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BANCA COMERCIAlĂ WEST BAHK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozitiile la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 52,~mH 1111) 
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.. Ac11atr eatr -timpului pe c:ant ...., mlfeal 
istorie imperii, regatll t! popoare: In funcţie de 

1"~=~;~ pe care au avut-o faJ8 de cele trai componentll 
11 acestea au lzbândlt, au supravieţuit sau au dlo-

cftn Istorie. Exemple sunt cu duiumul. Daci vom 
la nivel de individ, vom putea observa cu ufUri"lă că, In 

~~'Mfl""'1t general, bâlrânli lrâiesc mal mult in trecuţ tinerii se gândesc 
mei ales la prezent şi viitor (pentru că, practic, tinerii nici nu ., 
un trecut consistent), Iar generaţiile mature Imbini (sau ar Ira· 
bui s-o facă) armonios cele trei componente,. accentuind in 
mod firesc asupra viitorului. 

Rldicăndu·ne din nou la nivel de popor, pornind de la con
~ile da mai sus, ar trebui să ne punem o legitimă intre

lilf~...,.tbar·e: unde se gă""'tll poporul romăn in atitudinea sa fală de 
seara timpului? . . 

Dacă ne cantonăm 1n atera· clatiei politice, conatrlim au 
. la.-'llfiA la dreapta, politicienii români au 

excepfll, lrlbutarl al trecutului, Partidele 
istorice tl'lnr:n PNL) glorlfică perioada dintre cele două 
ri!boele (fi chiar fi cea dlnalntll) fi multii demersuri 

, · ale acestor formaţiuni iti trag seva din acea perioadă. 
mei noi (PDSR, PRM, PSM) au rimas bine ancoralll in 

.epoca de aur", chiar dacă n11 in mod explicit. Atitudinile, luArile 
de poziţie ale acestor partide luă să se vadă de la dista"lă că 

F~~--1 sunt purliloare ala mantaliliţilor comunista, bine implantalllln 
adu"!!\"Ji modul de gindire ala liderilor partidelor respectiva, 
Nu a . . din acua~e interesele atAI ale unora, căi şi ale altora. 
DinCOlo de aceste inlllrese insi rizbat Idei c:ant Nflacti epocile 

!'llol..,.-1t"-0: •;-":: fiecare le reprezintA, 
Am amintit aici cele mal importante partide de pa eşichierul 

politic, cele care hotărăsc prezentul ti viitorul societăţii 
romăn8f1i. ŞI cum putem vorbi de prezent fi viitor cind acestaa 
trăiesc cu picioarele adinc Infipte in trecutul mal mu~ sau mai 
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puţin al patriei? Grav este că aceastA atitudine se trans-
mita fi spra societate. Căci populafia, la rflndul ai, cu mici 

nl.mas cu mintea in revolute, iar uneori chiar 

Aseară, la Teatrul de Stat 

__ .. '.'•-a. la TeatnJI de Stat s-a deschis noua stagiune 1999-
cu spectacolul ,,Anonlmul veneţian" de G/useppe Bartn; 

dlsfr!buţle: Claudia lflt8mia Jl ZD/tan LDvas; scenografia 
Pacurar; regla fi ilustraţia 171uzlcală: Ion ArrJea/ lenJm/a, 

.:-~h.,.ln~ poveste da dnlgoste pentru tineri, pa scenj, fi o sali 
de tineri spectatori ar n primele lmpru/1 de la 

stagluni/Jil/lenlum," Vom nwan/. • 
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Deoarece guvernanţii a-au ţinut cont de părerea oficialităţilor locale 

PD ARAD ESTE PITIIII 
-:" REAMPLASIRII MONUMENTULUI 
~,UNGARIEI MllENARE" IN SUBCETATE 

• Oemocreţ// eriden/ eu rncercat ai profite de con
atltu/rea "Parcului prieteniei" pentru a scoate Armata 
din Cetatea Aradului 

• Oeoerece Guvernul n·• ţinut cont de pireree ari· 
denllor, democraţii local/ consideri Hotirlrae de Guvern 

MITING DE 
PBOTEST 
•n ...,., 1n oaJa de con

siliu a Uniunii Vatra 
RomAneasci a·au Intilnit 
reprezentanţii soclaliţll civile 
arădene, ai mal multor organi
zaţii culturale, precum fi al fi. 
llalelor aridene ale partidelor 
politice. Ei au hotArit, ca o 
primă forml de protest 
Impotriva aamavolnlcel 
Hollrirl a Guvernului 

ea fiind "aberantl fllnoportunlw 
• ,.In orice caz • ne declara consilierul local 

Gheorghe Secu/le/ • tot CLM Arad va ~··u/ ·~· .· . . ai elibereze Autorizaţia da conafrucţ 
1 

· · · 
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nu 
o-e lndo~ niciodată de neceel
tatea refacerii a ceea ce au 
visat toţllnain!afil, a Oaclel fi 
deci a unirii tuturor ţinuturilor 
locuite de români. Cu aportul 
siu fi a Partidului Naflonal 
RomAn din Transilvania acest 
lucru s..a reaJizat in parte Tn 
1918, In acest context, in ~~ap
tembrle 1927 Ionel 1. C. 
Brătianu rostea cuvintllle: .A 
sunat ceasul implinirii vreril fi 
pentru moţllor lui 
Horea, Crl 

numită de primul ministru 
Brătlanu formati din )1.1. 
Lepădatu, G. Clpălanu, G, 
Tăllreacu depun o muncă al• 
tematică pentru lnflplulraa 
acaatel vrerl. 

Din păcate guvernanţii fi 
actuala putere, pentru &•fi 
piatra pozlflila fac concesii 
UDMR, Indeplinind cererile 
acaatora pentru privilegii. 

D. ZĂVOifiNO 
(Continuare in peglna a 4-a) • 

RomAniei de a Inaugura la 
Arad, in 6 oetombrie, ata·zisul 
parc al reconcilieri! '1 insta
l~rea statuii "Ungaria mile· 
nart", organizarea unui miting 
popular, ~ _. 13, 
la Plafa R•v•l•flel. Sunt 

. ,llfleptati ., participe lofl 
· cetlifenli Aradului care H 
opun acesta! hoiArtrl, 

La Intilnire au participat: 
Ioan Marit (Vatra Roma; 
naasci), Constantin FAcea 
(Uniunea rezervlftilor din 
MApN), Lucllia Oinescu (Pro 
Basarabia fi Bucovina), Mariei 
Hranislav (Uniunea Sirbilor), 
Curta Gheorghe (Fundafla 
Judefeanl a Revoluţiei din 
Oecembria 1989), Mircea 
Ardelean (Asociaţia 21 
Oecem- 1989), Constantin 
Buzatu (PNR), Ioan Mot 
(PUNR), Lucian Stana (PRM), 
Gheorghe Moraru (Partidul 
Pensionarilor), Gheorghe 
Gârbovan (ApR), Romeo 
Cărnaru (P, S.) fl Avram 
Cricjun (PDSR), 

~"·~-· A FOST·~··:-·:-····.~· 
.. lNAVGVBAT 

, .. : --. • .: ,'~" J. P. 

• MOBILIER MODERN 
LACON!ANDA 

• AMENAJARI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 

SUPERIOARA 
STR. VIŞIN ULUI NR. 74 
TEL: IMW/224888 

082/717361 

UŞIŞIFI!:RESTRE 
DIN ĂLUMINIU ŞI P.V.C. 

GI!AMTEiiUIOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

. ..•. 

NOUL POD RUTIER 

. ., ... 

Vă oferă 
• TlmpiA1e alurriniu dhln.,..t 

şi ""'*""'ti e P.V.C. şi QI!IWIUIIIIn-o 
• Rdete şi jaluzele . 
T-: 279m19; llll2292a 
Arod, Sir. Volnicib; Nr. X 

~-
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Ieri, la Upova, a awt loc 
Inaugurarea noului pod 
rutier. Primarul Llpovel, 
.U.Pecr.G•-.na-a 
relatat ci aceastA lucrare 
este cae mal mare investifie 
din ultimii zece ani. Valoarea 
constructiei sa ridici la 20 
miliarde de lei .• Este singura 
lucrare care o-a fina-lizat In 
acest an din fondurile de la 
buget. Lungimea podului 
este da 158 m, 18 m pasaj fi 
120 m rampă. Noul pod din 
LipoYa micşorează distanţa 
dintre judeţele Arad fi Tlmlfo 
cu30 km". 

Panglica lnauguralli a 
fost tAiati da primarul 
Llpoval, Petru Gherman fi 
de Romulus Tafcli, vlce
pretedlntele c.onslllulul 
JudefBan Arad, 

.:: 1..; 

La lnauguraN a partiei· 
pat fi comisia de recepfle 
compusă din: dl. Nle_.6 
l.aarellfl•, consultanţ pra
fesor doctor, membru al 
Academia! Romăne; .,...,,.. 
aer olr. Rad• Binell6, 
profftor olr ...... G•e••,.. 
Mereea; prol •• r. Boza 
Petra; directorul DiNcţlei 
economice din cadrul 
Consiliului Judeţean, oii. 
h•lt"' Nlea; directorul 
DlrecJiel teh n lce al Con
siliului -"""eţean, 1•1· 
aeerpe Jo~~eMWo, dintf> 
toril din cadrul A. P, J. A., 
oii. Grll- ~fitiL 
G•e•• ... U.JNIII . 

Mflf)lfl"fl MIQIII 
Foto: O"OIUO FEL.Efl 
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T Astăzi, Soarele răsare la 

ora 7 ~ 1 O minute ~ apune la 
ora 19 ~ un minut 

'f' IW t:ecu1 272 de zile din 
acest an. Au mai :ămas 93 de 
zile p;lnă 11'1 20001 

'f' Praznicul zilei: Bise
rica ortodoxă: Cuviosul Chi
riac Sihastru!; Sfânta Muoenică 
Gudelia; Biserica romana
catolică: Sfinţii Mihail, Gabriel 
şi Rafae!, arhangheli; Biserica 
greecH:atolică: Sfântul Chi:iac 
Sihastru! (+556). 

Avenit 
BARZA: 

La Arad: Ghembeschi 
Antoniu Alexandru, Nlchici 
Vesna, Fircu~u Sergiu Bogdan, 
Stănilii Simona Adriana, Ciitună 
Patricia Florina, Coman Eveline, 
Timiş Darius Alexandru, Crişan 
Roxana Alexandra, Bogdan 
Rafaela, Căruntu Paul Florin, 
FOidi Vasile. 

La Chişineu·Crl': Comea 
Cristina, Stana Gabrie!a, Hi'16u 
aaudia. 

La lneu: Herman Teădora 
Qina, Belei Rwcana Maria. 

va 

ilstabilă ~ se va :ăci """· Cerul 
va fi temporar noros. Local, 
ll'ldeosebi in prima parte a zilei, 
se vor semnata averse de ploaie 
lnsoţite pe alocuri de descărciiri 
electrice ~ intensilicări ale viinllr 
lui, izolat cantitll~le de preciQ!-

depAşl 15 l/m2. 
DirT1iir .;";"_ pe alocuri se va ...". 
naia , 

Temperaturi maxime: 22 la 
25"C 

Temperaturi minime: 10 la 
14"C 

Meteorolog de oarvlclu, 
CARMEN ŞARGA 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Star Wars - ep. 1 :_ 

Ameninţarea fantomei (SUA) 
'9,30; 11.45: 14; 16,30; 19 

Muretul: VAnătorul 'de 
vedele (SUA) 10; 12; 14; 16; 18 

Arta: VIB\8 e lrumoasll (SUA) 
15;17 

Singur acasA 3 (SUA) 19 
Sala mld: Atingerea 

dragostei (SUA) 15; 17,30 . 
Prograsul: Batman şi Rabin 

(SUA) 18. • 

/VTIUTABEJ 
• PIE'fE, ,.ARGORI 
Astăzi este zi de piată la 

Păncota, Beliu, Buteni, Şidău, 
Macea, Vânători, Pecica, Şiria. 
Tot aslăzl se desfăşoa:ă targuri 
săplămânaie la Beliu ~ Buteni. 

Maine, joi este zi de targ 
săptămânal la Curtici, Nădlac, 
Sebiş, Cermei, Săvârşin, 
Secusigiu, Zerind. 

•FARMACIAIE 
SERVICIU 

Tn noaptea de miercuri spre 
joi este S81Viciu, cu program non
stop, farmacia MEDICA, Bd. 
Revoluţiei nr. 26, telefon 
221337. 

Fannacia .Crai Nou Alfa", 
situată la Parterul blocului 68, 
cartierul Alfa, telefon 2n644 şi 
.,Noua Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt 
de serviciu cu program non-stop. 

• CONSULTA'I'U SI 
'I'RATAMENTE Cb 

PROGRAM NON-S'I'OP 
Cabinetul .Apoilonia', situat 

ia parterul blocului din spatele 
Casei Aibe (zona Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A. ap. 1, 
teL 251225, efectueazA trata· 
mente injeclabile (intramuscular 
şi intravenos), aerosoii, EKG., 
ecografie ~ analize laborator, 

· • CABINET 
S'I'OMA'I'Ol-OOIC 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 6,00-
12,00 şi 14,00·20,00, iar săm· 
bătă ~ dumilică intre orale 9,()(). 
21,00,. 

• Dl'ftiERUPERIIE 
CURENT 

ln municipiu: Miercuri: 
Agrosem Bujac. Joi: Unitatea 
milia:ă din Subcetate. 

In judeţ nu sunt programate 
Intrerupeti de Curent 

11
--.......... ~--_·· PRET O 

Lfi(.IR(Ito·_ 
BANCA NAŢIONALA. 

Pentru gramul de aur de 
24K: preţul cu ridicata • 
148.7 40 lei, iar preţul de achi
~ - 133.866 iei. Preţu:i vaia· 
bile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ· Aur 14 
K cumpărare: 90.000 iei/g, 
vinzare: 100.000 ieVg. 

Aur 18 K cumpArare: 
120.000 leilg, vinzare: 
140.000 lel/g. 

COTIDLUIINDEPENDENT ARAD 
• 

Editora S.c. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
eCODFISCALR 161!i93HeCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 02/1886din 31 X 1991 eCODSIRUES020956601 etsSN 1220· 7489 

.......... fi 1 
' ' ta apa 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. Hi. 

Telefoane: S!lCRETAR!AT • 281802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE. l10775. MAREA PUBLICITATE. 280904; 
CLUBUL PRESEI· 2811989 • 

Consiliul de adadnlatraţle1 DOREL ZĂVOIANU 
(presedinte) "'lefon i81802, 280625'; ŞTEFAN T ABUIA (vice· 
presedinte) telefon 210776: MIRCEA CONTRAŞ (rcdactoMef) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (dircclor comcrelal) 
telefon 280904; DOREL BARBU (conlabi~ telefon 181797. 

Col :gl..a de a 1 da •fiei MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef); 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon. 2'81801, 
280854· MIRCEA DORGOŞAN (sef seclic actuaiităti); telefon 
281855: 280003· IOAN IERCAN'(scf sectie politic~). telefon 
280943;' DORU~VA (sef sectie socia)-ccono'mic}, telefon 281738; 
VASILE FILIP"'[~cf seCtie cu'ltură-învătământ}, telefon 281855~ 
280003· ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701~ SORIN GHILEA (sef secţie tineret)' telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (~ef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (~cf =;ic pubiicilate\ telefon/fax: 280904. 

Tiparal exec:atat Jalmpa' ia S.C. MEDIAGilAF s.A. 
AllAD, -- Feleacalul F.N., telefon :&S090a, fax :&S09ZO· 
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lWeracrl,ll9...,....,....,. ~BALANŢA (23.09-22.10). Ave~ o gândire 
BERBECUL (21.03·20.04}. Pierde~ prea rapidă şi eficientă şi ~a adapta~ cu multă 
mult tîmp cu rezolvarea unor probleme uşunnţă tuturor sm.&aţiilor care intervm pe 

..,...... ~marunte, căci nu sunte~ suficient de prag- parcurs. ' 
4il .matic~vămişcatidesluldeincet SCORPIONUL (23.11J..21.11). Evenilnen-fj 

aveţi tot ce vă trebuie, aşa că nu vă mai control, Tnsă se_ pare că nu veţi putea 
TAURUL (21.()4.20.05). Şliţ; ce e de făcut,n tele nu vă scapă nici un moment de sub 

:ămăne decât să trece~ la treabă. respecta intocmai graficul de activităţi şi de 
,.., GEMENII (21.05-20.06). E investiţii, din motive care depind 
~ ~ •posibil să primiti o veste mai mult sau mai putin de dvs. .. 

' 
l ~imbucu:ătoareiniegătu:ă MOCHET ..,SĂGET,ĂTORUL 

1 cuotreabădeiacarev-a~ . _.. IIIJ ~ (22.11-21.12). Forma 
luat de muH găndui, nemaispe:ănd Arad, Plata Gam .,. 611i-J fiZicii in care vii aliati vă 
că se poate rezolva favorabil pentru . .... Telefon 235221 • ~permite desfăşura'rea 
dvs. ~ ~., Vinde ,1 unei activităţi susţinute, de cele 
RACUL (21.06.z2.07). Vă~ y mai muHe ori cu bune rezultate. 
dortţi nespus de mutt să:!; ~ monteazya CAPRICORNUL (22.12· ea, 'W 
avansaţi pe scară ierar·(-, macheta . . 19.01). Ave~ o atitudine.-::: ~ 
hică, însă numai eforturile şi la preţuri · cam rigidă şi nu sunteţi 
presta~ile de calliate nu sunt sufi. d d dispus să f~ concesii . , .,.". 
ciente. Dacă nu pune cineva o CU 0 re U~era sau să accapla~ ~ punclete de de 
vo:bă bună pentru dvs., acolo unde ID-20 1e vedere ale altora, fapt ce nu e In 
,. ~trebuie, va fi foarte greu. măsură să vii atragă simpatia 
fi· ~LEUL (23.07 -22.08). Programul de la ser- ac;!>~. dimpotrivA. 

1\ -~viciu va fi foarte lejer, de! fiind faptul că au ~VARSATORUL (20.01·19.02). Vă descur-
~ fost finalizate toate lucrărtle planificate . ca~ deslul de greu cu banii ~ adesea sun· 

pentru luna care se incheie. · • te~ nevo~ să apela~ la ,raze:ve" pentru a 
FECIOARA (23.08-22.09). Deocamdată lf] face fală cheltuielilor. 

banii. La serviciu continua ţi să rămâneţi • racterizează in această zi, atât la serviciu r ~ · t vii intereseazA mai mutt gloria ~mai puţin PEŞTII (20.02-20.03). Agresivitatea vii ca-~ 

un om de bazA, chiar dacă se vor opera ' căt şi acasă, dar nu reu~ să speria~ pe, • .J' ~ 
unele schimbâri. nimeri. :.... 

"" "" "" .. ADEVARUL~ ,UA ASCULTA 
La telaloaal dlmlne111, 280944, illlnlllrtlle 8,11&-12,00 

e Pentru o roabă de 
asfalt ... in minusl OI. Lucian 
Baciu, din Zimandu Nou, ne 
spune că pe D.N. Arad - Oradea 
s-au intrerupt lucrările de mo
dernizare a şoselei. La ieşirea 
dinSpre- Şimand, in dreptul nu
merelor S.18, şoseaua modemi
zată peste care s-a turnat un 
strat de asfatt 
rupe 

pe aici, n-ar fi de mirare ca pană 
in iarnă să ni se dârăme casele 
din cauza treP!da9ilor. Qare chiar 
atât de mult e sâ cerem ca 
muncH:orii ce-au lucrat aici zite 
bune să vină să mai toarne că1e
va roabe de asfalt pentru a afe. 
nua trecerea de la drumul nou la 

vechi?" se intreba, ~ pe bună 

\~ 

~~~.'!!!~ ,; } 
ani, a suferit luni dupA-masa J 
om lnd!oxicaţ1ie vAolfuntari··c• · .. k _l 

e 1camen e. ost trans-
portată ia Spitalul Judeţean, 

• Luni seara, L.o.,-un bit:·. 
bat de 41 ani, a fost trans:,,. .. .....,_, 
portat la ambulanţa medicală, 
cu intoxicaţie volu.'!!JI:jd!l!, .... 
medicamente. ~ · 

CĂDEitE DE l.fl......._ .·_ 
. ÎtiĂLTIME ~~~ 
~- . '-. ~ .• =.:,e.rviciul de ~mbulan~ :'":""':-1 

a fost s<itrcltat.l!!!l! ~ajlra IL. -~
domiciliul lui LD. iluiiiiUF ,..".. 
politraumatlsm prin cădere, :'? ~ J 
traumatism cranio cereb.W. 1 J!;O.,, 

cu pierdere de cunoştinţă. A il 
fost transportat la secţia trau-- c-.:.-4 
matologie ortopedlw ~ ·· --..

1 

Spitalului Judeţean. -~ -1 
.. ", . , ... M. MICAft .._l , ....... , .... ,._ ..... "' .... :-'-• . . '.:..-, . . . .'_, 

de -··'ft'"'ft••· ft 

ÎN~~~!~.~.~ .~~CE~!}!! :j 
eadrul .Fundaţiei Vasile Goldiş" ·'Mentare In Campusul . _,JIIi 

_':_~~llll""llk~~.....t~4t~~~u~r !'.'~f"'; OoSliina Martana 
mea vitregâ 

oet11ru Gllle nu a primit alo
, unde am aflat că 

corofurld!l._,.jilo•ca1,ia fiindu-i trimisA la 

~~~,ng::~~:l.t/ am trtmise la poşta 
gării,' Vlaicu, iar de alei la Poşta 
Mare. Aici, ni s~a spus că au primtt aloca~a pe. doar două luni. 
Aş dori să '~tiu de ce am lost purtate aşa mu~ şi unde este alo-

- caţia pe caa de-a treia lunii?' · 
" PAnA la Insulă ne scu1undlm In ... gropi. A. C. este pro

prietarul unei căsuţe situat& pe insula a III-a de pe Mureş. lată 
ce ne spune: .Este de neconceput ca drumul care duce de la 
cimitirul .Pomenirea' până ia .Zori de zi' să arate tn halul in care 
arată. Este plin de gropi. .Şi dacă noi, .insularW. nu suntem atât 
de importanţi, atunci autorităţile să se gândească m.ăcar că 
acesta este drumul spre Aeroportul Internaţional Arad ... Fără 
~enteril .. Redactor de serviciu, 

J. T. 

. .. .-.,.: -.... 
'"""" .. 

