
Greutăţile prezentului şi 
teama de necunoscut au 
generat în toate timpurile 
nostalgii şi reacţii- paseiste; 
Au existat întotdeauna oa
meni care au idilizat şi au 
idealizat trecutul, propunîn- 
du-l chiar ca model, pen
tru viitor. Din rîndurile lor 
se recrutează astăzi şi la 
noi cei mai acerbi critici 
ai prezentului: fără a fi 
capabili să ofere Soluţii de 
perspectivă, ei privesc doar 
înapoi, ideea lor fixă dar 
puţină fiind aceea că „îna
inte era mai bine". Se poa
te observa însă că, atunci 
Gînd vorbim despre nostal
gici, îi înţelegem aproape 
exclusiv pe profitorii comu
nismului. E de înţeles: ei 
au pierdut poziţii şi pri
vilegii şi nu mai sînt apţi 
decît să-şi cultive speranţa, 
care nu e nici măcar se
cretă, într-o „restauraţie". 
Aserviţi unei mentalităţi de 
castă, centralistă („centra
lism democratic I"), pater- 
nalistă, dirijistă şi represi
va pentru ceilalţi, ei vor

râmîne încă mult timp fi
rele de nisip- strecurate în 
articulaţiile reformei. Exis
tă însă şi o altă categorie 
de nostalgici : cei ai Româ
niei de pîKă la comunism. 
Ei idilizează stările de lu
cruri de atunci, uitînd sau 
elud'md aspecte deplorabi
le, cum au fost politicianis-

re nu poate fi suspectat de 
colaborare cu actuala „Pu
tere" : „Că politicianismul 
era o realitate a vieţii noas
tre tociăle înainte de răz
boit nu ne putem îndoi (...). 
Faptul că o generaţie în
treagă de intelectuali stră
luciţi (...) a putut să se lase 
complet sedusă de o orga-

occidentală nu parveniseră 
să le înlăture".

Şi atunci să ne întoar
cem şi să ne luăm ca mo
del acest trecut ? Dar e la 
fel de absurd şi cu nimic 
mai puţin odios ca şi 0 
visa restaurarea comunis
mului azi, cînd nici un om 
integru nu se mai îndoieşte

CONTRAPUNCT o s t a l g i c i i
mul, sforăriile camqrilei re
gale, democraţia de supra- 
faţăj situaţia precară a 
stărilor de jos, abuzurile 
din administraţie, instaura
rea celor trei dictaturi, - 
regală, legionară, anfones- 
ciană. Iată ce scrie -.Intr-un 
recent eseu din „România 
literară" (nr. 46), doctorul 
Ion Vianu, distins om de 
cultură, care în ultimii ani 
ai dictaturii ceauşisfe a 
trăit refugiat la Paris şi ca-

nizaţie teroristă mărturiseş
te (...) despre extrema sără
cie programatică a puterii 
constituite, a ideologiilor 
„permise" care îşi epuiza
seră, înainte de vreme, pu
terea de' convingere". Şi 
constată apoi că, spre deo
sebire de alte ţări europe
ne, la noi a existat şi un 
factor agravant: „persisten
ţa mentalităţii fanariote, pe 
care un secol de revoluţie 
burgheză şi de influenţă

că acesta e un sistem com
promis şi mort, fără nici o 
şansă de înviere. A căuta 
rezolvări în trecut trădează 
ori nostalgia unor privilegii 
pierdute ori lipsă de cul
tură politică şi de viziune 
creatoare. In afară de fap
tul că roata istoriei, cum 
şi copiii ştiu, nu se poate 
întoarce, nici o ţară _ n-a e- 
voluat vreodată decisiv re- 
actualizînd stări revolute. 
Lumea intră -  o parte a ei

a şi intrat - în era post- 
industrială. Aceasta irrigHcă 
în primul rînd o radicală 
schimbare de mentalitate 
faţă de muncă şi de rela
ţiile ̂  tnterumane. ‘ Cu men
talităţi comuniste şOu ^an- 
tecomuniste grefate pe' an
cestrale mentalităţi fanario
te ftu vom putea intra în 
rîndul lumii, ci vom rărnî- 
ne să dospim în suc pro
priu, sfîşiindu-ne între noi, 
pînă ne vor înghiţi alţii. E 
timpul suprem să ne trezim 
la realitate şi să înţelegem 
că salvarea nu poate veni 
din trecut. Da, .să ne păs
trăm valorile şi tradiţiile 
sacre, limba, credinţa stră
moşească, cultura, natura, 
cultul străbunilor, al fami
liei şi dragostea de patrie, 
-  dar proiectul României de 
mîine, în care să te poţi 
simţi om în lumea lui Dum
nezeu, nu se poate elabo
ra şi înfăptui decît în pas 
cu lumea contemporană şi 
cu privirile spre viitor.
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CINE MUNCEŞTE ARE CE-SIDORES
Faptele demonstrează că 

uc'Oto--uhdeLcgfne0 ri- «e în
ţeleg si acceptă' cu'1mmă 
ştiinţă lucrarea mecanizată 
a pămîntujui Organizat pe 
'■*,j>f mari, e- ol m re 

/uitate notabile. Exemplul 
„Asociaţiei., jftpmpsana'' din 
t e i p e i  
tru modul cum se poate 
lucra profitabil în agricul
tură Nu pledăm neapărat; 
pentru promovarea * unor 
astfel de forme de organi
zare, dar acestea şi-au do
vedit viabilitatea în toate 
ţările ■ . i gr cult ară avs li

sată din Occident, mai a- 
les în Franţa, unde nu se 
concepe ca pămîntu} să fie 
lucrat in ferme mai mici 
de 30 de ha.

e tso i< j  î i{ rin 
ie 360 < \ oami ni , ro{ rit 
t i tv  n«' tîînt, ea i ţ»r 

■ c suprafaţă de 600 o. te
ren. Ea moşteneşte o par
te din patrimoniul fostei 
cooperative, devenind pro
prietara -Unor însemnate 
mijloace de*-producţie pe 
care le gestionează cu mul
tă cfcP&ţtuirţţă, profitul fie- 
eărtîi'.aşOeiat fiind nemijlo
cit -;w  de modul cum 
sînt
şi celelalte mijloace de pro
ducţie, A -aţia are un e- 
fectiv ,K 350 bo inc şj 700 
ovine, spaţiile de adăpos-

' tire aferente, porci pentru 
asigurarea hranei prin can- 
Vja proprie, â tractoare, 
magazii • şi alte construcţii.
- Avîrtdu !. Câ ţ re * dintt 

pe dl Mlreea Pălrînjcan 
specialist al pămînţylui ca- 
îe-şi respecte- profesia, a- 

S;.ăătl-r;
vitale, profitabilă, cei din

DESPRE ACTIVITATEA 

UNU ASOCIAM! • 

AGRICOLE

component >. t i a. î satl 
x t> şi m . t de n 
zultate. Ca urmare a folo
sirii 1 judicioase a mijloace
lor ce le  are In proprieta- 
te, In această toamnă aso
ciaţia a însămânţat 190 ha 
s orz ş grlu, cui mi e 1 

inel răsărite, eu o bună den- 
sitate. In primăvară se voi 
mai insămtnţ* cîte 20 ,<j 
ha e i  cartof i sfeclă h 
zahăr, 100 ha cu plante,-* 
medicinale (co. andru 
muştar), iar restul tei 
lui este destinat ci 

. im ului.
Arăturile sînt in utere-, 

şi s-au procilrâi în- 
grăfăpiintele necesare De

asemenea, pentru arumale 
,şe g&sesci în stoc cantităţi 
suficiente de nutreţuri.

