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OAMENII VREDNICI MERITA 
SA FIE AJUTAŢI

\

In cele mai multe zile, 
degeaba il cauţi pe di 
Viorel Bogdănfescu, pri
marul comunei Orăştioa- 
ra de Sus, la sediul con
siliului local, că ai puţi
ne şanse să-l găseşti . E 
drept că ai mai mult 
noroc la prima oră a 
zilei sau la sfârşitul a- 
cesteia, când se duce Ia 
birou şi rezolvă proble
mele urgente. In restul 
timpului, de multe ori 
şi sâmbăta şi duminica.' 
este pe teren. Căci pro
blemele ce şi le-a asu
mat primăria’ şi consiliul 
local sunt numeroase, di
verse şi foarte importan
te. în discuţia ce am 
avut-o recent, primarii 1 

l Orăştioarei de Su, no-a
/. spus :
) — Eu când mă apuc fia
\ o treabă nu o las până
ţ nu o rezolv.
I — Au conotaţie poii-
, tică acţiunile d-voastră ?
' Vrir. Au. Politica inte-
\ rusei or comunei şi ale
t oamenilor ei.
| Este adevărat, fetişi-
' . lele primăriei şi ale con- 
\ . siliului local nu sun!
. spectaculoase, dar câte- 
1 va înfăptuiri ale acestor 
I instituţii merită consem- 
j nate. Să ne referim ia 

câteva.
Noul dispensar din sa- 

I tul de reşedinţă a comu-
f rtei, realizat eu sprijinul-

Băncii Mondiale, este 
I un obiectiv finalizat fe- 
i cent. Este o clădire 
■ foarte frumoasă, con- 

struită în stilul arhitee- 
I tonic al zonei, are, trei 
| cabinete şi: locuinţă pen- 
. .tru medic. Primăria şi 

consiliul local s-au im- 
i plicat permanent in de- : 
i rularea construcţiei, a- 

jutând la buna ei desfă- 
1 şurare. Este, deci, şi me

ritul celor două institu
ţii că Oraştioara de Sus 
are în prezent o unita
te medicală de nivel 
european.

De o vreme a început 
regularizarea pârâului 
Grădişte, care a ieşit 
de multe ori din matcă 
— chiar şi în această 
vară — şi a produs

ANUNŢ
• întreprinzător par

ticular (SRL) angajez 
contabil cu experien
ţă, Condiţii de. studii: 
SA FIE BI.ONDA.

mari. pagube. începerea 
lucrărilor este "şi meritul 
primăriei şi al consiliu
lui, care au insistat mult 
în scopul obţinerii fon
durilor, demararea lu
crării ş.a.

In prezent, ca urma
re a unei hotărâri pro
puse de primar şi însu
şită de consiliul local, 
se determină eu precizie 
pagubele inundaţiilor din 
această vară pentru a se 
diminua impozitul pe ve- 
nituL agricol ce urmează 
să-l plătească cei păgu
biţi. Se depun străda
nii pentru a se obţine 
fondurile promise de Gu
vern pentru localităţile 
calamitate, pentru a fi 
folosite la regularizarea 
pârâului Grădişte şi în 
afara localităţilor.

Dar, cum a relevat 
discuţia avută cu dl 
Viorel Bogdănescu, pri
măria şi consiliul se con
fruntă şi cu unele pro
bleme ce nu le pot duce

spre finalizare decât cu 
sprijinul organelor jude
ţene. Una dintre aces
tea este lipsa topografi
lor necesari pentru a- 
plicafea Legii fondului 
funciar. Din iunie a.e., 
jnăsurarea pământului — 
din cauza mai sUs amin
tită — s-a împotmolit. 
Oamenii şi-au luat pă- 
mâniul: la care au drep
tul, dar numai şaispre
zece au intrat în pose- , 
sia titlului de proprieta
te. încâlcită este şi îm
părţirea pădurii, primă
ria şi consiliul nu pot 
rezolva singure aceste 
aspecte, de aceea soli
cită sprijin de la facto
rii în drept — Prefectu
ră, Consiliul judeţean, 
„Romsilva" ş.a. Iar — 
tocmai fiindcă la Orăş- 
tioara dc Sus oamenii 
din fruntea comunei se 
dovedesc vrednici — me
rită ajutaţi atunci când 
. se împotmolesc, ..

TRAIAN BONDOR
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• Au trecut 230 de zi-!
Ic din an; au mai! 
rămas 135. {

•  Sfinţii Mucenici An-?
drei Stratilat, Aga-» 
pie şi Tecla. *

•  393 de ani de ia j
moartea lui Mihaiî 
Viteazul. *

• 1828. S-a născut Ioanî 
Raţiu (m. 1902), frun- * 
taş al luptei de eli-1

românilor Jberare a 
I din Transilvania. j
t •  1891. Se stinge din *
ţ viaţă pictorul ro- î
* mân Theodor Anian *

(n. 1831). ţ
• 1914. S-a născut cri- j, 

ticul literar Ion Vit-J
■ ner. - 1

•  1935. S-a născut scrii- !ţ 
torul Dumitru Radul 
Popescu.
1941. S-a născut laţ 
Hunedoara Mircea » 
Dczideriu Banciu, i 
chimist, membru co- • 
respondent al Aca- ) 
dornici.

I
i •

! v Noul dispensar uman din. Orăştioara de Sus, consiruit cu sprijinul Băn
cii Mondiale, este o realizare do nivel european. Foto PA VEL LAZA

N  A T A Ş  A  — F E N O M E N  

S A U  ESC R O C H ER IE?

După anul 1989 au apărut multe minuni 
pe lume, una mai altfel decât alta. Deodată, 
ghicitori in lună şi stele, „tămăduitori" de boli 
incurabile, prin fel de fol de invenţii, mi
siuni de evanghelizare s-au abătut pe pământul 
românesc, fiind asemănat de unii cu un terito
riu sălbatic din Africa.

între multele asemenea minuni, Nataşa 
Şerbau a devenit „un fenomen", datorită unor 
ziare care i-au cântat în strună şi aceasta, de 
bună seamă, nu întâmplător. Dar, să pornim 
la drum.

NATAŞA despre... NATAŞA I
Cine este Nataşa ? Ră- taşa, poţi să-mi spui şi I 

mâne o întrebare, din mie ceva despic familia J 
capul locului, a cărei e- mea, sau despre copilul | 
nigmă ne-o dezleagă pre- meu ? Şi i-am spus că v 
zicătoarea, în carne şi băiatul ei o bate pe ne-1 
oase, într-un dialog pe vastă-sa şi a ars-o cu ' 
care l-am avut recent la ţigara la braţul stâng. | 
Orăştie. „Mă numesc Na- Asta a fost prima ve-* 
taşa Şerban, m-am năs- denie, după care o doc- j 
cut în 1977, în judeţul toriţă s-a dus la ziarul I 
Covasna, apoi am fost „Călăuza" din Deva, unde J 
dusă într-o casă cie a apărut dovleacul cu o | 
copii la Tg. Secuiesc. De cruce, trei şerpi şi nişte -

litere. Nimeni nu putea | 
sa descrie ce înseamnă 
acest lucru. Dar cu a-, 
jutorul meu s-a reuşit, | - 
după care am colabo
rat o perioadă la „Că
lăuza". Le-am solicitat 
ajutorul pentru un a-J 

tea. De aici am plecat partament cu două ca-1 
să mă internez la spital mere. Mi-au promis, dar - 
la Deva, unde mi s-a nu m-au ajutat, fapt I 
descoperit o tumoare pe care m-a hotărât să în-' 
creier, fiind propusă pen- trerup colaborarea cu I 
tru operaţie la Tîmişoa- ziarul. Acest lucru m-a * 
nr dar am picat în co- determinat să nu mai * 
mă la spital trei zile şi 
trei nopţi. Aici mi-a a- 
părut pentru prima dată 
o rază de lumină în care 
era Isus Hristos răstig
nit pe cruce. Cum eram. 
în comă, am spus : Doam
ne,., ele ce mi te arăţi

aici m-a luat bunica, Ia 
care am stat numai un 
an, pentru că unchiul 
meu a încercat să-şi bată 
joc de mine. Apoi am 
fugit la unchiul cel mare, 
la care nu am stat mult 
timp, pentru eă mă bă-

l

Irăspund la scrisori de 
două luni de zile. Plus, J 
directorul îmi dădea cât | 
voia e l: 18000 de lei,- 
28 000 de lei, bani cu | 
care nu mă mai des- 
curcani. Bineînţeles, ei 
nu ştiu ce vreau să fac J 

