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— .Donau 
Liviu MWcoCr^»® neapă
rat ca o justificare ht faţa  ̂
opiniei publice hunedorene

' i\ a activităţii instituţiei dv,
ci ca un rememtor, ce a 
însemnat anul , 1992 pen
tru Garda Financiară Hu
nedoara ?

— La începutul unui nou 
an de activitate, cînd spe
ranţele se leagă de viitor, 
iar amintirile de trecut, 
făcînd o retrospectivă a 
activităţii Gărzii Finan
ciare în anul 1992, pe an
samblul Judeţului Hune
doara, aceasta poate fi ca
lificată ca bună, în spriji
nul acestei idei stă numă
rul agenţilor controlaţi, 
sancţiunile aplicate, regă
site in cuantumul amenzi
lor încasate. Pentru ca 
toate aceste aspecte să re
liefeze pe deplin activita
tea Gărzii Financiare — 
secţia Hunedoara, nu tre
buie ignorat faptul că ana 
funcţionat în cursul anului

1992 cu un număr de două
zeci de comisari.

— Garda Financiară se 
regăseşte într.o formulă de 
genul pentru oameni, îm.

noaşterea legislaţiei, fie 
de la faptul că legislaţia în 
shte este nu numai defici
tară, dar şi nefavorabilă a- 
genţilor economici.

şurate de către aceştia, pen
tru a nu mai comite aba
teri de Ia cadru! legal.

— Fără îndoială, în 
1992 au fost şi numeroase

GARDA FINANCIARĂ - Q  INSTITUŢIE ÎMPOTRIVA 
CERTAT! CU LEGHE

potriva oamenilor certaţi 
eu legile financiare. Care 
este, în general, opinia ce
lor controlaţi?

— Reacţiile acestora sînt 
dintre cele mai diverse, 
pentru câ ş i  natura umană 
este. prin esenţa ei, di
versă. Ele merg de îă re
cunoaşterea totală g  fap
tului ca au încălcat legea, 
pinâ la extrema eeaM tlţ 6 
negării faptelor sâvtrşite 
şi sancţionate da lege. |h  
ambele cazuri, motivaţiile 
pornesc fie de la necu.

Din păcate, de multe ori, 
<< sufletul elor :ontro ţi 

iau naştere sentimente de 
„v. a ine faţă je comss * 
Gărzii Financiare Se uită 
că, de fapt, comisarii nu 
sînt deeft cai care constată 
şi aplică legea. Cu ocazia 
controalelor efectuate, în 
majoritatea cazurilor, co
misarii Gărzii Financiare, 
acordă agenţilor economici 
şi consultaţii, indicîndu-le 
actele normative care regle
mentează activităţile desfă-

greutăţi. V-am ruga să vă 
referiţi ia o parte din 
acestea.

~ R te. ind * mă strict 1. 
unele greutăţi ivite in ac
tivitatea Gărzii Financiare, 
n-aş putea omite faptul că, 
în această perioadă, <•.. V- 
vita tea legislativă este deo. 
sebit de bogată şi, ca atare, 
posibilitatea de interpretare 
ş. de aplicare < legislaţie! 
est multiplă Activitatea 
Gărzii Financiare se desfă- 
şoarft pe un spaţiu întins, in 
întregul udeţ, ceea ce

necesită un mare con. 
sum de energie fizică şi 
psihică. Peste aceste as. 
pecie, de ordin obiectiv, se 

suprapun altele şi subiective, 
generate de agenţii econo
mici, de calitatea morală 
a unora, munca cu oa
menii fiind, cum se ştia 
grea şi delicată în acelaşi 
timp.

— In anul trecut, o, parte 
dintre amenzile (sancţiunile)
aplicate de Garda Finan
ciară au fost anulate de 
justiţie. Cum vă explicaţi 
această situaţie ?

— Este un fenomen com
plex, cu cauze multiple, 
în care obiectivitatea se eo- 
nexează cu subiectivitatea, 
în care plusurile şl minu
surile sînt omeneşti, refa- 
rindu-mă atît la activitatea 
Gărzii'Financiare cit şt ia 
cea a justiţiei. S-ar putea

c o r n e l  p o e n a r

(Continuare în pag. a 2-a)
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Faţa văzută şl., nevăzută a comerţului j
pe drumurile publice CO

Tranziţia la economia 
de piaţă a stimulat puter
nic dezvoltarea activită
ţilor comerciale în loca
lităţi şi în afara acesto
ra, inclusiv pe reţeaua 
drumurilor riaţignale şl 
judeţene. La intersecţii, 
îri parcări, în locuri aglo
merate, au apărut nume
roase bufete, baticuri şi 
magazine ce oferă călă
torilor prilejuri de a face

şoare un comerţ legal, 
modem şi civilizat, Con- 
sitiul Judeţean Hunedoa
ra  a organizat o amplă 
acţiune de control şt în
drumare, cu participarea 
Serviciului Urbanistic al 
Direcţiei Tehnice a Con
siliului Judeţean, Gărzii

popasuri agreabile la 
o cafea, un suc, pentru 
cumpărături diverse, In  
esenţă, este vorba de un 
lucru bun, similar cu si
tuaţia întîlnitâ pe şosele
le europene, care şi ele 
sînt împînzite de aseme
nea unităţi.

Din dorinţa ca pe dru
murile publice — care 
sînt „cartea de vizită11 a 
judeţului — să se desfă- (Continuare în pag. a 3-a} |
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In a te n |ia  c ititorilor
Pentra a fi bine Informaţi cu realităţile din 

din ţară şl din lume, asiguraţi-vă din timp 

ABONAMENTUL

LA ZIARUL „CUVÎNTUL LIBER"

Abonamentele se fac la oficiile poştale,, fac
torii poştali şi difuzorii de presă.

Costul abonamentului pe luna februarie este 
de 209 de lei, la care se adaugă taxele poştale.

In acest număr

LA NAŞTEREA POETULUI NATIONAL 
MIHAI EMINESCU

(Pag. a Il-a)

pe z?
Profesoral: — Popescule, spune-i tatălui 

tăa, sau îşi ia an meditator, sad te lasă să-ţi 
faci singur temele î...

La ieşirea din judeţ spre Alba Iulia, un buncăr frigorific aşezat pe o fun
daţie (fără autorizarea nimănui) şi... bufetul e gata!

O  CHIAR NU INTERESEAZĂ 
PE NIMENI. Piaţa de alimente 
din oraşu-l B ra ţ este departe da 
cerinţele cumpărătorilor şi pro- 
ducătorilor care îşi vtnd aici zil

nic produsele. Dl ing. Iulian Neag, 
şeful administraţiei pieţei, ne spu
nea: „Unele persoane certate cu 
disciplina sau aflate ţntr-o stare 
avansată de ebrietate distrug 
sparg geamurile halei, fură becu
rile’1. Oare cine va lua da gu
ler pe aceşti întreprinzători'', O- 
yagtndfci să plătească stric&ciu-

■ mie ? (a u .)

O VOTĂRI. La bazinul de 
înot de la Hunedoara a fost des
chis' un Bufet prin care se desfac 
sucuri, dulciuri şi cafea. Tot aici 
s-a lărgit şi baza materială, prin 
dotarea cu o bicicletă ergonomloă 
ce va fi  pusă la dispoziţiei celor 
cate practică în o tu l (S.C.)

