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Ziua cînd pleacă parlamentarii

Mă număr printre cei neplă
cut surprinși de foșgăiala din 
Parlament. Și cînd spun îoșgă- 
lală mă gîndesc, stricto scns.o, 
la permanentul du-te Vino al 
domnilor parlamentari. Din 
sală spre reduta microfon (ase

diată de prea multe ori), de la 
un fotoliu la altul, din interiorul 
încăperii înspre exteriorul 
De fiecare dată, retrăiesc, 
ochii minții,. atmosfera 
săli de clasă cu elevi mult 
vioi și mult prea btfeuroși 
absența omului de Ia catedră.

Ger scuze dlor parlamentari 
care nu pot fi asimilați catego
riei de mai sus — căci există 
și dintr-ăceștia — dar impre
sia de ansamblu pentru omul 
din afară este cea despre care 
tocmai am vorbit. Subsumez o- 
bligatoriu ultimele două zile de 
stagiune legislativă — 14 și 15 
îiflie curent, contextului real și 
obiectiv căruia-i aparțin. Stres 
șl oboseală, consecințe ’ ale pre
lungirii Cu două săptâmîni 
crărilor. Omenesc gînd la 
tenta vacanță. '

Șl totuși... Rămînînd pe 
donata veridicității, parcă 
nu s-a potrivit nimic în 
două ultime zile. Luni, 13 
Se reiau lucrările, cu convinge
rea că miercuri va fi prima zi
 / , 

a lu- 
imi-

coor- 
prea 
cele 

iulie.

de vacanță. Se preconizează a- 
dunare în plen pentru marți. 
Marți, 14 iulie. Pauza de prînz. 
Domnii deputați își așteaptă co
legii din Senat pentru ședința 
comună de după-amiaza. Dom
nii senatori n-au deeds încă da
că vor merge sau nu în Dealul 
Mitropoliei (locul adunărilor, de 
pieri). In așteptare, Camera De
putaților continuă dezbaterile pe • 
segmentul problematic ce o in
teresează. Șe spune despre se
natori: \ vor veni ipro- 
babîl la .4 (p.m.). Dar nu vin. 
Miercuri, 15 iulie. Prima zi de 
vacanță (în intenție) se transfor
mă în ultimă ri de lucrări (în 
fapt). In cele din urmă, domnii 
senatori urcă Dealul Ml trop oii ti. 
Este miezul zilei. Gonducerea 
lucrărilor o preia dl Vasî'e Moiș. 
Pe ag ăa <!e lucru-pndectul de 
hotarîre privind exercitarea con
trolului asupra activității SRI 
(retras inițial, amînat mai apoi). 
Pornește tradiționalul duri ver
bal. „Pentru întîrztere, să tra
geți de urechi Convenția De-

> «ar « r *-«»«■** w •

(atacă FDSN) 
„Convenția a făcut efortul să 
lucreze două săptâmîni peste 
program!“ (punctează Partidul 
Ecologist).r, £

Intru l^iștiițga sj^fitej 
continuarea, evfelituai 1 
perea lucrărilor, se cere numă
rul exact al parlamentarilor pre- 
zenți. Mulți sînt, însă, pe hol. 
Se numără superficial. Intere
sul este să nu se obțină evuru 
mul. Un domn senator din bal
conul vecin presei comuniaȘ un 
număr. Evident nu cel real. îi ! 
surprind privirea. Zîmbește vi
novat, asemenea copilului prins 
cu minciuna. Și adaugă cu glas 

,Mai sînt și aiții afară 1“ 
___ 1 ..j s-a întrunit!

tare: „î
Cvorumul nu

Dl Moiș răsuflă ușurat. Se fac 
urări de vacanță plăcută, se 
transmit complimente familiilor 
prietene. Ațît de așteptata adu
nare in plen a durat... 10 mi
nute. Așteptată de presă. Amî- 
nată de parlamentari; Pînă și 
colegul Dionisie Șincan, de la 
Radio, minunatul comentator și

coleg, și părăsit studioul 
Ia etajul I și a urcat în alco 
nul presei. Pregătit sufletește 
pentru un formidabil spectacol. 
Dar, n-a fost să fie... A pierdut 
domnia-sa încă un prilej de a-1 
arăta țării pe domnii parlamen
tari. Oricum, pedeapsa pentru 
oglinda strunbă în care i a a- 
șezat (pretind domniile-lor) a 
primit-o cu vîrf și-ndesat. Din 
răzbunare pentru verbul urzi
cător, dl Șincan n-a fost admis 
în .Consiliul Național al Audio
vizualului. A fost preferat... Tu
dor Gheorghe. Menestrel la curți
le... Parlamentului.

A fost pînă acum relatarea o- 
biectivă a două zile din Par
lamentul României. îngăduiți, vă 
'rog, o remarcă subiectivă. Am 
încercat a ține pasul, în segmen
tul de timp în discuție, cu dom
nii parlamentari. Cu sincerita
te, dar și cu regret, njărturisesc. 
Nici fizic, nici psihic, n-am reu
șit ! Puținul pe care l-am reu
șit, totuși, s-a concretizat în 
inărturii ale domnilor parlamen
tari, privitoare la prima legisla
tură parlamentară, după un 
hiatus de cîteva decenii. Vă vom 
face martori ai acestor mărturii.

-NATALIA VASIU
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SFINXUL
Un eveniment din seria 

„misterelor” se petrece zi 
de zi în Deva, sub privi
rile indiferente ale urbei. 
Este vorba de „Sfinxul” 
de la Deva * a cărui apa
riție zilnică în jurul ore
lor S—9 și dispariție ■ la 
orele 13,30—14 realizează 
nu numai un spectacol 
frust, cît, îndeosebi; Unul 
fascinant. L-aș numi, cu 
îngăduința cititorului, du
hul cetății, neliniștea 
profană ce a cuibărit în 
piatra cetății și care par
ticipă cu. regularitate de 
ceasornic la Viața orașu
lui și a zonei. Ne referim 
ja Imaginea antropomoim 
de pe versantul de sud 
al muntelui, peretele a- 
brupt ăl stîncii în partea 
superioară a perimetrului. 
La orele de maximă vi-

zibilitate (13) privitorului
1 'se înfățișează imaginea 
■stranie a unui humanoid 
al cărui ochi prezintă o 
neobișnuită dilatare ; pa
sul —1 puternia conturat, 
cu nări deschise, al că
ror freamăt se. deslușește, 

■ parcă, privitorului; fizio
nomia este completată cu 
pomeții obbsîți ai obraji
lor, sub care se locali
zează. fragmentul stîng 
al unei mustăți de sfîrșit 
de secol al XlX-lca și 
un barbișon din moda a- 
celuiași ev.

tar.Semnalarea de față nu 
are pretenția unei desco
periri cit a unei revalori
ficări și a unei înlăturări 
de fâlse explicații. Spu
nem acestea pentru că 
localnicii numesc peretele 
de referință „La Sfincși”,

> a * . In memoria celor 141 de victime ale ex-
f ploziei ce a distras Cetatea Devei în

* " urmă cu 183 de ani.
dar, chestionați asupra 

semnificației denumirii, dau 
o explicație dezarmantă : 
„Pe tancurile abrupte ale 
versantului au existat sta - 
tui care au fost distru
se !”. Nimic mai adevărat! 
Tn anui 1956 mal existau 
pe versant statuile Sfinți
lor Petru șî Pavel, mo
numente de cult destinate 
să anihileze forța male
fică a Sfinxului, prejude 

' cată posibilă la data in
stalării acestora, pe care o 
localizăm posterior distru

gerii Cetății (detonați:» din
14 august 1849, a 14 tone 
de praf de pușcă, ce a 
făeut 141 de victime), pre
cum și de purificare a u- 
iH*i spațiu ce, potrivit 
concepțiilor de epocă,' se 
înșerfoză locului spurcat 
sau rău. Să nu se uite

că întreaga civilizație ro
mânească practică insta
larea de obieete sacre în 
locurile considerate -a fi " 
rele (intrarea în localități, 
răscrucile de uliți și lo
curile pe care, s-au produs 
morii violente).

Un act premeditat, ca 
motivație a evenimentelor 
tragice din Deva 1849, nu 
trebuie exclus, cî cercetat 
cu atenție. Fanatismul și 
intoleranța religioasă de i 
tip medieval își puteau | 
face loc și semăna efecte 
tragice- în urbea de Ia I 
goalele Cetății, pe funda- | 

•1U1 existenței pulsatile a 
fenomenului natural pre- 1 
figurat de enigmatica (!) I 
apariție și dispariție a

■ „Sfinxului”. * 1
TIBEKIU VANIa. 1

Brad I

DE
0 — Vioara cu cit c 
mai veche cu atît e mai 
hună.