Tu nu eşti ras ti g- că nu le-am spus nimic, 
pe cruce ! Tu eşti : Aştept să vină să le spun.

aşa ? 
nit
viu în ceruri. I-am cerut 
să mă vindece. Atunci 
mi-a spus : Fetiţo, scoa- 
lă-tc, că tu nu eşti bol
navă. Şi atunci m am 
sculat, simţind, parcă 
un ajutor. Am început 
să strig : mică umblu, 
mică văd, pot să mă 
duc pe picioare. Atunci 
femeile clin salon au în
ceput să se roage, spu- 
nându-mi : Nataşa, ; .poţi 
să te rogi la Dumne
zeu să plouă că este se
cetă şi nu avem ce mânca 
la iarnă. Le-am spus: 
va ploua ia ora două, la 
şapte seara şi la cinei 
dimineaţa. Nu după mult 
timp, la cinci -minute, a 
început să plouă. Seară 
s-a arătat din nou o ra
ză de lumină. PrinU'-o 
stea ce a pătruns în casă 
a-apărut un copil în fân, 
pe care am cerut să mi-l 

„dea să-l sărut, pentru 
că mi-s dragi copiii. Mi 
L-a ckit, după care a

ca nu vreau sa mai co- | 
laborez cu ziarul • ăsta. | 
De două luni de zile na * 
mi-a dat nici un leu. j 
Răspunsurile care apar < 
acum în „Călăuza" sunt i  
vechi. Eu de la începu- * 
tul lui iunie n-am mai j 
dat nici un răspuns". '  

Nataşa mai susţine că ? 
prezice, viitorul, citeşte! 
prezentul şi spune ce ai J 
făcut în trecut. „îmi a-1 
pare un grup ca un fei i 
de soare, unde sunt ima-1 
gini, imagini cu glas bâf-j 
bătesc. Glasul vorbeşte | 
pe altă limbă, eu cei * 
doar imagini din care | 
să-mi dau seama . ce să >. 
le zic oamenilor. Mi-e I 
foarte greu să trad u.c'
pentru că am crescut ia l 
casa de copii şi am în-1 
văţat numai pe ungu-j 
reşte". I

>
CORN El POENAR |

dispărut. O femeie din '
salon m-a întrebat : Na- (Continoare în pag. a 2-a) |
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• Miting al lucrătorilor de 
pe Amenajarea Râu-Mare Rete
zat, Ieri â avut loc Ia Deva, 
în fală sediului Prefecturii, un 
miting, al lucratorilor de pe A- 
menajaroa Râu-Mare Retezat. 
Participanţii purtau lozinci „Nu 
vrem să fim şomeri", „Noi cu 
munca, alţii cu banii" etc. Par
ticipanţii la miting cer : RENEL 
să suporte costul investiţiilor 
hidroenergetice; eliminarea ’ şo
majului temporar; elaborarea’ 

' cât mai grabnică a Legii; Pro
tecţiei igienei Muncii şi a Co

dului de Onoare în licitaţie; pri
vatizarea lucrărilor de con
strucţii; mai multă severitate în 
combaterea corupţiei.

O delegaţie a participanţi
lor la miting a fost primită dc 
cil Georgel Răican, prefectul 
judeţului, căruia î-au fost pre
zentate revendicările manifes
tanţilor. Dl prefect a promis că 
va interveni la Guvern pentru 
înlăturarea' situaţiei explozive, 
cum s-a apreciat, ce există la 
această mare amenajare hidro
energetică din judeţul Hune
doara. (Tr. B.),

•  Predare intensivă a limbii 
franceze, începând cu anul şco
lar 1994—1995 la Şcoala Norma
lă „Sabin' Drăgoi" din Deva vor 
funcţiona câte o clasă I şi

una a V-a cu predare intensivă 
a limbii franceze, fără ' dimi
nuarea numărului de * Ore la 
celelalte discipline. înscrierile 
în clasele respective se fac prin- 
tr-o testare ce va avea loc în 2 
septembrie a.c. (N. T.).

•  VTerificări. La solicitările 
unităţilor şi formaţiunilor de 
poliţie din judeţ şi din ţară, ale 
instanţelor judecătoreşti şi par
chetelor, societăţilor comercia
le, regiilor autonome şi ale per
soanelor fizice, lucrătorii servi
ciului de evidenţa populaţiei 
din cadrul Inspectoratului dc 
poliţie al judeţului au efectuat 
in prima jumătate a acestui an 
105 991.de verificări în cartotecî. 
(V. N.).-

•  Căsătorii. Doamna Crin a

Holmic, dc la biroul Stării civi
le din Brad, ne-a informat că 
numărul căsătoriilor care au 
fost înregistrate “aici în acest- 
an a ajuns la'cifra de 60, cu 14 
mai puţine faţă de aceeaşi pe
rioadă a anului trecut. Ultima 
pereche de tineri care şi-au 
unit inimile pentru toată viaţa 
sunt Ioan Florin Oprişa, din 
Bucureşci, cu domnişoara Diana 
Lorcdana Oprinesc, din Brad 
La urările celor dragi le adău
găm şi pc ale noastre, sănă
tate, fericire şi copii frumoşi. 
(Al. J.).
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N A T A Ş A — F E N O M E N  S A U  E S C R O C H E R II ?
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(Urmare d m  pag. 1}

O prezicere despre viitor sau cam 
•ce spune Nataşa i

„In viitor trebuie să 
treci doar prin momen
te foarte grele, mai 
mult prin chinuri sufle
teşti, pe care ie tragi de 
pe urma altor persoane.
Permanent vei avea dis
cuţii, neplăcer; şi diferi
te realizări, dar foarte 
miei. Trebuie să fii

Nataşa văzută de...
Domnul Ioan Cezar Ba- erori. De lâ un 

ca, şeful Politiei Orăştie:
„Eu nu am încredere in 
previziunile NataşeL Pro
babil din întâmplare şi 
prin potrivirea lucrurilor 
a ghicit cuiva ceva. de 
mei plecând acest val 
de speranţe pentru ne
căjiţi. Din câte cu
noaştem, oameni serioşi 
nu s-au ocupat de fe
nomenul Nataşa, iar din 
statutul psihosocial al ei, 
eomparându-1 cu fenome
nul Vanda din Bulgaria, 
am tras concluzia că 
nu poate fi numită un 
fenomen, tot ceea ce s-a 
făcut In jurul ei a fost 
"pe fondul unui substrat 
mercantil".

Domnul Teodor Iordan, 
secretar at Consiliului 
Local Orăştie: „Feno
menul Nataşa este mai 
mult o escrocherie decât 
ceva real. Oamenilor li 
se spun cam aceleaşi Iu-

Ce spun medicii ?

foarte atent cum reacţio
nezi la toate cuvintele 
pe care le rosteşti faţă 
de orice persoane cu care 
ştai de vorbă. O peri
oadă trebuie să treci prin 
nişte încercări lăsate de 
Dumnezeu, în care sunt 
încercate faptele, cre
dinţa şi cuvintele".

crurL De la un timp, 
datorită afluxului de oa
meni, a început să re
pete aceleaşi tipare. Eu 
spun că 90 la sută din 
ceea ce prezice oameni
lor sunt invenţii".