O  PRIMA CĂSĂTORIE. Sim- 
băfă, 9 îantiotie 1993, la OficUd 
Stării Civile a l Primăriei din 
oraşul Brad s-a înregistrat ofi
cierea primei căsătorii din noul 
an. Tînăra ft frumoasa pereche 
sîn t: domnişoara Nlcoleta-Sidonia 
Rotarlu din Turda şt domnul Ma- 
rius-Păun Timandi. la  felicitările 
şi urările de bine din partea ce

lor d ra 0  le adăugăm şi pe aje 
noastre S casă de piatră şt „La 
m ulţt m l*. (A lJ.f.

O  ŞOMAJ. La biroul Forţă de 
muncă şl şomeri din Hunedoara 
sfnt tnsartţi, la această oră, 3000 
de şomeri, 6  parte dintre ei ur
mează cele trei cursuri de reo- 
rientare profesională, urnind ca, 
în Urnita posibilităţilor din unită
ţile  economico - sociale din muni
cipiu, să fie reîncadraţi în  muncă. 
(V.G.)

O  SCOS DE SUB URMĂRIRE, 
fntr-o notă publicată în ziarul 
nostru nr. 129, din ÎS octombrie 
1992, la rubrica in fractori şi in

fracţiuni", a fost prezentat ş t ca
zul dlui Gaşpttr Fiath din Hune
doara. Pentru a stabili adevărul, 
dî G.F. ne-a prezentat o adresă 
de la Procuratura Locală Hune
doara, în  care, printre altele, se 
tnată că „s-a dispus netncepetea 
urmăririi penale faţă de Dvs. 
pentru infracţiunea prevăzută de 
art. 257 Codpenal. Din actele do
sarului rezultă că nu sîn t întru
nite elementele constitutive ale 
acestei infracţiuni''. (N.T.)

•  n . P P » P . P  m  y y s t s ş t »  ş »  > . » «  f » t f «  f t . » »  > * « «

•  MA.E. UNGAR DB- 
SPRE „TRILATERALA". 
Ungaria este gata să conti
nue colaborarea între ţă
rile membre ale „trilate
ralei de Ia Visegrad** — 
organizaţie regională din 
care face parte Ungaria, Po. 
lonia, Cehia şl Slovacia — 
a anunţqt Ia conferinţa de 
presă săptămînalâ repre
zentantul M.A.E. Ungar, 
Janos Herman. In legătură 
cu afirmaţiile premierului 
ceh Vaclav Klaus care a 
pus sub semnul îndoielii

oportunitatea vechilor forme 
de cooperare regională, 
Herman a afirmat că tara 
Sa este gata să adauge a. 
cestora noi realităţi poli
tice şi geografice, relevă 
Itar-Tass.

•  ŞEFUL POLIŢIE® SE
CHESTRAT DE FOŞTI 
PUCIŞTI. Un grup de ofi
ţeri ai forţelor aeriene, a. 
flaţi în închisoare pentru 
tentativa de lovitură de 
stat de la 27 februarie, 1-aU 
sechestrat marţi pe şeful 
poliţiei militare venezue» 
liene, colonelul Ernesto 
Navarro, a anunţat postul 
de radio Caracas.

Colonelul Navarro, care
are sub supraveghere unul
din cele trei locuri unde 
sînt ţinuţi autorii puciului, 
a fost luat ostatic îa sediul 
ministerului apărării. Nu 
se ştie pentru moment 
dacă prizonierii au capturat 
şi arme.

Unul din avocaţii con
damnaţilor a afirmat câ pe 
această cale el doresc să 
facă presiuni asupra Tri
bunalului suprem care tre- 
bule să dea un verdict a. 
supra cernii lor de anu
lare a judecăţii*

Un tribunal militar spe
cial a fost însărcinat cm 
dosarele a 240 de ciVlH Şl 
militari acuzaţi dh rebe
liunea militară şi tentativa 
de lovitură de stat de la 
27—28 noiembrie. In timpsi 
insurecţiei şt-aU pierdui 
viaţa 240 de persoane.

•  LEGE PRIVIND Âfc
TRAREA a z ila n ţ il o r
IN MAREA BRlTANlEL 
Camera Comunelor a adop
tat, In c»U de-a treia şf ul
tima lectură, o nouă lege 
privind dreptul de* azil, 
menită să împiedice insta. 
Iar? jt în Marea Bilt&ol; « 
„falşilor refugiaţi".

După cum a relevat mL 
nistrul de interne, Renneth 
Ciarhe, această lege va 
permite „respingerea unor 
oameni ce ar putea sosi în 
număr prea mare (in Marea 
Britani®), adu Iad sy n.>. 
vară suplisnâati s, n i- 
< noastre publice, dtft 
nu au nici un motiv legal 
sau de altă natură să facă 
acest IttcrU".

In 1992, au fost depus# 
24500 solicitări de .iziţ 
dar nttmai Una din 20 eri 
juăiiUită* a mai spus 
Clark®.

Legea — care- va ft. tri
misă acum' Camerei Lorzi. 
Ier — a fost adoptată de 
202 de deputaţi* 242 iu 
majoritate laburişti —. vos. 
tind împotrivi, Laburiştii, 
principala forţă de opoziţia, 
opinează e i  această lege — 
care prevede printre altele 
— luarea amprentelor di
gitale pentru a se evit# 
prezentarea mai multor do
sare de un singur solici
tant, şi acordă un termen 
de două zile pentru recurs 
la o cerere respinsă — „vă 
exacerba animozităţile ra» 
siale".

. . .  ** *J » *»* « »»*«* *** M » « **,
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î Nevoia de Eminescu
| In anii ’70; în plină „e. 
J pocă de aur“, căutînd un

I mod de a se qxprima cit 
de cît liber, un sufletist 
om de cultură din Brad 

| a descoperit formula „re- 
> vistei vorbite". Inteligentă 
I şi încăpătoare formulă, 
« pe * care ne-am grăbit 
|  s.o adoptăm şi la De- 
| va. Aşa s-a năs-

I cut „Amfiteatrul artelor", 
cu periodicitatea lui lu- 

[ nară. Mi-am, amintit de 
S el acum, pentru că, la 
* fiecare început de an, 
| în jur de 15 ianuarie, aici 
! se celebra aniversarea

I naşterii lui Eminescu, Şi 
se ştie care erau pe atunci

( aniversările obligatoriu de 
celebrat cu surle şi tobe. 

. Totuşi, „Amfiteatrul arte- 
\ lor“ n.a sărbătorit nicio. 
» dată în ianuarie decît pe 
I Eminescu şi „ediţiile" a- 
'  celea s-au bucurat de cea

I mai mare audienţă, fă- 
cînd întotdeauna săli pli- 

> ne, în care publicul stă- 
I tea cucerit cîteva ceasuri, 
* chiar şi în picioare. Cu-

I cerit de .spiritul lui E- 
minescu, de bună sea-

I mă. Era aici, desigur, 
şi o frondă, un mod de 

Jj solidarizare în jurul ideii 
|  de libertate care se che- 
i ma în acele clipe Emi- 
I neşcu, era şi un mod 
J ostentativ de a opta pen-

I tru altceva decît ceea ce 
impunea oficialitatea, dar 

J era înainte ; de toate ne- 
|  voia -noastră - perpetuă, 
'  chiar dacă uneori - sub- 
|  conştientă; de Eminescu. 
* Şi e/corect şi drept să 
I spun că aceste ediţii e- 
J minesciene n-au fost nî-

I ciodată obstrucţionate de 
organele locale şi nici 

î nu ş-a impus vreodată 
|  „Amfiteatrului artelor" să 
» celebreze în paralel cele- 
|  lalte două gălăgioase a- 
* niyersări. Nu: în ianua- 
I rie, se ştia,: la „Amfitea. 
J tru“ era, prin tradiţie,