— Nu știu. N-am băut 
niciodată o vioară...
• «.* •••<••••••

IN ZIARUL
DE AZI

• Cesinzeana
• Despre includerea 

stagiului militar îi» ve
chimea in muncă

• Sport

~~rinAunm îmi piviută (n 
mai îngropăm morții! ? A Ufltlft IRUL Wit* I I VIT1 | A U/
ajuns fiul profanatorul ca- iznmMmmmmmmmMmmzpztemmtezimmmmmMmmteMi 
davrului tatălw sftuî? Ia
tă o poveste ce pare in
credibilă. Trist dar este 
realitate.

CONVIEȚUIREA ȘI
DISPARIȚIA

deLa Timpa, sat ce ține 
comuna Băeia, conviețuiau 
Alexandru Slrb și Valeriu 
Shb. Tată și fiu. Primul; 
pensionar, al doilea. lu
crător pe ta * Simeria. 
Deși existau o pen
sie și un salariu, cei 
doi nu aveau niciodată 
bani. Tot ce aveau dădeau* 
pe băutură. Duceau o via
ță dezordonată. îhtr-o lo
cuință total neîngrijită. E- 
rau abonați!' bufetului, iar 
prietenii erau doar aici 
La 41 de ani, Valeriu nu 
realizase nimic. își irosi
se viața lingă sticle., Cam 
acesta era traiul celor 
dot. In ultima vreme, bă
trînul slăbise foarte mult. 
De cîteva ori a fost in
ternat la Sanatoriul TBC 
țleoagiu. De aici obișnuia 
să fugă. Chiar și în pija- 
ma. țî era dor de bufet.

fiul fi- alcoolul • Disparițk atrî ului • Concubina inter
dicția • După trei ani apare • »»înă • Ifvtîi nunta, apoi poliția • 
Profanarea de cadavre • Nici după trei hmi, băi rinul nu are mormînt

Ultima Internare s-a făcut 
prin- primăvara Iui 1989.
Apoi, în august același ân, 
avea șă fie văzut pentru 
ultima oară de rude și 
vecini. Dispare pur și sim
plu.

RETURNAREA 
PENSOH SI 

lacătul
Firesc, după o vreme, 

oamenii încep să se între
be țî să întrebe: an
te o fi bătfîpul? 
Cele mai multe întrebări

ise pun lui Valeria, Răs- 
puns: tata este la Geoa- 
giu, Ia sanatoriu. „Cum 
nu -mai fuge bătrînul 
acolo ?" — se întrebau 
menii.

Singurul care făcea 
fortul de a da de urma

de 
de 

oa-
e-

I 
I 
I
I 
I 
I
I

0 SERVICII MEDICALE GRA
TUITE. Pa strada Revoluției din 

■Hunedoara, la r.r. 5, s-a deschis 
de curînd un cabinet medical 
care «sigura consultații gratuite 
pensionarilor din municdpml de 
pe Cerna. Săptanunal, cel mai 
buși medici de ta spitalul din 
oraș vin ia acest cabinet, unde 
dau consultații un număr de 
ore în beneficiul semenilor: lor, 
intrați în pensie și care au ne-

voie, mai mult ca,aricind, de sfa
tul medicului. (D.G.f
0 TABĂRĂ PENTRU COPIII 

DIN BASARABIA. Sindicatele 
din cadrul I.M. Hunedoara au or
ganizat pentru' 44 de copii basa- 
rabeni. o minunată tabără de 
odihnă și agrement în zona Cin- 
ciș (căsuțele I.MJL). După cum 
ne mărturisea dl Dorin Gostian, 
liderul sindicatului „Rusca'’, toți 
cei aflați aici sînt fii de polițiști, 
care s-au găsit, sau se găsesc în 
zona de conflict de pe Nistru. 
Copiii au sosit acum trei șăptă- 
mini, trimiși de Ministerul de 
Interne al Republicii Moldova,

lui Alexandru era... facto
rul poțtaL Trebuia ‘siî-i 
dea pensia, dar nti avea 
cui. îndemna fiul să obți
nă o procură pentru a-i 
duce banii Ia Geoagiu. 
Factorul poștal era de fapt 
a doamnă, nedumerită de 
pasivitatea fiului. Ia ac
țiunea pe cont propriu ți 
întreabă la sanatoriu da
că... Nu. Nu este nimepi cu 
acest nume aici, primește 
răspunsul. Femeia gîndeș- 
te că o fi plecat bătrînul 
sau a h totuși - pe acolo, 

valentin neagu

(CaaiiniuMse în pag. a 3-a)

Î^Biroul electoral 
și-a reluat discWiile 

privind prezența observato
rilor interni, pentru găsi
rea soluțiilor legate de a- 
creditarca celor peste 28 de 
mii de reprezentanți ai Or
ganizațiilor neguvernanien- 
tale. B.E.C. are în studiu 
articolul 34 din Legea 68 
pentru alegerea Camerei 
Deputaților și Senatului, 
care stipulează că la alege
rile d*n septembrie nu pot 
candida persoanele care în 
ultimele 6 luni, anterioare 
datei alegerilor, au fost con
ducători ai serviciilor pu
blice, ale ministerelor și 
celorlalte autorități guver
namentale descentralizate.

0 In cadrul Ministerului 
de Interne a fost creată o 
echipă pentru coordonarea 
activităților din subordine, 
condusă de Nicolae Crăciun, 
secretar de stat, care Va 
ține legătura cu partidele 
pentru asigurarea activită
ților desfășurate în timpul 
campaniei electorale. Au 
fost stabiliți 40 de ofițeri 
care, în Județe, vor ține 
legătura cu ,partidele poli
tice și vor soluționa proble
mele de competența minis
terului. Se . va asigura pre
zența unul polițist în uni
formă în locurile in care 
se string semnături. Sem
nalări în legătură cu nere
gulile apărute în desfășu
rarea campaniei electorale 
se primesc Ia tel.: 15 39 62 
și 14 2S99.

0 Cu prilejul slujbei de 
comemorare a lui Mihai Vi
teazul, oficiala la Minăsti- 
rea Dealu, din Tîrgoviștc, 
dl. Mircea Drac, candidat 
independent la președinția 
României, a spus printre 
altele: „Pentru noi, ro
mânii din teritoriile tem
porar înstrăinate, prezența 
aici Ia mormîntul lui Mihai 
Bravu, are semnificația ți
nui jurămînt, că, niciodată, 
nu vom renunța |a idealul 
nostru de reîntregire, Noi 
nn venim numai tu ideea 
reîntregirii ; noi venim cu 
idee; r așeză
rii țâră, însi țara nu poate 
fi așezată atâta timp? cît 
nu va fi reîntregită”.
0 La Ruda peștii, in a- 

vatereaiiera Congresului 
aiondial ai maghiarilor, ca
re va începe pe 1> august, 
lidera respectivului foram 
au declarat că scopul lor 
este obținerea autonomiei 
minorității naționale in 
Transilvauia. presa romfină 
și maghiarii s-au grăbit să 
reia și să comenteze pole- 
miciie pe această temS, for 
ele nu fae deeft să dea apă 
la nmarii națtoualițtitor d^i- 
tr-o parte sau din cealaltă, 
fav.orirind desfășurarea 
rampantei electorale din 
țară prin prisma acestui 
conflict. Orice nou scandal 
interetitic contribuie, inevi
tabil, Ia rcgraparca torte
lor conservatoare. Nu «i- 
tîmplător. in jurut președin
telui Hiescu. s-a anunțat 
încheierea unei alianțe largi 
a tutucer forțelor de stiugn. 
18 partide ca programe 
social-democrate sau so
cialiste și-au anunțat a- 
eeastă intenție, comenteiză 
RADIO FRANCE INTER
NATIONAL.

urmind să se înțoarcS acadă 
pentru începerea școlii. 'Alături 

. ic Sindicatul „Rusca” — Mina 
Ghețari, s-a . ocupat de micuții
oaspeți și Sindicatul „22 Decem
brie". Un gest frumos, încadrat 
de calde semnificații pentru fiii 
de romăni. (M.B.j