V’aslle Fardai, autori
tatea tutelară Orăştie ; 
„Cunosc fenomenul Na
taşa. Am fost chiar la 
ea acasă cu o ziaristă 
de Ia „Femeia", zi In 
care erau vreo 40—50 de 
persoane la uşă. Păre
rea mea eşte că se face 
prea mult caz de acest 
fenomen. Dacă aţi văzut 
şi aţi citit ziarul „Că
lăuza", aproape toate 
răspunsurile sunt ia fel: 
rugăminţi, credinţă în 
Dumnezeu. E bine să 
crea In ceva, dar nu 
acestea rezolvă toate 
necazurile oamenilor. Nu 
pot să spun exact dacă ; 
e ceva autentic sau e o '■ 
mascaradă".

I

„Nataşa Şerban a fost 
internată la secţia neu
rologie Deva, urmare a 
unui accident cranio- 
cerebrai uşor, după care

a făcut un tratament, , 
timp în care a căzut In
tr-o psihoză mistică (de
lir mistic)".

De ce nu se 
în anumite

Dl I'ctric Avram, preot, 
Orăştie : „Mulţi dintre 
oameni aleg diverse mij
loace şi apoi vin la bi
serică. Sunt oameni cu 
o credinţă slabă, aşa spu
nem noi. Pe ,de altă 
parte, s-ar putea ca 
mulţi preoţi să nu inspi
re credibilitate. Hai 
bine oamenii se duc 
la o fată ca aceasta, 
pe care o cred nevino
vată, decât să se ducă 
la un preoţ în care nu 
au încredere. Dar aici 
e greşeala omului care 
confundă persoana cu 
instituţia. Una este in
stituţia ~ şi alta sunt 
membrii ei. Avem şi noi. 
preoţi care, nu lucrează 
pe linia bisericii: dau 
din Pravilă, care este Q 
carte de canoane — care 
nu are nimic de-a face 
cu viitorul —, ea fund, 
(pravila) o carte de con-

Ep
Cazul prezentat nrf 

este alteeva decât o ina- 
nevră inteligentă a unei 
tinere, care, scoasă în 
faţă .„stoarce" bani nai
vilor. Pentru a dezlega 
viitorul ttu-ţi cere bani, 
dar dacă-i oferi nu te 
refuză. Care-; preţul şî 
aici e o Întreagă po
veste. De fapt, relaţia 
ei cu o parte a presei
— cam de aceeaşi teapă
— este explicabilă: in
teresul financiar. Iar 
despre... adevărul privind 
fenomenul Nataşa, opi
niile exprimate antelor 
sunt relevante, fără a

alege biserica, 
împrejuriri ?

duită. Dar aceştia o 
folosesc, punându-1 pe 
om s-o deschidă şi 8pol 
îi citesc. De fapt, aici 
este o mârşăvie; pentru 
că înainte de a sta de 
vorbă cu preotul, se stă 
de vorbă cu preoteasa, 
unde persoană li poves
teşte necazurile. Apoi 
soţia preotului ii spune 
acestuia, de unde el ştie 
să „ghicească" ceea ce 
se va întâmpla. Avem 
asemenea cazuri şi aici 
în Orăştie. Sunt oameni 
cu o pregătire slabă, ce 
folosesc aceste metode 
cane nu au nimic cu în
văţătura bisericii. Ca 
să revin la întrebarea 
dumneavoastră, oamenii 
încearcă în fel şi chip. 
Probabil la unii s-a în
dreptat ceva. Aici apare 
şi autosugestia, care, de 
mtiite ori, vindecă cre
dinţa că te faci bine", 

i l  o g
o mai necesita pe cea a 
reporterului: ce-ţi spune 
este aniversai valabil — 
vrăji, suferinţe, duşmă
nii, slujbe la biserică, cu 
alte cuvinte, Nataşa face 
apel la factorii psiholo
gici, care dau peste cap 
multe minţi. Ce este 
mai trist rămâne faptul 
că în pragul mileniului 
trei, oamenii din toate 
colţurile ţării se lasă 
duşi pe sfoară printr-o 
„aureolă" creată artifi
cial şi întreţinută din 
umbră de mitici aflaţi 
în aşa-zisă „slujbă a tu
turor oamenilor".

; *

C L A R I F I C Ă R I  N E C E S A R E
Biroul executiv al Fi

lialei judeţene Hunedoa
ra a P.B.A.R. s-a întâl
nit sâmbăta trecută pen
tru a analiza activitatea 
pe ultimele şase luni şi 
pentru a-şi clarifica po
ziţia faţă de situaţia crea
tă după susţinerea moţiu
nii de cenzură a opoziţiei 
în sesiunea parlamentară 
trecută. Desfăşurată In 
prezenţa dlui Victor Surda, 
preşedintele P.D.AJR. (so
sit cu întârziere deoarece 
— cum s-a scuzat — ve
nind de Ia Alba Iulia a 
fost reţinut de un „roşu" 
pentru că, deplasându-se 
cu autoturismul perso
nal, n-ar fi acordat prio
ritate ia o trecere— n.n.), 
întâlnirea a reliefat, cum 
rezultă şi din comunica
tul adoptat, atitudinea 
mişcării agrariene privind 
soluţionarea problemelor 
multiple, grele şi comple
xe ale perioade; de tran
ziţie, precum şi relaţii
le PJLA.B. cu „penta- 
gonala roşie" şi convenţia 
democratică. In acest sens, 
iată succint câteva* din 
opiniile exprimate.

Ghoorghe Dreghici: „Din
tre membrii Mialei Hu
nedoara a P.D.A-R-. doar 
tre membrii Mialei Ha
la calitatea ce-au avut-o, 
din care unul după susţi
nerea moţiunii. P.D.A.R. 
se consideră un partid 
republican, care militează 
pentru aplicarea reformei, 
respectiv a privatizării, in
sistând pentru înlăturarea 
haosului legislativ, inciţi* 
siv pentru adoptarea onfcf 
leg» referitoare la rolul şl 
locul specialiştilor dfn a- 
gr icul tură Ne pronunţăm 
*lar . împotriva oricăror

presiuni -ce se fac chiar 
în judeţul nostru, de către 
dl prefect, pentru a ade
ra la partidul de guvernă
mânt".

Nicolae Jnrca: „Consi
der ca brutale amestecul 
şi ameninţările cu pierde
rea serviciului ia adresa 
membrilor altor partide, 
precum şi chemarea la or
din din partea prefectu
lui. Ţara trece prin mari 
greutăţi şi aici ar trebui 
concentrate eforturile, să 
ieşim din impas. Părerea 
mea este că atunci când

de ’ intensă, nu este bine, 
precum face căruţa moţu
lui, să mergi pe centra, 
că te loveşti or; din 
dreapta, ori din stânga. 
Aşa este şi cu partidele. 
Un lOaru este sigur, anu
me că eu nu aş merge cu 
U D.MJL-ul, care ştim ce. 
urmăreşte, Şi nici cu re- 
galişiiL Ar fi bine să fie 
o întâlnire a conducerii 
P.D.AJR. cu preşedintele 
ţării, ca garant ai liber
tăţii. pentra a se lămuri 
atitudinea faţă fie solu
ţionarea problemelor a

este vorba despre schim
bare de'atitudine este ne
cesar să fie consultate,
în prealabil, şi filialele te
ritoriale ale P.D.A.R Con
ducerea P.D.A.R., în ciu
da „migrărilor" ce au 
avut loc în alte judeţe, 
trebuie să-şî exprime clar 
poziţia faţă de toate pro
blemele ce frământă ţara. 
inclusiv faţă de cele pri
vind situaţia internaţio
nală, relaţiile noastre cu 
Republica Moldova şi cu 
alte state".