·.:. a 

Arad mai face inscrieri pentru Universitar, str. Fehl'?'*'jpr, 1, -'~ 
profilul economic. Orarul elevilor telefon 256.391. ...._ 
este de la orele 8-14 - cursuri, · · ba. 
iar de la orele 15-17 - medita~! Cooperativa de Credit '• r" 

La Şcolile oostiiceale o MINER'''A . ~ratuHe cu profesoru şcolii. Banca Populara . -~., · 
nouă sesiune dt.t admitere in 2 . W j ~·. -~ _ 

octombrie ta toate $1)8Cia~•. ~;~:·;·-::::·:::· ~-~d;o~b~a~n.Ll~~ ..... .....--.. 

CURSURI 

< 

. ,. 
r 

~ 
FRIPTURA-..- h 
ŞTEFANIA -· ~i 

Reteta zilei 

1 kg carne de v~el, J.4 ouă ·-f 
fierle (tari), 1 lingură mu,tar, ; 

smăntână. · · , . . _ · · 
Carnea se taie In 1imgime, ·. 

sare, 1 linguri ulei, 1 """'"~r· 

Interiorul aceştei ,pungr se unge . · 
d&ndu-i·se o _formA. de pu. ngă. . . 

cu mu~r şi se umple cu ou~..,.·- .. 
tiiate felii. Se coase la gur§. • . 
camea se aşează in ulei incins 
apoi se adaugă smântâna ~ cite 
puţină apă. In acest sos se 
prăjeşte înăbuşit carnea, intor· 
căndu·se pe ambele Pă•tt. !nainte 
de a se servi, se scot a(ele ~ se 
taie lelu. Se serveşle cu gamilu:ă 
de orez ~ sote de zarzavat 

' 
' 
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.• lj;t\l\lljji\1JiP'I 87°/o DIN TITLURILE DE 
~~ >i1"'' PROPRIETATE AU FOST ELIBERATE 
,~ e Pentru ce·a mai rămas nu ajung nici doi ani de zile 

Aplicarea Legii 18 cu privire la fondul fim- Tn zona cofinară, mai intervin şi probleme ha a căror pfoprietari sunt in număr de 
<~ ~fJSfe. indiscutabil, una dintre legile a cărei legate de numărul mare de amplasamente, 11.500. Până la m~mentul de faţă au fost 
·· punere in practică a dat şi continuă să dea cu su~rafeţe mrcr: la o srngură persoană măsurate aproxrmativ 4500 ha, unnând ca 

.ISerioase bătăi de cap celor cllemaţi să o căr9la r s-a reconstitu~ dreptul de propnetate până la sfâ"!nul acestei toamne, după cum 
-..·#' aplice. cu toate acestea, judeţul .nostru, Cu asupra terenurilor. Dacă ~pre exemplu, in ne spunea d-1 Andrei Szatmarl, să se 

_oale 87% din titluri eliberate, se s~uează cu zona de şes suprafaţa uner parcele este de ajungă la 10-12.000 ha măsurate, iar propri-
circa 11 procente deasupra mediei pe ţară. · 1,7- ~ ha, in zona colinară suprafaţa medie a etarii pusi in posesie. 

După cum ne informa d-1 Andrei unei parcela nu este mai mare de 0,28 ha. AsoCiatiile agricole care au falimentat, 
~ Szatmarl - director la OCAOT Arad, încă Un a~ aspect, deloc de neglijat, e faptul dau de asemenea serioase bătăi de cap 
' 15.000 de titluri de proprietate mai trebuie ca la aplicarea Legii 18/1991 s-a pomn de la celor de la OCAOTA. Jn cadrul asociatiilor 

/~eliberate in oontinuare . .,Din păcate, a rămas ~n plan cadast~al al anului 1900. Or, intre agricole parcelarea s-a făcut doar pe hartă 
/ ce e mal greu - ne spune d-1 Szatmarl. timp, ~u surven~ modrficăn senoase ale .drs- eliberându-se in baza acestor parcelări, 

, ~.-Pa.că ar exista un concurs medr.u al .Punem parcelelor. s-au modifica! cursun d~ titlurile de ro rietate. Acum trebuie făcută 
1 .. comisiilor comunale de aplicare a Legrf 18, apă, s-au efectuat indrgurrr, rmpădurrrr, 

1 
~ tp S" ti t tât . · ·r · f ră 1 · 1 1 · A d 1 · 'd b'lă parcearearn eren ... nua aesecua mar 

' aceste t1t un care se re e , n spec1a , a SJUngo:an u-se a o m1cşorare conSI era 1 a dificilă cât. far · tă .. acesto 
~ _. -- tarenuri situate in zonele_ colinare, ar putaa terenurilor agricole... cu 10 unna men m r aso-
}·~eliberate in ~mativ 2 ani de zile". Şi, de parcă toate aceste probleme n-ar fi ciatii cei cu posibilităti financiare au intrat 
"' 999 200 haOtic in terenuri. Restul, fie ca nu s, i-au putut -"·f-1-'t\ Din păcate. in multe localităţi, comisiile, !ost suficiente, in perioada 1 . - . O, 
• ·· '~ ·C&,al.l rezolvat problemele funoare ale rncetează contractele de 1ocaţ1une sr ca penn~e să cultive pământurile, fie a trebun să 
. ·""" membrilor si rudelor acestora, n-au mai făcut unnare locatarii trebuie pusi in posesie. Intr-o se multumeasca cu cele care au rămas ... 

.,- nimic. ' • atare s~atie se află nu m'ai putin de 21.000 ' DfiNA LfiSC · 
~ . . 
~~ De'i asigurările fi se plătesc din fondul de ~maj 

-
PESTE GARD e in data 

de 17 septembrie 1999, gar-
~->Ldiec · de la S.C. 

• • Trandafir Flori ca, 
Muntean Corina si Ghiliura 
Costel - toti din Arad, au fost 
sancţionaţ'i cf. H. 7111997 -

trecerea pe spatiul 
verde, iar Kuba Zoltan, 
Ribovici Mihai, Petran Iosif si 
Barta Lucian, toti din Arad, 
pentru ca au circulat cu bici
cleta pe Faleza Mures" - ne-a 
mai informat dl. Ioan Klein, 

Corpului gardienilor 
al judeţului Arad. 

. "·o. 

DISPOtiiBILIZfiTII tiU SUtiT 
COtiSIDERATI SOMERI! !;c • • . ··.-

La această oră, 562 de din fondul de şomaj. Atunci, nantii să la o măsură de .indu~ 
angajaţi de la instituţiile şi finnele dacă tot li se acordă niste bani cire' a ratiei şomajului (pe hartie) 

. particulare arădene au adeve- din acel fond, de fa care se folosindu-se, de această dată, 
rinţe de pre-conoediere. De fapt, plătesc si indemnizatiile de clliar de persoanele înregistrate 
au întrunite toate conditiile de a şomaj: de ce nu sunt ronside- ca someri. Cum: dintr-un foc, au 
beneficia de plăti compensatorii ra~ ... şomeri? făcut să crească _ cu vreo 
de 6, 9 sau 12 Salarii (in flln~e Ei bine, se pare ca acesta 
de vechime) in confonnitate cu este un aU artificiu legislativ al 20·000 de persoane - numărul 
prevederile Ordonanţe! de celor .15.000" de specialişti ai populaţiei ocupate (adică ar celor 
Urgenţă 98/1999. puterii, evident. Motivul: să nu care lucrează efectiv). 

Cei care au efectuat in sară lumea in sus de cat(?!) de Asta intr-o lună In care 
această perioadă disponibilizări bine ne este, doar rata somajului numărul şomerilor creştea cu 
colective sunt: Foraj-sonde e mică! Dacă ar fi prăzentată câteva sute! Asa, in loc ca 
Zădăreni, ALFAR, Inspectoratul rata şomajului, cea reală, ar pro- această crestere. Sase reflecte in 
judeţean de protectie a plantelor, duce dureri de cap. rata şomaj~lui, iaca, pozna! ~ 
BANCOREX - Arad etc. Aceasta nu este însă prima rata a scăzuU Specialişti, frate, 

Aceste persoane nu vor măsură de ascundere a ade- nu glumă! 
ingrosa numărul somerilor, vărului ·In ceea ce priveŞte Revenind la data la care 
deoarece, in Ordo'nanţa 98/ numărul total de someri: Cine disponibifizaţii Ordonanţe! 

se suspendă mai ştie câţi oameni nu sunt 98/1999 vor primi banii, unii pen-
'-rirne!.Cpentru ... ~lnregistr:aţi pe la Agenţiile de. Iru , t bri d o plă~le ocupare şi fonnare profesională, ... ·.. augus, sep em e ş.a.m. ., 

compensatorii. - sus- muncind fa negru, sau preferănd ou se Ştie când anume o fi 
pendati, ce mai! efectiv să nu meargă fa şomaj, aceasta: poate luna asta, ~ · 

Tn iot acest răstimp, dispon~ de ruşine. luna cealaltă sau ... Deh, fucră-
bllizaţii beneficiază de asigurările Asta despre cel care nu se tură de specialişti! 
de sănătate, care li se plătesc ştie. Au avut Insa grijă guver- NICOI.fiE OP~EfiN 

1. data de 30.\)9.1999, 
ora 15,00 se va organiza in sala 
.Iuliu Maniu" a Universitătii 
.Aurel Vlaicu" din Arad, B-d~l 
Revoluţiei nr. 81, întrunirea 
membrilor CECCAR - Filiala 
Arad. Cu această ocazie· se vor 
prezenta şi dezbate problemele 
specifice activităţii experţilor· 

· · cor\tabililor autoriza~. 

1 cadrul programului de for
mare profesională se va 
prezenta tema prevăzută in ca
lendarul cursurilor pe anul 1999 
In domeniul .CONTABILITATE" 
susţinută de lector univ. drd. 
Mateş Doref. 

2. Pentru prevenirea s~a~ 
ilor de excludere (radierea) din 
Tabloul Corpului a membrilor 

care nu au achitat cotizaţiile 
profesionale pentru anul curent, 

aceştia sunt invita~ la sediul fi
lialei pen.tru completarea decla
ra~ifor individuale şi plata obli-
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OZIHE DE fiPĂ. DIH ]ODET, 
ÎH MARE SOFERIHŢĂ , 

A detalia, acum şi aici, impor
tanţa deoseb~ pe care o prezin
tă - pentru viaţa şi sănătatea 
noastră - păstrarea cu .maximă 
strictete a normelor igienica • 
sanitare privitoare la prote~a 
surselor de apă, ar fi un non
sens. Vom nota, insă, un adevăr 
pe care unii prea repde n u~ şi 
anume că APA ESTE UN PRO
DUS VITAL de calitatea şi .sănă
tat~a· ei depinzând, in ultimă 
instantă, sănătatea celor care o 
ronsuffiă. 

ritlării''iii'lltn8P1Cii~, 
' ' 
~~,~eJtatAri!!!J 

Cum este apărată ţocmal 
acea .,sănătate" a surselor de 
apă '1 a Uzlnelor de apă din 
judeţ? - iată principala intrebare 

. la care s-au căutat răspunsuri 
intr-o recentă acţiune tematica 
organizată de lns~a San~ră 
de Stat Arad. Din păcate, con
cluziile au fost unnătoarele: 

• ln majoritatea cazurilor, 
perimetrele de protecţie a 
puţurilor de unde se extrage apa 
nu sunt intretinuta si îngrădite 
conform norffielor iQienico-sa
nitare in vigoare (terenurile din 
jurul puţurilor nu sunt netezite; 
iarba nu e cosltă; nu este asigu-

rată panta inversă faţă de puţuri 
a terenului imprejmunor, ba sunt 
denivelări mari care favorizeazA 
băltirea apelor meteorice). • 
Clădirile uzinelor de apă şi incin
te le acestora, planşeele au 
hidroizolatiife deteriorate, deter
minând infiltraţie apelor mele
orice. • Grupurile sanitare sunt 
ca inexistente - fiind deteriorate 
In majoritatea cazurilor. • Şi, tot 
in majoritatea cazurilor, NU 
EXISTĂ TRUSE ETALON pen
tru determinarea CLORULUI 
RE21DUAL. 

Conduc In .topul" neregulllor 
uzinele de apă: CERMEI, 
GURAHONT, BOCSIG, GHIO
ROC si altele. Intrebarea (a 
cătea, oore?) care se pune nu e 
alta decât Cât de operativ îşi vor . 
intra in atribuţii .gospodari! 
apelor" şi cei de pe la primăriile 
In zona cărora se afla uzine de 
apă de fa care se aprovizionează 
mii si zeci de mii de cetăteni din 
judeţ şi nu intotdeauna cu apă 
potabilă de cea mai bună cali
tate? Mai e nevoie de încă un 
control al lns~ei San~re de 
Stat Arad? El, oricum va veni, iar 
de la 1 octombrie 1999, amen
zlle vor fi aHele, mu~ mai ustură- · 
toare! Aviz amatorilor! 

CONSTfiNTIN SIMION 

A du-r..\ -il;; siJ.JGUR 
si A'T'UfJc..i SC.tfRoPER 
' vAAov1"A! 

c·_'·· 

~ Până ân primăvara anului 2000 
lrrl 

PUŞCARIAŞII tiU SE MAl 
' . 

POT CALIFICA (OFICIAL)! 
Afa după cum ne declara Incet, Incet, In perioada da 

dl. It. col. Gheorghe Bătrân, "hibernare". 
educator in cadrul Peniten· ... Din păcate, cev;~ pro· 
ciarului Arad, cursurile de blama avem t;i aici, pentru 

·calificare pentru deţinuţi că, in câteva cazuri, adeve-
s-au incheiat de curând. rinţele de şcolarizare ale 

Când vor da zeghea jos, deţinuţilor-cursanţi, nu ne-au 
50 de deţinuţi vor avea in fost trimise de către unităţile 
buzunar '1 certificatul de ca- de invăţământ unde aceştia 

au învăţat carte. lnsă vom 
iificare in meseriile de legu. găsi 0 modalitate pentru ca 
mlcuftor '' fierar-betonlst. toţi detinuţil care au absolvit 

Deoarece un curs de caii· ' 
ficare durează patru luni, cursurile să primească '1 

diploma recunoscută de 
pentru această toamnă nu se Ministerul Muncii", a aprecl-
vor mal organiza altele, mal at dl. It. col. Gheorghe 
ales că activitatea in agricul· Bitrtn. ., 
turii '1 construcţii va Intra, "· 0. 

.~*·T"' J.,..~::::••." ·-:•,' · .. ", • ~·.•.~ -.. ~ ............. _;..~ • 

.. .._ .. ·:. 
. ::.e:,/ 

.·< 
.:._ . 
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T ocmal care au făcut 
care au cererea 
UDMR şi a guvernului maghiar 
de amplasare a acestor sim
boluri ale terorii nemeşlmii 
ungur8fti, care poartă nostal
gia • ata-zisei .Ungarll 
mllenare". 

Devin actuale cuvintele 
profetica ale lui Avram Iancu 
după Dieta de la Cluj care 
hotărătte fără consultarea 
""""'nllor unirea Transilvaniei 
cu Ungaria, când un nobil 
baron a zis: "că nici acel 
pământ de trei coţi care ne va 
acoperi trupul după moarte, 
nu este proprietatea noastră, 
era să mă arunc din galerie, se 
destăinuie Avram Iancu lui 
Şterca-Şuluţiu, intre el fi să-I 
izbesc de pereţi. Nu cu argu
mente filozofice t;i umanitare 
vei putea convinge pe acei 
tiranl, el cu lancea lui Horea." 

a nor 
instrumente docile ca gen. 
Bem fi cel 13 generali, 
responsabili de masacrele din 
Transilvania fi de "tribunalele 
de s.Ange" care condamnau 
fără nici o cercetare pe români 
la ridicare in furci şi la torturi 
mortale. 

Este cazul să reţinem că 
Istoriografia ungurească a 
UDMR fi Ungariei, acompani
aţi d'! o serie de nevoi nici 
români, consideră revoluţia 
maghiară de la 184849 ca un 
război de eliberare a ungurilor, 
neţinând seama că acest 
război dorea fi acţiona pentru 
impilarea românilor, sârbilor, 
croaţilor fi a altor naţlonalltăţl 
care se găseau pe teritoriul 
din care ambiţia lui Kossuth 
dorea să refacă "Ungaria mile-
nară". 1 . 

Impotriva acestor tendinţe 
criminale s-au opus Avram 
Iancu, Ion Buteanu, Petru 
Cobra, Nicolae SolomOn, 
Axente Sever, preotul Ballnt, 
Simion Bărnuţlu, _ Ilie 
Macelarlu, Groza, Corcheş fi 
zecile de tribunl, centurionl ti 
români fără nume care şi-au 
v.ărsat sângele pentru ca 
Biblia de la Bălgrad să rămllnă 
neîntinată, ca Idealurile răs-

Critan să fie vii, ca şi umano:s· 
mul Şcolii Ardelene să rămână 
de-a pururi în spiritualitatea 
românească, ca ti strădania fi 
jertfa preoţilor ortodocşi, al 
călugărilor fi călugăriţelor din 
mănăstlrl care au ştiut să 
menţină trează flacăra 

conştiinţei fi unltăţll naţlonale. 
Acestora le datorăm recu
noştllnţa noastră şi nu unora 
pe care vor să-I bage pe gâ'lll 
românilor trădători! de neam 
fi ţară instlgaţl de şovinismul 
şi lredentismul maghiar. 

Rămân mereu vii cuvintele 
lui Ionel I.C. Brătlanu care, 
referlndu-se la aceste eveni
mente, remarca: "Neamurile 
ca şi Indivizii făuresc rostul 
vieţii fi lasă in urmă o lume 
prin energia cu care sunt in 
stare să-ti manifeste insu
.flrlle. Bărbaţii, care in cursul 
vremurilor au reprezentat, au 
d&fleptat, au indruma! energia 
naţională de tot felul, au drep
tul la recunoştlnţa noastră". 

Ce o să spună generaţia 
noastră fi generaţiile viitoare 
dacă vom accepta această 
nouă umilinţă adusă poporului 
""""'n? 

1 Liea CamPionilor 1 J 
Ieri s-a disputat o nouă etapă in patru din cele opt grupe···~ 

de calificare a Ligii Camplonilor. lată rezultatele inregl.-,.. .. 

Gra-~ ~G .. 
Real Madrid· F.C. Porto Bordeux · ·Şpartak ·•• 

3-1 Moscova 2-1 · .•. · 
Olympiakos Pireu- Molde Sparta Praga • Willem ".....! 

F.C 3-1 Tiiburg 4-0 

PSV E=n~ Giasgow Gra- H -<<; .. 

Rangers 0-1 A.C. Milan • Hertha BerflrL 
Bayern MUnchen 1-1 

Valencia 1-1. Chelsea~6alatasarayl1-0 ... 1 
--~-~~~; 

""' 

mii de victime din rândul 
romAnilor, care nu-•1 cereau 
dacă! recunoattere naţlonală 
sunt onoraţl astăzi de o 
hotărâre de guvern care vrea 
să repună pe pământ româ
nesc monumentul "Ungariei 
milenara", a celor 13 generali 
criminali şi a antlromânului 
perfid Kossuth Lajos. Lor li se 
datorează uciderea în chinuri, 
defl se bucurau de salvcon
duct, defi aveau statutul de 
prizonieri de război, a 4 
prefecţi dintre care să amintim 
doar pe Petru Dobra, ucis de 
un detatament din annata re
voluţionară maghiară", trimis 
de Kossuth la Abrud pentru a 
prinde in cursă pe re
voluţionarii români, d&fl tot el 
a declarat annistiţlu pe timpul 
tratativelor. Petru Dobra este 
impuns cu balonetele de sol
daţi, batjocorit, aruncat pe fe
reastră şi omorA! In stradă ca 
un taine. Ion Buteanu, prins 
cu aceiafl prilej, este spinzu
rat la losăşel, pe valea Crişului 
Alb, lângă Gurahonţ, de 
aceeaşi armată detaşată din 
corpurile celor 13 generali. La 
fel sunt ucişi mlşel&fle 10 Iri
buni, 100 centurionl şi o sută 
de preoţi români sunt spănzu
raţl. Zecile de mii de masacre 
(40-50.000) din rllndui 
românilor nu le mal punem la 
socoteală pentru că, crimele 
comise de generalii "martiri" 
al revoluţiei maghiare sunt fi 
8f8 de neiertat. 