0 OAZA DE SĂNĂTATE. Noi, 
devenii, avem la în tic mină o
oază de sănătate de care nu știm 
beneficia. Vă dăm adresa ei: 
zona depozitelor (la intrarea sau 
ieșirea dîn Deva, pe centură). Te
renuri de tenis bine amenajate, 
pe zgură ori bUum, bazin de înot, ■ 
dușuri, verdeață, multă verdeață.

umbră la sălcii pletoase etc. Doi 
frați, oameni de inimă pentru 
sport și sănătate — Mircea și 
Sandu Roșu, fac locul acesta tot 
mai căutat. Pentru sănătate! 
(Gh. I.N.)
0 „FIN AȘ". La parterul blo

cului' C. de pe bdul Decebal din 
Deva, s-a deschis o nouă unitate 
comercială privatizată „Ii NAȘ”, 
întreprinzătorul, dl irig. Marinei 
Pleșa, pune la dispoziția cumpă
rătorilor produse alimentare de 
bază -* pline, ulei, zahăr etc., 
băuturi răcoritoare dulciuri. 
(Gh. I.N.)
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GONTRAPUNdT
Odată declanșată- cam

pania electorală, unul 
dintre primele lucruri care 
pot fi observate cu ochiul 
liber este că toate parti
dele care s-au manifestat 
pină acum promit reali
zarea reconcilierii națio
nale. Este o .dovadă că 
dezbinarea care ne bin- 
tuie în clipa de față, ale 
cărei cauze nu le discu
tăm acum, a atins limita 
suportabilitățit. Reveni
rea la normalitate este 
astfel resimțită — cel pu
țin în aparență — de că
tre toți, indiferent de cu
loare sau semn electoral, 
ca un deziderat major și 
prioritar, Tot atît de u- 

că, 
ori, 

în 
cu-

**

i
*

șgr se observă însă 
de cele mai multe 
el este doar enunțat 
termenii generali ai 
noscutei retorici electo
rale, fără a se preciza și 

' modalitatea în care este 
văzută realizarea sa. In- 
tr-o recentă carte, de o 
rară pertinență și pro
funzime, Exerciții de me
morie. politologul Paul 
Dimitriu schița foarte e- 
xact dezbinarea care ca
racterizează diaspora ro* 
mânească: vechii o-
pozânți — scrie dînsul 

’ nu-i acceptă pe dizi-

RECONCILIEREA
denți, la rîndul lor dizi- 
denții, cu zelul neofitului, 
îi denunță pe cei ce nu 
se angajează activ sau, 
dacă se angajează, că nu 
se angajează unde trebuie, 
în fine, cei ce se pretind 
neprihăniți îi resping pe 
cei cu pete și așa mai 
departe. Fiecare vrea să 
facă unirea dar sub egida 
lui. nu a celuilalt, și în- 
tr-un spirit nu de tole
ranță, ci de excluziune". 
Exact același mecanism 
de disociere. — respingere 
— acuzare animă însă și 
dezbinarea noastră, a ce
lor din țară. Iar <soluția 
.pentru reconciliere, pe 
care dl Paul Dimitriu o 
vede în renașterea con
științei naționale, este de 
asemenea, valabilă pentru 
toți. Dar e vorba aici de 
o renaștere a conștiinței 
naționale' văzută nu ca o 
suită de manifestări ex- 

~ terioare, festivist-naționa- 
liste, de genul „Cîntării 
României", ci de o renaș
tere autentică, in spirit 
și profunzime, ale cărei 
scopuri sînt identificarea 
intereselor naționale acute 
ale acestui ceas, și soli

nul întrebării e un act 
constructiv, care presu
pune și un răspuns pe 
măsură. A pune sub sem
nul acuzării e un act în 
cel mai bun caz inhibant, 
care presupune o sentință. 
De sentințe, atît în accep
ție juridică cît și morală, 
am tot avut 
jumătate de

' avem nevoie 
driști care 
nească dosare, ci de oa
meni de bună-credință, 
care să pună corect în
trebările pentru a afla 
răspunsurile cele mai pro
fitabile, în vederea rezol
vării celor două probleme 
prioritare de interes na
țional : apărarea suvera
nității și integrității sta
tului șl redresarea econo
miei. Dacă vom cădea &e 
acord asupra acestor țe
luri (sau deziderate, sau 
idealuri) comune, de im
portanță națională, recon- 

'cilierea e ca și împlinită.
Căci ea nu poate fi o- 
pera unuia sau altuia din
tre partide, oricît de bine 
intenționate ar fi, ci a 
întregii națiuni, ajunsă la 
deplinătatea conștiinței 
propriilor interese. .

%
darizarea întregii națiuni 
întru împlinirea lor. E
nevoie pentru asta de
multă luciditate și de o 
profesionistă capacitate de 

' analiză, în absența totală 
a urii și părtinirii. Iar un 
rol important prin pregă
tire și accesul ei la mij
loacele de informare l-ar 
putea avea și trebuie să-l 
aibă măcar de acum in
telectualitatea. S-a spus 
că intelectualii au meni
rea de a' pune totul sub 
semnul întrebării. E ade
vărat : profesionismul lor 
pe tărîmul gîndirii, indi
ferent că e umanistă sau 
realistă, ca șf vastul lor 
sistem referențial, Ia cure 
au parvenit prin studiu 
și nu după ureche, le con
feră dreptul de a interoga 
realitatea în punctele sau 
momentele ei de distor
siune, cu unicul, scop de 
a găsi căile de revenire 
la normalitate. Dezbinarea 
noastră provine însă în 
foarte mare măsură din 
confuzia — voită sau nu 
— pe care însăși o 
a intelectualității o 
intre interogație și 

‘ zație. A pune sub

-r

parte 
face 
acu- 
sem- RADU CIOBAN U

parte de o 
veac. Azi 
nu de ca

să scormo-

SEARA MISTICĂ
Seara cădea peste riu 
cu sunet de vîslă, 
venele îmi erau deschise 
în așteptarea comuniunii cu ea, 
simțeam cum oasele se macină 
sub apăsarea atitor galaxii neștiute, 
dar eram fericit, fericit, 
precum rîul ce-mi curgea, psalmodiind, 
pe sub fereastră, 
cale deschisă spre vis, 
spre lungile călătorii neîncepute, 
eram fericit, fericit, 
chiar dacă toate acestea 
nu erau aievea, 
ci se petreceau în afara realului, 
acolo unde gîndurile 
se izbeau înfricoșate 
unele de altele.

IONEL AMARIUȚEI

Din dragoste pentru 
orașul natal

Parcul ■ Corvinul, situat 
lingă restaurantul cu ace
lași nume din Hunedoara, 
este atractiv, îngrijit, cău
tat de oameni, mai ales de 
copii, tineri, bătrîni... Um
bros, cu pajiști netede, îi 
lipsesc doar cîteva ,bădcl 
lucrate "frumos, eu . gust: 
estetic, eventual □ fintînS 
arteziană... Cred că Primă
ria’, gospodarii orașului vor 
fi receptivi la aceste gîn- 
dtiri exprimate din drag 
pentru orașul natal...

Totodată, îmi exprim o 
mai veyhe dorință, căreia 
sint sigur că i-ar subsemna 
mulți t ridicarea. unor, sta
tui, lucrări de artă sculp
turală, care să străjuiască 
aleile... Există în Hune 

doara citi va sculptori ti
neri foarte talentați, local
nici, care, sensibilizați și 
eventual sponsorizați' de i- 
nimoși patroni, dar și de 
agenți economici și cu aju
torii^. tehnicii metalurgice 
ăxi^țite,_ ar contribui ‘ eu 
siguiggaiță’ la amenajarea 
res^betivului parc. Oricare 
. iriist este mîpdru să dă
ruiască orașului său ' ceva 
din noblețea artei lui. Ce 
ați spune de un cît mai 
apropiat... vernisaj, care 
să dovedească faptul că și 
în Hunedoara se întîmplă 

• ceva... cultural, in acest
domeniu ? Cine lansează 
coneursul ?

EUGEN EVU

AST
De Ia început, ASTRA a 

jucat rolul unui puternic 
ecou al dezideratelor revo
luției române de la 1848, 
care, prin dezvoltarea lim
bii române ți cunoașterea 
istoriei, urmărea menține
rea «mereu trează-a conștiin
ței de sine a românilor, a 
drepturilor lor inalienabile.