I numai Eminescu. Poate 
era din partea „organelor" 

j o slăbire, a vigilenţei (a- 
| tîţia ani la rînd ?) ori 
'  doar dezinteres, dar s-ar 
|  putea să fi fost şi un a- 
'  cord tacit. îmi place să 
I cred în ultima ipoteză.
'  Azi, într.un climat de 
I libertate ce frizează a- 
J narhia, cu televizie prin

( cablu şi o extraordinară 
proliferare a presei scrise, 

, o „revistă VQrbită" e a-

I nacronică şi nu-şi mai 
află rostul. -Mă întreb insă 

|  dacă nu şe va fi stins în 
I aceeaşi măsură şi fervoa

rea cu care altădată ne 
găseam refugiu şi ocro
tire în jurul umbrei tu. 
telare a lui Eminescu ? 
Dacă nu cumva, ujezîn 
du-i chipul pe bancnota 
de o mic, am dobîndit 
falsa certitudine că ne-am 
îndeplinit o datorie ? în
trebări retorice, bineînţe. 
Ies, căci nu e vorba de o 
datorie aici, sau nu nu
mai de datorie, ci, în pri
mul rînd, de acea nevoie 
organică de Eminescu, 
care îl încearcă pe orice 
om cît de cît cultivat, 
măcar în unele clipe ale 
vieţii.

Credinţa mea este că 
această nevoie nu poate 
să se stingă. Chiar dacă 
în anumite răstimpuri nu 
se manifestă în moduri 
aparente, nevoia do E- 
minescu a devenit de a- 
cum o constantă a spiri
tualităţii româneşti. A- 
ceasta în primul rînd pen
tru că el e mereu actual. 
A fost actual cît a trăit, 
a fost în timpul dicta
turii, actual e şi azi. Şi 
cum n-ar fi.? Să luăm 
numai puţin am inte: 
„Multe trec pe dinainte,/ 
In auz ne sună multe,/ 
Cine ţine toate minte/Si 
ar sta ■ să le asculte ?.../ 
Tu aşază.te deoparte,/ 

Regăsindu-te pe tine,/ Cînd 
cu zgomote. deşarte/Vreme 
trece, vreme vine".., în 
toată vremea ce a trecut 
şi-n vremea ce va să vie, 
el lucrează întru regăsi
rea noastră de sine. Peri- 
tru toţi laolaltă şi pentru 
fiecare dintre cei ce se ştiu 
apropia de dînsul. Numai 
astfel a putut deveni în 
timp. spiritul tutelar al 
acestui neam, cel pe care 
C. Noica îl numea „omul 
deplin". Iar Emil Ciot an, . 
scepticul întru toate pînă 
la- nihilism, — Cioran i 
se închina zicînd : „Fără 
Eminescu am fi ştiut că 
nu putem fi decît esen. 
ţial mediocri, că nu este 
ieşire din noi înşine şi 
ne-am fi adaptat perfect, 
condiţiei noastre, minore. 
Sîntem prea obligaţi faţă 
de geniul lui şi faţă de 
furburarea ce ne-a văr
sa t.o în suflet".

Cu Eminescu în spirit 
ştim deci că mediocrita
tea poate fi depăşită, pu 
tem să ne regăsim pe noi 
înşine şi să ne âflăm ros
tul. El ne va fi de-a pu
ruri necesar, precum pă. 
durilor văzduhul.

RADU CIOBANI

I \

Intru nemurire
Există o trăsătură a 

creaţiei eminesciene care 
aduce' în prim-plan- isto
ria naţională. O istorie 
care parcurge trei vîrste 

- ce evidenţiază un destin 
numai al românilor. Este 
vorba de etapa mitică a 
Daciei din „Memento mo
ri", cea eroică a statului 
naţional din „Scrisoarea 
III", perioade considerate 
prin excelenţă creatoare; 
şi o a treia — contempo
rană, Văzută ca un timp 
de criză, un timp al în
străinării în istorie („O- 
din şi poetul"). Dacia mi
tică din „Memento, mori" 
este sortită unei existen
ţe veşnice. în structura 
peisajului dacic, cu spa
ţiul ondulat —. „Munţii se 
nalţă, văi coboară"/ as
pect ce îl întilnim mai 
apoi lâ Blaga şi carâcte- 

. rizează spaţiul mioritic, 
românesc, tărîmul e stră
bătut de „fluviul cîntării" 
care se constituie într-un 
element al unei geneze 
perpetue. La răsărit se 
înalţă muntele sfînt, ax 
vertical al peisajului da
cic, mareînd, în acelaşi 
timp centrul sacru al u- 
niversului. Timpul Daciei 
nu e istoric, ci cosmic. 
Trăind’ în vîrsta mitului, 
a gîndirii originare, Da
cia nu poar tă ..în sine ger
menii distrugerii, iar de~ 
căderea ei nu poate veni 
decît din afară, adusă de 
civilizaţia istorică a Ro

mei. Victoria Romei este 
marcată de semnul unei 
fundamentale vinovăţii, 
pe care inimosul Decebal 
o transformă în acuză şl 
motiv de blestem. Intraţi 
în istorie prin înfrînge- 
rea Daciei mitice, noi sîn
tem marcaţi de o dublă 
moştenire — cea a voca
ţiei eroice romane şi cea 
a vinovăţiei tragice pe 
care Roma şi-â asumat-o 
smulgînd popoarele „bar
bare" dintr-un destin al 
lor. în „Odin şi poetul", 
Decebal gîndeşte deca
denţa moştenitorilor Ro
mei ca pe o ispăşire a 
acestei vinovăţii tragice 
şi ca o împlinire a vechiu
lui blestem dacic. Există 
însă o vîrstă a istoriei 
neamului, cînd vocaţia e- 
roică a Romei şi senti
mentul înrădăcinării în 
pămîntul dacic coexistă 
armonizate : e vîrsta eroi 
că, a „întemeietorilor de 
ţară, dătători de legi şi 
datini" evidenţiată în 
„Scrisoarea III". O isto
rie a nemuririi neamului 
românesc ,a creaţiei sale.

MINEL BODEA

„PORNI LUCEAFĂRUL
f f

Apariţia lui Eminescu 
în constelaţia eternităţii 
noastre spirituale s-a să- 
vîrşit la 15 ianuarie 1850, 
în Ţara de Sus a Buco
vinei, a cărei viziune nos
talgică l-a urmărit obse
siv, în ipostaza vitalităţii 
codrului, ca simbol al 
perenităţii acestui colţ 
r o m â n e s c  de ţa ră : 
„Săracă Ţara — de-Sus,/ 
Toată faima ţi s-a dus/ 
Acu cinci sute de ani/ 
Numai codru îmi erai.../ 
împrejur năşteau pustii,/ 