Noi şi urmaşii noştri nu 
vom uita şi vom trece in rân
dul trădătorilor, al celor care 
1-a vândut pe Decebal, pe 
Mihai Viteazul, pe Ion Vodă cel 
Cumplit, pe Constantin 
Brâncoveanu fi numele celor 

Maiorul Csutak Kâlman, It. 
col. Slmonffy, participanţi la 
luptele impotriva armatei re
voluţionare a românilor 
conduşi de Avram Iancu, apre
ciază vitejia românilor şi drep
tul lor la o viaţă naţională. Din 
păcate, poziţia lor realistă, 
bazată pe observaţii concrete 
nu a putut convinge guvamul 
condus de Kossuth Lajos şi 
de generam săi, care nu s-au 
dat in lături de la cele mal 
odioase masacre pentru a 
instaura in numele 
.democraţiei şi libertăţii" 
dominaţia naţiunii maghiare, 
intr-o ţară Imaginară, ce se 
voia Intinsi de la Marea 
Adriatică pe culmile 
Carpaţilor, din Ucraina sub
carpatică până In Banat. Pe 
acest teritoriu, Kossuth nu 
voia decât o naţie - naţiunea 
maghiară - cu toate drepturile. 
Impotriva celor care se 
opuneau a pornit o luptă c:rt-

ŞI·A DAT FOC LA ..• MAŞIHA . 
./eri, după-amiază, fn Incendiul s-a produs ca După intervenţia effclim

jurul orei 18, pe strada urmare a unor lucrări de fă a pompierilor, pagube/a 
Marinarilor a avut loc un sudură la caroseria mat;inii, au fost evaluate la· aprox/
incendlu in care a ars o efectuate de proprietar făni mativ 15 milioane de /el. · 
maJină marca "Opel", pro- luarea inăsurilor de pro-
prietatea lui Gal Iosif. necesare. T. 

MIERCURI,..,94iE.-P4fiMBRIE1999 ANTENAI 
7.00 Observator 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show ~rei. 
8,00 Dimineaţa cu Prima 
12,00 Nadine Show -
Despre problemele de 
ruplu cu Nadine - rei. 
13,00 Politica de mame 
15,00 Viata in direct 
18,00 Ceiebrt" bogaţi
•• 

TVARAD 

TVRI 
7,00 Matinal naţional 
9,30 Desene animale 
10,00 A Facerea - rei. 
11,00 TVR Cluj
Napoce 
12,00 7 arte- rei. 
13,00 TVR Tmişoara 
14,00Jumal 
14,15 CI Berfan -
România pe lnlemet 
14,30 Evn'kal 
15,00 Da capo al finei 
Dictionar de muzică. 
Utefa A , -
16,30 Medicina pentru 
toti . 
l'f ,00 Hora satulUI. 
Nunta din PAnade, 
Alba 
17,30 Impas In doi 
18,00 Corect! . 
18,05 Jumătatea tai 
19,00 Sunsot Beach -
ep.s;l7 
19,55 Evenimentele 
secolului 20 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Spori 
21 ,00 Omul ·de 
nicăieri- ep. 1 
22,40 In flagrant. 
Problemele turismului 
românesc 
23,25 Aberaţia ziei 
23,30 Jurnalul de 
noapte 
23.40 RomAnia fără 
frontiere . 
0,40 Lumea dansului 

TVRz 
7,00 TVM • Telemallnal 
8,00 Desene animate 
8.50 Bzzzz. Magazin 
pentru copii 
10,15 Limbi străine: 

Franceză 

10,40 o r.n111e ciudată 
-rei. 
11,10 Desene aninale 
12,00 Ultimul tren 
13,05 Muzică populară 
13,55 Dragostea con
tează-a. 
14,00 Emisiune în limba 
maghiară . . 
15.00 Desene aninalec · 
16,00 Obsesia- s. , 
16,45 Sania Barbara-s. 
17,30 Atenaeum 
17,50 Wagner.- ep. 1 
18,45 Ştiri bancare 
19,00 T'"""' lalenle (X) 
19,30 Dreptul la adevăr. 
Compromis şi .conştiinţă 
in destinul unui aitic lif&. 
rar. Sami Damian 
20,00 Arfiţa Arlzonel -
acţiune, SUA. 1987 
21,35 Elementele - doc. 
22,25 Los Umbrelos.ln 
concert în Bucureşti 
22,55 Farmece • rei.· 
23,40 Gala muzicii 
uşoare.· Cu: Luminiţa 
Anghel, Gaz pe loc, Iris, 
Corina Chiriac · 
0,35 TVM. Mesager 

PROTV 
7,00 Buna dimineaţa, Pro 
TV eal tău! 
10,00 Tanăr fi nellnlftil • 
rei. 
11,00 Tenis • Open 
Romania 1999. Transml· 
siune in direct 
12,30 O căsnicie petf8cli 
-ep. 7 
12,55 Ştirile Pro TV 
13,05 Babylon 5- ep. 33 
13,50 Ani de liceu- ep. 18 
14,15 Miracolul tinereyl -
ep.18 
14,45 Familia Buncly - ep. 
180 
15,15 Aripile pasiunii- ep. 
100 
18,00 Tlnir" nelln~tll-
ep. 843 . 
17 .oo Erile Pro lV . 
17,15 'riProTVArad • 
17,30 osallnda · ep. 18 
18,30 Inimii do ~gancă • 
ep.104 
• Extragerea cărţii ""'tale 
• Te uiţi şi căştlgr 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Ştiri Pro TV Arad 
20,30 Walker, poliţist 
texan - ep. 16 
21,20 Chestiunea zilei -
ediţie speciali 
21,3.0 Folbal. Liga 
Campionllor; Barcelona
Arsenal. Transmisiune fn 
direct . 
22,15 Ştirile Pro TV 
23,15 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu 
0,00 Ştirile Pro TV . 
o. 15 Folbal: rezumalul Ligii 
carnpion~or • 

RADIO PB.O FM 
0,00 • 5,00 MUZICĂ; 5.00 • 6,00 a.- de 
şlit ia iecare sfert de on\; 8,00 - 1,00 ROM
DOi. DE DIMINEAŢĂ - INF0 PRO cu Dan 
Apostol şi Laura CAIAceanu; 7,00 - 10,00 
PRO 'FM PÂNĂ LA 10_ oo Aaviu8 e.n1can: 
-tO,OO - 13,00 MIH'Af CU NOI eu. Mihai 
Oobrovolschi; 13,00 • 14,00 .. 13-1.C CU 
ANDREI .. cu Andrei Gheorghe; 1.,00- 17,00 
ORAfUL SUB LUPĂ cu .COtălln Ulpup: 

: ·17,00 • 19,00 STAR STATION _MIX ru-Mhai 
Gu'ei; 19,00-21,00 ASCULTA-ŢI MUZICA 
ru CâliA Gheorghe; 21,00 • 22,00 PRO FM 
EXPLORER cu Niki Stanciu; 22,00 - 24,00 
RONDUL DE NOAPTE Cu Răzvan ExarbJ 

,,-·~· 

TVACASA 
6,00 Nimic personal - s. 
6,50 Acasă la bunica • 
reţete de bucătărie- rei. 
7,00 Ronzo fi Adriana -
rei. 
7,50 Preclosa - rei. 
8,45 Căsuţa pov8ftilor -
rei. 
9,15 Inger sălbatic • rei. 
10,05 Lanţurile Iubirii -
rei. 
11 ,00 Dragoste •• pu
.tere- rei. 
11 ,45 Singe din sin
gele meu - rei. 
12,30 Ay, cannela. rei: 
14,15 Maria· s. 
15,00 VIaţa noas1rl·,~· 
16,00 Preciosa- s. · 
17,00 Desene animate 
17,25 Vremea de acasâ 
17,30 Dragoste fi pu
tere- s. 
f8,20 Acasă la bunica -
retete culinare 
1S,30 Renzo fi Adriana 
• s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile Iubirii -
s. 
20,20 Somn uşor!- d. a. 
20,30 Inger sălbatic- s. 
21,30 Sânge dl9 sân· 
gale meu -s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Imagini Intr-un 
ochi de aur - f. SUA, 
1967, cu Eiizabeth 
T aylor, MMon Brando 

.. --~ :'-:...,:·.;. -. 

8,00 Dimineaţa devreme 
10,00 Stiri ' 
10,15 Colivia de aur- a. 
11,00 Damon - s. 
11,30 Inspiraţia carollnel 
-s. 
12,00 Troplcal Heat. a. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,1511iitorullncepe azl
s. 
14,00 Esmenllda ; s. 
15,00 Luz Maria - ep. 93, 
94 . 
17 .oo Şllrt • . 
17,25 Elena, v1rrţa ",. -
ep. 71, 72. 
19,00 ObselvatDr 
20,00 Omulnor>lil -I'JC\i
une, SUA, ·19b5, cu 
Lorenzo Lamas 
22.00 Observator 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 ObseMII<>I' • rei. 
1,00 Pericol din umbri -
lhriller, SUA. 1994 
2,30 Luz Maria - rei. 
4,00 Elena, viaţa mea -
rei. 
8,00 Troplcal Heat- rei. 

TELE7ABC 
7.00 Ştiri 
7,10 Buni dimineaţa, 
Rom>nial 
9,00 Lou Gnnt -rei. 
10,00 Ştiri 
10,30 Oinlre - de ..... -
rei. . 
11,15CUiaPandon!i-rel 
12,00 Oincdo de stadion • 
rei. 
13.30 DocunerUr- rol 
14.00 Medici la datorie- ep. 
74 
.15,00 Ştiri 

17,00 Nadine ~ · 
18,00 Focus 
19,00 RomAnle, Roma
nle ... 
19,15 Karaoke show 
20;15 Comisarul Rex
s. 
21,00 Film serial 
22.00 Romanie. RomA
nie ... 
22,15Focus . ' 
22,45 Revista presei. 
Principalele eyenlm~nte 
ale zilei in presă 
23,00 PoUtica de mAi!'9. 
Moderatorul. Dan Dumitru 
şi invitaţii săi discută 
despre viaţa poHtlci 
romaneascA 
1,00 Film artlotlc 

. 2,30 Focus 

15,15 Post Meridian 
18,30 o singurii vlll!l· ep . 
216 
17,30 lloa.o-a 
18,00 Ştiri 
1S,10 LouG-·ep. 66 
19,00 Soc1'" .. pol'!'" -ep. 
63 
2D.OO-Tele7 
20.30~ 
21,00 Dintre .... de ..... 
22,00Repo<1s<Tele7 
22,30 Antistatic ' rei. 
23,10 Denick -ep. 74 
0,00 Ştiri 
0,30 OriiH 

RADIOSEBIŞ 
6,00 Detatamentul de trezire 

.1- ---~-

8,00 CântHni liutare - ~populari 
9,00 Alo, tu·alegll · 
10,00 Cafeaua de uce 1-- • - . · 
12,00 La p<nţllo dondld • muzlci popularii 
13,00 Clubul Femlna 
15,00 Aatizl._ ailt»itLHHm ~_.~ popu
lară şi dedica~i 
18,00 Oupi p.tru 
18,00 Teiefonut cu butoane . . 
19,00 La mutpanll • dedk:aţil"m.aicale 
20,00 Nostalgic Top 
22,00 T op Oiaco. Ring ... 
0,00 92,11nsomnil 
2,00 Nocturni muz.ICall 

~·.. .~ 

·- -· · ..... ·. 
•• # •• 

: . . 

HBO 
10,00 Al 'aselea jucă
tor - comedie, SUA, 
1997, cu 'Marlon 
Wayans 
11 ,45 Contact • SF, 
SUA, 1997 
14,15 Colegi de 
cameră - dramă, SUA, 
1995, cu Peler Falk 
16,00 Jarry Magulre • 
dragoste, SUA, 1996, 
cu Tom Cruis8 --

ATOMICTV. 
7,00 Selector . . 
10,25.Reactor -rei. 
10,30 Cinemaloniic ·rei. 
11.00 Atomlx cu.Dinu • 
rei. /. ~· 
14,00 lntaractlv 
15,55 Reactoi."'""" zilei 
16,00 RocJ(ada ·rei. 
11.00 s- -·muzică 

- s. 
1a,45 .",_ ...,,,..~f-'r 

Angolas -· ,:;;·R· ~;;';fl~ili.-. 1996, ctJ K 

20,30 Ata e viaţa -
comedie. SUA. 1!11l01<cu 
Mlchael Goorjlan 
22,15 Lexx- s. 
23,00 Don Klng: Numai 
în America - drama. 
SUA. 1997 • 
1 ,00 Dent}atul 
horror. SUA, 1998 

non~5:top pe 'u'"· •. ~!-''" 1 
!urile . . . ' . . . . . 
19,00 Alanlxai TUdor 
21,55.Reac!Or- ştirile :Ofili 
22,00 Alomic Cefii 
22,30 Cybemel : . 

.__::..-.; 
.·· 

'}'..) ·•·.~ 
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PD ARAD ESTE ÎMPOTRIVA 
·~ REAMPlASIRII MONUMENTUlUI. 

r· ~:UNGARIEI MllENARE" ÎN SUBCETATE 
f_.~ Ieri, PD Arad a fost prima formaţiune Anticipând proba~il efectele unei astfel de Hotărârea de Guvern: ,.Premierul Radu 

'l,lli~(~IJ'I,, 

11 lli~ZI~N'I,, 
\TJ 1 '1,() Il . .. 

politicălocalăcareaorganizatoconferinţă de hotc'irâri, prefectul G~~!le Neam~u evită o Vasile n-a fost consiliat defel asupra 
presă, pentru a-şi exprima poz~ia faţă de decizie unilaterală şi~ Invită la o discuţie inclu- Implicaţiilor acestei Hotărâri. Nu trebuia 
rt:JCP.nta Hotărare de Guvern prin care, in siv pe dl. Dan !van. Din aceste discuţii, edilii şi să-i promită omolog ului. maghiar 
Arad, se va constitui un .Parc al prieteniei autorită~le locale au ajuns la concluzia că n-ar amplasarea monumentulul "Ungariei 
romana-maghiare", parc in care se va reinsta- fi rău să profrte de această conjunctură ş; să ,Milenara" la Arad. Nu putem arunca in 
la inclusiv monumentul .,Ungariei milenare·. Ei propună instalarea .~arcului prieteniei• exact aer buna convieţuire româno·maghiară 
bine, democra~i arădeni condamnă aceas~ in ... Cetatea Aradului. De ce? Deoarece aşa din Arad in acest mod." 

-i~otlllrâre a Guvernului Ron;'âniei (din care ŞI s-ar fi produ~ şi evacuarea_ milit~ril?r ~in Mai mult, Gheorghe Seculici ne-a 
parte n. r.), considerând-o aberan- a_~stă zonă, 1ar Cetatea ar fi 1ntrat 1n arcuitul declarat că ,.oricum, trebuie să existe 0 

. Aşa am aflat că această av1L A 1 · 1. d t r lib tâ d 
impusă de către premierul Cu un astfel de proiect Tn buzunar, C~;n;a ~e e cons ru~ ~e 8 Ş~ra e 

ca wmare a angajamentelor pe preşedintele PO, Gheorghe Seculici, s-a . ,. ra pentru aces arc. • nu se 
orirnul··milnistru roman le-a luat faţă de deplasat la Bucureşti, la Guvern. Aici, la '!le .•. 

. la intâlnirea de la Szeged din Secretariatul general, două funcţionare au UN "NU" DEMOCRATIC 
primăvara acestui an. oare oe 1 s-a promis 1n Incercat să~ convingă de faptul că ,.proiectul Una peste alta, liderii PD Arad se 
contrapartidă premierUlui Radu Vasile?. pe care-I aduceţi nu este bun. Trebuie ·să declară împotriva amplasării monumentului 

i "'· ~H2'"aoom, ~mocraţii nu cunosc acest a mă- ~i Cetatea Ministerului Culturii ... " "Ungariei milenare• la Arad. Deşi au in cer_ 

ISTORICUL PROBLEMEI 
In final, Gheorghe Secui ici a intrat la· cat să speculeze iniţiativa ·premierului Radu 

Ministerul Apărării, unde ministrul Babiuc s-a 
arătat intru totul de acord cu intrarea Cetă~i Vasile in sensul trecerii cetăţii Aradului in 

.în cu câteva săptămâni - ne declară 

11 ~~~;~:~~7~;~~~ CJA Dan !van - prefectul It , primeşte o .ad.resă din partea 

sub patronajul Consiliului Local Municipal circuitul civil, democraţii locali sunt de 
•-d N ·că părere că această Hotărâre guvemamen-
I"VCI • umţu apare ... 

;.."'"" · Secretariatului General al Guvernului, prin 
- • - lală este o gafă Tn toată regula. Chiar dacă 

O HOTARARE ABER~NTA .internationalismul european• tinde să 
care i şe solicită să elaboreze un proiect de 
hotărâre in vederea constituirii unui «Parc al ŞI INOPORTUNA fnlocuiasCă .intemayonalismul proletar .. ."· 

liderii PD-ului local au criticaf DO~U SUtfiCI la Arad". 

LINISTE, SE 
' -NEGOCIAZA! 

După "democraţie", 
cuv~ntul "negocieri" este cel 
mai utilizat după revoluţie~ in 
scopullini!jtirii celor ingrijorap 
de perspectiva unor cata-

~~::::!'~"it Au avut membrii de 
p -ft?"'"·""~"' dureri acute "in 

·~~~~~!:rilo:Democrată a regiunea 
ti" 1 ·cFR; Uniunea problemă, d~;,:;,ojf.pj';ii;,;~.; 1 

Cadrelor Militare in Rezervă si mat fn momentul in care s..a 
Retragere din MApN şi a celOr 
din Ministerul de Interne.' Sunt 

i':·~L~~b\~~;1f1!9~~el.: locale, con-!:" .l>L ,!O!'maţiunilor 
politice etc. 
,·· .-,~ingului este de a 
sărbăton ZIUa de 1 Octombrie 
i de .,a protesta --vehement 