ASTRA, astăzi, se afirmă 
printr-o nouă constelație de 
instituții științifice valori
zatoare ale patrimoniului 
spiritual românesc (muzee, 
biblioteci, biserici, fundații 
culturale) care cooperează 
pentru păstrarea în lumină 
a contribuțiilor românești 
la tezaurul cultural 
mondial. Un edifica
tor exemplu l-au oferit 
pe gurînd manifestările ști
ințifice organizate de Mu
zeul Civilizației Populare 
din România „Astra" Si
biu, care tocmai și-a luat 
cognomenul de ASTRA, e- 

.Jevată continuitate a filo
nului etnorriuzeologic - ex
ploatat de astriști.

Mari biblioteci ale Tran
silvaniei, în frunte cu 
ASTRa sibiană, desfășoară 
o semnificativă evocare a 
evenimentelor și persona
lităților istorice și cultu
rale;

Lecția culturii românești.

R A, astăzi I
învățată prin retroproiec- 
ție, se cere mai mult ca 
oricînd conștientizată în 
plan universal, ceea ce 
constituie o treaptă stră
juită de un Mircea Eliade, 
de un Constantin Noica, 
de un Emil Cioran și de 
alții. Astfel „redați”, un 
Brâncuși, un Enescu, un 
Titulescu, un Nicolae Ola- 
hus, sîntem de fapt „NOI” 
ca europeni, NOÎ care ci
tit invers rîe trimite cu 
gîndul la venerabilul ION 
cu memorabilul lui nume.

ASTRA revigorată de 
cărturarii de azi își poate 
asuma în continuare ca
racterul național, tocmai 
pentru că este regîndită u- 
niversal. Oare nu Țuțea, 
aflat între condeierii ge
nerației României Mari, ca
re asemenea soarelui apus 
încă sezmai uită înapoi 
roșu învăpăiat. prevestitor 
al unei noi zile frumoase, 
ne învață să privim statura 
de aristocrat a țăranului 
român ? Acestuia, odată cu 
reînpămîntenirea și cu o 
grijă înzecită a statului de 
drept, să-i redăm comorile 
ASTREI.

Și așa cum ASTRA știu
t-a Să-și reverse lumina în 
cele mai îndepărtate col

țuri ale Transilvaniei, se 
cere să punem în aplicare 
un plan conceput la di
mensiunile tuturor melea
gurilor locuite de români, 
în țară și în afară, un plan 
limpede ca Iustina zilei du
pă o ploaie bună, păstrînd 
cu gelozia cea mai pură 
memoria fiecărui loc. Să 
urmăm îndemnul Poetului: 
„Sapă frate, sapă, sapă/ 
Pînă dai de stele-n apă”.

Cu gîndul de a contribui 
la o astfel de realizare, îmi 
permit cu toată modestia 
să adresez tuturor intelec
tual ilorx cu simțire româ
nească, aflațȚ oriunde i-a 
dus destinul, să se întoarcă 
cu fața -eățre tradițiile ple
nare ale culturii desfășu
rate sub semnul ASTREI, 
ca o garanție a păstrării 
ființei și geniului național, 
ASTRA, ca asocief® de su
flet a tuturor celor ce prin 
truda minții lor lucrează 
pentru progresul românesc, 
indiferent de Timpul Po
litic, indiferent- din ce LOG 
al» fcăriț se străduințe sa>, 
grăbească, sfîrșitul asgstei 
nopți și să aducă dimi
neața sub semnul luceafă
rului de început.

NICOLAE ADAM, 
Orăștie

U N
Dimitrîe Bolintineanu, 

scriitorul pe care George 
Călinescu îl așază între 
romantici, neuitînd să a- 
mintească de tehnica ver
sului său muzical, patriot 
aprins, deși a jucat un rol 

f șters în revoluția de Ia 
1848, și-a început cariera 
ca gazetar, rfedactînd ziarul 
„Poporul suveran”. Ținta 
sa — lupta împotriva tira
niei și unirea provinciilor 
române, activitatea desfășu
rată ' fiind în „favorul ce
lor pedreptățiți”. Ca exilat, 
de la Paris trimitea poe_îi 
gazetbi „Bucovina” din Cer
năuți și propunea o istorie 
a revoluției pașoptiste.

Debutează în „Curierul 
’ de ambe sexe” (1842) cu 

elegia „O fată tînără pe
■ patul morții”’ care îl face 
repede- extrem de cunos
cut. Prin universul poetic 
pe care-1 creează în volu
mul de debut din 1847, Bo
lintineanu oferă • direcții 

, contradictorii ale spiritului 
ț să«. „Atracția voluptuoasă 

a formelor, a culorilor, a 
f muzicii pe de o parte, sen

timentul înstrăinării, com
plexul de proscris în lu
me, pe de altă parte, sînt,

R O MANÎIC
după cum afirmă criticul 
Ioana Pettescu, concurate 
și cenzurate de un ideal' 
eroic național și de ambi
ția de a . pune experiența 
— care rămîne senzuală sau 
sentimentală — if* ecuație 
filozofică. Rezultatul, hi
brid, este în majoritatea

120 DE ANI DE LA, 
MOARTEA LUI 

DIMITRÎE 
BOI.INTINEANJU

cazurilor o suităjț de- frag- 
mente divergent^ precar 
sudate, din. care- se pofr. 
salva doar rare momente 
de poezie auteirtită”.
‘ Din ’ „Reveriile” 'dș£ tine
rețe, e de reținut sorti
mentul- înstrăinării^ ^”e 
rămîne definitoriu- pMBW 
eroul lui Dimitrie Bohțfetj- 
neanu în cele mai airgg- 
tice ipostaze — lirice sau 
epice ale sale. „Legendele 
istorice” aduc ceva în plus' 

prin* traducerea idealului 
nu^iținal ip, termenii idea- 
lulbȚ c.a>,al^reșc al onoarei. 

cte oratorie din le- 
revine în dramele is

torice.: Același lucru domi
ni și universul epopeii 
„Țr aSuilda?:

C:ip(Mjopjs®a lui Bolinti- 
iieanu rimrine însă „Con- 

• rad”, o izbutită poemă ro
mantică, poate cea mai iz
butită înaintea lui Emi- 
nescu. Călătoria, ruinele, 
hieroglifele devin spații re
levante) puncte de întîlnire 
cp trecutul, eu istoria și, 
dincolo de ea. cu eterni
tatea. Pentru Bolintineanu, 
ruinei®; nu mai sînt doar 

, lecții-ptai tice de istorie sau 
hiercrafifej. ci ele jalonează, 
simbafip; asistența exilatu
lui cape- trăiește coșmarul 
ruinării. în_ evoluția poe
ziei românești, „Conrad” 
este punctul unde își dau 
întîlnire acorduri ale poe
ziei pașoptiste și ale operei 
eminesciene. Astfel că, ur- 
mărindu-i îndeaproape crea
ția, Călinescu îl încadrează, 
pș drept cuvint, între ro
manticii macabri și exotici.

MINEI. BODEA

Costcști, sat în comuna 
J Orăștidara de 'Sus. Pe 

teritoriul actualului sat 
se ridica cu 2000 de ani 

I în urmă o impunătoare 
. așezare fortificată dacică, 
| construită în scopul pro- 
J- tejării — alături de alte 
(fortificații — a capitalei 

Sarmizegetusa Regia, si- 
' tuată în arealul satului de 
I azi. Grădiștea Muncelului. 
» Continuitatea de viață 
I a dăinuit chiar dacă 
’ satele românești din 
Izonă nu au fost 

menționate întotdeauna în 
(documentele oficiale ale 

evului mediu. Referindu- 
' se la numărul localități

lor din Transilvania în a

Străvechi așezări în zona Orăștiei (I) ,
doua jumătate a secolului 
al XlII-lea, acad. Ștefan 
Pascu arată că „multe 
dintre așezările pomenite 
în documente în această 
perioadă sînt mai vechi, 
dinainte cu zeci și sute 
de ani, care însă au scă
pat „primejdiei” de a 
ajunge în reflectorul can
celariilor de emitere, de 
acteverire sau de întărire 
a actelor, ceea ce în
seamnă angrenarea lor în 
relații juridice feudale”. 
De-a lungul evului me
diu, peste bunurile ma

teriale ale populației ro
mânești de la Costești și 
din celelalte sate din 

zona Munților Orăștiei, ce 
nu fuseseră incluse în 
scaunul săsesc din Orăș
tie, s-au înstăpîniți cîteva 
familii de nobili ma
ghiari. în 1750, localitatea 
avea 62 de locuitori, în 
1854 un număr de 489 
de, locuitori, iar în 1919, 
din cei 687 de locuitori, 
21 erau străini (fie ma
ghiari, fie sași). Toponi
mul Costești este un .de
rivat de la antroponimul 

Costea sau Costa, plus 
sufixul „ești” ca valoare 
personală („cei din fa
milia Costea/Costa”).