C, m< o 3 - ite d( 1 1 ; . 
s-a-conrveniţ ca-asociaţii să 
primească pentru fiecare 
ha' ce-T deţine în pro.pricî- 
tale cin 500 kg <;ua şi 40 

! te sută din producţia atţu, 
valoarea realizată ’te celc- 

•.%lte c ,:*>il*i. ■
Problema cea mai îngri

jorătoare — după cum a- 
.fitţtea preşedintele asocia
ţiei, O -reprezintă c - »t 
acftic a "ale costtbiistîbHi lu , 
dlăiurilor şi alto: materia

l e  - necesară agriculturii. 
Dae» -taţifuL pşnţro urt ha 

: de arătură • . i . ■
lei, este lesne-de înţeles-eă 
mulţi proprietari rin mai 
au posibilităţi de plată, 
fiind din capul iu : t’.te fa
lii ventari După un calcul 
simplu — ne spune inter
locutorul ar trebui ca 
în anul 1 viitor ■ staţul 5 'să 
cumpere griul cu cel pu
ţin 30 d a ’laf» poturi: Jţg, de
oarece numai la o produc
ţie medie do 3000 kg la Iţa 
s- 3at« obţii m oare a- 
re profit.

fotă deci ■»., rnar< n - 
. 3:, al agricultorilor, faţă 
de care-puvemul nu poa
te rămîne indiferent.

NlCOLAE TÎRCOB

Desen de CONSTANTIN GAVRILĂ

UM4 PBZT
•  — Ah, viteza ! spune încintat tînărul de la vo

lan. Te simţi fericit că tră ieşti; nu-i aşa tută ?
-— Fericit? mai curînd mirat...

FLASH !
$  NON-STOP. O  «H&.uni- 

m  r* :îd, pe scetta servi
ciilor publice, Stmeria: „O- 
rient Expres* S.C. Dobre, cu pro- 
aram non-stop Unitatea oferă 
■> luci de bucătărie, băuturi r% 

ritoare şt alcoolice te preţuri 
convenabila 1 condiţii de ser- 

ir -1 pro,ş l ii t, (C r,}

o  p e r ic o l  PUBLIC! Petcu 
M&iÂil din Bucureşti a fost de
pistai în trenul rapid 23 Bucu
reşti - Arad — Curtici — Buda
pesta. tn 7 noiembrie HI, Iramr- 
portî” ' Om* benzi-

-t 1 ■■ .V ' ‘ * vîrşită, orga-
riale şie control C.F.R. au sanc- 
ţioriilt „inculpatul• cu «unu» de 

de Ici, pfvcs»; ,i obligaţia 
Ia despăgubiri In valoare de 

:S>;30d de Ici. amatorilor!
(C.P.)

O  VACANŢA e l e v i w i L 
Prinţr-un comunicat radiodifuzat, 
Ministerul 1 nvăţămî ritului şi Şti
inţei anunţă c i vacanţa de-iarnă 
a elevilor din învăţămîhtul pre- 
unlversitar va începe după ulti
ma oră de curs a zilei de 20 
decembrie a.o. şi se va încheia 
în ziua de 15 ianuarie 1982. Pre
lungirea vacanţei cu cîţeva Zile 
se datorează, după cum şe men
ţionează tn comunicat, ‘ţtngrkrdi- 
rii unui mare număr de cadre

didactice în efectuarea recensă- 
mîntului- populaţiei României.

O  ”AU FOST DEŢINUŢI\  
Spectacolul Filarmonicii din Plo
ieşti cu Nae Lăzărescu, Vasile 
Muraru et Comp. programat pe 
data de 29 noiembrie a.c. se re- 
programează pentru 14 decem- 
5 ic, din nrcr indisponibi
li tă ţi de ultim moment ale cî- 
torva interpreţi, Biletele procu
rate rămîn vtdabile pentru noua 
dată.

0  DE CE NU PESTE TOT? 
Arată frumos parcul din apro
pierea Primăriei Brad. Dar frun
zele şi alte triizerR adunate aici, 
său poate f i  din altă parte, sînt 
depozitate alături, la intrarea pe

pod, în partea stingă. De co nu 
se păstrează peste tot curăţenia ? 
(V.R.)

O  DORIŢI O PISICĂ ? O pu
teţi procura de la magazinul de 
desfacere a plantelor medicinale 
de pe str. 1 Decembrie din Deva, 
a cooperativei de consum, aflat 
chiar lingă ţritrarea acesteia. Nu 
este nici o greşeală. Zilnic pisi
ca se joacă sau îşi face siesta, 
chiar în vitrina magazinului, 
printre pungile cu ceai! In plin 
centrul municipiului Deva. (S.C.)

F L A S H !

ÎN ATENTIA
CITITORILOR

ZIARULUI
„CUVÎNTUl LIBER"

Anunţăm cititorii zia
rului nostru că — da
torită scumpirii severe 
a preţului hîrtici de 
ziar, precum si creşterii 
altor cheltuieli de cdi. 
tare — sîntern nevoiţi 
ca, începînd cu 3 de
cembrie 1991, să creş
tem preţul ziarului 
nostru la vînzarca cu 
bucata, prin chioşcuri, 
la suma de S ici exem 
plarul.

Cititorii care “ s-au 
abonat po luna de
cembrie vor primi zia. 
rul la vechtel preţ, 
fără . a sc percepe ma
jorări.

<***★★*★*********•****★*****
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DIN TARA
■  DOI MARINARI RO

MANI DISPĂRUŢI IN 
BOSFOR. In timp cc tra
versa strîmtoarea Bosfor, 
venind dinspre Marea Nea
gră, nava RABUNION 18, 
sub pavilion libanez, cu un 
echipaj din 31 de marinari, 
dintre care patru români, 
a fost izbită de vrachierul 
filipinez MADONA LILI. 
In circa cinci minute, na
va RABUNION 18 s-a scu
fundat, iar echipajul n-a 
avut timp decît să-şi pună 
vestele de salvare. Patru 
marinari, -dintre care doi 
români, din echipajul na
vei scufundate, continuau 
să figureze pe lista de dis
păruţi. Echipaje de salva
re din Isţanbul continuă 
cercetarea zonei. (A.M. 
PRESS).

■  DREPTURI PENTRU 
VETERANII DE RĂZBOI. 
Asociaţia Naţiooală a Ve.

• terşiuj&r lte Jte^>0z;-invită 
pe toţi membrii săi să se 
prezintă la sediile fitiale- 
îftr de judeţ satr de sector, 
în Bucureşti, pentru deter
minarea perioadelor de 
participare, la război, peri
oade ce le dau drepturi bă
neşti conform Ecgii 49/29 
iulie 1991 —■ se spune în- 
tr-uţi comunicat transmis 
Agenţiei A.M. PRESS de 
sus-numita asociaţie şi 
semnal de comandantul 
său.

■  UIŢI SALARIAŢI A- 
VEM ? Numărul mediu al 
salariaţilor in sectorul pu. 
blic şi cooperatist in tri
mestrul III 1991 a fost de 
7193,2 m ii ,; în scădere eu 
970^ mii faţă de trimestrul 
III 1990. Scăderi mari s-au 
înregistrat în industrie 
(—46^3 mii) şi în circu
laţia mărfurilor f—1 1 2 ,6
mii).

■  AMERICANII INTRĂ 
ÎN ARHIVA FOSTULUI 
C.C. AL P.C.U.S. O dele
gaţie a arhivelor de la In
stitutul Războiului, Evolti. 
ţie» şi Păcii din Hoover 
(California) a vizitat arhi
va secţiei generale a fos
tului C.C. al P.C.U.S. Du. 
pă cum a aflat corespon
dentul agenţiei R.I.A. cita
tă de Moldova-Press, la 
comitetul pentru arhive de 
Pe lingă Consiliul d e  Mi
niştri al R.S.F.S.R., aceş
tia sînt primii specialişti 
străini cărora li s-a permis 
acpesul Ia arhivele parti
dului.

DIN LUME
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STAGIUNE ARTISTICA 

LA „SIDERURGISTUL“!
Clubul „Siderurgistul" 

din Hunedoara este, poa
te,, singura instituţie cul
turală din judeţ cu o sta
giune permanentă de 
spectacole pe toată dura
ta anului. Acest lucru este 
posibil datorită numeroa
selor formaţii şi interpreţi 
care activează aici, te
meinic pregătite de in
structori cu experienţă, a- 
jutaţi de o conducere ca- 
re-i sprijină pe tineri 
să-şi pună în valoare ta
lentul.