Nicolae Cândea: „Cred 
că prin crearea Forumu
lui Naţional al Agricul
turii se urmăreşte mai 
mult un scop politie de 
către P.D.S.R., Iar racola
rea unor parlamentari 
PJXAJb nu s-a făcut în
tâmplător, ci cu oneie 
scopuri precise".

ificcea Oprişa: „Vor
bind fn nume propria, 
vreau să. spun că acum,, 
când circulaţia este atât

grare care frământă ţara 
şi care an determinat scă
derea accentuată â nive
lului de trai, simţind u-ne 
şi noi părtaşi Ia scoate
rea ţării din criză, de* 
clarându-ne împotriva de
pendenţei României faţă 
de jpiaţa agroaiimentară 
occidentală".

Florin Acfcim : „Este 
bine să fie explicată dar, 
prin mass media, poziţia 
P.D.AJL în relaţiile cu 
celelalte partide. Alianţa 
făcută cu P.U.N.R. In ca
drul B.U.N. se poate ma
nifesta mai activ. Ne 
surprind unele plecări şi 
venir; din şi spre parti
dul nostru, tutele nefiind 
suficient explicate pentru 
a fi bine înţelese; Da 
orice provocare, din orice 
parte ar veni, să se dea 
răspuns".

Ser gin Sfeachea: „Se
stmfem m  partid doar a! 
specialiştilor agricoli, «W 
putem cuprinde şi pe cei

lalţi intelectuali ai sate
lor alături de noi. Este 
încă de luptat împotriva 
birocraţiei ş» a  greutăţi
lor cane frânează progre
sul agriculturii".

Ini bonă măsură, ideile 
respective se regăsesc şi 
In comunicatul Biroului 
executiv al Filialei jude
ţene a PJX A it, dna care 
s p i c u i  nu „Trecerea 
P D A R  în opoziţie no 

imtMW!» că for
maţiunea noastră face 
parte din CJDJL, deoare
ce PJEAJL este un partid 
de esenţă republicană şi 
are alte puncte de ve
dere cu privire la reda
rea proprietăţii, faţă de 
unefe partide care fac 
paria din convenţie. 
PJLAJt respinge acuza
ţiile aduse de unele p »  
sonalităţi politice din 
CDJt, specialiştilor agri
coli şi solicită Guvernu
lui şi Ministerului Agri
culturii şi Alimentaţiei 
îmbunătăţirea cadrului de 
desfăşurare a activităţii 
acestui corp profesional 
Credem noi, filiala Ju
deţeană, că este cazul ca 
după 5 ani să se stabi
lească prin lege locul şi 
rolul specialiştilor agricoli 
Ia toate nivelurile — cen
trul agricol, nivel jude
ţean şi central.

P.D.A.R. se pronunţă 
categoric împotriva ori
căror forme de presiune şi 
represalii asupra oame
nilor politiei, asupra func
ţionarilor publici sau con- 
ducătorilor de instituţii 
0  societăţi comerciale, g» 
ccstea amintind de prac
tici fncâ neuitate indii»» 
ren! <Rn partea «ii at 
veni.

NfCOtAE nttofi

!

Uriaşa enigmă a iu
birii l Amestec al obiş
nuitului şi al romanti
cului, al mondenului şi 
al extaticului. Agonia a* 
comodării, a durerii şi 
plăcerii, a încântării şi 
dorinţelor. Orice om do
reşte să trăiască învăluit 
în vraja şi fascinaţia 
ei.

In mod normal, capa
citatea de a iubi se dez
voltă f n cinci etape suc
cesive, parcurse de-a 
lungul vârstei fiziologi
ce şi psihologice a omu
lui. Prima este perioa
da infantilă, etapă care 
corespunde sugarului. Un 
bebeluş primeşte iubire 
doar pentru că există. 
Nu trebuie şi nici nu 
poate să facă ceva pere 
tru a merita aceasta. 
De altfel, nimeni nu se 
aşteaptă de la el să poa
tă iubi pentru că este 
un mare egoist. El este 
interesat doar te a-şi 
satisface propriile do
rinţe, cât mai prompt 
cu putinţă. Nu se sin
chiseşte de faptul că e 
un permanent deranj 
pentru alţii sau că tul
bură mereu somnul strict

servicii in favoarea lui, 
a părinţilor lui, a prie
tenilor lui.

Etapa a patra este 
aceea a interesului faţă 
de sexul opus, etapă care 
corespunde pubertăţii —- 
adolescenţei (12—18 ani). 
La această vârstă, cu
noaşterea sexului opus 
începe să devină un mi
raj. Insă iubirea este 
privită din perspectiva 
sugarului, ca un mijloc 
de a profita de alţii, 
spre a-şi satisface pro
priile interese, fără a se 
simţi obligat să se re
vanşeze în vreun fel. 
După căsătorie, găseşte 
întotdeauna că alte fe
mei sunt mai elegante, 
ma; modeme, mai a- 
tractive decât soţia sa. 
Deşi ea a făcut nume
roase concesii pentru îm
bunătăţirea relaţiei, el 
continuă să fie nemulţu
mit de felul cum se 
piaptănă, cum se îm
bracă, cum merge în 
public nu se poate ab
ţine să-şi „plimbe" pri
virile după alte femei 
şi să facă glume proas
te cu privire la calită
ţile fizice ale soţiei sale.

It
........... —  \

VÂRSTELE IUBIRII

legal al părinţilor. El se 
iubeşte doar pe sine şi 
aceasta nu raţional, nici 
afectiv, ci pur instinc
tual. Oricare om care se 
iubeşte exclusiv pe sine, 
într-un mod brutal şi 
intolerant, indiferent de 
vârsta tui fizică, este, din 
punct de vedere psihic, 
un sugar!

A doua este etapa iu
birii faţă de părinţi. A- 
ceasta corespunde vâr
stei preşcolare. Copilul 
iubeşte persoana care 
petrece cel mai mult timp 
cu e l : mama, tata, bu
nica sau dădaca. Această 
nouă orientare a iubirii 
evoluează in paralel şi 
deseori în concurenţă ca 
iubirea de sine. Copia] 
oferă foarte puţin, dar 
pretinde foarte mult. Ori
câte om care atee* puţin 
şi rar. dar pretinde mult 
şi des, se află Încă la 
Vârsta preşcolară.

A treia este etapa iu
birii prietenilor, etapa 
care corespunde vârstei 
şcolare, respectiv clase
lor primare. Bite faza 
socializării, ia care co
pilul se leagă afectiv de 
prieteni .cărora este gata 
să le adopte standarde
le, uneori chiar in ciu
da părinţilor. Copilul se 
iubeşte pe sine, Îşi iu
beşte părinţii, îşi iubeş
te prietenii. Exact în 
această ordine şi nu 
alta! Deseori apar situa
ţi» confllctuate între „lu- 
biriie" lui, nefiind de
cis la care sâ renunţe. 
In cazurile de „forţă ma 
joră" prima o înfrânge 
pe a doua. Iar a doua 
pe a treia. Un adult m 
această etapă se simte 
stăpân pe sine doar când 
se află ,jn gaşcă". Va 
căuta mal ales tovărăşia 
cHor de acelaşi sex, e- 
vitând grupurile mixte. 
Bite stângaci şl sfios 1» 
relaţiile cu partenera sa, 
ftesimtind niciodată ne
voia « a Ieşi andera cu 
ea. Preferă tft stea 
acasă şi sâ-i pretindă

: r
Adevărul este că e into- i 
xicat de sex, conside- } 
rând familia doar o for- 1 
mă de sclavie modernă, ţ 
Un astfel de adult s-a i 
blocat la nivelul iubirii ' 
de adolescent ţ

In sfârşit, etapa a \ 
cincea, etapa iubirii au- l 
tentice, care coincide / 
cu vârsta maturizării spi- ţ 
rituale. Intelectual şi l 
emoţionat, a găsit prin- i 
cipii’le pe care le căuta > 
şi şi-a structurat viaţa ţ 
în armonie cu acestea 
Atracţia fizică devine o 
problemă rezolvată în 
forul lui interior. Toată 
fiinţa Iu; se concentrează 
în, jurul unei singure 
probleme, singura cu a- 
devărat importantă şi a- 
nume ce poate face mai 
bine şi mai frumos pen
tru partenerul sau parte- 
nera de viaţă. Iar dacă | 
celălalt gândeşte la fel, 
într-o astfel de relaţie, 
nimeni nu are nici un 
drept decât acela de a 
iubi, amândoi exercitând 
acest drept In mod prin
cipial, cu plăcere, ca pe 
o samă şi permanentă 
datorie de onoare.