Ludcștii de Jos și Lu- 
deștii de Sus, sate în co
muna Orăștioara de Sus. 
Cele două sate au avut 
un permanent habitat în
că din antichitatea da
cică șj romană. Cercetări 
ocazionale au scos la f- 
veală fragmente de cera
mică dacică și o ștanță 
de monede romane. La 
1439 (prima atestare do
cumentară), Ludești era 

sțăpînit de familii nobile 
maghiare. în 1750, satul 
avea 61 de locuitori, în 
1850 — populația sporise 
la 478, iar în 1919, din 
cei 561 de locuitori, 558 
erau români. Toponimul 
este un derivat cu su
fixul „ești" de la numele 
de persoană LUDU, avînd 
valoare personală (cei din 
familia Iui Ludu).

Bucium, sat în comuna 
Orăștioara de Sus. Cerce
tătorul I* INttruț susține- 
că forma originară a to
ponimului a fost Buciumi.

dar din cauza deosebiri- » 
lor dintre fonetismul lim- « 
bii române și cel al limbii j 
maghiare, scribii docu- I 
mentelor Niu înlăturat pe * 
—i scurt final. Toponimul | 
are la bază apelativul bu- • 
cium „butuc rămas la ră- | 
dăoină după tăierea co- J 
pacului ; cioată”, posibil | 
de la o temă străromână I 
but-ca și butuc, butură, Z 
termeni sinonimi cu bu- | 
cium, de origine dacică * 

t (1.1/ Russu, Etnogeneza I 
românilor, București 1981). '
Bucium evocă vremuri 
străvechi.

Prof. dr. MIRCEA VALEA, I 
Deva , *
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CADAVRUL
DIN PIVNIȚĂ (I)

(Urmare din pag. 1)

r

dar superficialitatea evi
dențelor poate fi cauza.

Și trece vremea, ' ani... 
cîțiva.

Apoi Valeri u începe con
viețuirea cu o femețe din 
sat, care îl cunoștea vag 
pe bătrîn. Ca otice feme
ie, este curioasă de soar
ta bătrînului. Valeriu se 
ține tare. „Tata este la 
Geoagiu". După o vreme 
schimbă varianta : „Tata 
este la casa de bătrîni 
din Baia de* Criș". (n.n. 
Acolo este casă de copii !),

Vine Crăciunul lui 1991. 
De bună credință, femeia 
propune o vizită la Geoa- 
giu. Ceva mîncare, haine 
și poate chiar un pahar de 
băutură pentru viitorul so
cru. Opoziția este fermă 
din partea lui Valeriu. 
„Tata nu primește pe ni
meni. Se va speria dacă 
ne vede și va fugi în pă
dure". Greu de crezut, dar 
explicația se acceptă.

Și totuși un ' lucru . era 
bizar. Un lacăt' pe ușa 
pivniței 1 Din -cînd în cînd, 
de acolo venea miros de 
mortăciune. Șî încă ceva. 
„Nu ai ce căuta acolo" — 
zice Valeriu către femeie.

TREC TREI ANI

■•Aprilie 1992. Sora con- 
cabinei urmează să-și că
sătorească' fiul. Curtea ca
sei lui Vațeriu oferă un 
Ioc prop»» pehtru insta-

4PL1CAREA ICEEHNULUI g
Referitor la articolul „Precizări necesare”, publi- | 

cat în ziarul „Cuvîntul liber.”, nr. 677 din 5 august ■ 
a.c„ de la Inspectoratul pentru Protecția .Plantelor | 
Ddva, am primit o rectificare potrivit căreia „APLI- ■ 
CAREA ICEfilNULUl SUPER ȘI FORTE SE FACE | 
DUPĂ RĂSĂRIREA BURUIENILOR” și- nu înainte I 

I de aceasta, cum dintr-o eroare a apărat. I

larea unui cort. în conse
cință, se hotărăște acest 
lucru, iar ziua mult aștep
tată se apropie. Inclusiv 
timpul aprovizionării. A- 
șa se face că, într-o zi, în 
timp ce bărbatul îi este 
la serviciu, femeia își ia 
inima în dinți și rupe la
cătul de pe ușa pivniței, 
pentru a o amenaja în’ 
vederea depozitării pro
duselor. La început, se 
miră, pentru că pivnița es
te goală. De ce lacăt ? De 
ce interdicția ? Nimic nu 
le justifică 1

Doar într-un colț un 
morman de pămînt...

Fără să ezite, ia o lo
pată și începe să-l scoată. 
După puțin timp, stupoare ! 
Apare o mină ! Apoi ce
va obiecte de vestimenta
ție. în acest moment, în 
mintea ei -începe să se fa
că lumină. Se îngrozește, 
dar nu are suficientă for
ță pentru a anunța poli
ția. Fuge în schimb la 
serviciu, la Valeriu, repe- 
tînd : ,,Unde-i taică-tău ?”, 
„Unde-i taică-tău ?". Răs
punsul este stupefiant : „Nu 
te speria. în pivniță este 
tata. Acum, dacă au tre
cut atîția ani, să mai stea 
cîteva zile, pînă terminăm 
nunta: Apoi anunț poliția". 
Femeia este de acord cu 
această variantă, dar aver
tizează neamurile: facem 
nunta, daq în pivniță a- 
vem un mort! Una dintre 
persoane se îndură însă 
și anunță poliția.

Așa cum este fotbalul 
nostru divizionar, cu multe 
jocuri șterse ce se desfă
șoară în fața unor tribune 
mai mult goale, începe din 
nou, sîmbătă (Divizia A) 
și duminică (Divizia Națio
nală, Diviziile B și C — 
faza județeană). Adevărații 
suporteri îl așteaptă cu a- 
ceeași pȘsiune și cu inte
res. Campionatul .1992— 
1993. începe după un nou 
sistem competițional. Deși 
județul nostru nu -mai este 
reprezentat în Divizia Na
țională, și mai are doar 
două echipe — Corvinul și 
Jiul, în Divizia A, sperăm 
ca măcar una dintre ele 
să revină pe prima scenă 
fotbalistică a țării. Hunedo- 
renîi, eare au o nouă con
ducere la club și un alt 
antrenor, se află în plină 
perioadă de reconstrucție a 
echjipei. Cu loan Petcu, 
președinte, Nicșa, vicepreșe
dinte al clubului, cu Ro- 
mică Gabor alături de Vir
gil Stoica' și loniță în con-, 
ducerea tehnică, suporterii 
așteaptă adevăratul riviri- 
ment al tinerei formații. 
Nu s-a efectuat nici un 
transfer cît de cît specta
culos. în schimb, Hangan, 
Uleșan, și Cocan au luat 
alte drumuri. în locul lor, 
doar tineri ce vor avea 
lîngă ei pe teren pe expe- 
rimentații Gabor, loniță, 
Bardac, Tîrnoveanu, Ma
rian. Să le acordăm toată 
încrederea.

Jiul, cu aceeași conducere' 
la club și pe banca tehnică, 
după mai bine de 2 ani și 
jumătate cu Mitică Marcu, 
antrenor principal, a reușit 
să-și omogenizeze echipa, 
să-și însușească schemele de 
joc care deseori constituie 
un frumos spectacol fot
balistic. Totul e cum abor
dează Jiul jocurile din de-

Avancronică fotbalistică
plasare. Fiindcă în acest 
campionat fotbaliștii din 
Petroșani sînt deciși să pro
moveze, obiectiv ce îl ur
măresc însă și Corvinul, 
F.C. Bihor, U.T.A., Unirea 
A.I., F.C. Maramureș, O- 
limpia S.M.

în divizia B, activează 
trei echipe, toate din Va
lea Jiului, nici una de 
pe Valea-Mureșului, a Stre- 
iului sau a Grișului! Ne 
vor reprezenta Minerul Lu- 
peni, A. S. ’Paroșeni Vul
can, și Minerul Uricani.