Stagiunea artistică de 
toamnă a fost o perioadă 
bogată în spectacole bine 
primite de public. Am 
putea să menţionăm în 
acest sens spectacolul 
„Dans, dans, dans". în 
care au evoluat toate for
maţiile de... dans ale clu
bului : de societate, mo
dern «Reflex'ţ rapp dance 
„Styl", break dance ,,Tar- 
kus". Regia spectacolului 
a aparţinut Danei Mure- 
şan, coregraf. De o bună 
primire s-a bucurat, la 
rîndul său, spectacolul 
muzical-umdristic „Ca la 
Televiziune" în regia a- 
preciatuiui Sandu Clej. 
Am menţionat ' 
dintre spectacolele care 
au cunoscut un succes 
aparte. Ele au fost mult 
mai multe, spre bucuria 
publicului. în cursul săp

tămâni trecute a avut loc 
spectacolul pentru tineret 
sub genericul „Te-ăm vă
zut, mi-ai plăcut", în re
gia prof. Cleopatra Pup 
în care au evoluat forma
ţia de muzică uşoară „Si- 
der Club", formaţiile de 
dans modern, de societa
te, break dance, grupul 
de satiră şi umor ,,Ri- 
dbns". Au participat so
listele de muzică uşoară 
Elisabeta Bunget şi Clina 
Păsat, ultima întoarsă de 
curînd de la Ba'cău unde 
a avut loc „Toamna mu
zicală băcăuană” organi
zată (je Radioteleviziunea 
Română, unde a obţinut 
o frumoasă menţiune, du
pă ce a trecut faza de 
preselecţie.

La începutul lunii de
cembrie va avea loc un 
spectacol inedit de „Obi
ceiuri tradiţionale' de iar
nă din Ardeal", iar în 
finalul lunii se preconi
zează un concert de co
linzi în care vor apărea 
formaţii folclorice de co
pii din cadrul clubului a- 
lături de corala Catedra
lei ortodoxe din Hunedoa
ra, dirijată de prof. Ma
rin Dârva.

Aşadar, o stagiune ar
tistică bogată, pentru 
bucuria şi satisfacţia pu
blicului de toate vîrstele !

MINEL BODEA

Un om al -  Dr.
Dr. A. Vlad s-a născut 

în Orăştie în 1875 din pă
rinţii ’ Alexandru Vlad, se
cretar, atunci, al Consiliu
lui oraşului şi Aurelia Ba- 
riţiu. fiica lui Gh, Bariţiu, 
fondatorul „Gazetei Tran
silvaniei". Face studiile pri
mare şi secundare în loca
litate şi Facultatea de Drept 
la Budapesta, unde îşi ia 
doctoratul în 1898, Peste 2 
ani, 1900, îşi deschide bi
roul avocaţial în Deva.

Vremea în care a trăit 
şi s-a afirmat ca om poli
tic, mai ales, a fost peri
oada cînd românii din Ar
deal luptau pentru liberta
tea naţională, Transilvania 
făcînd atunci parte din im
periul austro-ungar. Dînd 
dovadă de multă capacita
te de muncă, în 1899 a 
fost ales consilier al Con
siliului judeţean Hunedoa
ra, Doi ani mai tîrziu, în 
1901, este numit director ‘ 
la Banca «Ardeleana" din 
Orăştie. La 6 iunie 1903 a 
fost ales deputat în Cir- 

• cumscripţia Dobra, siisţi- 
nînd ca singurul rOmân 
naţionalist cauza neamu
lui în parlamentul din Bu
dapesta.

In 1905, Partidul Natio
nal Român (P.N.R.) din 
Transilvania cuprindea un 
număr mare de tineri şi 
era condus de Iul iu Maniu, 
Alex. Vaida şi Aurel Vlad. 
Â avut 8 reprezentanţi în 
parlament, iar în anul ur
mător — 15 deputaţi, între 
care şi dr. A; Vlad. încă 
din 1899, acest om neînfri
cat a fost cooptat în Co
mitetul executiv al P.N.R., 
iar mai tîrziu a fost ales 
vicepreşedinte al acestui

a
necesitate biologică incontestabilă

Laptele de mamă este a- 
limentul Ideal -pentru su
gar, el reprezintă un dar 
unic al naturii, care a fost 
hotărîtor pentru supravie
ţuirea omenirii. El este ab
solut la fel pentru toţi, fie 
săraci, fie bogaţi, este cel 
mai valoros aliment din 
punct ' de vedere calitativ.

In decursul' istoriei spe- , 
ciei umane nu s-a schimbat 
capacitatea biologică a ma
melor de a alăpta, dar â 
scăzut interesul mamelor 
pentru stimularea secreţiei 
lactate. Un efect nefavora
bil l-a avut în mod cert 
influenţa culturii-şi recla
mei produselor industriale 
de lapte aşa-zis umanizat 
din ţările apusene, ceea ce 
a condus la periclitarea o- 
bicciulul milenar al ali
mentaţiei naturale, apără
tor al vieţii sugarilor mici. 
Este recunoscut- acum pe 
plan mondial că toate ţă
rile civilizate fac eforturi 
disperate pentru a readuce 
„la modă" alăptarea natu
rală, deoarece inima şi 
laptele mamei nu au pu
tut să fie înloCTiite.

Acum, cînd se nasc nu
mai copii „doriţi", cînd toţi 
copiii sînt valoroşi pentru 
mame şă naţiune, este mo
mentul să reactualizăm în 
ce constau calităţile majo
re ale laptelui uman : ' -

•  ©sigură o raţie echili
brată în principii nutri
tive. care sînţ necesare 
creşterii optime a sugaru
lui :

•  asigură o dezvoltare
superioară a copilului, în 
,mod deosebit a sistemului 
nervos; i
' •  .compoziţia este perfect

adaptată nevoilor sugaru
lui ;

•  protecţie antiinfecţioa- 
să superioară şi inegalabi
lă comparativ cu orice al
te preparate;

•  evitarea apariţiei u-
nor manifestări alergice ia 
sugar, în special faţă de 
laptele de vacă ; ,

•  crearea Unor legături 
afective între mamă şi co
pil - de foarte mare impor
tanţă pentru dezvoltarea a- 
cestuia' din urmă ;
• •  implicaţii, economice 

importante (costul prepara
tului) ;

•  avantaje' practice ine
galabile (gata preparat, în
călzit, steril, bine ‘ tolerat).

NE VORBESC 
SPECIALIŞTII

cras*: -•

< Iată, deci, că laptele de '• 
mamă se dovedeşte uri ali
ment ideal pentru nou-năs- 
cut şi pentru sugar în pri
mele 4—6 luni de viaţă. 
Sugarii alimentaţi la sin nu 
fac de obicei bolile conta
gioase pe care le-a avut 
mama în copilărie şi faţă 
de care ea are în sînge 
anticorpi. Intestinul sugari
lor alăptaţi', natural este 
protejat de un -tapet” de 
anticorpi care îi apără faţă 
de o invazie mare de mi
crobi. Pentru ca laptele 
mamei să aibă calităţile 
menţionate, este necesar ca 
aceasta să aibă uri regim 
alimentar echilibrat, să fie 
protejată şi să beneficieze 
de o atmosferă benefică in 
familie, prin intermediul

tatălui. Calităţile laptelui 
de mamă sînt menţinute 
dacă acesta este adminis
trat prin supt direct la sîn. 
Avantajele lui sînt dimi
nuate dacă este colectat 
spre ă  servi altor sugari.

Cofnpozîţia' laptelui de 
maniă se schimbă în mod 
natural în funcţie de ali
mentaţia mamei, de vîrsta 
sugarului, avînd şi variaţii 
diurne. Nevoile cantitative 
de lapte matern se asigură 
optim prin alimentaţie la 
cerere ; s-a renunţat la o- 
rarul fix la care se ţinea 
în anii trecuţi atîţ de mult. 
deoarece s-a observat că 
sugarul îşi reglează singur 
consumul în funcţie de 
particularităţile individuale 
(cei- mici sug iritai des, cei 
mai vigunpşi îşi distanţează 
singuri supturile). De ase
menea, conţinutul în prirP- 
cipii alimentari ai.laptelui 
matern îi dă sugarului sen
zaţie de saţietate pe o a- 
riumită perioadă de timp.

