau conforme cu Ordonanţa nr. 24/1993 
i şi am primit astfel-autorizaţia definitivă. Şi pentru 
, că o avem, aceasta ne permite să vă prezentăm ulri- 
' mele date despre evoluţia Fondului Mutual ARDAF 
t după două lu n i de funcţionare: data începerii acte. 
ţ vităţii —• 4. 9. 1995; numărul de localităţi din ţară 
, Unde se efectuează operaţiuni la Fondul M u tu a l
' ARDAF: 56; numărul de investitori care au subscris 
ţ la Fondul Mutual ARDAF: 19 84ft persoane fizice, 
i 39 persoane juridice; numărul ,de titluri de investiţie , 

ARDAF vândute în perioada de funcţionare: 1 842 81(1;
' valoarea activelor nete la 31. 10. 1995 : 53 387 872 
\ lei; preţa-1 titlnrilor de investiţie ARDAF la data dC 
, 31. 10. 1995: 11 200; preţul titluriipr <lc investiţie 
’ ARDAF la data de 14. 11. 1995 — 11 500 Iei; evoluţia 

rentabilităţii titlurilor de investiţie ARDAF în peri- 
i oadâ menţionată: rentabilitatea lunii septembrie: 6 te 
, sută;' rentabi'itatea lunii octombrie: 5,68 la sută; ren- 
1 labilitatea totală calculată prin raportare la valoarea 

nominală este cste de 15,0 la sută.

1 Referitor la înfiinţarea ANOCISAR, doamna StC— 
i, fu ţa Racolţa a punctat; „La iniţiativa FMA se va 
. erea această asociaţie profesională, neguvernamentriă, [
? nonprofit, independentă, eu personalitate juridică, la 
\ constituirea căreia am invitat toate fondurile de iii.
I vestiţii şi societăţile de administrare a acestora, auto

rizate de către CNVM, precum şi cele 5 Fonduri ale 
Proprietăţii Private în perspectiva că şi aceste» se 
Vor transforma în societăţi de investiţii. Aceştia sattt 
membrii iniţiatori, a căror întâlnire a avut lob în 1 
noiembrie a.c. Ia Bucureşti, iar după înregistrarea 
la Registrul persoanelor juridice Ia ANOCISAR vor 
putea adera şi alte fonduri de investiţii şi societăţi 
de administrare, dar numai cele autorizate de cătrw 
CNVM. Scopul ANOCISAR este, după cum preved* 
şi statutnl asociaţiei, promovarea fondurilor de investi, 
ţii, ridicarea standardelor profesionale în cadrul a- 
cestora, stabilirea unor norme de conduită şi etică 
în cadrul acestor fonduri. De asemenea, ANOCISAR 
îşi propune să faciliteze cooperarea cu organisme, a- 
sociaţii şi experţi din domenii conexe, cu organizaţii 
guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi stră
inătate în scopul dezvoltării activităţii fondurilor de 
investiţii şi nu în uitimtll rând asociaţia noastră fşl 
propune să promoveze şi să protejeze interesele pro. 
fesionale comune ale membrilor săi, într-o perma
nentă interacţiune cu Comisia Naţională a Valorilor 
Mobiliare.

Ca o noutate, aş dori să vă spun că au fost emise 
de către CNVM instrucţiunile privind campania «C 
publicitate a fondurilor de investiţii şi, printre alţe 
prevederi, se interzice a se face estimări în ceea cp 
priveşte creşterea valorii titlurilor de investiţiei, te  
primul rând pentru a nu dezamăgi investitorii dâcă 
aceste estimări nu se adeveresc.

Aş dori de asemenea să menţionaţi faptul eă sunt 
l în tipărire carnetele de investitor Ia F.M.A., »ar peste 
/ aproximativ o lună vom începe distribuirea lor. A- 
1 ceasta acţiune o vom anunţa din timp în presa locala, 

pentru că la data începerii distribuirii carnetelor a_ 
ţ eestea vor fi primite de toţi investitorii care au sttb-

o

ÎN
SPRIJINUL 
AGENŢILOR 
ECONOMICI 

Şl AL
P O P U L A Ţ IE I

Scris până în acel moment la F.M.A.“

Mulţumindu-î doamnei Racolţa pentru 
late, am încheiat discuţia urând Fondului 
ARDAF cât mai mulţi investitori.

Subscrierea fa Fondul Mutual 
face Ia sediile ARDAF din:

•  Deva, str. Dragoş Vodă, nr. 18, tel. 222299.
•  Hunedoara, str. Corvin, bl. 2, tel. 712906.
•  La sediul Băncii ,-.Dacia Felix" din Deva

amabili.
M utual

ARDAF se poate

str.
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•  Vând apartament două 
camere ultracentral. Tel. 
627473.