Se surpau împărăţii,/ Nea- 
murile.mbătrîneau/ Crăiile 
se treceau,/Numai codrii 
tăi creşteau..."
' Din 6M«ată vatră în- 
cîntătoftre şi legendară a 
Bucovinei, a Cernăuţilor 
în care şi-a petrecut a- 
proape 7 ani de şcolari
tate, aveau să apară pri.I
p iu O f 'C : • « i i i  u c  ţ v v i , a u -  „ m - i 'a u u u  u u u u i

tate, aveau să apară pri- cum într-o dimineaţă de
aamm a m m  a  amm a mmm a mmm a mmm a mmm â mmm a mmm a amm mmm a aamm a mmm

mele semnale ale drumu
lui pe care pornea geniul 
său poetic. După ce, sub 
impresia profundă a 
morţii bunului său profe
sor Aron Pumnul, com
pusese poezia „La mor
măitul lui Aron Pumnul", 
poetul potriveşte pe hîr- 
tie mai multe poezioare 
pe care năzuia să le tri
mită unei reviste spre 
publicare. Deşi doar la 
vîrsta de 16 ani, resursele 
interioare i-au - furnizat 
combustia necesară, cura
jului să se adreseze re
vistei „Familia", condusă 
de Iosif Vulcan. Cu o 
promptitudine de.a drep
tul premonitorie, acesta 
a publicat în numărul 
din martie 1866 poezia 
„De-aş avea", fapt despre 
care relata mai tirziu : 
,Wi-aduc şi acum aminte 

cum într-o dimineaţă de

februarie (1866 n.n.) pri
mii o scrisoare din Bu
covina, în care un tînăr 
— după cum scria — jde 
16 ani îmi trimitea' nişte 
înscrieri literare. Era tî- 
nărul Mihai Eminoviei (...) 
în entuziasmul meu, gră
bii să prezint în numă
rul cel mai de aproape 
publicului pe Eminescu..*" 

înainte de a pleca spre 
necuprinsele zări ale . u- 
luitoarei.sale existenţe ar

tistice, gîndul marelui poet 
face un ultim popas „La 
Bucovina", exprimat în 
versuri ce vibrează şi azi 
cu forţă profetică, irezis
tibilă şi copleşitoare : ;. 
„Ochiul îmi sclipeşte, ge
nele-mi sunt pline,/ Inima 
mi-e grea,/;..cînd gîndesc 
la tine,/Bucovina mea !“

Prof. DUMITRU SUSAN 
Deva

La naşterea poetului 
naţional Mihai Eminescu

CUGETĂRI

•  „Iubirea dc ţară e 
pururea şi pretutindenea 
iubirea trecutului; pa
tria vine de la cuyîntul 
pater şi numai oamenii 
care ţin ia instituţiile 
părinţilor lor, la petecul 
de pămrnt sfinţit de. sîh. 
gele părinţilor, pot fi 
patrioţi".

•  „Oamenii nu se 
deosebesc atît prin ceea 
ce zic, cît prin ceea ce 
fac".

•  „Numai dacă vrc. 
mea ar sta locului, am 
putea vedea lămurit ce-i 
etern".

•  „Educaţia e cultura 
caracterului, cultura e 
educaţia minţii".

•  „Stejarul nu creşte 
pretutindenea ; buruieni
le, în tot locul".

•  „Intre caracter şi 
inteligenţă n-ar trebui să 
existe alegere".

•  „Orice bun cetăţean
are datoria de a se o- 
cupa de viitorul patriei 
sale". .

Selecţie de 
ILIE LEA1IIJ

PRIN FAX DE LA 
PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIONALE 

ROMANE

A P E L

adresat Preşedintelui României, Guvernului, 
Parlamentului, partidelor politice şi întregului 

popor român

In perioada 15—17 ianuarie a.c. se va desfăşura la 
Braşov Congresul al 111-lea al UDMR, care prin progra
mul şi scopurile ce şi le propune constituie încă o dovadă 
de sfidare a unităţii şi demnităţii poporului român.

După evenimentele din decembrie 1989, UDMR a 
desfăşurat numeroase acţiuni concertate antiromâneşti 
dintre care le reamintim pe cele din Covasna şi Harghita, 
din martie 1990 de la Tîrgu Mureş, intenţia de înfiinţare 
a Ţării Secuilor la sfîrşitul anului 1991, declaraţia de 
autonomie şi jurămîntul faţă de patria mamă adoptate 
la Cluj-Napoca în octombrie 1992. Profitînd de lipsa de 
fermitate în aplicarea -Constituţiei României şi a legilor 
statului român, de faptul că după declaraţia de la Cluj- 
Napoca, Parlamentul nu a adoptat nici o hotărîre, UDMR, 
aplicînd consecvent metoda „pas cu pas", va aborda la 
Congresul de la Braşov un Program de autoguvernare pe 
criterii etnice. Acest program urmăreşte în prima, etapă 
federalizarea României şi ulterior dezmembrarea ţării, 
fie printr.Un război civil, fie ca urmare a unui dictat in- 
ternaţionai.

Este limpede că acţiunile UDMR sînt sincronizate 
cu cele ale guvernului de la Budapesta, unde a fost 
constituit, în secret, „Consiliul de administraţie al Tran
silvaniei". Situaţia din ţară şi cea externă fiind mult mai 
periculoasă decît cea din anul 1940, cînd a fost sfîrteeat te
ritoriul României.

Programul de autonomie al UDMR este un act profund 
anticonstituţional şi în contradicţie cu reglementările in
ternaţionale privind drepturile omului.

Ţinînd seama de faptul că la Congresul al IlI-Iea al 
UDMR va fi dezbătut programul pentru realizarea auto. 
nomiei teritoriale, Partidul Unităţii Naţionale Române 
apelează la Preşedintele României, Ia Guvern, la Parla
ment şi la partidele politice, solicitîndu.le următoarele:

1. Să-şi exprime tranşant poziţia fată de acţiunile 
UDMR.

2. Să nu participe la Congresul UDMR de la Braşov, 
apreciind că cei care vor participa la Congresul UDMR 
sprijină în fapt dezmembrarea României.

3. Să se întrunească, de urgenţă. Consiliul Suprem de 
Apărare a ţării.

4. Să fie convocat Parlamentul României în sesiune 
extraordinară pentru a dezbate situaţia existentă şi a 
hotărî scoaterea în afara legii a UDMR, care a încălcat 
Constituţia ţării şi Legea privind siguranţa naţională.

5. Să fie suspendate emisiunile UDMR la radio şi 
televiziune. Nici un partida Politic nu are rezervate ore 
de emisie în afară de UDMR. Este inadmisibil ca pe banii 
şi cu mijloacele poporului român, să se îngăduie UDMR- 
ului să ducă o politică ântiromâncască.

De altfel, politica „delimitărilor", „retractărilor" şi 
„ofertelor, politice" cu care, de fiecare dată, UDMR în
cearcă să-şi salveze gesturile şi comportamentele antiro. 
mâneşti a devenit o practică ridicolă a acestei formaţiuni 
politice etnice. ;

Dacă într-adevăr nu urmăreşte dezmembrarea Româ
niei şi dacă nu are scopuri antiromâneşti, UDMR are în 
faţă, la Congresul de la Braşov, o . şansă istorică : să se - 
autodizolve. Printr.o asemenea hotărîre s.ar elimina de
finitiv sursa conflictelor interetnice din România şi pe
ricolul declanşării unui război civil în ţara noastră.

Facem un apel către toţi cetăţenii români, aparţinînd 
minorităţii maghiarofone, pentru a-şi exprima public po. 
ziţia faţă dc acţiunile anticonstituţionale ale UDMR.

Ne aflăm într.un moment istoric de cumpănă, cînd 
forţele politice româneşti trebuie să dea dovadă de 
coeziune şi unitate, pentru a apăra interesele neamului 
românesc, statul naţional unitar român, suveran, inde. 
pendent şi indivizibil.