Sînt foarte rare cazurile 
cînd la o mamă nu se de
clanşează Iactaţia după 
naştere. Mamă trebuie să 
fie instruită în acest sens 
de către obstetricişn şl de 
moaşă. încă din timpul 
sarcinii, i iar din primele 
zile de lehuzie să se pună 
mare accent pe stimularea 
lactaţiei, iar ulterior pe 
întreţinerea acesteia.

Dragostea cu care viitoa
rea mamă aşteaptă momen
tul naşterii copilului îi va 
fi de mare ajutor în rea
lizarea alimentaţiei natu- 

■rale. ■ . '' >■ ■
Dr. LUCIA BAl AŞESCU,

medic primar pediatru, 
inspector O.M.C.T.

partid. în octombrie 1918 a 
luat parte la şedinţa care 
a format şi hotărît citirea 
declaraţiei prezentate de 
A. Vaida în parlamentul 
de la Budapesta, prin care 
românii din Ungaria au 
anunţat dezlipirea de a- 
ceststat. Dr. A. Vlad. care 
era atunci la Budapesta, a 
luat parte la tratativele 
iniţiate de contele Karoly 
şi de Jăszi, pentru a de
termina pe români să fie 
mulţumiţi cu o. autonomie 
în cadrul statului maghiar. 
Reprezentanţii românilor 
au respins această propu- 
; nere.

Reîntors la  Orăştie, a 
dispus reeditarea gazetei 
„Libertatea", scriind mai 
multe articole şi pregătind 
în acelaşi timp terenul 
pentru Marea Adunare de 
la Alba-Iuiia. In acest scop 
s-au ţinut două mari întru
niri la Orăştie şi Deva şi 
s-au tipărit mai multe ma
nifeste. La Adunarea de 
la Alba lulia au participat 
alături de Iuliu Maniu, A- 
lex. Vaida, Aurel Vlad, 
Ştefan Cicio Pop, o mulţi
me de patrioţi, care au ge- 
rut împlinirea visului ro
mânilor — Unirea tuturor 
cu regatul şi făurirea Ro
mâniei -Mari. La această 
adunare dr. A. Vlad a fost 
ales ca membru al Consi
liului Dirigent, deţinînd 
resortul financiar.

După Unire, dr. A. Vlad 
a deţinut funcţia de Minis

tru de Finanţe îo primul 
guvern parlamentar al Ro
mâniei prezidat de Alex. 
Vaida. apoi sub Regenţă, în 
primul guvern condus de 
Iuliu Maniu, a deţinut func
ţia de Ministru al Culturii 
şi Artelor, iar după des
fiinţarea acestuia a pre
luat Ministerul Industriei 
şi Comerţului. In timpul 
dictaturii personale a Rege
lui Caaol al II-lea, A. Vlad 
ia atitudine în senat prin- 
tr-un discurs polemic cu 
ministrul justiţiei de atunci, 
marele jurist Istrate Mices- 
cu. împotriva sistemului 
de guvernare prin decrete 
şi legi. '

In 1940, cînd Hitlej- şi 
Mussolini exercitau presiuni' 
asupra României, pentru a 
se ceda Ungariei o parte 
din teritoriul Transilvaniei, 
convoacă o întrunire a foş- 
tilor miniştri transilvăneni 
pentru a se opune orică
rei cedări teritoriale, chiar 
cu riscul unei înfruntări 
armate. întrunirea este in
terzisă de 'guvernul de a- 
tunci condus de prim-mi- 
nistrul Gigurtu, în schimb 
acesta îi convoacă la o 
consfătuire la sediul Con
siliului de Miniştri din 
Bucureşti. La această con
sfătuire, Aurel Vlad, intr-o 
cuvîntare plină de avînţ 
patriotic, se opune catego
ric oricărei cedări de teri
toriu cu riscul de a înfrun
ta forţa militară-a lui.' Hi- 
tler. După cedarea Ardea

lului de Nord se alătură lui 
I. Maniu şi celorlalţi care 
cer abdicarea lui Carol al 
II-lea. opunîndu-se însă 
dictaturii legioriaro-anto- 
nesciană, iar printr-o tele
gramă trimisă generalului 
Antonescu, protestează îm
potriva persecuţiilor evrei
lor şi cere restituirea bu
nurilor confiscate.

După constituirea guver
nului Groza, susţinut de 
comunişti, prin diverse ar
ticole publicate în «Solia 
Dreptăţii" din Orăştie, A: 
Vlad demască intenţia a- 
eestora de a colectiviza pă- 
mîntul, după ce are loc 
împroprietărirea, după e- 
xemplul lui Lenin fp Ru
sia. Sţurt timp după a- 
ceea, apariţia ziarului „So
lia Dreptăţii" este interzi
să. ■'.'■'y,
- După anul • 1944 şi mai 
ales după 1946 viaţa a de
venit tot mai aspră pentru 
acel om drept, iubitor de 
neam şi patrie. In 1949, du
pă ce a fosţ deposedat de 
toate bunurile sale, este 
arestat împreună eu ceilalţi 
foşti miniştri, fără a fi ju
decat pentru o faptă oare
care şi încarcerat în închi
soarea din Sighet, unde 
moare în 1953 fără a i se 
mai putea identifica mor- 
mîntul. Recunoştinţă veşni
că ' acestui martir al nea
mului şi al oraşului Orăş
tie. , : ,

Prof. LIVIA CIUMAŞlU

LĂCAŞ DE CULTURA 

ÎN PARAGINA

' Aşa ar putea fi carac
terizat : C.ăiriinul Culte 
din Lunca Moţilor, 
altfel, imaginile alăturate 
vorbesc de la sine. , în 
ziua deplasării , noastre, 
cheia eră de negăsit. De 
altfel nici nu eţ? nevoie 
de ea pentru că geamurile 
şi uşile sparte permiteau 
intrarea în cămin. Tabloul 
din interior era dezolant: 
scaune pţine de praf, pe 
jos hîrtii şi urme unsuroa
se, fără becuri de ilumi
nat, aparatul, de proiecţie 
cinematografică nu mai 
era folosit pentru că nu 
mai este rentabil. Cabina 
de. proiecţie serveşte, even
tual, pentru o şeptică sau 
uri pocheraş.

Dacă cei care răspund 
de activitatea culturală îşi 
fac astfel datoria, Cre
dem că obştea satului n-a 
uitat de truda şi sacrifi
ciile cu câre a ridicat a- 
cest edificiu de cultură, 
de contribuţia sa în bani 
şi ipuncă. De ce nu este 
iriai fermă eu cel care îşi 
bat joc de eforturile lor?

Text şi foto 
PAVEL LAZA
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PROBLFME Şl... PROBLEME
Domnule Vasile Boldor, dfb Hu

nedoara. ne bucurăm că ne numă
raţi şi pe noi, cei care lucrăm la 
„Cuvîntul Liber" Deva, printre prie
tenii dv. Regretăm că aveţi necazuri 
la C.M. 5, unde locuiţi. Credem în
să că pot fi depăşite. Asigurarea în
călzirii camerelor şi â corpurilor de 
iluminat la grupurile sociale intră 
în atribuţiile administraţiei. Cit pri
veşte curăţenia în camerele proprii 
ea trebuie făcută de locatari. In 
grija femeilor de serviciu intră spa
ţiile de folosinţă comună. Cit însă 
din cele 8 cat de muncă lucrează 
efectiv, e altă problemă, care, de 
asemenea, poate fi -rezolvată".