în schimb, în Divizia C 
— faza județeană, din nou 
avem una dintre cele mai 
puternice serii, qu echipe 
cu vechi evoluții în fotba
lul românesc, foste divizio
nare B și C, cunoscute în 
țară, cum sînt Aurul Brad, SABfN CERBU

Moment'ăe răgaz Ia Fundația județeană pentru tineret, prilej folosit de 
fotoreporterul nostru pentru a fixa această imagine.

Foto PAVEL LAZA

Mureșul Deva, Metaloplas- 
tica Orăștie, Victoria 90 
Călan, C.F.R. Simeria, Mi
nerul Știința Vulcan, Pa- 
rîngul Lonea, Minerul Cer- 
tej, Minerul Gfielari, Mi
nerul Aninoasa. Va fi o 
luptă strînsă pentru ocu
parea primului loc și drep
tul de participare la baraj 
în vederea promovării în 
Divizia B !

Deci, stimați iubitori ai 
fotbalului, începe noul cam
pionat de fotbal. Să mer
gem să ne încurajăm fa- 
voriții, să-i stimulăm, prm 
prezența noastră la stadion, 
să se pregătească mai bine, 
să practice un fotbal cu
rat, spectaculos.

! VELOCIPEDISTI J 
| PE DRUMURILE | 
; EUROPEI
| Cu două zile în urmă, I
• ne-a vizitat județul un ! 
I grup de 10 tifleri din | 
J Franța, Germania și' An- J 
| glia. Acestora li s-a a- » 
’ dăugat un reprezentant f 
Idin România. J

Tinerii constituie una ț 
- J dintre cele trei caravane *

f ale Asociației REVIA, I 
plecată la 2 august din ! 
București. Celelalte două 1 

: , au pornit în aceeași zi J
1 din Strasbourg și Tallin, | 
• urmînd a face joncțiunea f 
î la 29 august, la Praga. 2 
I Asociația REVIA a fost | 
• constituită în 1987 cu * 
I scopul de a contribui la | 

clădirea unei Europe < 
umane, printr-o mai L 
bună cunoaștere. (V.N.) “

Problema includerii .pe
rioadei de stagiu militar 
în vechimea în muncă are 
o „istorie juridică’’ pe care 
ne propunem să o prezen
tăm succint în cele ce Ur
mează. Lămurirea ei este 
cu atît mai necesară, cu 
cît, în ultimul timp, după 
apariția mai multor acte 
normative cu caracter re
parator, i s-au dat inter
pretări diferențiate.

Vom începe prin a arăta 
că legislația mdi veche a 
pensiilor, plecînd de la 
Decretul nr”. 292/1959 pri
vind dreptul la pensie în 
cadrul 'asigurărilor de stat, 
și de la Regulamentul de 
aplicare â acestui decret, 
prevede că se consideră ve
chime în muncă și timpul 
cît angajații au încetat ac
tivitatea datorită faptului 
că au' îndeplințt serviciu 
militar, au fost concentrați 
sau mobilizați, dacă aceste 
situații s-au ivit în termen 
de cel mult 90 de zile de 
la data încetării activității 
salariate, sau au fost pri
zonieri (art. 84, alin. 1, lit. 
a din Regulament).

Textul legal. la care ne 
referim pune, deci, condiția 
cumulativă ca -persoana în 
cauză, să fi fost angajată 
înainte de satisfacerea ser
viciului militar și ca între 
încetarea, contractului de 
muncă și încorporare să 
nu existe o întrerupere mai 
mare de 90 de zile.

De la data de 01.01.1967, 
data intrării în vigoare a 
Legii nr. 27/1966, problema 
este oarecum schimbată, 
testul legal cuprins în art. 
42, alin 4, lit. a prevăzînd 
că perioada cît o persoană 
a îndeplinit obligații mili
tare se consideră vechime 
în muncă. Au fost excluse, 
deci, orice condiții legale, 
perioadele militare luîndu- 
se în calcul la determina

rea vechimii în muncă.
Prevederea legală la care 

ne referim a fost valabilă 
pînă la data de 01.07.1977 ; 
data intrării în vigoare a 
Legii nr. 3/1977, privind 
pensiile de asigurări so
ciale de stat și asistență 
socială, care în art. ; 20, 
alin. 2, a statuat ■ că „se 
consideră vechime în mun
că și timpul în care jo per
soană în muncă și-a între
rupt activitatea deoarece a 
îndeplinit servicipl militar 
în termen, a fost concen
trată, mobilizată sau în 
prizonierat. S-a reluat deci

pînd cu data de 01.03.1990. 
Ar fi însemnat ca efectul 
reparator să se manifeste 
numai pentru viitor, nu
mai în cazul persoanelor ce 
urmau a se pensiona după 
01.03.1990, iar cei neîndrep
tățiți din acest punct de 
vedere în perioada 01.07. 
1977 — 01.03.1990 să ră- 
mînă în continuare frus
trați de drepturile respec
tive. . .

S-a simțit, deci, nevoia 
unui nou act normativ care 
să extindă, pentru trecut, 
caracterul reparator al De- 
cretului-Lege nr. 71/1990 și

ItesMa includerea stagiului 
militar in vechimea in muncă
vechea condiție restrictivă, 
aceea de a fi fost angajat, 
în urma căreia între 01.07. 
1977 — 01.03.1990 foarte 
multe persoane .(bărbați) nu 
au putut beneficia de in
cluderea perioadei de sa
tisfacere a serviciului mi
litar în calculul vechimii 
în. muncă.

începînd cu 01.03.1990 s-a 
aplicat Decretul — Lege nr. 
71/J.990, care stipulează în 
art. 18, alin, 1, că se con
sideră vechime în muncă 
și perioada cît persoana în 
cauză a îndeplinit serviciul 
militar în termen, a fost 
elev de școală militară sau 
al unui: institut de învăță- 
mînt militar superior, a fost 
concentrată, mobilizată sau 
în prizonierat”. Caracterul 
repârator al acestui act 
normativ este evident; dar 
el- are o amplitudine res
trânsă, deoarece în articolul 
său ultim prevede că are 
aplicabilitate numai înce

să înlăture astfel- ultimele 
nedreptăți în materia în 
discuție.

Legea care înlătură a-
ceste nedreptăți poartă nr. 
73/1991, ea preluînd textul 
integral conținut în Decre- 
tul-Lege nr. 71/1990, men
tioning în plus că „de acest 
drept* beneficiază șî cei 
pensionați după 01.07.1977”. 
S-a ajuns astfel la o re
glementare clară,, corectă, 
făcîndu-se lumină într-o

cu copie a livretului mili
tar sau cu orice !act elibe
rat de organele militare 
competente. Este vorba, e- 
vident, de persoanele că
rora nu li s-a luat inițial 
în calcul vechimea respec
tivă, adică de cei pensio
nați în perioada 01.07.1977 
— ’ 01.03.1990.

Ar mai fi de lămurit 
care este cuantumul dife
renței de pensie care se 
acordă la adăugarea ve
chimii folosită la stabili- 
reg. pensiei, a perioadelor 
dț stagiu militar sau a 
perioadelor cînd s-au în
deplinit alte obligații mili
tare în afara stagiului mi- 

.•titar. Acest cuantum de
pinde de vechimea în mun
că existentă la dosar. Ast
fel, dacă persoana în cauză, 
are o vechime- în calcul în
tre 30—35 de anî, la adău
garea perioadei cît a făcut 
armată cîștigă 1 la șuta din 
salariul mediu de calcul al 
pensiei pentru fiecare an 
adăugat, iar dacă vechimea 
inițială este de peste 35 de 
ani, pensionarul cîștigă 0,5 
la sută din salariul mediu 
de stabilire a pensiei pen
tru- fiecare an adăugat. A- 
ceasta în conformitate cu
normele legale de stabilire 
a unei pensii cuprinse în 
art. 12 din Legea nr. 3/ 
1977.

SOCIETATEA

1

Vinde 
care zi de 
mătoarele

COMERCIALA ROMCAMIQN I
•J
•r

S.A. DEVA

Depozitelor, nr. 17str.
în rate prin licitație publică, în fie- 
vineri, Ora 10, la sediul unității, ur-' 
mijloace de transport auto : ,ii

• 9 autobasculante R 19215 DFK
• 2 autobasculante R 12215 DFK '
• 11 autocamioane basculabile R 8133 

F—BD7
• 1
• 1
• 1
• 5
• 3
• 1
• 14 remorci 2 RPF—7
• 4 remorci izoterme 2 RPF 1
• 5 remorci furgon 2 RPF
• 1 remorca 2 RPBB 6,3
• 6
• 3
• 1
• 1
•'1

i

autocamion R 8135 F 
autocamion R 10215 F 
autofurgon izoterm R 10215 FI 
autotractoare cu șa R 10215 FS 
autotractoare cu șa R 12215 DFS 
autoremorcher TÂTRA 813 K

semiremorci port container SRTAC 
semiremorci cov. 10 ATM—2 - 
semiremorcă furgon 10 ATM—2 
semiremorcă frigorifică 12 AF 3 
remorcă Trayler 40 T

Listele se află afișate la sediul unității.
problemă atît de contro
versată.