Preşedinte al
PARTIDLLI I LNITÂŢII NAŢIONALE ROMÂNE, 

GHEORGIIE FUNAR

Garda F inanciară —  o in s t itu ţ ie  
im potriva celor

(Urmare din pag. 1)

ca acest fapt, în foarte 
puţine cazuri, să fie impu
tat Gărzii Financiare, însă 
el este mai degrabă o con
secinţă a modului de lu 
cru al agenţilor economici, 
care ,de : foarte multe ori, 
prezintă acte şi documente 
în justiţie şi nu comisari
lor Gărzii Financiare, cînd 
aceştia sînt în control. în 
altă ordine de idei, aşa 
cum spuneam, şînteni într.o 
perioadă în care • aplicarea 
legislaţiei este susceptibilă 
cje multiple interpretări şi 
de aici concluzii diferite.

— Dincolo de ceea ce a

fost în 1992, ce v.aţi pro
pus pentru anul 1993 ?
■ — Nimic nu este perfect, 

doar supus perfecţiunii. A- 
ceasta este icleea de la care 
pornim la începutul aces
tui an, de care se leagă 
toate speranţele şi dezide
ratele noastre. Ce ne pro
punem ? în primul rînd un 
an mai bun, în care să 
înregistrăm un salt calita
tiv în activitatea noastră, 
în al doilea rînd şi nu în 
ultimul, ne dorim ea, prin 
îot ceeâ ce vom face, Garda 
Financiară să devină o in
stituţie puternică, stimată şi 
apreciată, să şi realizeze pe 
deplin menirea în condi
ţiile legii. , ^ - a r .



CUViNTUl LIBER

TRENUL NU  IA R T Ă !
Anul 1992, un an cu mul

te griji, nu a fost cu nimic 
mai prejos şi prin numă
rul mare de evenimente 
dramatice petrecute pe li
nia ferată. Numai în jude
ţul Hunedoara au fost con
semnate 40 de accidente, 
dintre care 34 mortale, res
tul cu urmări extrem de 
grave. Cu numărul cel mal 
mare de asemenea eveni
mente se înregistrează gă

rile Deva — 15, Petroşani 
— 13, S im eria— 9.

Printre cauzele care au 
generat numărul mare de 
accidente se enumeră al
coolul, neatenţia, graba, şi 
nu în ultimă instanţă, ne- 
anunţarea trenului în timp 
util care să permită orien
tarea călătorilor la peroane.

Atenţie, deci, trenul nu 
iartă !

CORNEL POENAR

în spatele bufetului
Bufetul privatizat „Silva- 

na" din Călan. Localul era 
plin de clienţi, de fum şi 
de zarvă, cum îi şade bi
ne unui asemenea local, 

numit şi de pierzanie. Clienţi 
de toate vîrstele şi de toa
te felurile. La o masă stă
teau Adrian Munteanu, A- 
tila Tudor şi minorul Doi
nei Munteanu, iar la o al
tă masă, Constantin Mun
teanu şi nevastă-sa. La un 
moment dat, uşa de la in
trare s-a dat de perete şi 
în pragul ei a apărut o 
altă pereche. Perechea s-a 
oprit în mijlocul localului 
şi femeia a zis cu voce ta
re :

— Eu voi fi primarul o- 
raşului, aşa că dau de băut' 
la toată lumea !

Cei din bufet s-au uitat 
la ea cu ochii mari şi au 
observat că noua venită se 
cam clătina pe picioare, 
fiind serios ciupită de naş 
de alcoolul băut, probabil, 
în altă parte. Dar n-au bă
gat-o în ,seamă. Doar cei 
trei de la masă n-au scă
pat-o din coada ochilor. 
După o altă bucată de vre
me A.M. a zis, tot cu glas 
puternic:

— Bărbate, mă duc pînă 
afară să mă...

Urechile celor trei, evi
dent ciulite, au auzit vor
bele femeii şi ei s-au pri
vit semnificativ. Cînd A.M. 
a ieşit pe uşă, în noapte, 
A. Munteanu s-a luat du

pă ea. Pe urmele lui s-a 
strecurat apoi T. Atila, a- 
poi minorul D. Munteanu. 
Băieţaşul i-a găsit pe cei 
doi prăbuşiţi peste femeie, 
unul o ţinea de mîini, ce
lălalt avea altă treabă. A. 
M. se zbătea, dar nu cine 
ştie ce. Mai apoi cei doi 
au schimbat locurile, după 
care l-au invitat şi pe mi
nor să le urmeze exem
plul. Constantin Muntea
nu, bănuind ce se petrece 
în spatele bufetului, şi-a 
părăsit nevasta ̂ şi s-a dus 
să se înfrupte şi el. Ceea 
ce a şi făcut. Cînd era în 
plină „activitate" la faţa 
locului a sosit soţia lui şi 
a întrebat, fără rost întru- 
cît lucrurile erau foarte 
clare :

— Ce faceţi voi aici ?
Bineînţeles că toţi cei ce 

au luat parte la violul co
lectiv s-au risipit în noap
te precum potîrnichile cînd 
aud lătrat de cîine. Poli
ţia însă i-a găsit, mai pu
ţin pe Adrian Munteanu 
care a dispărut pentru mo
ment. Nu există însă nici 
o îndoială că va fi depis
tat şi colegii de amor vor 
da socoteală pentru ceea' ce 
au săvîrşit. O nedumerire 
se ridică, totuşi: oare ce
le de mai sus se întîmplau 
dacă A.M. nu ar fi fost 
ciupită de nas de alcool ? 
înclinăm să credem că pu
ţin probabil.

TRAIAN BONDOR
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NOU !
TRENURILE EXPRES ,BANAT"

. Doriţi să faceţi o călătorie agreabilă v- . 
rapidă pe distanţa Timişoara Nord — Cluj-1 
Napoca, cu opriri în staţiile Arad, Deva, Si- ■  
meria şi Alba Iulia ?

Folosiţi cu încredere trenurile expres |
i con- a 
(1412>1

—  I
,BANAT", care au un confort sporit şi con- 
ditii civilizate de călătorie !

SOCIETATEA COMERCIALA REMPES 
S.A. DEVA

Cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. b
Scoate la licitaţie în data de 15.2.1993 mij

loace fixe casate.
în cazul cînd mijloacele fixe nu se adjudecă 

la această dată, licitaţia se organizează peste 15 
zile calendaristice.

Lista mijloacelor fixe se află la sediul S.C. 
REMPES S.A., biroul Mecâno-Energetic.

Informaţii suplimentare la telefon 621273, 
[interior 170. (20)

SOCIETATE COMERCIALĂ 
DE CONSTRUCŢII, CU FILIALA ÎN 

GERMANIA
Angajează muncitori constructori în mese

riile : dulgheri, zidari, fierar-betonişti, maca
ragii autorizaţi pentru macarale turn şi maca
rale mobile.

Cei interesaţi vor trimite datele personale 
şi lucrările executate în ultimii cinci ani, pe 
unităţi, la C.P. 381 Cluj-Napoca.

Fiecare solicitant va primi răspuns în ter
men de 30 de zile, (1386)

Faţa văzută şi... nevăzută a comerţului 
pe drumurile publice (I)

"i 1
I ) 
I

V

(Urmare din pag. 1)

Financiare, secţiilor de 
drumuri naţionale şi ju
deţene, Filialei Judeţerie . 
de Reţele Electrice, Cen
trului Judeţean de Me
dicină Preventivă, Ser
viciului Circulaţie al Po
liţiei judeţului Hunedoa
ra. La acţiune au fost in
vitate presa şi televiziu
nea locală..

Redăm mai jos cîteva 
aspecte şi concluzii preli
minare de la controlul 
efectuat pe traseul Aurel 
Vlaicu — Deva (D.N.7).

„Bun venit în 
judeţul Hunedoara !"