Iubirea ! Vine în va
luri, picături şi torente.
Zi iele ei conţin tunete, 
raze de soare, grindină, 
vânt şi ploaie. Culmile 
ei simt spectral curcu
beului, având predomi
nante nuanţe de roşu, 
purpuriu, galben şi gri. 
Este intimitate, depărta
re, apropiere. Totul ca 
preludiu şi esenţă a 
căsătoriei, cea mai mare 
„piesă" de pe pământ. 
Locul unde alegi să iu
beşti, să înţelegi, să te 
bucuri, sâ cunoşti Dar 
este mult mai interesant 
şi Incomparabil mal fru
mos să trăieştj iubirea, 
decât să citeşti, să fetii 
sau sâ auzi despre ea.

Dr. DAN J«hAICDŢA,

Luneoiti de Jos



NOTE BRĂDENE
•  MASURI AŞTEPTATE. Dl. Petiieă Stroescu, con- ̂  

trolor comercial în cadrul Consiliului local Brad. t 
ne-a informat că Laboratorul de Politie Sanitară şi/ 
Medicină Preventivă din localitate, după ce a apli- V 
cat amenzi, a interzis, începând cu data de 15 au- ţ 
gust 1994 desfacerea ambulantă a ţnoduseter det 
panificaţie. Dar despre ce este vorbă? Uni; aşa-/ 
zişi întreprinzători, după ce cumpărau pâinea şi alte 1 
produse de panificaţie de Ia secţia de specialitate ţ 
din oraş, le transportau .şi le revindeau în con- 1  

, diţii neigienice din portbagajele maşinii sau de pe > 
l marginea trotuarelor, la intrarea in piaţă, la preţui t 
} de speculă. La o franzelă de 0,700 kg câştigau 102, i 
i lei. Adevărat profit pc şunca altora ! /
ţ Li s-a recomandat să practice această îndeletni-J 
i circ numai în unităţi special amenajate, autorizate ţ 

sanitar, altfel li se vor ridica autorizaţiile. ţ

o APEL. Di inginer Fabian Oprlnesc. directorul J 
R.A.G.C.L. Brad, face Un apel călduros tuturor per-y 
soanelor şi familiilor care consumă apă de |a ma- i  
gistrală, mai cu seamă celor racordaţi ca Ibcuinţe7 
proprietate privată, să folosească raţional apa po-'J 
tabilă care este asigurată doar în proporţie dc 80 \ 
la sută din necesar. ţ

Perioada de secetă prelungită influenţează ne- t 
satisfăcător situaţia aprovizionări ca apă. Regia a ] 
format echipe operative de depistare şi remediere a * 
consumatorilor care au defecţiuni. loându-se mă- j 
suri de sancţionare şi sistare a apei potabile a ace- ţ 
lor consumatori care vor fi găsiţi că irosesc apa j 
potabilă în alte scopuri, ca : udat prin grădini, ’ 
spălat dc maşini etc. Deci. atenţie amatori!

I

P r iv a t iz a r e a  

la  B a ia  d e  C r iş

AI. IURCA

Ca peste tot, şî la Baia 
de Criş, oamenii întreprin
zători s-au apucat de 
treabă. Se vede, chiar 
făcând numai câţiva paşi 
in satul de centru al co_ 
njunei. Iar cei ce au por
nit pc această cale se 
descurcă şi ei cum pot. 
Destul de greu, dar ceva 
se,mişcă. Una dintre pro
bleme este cea a spaţiilor. 
Dar asta nu justifică orien
tarea doar - într-o anume 
direcţie: cea a comerţu
lui. Evident, este mai u- 
şor, banii circulă mai re
pede, dar._ S-o spunem 
pe cea dreaptă, omul nu 
trăieşte doar din comerţ. 
Asta du înseamnă că ară
tăm cu degetul spre cine
va. Dimpotrivă, de apre
ciat pe cei ce se stră
duiesc şă dea culoare ţi
nui comerţ cooperatist ce a 
pornit hotărât spre fali
ment. Dar asta-i o altă 
chestiune ce suportă o 
mult mal adâncă Intro
specţie.

Vorbind mai concret, dl 
viceprimar al comunei, 
Mifon Brmţtlrenn, ne spu
nea recent că în comună 

iBaia de Criş sunt îa jur

Strugur; şi pepeni din belşug în piaţa Devei. Şi preţurile, mai ales la stru
guri. sunt mari. Foto FA VEL LAZA

A M A
■miei Rău din Haţeg şt
Eugen Vîoreanu, adoptat de ea

S-a lăsat seara şi peste 
Casa de copii Băiatul 
cu patul spre fereastră 
priveşte luna plină. In 
haloul ei verde o mamă 
ea un prunc fn braţe. 
Adoarme—

In vis, lângă ei, apare
femeia cu copilul—

— Ai venit mamă! Dc

când te aştept! Mă 
doare aici. Şi băiatul a- 
ratâ spre piept.

— De ce te doare?
— Nu ştiu... Nu ştiu... 

Mă laşi să pun capul pe 
umanii tău?

.— Te las— Te las...
— El, pc care-1 ţii în 

braţe, e frăţiorul meu ?

w v w tw . w w w w a w w

— Ba, e frăţiorul tău.
— Eu de ce nu sunt

ca v»! !■.'

— O să te iau mâine.
— Da! mâine— Ce

bine... •
— Vine iar noaptea 

peste Casa de copii. Bă
iatul cu patul la fereas
tră aşteaptă luna plină.
E In spatele norilor. Şi 
adoarme cu gândul la 
mama din haloul lunar—

NXCOLAE PAN A IŢESC U
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DIN DOSARELE POLITIEI
PE DRUMURILE 

>• ' PUBLICE

Faţă de primele şase 
Mini din 1993, în primul 
semestru al acestui an, 
Poliţia rutieră a descoperit 
cu 121 .de infracţiuni mai 
mult. Evident, ele »  
fost cernise pe dramurile 
publice

REGIMUL , 
ARMELOR

I» prime Jumfttkfe « a*
cestui an, i iilMfa, » WBfo- 
tat 74 de Mfraeţiuni la 
regimul armelor, 8 Ia ex
plozivi, cinci Ia deţineri de 
substanţe toxice şi stupe

fiante, precum şi 29 do 
infracţiuni de braconaj.

De asemenea, au fost 
descoperite şl ridicate în 
vederea confiscării 58 de 
arme, «9 cartuşe; 1459 kg 
pulbere explozivă şi 13 dl. 
ferite capse,

CAUZE PENALE 
COMPLEXE

Lb(ifWc ou CWvCmkc pf«
nală din Inspectoratul de 
poliţie «1 Judeţului au
soluţionai în primele şase 
iun! ale acestui an 48 de 
amfii pensie t»wpfe*e, ca
164 de învinuiţi şi incul
paţi. De remarcat că pre

judiciul constatat se ridică 
fa 309000809 lei.

EVIDENŢA
POPULAŢIEI

Un important volum de 
muncă s-a depus in pri. 
mele şase b d  ale acestei 
an fi pe linia evidenţei 
populaţiei, fiind înregistraţi 
nu mai puţin dc 354 359 de 
solicitanţi. De asemenea, 
s-au executat 42 937 ope- 

de actualtzai e a 
lor manuale, ete- 

i esenţial pentru b u te  
de .date privind evidenţa 
populaţiei constituită In 
sistemul automat pe calcu. 
lator. . --- -

de nouă unităţi privatizate 
care, c« o singură excep
ţie, se ocupă cu achiziţio. 
narea şi vânzarea de măr
furi. Excepţia este la 
Ţebea, unde cineva s-a 
gândit că este mai pro
fitabil ca produsele ali
mentare oferite oamenilor 
să fie produse in propria 
ogradă Şi nu-i rău I Ori
cum, chiar In condiţiile u- 
nei legislaţii întortochea
te, drumul privatizării are 
undă verde. Depinde de 
om. Mai ales că, din ceea 
ce spunea viceprimaruî, am 
înţeles că privatizarea este 
şi va mai fi încurajată. 
Chiar dacă mai sunt ne
cazuri cu unii care nu vor 
sâ şti© de lege,

YAiENTfN NEAGU

D.M.P-S.