impoltri>'a genocidului fa care 

":~:;.:~.;~~ · majoritatea r;' ţării noastre, prin 
aberantă a 

on>iuril<i>r. impozitelor fi il 

~~~~~lt~~~:c:~o·~m~p~;arativ cu ~ de mi-

_ VENITI fOTIISĂ 
CEREM: votarea Legi;' pensl

recorelarea pensiilor: 
salariilor şi pensiilor la 
preţurilor şi costului 

l'l't'IIIE1tii: subventionarea cheltu
i"!,~-~·;~: aberant6 de intreţinere, 

medicamente• se mai 
spllne in .Chemare·. 

• In cedrul conferintei de 
au fost prezentate pro
organizatorice, de către 

Gheor•ohe Ghenof - presedinte 
iilintenm:;" pe judeţ ş1 Gheorghe 

. preşedinte pe munici-

S. TODOCfl 

.. -
' 

l'allleta 
~ .. zilei·-~ 

anunţat ~:;ă se duc negocieri 
intre liderii sindicatelor !ji 
guvernanţi. Că ele au reizbuc
nit după aceea cu o !jl mai 
mare acuitate, s-a văzut. Când 
să ajungă la paroxism - o 
nouă rundă de negocieri/ 
,,Analgezicul" a funcţionat de 
fiecare dată. Lucru la care 
niciodată .,pedagogul de 
!jcoală nouă" al lui Caragiale 
nu ar· fi visat, elevii s-au 
revoltat in repetate rânduri 
impotriva profesorilor, a pro
gramei !jcolare, a matematicii, 
a !jCOiii inS&!ji. Panaceul 
inventat de către democraţie -
negocierile - !ji·a dovedit 
iară~/ extrlloldinarele calităţi-

Două bande de gunoaie 
ale societăţii s-au fncăierat la 
Bra!jOV, pentru obţinerea 
supremaţiei asupra ora!jului. 
Poliţia nu a găsit altceva mai 
bun de făcut decât să facă pe 
moderatorul/a negocierile III' 

hari/or, fn loc să ·opereze 
arestări. Ce e drept, au văzut 
~i ~efii Poliţiei - că doar nu 
sunt chiori - că Ji-ar pune 
degeaba pielea in joc, avJinrl' Il 
fn vedere faptul că 
Procuratura a spus că nu 
există probe suficiente. Ce 
probe mai clare decât săbiile 
nlnja_ag_ Tn aer ar fi vrut7 
Toate aceste negocieri pălesc 
fn faţa celor purtate de către 
miniştrii de justiţie ai Ungariei 
!ji României in privinţa 
amplasării monumentului 
nUngariei milenare" fn Arad. 
Aşa ceva nici măcar Kossutb 
nu ar fi sperat că se va 
petrece vn><><latăl 

Am crezut - avind Tn 
wdere declaraţiile - că 
lbolya-şi Valeriu Stoica dis
cută de capul lor 111n fapt nu 
negociază nimic, pentru că nu 
au căderea să o facă. Culmea, 
chiar aşa a fosti fn timp ce 
onor magistraţii pălăvrăgeau 
vrute şi nevrute, adevăratele 
negocieri se purtau intre prim
mini~trii Orban ~~ Vasile/ Şi 
~şa, au negociat ceva ce 
nu le aparţine/ Radu Vasile a 
vândut liniştea care exista 
Intre românii !ji maiJhiarii din 
Arad pe un pumn de arginp. 
"Bucure!jtii" au hotărât că 
Aradu/ nu an> dreptul să res
pingă invadarea simbolistică 
de către Ungaria_ "Mritic/1" Il 
ne-au acuzat că vrem fede
ralizare_ Oare el, prin ceea ce 
fac, nu tocmai asta vor1 

Sll1101'1 TODOCfl 

• D~•i Guvernul României umile,te peste măsură 
Consiliul Local Municipal Arad, acesta nu se poate intruni 
in aceste zile in sesiune extraordinară, deoarece şapte 
consilieri sunt plecaţi in _,. străinătate . 

Hotărârea de Guvern Din nefericire (sau t~cmai 
piivind iniţierea .Parcului priete- d"aia?) CLM-ul arădean nu se 
niei" tn Arad, care presupune poate fntrurîi intr-o s.esiune· 
inclusiv reinstalarea monumen- extraordinară pe această temă. 
tului .Ungariei milenara", ar tre- De ce? Simplu: şapte consilieri 
bui sâ pună pe jar CLM-ullocaL municipal! sunt plecaţi in 

au plecat, sau nu, pe banii 
nostri, deoareqe ne asumăm 
naiv~atea votului dat acum trei 
ani. Ne-ar durea, In schimb, să 
aflăm că .s-a plecat" pe banii 
celor care au tot interesul ca 
onorabilii consilieri să nu fie 
prezenti in Arad tocm8i in 

. această 'săptămână. 

.··' DO~U Sll'lfiCI 

1 CRONICA POLITICA LOCALA f 
CONFIGURA~ VII'IOAREI , S-a ajuns la concluzia că numai printr-o 

PRIMAR.D · .. rezolvare justa, corectă a legilor proprietătii, 
PD IWd a âesfăsurat Conferinta municipală a 11- Romania se va Inscrie definitiv in rândul r>a1iuniior 

lialei. Cel mai important punct pe 'ordinea 'de zi 1-a care respectă C:U adevărat valorile democraţiei şi. ale 
constitun .Configuratia Primăriei anului 2000- Vineri economo01 de piaţă. 
la sediul partidului a avut loc o intrunire a ~-ului , ÎNTÂI.NIRJ CU ORGANIZA'JIIUE 
PD cu senatorul Creţu şi s-~u stabilit ilinerarille DIN CARTIER 
deplasănlor săptămânale in leritonu. · PDSR Arad a beneficiat in acest week-end de 

~CEIUREA TERITOIUUI.tll prezenţa senatorului Ioan Bold, prilej cu care s-a 
Sâmbătă, PRM IWd a organizat alegeri in orga- făcut o deplasare la Pânoota pentru a lua oontact cu 

nizaţia din Tâmova, lansănd şi un candidat de primar problemele din zona. 
in persoana d~ui Anghel Gheorghe. la Nădlac s-a De asemenea. dl. senator s-a întâlnit cu 
~titun ~nizaţia locală, iar duminică au fost con- reprezentanţii organizaţiilor de cartier disculănd legile 
slituite organiZa~lie PRM din Zărand şi Olari. proprietăţii şi alte chestiuni actuale. S-a făcut 

PROPRIETATEA IA împărţirea pe secţii de votare a organizatiilor de cet1i-
CWBUL LIBERAL" er. Tot cu aoest prilej s-a fixat data la care va avea 

Sâm."m, 25 septembrie Clubul ~bera! ş1-a reluat loc Conferinţa Judeţeană a Tineretului (15 octcmbrie 
dezbaterile cu o temă la ordini!a zilei: .Starea . . 1999). 
etăţii la români". , PlOP!'- SOCIALIŞTII AU PARCURS , . . 

.Au participat personalltăy ale vieţii cultural- V ALEA MUREŞVWI 
pohtlce: Vas1le Dan - scriitor, profesor Lucia · O delega~e a Partidului Socialist arădean s-a 
Cucuereanu, eseistul Viorel Gheorghiţă, iar din deplasat pe Valea Mureşului, in localităţile Bărzava 
partea .gazdelor' - primarul /Wdului, Valentin Paul şi Conop, cu acelaşi scop ca şi week-end-ul trecut 
Neamţ. Dezbaterea moderată de profesorul Tiberiu definitivarea listelor pentru alegerile locale. Aoeste 
Nâvac a atins diverse laturi spinoase ale acestei liste trebuie raportate la Bucureşti la fiecare ~de 
probleme:. de la temeiul moral al proprietăţii, la lună. ceea oe explică !'Ji'IUI. sociariŞtilor. 
aspectul JUrldlC al legilor care se dezbat In . , : :. DO~U Sll'lfiCI 
Parlament . < • . . .·- . •·. , • S<mll'lfl fii'IB~UJ 

.. , .• · 

·•·. 

!. 
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UN NOU PROGRAM BRITANIC IN 
DOMENIUl SOCIAl PENTRU ARAD 

Ieri dimineată, la Primăria 
din Arad, a sosit din nou (pen
tru a şaptea oară) o delega~e 
britanică, din oraşul Kirklees, 
cu care de trei ani a inceput o 
foarte bună colaborare pentru 
formarea de personal In dome
niul ajutorului social. 

Mulţumită de colaborarea 
avută până acum cu arădenii, 
partea engleză doreste 
demararea unui nou progrcim, 
In Arad precum şi organizarea 
unei conferinte la Arad, la care 
să participe' reprezentanţi ai 
mai multor Consilii Locale din 
ţară, interesaţi In această 
chestiune. 

. ''· ( .. ' ,_ ·- ·-~"· 
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"Pe ce descânteeul se apropie de 
sfâr,it, pasărea î'i dă duhul ••• " 
Pierderea speranţei, a mat o tanără. Trebuie să vină Am alia deschide Cartea 

răbdării, traiul tot mai greu, il imediat ... ". Sfântă pentru a afla destinul 
face pe români să c·aute fel Nu peste multă vreme tinerei care se găsea In fata 
~e fel de. ~?tiv~i: Eşecurile son~ria ne anunţă ca In spatele noastră. ,.Nu e de bine. Ţi-am 
on căsnocoo, doronţa de a porţio, pe stradă, se află un om spus că familia îţi este In 
cunoaşte viitorul ii aduce pe ·care doreşte să-şi desluşească pericol. Nici soacră-ta nu te 
tot mai mulţi oameni pe destinul. O superbă tanără intră prea Inghita. Dar o rezolvăm 
cărările celor care ştiu să· şi In prima clipă trasare la un noi şi pe asta ... ". Pentru ca 
facă bani şi, din piatră seacă: schimb de priviri. Baba Amalia .dezlegatul de vrăji" să poată fi 
prezicătoriil o linişteşte .e nepotu' de la făcut, baba fi cere tinerei să 

că nu mănâncă găinile moarte·~·· ~ 
pri~ _descântec. "Le arunc la · 
câmo. Nu e bine să fie mân· 
eate de oameni. Aduc numai --;,,. ~· 
blesteme .... ". ~sta deşi bab~<.,,.. .. f" 
Amalla tone m mână' - la · -~ 
descântec - o cruce din lemn. · 
,.Să se lepede blestemufCuffi -~_._,.. · · 
se leapădă ... ", aceasta este :· · . 
fraza cu care incepe fiecare 
descântec. Baba Ama li a se·,-
ocupă de .legat şi dezlegat" · ..• 
pentru căsătorie, pentru divorJ, . 
păstrarea famiflei si bunăstarea "' 
acesteia. In ce priveste moda!~ ··::; 

tate.a de plată, clien~i bătrâne. i . ···f _ (şi sunt destui) ii bagă In buzu-
nar fiecare după posibilită~--- ;:.:,. · · . 

Pentru un om care ;~ 
fmbrăţişează descoperiril.e--""'-
ştiinţifice este destul de greu să _, ' 

Delegaţiei, formată din 
Philip Cotterill şef serviciu 
social şi Mark Greavcs, i se va 
alătura mâine şefa departa
mentului de relatii inter
na~onale din cadrul ambasadei 
Marii Britanii. Motivul vizitei in 
Arad este fnchierea unui pro
gram de pregătite a asistentilor 
sociali pentru munca la doniici
liu, program ·finanţat de partea 
engleză, suma In dis~e fiind 
de 14.000 lire sterline. 

Vizita delega~ei engleze 1n 
Arad va dura o săptămână, 
timp in care vor fi vizitate mai 
multe obiective cum ar fi 
Centrul de zi pentru vârstnici 
Pâmeava 11, Centrul terapeutic 
şi educaţional pentru copiii 
seropozitivi, Centrul familiar 
.Debora", precum şi fntalniri cu 
oficialită~Je oraşului. 

Totul a Inceput cu o discutie · 
telefonică. Atunci am aflat că 
pentru a asista la o .sedintă" de 
vrăjitorie, dat In 'cărti' sau 
deschiderea Bibliei trebuie 
neapărat să fie ori răsăritul 
Soarelui, ori apus. Undeva In 
cartierul Grădişte, pe o stradă 
liniştită stă o bătrănă care: "de 
douăzeci de ani dau in cărţi, 
deschid Biblii, leg şi dezleg 
prin vrăjitorie. Dar lucrez cu 

Timh;oara". Lucrurile se 
limpezesc, iar tânăra Incepe 
să-şi povestească necazul. Nu 
se mai Inţelege cu soţul ei! Ea 
bănuind ca a fost .legată" de 
cineva pentru ca să nu mai 
aibă linişte In cas_ă. Baba 
Amalia apuca niste carti vechi 
şi roase de timp, le amesteca şi 
apoi le _aşază pe o: măsuţă 
aflată lângă uşa de la intrare. 
,.Să ştii ca eşti făcută. Copila 
mea cred că o altă femeie 
te-a legat să te desparţi de 
soţul tău. E bine că ai venit la 
mine, te pot dezlega de acest 
blestem. Trebuie doar si 
cauţi prin casă să vezi dacă 
nu ţi s-a pus ceva undeva. 
Mă refer la apariţia unor 
obiecte, broaşte etc. Al grijă 
să vezi dacă nu cumva ţi-a 
dispărut ceva din casă. Să vii 
să-mi apul ... ". Apoi, baba 

recunoască că o mână de carţi j" 
aducă un kg de făină, căteva poate deconspira viaţa unuL • ..:;, 
ouă şi 0 găină ... grasă. In urma om. Am asistat la câteva r-
~~~~:~~n~~~,:~~~~i~~~ ~~~~~e;ijr:~~;b~~ ~~~il'" "-· 
se afla găina, blestemul trebuie nunt in ce priveşte viaţa şi ~ -"1 

să dispară odată pentru tot- familia persoanei care se ~fla 111"-·4 
deauna. In acelasi timp găina faţa_ sa. Şo asta_ fără ca batrâna . lf 
va muri parcă sufOcată . .,Pe ce ' să mtrebe la mcepu_t absol~t -~ .1 
descântecul se apropie de n.imic despre trecutul cllentei, ;+~-. 
sfârşit, pasărea fşl dă cunoştinţe, neamuri etc. ·11' . 
duhul ... ". Baba Amalla spune . SO~In G"ILEfl ' . · 

ŞE~Bfln POPESCO 

~POLIŢifi. PE SCOitTj 
Arad, care a condus autoturismul 
AR-03-HAJ. 

l)omnul ..• ". 

Maadat. In uruoa cerce
- specifice Intreprinsa, a fost 
identificată şi reţinută numita 
Gu~u Nicoleta, de 25 ani, din 
Arad, care are de executat un 
mandat de 3 ani Inchisoare, pen
tru f11_şelădune şi fals. 

lafnC1111Jd. Este cercetat 
Albu Vasile, de 35 ani, din Arad, 
care a fost depistat conducand 
pe drumurile publice un autotu
rism neinmatriculat şi cu număr 
fals. 

lncă de ia poartă ai impre
sia că intri pe un tărâm ciudat 
In curte, printre tot felul de flori 
stau resturi de lumânări arse. 
,.Aici Jeg fi dezleg ... " imi 
spune baba Amalia. "Mă 
folosesc de făină, găini, ouă, 
lumânări fi descântec." Se 
pare că e o metodă ce nu dă 
niciodată greş. Mă aşez pe 
unul din cele cinci scaune 
vechi, In aşteptarea arădenilor 
ce vor să-şi afle destinul, să 
vadă dacă n-au ghinion din 
cauza vrăjoorieL.,,Am progra-

~U 1MIAW MU. ,Ate.,._-t 
M lTA 1 MQ",., .,.T. ALTCt .... 
~ -·- ... ,._.,.,,..,___ . '· .. ' 

...... la ....... Cu ocazia 
unei actiuni efectuate fn Piata 
Mihai Vrteazul din Arad, au toSt 
depistaţi numitii Marta Paraschiv, 
de 21 'ani şi'Mihailovici Ioan 
Lucian. de 24 ani, ambii din Arad, 
care comercializau cafea fără a 
avea documente de provenienţă. 
Conform Legii 12/90 au fost 
sancţiona~ cu amenzi 1n valoare 
de eate 150.000 lei, dlspunân
du-se confiscarea bunurilor fn 
valoare de 1.200.000 lei fiecare. 

llallanl. In puncte fixe şi pe 
lrasee, au fost tastata şi verificata 
3.935 autovehicule In traflc, s-au 
reţinut 7 certificate de Tnmatriru
Jare pentru defecţiuni tehnice, au 
fost aplicate 161 amenzi pentru 
lncălcarea Legii cioculaţiel, In va-

. !oare de 12.320.000 lei, s-au ridi
cat In vederea suspendării 5 per
mise de conducere, din care unul 
pentru conducere sub Influenţa 
alcoolului, respectiv Gherman 

' Ho~u Marian, de 23 ani, din 

laacpaal. In total, s-au 
constatat 201 incălcări ale 
diferitelor acte normative, 
sancţionate cu amenzi In valoare 
de 15.185.000 lei. 

Au fost constatate şi un 
numllr de 9 lnfracţiunl. 

urma unui control 
efectuat de poliţl,tl lmpre· 
ună cu comisari ai Gărzii 
Financiare, a fost depistat 
Balog Dezso, de 45 ani, 
cetăţean maghiar, asociat la 
S.C. Arsenal SRL, societate 
româno-maghiari, care in 
perioada septembrie 1995 -

mai 1999 a desfăşurat acti
vităţi privind jocuri elec
tronice fără a poseda 

licenţă '' fără a fi declarate '1 Inregistrata la Direcţia 
Generală a Finanţelor Arad, 
comunică Biroul de presă al 
IPJ Arad. Sus numitul a 
lncălcat prevederile Legii 

87/94, O.G. 69/98 şi respec
tiv H.G. 251/99 precizează 
aceea'! sursă. In cauză s-a 
introdus expertiză con
tabilă, In vederea stabilirii 
prejudiciului cauzat ti este 
cercetat pentru săvAr,irea 
infracţiunii. de evaziune fis
cală. 

·-
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fiM EtiZI OSTOitĂTOfiitE PEtiTitO ti EitESPECTfiitEfi -~-'~ De tinut minte 

e Coastltule eoutraveaţle '1 ee 
RDCfia ... cu • •i de la ;s.ooo .. aaa 
lei 1a 15 ooo.aa a leii 

a) utilizarea apei care· nu corespunde 
normelor de calitate conform standardelor in 
vigoare pentru bazine de Inot, băi publice, băi, 
chiuveta, spălătorii din unităţi de folosinţă publică, 
inclusiv mijloace de transport; 

·_ b) amenajarea ştrand~rilor şi bazinelor de 
Inot fără respectarea conditiilor stabilite prin 
·normele de igienă In vigoare privind amp)asarea 
şi dotarea lor; 

· c) instalarea de camplnguri fără respectarea 
condiţiilor stabilite prin normele de igienă In 
vigoare privind amplasarea şi dotarea cu anexe 
sanijare şi capacitatea acestora. 

• ContriMintll la norrmrlc lqlcnlco-sa
nltarc D!ntru allmvntv si la normvlv de 
!gkmă privind proc!u<tkL prvlocrarva. dc!po
zltarva. păstra!!!!!. !n!mportul si ck!slacva'9 
alimomtvlor 

e Constituie eoutraveu,le ,1 se 
~eu 9 odă de la LGOO.-Iei la.__ __ 

• a) utilizarea personalului de întreţinere a 
curăţeniei din anexele saritare şi din curJI la 
manipularea alimentelor ori la Intretinerea curăte
niei' utilajelor sau a Incaperilor de prelucrare sau 
'de depozijare a alimentelor, · 

b) utilizarea la fntre~nerea curăţeniei din afara 
sălilor de producţie, din anexele sanitare, din curţi 
si din altele asemenea a salariatilor care lucrează 
in procesele tehnologice de produc~e alimentară, 
la prelucrarea sau manipularea alimentelor; ' 

c) neefectuarea operaţiunilor de curăţenie 
manuală a locurilor de muncă, utilajelor, usten
silelor, suprafeţelor de lucru şi ambalajelor In 
conditiile stabilite de normele de igienă In 
vigoar~;" . .,. . · 

d) aşezarea, chiar şi provizorie, direct pe tro- ilor corespunză!oale pentru fiecare categorie; 
tuar, In curti sau pe pardoseala fncăperilor, a c) nerespectarea de către conducătorul 
gheţii artificiale, precum şi a navetelor şi tăvilor unijă~i alimentare a obliga~ei privind verificarea, 
folosite la transportul produselor de panifica~e zilnică a stării de igienă individuală şi de sănii
şi de cofetărie, a cărnii, preperatelor din carne şi· . tate a personalului din subordine, precum şi 
semipreparatelor culinare; primirea In unitate a salaria~lor bolnavi sau con-

a) nerespectarea In unităţile de alimenta~e- valescenti de boli transmisibile fără aviz ma-
colectivă a obligatiei de a păstra timp de 48 de dical; ' 
ore la rece, In recipiente curate, acoperite şi d) nerespectarea regulilor de igienă lndividu
etichetate, căte o probă din fiecare fel de man- ală In tot timpul programului de lucru de către 
care servită; persoanele care lucrează la manipularea, trans

. f) neasigurarea dotării unităţilor de alimen- portul, prelucrarea, sortarea şi desfacerea ali-
taţie colectivă permanente şi sezoniere cu mentelor; · 
veselă şi tacâmuri In număr cel pu~n egal cu e) folosirea In unităţile alimentare a gheţii 
numărul total de consumatori zilnici; naturale la păstrarea alimentelor, fără avizul 

g) neasigurarea spălării şi dezinfecţiei după directiei de sănătate publică teritoriale, cu 
fiecare transport a mijloacelor auto folosite la excep~a peştelui; 
transportul alimentelor; f) păstrarea alimentelor In contact direct cu 

h) aprovizionarea unităţilor alimentare de gheaţa naturală sau artificială ori cu apa rezu~ 
orice fel care produc şi prelucrează alimente tată din topirea gheţii; 
uşor alterabile In cantită~ care depăşesc posibi- g) servirea băuturilor, fructelor şi legumelor 
lităţile de păstrare şi de prelucrare a acestora; răcne prin contact direct cu gheaţa naturală sau 

i) neinstruirea şi necertificarea salariaţilor artificială, cu exceptia cuburilor de ghetă 
oricărei unităti din sectorul alimentar In ceea ce preparate In· congelatoare, din apa pentru con
priveşte fnsuşirea noţiunilor fundamentale de sum uman; 
igienă realizate prin unităţi de fnvăţământ h) neizolareio conductelor de canalizare care 
avizate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul tra->erseazâ fncăperile de producţie, preparare, 
Educa~ei Na~onale. depozitare, servi re şi desfacere a· alimentelor, 

e Constituie eontraven,le fi se astfelfncât să se prevină contaminarea spaţiilor 
Ane1ioneuă eu 9 n4i de la 5-000.000 . alimentare cu ape uzate, precum şi a mediului 
lei la 10.000.000 leiJ înconjurător; . 

a) nerespectarea de către unitătile sau de · i) efectuarea transportului alimentelor cu 
'persoanele fizice care folosesc cărucioare şi mijloace de transport neautorizate In acest 
tonele la comerţul stradal a condiţiilor igienico- . scop, neamenajarea de echipe In scopul asi
sanitare de desfăşurare a acestei activită~; . gurării, pe toată durata transportului, a păstrării 

b) transportarea şi depozitarea alimentelor nemodificate a caracteristicilor nutritive, 
sub formă de materii prime sau semifabricate organoleptice, fizica-chimice şi microbiologice, 
împreună cu produse finite care se consJ,Imă precum si a protectiei împotriva prafului, ploii, · 
fără prelucra~e termică, fără asigurarea concti~- insectelor,_;ozătoarelor oricărei posibilităţi de 

": 

j) neasigurarea "' ne~rea măsurilor . . .•. ·. 
stabilite de nOrmele in vigoare pentru protecţfa--... --~ ~ 
sanitară a produselor şi consumatorilor ia _ .. ,1 
punctele fixe de desfacere stradală a ali- .~ 
mentelor şi băuturilor răcoritoare; 

k) expunerea spre vânzare sau vânzarea !n 
ambalaje degradata a produselor alimentare 

preambalate; ' . 1' 

' J) folosirea !n laboratoarele şi unităţile de ali-
mentaţie publică sau colectivă a ouălor de raţă ""' 
la prepararea băuturilor. ~I!.!!Jki"'Jheţatei-f .. 
sau a oricăror alte·prilduse; · · - •. , i 

m) nesolicitarea avizului dlrecţii.l de sănă- • '>•1 
tate publică teritoriale la stabilirea locului de · · 
recoltare a ghe~i naturale precum şi a condiţiil!!i;"''"'',.....,.. 
de depozitare a acesteia; 

n) neasigurarea funcţionării In permanenţă a ... 
spaţiilor frigorifice din unităţile aliment~~ . ld 
neasigurarea controlului şi fnregistrării ~mpi!,."....._ ~ 
turii si neintretinerii acestor spatii prin -efectu-. -
area 'periodică' a reparaţiilor, igienizării •. deziri- • 
secVei după caz, a deratizării; . 

o) neaisgurarea de ustensile adecvate 
(cleşti, linguri, furculiţe etc.) pentru servirea aH- • 
mentelor neambalate care se consumă fără ~ 
lucrare termică; 

p) depozitarea ambalajelor In Tncăperile 
vânzare, producţie' sau preparare, In spa~ile de 
circulatie, vestiare sau pe trotuarele aferente; 

q) iolosirea pentru alimentaţia colectiv!> a. 
vaselor si ustensilelor de bucătărie degradata; · · · · 

r) organizarea deficitară. a procesului de pro- . ~ ... , 
ductie alimentară, nerealizându-se orientar~· 
fluxului tehnologic intr-un singur sens şi 
favorizându-se incrucişările între fazele salubra 
şi cele insalubre. 