O frumoasă parcare 
semnalează intrarea în 
judeţul nostru dinspre Al
ba Iulia pe Drumul Na
ţional nr. 7. Alături de 
parcare, popasul turistic 
aparţinînd S.C. „Mureşul1' 
Pasc" S.N.C. ne urează 
„bun venit" cu o ofertă 
generoasă de băuturi, su
curi şi ţigări* străine. Din
colo de aparenţa lucitoa
re a ambalajelor, în „fa
ţa nevăzută" a popasului 
tronează lipsa condiţiilor 
de igienă ce duce la sus
pendarea autorizaţiei sa
nitare de funcţionare, un 
ăonton electric cu sigiliul 
metrologic rupt, bere al
terată şi îngheţată în
magazie, lipsa apei cu
rente etc.

Vizavi de acest popas, 
la ieşirea din judeţ spre 
Alba Iulia, un buncăr 
frigorific aşezat pe o fun
daţie şi o anexă din 
B.C.A. constituie „popa
sul" de pe sensul opus 
de circulaţie care este în
chis. Mai tîrziu, la ade
văratul popas „Izvorul 
rece" vom afla că acest 
buncăr devenit bufet le 
aparţine, că nu este auto
rizat de nimeni şi că în 
prezent nu funcţionează.

S.C. Itai „Izvorul rece" 
S.R.L., patron Florea Ra
du, gestionează popasul 
cu acelaşi nume- Deşi 
este o unitate cu tradiţie 
pe traseele turistice, nu 
dispune de apă curentă

ii

1 !!

90 kg.de burtă de 
vită, aruncată în sp i- 
tele magaziilor, dar 
fără acte de scoatere 
din consum. In local 
se oferea clienţilor... 
ciorbă de burtă.

O mulţime de eti
chete de preţuri care 
diferă... la aceleaşi pro
duse.

(se lucra la dezgheţarea 
instalaţiei), dar nici de 
dezinfectant pentru pa
hare şi veselă,

O plăcută surpriză în- 
tîlnim înainte de intersec
ţia cu drumul judeţean 
spre Geoagiu, la S.C. 
„Azur" SRL (lîngă ferma 
de hamei). O construcţie 
autorizată, cochetă, cu o 
linie arhitectonică mo
dernă, bine mobilată şi 
aprovizionată, curată, cu 
mărfuri al căror preţ e- 
ra corect calculat. Dova
dă că se poate desfăşura 
şi pe drumurile naţionale 
un comerţ modern, civili
zat. . '

Atenţie la pasaj !
în schimb, la doi paşi, 

în plină intersecţie cu 
-drumul ce duce la Geoa
giu Băi, lîngă pasajul de 
cale ferată, S.Ci „Pasa
jul" Inipex SRL, etalează 
numeroase nereguli, în
tre care o cutie plină cu 
etichete de preţuri care 
diferă (pentru acelaşi tip 
de produs fiind menţio
nate diferite preţuri), o 
bucătărie cu o stare de 
igienă mai mult decît în
doielnică şi, în spatele 
magaziilor... cinci saci de 
polietilenă plini cu burtă 
de vită (99 kg), pe care 
Ioan Ştefănie, unul din
tre patroni, susţine că a 
aruncat-o, nemaifiind 
corespunzătoare, dar a 
uitat să.i facă 
scoatere din consum, 
în local se afla, 
consum... ciorbă de bur
tă !

Şi, în plină succesiune 
a contrastelor, la intrarea 
în Orăştie, oprim la S.C. 
„Caravanele" Impex SRL, 
un popas care, pentru 
doua oară pe acest traseu, 
face dovada că se poate 
„intra în Europa" şi pe 
drumurile publice. Co
chet, elegant, bine apro
vizionat, în respect faţă 
de regulile de igienă, cu 
un personal manierat, 
„Caravanele" este un loc 
unde merită să opreşti.

Nu acelaşi lucru poţi 
spune despre popasul S.C

„Cireşica" Serv Alimpex 
SRL, mic, înghesuit, ne
primitor, cu un tablou e- 
lectric cu contorul inten
ţionat deteriorat pentru 
a ascunde frauda de cu
rent electric. Un şoricel, 
care poate „ştia. cava", a 
rămas electrocutat printre 
firele din tablou..

Problema de muncă,
problemă de viaţă
Lă două dintre unităţile 

controlate vînzătoarele ca
re se aflau la tejghea e- 
rau angajate „de probă". 
Am aflat apoi că se prac
tică şi în alte părţi sis
temul de a angaja în 
posturi de barmane fete 
din rîndul şomerilor, cu 
maximum 10 000 de lei 
pe lună, pe care patronii 
le ţin angajate între 
două luni („Cireşica") şi 
patru luni (Popasul „Ţă
răncuţa" — Simeria Ve
che). Ar trebui verificată 
legalitatea unor astfel de 
încadrări, mai ales în pri
vinţa raportului dintre 
munca prestată şi respec
tarea drepturilor salaria
ţilor.

Concluzii preliminare
Este imposibil de cu

prins într-un singur arti
col aspectele controlate, 
încercăm o sumară

zentare a aspectelor gene
rale constatate:

•  majoritatea construe- 
ţiilor de pe raza drumu
rilor naţionale controla
te nu sînt autorizate sau 
şi-au depăşit substanţial 
autorizaţiile iniţiale, prifi ( 
construcţii ulterioare :

•  mplta unităţi şi-au l.
depăşit obiectul de acti- , 

vitate, desfac şi mărfuri in
dustriale, nu prezintă e- i 
chipamente de protecţie 
sanitară, nu .dispun de 
apă curentă, de dezinfec- I 
tanţi pentru veselă, iar 
personalul nu are carne
tele de sănătate ; . 1

•  majoritatea bufete- |
lor de la drumurile na
ţionale nu au amenajate ! 
parcări corespunzătoare 
cu normele de siguranţă -. 
a circulaţiei, expunînd ia 
pericole pe cei ce popo
sesc aici. |

*
Sînt doar cîteva con- - 

statări în alb-negru din- 
tr-o zi de activitate a co
lectivelor de control. Sco
pul acţiunii a fost nu de 
a descuraja comerţul de 
pe drumurile naţionale, 
ci .dimpotrivă, de a-1 dez
volta, de a-1 ridica la ni

velul cerinţelor normale a- 
le comerţului legal, mo
dern şi civilizat oriunde 

desfăşura ei

Tablou electric deteriorat, contorul blocat şt.„ un 
şoricel electrocutat între fire! Foto PA VEL I.AZA ,
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a n iv e r s a r i

•  LA aniversarea celor
25 de primăveri, urăm iu
bitei noastre Lenuţa Ghe- 
ban din Băiţa zile senine, 
sănătate şi „La mulţi ani!“. 
Soţul şi fiul, (1540)

VtNZARI —
CUMPĂRĂRI

«•****»*»**••»**.**»*♦»*»***

•  SC Imprimex SRL 
Deva vinde maşini de 
spălat Automatic şi 
Alba Lux, toate tipu
rile. Informaţii tel. 
615062, 615934. (1550)

' ţdţo* ******> * »-*» '* *

•  VÎND mobilă cameră
combinată „Canix“, dulap 
cu două uşi, bibliotecă. Tel 
615737. (1571)

•  VÎND camionetă WLT 
295 D 1986, capacitate 1,5 t x 
28 mc, Orăştie, 647254.

(1561)
•  VÎND apartament 4 

camere, gaz. Tel. 613244.
(1562)

•  VÎND casă în Rapolt,
nr. 90, central, anexe, cu
rent trifazic. Informaţii Si- 
meria, tel. 661467, după 
ora 17. (1547)

•  CUMPĂR garsonieră, 
lei sau valută. Tel. 614145.