Adăugarea perioadei sta
giului militar sau a oricărei 
perioade în care persoana 
în cauză și-a îndeplinit o- 
bligațiile militare se face 
la cerere, drepturile noi ur
mînd a se plăti cu luna ur
mătoare celei înf câte s-a 
depus la. Oficiul de Pensii 
cererea cu . un cupon de 
pensie și actul doveditor al 
perioadelor respective. Do
vada perioadelor la care 
ne referim se poate face

încheiem cu o precizare 
tot pentru pensionari: do
cumentația de adăugare a 
vechimii lă care ne refe
rim se depune în fiecare 
zi de luni sau vineri, între 
orele 8—14, la Biroul de 
lucru cu publicul al Oficiu
lui de Pensii, cohsiderînd 
oarecum lămurită proble
ma ce ne-am propus să o 
analizăm.

IOAN LUPȘA, 
Șeful Oficiului de Pensii 
din Direcția pentru Muncă 

și proiecție Socială

De asemenea* executp transporturi de mar
in trafic internațional (Germania, Olanda,furi

Grecia, Turcia, Ceho-SIovacia, Ungaria,' Siria) 
cu autovehicule tip IVECO.

Cei interesați pot obține relații suplimen
tare la sediul unității sau la telefoanele 95/ 
613030, 613031, 613013, fax 625911, telex 72317»

(943)
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ANIVERSĂRI
F W URĂRI de fericire, să- 

. Mătttte îi «La multi ani!" 
‘ pentru Marin, din partea 

prietenei. (6669)
VTNZARI- 

CUMPĂRARI .

I

i
• S.C. „Auto Prest” 

S-R.L. Deva, vinde prin 
depozitul din Deva, str. 
1 Mai. nr. 13, elemente 
de caroserie pentru 
autoturisme de tip Da- 
«ta Deva telefoane 
«23436, 618651. (6698)

a VÎND apartament cu 
,j.«t «aracre confort sporit, 2 
■Wt, 3 balcoane, boxă, e- 
„■tel t Informații Deva, tel. 
AHBM; de la oră 7 pînă la 
»a 2». (6661)

• VfND dormitor șl bi-
Mfoteeă. Orăștie, tel. 95/ 
•44867. (6641)
• .VÎND Dacia 1300, fa

bricație 1983, stare bună, 
Boșcanii Mici, nr. 84.

(6654)
• VÎND motocicletă 

nouă, înscrisă
Deva, str. Ci- 

' nr. î. (Viile Noi).
(6658)

• VIND Renault 18 Tur- 
Break fabricat 
roen VD 5, Dic- 
sție 1985. Deva.

după ora 16- 
(6659)

• VÎND apartament 2 
parter. Gojdu, De-

fttngă Sala Sporturilor).
Petroșani, tel. 
Intre orele 8— 

18, între orele 
(6660) 

1 parbriz Trabant.
_®»6. (6664)
• VÎND apartament ul- 

iMgMteal. 2 camere șl gră-
.flal pentru construcții vi- 
£« A^ftiS ®e^a’ ’reie

• VÎND stație Vermona 
Rggent 30® II (pentru in 
stromente). Deva, tel. 623732.

(6666)
• VÎND GAZ-69 cu pa-

fea «și. motor D 127. lila, 
Str, Prundului nr. 9, tel. 
848. (6668)

• VÎND urgent con vena
li HEĂ W 30. Diesel (două

. bucăți) fabricație 1987, 
respectiv 1988, 5,5 tone, ca 
COsate cu prelată. Mobilă 
Veclie, 5 piese, complet. De
va tel. 625139. (6670)
. •• VIND garsonieră eon- 
ăorf I gaze* Simeria (4200 

, Mlf sau schimb CU apar
tament 3 emuere Deva său

9

Simeria. Informații Sime- 
ria, tel, 660384, orele 16— 
20. (6675)

• VÎND apartament 3
camere Deva. Informații 
tel. 611430. (6696)

• VÎND pasă Simeria,
str, I.L. Caragiale nr. 4. 
Informații Simeria, tel. 
660732. (6681)

• VÎND urgent și con
venabil Dacia 1310. Infor
mații Simeria, str. 
Maior, nr. 2.

• VÎND casă și gTădină, 
Mintia nr. 157, tel. 628174.

(6683)
• VÎND casă, curte gră

dină, satul Zdrapțl Infor
mații familia Oprean Gheor- 
ghe, tel. 656436, după ora 
20. (6684)

• VÎND acordeon Welt- 
meister nou 80 bași. In
formații Deva, tel. 622886.

(6686)
• VÎND apartament O- 

răștie, str. Pricazulul, bl. 
28, ap. 77, parter. (6687)

• VÎND apartament Si
meria, confort sporit 4 ca
mere, bloc cărămidă, gaze, 
zugrăvit proaspăt, ocupabil 
imediat. Informații Simeria, 
tel. 661505,-orele 6—11, 15 
—18. (6692)

• VÎND caroserie ARO 
244 Diesel tapițat șl pun-

„ te. Informa» tel. 861595, 
Simeria, orele 8—11, 15— 
18. (6692)

, • VÎND garsonieră con
fort I Micro 15, bl 53. el 
3. ap, 39. Deva, str. Zam- 
firescu, bt 11, ap. 23, et 3.

(8695) 
. • VIND malaxor de a- 

> mestecat carne și mașină de 
tocat electrică (200 000 lei 

negociabil). Hunedoara, Chi- 
zid 33. (5799)

• VÎND video recorder 
Akai eu telecomandă. Hu
nedoara tel 716465. (5737)

• SCHIMB frigider Arc
tic 240 1 cu congelator 4 
—5 sertare. Orăștie, tei. 95/ 
641367. (6641)

SCHiMlAt
DE LOCUINȚE /

• SCHIMB garsonieră
confort I ultracentral eu 
apartament 2 sau 3 came
re. Relații Deva, tel. 618787, 
după ora 16. (6662)

• SCHIMB apartament
2 camere central cu garso
nieră central. Informații 
Ia bijuteria, str. Zamfires- 
cu, Deva. (6680)

OFERTE , 
DE SERVICII

o CA'uT urgent 
tîmplar priceput pen
tru confecționat și re
condiționat uși. Deva, 
612864, orele 7—20.

(6661)

*■
I

I

i

r.-’

t.

5?

Petru
(6682)

• ÎNCHIRIEZ (vînd) gar- 
sonieră confort, etaj I, cen
tral, 47 mp, posibil sediu 
•firmă. Deva tel. 614888, du
pă ora 13. <6693)

UNIVERSITATEA U DECEMBRIE" 
ALBA IULIA

Anunță, că începînd cu anul școlar 1992— 
1993. va funcțtâna la Blaj

• COLEGIUL DE VITICULTURĂ SI VI, 
NIFK SȚffi cu «tarate de 3 ani.

Ahsalvenții cafegiului var prim* diploma de 
inginer și as posibilitatea să-și continue stu
diile la facultățile de 5 ani dm cadrul institu
telor agronomice pentru a deveni ingineri di, 
plomați.

Dosarele pentru înscriere se primesc în in
tervalul 31 august$ septembrie 1992. iace- 
Wf'iWlti! se susțin (la Universitatea „1 DECEM
BRIE"* ALBA IULIA) în perioada 10—11 sep
tembrie 1992.