S I T U A Ţ I A
LOCURILOR DE MUNCA
VACANTE LA DATA DE

l f  AUGUST 1994 4

Meserie Nr. locuri

Agent asigurări 39
Asistent medical 4
Barman 2
Blănar 2
Bobinator t
Bucătar i
Confecţ. maşină &
Consilia juridic t
Contabil şef i
Contabil st medii 1
Croitor 103
Dansator ,, 20
Director 1
Drama: l t
Dulgher 29
Economii 24
Educator 221
Ridricim 3
Electrician 1
Eleetroexsavatorist 2
Electronist 1
Farmacist 2
Fierar- etern» 1 8

Flaisater laminate 3
Fochist 1
Forjor tratamentist 1
Frezor 1
Frigotefcnisl 1
Gaterist 1
Geamg* 1
Inginer CJF-DuP. 1
Inginer mecanic 3
Izolator 3
Jurist 3
Lăcătuş mecanic 9
Macaragiu ■ ■'4
Maistre 39
Maistru C.F.D.P. 1
Manager , «
Mecanic maş. utilaje 3
Mecanic ante f
Medic 5
Miner salvator prof. M
Mozaicar f
Muncit, uecalîf. 19
Operator pr. lemn 10
Parchetar 2
Pictor decorator I
Prof. fără st* coresp. 23
Profesor 235
Profesor expert 3
Reprezentant filială 13
Revizor contabil 1
Şef cantină 1
Şef de structură 1
Şef filială 2
Sectelor produse 1
Strungar 6
Sudor autogen 9 '
Tăbăcar 1
Tâmplar 35
Tmichiglu auto 3
Vânzător 7
Vopsitor auto 1
Zidari 21
Zidar pietrar - 19
Zugrav-vopsitor 1

TOTAL 979
-W

A V A N C R O N IC Ă  F O T B M IS T IC t

Mâine începe nori campionat 
ri Diviziei Naţnnale

Mâine va bate gongul 
şi pentru echipele din 
prima divizie a campio
natului nostru de fotbal 
După isprava tricolorilor 
în S.U.A., toată lumea aş
teaptă mult doritul salt 
valoric al formaţiilor de 
pe prima scenă fotbalis
tică fără de care repre
zentativa nu are seva 
npcesară perpetuării re
zultatelor pozitive pe plan 
internaţional. Cu toţii am 
urmărit eu mult interes 
evoluţia reprezentante
lor noastre în turul preli
minariilor din cupele eu
ropene — Steaua, Univ 
Craiova şi Rapid şi cu
rând vor intra în focul 
întrecerilor şj Dinamo 
Bucureşti cu Gloria 
Bistriţa. Calificarea mai 
departe a acestor echipe 
ar fî un adevărat balon 
de oxigen pentru fotba
lul românesc, dar şi - o 
confirmare a valorii eta
late de echipa naţiona
lă la C.M. >

Din start, mâine, se 
anunţă câteva întâlniri 
ce suscită un viu inte
res — partidele dintre 
F.C. Argeş — Steaua, 
Electroputere — Dinamo, 
Progresul — Univ. Cra
iova, Rapid — Farul. Dar 
care nu sunt importante 
pentru fiecare dintre cele 
18 formaţii din prima li
gă? In meciurile de pre
gătire a noij ediţii a 
campionatului a reieşit 
din nou inconstanţa. Ce] 
mai edificator exemplu 
este Steaua, campioana 
noastră, ee a entuziasmat 
spectatorii, telespectato
rii şi pe gazetari ,în pri
mul său meci din turui 
preliminar al C.E. în în
tâlnirea cu Servette Ge
neva, pe care a învins-o 
cu concludentul scor de 
4—1. Insă Ia numai câ
teva zile, în meciul din 
Super-Cupa României a 
deziluzionat în confrun
tarea cu... Gloria Bistri

ţa. Ce va face in faţa 
lui F.C. Argeş? Nu va 
avea un meci uşor. Ad
versarul cel mai de temut 
al Stelei (Dinamo), pen
tru primul loc în clasa
ment, întâlneşte echipa- 
antrenată de ambiţiosul * 
Ungureanu. Dinamoviştii 
sunt însă favoriţi. Şi 
fiindcă vorbim de in
constanţa In jocuri şl 
rezultate să ne amintim 
degringolada studenţilor 
craioveni îngenuncheaţi 
de Dinamo Tbilisi in 
Cupa U.E.F.A. şi rezul
tatele foarte slabe obţi
nute fin recentul turneu 
de Ia Porta Şi iată a 
venit jocul cu Progresul, 
unde fostul stelîst şi ra- 
pidisl Dumitru face trea
bă bună; şi apoi meciul 
retur cu Dinamo Tbilisi, 
la Craiova. Ce să mai 
spunem de Rapid, care 
după două rezultate bune 
(în Malta şi în primul 
turneu în Anglia), în al 
doilea a clacat, rapidu- 
leţul fiind învins la sco
rul de 4—0*

Privită în această pris
mă a inconsecvenţa e- 
chipelor din Divizia na
ţională, s-ar putea crede 
că prima etapă poate da : 
multe surprize suporteri
lor pe care cel mai mult 
le-ar dori pasionaţii ju- ţ 
că lori ai Pronosportului, i 
Şi nu e exclus ca acolo 
unde ne aşteptăm mai 
p u ţ i n  să iasă sur- ţ 
prizele. Ceea ce n-ar 
fi însă, în firea noastră. 
Dar, Petrolul la UTA 
sau „U“ Cluj Ia Bistriţa, 
s-ar putea opune victo
riei gazdelor. Sperăm că 
cele trei puncte date 1 
pentru victorie vor obli- , 
•ga toate echipele să-şi 
concentreze jocul pe 
atac. Un singur punct p 
(la egal) nu ma; aduce 
fericirea din campiona
tele trecute.

SABIN CERBU
Z __ i

LEGEA FONDULUI FUNCIAR 

SE APLICĂ
Dl. Mircea Tudoran, vice- 

primarul comunei Criş- 
cior, ne spunea că sunt 
întocmite documentaţiile
în vederea acordării pri
melor titluri de proprie
tate. Circa 100 de oameni

vor intra în curând Iş, 
posesia documentelor rea» 
peetive. In aplicarea LegU 
fonduluj funciar o com 
tribuţie însemnată o are 
dl Alexandru Moga, dS 
la O.C.O.T. Deva. (Tr.