• 

. --------- --·~----------
• 
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1
... "._ .. Tinerii căsătoriţi în vîrstă meşteşuguri tradiţionale, la o dat din "vegetaţia forestieră 
- de pînă la 35 de ani, care cantitate de lemn, in vederea din afara fondului forestier si 

· l~cuiesc în iona montană şi prelucrarii acesteia in produse de ocoale silvice ale directiilOr 

i 
cei care vin rn aceasta· zonă finite şi semifinite şi a efec- silvice." Comercializarea lEtm ... 

• '~'· să-~i intemeieze gospodării luării schimbului de produse nului brut ob~nut in astfel de 
~- vor avea dreptul la material din lemn cu cerealele nece- conditii este interzisă. 

J 
·' lemn os pentru constructia ·sare locuitorilor acestor zone. ln 'termen de 60 de zile de 

_ lOcuinţelor, in cantitate de 24 Pentru prelucrarea şi va- la intrarea in vigoare a legii, la 
_ _,... de metri cubi de familie, a lorifi·:area prin comerţ ambu- propunerea Consiliilor jude
.· 'hotlirn, Camera Deputatilor, lant, locuitorilor din zona mon- ţene, Guvernul va adopta o 

·jmn adoptarea proiectulUi de tană care isi asigură hotărîre privind lista loca
lege iniţiat de PDSR priviM , mijloacele de subzistenţă din litătilor rurale din zonele mon-
acordarea de facilităti per- practicarea meseriei de prelu- tan'e. Tot guvernul va tÎ"ebUi 

~~: soanelor ce domiciliăză in crare a lemnului si care nu să elaboreze şi normele de 
localităiile rurale aflate in posedă in proprietaie păduri li aplicare a acestei legi. 

""""- zonele niontane. se vor acorda anual, "pe baza Legea inipată de PDSR ar 
Potrivit iniţiativei legislative autorizatiei de meserias•. cite ·unna să intre rn vigoare in 60 

f 
R. familiile care locu- 10 metr;' cubi materiallernnos de zile de la publicarea ei in 

~-- Tese in localităţile rurale din pe picior. ·dar nu mai mult de Monitorul Oficial. 
zonele de munte au dreptul, 15 metri cubi de familie. Proiectul de lege·unnează 

--~. · ,IIJllru practicareit .U!,!9.~ .. ·MSterialul lemnos va fi acor- să fie dezbătut şi de Senat. 

.:; 

Societatea Vin~Viticota Baratca s-a oonfruntat 
)o..· cu furturi de struguri in fiecare an, dar asa de 
.-.,!!'IJite ca în această toamnă parcă n-au fost 'nicio
·-~aall!l. :.Am .constatat ca furturile de struguri au 

inceput încă inainte de-a incepe noi recottarea. 
Am pus paznici din alte zone, ca hotii să nu-i 
cunoască şi să nu fie vorba de vreo înţelegere cu 
aceştia. Am întărit paza pe timpul nop~i. cănd se 
opera mal mult, dar a fost prea tâJZiu. Unii paznici 
au fost chiar bătuti. Asta ne-a determinat să 
recurgem la angaj<irea unei trupe de detectivi", 
spune Geza Balta, directorul general al societătii. 

· · Hoţii operau in grupuri de 10-15 indivizi. Trei 
ţineau lantemele iar ceilalţi cu19Q!18u. Pagubele · 
nu insemnau doar strugurii furaţi; ci şi cantităţi 
mari de struguri da~ pe jos, şi astfel. distru~i. . 

Astfel, de vreo două săptămâni, trei grupuri 
de detectivi, cu dotarea necesară (anne şi alte 
accesorii), se deplasează atăt in interiorul viei, cat 
şi prin oomună pentru a impie<f!Ca furturile si pen' 
tru a depista eventualii ~- .Am făcut in vie, mai 
ales in zona Şiria-Galşa, ca in filmele westem. 
Dar a avut rezultate. Am oonstatat ca furturile au 
scăzut. Oricum, ca să scăpăm de această .grijă 
ar trebui să grăbim reo:Ntarea". mai spune Bal\a. 

Ţinuta detectivilor, dar mai ales actiunile lor. 
aceştia nu s-au dat inapoi de la folosirea annelor 
- au intimidat hotii. 

. .• Cert este că circa 20% din producţia de 
~u_rl a,s9.C!!'~.!!i.Yini-Vilii;Qia. Baraţca, .<:9 

aproape """de tone de strugUii, a 1b8t··· 
furată. Societatea_ a fost prejudiciată astfel· de, 
., miliard .de lei. . . . . 

. ' ..... ~ .. 
GEJtUI'IDE KtlfiP 

FOTO: OI'IOIUO FELEfl 

i sunt 

S.C •• Adevărul" 
SRL nu·si asumă 
responsâbllitatea 
pentru continutul 
articolelor publicate, 
aceasta revenind în 
exclusivitate auto· 
rilor. 

(3tiJiJt1(:l ., PUNCTUL DE 
ATRACTIE AL ITALIENILOR 

Grajdurile fostului CAP din
Chereluş au constituit un 
punct de atractie pentru 
investitorii străini. ln urmă cu 
câţiva ani, un italian a decis 
să înceapă o afacere de pro
ducţie a pieselor de jucării 

pentru ouăle Klnder. In scurt 
timp însă acesta s-a reprofi
lat. In prezent el con
fecţionează alte tipuri de 
mase plastice. 

Anul trecut, un aR investi
tor italian a ales Chereluşul. 

Societatea .RIGHEL IMPEX" 
SRL, se ocupă de .pictarea" 
maselor plastice pentru ouăle 
Kinder. Aici lucrează tinere 
femei din localităţile inveci
nate: Şicula, lneu, Ţipar, 
Sintea. Firma asigură tuturor 
angajaţilor transportul la 
domiciliu. Se lucrează in 
schimburi. D'na Ursoi Florica, 
şefă de tură ne-a relatat că 
materialul este primit din 
Italia. Ulterior, piesele dese
nate sunt furnizate in Timi
şoara, Oradea şi Italia. 

Tot d-na Ursoi ne-a mai 
informat că: .patronii sunt 
nişte oameni deosebiţi. Ne 
inţelegem reciproc. Şi de ve
nituri suntem mulţumite. Eu, 
ca şefă de tură primesc 
1.200.000 lei in mană, iar 
fetele sunt plătite in func~e de 
cat muncesc. Bineinteles că 
toate suntem interesate să 
lucrăm cat mai mult. 

MfiDifltlfi.MICfltl 
Foto: OtiOJti(J FELEfl 

(~u~~;!!ii~ PE ŞOSEAOA E-68 OtiELE 
LOCALITĂŢI AO PRIMIT DEtiOMIRIILARE 
Odată cu finalizarea 

lucrărilor de reabilitare a DE-
68, care străbate Valea 
Mureşului de la un capăt la 
altul al judeţului nostru, au fost 
puse la punct şi mijloacele de 
semnalizare rutieră. Din grupa 
indicatoarelor de orientare 
atrag atentia cele de intrare
ieşire di'n localităţi, la 
inscripţionarea cărora execu· 
lantul a uitat să pună semnele 

Acum 50 de ani, In Minişel 
s-a oficial prima căsătorie 
ortodoxă din sat. In 1948, bi
serica greco-catolică a fost 
desfiinţată, un preot ortodox 

~~ ::~~~:~~~n e~~n~~~:: 
deosebite. · 

Prima slujbă da· cununie 
ortodoxă s-a petrecut in toam
na anului 1949. când Floriţa şt. 

caracteristice ale literelor Ş 
(şa) şi Ţ (ţe). Că aceste 
semne lipsesc din grafia loca
lităţi lor Păuliş, Odvoş, 

Săvârsin si altele mai treaca
meargă, 'dar când nu sunt 
folosite la scrierea localitătilor 
Bătuţa şi Juliţa, aşa cu,;, e 
cazul in spetă, situatia se 
schimbă: Bătu\a apare Bătuta 
(de soartă, de Dumnezeu), iar 
JuHţa ~e. cite_şte Julita, cum 

Moise au hotărat să-şi 
unească destinele. Deşi viaţa 
1-a trecut prin multe !ncercări, 
familia Dămăcuş işi aminteşte 
acum cu plăcere de acele 
momente .• Eram tara tineri, 
n-aveam nici 18 ani. Am fost. 
lmbrăcaţl amăndoi In port 
naţional şi am avut două 
muzici. A fost lume multă." 

lncarcănd să se intoarclllro 

s-ar zice, o localitate julită, 
adi<;ă belită, cum se spune 
prin partea locului, ceea ce 
provoacă nedumerire ori 
chiar ilaritate in rândul celor· 
ce tranzitează zona. 

Bănuim că cei ce admi
nistrează această principală 

arteră de circulaţie a judeţului, 
citind rândurile de fată, nu vor · 

. fi. cuprinşi de această' stare. · 

IOfltl CO!ti'IEL LEIUC 

lumea de acum 50 de ani, 
Floriţa Dămăcuş şi-a amintit 
de o intâmplare inedită petre
cută cu pu~n timp !nainte de 
nuntă .• Râdeam de biata 
soacră-mea. Dimineaţa, pe 
când să meargă la cununie, o 
pierdut scroafa in grădină si a' 
meu o- trebuit să fugă' in 
izmene după ea." 

Dlflltfl D0JC1 
pe lângă 
Pop, din 

sui-prinşi 
ifîlllflr"iit!IJ1 j)om truc, 

. care sa pfegăteşte sii · 
cea de a doua ioadă din 

ac'!""lltij-"'t· "" Este vorba de un 
măr tânăr, din soiurile 
autohtone, care după ce a dat 

mere de vară, pe la 
după cum spune 
a fnllorit din nou, 

la ora actuală de mărimea· 
alunelor. Alături, in grădina 
vecinei Gata, florile unui visin 
,şunt pe cale să-şi scutu're 
petalele. jar_in grădina pen
sionaruluflO'sif O!Bli. pot fi 
admirate florile de a doua 
q;~ră ale unui păr de vară. SINGURĂTATE CU CÂINI 

.o să fie toamnă lungă" - e 
lle părere IHe Pop. . . . . 

1. C. LEIUC 

Ytitorul satului este în pericol 

_..~ltiiŞELOL Mfil fiitE 
· · . ..-",- DORit 12 COPil· 

.... , ·; ..... <.; . 

PanaM, Jneu. M!d si~ 
.Bătranil au mat rn.orli, iar tinerii ...; 
piScal din sat. Foane P1J!ini au mai 
ramas -ne-a spus un toci.lntc caRI, 
de 70 de ani, traleşte In MinişeL Pe 
vremea mea, in sat erau şapte 
clase ~ invAţau către 80 de ccPI. 
Amf acesta, la şcoală ma( sunt 
!loar opt copii In patru clase, dlle 
doi In fiecare. La şcoala din 
Nadăs, ta gimnaziu, mai irivatl 
incă ~ copii de la ooi.. ' 

Dupa a.m se vede
de maine" al t.fmişelului nu este 
deloc optimist. Doar 12 copii mai 
reprezinUI, astăzi, Ylltorul satului. 
Dar oare ce se va-<>tampla dacă, ş1 
ei, vor'-!să emigreze? 

Dlflltfl DOJCI 

Ne-am oprit in Şicuta la ultima casă 
de pe uliţa ce dă In Criş. Fără gard, cu 
~cani de porumb împrăştiaţi in curte, 
mtr-o vra1şte cumplită, casa pare a 
nimănui. Ca să ne convingă că lucrurile 

stau altfel, de după casă apare propri
etara, Saveta Ardelean, lnconjurată de 
ca~a caini. Vrem să intrăm In casă dar 
n-avem cum. lncăperea din fată adă
pos;teşte un pat. o plită şi o masă. Locul 

rllmas liber e mic, 
aşa eli renunţăm. 
Celălalt spatiu al 
casei, denum~ impro. 
priu hol, este si mai 
mic. Cu greu pOt sta 
aici, In pi<:ioare, trei 
persoane. Până să 
vorbească cu noi, 
Saveta 11 ceartă pe 
Albu, câinele care 
lenevea In unicul pat 
din casă. . 

Saveta are 67 de 
ani şi da mai bine de 
35 de ani, locuieşte 
singură. Are o fată 
care .a fost la casa 
de copii. Doar cand 
a fost la o;coală 
venea Ja mine in 
vacanţA. Acuma 
fliU ci·f ciisiitorită. 
Da' nu vine la mine 
niciodată. • 

' ' 

De una singură, femela trăieşte greu. 
.Nici sare, nici cu ce plirgiill. Ml·af 
cumpira nlfie Dero fi sopon si mă 
apA!. Da' nu·i pe ce". Pensia de 200.000 
lei .de-abia ajunge pentru pltii", S-ar 
mai duce să-şi caştige un ban. .cu ziua" 
dar nu poate din cauza boNi. 

.Cind n·a fost RomAnia asta, pe 
vremea Colectivului, m·au atacat mai 
mulţi ţigani 'ii mf·au dat In cap. Cam . 
de-atunci nu·s bine. Tare ntult mi 
doare capul" • 

Când am vizitat-o, Saveta !şi gătea 
afară .croampe cu zamli" Intr-o oală de 
vreo cinci litri. Zilnic imparte mâncarea cu 
patru caini şi două mata .• Pruncii. de 
!fganl imi tot aruncă cAÎnli In curte. Ce 
al fac cu el?'' · 

Aşa cum a- putut, şi-a adunat "vreo 
două lemne" pentru iarnă. Cu vecinii nu 
se inţelege prea bine, aşa că trebuie să 
se descurce pe cont propriu. Locuinta 
Savetei Ardelean e ocoliUl. ,.Nimeni nu 
vine la mine acasA. nimeni nu-Rli 
deschide uo;a. Nu e UfOr, dar n-am ce 
face. Te găseftl că ••ti al nimănui ... ". 

TEODO!tfl MfiTICfl . 

·• , fOTO: OttOIUO FELEfl 
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VINI·VITICDLA BARATCA ŞI·A 
PIERDUT LICENTA DE ÎMBUTELIERE 

Consiliul Concurenfei a autorizat fără condifii --~ 
tranzacfia de privatizare a Automobile Dacia ....,..·· ~· 

+ Privatizarea ar fi soluţia salvatoare 
Vmi-VIIicola exportă circa 20% din producţia de 

llfnul1, In special din soiurile roşii, ln Anglia. Germania 
Şi Olanda. Din cauza datoriilor da drca 30 miliarde 
lei, din care mai mult de jumătate sunt dobânzi şi 
penalltati bancare, Vml-Viticola si-a pietdut (tempo
rar) lice'nţa de imbuteliere. De' aceea vinurile de 
Bara1ca ajung. In sUcle prin colaboraraa cu firmele 
similare Arvinex Şi cea din Blaj. 

Directorul Balla crade că Intr-o primă lâză, pentru 
ca Vini-VIIicola să se redraseze ar fi necesară o capi-

Consiliul Concurenţei a acor
dat marţi, autortzara t.lră condilll 
a concentrarii economice rea
lizate prin preluarea, de către 
compania franceză Renault. a 
pachetului majoritar de acţiuni a 
societăţii Automobile Dacia SA, 
ceea ce lnseamnă ca tranzactia 
respectă regulile privind asigu
rarea unui dimat concurential pe 
piaţa auto din Roman'ia, a 
declarat ageoţiei MEDIAFAX 
Nicolae Şerdin, diractor In cadrul 
Consiliului Concurenţei. 

•Tn urma deliberărilor şi in 

baza notlficării concentrării eco
nomice de către RenauH şi a con
tractului cu FPS, Consiliul 
Concurenţei a decis autorizarea 
fără condiţii, In baza articolului 
51, aliniatul 2 din legea 21", a 
precizat Şerdin. Cu o zi In unnă, 
Consiliul Concurentei a audiat, 
timp de mai multe 'ore, părtile 
implicate in tranza~e. Renauri şi 
Automobile Dacia, Tn prezenţa 
fumizorilor de piese de schimb şi 
a firmelor Interesate, in vederea 
obtinerii unor ultime informatii 
prMnd efectele tranzacţiei. ·cnid 

că este cea mai bună decizie ŞI 
fn urma acesteia, nu se vor mai 
putea face speculaţii 'i intrigi. s-a 
ridicat ultima barieră in · " 
tranzactiei•, a declarat pentru 
MEDIAFAX Constantin Stroe, 
directorul general al AutomobUe · 
Dacia. Potrivit oficialului 
Automobile Dacia, compania 
RenauH va plăU cele 50 milioane 
de dolari, reprezentind contrava-
loarea pachetului majoritar 
acţiuni al societaţil, in cursul zite('!ililij;J 
de miera.lri. 

talzare de 3 mliarda de lei. · 
.Banii ar fi investiţi Tn lnfrastn.lctură, iar pentru a 

pune la punct tehnologia da vinifica~e ar fi nevoie de 
lncă 5 mHiarde da lei. Şi asta doar penlru a ajunge la 
un nivel căt de căi acceptabil din punct de vedere al 
tehnologiei. lnsă rezolvarea finakl lllmăne, după pă
rerea mea, privatizarea societatii", adaugă acelaŞi 

BANCNOTA DE 500 ..... 

S.C. Vlni-Vitlcola Baraţca SA, asemenea Intregii 
viticuHuri romaneşti, se allă pe o traiectorie descen
denta. Costurie acestei cuHuri, se ridică la circa 20 
milioane de lei pe hectar. Unitatea lucrează la 
aceasta oră 600 de hectare de teren, fata de 1400 
hectara, suprafaţa totală, toana! datorM costurilor 
enorme. Pe alta parte .am lw:>lărăl să ne ocupăm da 
o suprafata mal mică de teren, dar să obţinem o pro
ducţie căi' mal bună", a spus ing. Bala Geza, dfrao. 
IDrul general al societăţi. 

RETRASA DIN CIRCULATIE 
vorbitor. . • 

In prezent F.P.S. deţine 61% din capilalul social 
al firmei, lnsă statul are doar 90 hactare din cele 
1400 de heclare existente. Raslul apartin unor per
soane fizice. caţiva lnvastiiDri s-au alllial interesa~ 
de societate, tnsă convorbirile au ramas la faza de 
Intenţii, ei motivand că aşteaplă clarilicar8ajuridicăin 

ceea ce priveşte sitlJalia '""""'""""· ' 

• Sucursala· Arad a BNR nu stie nimic 
. ' 

Banca Naţională a Româ- legal de plată după 15 decem- Şi mai surprinzător, de Ia 
niei a anunţat retragerea din brie. sediul central al BNR ni s-a 
circulaţie, lncepând cu 1 In mod surprinzător, surse spus: .Noi am trimis tuturor 
octombrie, a bancnotei de 500 din cadrul sucursalei arădene sucursalelor un comunicat 
de lei emisă in 1992. a BNR ne-au declarat că deo- acest sens, deci şi Aradului. 

Doar In acest an s-au cumpărat substanţe de 
combatera a dăunătortor In valoare da 2,5 milarde 
da lei. Investiţia a fost lnsă de bun attgur, acest fapt 
relleclllndu-sa In producţia de circa 3500 kilograme 
la heclar, superioară celei din 199ţl. Producţia putaa 
fi mal bună lnsă ploile au fost foarte abundente In 
kJna iule, când s-au lrvegisli al Şi 60 da libi pe metru 
pătrat In 24 da ore. 

Industria vinului ar deveni rentabilă, dacă statul 
ar Incuraja acest domeniu. Din păcale, la roi nu se 
lnlllmplă acest lucru. VllicuHura ar putaa aduce din 
exporturi sume Importante In valută. TlfllPUIIrece Şi 
pierdem cu toţii. In acest timp ţări ca Aiica de Sud, 
Noua Zeelandă, Chile, Argentina intră In forţă pe 
piaţa vinului ... 