Ta*a de înscriere este de 1509 lei. 
Probele de concurs constau din: 
BIOLOGIE (ci. a XlI-a) 
CHIMIE ORGANICĂ(d. a'X-a)

— scris
_______ ._____ ,_____—scris

COLEGIUL DE VITICULTURĂ ȘI VINI-fi
I WAȚIE va funcționa în orașul Blaj, cursurile 
t Wnaind să fie piredute de profesori de la Uni- 
i VfteUatea „1 DECEMBRIE" ALBA IULIA, U- 

Jjniversitatea de Științe Agricole CLUJ-NAPOCA, 
j Universitatea din SIBIU, Institutul Agronomic 
\ BUCUREȘTI.
1 Relații suplimentare la Secretariatul Rec- 
l taratului, tel. 96/812230 si la S.C.V.V. Blaj, tel. 
\ 40T1O361. " (960)

Nu te voi uita niciodată! 
Lacrimi și flori bunului 
meu soț. (6694)

• CAUT femeie pentru 
menaj ușor. Deva, tel. 
614986, după ora 16. (6688)

PIERDERI
• PIERDUT act vamal,

eliberat de Vama Vîrșani, 
județul Arad, pe numele 
Martin Mircea. îl declar 
nul. (5881)

• PIERDUT legitimație
serviciu nr. 4148 din 3 oc
tombrie 1990, eliberată de 
RENEL Mintia, pe numele 
Bistrian Adina. O declar 
nulă. (6663)

• PIERDUT legitimație 
handicapat nr. 574, elibera
ți de Asociația. Handicapa- 
ților Neuromotori Deva, 
pe numele de Lazăr Pau
lina. O deelar nulă. (6689)

COMEMORĂRI
O AZI, 14 august 1992, 

se împlinește 1 an de tris
tețe și dor în suflet de 
cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna dragul nostru

ILIE PETBESCU 
Amintîrea-țl va cămine veș
nic in inimile noastre ! Te 
vom plînge mereu ! Soția 
șî copiii. (6691)

O LA 13 august 1992, 
s-au Împlinit 2 anl.de 

la trecerea in neființă a 
celui care a fost un 
minunat om,

PETRU DAN.
maistru instructor la 
Liceul Mecanic Si
mpla. Nu te vom uita 
niciodată t Soția- Luța 
și fiul Cristian. (6651)

. ... . .................. ..
• AU trecut 4 ani de la 

dispariția celui care a fost
alexanobu BAICUS 

Timpul zadarnic vrea să 
aștearnă valid uitării. Flori, 
lacrimi și amintirea veș
nic vie. Părinții și fratele.

(6677)
• REAMINTESC cu du

rere în suflet -că astăzi, 14 
august, se împlinesc £ «ni 
de când ne-a părăsit peptru 
totdeauna cel care a fost
ALEXANDRU BAlUUS

• LA 16 august 1992, 
se împlinesc 6 săptfi- 
mîni de cînd ne-a pă
răsit cel care a fost 
un minunat tată șî 
bunic,
IOAN BARBESCU, 

din Totești. Fie-i ța
rina ușoară. Familia.

(6531)

• ÎNDURERATE 
gînduri, duioase șl tris
te amintiri acum, la 
împlinirea a 6 luni de 
cînd port în suflet du
rerea despărțirii de 
cel care a fost

IOAN VAUBB 
HORVATH „ 

(OLT)
Dormi în pace, suflet 
blind și bun I Doina. 

(6656)

• CU aceeași ne
mărginită durere în 
stiflete, amintim tutu
ror celor care au cu-* 
noscut-o, că s-au scurs 
6 săptămîni de jale și 
dor de cînd ne-am des
părțit de ceă care a 
fost

VIORELA BOTA 
(VIO) 

o fiică și mamă deo
sebită, pe care nu o 
vom putea uita nici
odată., Frumusețea flo
rilor șî durerda lacri
milor noastre îți vor 
străjui mormîntul. Co
memorarea va avea 
loe sîmbătă, 15 au
gust, ora 12, la cimi
tirul catolic din str. E- 
mînescu. Familia.

(6672)

DECESE
• SOȚUL, fiul, nora și 

nepotul anunța ou adîncă 
durere înedlarea din viață 
a dragei for

FRENȚ ANA
care a fost o bună și de
votată soție, mamă și bu
nică.

înmormintarea — sîmbă
tă, 15 august, ora 13, de la 
casș mortuară la cimitirul

vom păstra în sufle
te mereu! (5882)

SOCIETATEA COMERCIALĂ ,JSARMIS“ S.A. 
Cu sediul în Deva, Piața Victoriei, nr. 3, 
vinde 1» licitație, în data de 31. 8. 1992 î 
• 2 cai în vîrstă de 5 și 7 ani 
M remorcă tractor
Obiectele licitației pot fi văzute la familia 

Șendronl Romuhiț, sat Nucșoara, nr. 253, to». 
Sălașu de Sus.

în data de 3. 9. 1992, scoate la licitație clă
dire situată In apropierea cabanei Balele, în ve
derea recuperării materialelor de construcție.

Relații supfemontare se pot obține la sediul 
societății sau la telefon «12926. (959)

F.R.E. DEVA
Angajează imediat un electrician, cu mi

nim 5 ani vechime în specialitate, pentru for
mația Orăștie.
CONDIȚII’:

• domiciliul în Orăștie
• posesor permis cmifactre categ. B, G, D»

E. (958)

COOP. MEȘTEȘUG. „DACIA." ORĂȘTIE
Vinde din stoc tuburi cinescop cu diagonala 

51 cm, din import, la prețuri avantajoase. (6311)

T ouring — A.C.R. 
Deva

Organizează următoarele excursii:

• AUSTRIA — ELVEȚIA — perioada 17. 
09. — 26.09,*92

Transport autocar. Servicii: 6 cazări cu mic 
dejun (2 la Viena, 1 Berna, 1 Lausanne, 1 Ge
neva, 1 Lucano). Preț : 155 675 Iei. ,

• AUSTRIA — FRANȚA — perioada 28. 
09. — 08.10.’92.

Transport autocar. Servicii: 6 cazări cu 
mic dejun (2 la Viena, 4 la Paris). Preț : 177 64Q

• GRECIA — perioada : 09,09 — 20.09.’92.
6 cazări Holkidiki — fără masă
1 cazare cu cină Salonic
2 cazări cu mic dejun ÂTHENA
1 cazare cu cină Salonic

Preț : 133 350 lei.

• GRECIA — perioada 2^.09. — 02.10’92.
1 cazare cu cină Salonic
3 cazări cu cine Athena
1 cazare cu cină Kalambaka

Preț: 101 850 lei.

Informații si înscrieri la A.C.R. Deva, tele
fon 612822 . . (951)

S.C. ELPRODCOMSERV S.R.L. DEVA
Organizează concurs în data de 21 august 

1992, pentru ocuparea următoarelor posturi:
• Merceolog — tehnician — pentru desfa

cerea produselor industriale, specialitate electric 
și electronic.

• Vînzător ambulant. , /
Salariul negociabil.
Relații suplimentare la telefoanele: 21816; 

126070. (957)

S.C. HAȚEGTRANS S.A. 
Anunță seoaterea la licitație a următoare-

lui autovehicule:
• Autocamion R 8 135 F — 3 buc.
• Remorci -— 13 buc.
• Remorcă furgon — 5 buc.
• Remorci Izoterme ' — 3 buc.
Licitația se va ține Ia sediul S.C. Hațeg- 

tcaas în fiecare joi, începind cu data de 2A. 68. 
1992.

Relații la telefon 95/776570, (CEC)

S.C. COMSER S.R.L. HUNEDOARA
Ctt sediul in Hunedoara, str. Revoluției, nr. 

5, distribuitor autorizat al firmei RANK'XE- 
BOX vinde din stoc cu iivrare-instalare fe se
diul beneficiarului in max. 24 ore de la lansa
rea comenzii, copiatoare, imprimante cu taser, 
faxuri, mașini electronice de scris, cepiatoare 
de planuri, btrtie format A3, A4» hîrtîe fax etc, 
toate produse ale corporației RANK XEROX, 
federal momfial In domeniu. Relații la telefoa
nele ; 95/711919, 717148.

r ' S.G. COMSER S.RJL
Cu sediul în Hunedoara, sțr. Revoluției, ar. 

5, telefoane 95/711919, 717148, angajează absol
venți de Invățămînt superior, promoția 1992, ri, 
in funcția de agenți comerciali si contabil-eco- 
nemist, (CEC)

\ ' ------- 11111 ’ -T' n'iii -U-: ’ - .- '

j COOT. MEȘTEȘUG. „DACIA" ORĂȘTIE 
, Vinde prin licitație Complexul din stațiu- 
nea Goagiu Băi, în suprafață construită de 490 
np.

’ Licitația va avea loc In data de 2 septem
brie 1992, ora 10, la sediul cooperative», dte 
Orăștie» str. G. Coșbuc, nr. 7, județul Hunedoara, 
i Informații la telefon 641845.

V

anl.de