(1559)
•  VÎND convenabil casă 

In Simeria. Tel. 623409.
(1579)

♦  -CUMPĂR aparta- 
n : i t  2—3 camere 
î» Orăştie, sau schimb 
cu garsonieră, confort 
sporit în str. Pricazu
lui, nr. 55, ap. 10. 
Orăştie tel, 647254.

(1548)

•  VÎND convenabil spa
ţiu comercial, Orăştie, str. 
Pricazului, zona pieţei, in
formaţii în str. I. Creangă, 
la chioşcul SC Flora, zil
nic orele 6—16. (1557)

•  CUMPĂR butelie nor
mală. Ofer 35 000 lei. Asigur 
transportul de ia domiciliu. 
Orăştie, tel. 095/641133.

(1556)
•  CUMPĂR urgent fo-

rinţi şi valută vest. Deva, 
tel. 613045, 613239. (1589)

•  VÎND apartament 4
calbere, zona piaţă — auto- 
gară, Deva sau schimb cu 
apartament 2 camere, cum
păr Dacia 500 Lăstun. Tel. 
617344, (1591)

0 VÎND vacă cu viţel,
. şsie săptămîni. Bîrsău. 104. 
tel. 667255. (1592)

•  CUMPĂR mărci, dolari,
forinţi, ofertă serioasă. Der 
va* tel, 625493, 023488,
614156. (1593)

•  VÎND Skoda S—100,
stare foarte bună. Deva, 
tel. 623955. (1594)

•  VÎND garaj demonta
t a ,  Tel. 61105*. 0595)

0 -  VÎND apartam ent : 2 
caw re , bl. 22, preţ nego
c ia ta , Brad. Reiaţii tel. 
655633. (1593)
. •  VÎND cutie de • viteze, 

planetare originale Franţa, 
pentru Oftrit* punte faţă 
c o m e tă  Daria. Tril 629731.

(1664)
•  VÎND Talbot Matra,

sau schimb cu Dacia 1300 
break. Deva, tel. 614267, 
622311. (1608)

•  VÎND televizor alb- 
negru Olt 214, fabricaţie 
19®0. Deva, tel. 628750.

(1605)

•  VÎND apartament 2
camere, sau schimb cu casă, 
maximum 50 km în împre
jurimile Devei, posibilităţi 
navetă. Deva, Scărişoară, 
nr. 10, bl. .16, sc. 3, et. 2, 
ap. 51. ,  (1603)

•  SC Rial Deva vinde
frigidere 240 I, sticle de li
tru şi sfert, lăzi, noi, la 
preţuri avantajoase, Tel. 
612829. (1607)

•  VÎND magnetofon Phi
lips N 4419 Hunedoara, str. 
Cerbului, bl. 1/7, ap. 47, 
după ora 16. (1260)

•  VÎND 15 oi, preţ ne
gociabil. Răcăştie 56, după 
ora 15. (1202)

•  VÎND Dacia 1310. In.
formaţii Peştişu Mare, nr. 
307. _ (1264)

•  VÎND Mercedes 200
D, stare bună. Deva tel. 
614469, 628040. (1583)

•  S.C. ARDELEAN
vinde din stoc urmă
toarele : frigidere, ma
şini spălat, maşini cu
sut, încălţăminte, de
tergenţi, hîrtie igienică 
49 lei/buc., zahăr şi 
alte produse. Dorim să 
închiriem apartament 
Ia parter sau casă în 
oraşele din ţară. In
formaţii la magazinul 
Ardelean din Deva, str. 
Horia, nr. 172, telefon 
618879. (1498)

•  SC ALFAR SA A-
RAD SERE, str. Zi- 
mandului, n- 3, oferă 
răsaduri îe  ornate — 
plante mamă. sau re- 
picate, soi .in mare 
productivitate ţi foarte 
timpurii —-provenien
ţă Olanda. Se p-irr.es: 
comenzi prin magazi
nul nostru 49 din De
va, bdul Libertăţii, bl 
L-2, tel. ol.ri-f; şi ma 
gazin 5 i :i bJul 1 
Decembrie, bl. A, tel. 
612981. Informafai su
plimente.’e I.. Sere A- 
rad, tel, 0966/34512 
35601, 35701, interior 
165, sau 153. (1536)

PIERDERI
•  PIERDUT diplomă se

ria E, nr. 27216 eliberată 
de Grupul Şcolar Energetic 
Deva pe numele Bulugeana 
Al. Dumitru. Se declară 
nulă, (1587)

•  PIERDUT legitimaţie 
veteran de război pe nu
mele Tegzeş Paul. Se de
clară nulă.

•  PIERDUT legitimaţie
serviciu eliberata de Aba
torul Şoimuş pe numele 
Baluş Paraschiva. Se de
clară nulă. (1606)

. •  PIERDUT legitimaţie 
3757 eliberată de Renel 
Mintia pe n urnele . Morar 
Marius Se declară nulă.

(1605)
•  PIERDUT legitimaţie 

veteran de război pe nu
mele Popa Josin din Ban- 
potoe. Se declară rtulă.

ÎNCHIRIERI
•  OFER spre închiriere

casă, ultracentrală, pentru 
privatizaţi. . Deva, -• te i 
617330. (1555)

•  CAUT pentru inchi-
, rial apartament* sad gar
sonieră. Deva, 'te l 615702, 
orele 17—21. (1582)

0  OFER spre fttcWrto-e 
apartament 2 camere, Goj- 
du, valută. Tel. 627190.

(1611)

nt LOCUI VI f

•  SCHIMB garsonieră, 
confort I, eu apartament 
2—3 camere, exclus Mi

cro 6—7. Hunedoara, Cor- 
vin, 16, G 1/129. * (1585)

•  SCHIMB apartament 
2 camere, proprietate, zonă 
Progresului, cu două gar
soniere, exclus Dacia, Mi
cro 15, Deva, tel. 614156.

(1588)

•  SCHIMB apartament 2
camere, Orăştie, cu similar 
Deva, exclus Dacia, Micro 
15. Tel. 613271. (1588)

OFERTE 
DE SERVICII

•  SG LEGUME — 
FRUCTE SA BRAD 
organizează CONCURS 
pentru ocuparea unui 
post de CONTABIL 
ŞEF. Condiţii Conform 
Legii 82/1991. Con
cursul va avea loc în 
data de 20. 1. 1993 fa 
sediul societăţii. Infor
maţii la tei. 651530.

(1549)

•  UN SCHIMB VA
LUTAR AVANTAJOS 
îl realizaţi numai la 
CASA DE SCHIMB

VALUTAR„GARANT“ 
Se oferă clienţilor pre
mii deosebite în lei, 
pentru principalele va
lute. Vă aşteptăm la 
sediul nostru din bdul 
Deeebal, bloc P, par
ter, Deva. (1109)

•  AUTORIZAT, ofer
ambianţă muzicală, mu
zică de calitate, la nunţi, 
botezuri, banchete. Deva, 
tel. 613045. (1589)

•  EXCURSIE în Polo
nia cu autocar confortabil, 
organizează SC Transco- 
lect SRL Orăştie (Cazan 
Cornel). Plecarea în ziua 
de 20 ianuarie, din faţa 
Hotelului Sarmis. înscrieri 
la tel. 641869, Orăştie şi 
620050 Deva, (1599)

•  ANGAJĂM şofer. De
va, bdul Bălcescu, bl. 24 
A, sc. B, ap. 15. (1601)

•  SC Naghi & Zsok 
Deva angajează de ur
genţă CROITOR cu o 
vechime de minim 2 
ani în specialitate. Re
laţii Ia sediul firmei 
din str. Mihai Viteazul 
nr. 112 sau tel. 616190.