•  Vând piese Dacia 1100
şl set motor Dacia 1300, 
tel. 620083. (2367)

« Vând apartament cen
tral, parter, 32 000 600, tel. 
616366. (2365)

•  Vând casă, A. Vlaicu,
nr. 93, 89 000 000. Tel.
616366. (2366)

•  Vând casă, str. Că- 
lugăreni, nr. 82. Deva.

(2382)

•  Vând casă satul Pri-
eaz, nr. 12, comuna Tur_ 
daş. (2368)

« Vând Volkswagen 
Pâssat break Turbo Diesel, 
an fabricaţie 1990, state

Sfectă. Informaţii la tel. 
910, după ora 21, fami

lia Muntean. (2387)

•  Vând piese Ford Ta- 
unus 1,6 din dezmembrare 
tel, 618587. (2046)

Vând societate înma. 
triculată 1994, scutire im
pozit pe profit. Informaţii 
tel. 221036. (2363)

•  Cumpăr cameră vi
deo,- stare perfectă, tel. 
618587. ; . (2046)

•  Vând apartament două 
camere, decomandate, C5oj- 
du, bl. D 3, ap. 24, sc. 3, 
tel. 620794. (2378)

•  Vând Dacia 1310, an 
fabricaţie 1988. Informaţii 
la tel. 619332, după ora 
48. . (2372)

•  S.C., Cameplast S.R.Ii. 
Deva vinde gresie, faianţă, 
adpztv lipit gresie şi fa
ianţă, totul import Italia, 
prin depozitul nostru «din 
str. Ardealului, nr. 1, de 
la gară peste calea fe
rată, lângă Romcereal Deva.

(9994)

•  Margarina Wiesana, cu
tie 500 grame, 1740, plus 
TVA; ciocolată Americana, 
ciocolată Stollwerck, cu 
cremă alune, cacao căp
şuni,1 ananas, preţuri de 
importator. Informaţii tel. 
fax ©54/647514. (1718)

« Vând apartament . 3 
camere, Deva, Eminescu,

- 9560 ,dolari. Informaţii 
647174. . (1719)

«  .Vând Dacia 1310, 
break, Ungaria, 1988, 3800 
DM, 'Orăştie, 641337. (1720)

. •  Vând apartament 4 ca
mere, confort 1, vând gar
sonieră, eventual schimb 
cu maşină, Orăstie, 647099.

(1721)

« Vând S.R.I,. fără ac
tivitate, înfiinţată decem- 
,brle 1994, şi S.R.L. cu ac- 

{'.tavitate comercială, înfiin- 
Iţată iunie 1994, ctţ tot 
'^patrimoniul. Relaţii la tel. 
*647415. 641210, 642640.

(1722)

•  Vând garsonieră,. con_ 
I, 4,5 milioane, Qrăs- 

ţie, tel. 647023. (1723)

i Vând miere albine, 
gros, tel. 770996, Haţeg,

. E m inescu 86. (7100)

« Cedez spaţiu co
mercial 40 mp, Sime- 
ria, 1 Decembrie, bl. 
104. Informaţii tel. 
629326, 14—19. (2049)

« închiriez apartament 
una cameră, ultracentral, 
plata anticipat 6 luni. Vând 
blană vulpe roşcată, mă
rimea 48, maşină spălat 
automată. Tel. 613897.

(2047)

DIVERSE
•  Societate comercială

Soridan Teo Com S.R.Ii. 
anunţă majorarea adaosu
lui comercial cu data de 
15. 12. 1995. (2376)

•  S.G. IIRUG S.A. Su
cursala 55 Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
tarifelor pentru prestări 
servicii şi totodată practi
carea unui adaos comercial 
până la 60 Ia sută. (2379)

COMEMORĂRI

I COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA COLA |

1 ̂ TIMIŞ I

' ■ .  I.
|  r Anunţă intenţia de majorare a preţului la I
I produsele pe care le comercializează după cum I 

. . .__ . • § '

•  Se împlineşte un 
an de la dureroasa 
despărţire pentru tot
deauna de omul deo
sebit, care a fost 
ing. ION BIMBEA 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace. Fa
m ilia ' (7918)

DECESE

•  îndoliată prin fuî_ 
gerătoarea şi irepara
bila pierdere a celui 
care ne-a fost soţ şi 
tată incomparabil
dr. CORNEL STOICA
familia mulţumeşte tu
turor celor care au 
fost alături de noi în 
aceste momente tra- 

- gice.
Dumnezeu să-l o- 

dîhnească în pacel
îndureraţi fără con

solare — ' Aurora, A- 
dela, Adrian.