OARE PTNA CTND?
Atît de multe semnale pe tema a- 

c-estei note am primit la redacţie 
(şi cîte nu le ştim noi?!). Incit am 
început să ne Întrebăm : oare pînă 
oînd va mai trena rezolvarea- aces
tei situaţii? Este vorba de elibera
rea documentelor de călătorie gra- 
tuită pe autobuze pentru veteranii 
de 'război. Despre păţania sa din 12 
noiembrie pe un autobuz de la Ca
riera Crăciuneasa la Hunedoara ne 
scrie dl Simion Poanta din Cerişor. 
Omul a fost insultat, într-un lim
baj de nereprodus,, şi îmbrîiîcit jos 
din autobuz. Oare pînă cînd aceşti 
oameni în vîrstă vor mai fl la che
remul unor şoferi ca M.A. din ca 
zul relatat ?
4  DOLEANŢĂ JUSTIFICATA

Nu ştim dacă de furnizarea apei 
Calde la blocul 1 ABC . din.Haţeg

vinovat este în primul rind dl Fran- 
cisc Ungur,'şeful E.G.C.L; După cîte 
ştim noi, dleS. Andronache, oraşul dv 
a avut probleme şi ou încălzirea, nu 
doar cu apa caldă. Fireşte asta nu-i 
o scuză pentru cei care au făcut 
şanţuri, lăsîndu-lş drept loc de a- 
grement pentru şobolani. Poate du
pă apariţia acestor rînduri şi dacă 
iama n-o veni prea devreme se va 
rezolva şi doleanţa justificată a lo
catarilor blocului 1 ABC din Haţeg.

UNDE ESTE BUNArCUVIirfŢĂ ? -
„La începutul lunii noiembrie 

soţia mea a fost Iâ Deva după cum
părături. în^piaţă a stat la coadă la 
came de oaie. Numitul Doru Bă- 
neasă, din Almaşu Sec, măcelar în 
Deva, a înjurat-o şi a ameninţat-o 
cu bătaie, fără să aibă motiv. în
treb : unde este buna-cuviinţă şi 
respectul pentru oamenii de vîrsta 
a treia ?" (Cornel Bulea. Cîrjiţi).

„CONDICA INVIZIBILA 
Şl PREŢURI INCOLORE"

„La Autoservirea 51 a Societăţii 
„Ţara Haţegului" din oraşul Haţeg 
nu sînt afişate preţurile la alimen
tele raţionalizate: ulei, zahăr şi al
tele. Nici condică de reclamaţii nu 
există". Nu ne scrieţi dle Sorin An
dronache dacă alimentele la care 
vă referiţi se găsesc în unitate. Alt
fel. la ce să se afişeze preţurile ?
Şi apropo de preţuri, de ce le eti
chetaţi „incolore" şi doar condica 
„invizibilă", de vreme ce toate sînt... 
inexistente.

9 *

POŞTA RUBRICII
, •  Traian Pascu, Crişcior. Ceea
ce solicitaţi dv nu este de compe
tenţa noastră. Dacă sînteţi nemul
ţumit de hotărîrea pronunţată, în- 
trucît consideraţi că ea vă nedreptă
ţeşte, vă puteţi adresa organelor de 
justiţie ierarhie superioare.

•  Tănasc Luca, Ciungani (Vaţa). 
Motocositoarea se fabrică la o coo
perativă bucureşteariă care se che
ma „Tehnometal". Dacă se fabrică, 
Intrucît de la depozitul de profil al 
S.C. „Metalchim" S.A.' Deva (fost

- I.C.R.M.) am aflat că nici comenzile 
lor nu sînt onorate, chiar dacă se 
deplasează direct la furnizor. Vă 
mai putem informa că preţul cu ri
dicata al unei mofccositoare (deci 
fără adaos comercial), este de 111 000 
lei şi că în ultimele zile mai exista 
un astfel de utilaj la Simeria.

•  Nicolae Achim, Bueureşci. Am 
încercat să aflăm unde se repară 
maşini de găurit manual tip pistol, 
dar n-am reuşit. De aceea facem 
publică întrebarea dv. Dacă la coo
perative nu există ateliere specia
lizate în rebohinarea statorului apa
ratului dv, poate vă ajută vreun 
particular. Cine-1 poate ajuta pe dl 
Achim ?

•  Liviu Tomiuc. Petroşani. De 
la Magazinul „Gospodarul" Deva ni 
s-a spus că nu vă puteau schimba 
înehizătoarea în cauză întrucît era 
scurs uleiul din ea. Incidentul este 
regretabil. Ca şi (ne)preocuparea u- 
nor vînzători de a furniza celor in
teresaţi informaţiile necesare (dacă 
le ştiu, evident) pentru a evita ast
fel de situaţii.

VREI CU
L-am înt’îlniţ nu de mult, 

graţie hazardului, pe unul 
dintre' cei care âU . dat cu 
ani în urmă strălucire vo-. 
leiului românesc, conducă
torul de joc al naţionalei 
între anii 1968—1982. Cor- 
neliu Oros. Am considerat 
că o discuţie cu un sportiv 
de performanţă este întot
deauna interesantă, fie 
tjoar şi pentru următoarele 
„argumente" : de 15 ori 
campion al României cu 
Dinamo, eîştigător al C.C.E. 
în 1981- şi al C. Cupelor în 
1979, medaliat cu bronz, 
împreună- cil naţionala la 
Jocurile Olimjşice. de la. 
Moscova în 1980 şi tot cu 
bronz, de două ori, la Cam
pionatele europene (1971— 
1977). *'* :

— Spune-mi, Cornele. ce 
mai faci, pentru că’ trebuie 
să recunosc că, după Re
voluţie,. n-am prea mai- au
zit d e - tin e ? -

— Mulţumesc, b ine! Am 
renunţat la- volei şi m-am 
apucat cfe . afaceri.

Din aprilie 1990 pînă nu 
de mult ani fost director 
tehnic la PALMA DE MA- ' 
JORCA. echipă din primai 
divizie spaniolă, cu care 
am obţinut'locul, ÎI 'î n  
campionat, ’ Cupa Regelui 
(Cupa Spaniei)'ţi.am  fost 
semifinaîist in Gupă Cupte

mânia,' împreună cu, patro
nul firmei „Comercial Bar- 
doxy", concretizate pînă â- 
cum în tealizarea a două 
societăţi mixte româno- - 
spaniole. Sper că a treia, 
va fi împreună ctf „Hâber”’ 
S. A. Haţeg.

— Nu-ţi este teamă de 
un eşec? Tu eşti de for
maţie filolog şi rezultatele’ 
din volei te recomandă ca 
un specialist' „de vîrf" în 
acest domeniu. Nu e ris
cantă -mutarea" ?

— Cînd vrei Cu. adevă
rat ceva. te dedici total. 
Asta am făCUt-o 'fir sport,' 
o fac şi acum. Apoir iu-, 
mea • afacerilor e una .'a/' 
competiţiei 'perm anente, 
Deci, tot într-o competiţie 
răijdn, naţura 4tferâ. Am 
fost, educat în ideea spor
tului de performanţă cu 
orice preţ şi. Indiferent de 
domeniul în care voi lu
cra, aspiraţia-ya fi tot per
formanţa. •

— Bănuiesc că In sport 
ai avut un „model". *

.«.■ Idolul meu a fost în 
totdeauna - Aurel Drăgan,- 
c£l., despre cţjţe i-am vor-' 
bit de nenumărate ori fiu-î 
lui meu voleibalist şi el 
lalDiriatea -  . ;

— Constat că Dinamo e 
dragostea întregii fâmilii.

E normal să fie aşa,'
*°Ţ- ~ ;*r: ’’ t s  Iteptru-că anii.nei mai fru-

— Mereu , pe. „moşi.. i-am petrecut la a-
Felicitări !' -r t-  ' cest club- ‘ " -
nunţat, totuşi,’ la- volei şi ai 
ajuns „bussinessman" ?