VINERI. 19 AUGUST 
1<W0 Deschiderea pro

gramului dc dimineaţă: 
10,05 Desene animate in 
serial. Piuocbio (ultimul 
episod — reluare); 1S45 
Avanpremiera filmelor Ia 
DEVASAT; 1041 Ferire, 
te muzicale: „Areta Fran
klin şi invitaţii săi* (re
luare); 11,08 Documen
tar în serial: .Ziua De
barcării" — partea a U-a 
(reluare); iMO film ar
tistic. „Rocknla" (re
luare); 13,00 închiderea 
programului de diminea
ţă; 1X05 Anunţuri, pu
blicitate (videotext); 18,00 
Deschiderea programului 
dc dnpă-amiazâ; 18,05
«Ştiinţa în slujba oame
nilor (documentar rea
lizat de TV WORLD. 
NET); 18,20 Avanpremie

ra filmelor la DEVA1} 
SAT; 18̂ 27 Un concertţ
pe săptămână; 18,50 A-
vanpremieră la emisiu-ţ 
nea de seară; 18,55 A .| 

nunţuri publicitate (video-Jt 
text); 21,00 Tele-magaai-1 
nul sfârşitului de săptă-C 
mână •  Desene animate ţ

bunedorean:•  Sportul HUU«WI»,U. ţ  
turneul de handbal temi-* 
nin de la Deva ; a Pn-J 
Mieitate a O melodie!
pentru— coşmarurile dvs.f 
a O întrebare -pe săp-J 
tămănă ; e Avanpremie- I 
ra filmelor la DEVASATJ
• Anunţuri, publicitate;!
22,20 Film documentar ;$ 
„Natura dezlănţuită" —I 
partea a O-a ; 22,40 OJ
metodic pentru— nopţi-aIle dvs. de dragoste; 22,501, 
Film artistic. „Iubitul! 
doamnei Chatertey" (re-l
comandat doar celor pestei 
16 ani). J



•  Vând apartament 2 
eamere, ultracentral, sta
re deosebită, instalaţie sa
telit, televizor color. Tel. 
Gt87C8, după ora 17. (9713)

•  Viind maşină înghe
ţată, marcă germană, sta
re excepţională, preţ con
venabil .Tel. 621180.

(9712)
• Vând apartament 2

camere, central. Telefon 
617857. (9641)

• •  Vând mobilă antică, 
foarte convenabil. Relaţii 
In telefon 656496, oraşul

ABrari. (9709)
J  •  Vând TV izotermă de 
una tonă, motor Braşov. 
Simeria, str. Biscaria, 1.

(9655)
• Vând autocamion 

Sehania de 9 tone, preţ 
convenabil. Informaţii la 
telefon 570839, Vulcan.

(9654)
• Vând casă, Deva, Ma

tei Corvin, 13.
(9579)

• : Vând microbuz ®V 
sau schimb cu autoturism. 
Telefon 641539.

(9364)
•  Vând apartament 3 

camere, Gojdu. Informa
ţii Timişoara, tel. 056/ 
125715, seara,

(9409)
, •  Vând strung SNA 
500 x 1000. maşină de 
frezat FU 32, generator 
acetilenă, motoare electri
ce mono şi trifazate. Tel. 
'056/340356.

' (9622)
; . •  Vând videocameră 
Panasonic M 7, aparate 
fotografice diverse, labo- 
rator fotografic; costum 
scafandru autonom, undi
ţe şi midinete. Telefon 
056/340356. (9623)

•  Vând Renault 5 GTD.
an fabricaţie 1987, 4300
DM. Telefon 647537.

(9625)
/ •  Cumpăr urgent Lada 
1500. avariată (eventual 
talon) sau vând Lada 1500 
jnelnmatriculată. Vulcan, 
570853 (9586)

-• Vând apartament 4 
camere decomandate, Kmi- 
nescu, C 2, convenabil sau 
schimb cu două camere, 
plus diferenţa. Telefon 
621940. după ora 19.

(9633)
• • Vând garsonieră. De
va, Zamfirescu, bl. M 3/ 
40. Telefon 623726, după 
ora 20. (9638)

• Vând apartament con
fort I, cu 3 camere, deco
mandate sau schimb cu 
două camere în zona Bă!- 
gescu. Informaţii la tei. 
nr, (>15269 sau după , ora 
18, ia nr. 620953.

(9642)
• •  Vând <n cu miei (3)

bucăţi), rasa Tigaie, stare 
excepţională, -Baia. de 
Criş, telefon 160.

(9643)
•  S.G. Comfruct S.A. 

Deva, str. Depozitelor, nr. 
17, organizează licitaţie 
publică pentru închiriere 
spaţii depozitare, în data 
de 2 septembrie 1994, ora
10. Informaţii 627783.

(9644)
•  De vânzare casă, gră

dină şi anexe, teren ara
bil 56 ari, Crislur, 122/0. 
Telefon 671578.

(9645) ■
•  Vând Dacia 1300, re

paraţie capitală februarie, 
an curent. Informaţii De
va, 616146,. seara. >

(9646)
•  Vând maşină treierat, 

Deva, A. Vlaicu, nr. 4. î
' - ( 9 6 5 0 )

Vând urgent aparta
ment două camere, bl. A, 
Tel. 623870 sau 628693, 
între orele 15—20.

(9726)
•  Vând apartament 2

eamere, ultracentral, Si
meria. Informaţii'* Deva, 
tel. 616956. (9730)

•  Vând apartament De
va, str. Bejan, bl. 66, sc. 
2, et. 5, ap. 98,

(9729)
•  Vând apartament 2 

camere, confort I,' ş etaj
11, Timişoara. Tel. 056/
188872. (9003)

•  Vând casă, str. O. 
Densuşianu, nr. 2. Rela
ţii, teL 615304; 612841. ~

(9734)
•  Vând apartament con

fort sporit ,cu hol central, 
etaj II, 57 mp, în două. 
rate sau schimb cu Brad, 
plus diferenţă. Tel. 625663.

(9737)
•  Vând apartament 2 

camere, decomandate, cen
tral. Telefon 617454.

(9738)
— # - * • - *_

• Pavcl Ioan Eugen
pierdut borsetă nea
gră, conţinând buletin 
identitate, permis de 
conducere, certificat 
de înmatriculare auto
turism HD-01-BRS. 
două carnete CEC 
alocaţie copii, port- 
moneu bani şi sumă 
importantă bani; bo
nuri valoare benzină, 
eliberate de S. G. 
TRAUM S.A. Ilia. 
Găsitorului recompen
să. Tel. 614102; 623332. 

*_*—*—«—*—*—♦—*—*—*—*»
•  Pierdut bonuri * va

loare, .benzină, de- fa se
ria B16 ‘nr. 001815 —
001829, eliberate de PECO 
Deva. Se declară nule.

-(9715)
• Pierdut ştampila uni

tăţii S.C.'. Ava Mcna. Im- 
pex SRL Bucureşti. Sc 
declară nulă.

(9651)

•  Pierdut legitimaţie 
veteran de război, pe 
numele Moka Mihâly. Se 
declară nulă.

•  Caut de lucra în con
strucţii. Vând orgă, 300 
DM, Telefon 625573.

(9714)

•  îngrijesc copil la 
domiciliu. Tel. 618685, str. 
Delavrancea, 2A, Deva.

(9722)
•  Efectuez transport cu

camion de 5 tone, preţ 
250 lei/km. Tel, 611405, 
617742. . . (9598)

•  Mişti Luppa anunţă
excursie Turcia, luni, 22 
august, cost 50000 lei; Tel. 
612166, (9616)

», împrumuturi In Iei 
la Casa de Amanet Sime
ria. Telefon 661721, zil

nic 8—18. (9703)
VASVJWVWVW.W.W

•  Duminică, 21 au
gust, ora 19, se deschi
de Club Casablanca 
(Brad, str. Cloşca, nr. 
32). Vă oferim re
staurant italian, gră
dină de vară, bar 
american, două sa
loane biliard. Vă aş
teptăm.

■ (9492)
VvrwAvwwwvwwiiWi

•  Ofer spre închiriere 
spaţiu central pentru bi
rouri. • Telefon 613226,

(9635)
•  Caut garsonieră sad 

apartament nemobilat pen
tru închiriat. Telefon 
627147.

(9637)

• Schimb ARO 243 D 
cu Dacia. Tel. 619324.

(9657)
•  Schimb garsonieră 

Deva cu apartament 2—3 
camere. Telefon 673113.

(9656)

COMEMORĂRI
•  21 august 1990, fati

dică zi a dispariţiei ne
drepte a scumpei noastre

PIA FURDUli 
cu dor nestins şi amili-' 
tire neştearsa, familia.