(1152)

•  INCOTA Atlas Retsen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ruta Sibiu — Deva — Praga
— Nurnberg — Ileilbronn
— Stuttgart, în 20 şi 27
ianuarie 1993, Informaţii 
şi înscrieri la tel. 618882, 
orele 16—21. (1135)

DIVERSE

•  CU autorizaţia 7082f 
15. 6. 1992 emisă de Con
siliul Judeţean Hunedoara 
s-a deschis âctivittieja in
' dependentă reprezentată 
pekt do rea Ana Rodica 
«fot Deva, Al. Pârii, bl. K 
2/34, avînd că obiect de 
ariivitate comercializare 
flori şl coroane. (1156)

. 0  CU autorizaţia 7167/ 
6. 7. 1992 atinsă de Con- 
silial Judeţean Hune
doara s-a deschis activita
te» independentă reprezen
tată prin Fraier Terezia 
din Dsv», str. Oituz, nr. 8, 
avîmf ca obiect de activi
tate producere şi desfacere 
produse de patiserie, lan- 
^oşi, răcoritoare. (1570)

•  SC Căciulescu aduce 
mulţumiri Poliţiei munici
piului Hunedoara, prin (Set 
doi subofiţeri Certejan Da
niel şi Gote» Ovidiu, care 
au dat dovadă de profesio
nalism în prinderea celor 
doi făptaşi care au încercat 
să sustragă valori şi bu
nuri materiale. (1258)

COMEMORĂRI

•  FAMILIA reamin
teşte tuturor celor ca
re l-au cunoscut, că se 
împlinesc şase luni, de 
la trecerea în nefiinţă, 
a bunului nostru soţ, 
tată, socru şi bunic

IOAN RADOVICI 
din Hunedoara. Dum
nezeu să te odihnească 
în pace! Familia.

(1575)

•  PIOS omagiu ce
lei care a fost 
LUCREŢIA ONESCU 
suflet nobil şi carita
bil, la împlinirea unui 
an de la trecerea în 
eternitate. Parastasul 
va avea loc la Ca
tedrala „Sfîntul Ni- 
colae" din Deva, str. 
A. Iancu, în ziua de 
sîmbătă, 16 ianuarie 
1993, ora 11. Familia 
Glodeanu şi fiul Mar
cel. (1610)

•  TRISTA şi neuitată 
va rămtne ziua de 10 ia
nuarie 1993, cînd cea mai 
bună şi dragă soţie

LAURA MONE 
m.a părăsit pentru totdea
una. Cu această ocazie 
transmit cele mai sincere 
mulţumiri rudelor, oci
nilor .prietenilor şi tuturor 
care au participat la cere
monia înmormîntării, cit
şi celor care au cunoscut-o, 
dar nu au participat la 
această ceremonie. Odih
neşte te în pace suflet 
scump şt drag. Soţul tău 

Sică nu te va uita niciodată.
(1261)

DECESE

•  MĂTUŞĂ Elena, un
chiul Gaşpar, verişoarele 
Dana şi Marinela aduc un 
ultim omagiu celui caro a 
fost

IULIAN BOUREAN
om cu suflet curat, a că
rui dispariţie prematură 
ne-a întristat pe toţi. Dum
nezeu să-l odihnească în 
pace. (1597)

•  FAMILIA îndolia
tă anunţă încetarea 
din viaţă a celui care 
a fost un bun soţ, ta
tă şi bunic

TRAI AN BALAN 
înmormântarea —  
sîmbătă ora 12 ia ci
mitirul de pe str. E- 
mineseu. (1614)

•  SOŢIA Demea Ioa
na anunţă eu adincă 
durere decesul ceTui 
care a fost

DEMEA DAVID
înhumarea — sîmbă

tă, 16 ianuarie, ora 
13, de Ia casa mortua
ră, la cimitirul Bejan.

Nu te voi uita nicio
dată scumpul meu r 

(1433)

•  COPIII cu familii
le deplîng moartea mi
nunatului lor tată, so
cru şi bunic, cel care a 
fost

DEMEA DAVID
Nu îl vom uita nici

odată ! (1433)

SOCIETATEA COMERCIALA „VINALCOOL“ 
DEVA SA

Cu sediul In municipiul Deva.
Bd. 22 Decembrie, bl. 42 — parter.

ORGANIZEAZĂ în data de 1 februarie 1093 
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
DE ŞOFER.

Condiţii:
— vechime minim 8 ani în funcţia de şo

fer ;
— domiciliul stabil în Deva;
— să posede următoarele categorii de per

mis conducere : B, C, D şi E.
înscrierile se fac la sediul societăţii pînă la 

data de 27 ianuarie 1993.
Salarizarea se face conform legislaţiei in 

vigoare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la 

sediul societăţii si la tel. 625882. I
Livrează din stoc lichid de frină import — j

|  SC „DECEBAL" SA
J (Industria Cărnii) |
I Cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 8 .
! Vinde prin licitaţie mijloace fixe propuse I 
|  la casare. t
* Licitaţia va avea loc în ziua de 27 ianuarie j
|  1993, ora 10, Ia sediul unităţii.' I
J Relaţii suplimentare la tel. 611760, 611761, » 
J 611762. (30) |

! SOCIETATEA COMERCIALA „REFRACTARA" j 
I SA BARU MARE j
? V INDE LA LICITAŢIE |
|  Utilaje aprobate pentru casare în condiţiile i
* Decretului lege nr. 50/1990. î
|  Lista cuprinde fonduri fixe din categoriile |
* 3, 4* 5, 6 şf 9 şi poate fi consultată la sediul se- «
j cietăţii din comuna Baru. |
î Licitaţia va avea loc la data de 1 februarie [ 
11993, ora 10, ta sediul unităţii şi se va relua in f 
j zilele de 15 şi 22 februarie 1993, la aceeaşi oră. î 
|  Informaţii Ia telefoanele : 544231 si 543645,1
* int. 29. ’ (33) *

(32)!
—  \

»
j CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEOAGIU 
» •  Angajează cioban pentru comună.
|  Ofertele se vor depune la sediul primăriei 
■ pînă la data dc 27 ianuarie 1993.I
j S.C. „TRANSILVANIA" SA DEVA 
* Vinde en gros zahăr şi portocale la preţ 
| foarte avantajos. Relaţii la telefon 617309, birou 

comercial sau 624829, depozit de mărfuri. (25)

S.C. „CO RA TRA N S" S.A. DEVA
Organizează în data de 25. 1. 1993, ora 10. 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
•  2 posturi de economist
•  1 post de contabil

Condiţii: studii corespunzătoare şi minimum 
5 ani vechime în specialitate.

Relaţii suplimentare la sediul societăţii şi 
la telefon 612160, 612101 — compartimentul e- 
conemie.

SOCIETATEA COMERCIALĂ *AGROTUR" 
SRL DEVA— ŞOIMUŞ

Vinde agenţilor economici şi unităţilor co
merciale, prin depozitul de la baza de agre
ment Şoimuş (Camping), la preţ şi cu adaos 
comercial mic

•  Portocale
•  Lămîi
•  Banane
•  Alte produse din import
Doritorii se pot adresa direct la Baza Şoi

muş sau pot comanda produsele la telefon 
668189 — Şoimuş. (21)
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