•  Mama îndurerată, 
Marieta Drăgoi, a- 
nunţă încetarea din 
viaţă a fiicei sale 
mult iubite 
CRISTINA ANTONIA

înmormântarea va 
avea loc joi, 16 no
iembrie a.c., ora 12, 
în Haţeg, str. Emi
nescu, nr. 20. (2392)

•  Sincere condo
leanţe pentru trecerea 
în nefiinţă a iubitei 
sale fiice ;
CRISTINA ANTONIA

Dumnezeu s-o o_ 
dihnească! Adi şl 
Sergia (2392)

•  Un boboc din cea 
mai rară .floare s-a 
frânt înainte de â în 
flori. Dumnezeu atot
puternicul a luat-o 
dintre noi Pe cea care 
a fost
CRISTINA ANTONIA
la numai 13 ani şi 
jumătate. Sunt a . 
lături de mama îndu
rerată, Marieta Dră
goi şi transmit sin
cere condoleanţe fa
miliei greu încercare, 
Eugenia Burducea.

(2392)

I
I
I

I

urmează:

•  BĂUTURI CARBONATATE:

—- 250 ml — 12 792 lei/casetâ  

-— 1 It — 20 100 lci/caseta

— 2 lt — 25 674 lei/bax

— 330 ml — 29 016 lei/bax

CAPPY NECTAR:

— 250 ml — 32 751 lei/carton 

1 lt — 43 644 lei/carton

Curs de

MARKETING
organizat de

' C a m e r ă de*C om ert s i In d u s tr ie  a  J u d e ţu lu i 

J lu n e d o a m  in colaborare cu Fundaţia 
C.I.M.P. Bucureşti, 

ia Deva, în.perioada 4-15  dec. 1995

Temele cursului vor fi susţinute de consultanti ai 
C.I.M .P. Bucureşti .si de consultanţi din străinătate.

Cursul eşte co-fmantat de programul PHARE. 
N u m ă r lim ita i d e  lo cu ri!

Informa^] suplimentare si înscrieri - la sediul C.C.I 

Hunedoara-Deva, tel. 612924, 616792, 
fax. 218973

S.C. „MUREŞUL** ŞOIMUŞ 

Telefon 625886.
Aceste preţuri un includ TVA. Majorarea |  

I este necesară ca urmare a modificării cursului ■  
|  de schimb, a preţurilor la materiile prime, ma- J 
■  teriale, combustibili, prestări servicii etc. Pre- |  
I ţurile efective pot diferi în funcţie de condi- I 
I ţiile de livrare. |

\
V

i  ' ' !
< Organizează concurs pentru ocuparea pos- j
{ tulul de J
h V '
| ♦  mecanic agricol
* în data de 20. 11. 1995.

I

i " ~ ............................... !
j ' înscrieri până în data de 17. 11. 1995, la I 
I sediul societăţii. (604) ,

Numai- până la 37 Doct'mbrie mai puicii alege’Orice sbeietatc comerciafăde pe 1 ista dc 
privatizare* După acea'Stă dată yeţi pu te iriili 1 izîrcCipoane!e şj certifica te le tioa i pentru 

acţiuni la Fondurile Proprietăţii P rivate.'dapşinn 'acesrcaz. număîXpână la 3T martie. 
39.96. După această dată. atât cupoanele cât şi certificatele de vin. nule..
Verifica ţi înainte de/a subscrie dacă a vet? la Dvs: toate actele necesare si anume

• Buletinul sau Adeverinţa de'idenlităte

- Dăcă'faCeţi subsCrierearin locul altcuiva aveţi nevoie de o procură specială afişată la 

centrul-de subscriere (Anexa A),.şi de o Topic- d u p ă ^c tu i de- identitate âl celui în 

numele căruia faceţi subscrierea Conformitatea acestei copii trebuie certificată de
■■ titular. . ■ . '

/  - Dacă'subscrieţi în numele unei persoană decedate;, iar succesiunea nu este închisă , 
aveţi nevoie de o declaraţie'pe propria răspundere (Anexa B). : '

- Completaţi anexa^Q, în cazul succesiunii'închise şi'asiguraţi-vă că aţi'luat cu Dvs şi’ 
copia după certificatul de moştenitor.

Cuponul şi/'sau carnetele cu certificate semnate de utuiarsadică de Dvs , în căzui i;i 

care faceţi şubşcrierŢâ pentru Dvs’ . sau de'titulârd<Teă*suntei! mandami 

Pensionarii trebuie să prezinte şi talonul de pensie*

liste nevoie să aveţi şi o sumă de buni care reprezintă dou : •m -'u '.in! v.noare.t loială 
a cupoanelor si/sau carnetelor cu certificate

Pentru mai multe inform aţii sunaţi ia telefoanele
650 2793, 650 3940,650 4430,650 4443,650 60f>0.
650 4743,650 5630,650 6244,650 6025

Atenţie, operatorii vă pot sfătui doar in legătură cu procedurile lu-reduc ;uhsi. nei "

ESTE A DUMNEAVOASTRĂ
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