G. COftSTAMTiftESCO 

camdată - desi mai sunt 2 zile Nu stim ce s-a întâmplat Bine 
Aceasta nu va mai avea • nu s-a primii nimic oficial de că 'ne-aţi sunat, ca 

putere circulatorie şi nu va la .centru", in legătură cu•+•llli~Jii!!l!!IJ·"'~~~:.. 
mai pullaa fi utilizată ca mijloc retragerea acestei bancnote, 

Cupoane pentru agriculturi 

sa .. lllialmi (Tel) 
Denumirea 

blndl 
Penoaae Penoaae 

flzlee juridice 

Bankc:oop 100.000 15.000.000 

BCR • 15.000.000 

BRD UIOUOO • 
B. Tnadlvaaia 300.000 15.000.000 

B.LIL 301.010 15.000.000 

BaacPoat 500.010 500.000 

II.Aplceli 500.000 5.000.000 

Listele cuprinzând actlvele 
disponibile, comunicate de sod
etă~le comerciale 'i companHie 
naţionale cu capital majoritar de 

• stat, precum 'i de regiile 
autonome. In conlorrnitate cu dis
poziţiHe articolului 13 din Legea 
133/1999, sunt afişate la sediul 
Camerai da Comerţ Industrie şi 
Agrtcuftură Arad, pe panou! din 
holul central. , 

Deocamdată, la CCIA Arad 
aunt:afişate listele cu activele 

Dobânda (% pe an) 

Penoaae .ftziee · Penoowejarldlce 

Mfil SUtiT PATRU ZILE PEHTRU 
ÎHTOCMIREfi DECLARfiŢIEI.""~1 .. · Pe tennea de (laal) 

vedere 1 1 3 6 9 Il 

10 50 50 51 52 53 !54 

10 so 51 51 53 !54 

10 50 51 51 53 !54 55 

It 49 51 51 50 46 

11 51 51 51 53 53 53 

lf 50 51 53 !54 55 

10 51 55 53 55 

.. 
vedere 1 

It 50 

10 50 

11 50 

10 44 

10 44 

18 45 

10 48 

Petonaeade(laal) 

1 3 6 9 

50 51 52 53 

51 51 53 

SI 51 53 !54 

- 4& 46 45 

" 45 46 46 

46 47 ... 
49 50 SI 

Il 

!54 

!54 

55 

43 

47 

49 

51 

Ca să intre Tn posesia 
cupoanelor pentru motorină, 
agricuKorii din municipiu tre~ 
bule să se prezinte prima 
dată la camera 6 din 
Primărie. Ei trebuie să aibă 
titlul de proprietate şi bule
finul de identitate, In baza 
cărora li se va Intocmi o 
declaraţie. 

disponibile trimise doar de 12 
firme din municipiu şi judeţ. 

.Numarul societaţilor ce ne trim~ 
listele ae"" săptămânal. In ceea 
ce priveşte Tntreprinzătorii priva~; 
aceştia vin, consuHă respaclivele 
liste in vederea tnchirlerii sau 
cumpărării active lor•, spune 
VIctor Giurgiu; consilier juridic In 
cadrul Biroului da Asistenţă pen
tru lnfiinţarea şi Dezvoltarea 
Sodetă\lkl< Comerciale, lnfiinţat la 
CCIA 

Deşi legea prevede amenzi 
Intre 75 şi 150 milioane de lai 
pentru neintocmirea şi netri
ml1erea la timp (In 60 da zile de la 
intrarea In vigoare a legi, adică 
pănă pe 20 septemt.1e) a
cu activete disponibile, agenţii 
economi<i oradeni nu s-au grăbi! 
să facă acest lucru. Probabil 
mizează pe faptul ca .,'>rmele 
metodologice de aplicare a legi 
ru au bs~ lncă, elaborate. 

. CIEIWftDE KftfiP 

Îneii ~ lrir K eapul agenţilor eeonoaaiei 

28/e PENTRU SUSTINEREA ÎNVĂTĂMÂNTULUI 
Tn şedinţa din 23 septemblie; Guvernul frllr-u~ moment nefavorabil, acum 1oam

a aprobat normele metodologice privind na. Din cauza acestor roi taxe C8l9 apar 
Incasarea şi utilizarea Fondului special de lună d8 lună, nu mai poţi miza pe ceva 
sus~nere a lnvăţărnAntului de stat Acest concret la sta~ilul anului. !ţi faci un plan la 
fond se Constituie dintr-o ootă de 2% apli- !nceput de an, dar realizezi că nu poate fi 
cală ~i de salarii brut lunar al oricărei Indeplinit, tocmai datoritll acestor biruri. 
regii_ a~. socielă\i oomerciale, corn- Cine mai ştie al cătelea este pe capul 
pan11 naţionale. ootă ce se va1Să la acest agentului economic? Mai apoi, firmele 
fond lncepând cu 1 septembne 1999. . corecte, care-şi plătesc toata obliga~lle, 

Sumele aferente vor fi vira1B de plătilori vor plăti şi aces1 nou impozit, iar cele care 
o dală cu plata chenzJ':"" a doua. Tn contul nu plătesc nici ce1e1a11e taxe, nu-1 vor plăti 
BCR, deschis speaat 1n acest scop. · · acesta• 

Asadarla •taxelor·;_,.~ ~pe • 
ce trebuie ~ăti=~nar de ~1ec:;;;;;: Ca şi ln aHe situaţii. nici Tn cazut 
mici se mai adaugă unuL Cum văd agentii lnvăţămantului, Guvernul nu a găsit aHe 
e~ici arădeni această taxă? LiviuS surse decat o co~tribuţie din partea 
loja, dir~ctor general ARBEMA: .Scopul agenţilor economici. Da~ se ~uă in 
pentru care a fost inventat es1e bun, dacă aces1 fel, nu ne-ar rma sa apara aHe taxe. 
intr-adevăr e folosit pentru sustinerea de genul ,.cotă pentru susţinerea sportu-
!nvăjămantufui mmariesc. Eu zic că poate lui"... . , 
fi suportabil pentru o soei-a. Tnsă vine GElnlftDE IOtfiP 

· Ieri, a fost prima zi de 
eliberare a acestor declaraţii, 
zi In care doar 12 persoane 
s-au prezentat In acest scop. 
UHima zi In care agrlculto- . 
rilor arădeni li se poata I
mi respectiva declaraţie este 

luni, 4 octombrie. '"'"" 
.Se pare că tot la noi 

(adică la cam!l!B 6 - n.n.) se 

Guvernul a aprobat, o ordo
nantă privind normele metodolo
gial, pentru finanţarea proiectelor 
şi programelor de încurajare şi 
stimulara a înfiinţării şi dezvoltării 
Intreprinderilor mici şi mijio<:ii 
(IMM). 

Tn vederea dezbateri situatiei 
sectorului IMM se înfiinţeaZă 
Comitetul Consultativ pentru 
Dezvoltarea IMM-urilor, alcătuit 
din reprez~ntanţi ai Agenţiej 
Naţionale pentru IMM, ai 
camerelor de comeiţ şi'industrie, 
ai patronatelor IMM-urilor, ai 
organiza~ilor neguvernamentale. 
Secretariatul acestui comitet va 
funcţtona in cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru IMM şi se va 
finanţa din bugetul alocat 
Ageflliei-

.. ~..-...... 

vor elibera cupoanele pentru...,.,.~ 
motorină, dar nu stim încă 
sigur", ne-a spus ing. Letiţia 
lgreţ. . / .. ·,~ 

Valoarea cupaanelor este 
de 200.000 de lei pentru infi- ~:::...1~ 
intarea unui hectar de ctillldl .... ~ 
,,·de 100.000 de lei/hectar 
pentru ar6turi. · 

. ' 
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tiTRU A EVITA 
CERTURILE Îti . · 

FAMILIE, ÎMPĂRŢIŢI-VĂ 
·TREBURILE CfiSHICE! 

Maioritatea cer- activităţi sunt destinate, în 
· In familie special. bărbaţilor. 

din lipsă de timp Cresterea copiilor revine 
din neorganizarea tim- ata! bărbatului, că! şi femeii, ei 

, dar le puteţi evita, fiind părinţi in egală măsură. 
imoăr1indu-vă treburile cas- Pentru o dezvoltare fizică şi 

·"''_. __ ,.:_ aceasta, membrii psihică armonioasă, copilul 
oricărui cuplu trebuie să înţe- are nevoie atat de mamcl, cat 
leagă că treburile casnice nu şi de tata. In general, el învaţă 
ii revin numai femeii, ci in de la mama sa regulile de 

~-,..._/l!lllllă măsură şi bărbatului. comportament şi igienă, iar 
• lnti-un cuplu fn tată/lui trebuie să aibă grijă de 

L"i>!.i:lore ata!- femeia, căi şi băr- disciplina lui. Femeia ar putea 
aiJ un serviciu, este indi- sa înveţe să repare o clanţă 
organizarea timpului sau să înlocuiască o sigu

Nu pom~i niciodată de la rantă, atunci când bărbatul 
I!:P>tl!le<>a că femeia trebuie să le lipseşte de acasă. De aseme

toatel Cel mallndiat.io---bine ca bărbatul să 
_femeia să se ocupe Invete să spe~ rufe sau 

de găti( spălat şi călcat, ia< coase un nasture, pentru a-~ 
bărbatul de menţinerea Jnlocuf soţia, atunci când 

de aprOvizionare. aceasta este bolnavii. 
\~{!:~~~~~~~ femeile invata să Bineinţeles, ar trebui să 
~ de la mamele lor existe în fiecare familie un 

la bunicile lor, deci fond comun de bani, la care 
~- r ou•" deja iniţiate in arta cuii- să participe ambii soţi şi care 

In plus, spălatul şi căi- să existe In caz de necesitate. 
~-~'-::::-:; cer răbdare si atentie, Aceasta pentru că, in destul 

,. , ved"'d~ care le caraCterizează de multe cazuri, certurile inter
inai mu.lt pe femei. Pentru vin şi de la lipsa banilor. 
curăţenie (llâprovizionare Tmpilrţlndu-vli treburile cas

nevoie, în majorttatea nice cu bună înţelegere, veţi 
k•f,...,,.,,,ilnr ljl de forţă fizică, evita certurile şi veţi putea 

ntru care aceste men~ne annonia in familie. 

·Corespondenta se va 
de la Sediul redactiei 

'"''lllestre. pe baza buletinului 
de identitale. 

• PensiOnar 591162n2 
doresc 8<\ cunosc o doamnă 

-~~'·· 

'\ . 

' 
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Tulburările sexuale feminine 
". e4ll6ud ~ ~e~•e. ""'*'« ~ ~ 44 ft4v 

ewpe {14~ ~ -~~".,(, Mlee ~ tljttlwa (.." tM«d ~ 
bre u ţtrdiirtfl ufl'leettl (!(lfllţtrrhme. rtrd -ele td tiiHii...U-w. 
(3de. ...u pe"·e.IU t«<~ u p.~rt.e te~: ut te P.ese.v
t.r- fu eeU """ Utt{IMttlde, ~ 4 N ~ 44 te ufzl4t<lţt 

1. vulvo-vaginale, cum ar fi bolile 
lnflamatoril, rupturile de perineu, 
tumorlle, perforaţil ale hlmenului fi 
malformaţii ale vaglnulul; 

2. uterine, care pot sensibiliza colul 
uterin, cum ar fi leziunlle sau erozlu
nile, tumorlle maligne sau benigna, 
sau care pot afecta corpul uterin, cum 
ar fi malformaţiile sau frlbroamele; 

~44te~. 

Frigiditatea 
· Frigiditatea, denumită şi anor
gasmie sau anestezie sexual~, repre· 

· zintă imposibilitatea femeii de a avea 
orgasm vaginal pe durata unui raport 
intim cu un partener. Deseori este 
rezultatul direct al absenţei dorinţei 
sexuale. Având in vedere faptul că 
femeile au acest tip do! orgasm după o 
perioadă de ti'l'P variabilă şi după ce 
capătă o anunfotă experienţă sexuală, 

·1a femeile care nu au avut niciodată 
orgasm, frigiditatea trece neobservată, 
ca de altfel şi la cele care o mas
chează, simulând orgasmul. Femeia 
frigidă prezintă o stare de congestie 
pelviană caracterizată prin absenţa 
relaxării musculaturii vaginale, aceas· 
ta devenind rigidă 'i impiedicând 
realizarea unui raport sexual normal in 
condiţii optime. Pe plan mental, 
această afecţiune poate duce la anxl
etate, tensiune sau chiar depresie ner· 
voasă. 

ea-te~ lrigldltăfll pot 
fi de ordin ginecologie, care se 
~atorează unor malformaţii ale apara
tului genital sau unor afecţiuni inflam-
atorii ori stări post.o0peratorii, care n 
produc femeii dureri in timpul pe
netrării. Alte cauze pot fi reprezentate 
de neadaptarea organelor sexuale ale 
celor doi, conduita inadecvată a unuia 
dintre parteneri, lntoxicaţiile cu tutun 
fi cafea, lipsa armoniei psiho-afective 
sau adoptarea de către bărbat a unor 
tehnici copulatoril care·l repugnă 
femeii. 

Frigidltatea poate a OOJIIIJ Ilwtă 
prin adaptarea unor poziţii erotice 
acceptate de ambii parteneri sau 
printr·un examen clinic care va stabili, 
de la caz la caz, cauzele particulare 
specifica 'i tratamentul adecvaL 
Teraplile care urmăresc vindecarea -•tel maladii sunt specific medicale, 
chirurgicale, psihoterapeutice sau 
constau In efectuarea unor mesaje 
glnecologlcil, sub stricta suprave
ghere a medicului de specialitate. Se 
recomandă folosirea condlmentelor 
sau excltantelor, cum ar fi cafeaua, 
ciocolata, ardelul Iute, piperul şi bău
turile alcoolice, In cantl)ăţl reduse. · 

vaulnlsmul 
Vooclnbmut este o tulburare ca

racterizată printr-o sensibilitate crea· 
cută la nivelul vaginal, denumită hiper· 
estez/e dureroasă vulvo-vaglnală. Este 
determinată de contractarea reflexă a 
musculaturii vulvo-vaginale, a 
mu.chilor aductori al coapsei '' al 
peretelui abdominal, inainte d~ intro ... 
misia organului genital mascuhn. Din 
cauza acestei afecţiuni, actul sexual 
devrne impoSibil sau foarte dificil de 
realizat. 

C::.aza -lpei .......,.. __ o 

constituie, in general, conduita gre,ită 
a partenerului, mai ales când este bru· 
tai, agresiv sau lipsit de experienţă. 
Toate acestea duc la traume fizice 'i 
psihice pentru femeie. Un alt motiv 
este reprezentat de faptul că bărbatul 
nu-,i pregăte,te indeajuns partenera 
pentru actul sexual, sărind deliberat 
peste preludiu, dând astfel dovadă de 
nepricepere sau de egoism T' indife
renţă. In cazul femeii, motivu poate fi 
'' prezenţa unui partener nedorit, 
acest lucru ducănd la efectuarea unui 
act sexual dureros. 

Va&Jaiswal prf•ar .. ate ft 
- prin fizioterapie sau tratament 
local, dacă nu dispare spontan. In 
vaglnismul secundar, unde cauza ge
neratoare. este de origine genitarl, 
cum ar fi eroziunea sau ulceraţia vul· 
vei, 'nerpesul genital, stările alergice 
sau infec:1iile, se va acţiona in scopul 
indepărtării cauzei. Se indică repausul 
sexual obligatoriu plină la vindecare. 
Se vor trata ,r stările nevrotica, acolo 
unde existi, se va indica sportul in aer 
liber, helioterapie 'i se vor administra 
vitamine. Pentru vaginismul care 
apare la femei/a aflate la menopauzi 
se administrează un tratament local ti 
general pe bazi de hormoni '' vHa
minele A, C '1 E, pentru asigurarea 
fnlflcltltli căilor genHale. 

Slerlftlllla .. 
llterllltatea se intâln..,ta la 10. 

25% dintre femei. O femeie poate fl 
considerata sterllă după o perioadă de 
12 luni In care a coabitat cu un bărbat, 
fără a rămâne însărcinată. Sterilitatea 
poate fi primară, atunci când femela 
respectivă nu a rămas nlclodată 
gravidă, sau secundară, cAnd boala 
apare după mai multe sarcini intre
rupte sau neduse la termen. 

C:aazele apariţiei sterilităţii 
sunt multiple fi au fost clasificate fn 
cinci categorii: 

3. turbare, de natură organică, pre-· 
cum bolile lnflamatorll, tuberculoza 
genitală, bolile venerice {în special 

gonoreea), sau fu1•<:1~0I1ale, 
mele reflexe nervoase; 

4.ovariane, ca In~. maHor· 
maţiile, tumorile, chisturfle, ebse"1& 
NU poziţia anonnală a ovarelor; 

5. secundare, precum bolile al .. 
temlce, dlabetul zaharat, obezltatea, 
colagenozele sau af8c;ţlunlle glandelor 
endocrine. 

Pentru combaterea acestei maladii 
se poate recomanda o cură de usturoi 
lnsoţltă de un tratament cu băi de 
tiirâţe. In cazul In care afecţiunea nu 
dispare, •• va recomanda un trata
ment honnonal lnjectabll, care se va 
efectua sub slrict.i supraveghere m .. 
d~ . 

1. O scrisoare da 
dragoste, lnsoţită de un 
batJn In lmnă de inimă (3 
p.); b. Un riMI dl'l p/uf 
(0 p.); c. Propria mea 
fotografie (6 p.~ 

I.Lao~.•-1'". 
bltbatul mult ~lsat. Cum pro
cedati pentru • vi ha ........ 
tatii i . 

a. Ma apropii ~ 11. spun: .AJ 
căştigat, deja, marele premiu: 
primul dans cu rmer (6 P-~ b. l 
llmiJ!iresc cu poMroa, •il!plaocd să 
mă r"""""" (O p.); c. Oansez in 
preajma lui, căutand momentul 
pa1r1-;1 pentru a leglt o ~ 
(3p.J. 

3. Filmul pe care 
doreaţi să·l vedell 
ruleazA cu casa Tnchisi. 
un bărllat'alr.lgttor va 
oferA un bilet. Cum 

~de doUA OII, 
sprma,nd•u-1: .Un sărut 

Pentru a cucen - Şi lRii pentru 
line!" (6 p.J; b. Merg w el, avănd 

-hre o ,114 pundo: 
1ndrazneeta Şi coVOailafea nu 

.... punctele dva. - Aştepeay 
sil 19 cucetlla, ce. ce e fn.mos 

lui Ulii, ... este suticient să """' 
noroc, sau să fi~ lnzestrată de 
naturii cu o ~re deosebită. 
u'"""'- fantezia ş; ideile originala 
va sunt indispensabUe in acest 
scop. Puteti afta dacă disJu1e!i de 
aceste calilăti, raspunzănd intr... 
bărilor următorului Iesi. Faceţi 
kllalJI punctelor obţinute. 

1. Vede)/ pe plajă un bărbat 
cano vA atrage. Cum procada)l. 
pontru a Intra In voolll cu ol7 

a. 11 invit/a o cafea (3 pon:lek 
b. It intreb dacă ar vrea să mă 
lnveţe să 1not(6 p.); c.. fac -in 
apă (O p.). 

2. V .... certat cu ........ ""'
ca 11-1 vrefl 81-1 

grijă să cumpăr dulciuri pentru 
arnlndci (3 p.); c. ,., """"""
dacă H plătesc (O p.). 

4. Vă aflaţi pentru prima .... 
hpnuni cu _, dorit, """' 
stă la celAlalt capAt al unei 
canapole. Cum proc:edaf. pentru 
a vii apropia de el7 

a. P\.n o mefcde de ~ 
Şi mă "''"'Zianghl (3 p.); b. h spun 
să'ir-chidă ochi Şi 1 Si!M (6 P-~ c. 
~să preia irli\181"9 Şl p.). 

5. Care credelf că a COli mal 
fericit mod de a-1-... bir
betul visurilor ""'-1 

a. Printr-o comao"'o spirlll>
ală (6 p.); b. Prin prMrl /ang.lmase 
(Il p.J; c. !\llngandl>f ~ ....... 
(3pl 

dat, uneori, - de plictisitor. 
Dacă "'-mai JYUI curaj. ....... M. ., fi mai oololat!l. 

Intre 15 fi 24 pundo: 
Ave~ o fantezie debordantă, 

cu care puteţi cuceri cele mal 
lndăriltnica irtimi. Cu ceva mal 
- 1ncredere In po<JpiWe lorţe. 
vă veţ; putea realiza visut de a-1 
~edea pe bărbatul Iubit la 

plcioal ele """-
lnto:e 25 t' M pundo: 

· Nirmni nu Pl>* ,_ puteoi 
dlls. de sedtJCiie, p-In ol!e•nl9tfitol 
QJreill reuşiţi cloilr !fi acolo unde 
au dat greş femel mult mai lru
IYIOOM. Cel care .-a htagosfit de 

"""· ... mai "'"* !dpo dl'l ..... 
ţesul-o to jLiul kJi. 

·;.~ . ..c'··.:olf~~--. • '-}: ·'. 

.. 

: .. ~c· -. 