Intlmpîător... L-am 
cunoscut într.-O/ si._la rea- 
taurantul echipei pe Som
nul Antonio Estradâs, ban-' 
cher. • diifeeferul . Băncii 
„Santander", una dintre ce
le mai mari din'' Spania şi, 
în urma unei discuţii de
spre România, am reuşit 
să-i trezesc interesul pri
vind realizarea unor inves
tiţii în domeniul industriei 
alimentare (producerea de

Dăcă-mi-'-amintesc bi
ne, şexţetul de bază eră : 
Dumănph* - —- Tutpvan' -riv 
G .. Enescu Gîrleanu ■-?  
M. Răyşcscil — Oro*.

îx ac t. La naţională 
iii se alăturau Niou Stelari 
şi Nicu Pop. Eram ca o fa-* 
înilie adevărată. Doream 
toţi âeelaşi lucru : sâ a-, 
jungem pd culmi. - ‘

— Şi aţi ajuns. Care 
este părerea ta despre a* :. 
cum?

Asum lumea e puţin
bere şi răcoritoare); Au ' -debUsolatâ. îşi bau® :ritet- 
urmat cîteva vizite în Ro- ca. Şi asta se reflectă şi

J
în sport. Profesionismul nu 
e profesionism, m ai. ales, 
din cauza condiţiilor ma
teriale. Tineretul,-după fe
tiţa ani de „educaţie liber 
consimţită" s-a descătuşat 
şi hu şi-a găsit încă -ritmul 
şi direcţiile^ normale de 
viaţă, Ne. uităm la ceea ce 
se întîmplă „afară", vrem 
să , ajungem toţi „acolo", 
dar uităm că mai întîi tre
buie să avem valoare aici, 
în ţară şi. apdj--să- venim 
eu pretenţii. Capitalistul 
nu investeşte banii în 
„gloabe", ci doar în „pur- 
sînge". '
i — Crezi într-o redresa- . 
re? . : •

—- Sigur vom reuşi. Pe 
toate planurile. Dar, tre- : 
buie mai întîi şă suferim. 
Ne trebuie soluţii pteiţru, 
atragerea, capitalului străin 
pentru producţie; nu numai 
peiiţru operaţii financiare. 
Industria trebuie urgent - 
retehnologizată iar capita
listului. străin îi trşbiiie 
garapţii, şi faciîilăţi, • ceea 
ce nu tnşeamnă că „ne vin
dem ţara".

—- Apropo. - Bănuiesc -că 
-******★**-

Duminică, la Hunedoa
ra, va avea log meciul 
F. C. Corvinul — AJS.A. 
Ţg. Mureş în cadrul eb- 
tei _ de-ă XIII-a etape ă 
.Diviziei A la fotbal. O 
partidă foarte importan
tă mai ales pentru Cor. 
vinul oare. iată, a. ajuns, 
pe ultimul loc în clasa- , 
ment. Hunedorenii s-au 
pregătit cu toată seriozi
ta tea ' pentru întîlnirea 
cu A.S.A. Tg. Mureş, o 
echipă ambiţioasă, care 
face jocuri bune şi în 
deplasare. La pregătiri 
a  participat şi Hariganu,

. decis să se alăture for
maţiei sale care l-a con
sacrat, Conducerea teh
nică a echipei hunedo-

ai putut rămîne „dincolo'' 
de mffi multe ori. De ce 
n-ai făcut-o ? " /  * :

•: —■ Eu sînt ardelean,i;de' 
la Oradea, şi am . fost o- 
bişnult să fiu alături de âi 
mei, mai ales la greu.

’ :\ r~, In final, te' rog spu
ne-mi care a fost cea mai 
frumoasă şi cea mai urîtă 
amintire ca voleibalist ?

*— Cea mai frumoasă a 
fost cîştigarea medaliilor 
de bronz, la Olimpiada -do 
la Moscova după 16 ani de 
muncă (între 6 şi 8, ore de 
antrenament pe zi). Iar 
cea mai1, urîtă la Mondia
lele din Mexic, cînd In tur
neul final. în meciul cu 
Uniunea Sovietică, la 2—0 
î« Seturi şi 8*—I pentru noi 
în setul lii/nteaiir aceidete 
tat la -spate;: n-am mai pu
tut epritînua şi 'am- pier- 

- dut cu -3—2. ratînd bron
zul. -V' * .

■ : Iţi -mulţumesc şl' Iţi 
driresc să al în lumea afa
cerilor parte-de-'„perfdrr 
nianţe" similare celor din 
volei • .

Interviu bonsetnnal de 1
M V.RIUS
~ CONS'fANTINESCU

LA DEVA
ÎN

Marţi. 26 noiembrie cu
rent, Tribunalul. Judeţean 
Hunedoara a găzduit un 
proces mai deosebit, în 
special prin natura facto
rilor împricinaţi în faţa 
instanţei: Dl Florian Ber- 
cea — Ministrul Bugetului, 
Veniturilor Statului şi 
Controlului Financiar din 
cadrul Ministerului Econo
miei şi Finanţelor şi d l ' 
Valentin Mirescu — şef al 
Departamentului transpor
turilor rutiere din cadrul 
Ministerului Transporturi
lor. Partea reclamante — 
S.C. „Asigurări ADA" S.R.L. 
Deva. Dar pentru a ne 
face o imagine cit de cît 
reală asupra celor întîm- 
plate care au condus la o 
acţiune în fâţa completu
lui de judecată, iată pe 
scurt, în cîteva cuvinte, is
toricul acestei speţe : Socie
tatea Comercială „Asigu
rări ADA" Ş.R.L. Deva a 
fost autorizată prin sentin
ţa civilă nr. 53/S.C./1991 
pronunţate de Judecătoria 
Devş la data de 05.03.1991 
(anexa 1) şi rămasă defini
tivă, decizia civilă nr. 543/ 
1991 a Tribunalului Jude
ţean Hunedoara la 07.06. 
1991 (anexa 2). De aseme
nea societatea comercială 
amintită a fost înmatricu
lată în registrul Comerţu
lui al Judeţului Hunedoara 
sub nr. J/20/370/1991 (ane
xa 3), fiind . înregistrată 
totodată la Direcţia gene
rală a finanţelor publice 
Hunedoara—Deva, emiţîn- 
du-se certificatul’hr. 231-1/ 
13.06.1991 (anexa 4). !

La data de 22. 07.1991, dl 
Florian,\Bercea emite scri
soarea nr. I 779/1991 către 
dl Traian Băşescu, minis
trul . transporturilor, prin 
care-solieită să se transmită 
„societăţilor comerciale pe 
acţiuni din cadrul - Subse
cretariatului pentru trans
porturi auto dispoziţia de 
a se conforma prevederilor 
legale în vigoare- şi de -a ; 
nu mai da curs celor soli
citate dc Asociaţia de asi
gurare ADA—Deva, datori
tă faptului că aşbciaţia res
pectivă nu are nici 6 com
petenţă în ceea ce priveşte 
asigurările prin efectul le
gii şi că esfe ilegal să- des
făşoare activitate în acest 
domeniu de asigprâre". :
; In baza documentului e- 
mis de Ministerul • Econo- 
•mieii şi FinanţeloE. dl Va
lentin Mirescu — şef al 
Departamentului transpor
turi rutiere din Ministerul i 
.Transporturilor, emite so- 
.■etetăţilor'’ cdmerciâle de 
*tisiS>sporturi călători cu' 
'mijloace de transport1 auto 
adresă nr. 933/29.07.1991 
(apexa 7),-în atenţia cbnsi- 

•liHîU- de administraţie, d is-' 
-punţnd următoarele y „...Vă 
atenţionăm să luaţi masuri

Avancronică sportivă
rene va da credit în con
tinuare tinefilor Căpră- 
rescu (eare 1-3 : înlocuit 
pe Ioniţă accidentat), Cră
ciun. Heidiner, Mitrieă, 
Banc. ei confirmînd la 

, Rrăil a. Singură,; alţerna- 
ţivă pentru gazde este 
victoria şi, apoi. se va 
încerca în ultimele două 
deplasări la Galaţi (4 de. 
cembrie) şi Bacău (15 
decembrie) să şe aducă 
primul punct  ̂de afară 
hi ; Şcţualul campionat. 
Acasă. Corvinul mai are 
de disputat în tur parti
dele cu Electroputere 
(8 XII) şi cu Dinamo

(22 XII). Greu, pentru 
Corvinul, dar ' se poate 
ieşi din subsolul clasa
mentului dacă se va dă
rui, în întregime jocu
lui. Şi prima treaptă 

;pdăte fi urcată duiîiinică, 
prin obţinerea victoriei 
în faţa tîrgumureşenilor.