Comemorarea — dumi- * •
nică, la Catedrala din !
Ghelarl. ■ (9562) |

•  Soţia Maria anunţă »
că se .împlinesc 6 săptă- 1

f  t  m m m  9  i h  i  m m m  9  mmm 9  mmm 9  m m m  9 m m m  9 mmm  # m m m  9 mmm 9 t

lului ei sot
FULEA GI1EORGHE

. Parastasul de pomeni
re va avea loc sâmbătă, 
20 august 1994, în Cate
drala Ortodoxă Sf. Nicolae 
din Deva. Odihrtească-se 
in pace I C-'.

•  Se împlinesc un an, 
respectiv, patru ani de 
când bunii noştri părinţi

FETRU şi •
ANA DINIŞ,

ne-au părăsit pentru tot
deauna.

Comemorarea — sâmbă
tă, 20 august, ora 10, la 
Biserica din Cimitirul de 
pe strada Eminescu din 
iDeva. Nu vă vom uita 
niciodată 1 Copiii,

(9527)
•  Soţia Ana anunţă îm

plinirea a 6 săptămâni 
de la decesul soţului

ŞTEFAN ION
Parastasul — sâmbătă, 20 

august, la Biserica „Sf. 
Nicolae“ Deva. Dumnezeu 
să-l odihnească ! (9528)

D E C E S E

•  Familia Curtlci 
anunţă eu profundă 
durere trecerea în ne-, 
fiinţă a dragei lor 
soţii, mame şi bunici
VIORICA CURTICI, 

în vârstă de 63 de 
ani. înmormântarea, 
azi, 19 august, ora 16, 
la Cimitirul Bejan 
Deva. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

(9723)

• Colegii de la S.C. 
Bibliofor S.A. Deva 
sunt alături de cole
ga lor Angeia Ţapu 
la greaua încercare 
pricinuită de moartea 
mamei ei
VIORICA CURTICI

şi sunt alături de 
familia' îndoliată.

(9723)

OMNITECH TRADING COM SRL
DORIŢI UN SALARIU ATRAGATOR ?

Sunteţi inginer - constructor sau subingincr 
specialitatea construcţii sau utilaje pentru construc
ţii ?

Aveţi mai puţin de 40 de ani?
Posedaţi permis de conducere şi autoturism ?
Vă interesează să promovaţi şi să vindeţi produ

se IIILTI în 2oiia Deva?
Dacă ‘ răspunsul este afirmativ, sunaţi chiar acuin 

Ia sediul firmei.
Tel.: (01)212 02 59.

OMNITECH TRADING COM SRL 
-Bucureşti; str. Barbu Văcărescu, nr. 102 

Tel. (01) 2120259; Fax (01) 3127G33
l______________
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tonul consideră explica- Ungaria, respectiv 1980
(iile Rusiei credibile. Mc —1981, a declarat ia
Curry a replicat că „ar , televiziunea din Buda- 
putca fi şi alte explica- pesta Bcia Katona, mi-
ţii şi acesta este

• WASHINGTON. Ad
ministraţia Statelor Unite 
a luat legătura prin 
canalele diplomatice cu 
guvernul de la Moscova 
pentru a se consulta in 
legătură cu cele patru 
capturi de materialo 
radioactive în Germania, 
a anunţat purtătorul de 
cuvânt al Departamentu
lui de Slat, Michael Mo 
Curry, citat de Reutcr 
şi AFP. : . , . ■
-ftfeCurry a indicat că

ambasada SI A la Mosco
va a contactat în a- 
cest sens responsabili 
ruşi „la nivel tehnic".

Dacă la Bonn se afirmă 
că ' materiile capturate 
provin dintr-una din 
centralele nucleare ale 
Rusiei, Moscova, în 
schimb, acuză Occiden- 
iul de a fi declanşat o 
campanie de propâgandă 
împotriva Rusie; şi a- 
firmă că totul nu este 
decât o înscenare, me
nită să permită statelor 
occidentale să ceară pre
luarea controlului asupra, 
instalaţiilor nucleare ale 
- Rusiei, ■

Întrebat dacă Washing-.

unul
din motivele pentru care 
noi considerăm că poate 
exista o colaborare între 
Moscova şi Bonn pentru 
a efectua analize mai 
profunde ale materiale
lor confiscate în Germa
nia".

•  BUDAPESTA. Tero
ristul internaţional Itioi 
Ramircz Sanchez, alias 
Carlos, nu a primit spri 
jin din partea autorilă 
ţilor ungare în organi-

nistru fără portofoliu,, în
sărcinat cu serviciile se
crete.

Potrivit agenţiei MTT, 
televiziunea ungară a 
difuzat marţi seara an 
reportaj, prezentat încă 
din 1990, în care şefi 
ai serviciilor secrete un
gare di a anii-’80 au de
clarat că s-au situai 
totdeauna pe o poziţie 
principială : chiar şi în 
scopul de a obţine in
formaţii, nu s-au impli- J

NATURAL 1Q0%
FĂRĂ BIOXID DE CARBON 
FĂRĂ ÎNDULCITORI ARTIFICIALI

I M

• MERE
• COACĂZ
• VIŞINE

PRODUSE „ S C IP 0 N A R "  B A IA -M A R E
• Bere „HOPFEN" — Baia-Mare
•  Bere „VILAGOS" — Ungaria
• Bere „CORONA" — Ungaria 

Bere „TRNAVAN" — Slovacia 
Vodcă — 33"
Rom — 36°
Rachiu — 33“
Vinuri

Depozit en-gros „BIALCO", DEVA, str, 
Eminescu, nr- 76, tel. 62 55 61,

•  '
f

I

I

SOCOM „MUREŞUL" LIPOVA 
Pţa Republicii, nr. 2, jud. Arad 
Tel. 057561898 057561692

EXECUTĂM:
—- Doze aparataj
— Doze 0  16 mm ramificaţii 

—  Doze pătrate 100/100
— Tub Kopex 0  13,5 ; 0  16; 0  23 ;

0  29 ; 0  36-
— Confecţii imprimerie
— Echipamente protecţie
— Lenjerie pat |
— Lenjerie corp * -
— Mobilier bucătărie din melamină şi}

cherestea brad j
— Confecţii tricotaje. »
Produsele sunt la preţuri- avantajoase, j

I

ŞCOALA GENERALA NR. 4 I
D E V A

Angajează prin concurs : |
„ • Muncitor calificat pentru întreţinere, j

Data concursului: 5 septembrie a.c., ora ; 
' 10, Ia sediul unităţii. |
I înscrierea la concurs până la 1 septembrie - 
} 1994. _ |
I Relaţii suplimentare la telefon 627431.

I
S.C. CARMETAPLAST S.A. ,

D E V A  !
str. E. Gojdu, nr. 73 |

Organizează in data de 22 septembrie 1991,« 
ora 15, Ia sediul societăţii |

\UCITATHE PUBLICA

I
I
«

I 
I 
I% ■■
I

I% _______ ______ _ ___ _ ^vw
l 627107, taxa de participare fiind de 3 000 Iei. J

!|%
pentru vânzarea şi închirierea de mijloace | 

fixe. In caz de neadjudecare, licitaţia se va * 
repeta în fiecare zi de joi, până la finele anu-1 
Iui- j

Informaţii privind modul de desfăşurare I 
a licitaţiei se pot obţine la telefoanele 627106, j

I UZINA MECANICA GRÂŞTTF. 
Str. N. Titulescu, nr. 60

ANGAJEAZA PRIN

I

zarea acţiunilor sale, in - cat în organizaţiile tc- 
perioada şederii Iui in roriste.

W ..,.WA-,,,V^WAV.-.VW,VZA’iV.-.V.Vi‘iSV.V/.V.'.Af.,.V.,.V,,.WVW.V.V.V.V.V.V,V,V.*,VA%VrAV,
l

’ •  Economişti, specialitatea finanţe -
j contabilitate- |

Data concursului ; 20 septembrie a.c., ora ! 
j 9, la sediul unităţii. • |

înscrierea până la data de 15 septembrie, j 
Relaţii suplimentare la telefoanele : 054/ | 

' 641040 ; 054/641041 ; 054/647090, int. 233. î 
I (90044) I
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