··:--:,:.{;.,; %do>fii" : .• Îl~··tM'kMât-~t rt"§rfnyâtbk ·rf&s( new: · -wc-· ,;~ 1 ··:;;;; ... ei .. ;.,.~ ·;# ;~.-.i;.it'e- ""@-
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P~-.---s~d._._.._-....-. ... ~ 
Aseară, · · 

in Cupa UEFA 

Meci fără 1stonc, ieri, ia Llnz, acolo unde s-au 
lntaln~ LASI< şi Steaua în manşa ~ a plilru
lui tur din Cupa UEFAia lolbal. 

Veniţi aJ un solid 2-0 do 1, Bucureşti, militarii nu 
au avut cine ştie ce probleme in a caştiga meciul şi 
a se califica rn turul 11. Chiar dacă Stumpf a deschis 
saJrul, rn min. 5, Bordeanu a egalat imediat, după 
doar două minute. Steaua s-a dovad~ a fi, pe par
cursul jocului, superioară adversarei sale, la toate 
ca~>ilolele. Dupll o bară a lui Ciocoiu, in .min. 31 

Ilie a dus scorul la 2-1 pentru Steaua, la cen
trarea perfectă a lui Rosu. Era să fie 3-1 în min. 43, 
când Mehlem a tintit tfansversala propriei porti, 
dupll un şut al lui Reghecampf. , ' 

In repriza secundă, in mln. 54. eânil. practic, 
toate conturile arau încheiate, noctum., de pe sta
dion ~ parcă Sl!parată pe jucătorii a~...strieci ~ a 
refuzat să mai lumineze rn Intregime gazonul. s-a 

jucat aşa. cu acordul celor doi căpitani de echipă, iar 
in min. 60, Dura a şutat senza~onal de la 30 de 
metri, balonul ducăndu-se glonţ în poartă. Noctuma, 
bat-o vina, 1-a cam .Ofbit" pe portarul celor din Linz. 

La 3-1 Steaua s-a relaxat, gazdele au atacat 
mai mult si, rn mln. 90, Sane a Inscris pentru 3-2, 
dar degeaba. Echipa noastră merge mai departe şi 
asteapta aJ încredere oo nou adversar. 

' La fluierul arbitrului spaniol Arturo Dauden 
lbanez s-au aliniat unnătorii: LASK: WirsJainder
Milinovici, Jochum, Grassler, Mehlem-Kauz, 
Brenner, Panis (min. 13 - Bradarici), Pichomer
Stumpf (min. 62 - Sane), Udovici (min. 65 
Llclllenvagner). STEAUA: Tudor-Reghecampf, Miu, 
Laciu, Bordeanu·Lincar. Ouro (min. 67 - Trică), 
Dănqu!esaJ, Roşu (mln. 78. Luţu) • & Ilie (mirt 80 -
Luca), Ciocoiu. -

LEO SFÂ~fl 

(iiOMINIA S-A CAliFICAT IN FINAlÂ:tG. CU~J 
Mara. După 90 de minute "t-a tre- Astăzi, R~ânia va disputa 
cut la executarea loviturilor de finala mare a ~. in faţa 
departajare, cei cinci jucători Poloniei (care a invins ru 3-1 pe 
români transformând toţi penatty- Slovenia), căştigătoarea urmând 
urite. Arădeanul Claudiu Driigan, să intre rn posesia unui cec in va-
legitimat la F. C. UTA a intrat pe f 

Ionel Dărău şi trofeul 
pentru cel mai tehnic 

boxer la Cupa "Novi Sad" 

Zilele trecute, la Novi S!'d 
s-a desfăşurat o puternică 
gală intema~onală de box, la 
care au luat startul peste 100 
de sportivi din zece ţări. 
România a fost reprezentată 
la Cupa Novi Sad (un fel de 
.Centura de Aur") de pugilişti 

Miercuri, 29 septembrie t 999 

de la UM Timisoara, cărora li 
s-au alăturat si alti trei boxeri 
valorosi din vestul' tării. 

Cea mai bună eomportare 
a avut-o Ionel Dărău (legiti
mat la A. S. Motorul "Silva 
Lazăr" Arad), care a căştigat 
medalia de aur în cadrul ca
tegoriei 63,5 kg. Pugilistul 
arădean a obtinut două vic
torii la punctă, in fata unui 
sârb şi a unui iugoslav, 
cucerind şi cupa pentru cel 
mai tehnic boxer al com
petiţiei. 

Ionel este bucuros pentru 
acest succes şi se pregăteşte 
pentru a aduce boxului 
arădean o medalie la C. N. 
de tineret, ce se va disputa la 
începutul lunii noiembrie, la 
Tg.-Jiu. Cu puţin noroc. Ionel 
Dărău va putea schimba 
strălucirea medaliei de argint 
obtinută la .nationalele"de 
juriiori, intr-un' metal mai 
pneţios. Speranţa spOrtului cu 
mănusi de la Motorul .Silva 
Lazăr" Arad aduce mulţumiri 

prin intermediul nostru dlui 
Dan Groza, patronul firmel. 
G.l. Motor pentru sprijinirea 
activităţii sale. 

e Cinci sportivi de la 
Boli Club Arad • 

eifticători la Margbita 
La finele sllptilmănii tre

cute, la Marghiht;' ~-a 
desfăşurat un turneu de box, 
cu ocazia sărbătOririi M; .. ~.·-r 

sare a 32 de ani de la 
.declararea Marghitei ca oraş, 
la tare au participat sporti\li 
de la opt sectfl ' 

Pugiliştii de la 
Arad au avut o comportare 
remarcabilă, câ~tigând cinei 
~alegorii de greutate, după 
cum urmează: Gheorghe 
Brădean (cat. 40 kg), Dănuţ 
Lingurar (cat. Sf kg) - copii; 
Adri.an Buda (cat. 51 kg); 
Andrasi Buda (cat. 54 kg) ~· 
Florin Pleşca (cat 81 kg) • 
juniori. 

Reprezentativa de tineret a 
Rananlel s-a calificat rn finala .L. 
G. Cup" la fotbal, ce se 
desfăşoară ih Polonia, dupll ce a 
invins aJ sc:orul de 6-5 (1-t, ().()) 
se1ecţionata simiar.'! a Iugoslaviei, 
în unma loviturilor de la 1 t m. 

· Dupll ce iugostavii au deschis 
saJrul rn min. 47, tinerii .tricoiQn· 
au ~ egalaraa in mln. 65 prtn. 

teren in repriza a doua şi a avut o !oare. de 50·000 dolari. nvinsa va 
bună comportare, fiind unul din trebui să se mulţumească cu doar 

.constructorW fazei din care ,30.000 de dolari. 
Româr1e a reuşit agaiaraa. D. SCRIDOit 

(:J·8' .. MOTORUL A FOST ... 
.. CUMPARAT DE "SILVA LAZAR.....,._. 

Pe terenurile DiVIziei o 

Etapa cu număru/11 in ",D"-ul arădean a tosf-una cu 
de toale: goluri mulre, partide echilibrate, rezultale sur· 
prinzătoare şi utr scandal nedorit la ~ulJş. D4IT ai luăm 
fiecare partidă' fn parte, menţionând că AS Rom vest a 
stat, prin retragerea din campionat a echipei Minerul 
Monaasa. 

printre protagonistele Intre
carii. au cam făcut-o da 
mămăligă 'În jocul cu 

: PAnci:>ta. Sperăm să fie ceva 

• Semi-surprizl!l pe 
.Biănarui", unde ambitfoasa 
echipă din Macea a rezostat 
eroic şi a plecat acasă cu un 
punct ext_rem de preţios In 
economia finală a clasamen
tului. in tentatiVa lor de a se 
salva da la retrogradare. • 
Cu o nouă conducere execu
tivă ~ alt arotrenor la timonli 
.dacii" din Beliu s-au impus 
greu In propriul ftef în faţa 
Comerei din Arad. Se para 
că antranorul leonlin Pinta a 
reuşit să-i ·capaciteze pe 
jucători pentru a se oc~~pa 
doar de fotbal si nu de 
picioarele adversarilor sau 
echipamentul arbitriiOf. 
Numai că fie • l!l la ~-
• La Criş, .şoimii" lui 
Brăn~ au sperat doat 40 
de minute. Văzlldu-se ptlla 
repede cu .sacii In căruiA", 
avand douA goluri avantaj. 
oaspe~i au slăbit rilm~l. iar 
llion ~ compania au profila! 
reuşind 'o spectaculoasă şi 
incredibilă revenira. Martori 
oculati spun că s-a jucat pe 
bune ... • SlabA 'ii acrli re<xll
ta din Podgoria Ghiorocului 
tn acest debut de campiOnat 
lotuşi, acest ruŞinos t-1 pe 
teren propriu este greu de 
digerat. mai ales că. echipa 
<,lin ~ nu se numără plin
site lavontete ta promo-.are. 
Cu grtl8Z1'! ne gAndim la ce 
se va rn~ când '!" sosi 
MoiOrui la GlliOroc. dacii nu 
se ia de urgenţă mAsuri 
"""'-· Se aude prin lArg de o 
retragere a echipei din 
Divizia O, lucru care spemm 
să răm4ni doar un simplu 
zvon, d-reca ar fi păcat, 
după eforturile depuse in 
sezonul trecut pentru a pro
mova. Aşteptăm revirilnentul 
ghioiXJCat~iio;. e Nici prir. viile 
de la Păulis lucrurile nu au 
stat- miM bine, ci din ciXltră. 
Desi Păulisana nu mai 
repiezintă o .eenusăneasă" In 
acest debut ele sezon, fiind 

lnecător. deoarece, astfel de 
.pete" nu fac cinste acestei 
grupări. e Curticiui abia a 
strâns de-o echipă pentru a 
juca la lneu. Aşa că, scopul 
lor a fost de a fimita proporţi
ae scorului. Dacă sunt sau nu 
sunt m·ulţumi~ de diferenţa 
de cinci goluri nu ştim, dar un 
locru e cert. ia .frontieră" sunt 
probleme. • La o altă graniţă 
de tară, la Nădlac, arbitrul 
VIda a mai demonstrat o dată 
că are un .dinte• impotriva 
Gloriei din Arad, după .episo
dul Upova· de anul trecut. E 
drepl.antrenorul Gloriei, Gigi 
Camenită a recunoscut că da 
această dată. Vida nu şi-a 
bAtut joc Chiar B\'l! de Iare, 
doar le-a refuzat vreo trei 
penalty-uri ~ a trecut cu ve
derea un fautt In atac la faza 
golului gazdelor. Asta o spun 
oşi cei prezell\i la joc. Dacă tot 
nu a apucat sli ajungă la 
nivelul valoric al lui Andone. 
atacanlul nătiiAcan Babău a 
vrut să intre .In istorie eu Orice 
preţ. A~a că şi-a dat jos 
~1. arătt\ndu-1 arbitrului 
.popoul". Probabil 1-o ti strâns 
elasticul. e Am lAsat ta urmă 
dert;y-ul Jamnalo"...,motorist", 
~tigl!t la limRA de singura 
echipă nalnvinsă pAnă acum 
In Oivizia O. De Tapi, Motorul 
.dispune de cel mai valoros 
lot de jucilori fi In .mod nor
mai nu are cum sA rate:ta 
promovare&' Intr-un e11a1on 
superior. Cu o conducere 
solidă ~ o colaborare exce
lentă cu Astra, echipa 
~otowl Arad ara 1>rima 
şansA in acest campionat 

DfUtiEL StltiDOit 

Şi In sport tranziţia prin 
care tnece ţara noastră aste 
puternic nesimtită. De aceea, 
intnepriOderea '"Azoma· Arad 
nu a mai putut sustine activi
tatea de perfonmanţă a secţiei 
de box Motorul Azoma Arad 

a fost silită să scoatli la lici
spatful in care se 

ftg1ăseştt.e 11~18 6i! bOll~ltin 
Nou:- • · 

Pentru ca tradi~an' obilei 1 

arte să nu moară, 

MARIANOVICI JOACA PE 
PROPRIA SEMNATURA 
Noua achiziţie a echipei 

masculine de baschet West 
Petrom Arad. sărbul Milian 
Marianovici, are probleme cu 
sănătatea. La un ...,.., corllt>l 
medical. cel mai valoros bas
thelbalst al~ aracteni 
a fost găsit bolnav de inimă. 
Pentru a evolua in echipa 
pregătită de compatriotul său, 
Dragan Pelricevid, In ~de 
la Sibiu, ~ MariancMci a fost 
pus să semneze că joacă pe 
propria răspundere. 

De altfel, In aceste zile, 
Merianovici va pleca ta 
8uaJreşti. pentru un riguros con
trol medical. In func1ie de rezul. 
lalele exarnenuhJ car<1o1og1c. sa 
va şti dacă valorosi.! baschetba
list sârb va mai putea să-şi con
tinue activitatea competiţională 
prtn avizul CentrUt.i de Medicinll 
Sportivă, OI) va fi n<Mlit iŢo con
tinuare să practice acest 8!'0'l 
pe propria răspundere. 

Reeolta Apateu - Unirea 
·, Sântana 3-1 (1-1) 
Au marcal Onea • min. 35 şi 64, Rus • 

min. 70 respectiv Martin - min. 28 \'Î 42. 
Apateu: S. Oănilă - Blidar, Purtan. 

Gheorghieş. Oobra, Rus, Bota~. Botea. 

I _.SÎI;A:t·~O~ă;nilll, Oooa. A mai juc:at: VUjdeu. 
Toma - Costea, Pamfiloi, 

, Ouptă. Iosif, Bunai. Sândulean. 
l'"""'"' Nicola, Morar. A mal jucat Cztbric. 

Au 8fbllnlt: Marcel VIda - Marta Ionel • 
Ionescu Aurel. ' 

Observator lUI=: Emilian Jioan. 

R~tatele etapei a II-a 
ICRTI • Dinamo Zărand 3-0; Viitorul 
~ - Armonia lneu 3-1; Victoria Zăbrani 
- A.S. Vladimirescu 1-5; Şoimii' Şimanij -
Flacăra Ţipari 5-0; VIC1oria Felnac - Stăruinţa 
Dorobanti 5-4; Recolta Apateu • Uni nea 
SAntana' 3-2; Unirea Seitin • Inainte 
SAntn911in 4-0; Şinana ŞiriB - Voin\3 Semlac 
4-1; ln!răţirea ~ • Olimpia Barzava3-1. 

D. SC~IDOrt 

' . ' 

·ca 
9 

9 
9 

6 

:9 

•• 

om de ala~. Vasile Lazăr.' 
patronul firmei se ,.snva 
Lazăr", din comuna VArfurile, 
a făcut mari eforturi şi a 
cumpărat spaţiul unda T'fi · 
desfăsoară cu succes activi
tatea· sportivii pregătiţj de 
Dionisie Szekely şi Florian 
Bama. După ca a reuşit să 
puna pe picioare prima arenă 
privatA !119 box comunală, dl. 
Vasile Lazăr mai demon· 

o dată in us că 

inima ~ sufletul domnier 

nu se pot despllrţi de sportul cu mănu!;i. s::~~:~~~ 
destrămarna seqţiei 

De aslăi:f inainte vom 
scrie despre rez 

valoane ale P.!;!gi!l .. 
nou infiinţatul clubM~o~~.~.fi .. J
.Silva Lazăr" Arad. Să fie 

Intr-un ceas buni' 

D. 'SCRJDOrt 

După ultimul meci al turneului de la Sibiu (CSU Petrom S1b1u 

- Soced Bui:ureşti 74-54). clasamentul Seriei A se prezintA ast·'-""''t 

lai: 
f. Poli Moklrorn la!ji • 7 . 

2. CSU Petrom Sibiu 7 
3. Wast Petrom Arad 7 
4. Socad Bucureşti · 

7 
6 
s 

o· 4n-387 
'2 509-4311 

479-394 

5. Rapid ~[!:~&~"1~;:~~~~~~~ .•~c -~:;::a.;,_ 

· •· Unmătcrui turneu ..Ste-~rganizat la T~. in perioada 6-

, 9 octombrie. West Petrom Arad va evolua, în online. cu Elb8- · 
Timişoara. Soced Bucureşti ~ CSU Patrom Sibiu. 

• 
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unei cresteri negative a pro
brul (PIB), in Republica Cehă 

~i în Romania a putut fi remarcată, in 1998, o 
creşte~ semnificativă a investi~ilor străine 
directe, in cazul României motivele care au 
stat la baza acestei creşteri fiind programele 
de care includ bănci ~i giganţi 

-ot!OOIJstrlan·, se arată in raportul Organizaţiei 
Na~unilor Unite, dedicat analizei investiţiilor 
străine directe la nivel mondial. 

De altfel, mentionează documentul, 
inftuxul investi~ilor stf,line directe din Europa 
Centrală şi de Est s-a coocentrat, anul trecut, 
in citeva ţări: Polonia, Republica Cehă, 
România, Ungaria ~~ Federaţia Rusă, ţări 

au atras 74% din investiţiile totale din 
regiune. 

lnfluxurile globale de capital in Europa 
,jl.(:er•trallă şi de Est au cunoscut o tendinţă 

uşor negativa, inregisll1'nd o scădere de circa 
4% in compara~e cu 1997, pînă la circa 19 

".ll.jH~~ de. dolari. Această aparentă stabili-
ascunde două tendinte dderite. Pe de o 

parte, în Federatia Rusă' investitiile străine 
directe au scăzut'cu aproape sooio {două mi

de dolari in 1998). Pe de altă parte, 
celelalte state din regiune ali inregistrat un 
record, intrările de capital străin ridicîndu-se 
la 16 miliarde de dolari, cu 26o/~ mai mult 

In 1997, subliniază raportul ONU. . 
Investiţiile străine directe In Eurcipa 

Centrală şi de Est au atins in 1998 valoarea 
de 90 miliarde de dolari şi se aşteaptă ca 
aceasta să depăşească 100 miliarde de 

· 1999. Potrivit studiului ONU, 
con~nuă să aibă ce destina~e 

i din regiune: Polonia, Ungaria, 
R811Ublica Cehă şi Federaţia Rusă, care au 

· sferturi din suma totală. După stall
interna~onale, Ungaria, cu 35% io 

1997, Estonia, cu 25%, Letonia, cu 23% ~ 
Republica Cehă, cu 23%, au cele mai semni
ficative investiţi directe raportate la PIB. 

Polonia conduce detaşat in topul intrărilor 
avind însă o 

directe 1 moderată, de 5%. 
Faptul că investiţiile străine directe angajate 
au crescut cu pînă la 50% denotă că tendinţa 
de creştere poate fi menţinută şi in viitorul 
apropiat. 

Ungaria a inregistrat un uşor dedirl al 
intrărilor directe de capital, aceast.ă ţară 
trecind printr-un proces de tranziţie de la 
investitiile atrase ca urmare a programului de 
privatiZare, la cele orientate către infiinţarea 
de finne noi. In 1998, acestea din unnă au 
atins 94% din nivelul total al investlţiilor 
străine directe, in comparaţie cu 34%, cii s-a 
Inregistrat in 1995. 

Europa Centrală şi de _Est ţine pasul cu 
restul lumii, după cum evidenţiază creşterea 
ratelor intnlrilor directe de capital din anii 
t993-1997. In această perioadă, intrările de 
capital in regiune au crescut rapid, cu 28,5% 
pe an, comparativ cu ţarile in curs de dez
voltare (23% pe an), ţările dezvoltate (16%) şi 
ţările din restul lumii (19%). Este posibil ca rit
mul creşterii ratelor investiţiilor străine directe 
In Europa Cenrală şi de Est să fie mai rapid, 
dacă se ~ne cont că datele sunt raportate cu 
intirziere, menţionează studiul. 

Criza financiară din Federatia Rusă a 
avut efecte negative asupra inb'ăiitor directe 
de capital in ţările central şi est-europene. 
Există şi excepţii - Ucraina şi Republica 
Moldova - ţări in care inVestiţiile străine 
directe au continuat să crească in 1998. 

Dacă investiţiile străine directe in 
Federa~a Rusă au scăzut. cu 65%, cele de 
portofoliu s-au diminuat cu 75%, pină la 18 
miiarde de dolari. In celelaHe ţări din regiune, 
nivelul investiţiilor străine directe a crescut cu 
26%, in timp ce investiţiile de portofoliu au 
scăzut cu 40%. . 

Investiţiile străine directe au cresa.rt, in 
1998, şi in Croaţia, Estonia, Lituania, 
Macedonia, Moldova, Slovacia ~ Ucraina. In 
Republica Moldova şi Ucraina aceste creşteri 
s-au inregistrat concomitent cu o creştere 

· a Produsului Intern Brut, in timp ce, 

in celelalte state din regiune, i 1 
ilor a rămas practic neschimbat.· 

Făcînd comparaţie intre dimenslunne 
pieţelor interne şi nivelul investiţiilor locale, 
·investiţllle străine directe au constituit o ~gură 
de oxigen" pentru aproape jumătate din ţările 
din Europa Centrală şi de Est, comentează 
raportul ONU. 

In perioada 1995-1997, raportul investiţii 
străine dlrectelloonarea capitalului brut fix a 
depăşit 40% in Letonia, 30% in Ungaria şi 
15% in Estonia, Polonia şi Bulgaria. Media 
acestui raport pentru intreaga regiune este 
de 9%, uşor mai mare decit cea din ţănle in 
dezvoltare şi substanţial mai mare decit 
media la nivel mondial. 