Tot duminică, la Sala 
Sporturilor din Deva, în. 
cepînd de Ja ora 10. iubi
torii handbalului femi
nin pot urmări echipa 
lor preferată Remin Deva.

Sîmbătă. în Divizia C. 
la fotbal, la Luoeni are 
loc derbvul seriei a TX„a 
între Mineri ii di-> ’n-oli-

<*********

de respectare întocmai g 
prevederilor actului Mi
nisterului Economiei şi Fi
nanţelor". „De asemenea s-a 
dispus rezilierea contractor 
lor încheiate de S.C. „Asi-

■ gurări ADA" S.R.L. Deva 
cu societăţile din judeţele 
Prahova, Arad, Timiş şi 
Hunedoara, să recupereze 
primele virate, iar acele 
prime să fie virate Socie
tăţii Comerciale „ASIROM".

, Urmare a acestui fapt 
prin care Ministerul Eco
nomiei şi Finanţelor a e- 
mis circulara la toate so
cietăţile comerciale prin 
care a „denigrat S.C. Asi- 
giirări ADA S.R.L. Deva” 
afirmînd că „desfăşoară ac-f 
tivitate în domeniul asigu
rărilor nelegal şi nu este 
competentă să desfăşoare
0 asemenea activitate"' a  
determinat firma să se a- 
dresCze instanţei prin care 
„solicită obligarea celor 
două ministere să ia act 
de drepturile recunoscute 
societăţii de lege şi de ho- 
tărîrile judecătoreşti, să le. 
recunoască şi ca atare să 
retracteze afirmaţiile pri
vind nelegalitatea activitâ-r 
ţii acesteia. De asemenea, 
să oblige pe cele două mi
nistere la plata sumei de 
25 milioane de Iei, i repre- 
zentînd daune morale".

In replică consilierii ju-» 
ridici ai celor două minis
tere, prezenţi la şedinţa d© 
judecată, şi care au pledat 
pentru Cauza pe rol în in- 

. stanţă au susţinut că „ac
ţiunea este nefondată, in- 
trucît contractele cu socie
tăţile de transport auto sînt 
lovite de nulitate, recla
manta neavînd potrivit De
cretului nr. 471/1971 abilii 
tate legală de a practica ac-j 
tivităţi de asigurări, prlii 
efectul legii, 'c ît ' şi faptul 
că nu au fost îndeplinite 
cerinţele exprese „ ale a r t
1 din Legea 29/1990, Care 
stabileşte dreptul; acelor» 
persoane vătămate prin act 
administrativ într-un drept 
recunoscut de lege de a se 
adresa instanţei ge jude
cată".

Discuţiile părţilor impli
cate în proces au fost con
tradictorii .Cert este faptul 
că s-a constituit o societa-

■ te comerciala în baza ac
telor normative în vigoare, 
în baza hcrtărîrii organului 
judecătoresc, a avizului Co-

r mteiei ;lteţioeaîe,pentru In
dustrie .Mică şi Servicii pe 
de o parte, iar pe de altă 
parte - este contestată I de 
Ministerul Eoonomiei şi Fi
nanţelor ca „fiind ilegală 
şi incompetentă" !! I l 
■ Dar su avem răbdare pî
nă în data de 3 decembrie 
1991, cînp instanţa va pro
nunţa sentinţa. 7

CORNEL POENAR

tate (locul >1) şi Minerul 
Vulcan (locul 2). O parti
dă de mare luptă între 
două e t e r n e  rivale. 
Mureşul Deva (sena a 
Xl-a) ocupă în prezent 
locul 4. cu 16 puncte şi ; 
va juca în compania . 
înfrăţirii Oradea (locul • 
11) şi nu credem că va 
scăpa victoria, ceea Ce 
ar asigura gazdelor ela- » 
sarea la sfîrşitul turului 
pe unul dintre locurile • 
2—3. locul 1 fiind ocupat ‘ 
de Metalul Aiud cu 18 
puncte şi sîmbătă joacă 
pe teren propriu cu Pe
trolul Arad şi sigur va 
rămîne tideruL de toam
nă din seria a Xl-a. ' 

SABIN CERBU 
* * * * * * * * * *
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VÎNZARI-

CUMPĂRARI

"• VÎND Dacia 1 300, sta
r e  bună. Ilia, telefon 223, 
după ora 46. (7128)

•  VÎND căruţă platfor
mă, dricuri căruţă. Deva, 
str, Bfiîceseu, nr. 8. (7235)

•  CUMPĂR apartament
trei camere în Hunedoara, 
plata în lei şi valută. In
firm aţii la telefoane: 957/ 
20188 (dimineaţa), 957/21481 
(după-umiază). (7234)

•  C.A.P. Popeşti 
. vinde la licitaţie. în 
. 6 decembrie, orele 9,00, 

ton grajd şi saivan.
, ____________ (7225)

•  VÎND Fiat 1 800. pen
tru  piese schimb. Deva. 
telefon 24609. (7219)

- •  VÎND înscriere Dacia 
(ridicabilă imediat). Deva. 
telefon 15939. . (7217)

' •  VÎND înscriere Dacia. 
1987. Deva, telefon 18543.

(7218)

• *  VÎND instalaţie sate
lit, completă. Deva. telefon 
24492, după orele 16.

(7215)

•  VÎND punte remorcă 
£aţă-spate, echipată. Geoa- 
giu-Băl, telefon 48129.

(7214)

' •  VÎND 4 tatuaşi. 350— 
400 kg. Băiţa, sat Hărţă-. 
gani. nr. 320. (7213)

•  VÎND Renault 5 sau 
Cîltcl t-Club 11 R. Deva. 
telefon 14578. după orele 16.

(7212)

•  VÎND televizor Grun- 
dig, combină muzicală

COEWE, Profisound SOH 
900. Deva. telefon 20995

(7231)

•  VÎND caroserie Dacia 
,1300, stare bună,; Deva.
telefoane 15829. 12211.

(7228)

•  VÎND dulap, bibliotecă, 
vitrină, bar american. cu 
trei scaune, tastatură PC şi 
aparat filmat Qartz. Infor
maţii telefon 14193. Deva.

(7227)

•  CUMPĂR apartament în
zonă centrală din Deva. O- 
ferte la telefon 21616. De
va. (7236)

•  SOCIETATEA corner-
dală .iCOMSlM" S.A. Si- 
meria anunţă organizarea 
licitaţiei pentru activitatea 
comercială a magazinului 
alimentar cu nr. 7 din str. 
Libertăţii, nr. 49. Simeria. 
în data de 9 decembrie 
1991, orele 10. la Primăria 
oraşului Simeria. Garanţia 
de participare este de J0 
la sută din valoarea de 
pornire a licitaţiei şi se 
achită la casieria centrală 
a societăţii. (7226)

•  VÎND cîrnaţ proaspăt
din porc; afumat. Deva. 
Simion Bărnuţin li. te
lefon 13110. (7224)

•  VÎND sintetizatoare 
Korg Poly 800. Kaivai 
K 1. Deva telefon 956/ 
25403.

(7221)
\

•  VÎND televizor color, 
nou. garanţie. Turdaş. nr., 
78. telefon. 41120.

(7220)

. •  VÎND televizor color. 
Grundig, diagonală 65 cm. 
Deva. telefon 16193.

(7222)

•  VÎND Opel Commo- 
dore, 135 000 km. albastru 
exterior şl interior, fără 
rugină, stare tehnică foar
te. foarte bună. 956/42777.

(7232)

SOCIETATEA COMERCIALA

„I.C.S.H." — S.A.' * I
Vinde fonduri fixe disponibile. Licitaţia 

va «vea loc în data de T3 decembrie 1991, 
Orele 12, la baza de utilaje, str. Carpaţi, Hu
nedoara.

Informaţii suplimentare 
Interior 229.

ia telefon 13050, 
(860)
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D RECŢIA MUNCII Şl A PROTECŢIEI SOCIALE 

HUNEDOARA — DEVA

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocupa

rea unui număr de 3 (trei) posturi de referenţi 

(INSPECTORI) la Oficiul de Pensii.

Concursul are loc la sediul direcţiei, în 

data de 16 DECEMBRIE 1991, orele 10.

CONDIŢII :

— studii superioare economice sau juri
dice (2 posturi);

— studii medii economice (un post) ;

— vechime în muncă 8 ani.

Informaţii suplimentare la Oficiul de Pensii.
(861)

OFERTE DE SERVICII

•  AUTOBUSSIN Hune
doara angajează instructori 
auto autorizaţi (trimitem 
pentru autorizare); .execută 
transport marfă. Relaţii 
Hunedoara, telefon 16010. 
zilnic orele 8—10.

(6983)

SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE

•  SCHIMB avanta
jos garsonieră cu a- 
partament. Hunedoara, 
telefon 16977.

____________  (7191)

•  CU duioasă aducere 
aminte .comemorăm astăzi 
cinci ani de la moartea 

dlui ing.
PANFIL BOTEZAN.

care. cu bunătatea, inte
ligenţa şi spiritul său ales. 
a adus bucurie şi dragoste 
în sufletele celor care 
l-au cunoscut. Soţia şi 
familia. Panfil Botezan jr.

(7233)

D E C E S E

COMEMORĂRI

•  PIOS omagiu, la
crimi şi regrete pen
tru iubita noastră

SALVINA NEAG
Comemorarea de 6 

luni, sîmbătă. 30 no
iembrie, la Catedrala 
Ortodoxă Deva. Solul 
Cornel si fiul Alexan
dru. (7229)

•  SE împlineşte. în 
30 noiembrie, un an 
de cînd a plecat de 
lingă mine un soţ bun 
şi minunat.

NICOLAIE 
TOMOTAŞ. : 
din Deva.

Triste şi grele-mi 
sînt zilele cc mi-au ră
mas fără el. Lacrimile 
din ochi şi durerea nu 
vor înceta niciodată. 
Amintirea ta mă va 
însoţi mereu, dragul 
meu ! Soţia I.enuta.

(7198)

e AU trecut şase 
săptămîni de cînd iu
bitul nostru fiu, soţ şi 
tată. •

VASILE TRUFAŞ, 
ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Comemora
rea va avea loc sîm

bătă, 30 noiembrie 1991. 
orele 13. la eimitlruh 
din str. Emincseu. De
va; (7216)

•  ZDROBIŢI de du
rere. soţul Romulus, 
copiii Ligia şi Felician. 
cuscrii Ionuţ şi r’lvira 
şi rudele apropiate a- 
nunţă moartea,' după 
o grea suferinţă, la 
vîrsta de numai 46 ani. 
a celei care a fost

profesor
AURELIA PETCA,
din comuna Bretea 

Română.
Inmormîntarea va 

avea loc astăzi. 29 
noiembrie 1991. la ci
mitirul din comuna 
Bretea Română, orele 
13. * (7237)

•  Cu profundă du
rere. familia îndoliată 
anunţă încetarea din 
viaţă a celui care a 
fost un minunat soţ, 
tată si bunic

CONSTANTIN 
TĂNÂŞESCtT. '

Inmormîntarea sîm
bătă, 'ora 13,30, la 
cimitirul din str. E- 
minescu. Deva.

' (7243)

•  MULŢUMIM din su
flet tuturor pentru ajuto
rul dat de-a lungul celor 
trei zile şi celor care l-au 
însoţit pe ultimul drum pe 
unicul nostru fiu 

LUCIAN.
Te vom păstra mereu în 

sufletele noastre. 
Dumnezeu să te odih

nească în pace ! Familia, 
(7129)

AGENŢIA DE TURISM 

„SINDACO" DEVA

cu sediul în str. Mihail KogăJniceanu, nr. 4 
(clădirea sindicatelor), telefon 11662 

Organizează petrecerea REVELIONULUI în 
casele de odihnă şi tratament ala sindicatelor 
din staţiunile Feiix, Herculane, Olăneşti, Slănic 
Moldova, Voineasa, Predeal, Vatra Ciornei. 
Pentru grupuri, se poţ folosi biletele de trata
ment neutilizate, existente la sindicate şi la agen
ţie. Comenzile se primesc pînâ la fata de 10 
decembrie 1991. La cerere, se pot contacta şi 
alte staţiuni, (062)

SOCIETATEA COMERCIALA 
„HABER" S. A. HAŢEG

A N D N . T Ă  V.
în data de 5 decembrie 1991, orele 10, ’  

va avea loc la sediul societăţii „Haber" S A  
Haţeg licitaţie pentru caroserie ARO.

(859)

REDACŢIA Ş | ADM IN ISTRAŢIA i

2 700. Deva, str. î  Decembrie, 35, 
Judeţul Hunedo a ra  

Telefoane t 11275, 12157, 11269 
Telefon tipografie % 25904 

Fax i i 0861

I

PRIMĂRIA M UNICIPIULUI DEVA

A N U N Ţ Ă »
j ' în vederea clarificării modalităţii de con- j 
, cesionare a terenurilor din proprietatea priva-; 
| tâ a statului pentru construcţia de garaje, pre- j 
■ şedinţă asociaţiilor proprietarilor, de garaje dm « 
I municipiul Deva sînt imătaţi marţi, 3 decembrie | 
jj 1991, la sediul Primăriei municipiului Deva, j 
I camera 9, orele 10. I
I (854) î

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

D E V A

COM ISIA PENTRU APLICAREA

LEGII FONDULUI FUNCIAR

Invită cetăţenii din localităţile Cristur, Bîr- 
cea Mică şi Archia, care au depus cereri pen
tru constituirea sau reconstituirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor agricole, 
să se prezinte cu buletinele de identitate la 
Comisie (camera 18 a Primăriei municipiului 
Deva) pentru ridicarea adeverinţelor de sta
bilire a dreptului de proprietate.

Cu această ocazie, persoanele care nu au 
depus acte doveditoare asupra proprietăţii 
terenurilor revendicate vor prezenta Comisiei 
extrase de Carte Funciară pentru acestea.

(865)
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PRIMĂRIA ORAŞULUI

S I M E R I A

Anunţă că, din motive obiective, licitaţia 
pentru concesionarea terenurilor din zilele de 
7 şi 8 decembrie 1991, se amînâ pentru zilele 
de 14 şi 15 decembrie 1991, orele 9. Docu
mentaţiile pentru licitaţie se eliberează din da
ta de 2 decembrie 1991, orele 8, de la sediul 
Primăriei Simeria. Ofertele se primesc pînâ în 
datu de 13 decembrie 1991, orele 15.

(858)

A.R.A. — S.A. BRAD 

Sfr. Vînătorilor 57 

» Telefon 51310

Execută la cererea agenţilor economici şi a 
particularilor

#  Reparaţii curente şi revizii tehnice la  
toate tipurile de autovehicule : SA- 
VJEM, RABA, TV., ARO.

•  Reparaţii agregate singulare ca : punţi, 
alternatoare, ambreaje, electromotoa
re, vulcanizări, cutii—viteză, radiatoa
re, compresoare, discuri ambreiaj efc., 
pentru autovehiculele Savtem, Raba, 
TV.,' ARO şi Dacia.

(864)

\ SOCIETATEA COMERCIALA

! „FOTO URGENT" S.R.L. DEVA

J Angajează pentru localităţile Brad şi Deva

|  t  personal calificat şi necalificat, care 
|  poate oferi garanţie materială.
! Informaţii la telefon 956/55147, după orele 
118. . (863)

întreaga rSsptmdere pentru conţinutul 
articolelor publicate o poartă 

autori acestora

TIPARUL*
&& JMUhntF S.A 

Deva str. t2 Decembrie 257
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