Tn topul investitorilor straini in regiune 
conduc detaşat cei din Uniunea Europeană, 
cu aproape două treimi din valoarea totală a 
invest~iilor, situa~e explicată prin iminenţa 
integrării in Uniunea Europeană a unora dirr 
tre statele din regiune. Tn tap urmează 
investitorii din SUA, cu 15%, ei situindu-se 
insă pe primul loc in Federaţia Rusă, Croaţia 
şi Ucraina. 

Investitorii din Federaţia Rusă au 
reprezentat 1% din numărul investitorilor 
străini in ţările Europei Centrale şi de Est. In 
afară de Fede~ Rusă şi Croaţia, nici o altă 
~ din regiune nu s-a numărat printre primii 
trei investitori străini Intr-o altă tară din zonă, 
ceea ce arată importanţa reta'tiv scăzută a 
investiţiilor intra-regionale. 

O anaiză sectorială a intrărilor directe de 
capital arată că cel mai puţin atractiv sector·a 
fost mineritul, excepţie lăclnd doar Belarus şi 
Federaţia Rusă. Sectoarele secundar şi 
terţiar sunt la egalitate In ce priveşte atraclivi
tatea, prod~ fiind pe primul loc in Bulgaria, 
Croa~, Republica Cehă, Polonla, România 
şi Ucraina, fiind ijnnată de servicii. 

EMIL CONSTANTINESCU LE-A SPUS INVESTITORILOR 
FRANCEZI CA NIVELUL CORUPTIEI DIN ROMANIA 

~ESTE SUB CEL INREGISTRAT IN ALTE STATE ". 

~:;~~ 11~m;~e~a;~era: de a mă 
imprieteni cu străini, de a afla cii 

- ., ••-- vor sta in Unga.ria, ce vor 
rl •"'''llt!l>_ll'l acea~ ţară şi cind se 

vor mtoarce , a declarat llona 
Staller. Ea a relatat că. avea 

~~~!-~l~:~1~in geantă un mic cu care inregistra 
cu străinii ~i Ti 

povestea ofiţerului de legătură 
din cadrul serviciilor de contra

'·"'"'"""'. despre cei pe care ii 
considera interesanti. 

"Luam intre 20.0oo şi30.000 
de forin~ pentru fiecare caz", a 
explicat Cicciolina. Aceasta era 
o 6Umă considerabilă intr-o tară 
in care salariul mediu lunar 
atingea aproximativ 6.000 de 
forin~ (24,5 dolan), notează AFP. 

llona .Staller a părăsH ilegal 
Ungaria, la sfîrşitul anilor '70, 
• un celefl:ru star porno 
In Italia. Ulterior, ea a devenit 
deputat In această ţară. 

Nivelul corupţiei din Rornă- preşedintele Emil Constan-
nia nu se ridică, "in mod clar", la tinescu in cadrul unei intilnii cu 
cel existent in alte state, însă oamenii de afaceri francezi, la 
există, "ce peste tot In lume", sediul MEDEF - principala orga-
structuri corupte la nivelul nizaţie patronaJă franceză. 

1~~~~~==~~~~!\::~:::~Ş=e~fu~l~s~t=a~tu~lul a respin$ ideea că, in 
România, ar 
exista o co

prote-
la nivel 
însă a 

sugerat că, la 
menţinerea 

corupţiei, 
contribuie 
chiar şi in
vestitorii 
străini. "Nu ar 
putea exista 

1 COI1uotie dacă 
nu ar exista 
inclusiv 
investitori 
străini, care 
direct sau, 
mai ales, 
indirect, 
folosind mici 

structuri romaneşti parazltarit; · 
să nu participe la actul de 
corupţie", a spus şeful statului. 
El le-a cerut acestora să se 
adreseze organismelor rornăne 
specializate, ori de cite ori li se 
solicită comisioane ilegale. 

Preşedintele Emil Constall
tinescu a arătat, pe de altă 
parte, că România are, in acest 
an, o inflatie de trei ori mai mică 
decft in 1'998, şi a estimat, In 
acest sens, că rata inflaţiei pe 
anul viitor nu va fi mai mare de 
20-25 la sută. 

Şeful statului a afirmat. de 
asemenea, că România va 
cunoaşte in anul 2000 o· 
creştere economică pozitivă pe 
baze sănătoase, apreciind, toll>
dată, că legile privind privati
zarea fostelor lAS-uri şi a 
terenurilor agricole vor fi adop
tate "in citeva săptămîni". 

Preşedintele Constantines
cu intreprinde, in perioada 27-
28 septembrie, o vizită de stat 
in Franta, la invitaJia omologului 
său lralicez. Jaq~ Chirac. 

· OPOZITIA SÂRBĂ ROttAMAT IJlt), 
. "GIJVERN PROVUOR u ~Îi'VOIVODINÂ. 
Opoziţia din Voivodina, 

provincie din nordul Serbiei cu o 
puternică minoritate maghiară, a 
proclamat, luni, in mod simbolic, 
"un guvern provizoiu" al provill
ciei, relatează AFP. 

Cei peste 5.000 de man~es-· 
tanţi reuniţi, la apelul opoziţiei, la 
Novi Sad, principalul oraş al 
provinciei şi cel de-al doilea din 
Serbia, au aprobat prin aclamatii 
formarea acestui "guvern provi
loriu". 

"·Premierur acestui guvern 
este Nenad Ceanak, preşedill-

• 

tele ligii Socia~Democratilor din 
Voivodina (LSDV). Aşa_;,urnltul 
guvern provizoriu are trei 
vicepremieri şi17 mlnlştri. · 

Parlamentul şi guvernul din 
Voivodina, care este o provincie 
autonomă a Serbiei, sint contro
late de puterea lui Slobodan 
Miloşevici, iar opoziţia acuză 
aceste institutii locale că nu 
servesc interesele cetătenilor. 

După proclarilareă "guver
nului provizoriu", manifestantii 
au defilat prin centrul oraşulUi 
Novi Sad, numărul lor ajungind 

la circa 7.000, potrivH ,estimărilor 
concordanta ale ziariştilor 
prezenţi la faţa locului. 

Luni a fost cea de-a şaptea 
zi a campaniei de manifestatii 
anti-Miloşevici organizate i~ 
provincie şi la Belgrad de 
Alianţe pentru Schimbare (SZP) 

· şi de o altă coaliţie, de mai mică 

amploare, Alianta Partidelor 
Democratice (SDP). Aceasta 
din urmă grupează fonnatluni 
din diverse ·regiuni ale Serbiei, 
intre care şi Yoivodina . 

~· -.-

·.--. 

ADEVARUL - Pagina Il 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, 
UNELTE ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele lavabile pentru faţade şi interior, 800 nuanţe (DIS
ZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 
• vopsele pentru lemn şi metal - 1000 nuanţe; VAPOREX 
(soluţie pentru pereţi cu lgrasie) 

OFERTA. LVNJt 1 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360.000 lei 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron 
Constantinescu) 

TELEFON 21 0676; 
PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; 

SÂMBĂTĂ 9,00-12,00 
; ; ~ ; ; 

·DIRECTIA ~EGIONALA 
VAMALA ARAD. {~,~ 

scoate la concurs 1 (un) post de referent de 
specialitate (studii superioare) la Serviciul proce· 
duri. 

Informaţii suplimentare la sediul instituţiei din 
Arad, Colonia UTA, nr. 10. 

(5224ol07) 

S.C. ANNO SRL 
eo•erciallzează ţig:le .lAMINA • l•port 

UNGARIA, -.setelet TANGO; c:sAiu>As;lltEIUNGO, 
glazarate 9l neglazarate, e Tablă a111111inia UNDAB 
e Vată termoizolaţU, precam 91 - -teriale afe. 

reate - .... ~· la prefarilări -_..._ 
Societatea aslguri transport gratuit la domiciliu pe raza 

n1unicipiului Arad. 
Informatii la telefon/fax: 057·285333, str. Andrei Şaguna nr. 

122. ' 
. ··Noi ri oferim, dYa. a' 1 fi% 

Alegeţi ealitatea!!! (5224317) 

angajează pe perioadă determinată (oct.-dec. 
1999) muncitori necaliflcaţi (ar fi de preferat 
'omeri) pentru punctul de lucru FNC Arad, str. 
Turdei nr, 1. 

Informaţii tel. 057-257300 int. 4034 !il 29 

;.· 
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S.C. - · DAEWOO : . 
"FRANCKMAR" ~r~ AUTOMOJIIlE 

--- . ·__ ARAD . .- ROMANIA 
DEAlER AUTORIZAT 

· Str. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179 
Vă oferă autoturisme din gama DAEWOO 

in cele mai atractive conditii: 
' DE CONSftUCTII: 

• PAL • PFL • PLACAJ 
luata grasimile • SOBE 

NUBIRA. l.EGANZP..." MATIZ" 
MUSOO" KORANDO" CIEI.O,. 

'Ji"ERACOTĂ • UŞI 
TICO .. DAMAS" l.UBI.IN" AVIA 

• FJERESTRE • BITUM 
..-Se pot cumpăra in rate si leasing cu avans de 20%:1''' ... 
..- Se asigură service în perioada de garanţie !ji post oani·ri tie?'~'< 

• CARTON ASFALTAT 
, -., • TJGLE • COAME 

..- Dispunem de service modern cu dotare de penson;iii'C1~'1flillti>lt 
calificare. 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE· FAIANTĂ 
• OBIEC'I'E SANITARE . . 

,.,. Pr~uri premotionale in prima lună de vânzări 
A..a ..1 f • • ~,. nuaos eomereaa manam . ., 

·-· · .. - llL'rE INFORMATII 
·. LA '11ELEFONUL 2&9088. 

Program zilnic: 8,00 - 18,00 
si1mbătă: 8,00 - 13,00 

• Service-ul Franckmar din str. Andrei 
şaguna 16 este singurul- Service O~ 

· autorizat de RAR din judeţul Arad. :~-..-M 

X 

NDKIA 
7 sua 79 USD* ---. 

X 

. BOSCH 608 · .. · • 68 USO* < • ,, 

MOTOROLA d520 •· 72 USO* -<; .. } .. 
MOTOROLA d368 • 76 USD* 
ALCATEL VIEW • 94 USD* ... 
PHILIPS SAVVY · • 99 USD* . ~ 

fmpreună cu oferta CONNEX SIEMENS C25 ·112 USD* . ., i 
CONECTJ.RECIRAlllrrA PfGIEU:ZLUliiABONAMENTGRATUrr SONY CMD·C1-· · ·- •142 USD* 

**Ofertă valabUă până la 16.10.199~ SAMSUNG 2100 ·200 USD* 
11. 
• 

~i~ţ~-~~':!i ~tP~~; · :".:.. . . ~~· 
X Tel: 057/255801 ;0921444485;092/275675 " 

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
AGROINDUSTRIALA HORIA S. A. 

COMUNA VALDIMIRESCU 
' JUDETULARAD 

ORGĂNIZEAZI 

in conformitate cu OUG 
· 4911999 şi HG 364/1999 

La concurs poate particiPa 
orice persoană care îndepline~te 
condiţiile prevăzul$ . de HG 
36411999. . 

Cererea de ofertă şi criteriile 
· de selecţie sunt afişate la sediul 
sodetă~i. Documentele necesare 
tntocmirii ofertei pot fi procurate de 
la Selvidul Personal al societatii. 

Ofertele se vor depune tn' plic 
inchis la sediul sodeta~i. Serviciul 
Personal pană cel tAr:ziu In data de 

ARCOMMAT 
GRUPS.A 

. ..._._ m!Aiaf·Rmait 

. . St llleYOO Ab]IIIJ. 6567 
Tllllar. 0010 5T 281779, 0010 57 276333 

dealer autorizat 

. DERMATINA S.A. 
•' . \inde la preJ de ţ(Oducătw: 

ECHIPAMENT DE PROTECTIE ::·,· , 
' 

'CtlM~' MANUSI' PElERINE' SORTURI' 
'COVOARE PVC' MATERW. PI PREIA TE' 

Vinde: 
- COLTARE- CANAPELE- FOTOLII 
EXTENSIBILE din producg• proprie, 

tapiţate cu plu' S A. 
Preţuri cuprinse intre: 3.355.000-3.843.000 lei · . ·. 

· ; (TVA inclus, adaos comercial 0%) · •• 
Orar zilnic intra orala 7 ,00.15,30, 

1111. A Gai!IJilbruDA or.l24; tai/fax: 2880&1. 
(5224401) 

2s.1o.1999. - <MIIWE=..,.~DINCAUCIUCSIPVC face insaieri pe loaJriie rămase libere 1a şcoala postliceală, pen-
Locul de desfă~urara a con- . MIIWL """"" , unnătoarele specialită~: oosmetică, electronlst-depanator radio-ţv 

cursului este sediul S.C. AGROIN- şi aparate audio-llideo, coafor stillst, cOntabil (ctJrs de zi şi seral). 
· DUSTRIALA HORIA SA, Iar data • 'ARE'TUBURI'FURTIJNE'CHEDERE' · Se fac inscrieri şi pentru ctJrsuri de calificare ctJ durata de EH2 

de desfăşurare este 29.10.1999 , 'FOLIEPOUPRO~LENĂ luni ta meseriile: frizer, coafor, mecanic auto, tinichigiu auto, vopsitor 
ora 10,00. . ··· · auto, ospătar, bucătar, patiser. 

Alte relaţii se pot obţine de la · · f 11 · • 
sediul societă1ii, SeiViciul Personal ' .. ·fTICHETEAUTOCOLANTE In ormaţ suplimentare la secretariatul tc;olli 

sau 1a telefon 057/53206115224405) _ ;c.·. 'BENZIADfZNE ___ ,_ .•• __ .\,k. -~-~~~~-s:_:a:.:_u~la::_t;e:_:let.:,:o:,:_n:_:2:,:.ao:_:9:_:6,;.;7 .• ~~~~ 

•,- ~ ( . " 
< ...... ~_: 

.. --.::~-

Looated in Arad you will tejlOlt directly to Dist!ict Mlanag):f: 
position involves evaluation oftbe Market segmrn1s aod po1altial 
clients, implemerrtati!XI. of 1he company policy in your area. 

The following qualifying conditions lllll required: •. ,,., •· 
·' -, 

• University degree . 
• At least 2 years sales experience in adi!~-~ 
of consumer goods ~--- . 
• Knowledge oflocal market .:,-,;«;-.. '.• • 
• Fluent English - an advantage . :,,;: >t"'-' .. _--. 
• Clean driviog license 
• Team worker- dynamic and initiative 
• Good communication and interpersonal relations 

Y ou can scnd in full confidence yotir application with your C.V. to: 
· TUBORG BEER· TIMIŞOARA by, fa1056/l9~.~~~ . 

24 RATE luna,. 
FARA AVANS! 

Toale actele se fac in ma9azin 1 

(JMA"I"l._ll'l" 1•runelc l~l ""cundc:: 
"l"uror •·'•!'ou Ici/ f(l,."'"""''" 

INTERZIS fV'IINC">RILC>A' 

str. Lucian Blaga, nr. 2-4 
~1!9175 281800 -

• 
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· ., · Telefon ·251417 

Aradeni! . ·. 

+ Dorifi o tâmplărie modernă pentru easa 
dvs."!· 

~r" Vinde numai prin + Preferafi ea aeeastă tâmplărie PVC eu sti· 
elă termopan să fie de ealitate fi din import"! 

CIMENT ALESD 
·· · 39.000 lei sacul.~~ (are inclus TVA)_ 

. . 

Apelaţi la:· 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 
c;.·- ,-,_·-, .. 

'~: 

0$1. FERESTRE CO. 
' _i'!';' . . . 

STICLĂ TERMOPfiH! 

cel mal mic tarU din Arad 

Tol: 945; 23.00.00 
ANGAJEZ 

Scoala de soferi a Liceului • • 
•• Mihai Viteazu ... lneu 

· anunţă deschiderea serial octombrle·nolembarla. 
Şcoala asta autorizatii da Ministerul Transporturilor. 

Pregătim categoriile B '' F. Preţuri promoţionale. Primul 
curs da deschidere a seriei va avea loc sâmbătă, ora 9,00, 
la licaullnau. . ~---

.'...,;;,. 1111' 1 ii*e'!!Ja~laf!l~~51tm,,,:,, •• 
· · · • · • (Ag. lnou) 

·· ·. . ~1';"~~r_. ~ :·7~;/ J?:;?Z:'fc ~- "'f'f.;~ . 
.4 v~~%· Â f;,;ţ;c ;It ~; ~ ~~; ~ 

_- - -~}-?,:J __ .... ~:~~~ p;:4~~f#f+_;;,:.; ~ţ_,< ·.;,' :_.::!;1 _:/-'1~--,~: 

O Ji.~~ r!J "ţe, "!iti · ;ţ<'·:;:k*'*" · .· · .•... ······"···.<.· 

.. esterjcel. mai.ieftin 
"''"g'l"~i-;;....iFa 6 o n âment < G s M 

. -:~· 

~~;_::N 

•t1%UJ'~l 

.".e:u·,abon.li!mentu. ·oi a og Inedit plătefti doar * . . ""' .. . ,., ~""""""''' . ,_.' . ·•' . ' . . •· '.. . . 
~ .. ~:ce,nttpenţrU.'convorb~r~le inretea,:in timpul ... ··"·'··.·····"'" 

. . . > ·'·. '· . / .•. . .... : .· ·. . .... ' . .. ....... · . . 

ptămânii; si pentn.l' . . nvorbirile .. din weeke.nd ...... , .. ,,,g.ţ 
~!\-'·' .· , .. :. '· ·v: \>:<_-·· • :· ·.-·'··:<.:·. ·: ·_·_·:;_.-,<;/~"": .. : •. -.. - ·-- . , i·);c:/i'~'•: 

·.·.· .• ·.Ă·· 

.· :.~ . 

... . ·' .. -• ~ 
.- _.., ··ţ~ ·.--· . 

'~--. . ' 

- -· . . -- .. . ' 
•- .. . . 

. ...... ·': 
;<c.-•• : -.-_.~··'. ::-• • 

.. " ' . .' .. 
~ t~-' ___ " " •... : .. 

.... 

.. ' . '-. 

~---: .:,·-

.. 'f:Si:i.t•, 

.-
' · .. :~- .. 

'""; 
... -. 
-~ 

--~ 

- ' 

' 

.. ·' 

. ----· 

! 1 •• 

,:/;) 
. . ->-::-: ... · : -.; 

.... ,: .. 

>. • • ~ -~· ' 

. . . .· .. 
. ' ; .. ;~~~~--~~ 
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ANIVERSĂRI ~~ 

Un sincer .,La mulţi 
sănătate şi numai bucuri~ 
noastre 

Vănd (închiriez) apariament cu o 
camera pe str. Praporgescu (Malul 
Mureşului). Telefon 094 566 638. 

Vând urgent garsoniera confort 
1, Micălaca. etaj 11, 8.000 OM. 
Telefon 235784; 092.308.400 •.. 
(29209) 

Vând urgent apartament 1 
cameră, Micălaca, lăngă Orizont 
Telefon 094.555.584. (28791) 

Vănd garsoniera, confort 1, zonă 
ultracentrală sau schimb cu apafta.. 
ment 4-5 camere plus diferenta. 
Telefon 252906. (29100) · · 

Vând garsonieră confort J, 
Micălaca, 8.000 OM negociabil. 
Telefon 270856. (28613) 

Vând urgent garsonierA 
Grădişte, etaj III, amenajată; 35 
mp. Telefon 237065. (28509) 
Vănd garsonieră confort 1. bloC 

538, ap. 29; pret 10.500 OM. 
Telefon 250968. (29265) 

Vând apartament 1 camera, " 
zona 500, etaj IV, acoperiş fără 
probleme, bloc contorizat, 
tmbunătă~t. 9.300 DM negociabil. 
Telefon 266392: 266703. (29290) 

Vând garsonieră confort 1, 
camera, bucatarie, bale cu vană. 
balcon, etaj 1, Confecţii; preţ 8.500 
DM negociabil. Telefon 272957. 
(29336) 

Vând apartament 1 cameră, 
Vlalcu, imbunatatit; 9.000 DM 
negociabil. Teleion 241145. 

. (29374) 
Vând apartament una camera, 

bloc Z 28, se. C, ap. 3, etaj 1; după 
ora 17. (29377) 
Vănd ga.,.,.,lera confori 1. el il, 

zona Mioriţa, str. Săvârşin, preţ 
9.300 OM, negociabil. Telefon 094 
219 608. (29383) 
Vănd ga.,.,.,lera, zonă centrală, 

str. Buşteni, multiple lmbunătă~. 
(ne)mobilată. Telefon 230324, 
după ora 13. (29384) _ 
Vănd urgent ga.,.,.,ieră Alfa, el 

III, 7.400 OM, negociabil. Telefon 
270872. (29283) 

Vând urgent garsoniera confort 
11, mobilata, pret convenabil. 
Telefon 282654. (29370) 

Vând garsoniera. str. Patria nr. 
8, bl. B.2-1, et. IV, ap. 87, lăngă 
Fabrica TEBA. (29497) 
Vănd garsoniera confort 1, str. 

Poetului, imbunătăţiri, gresie, 
faianţă, parchet, lambriuri, balcon 
inchis, preţ negociabil. Telefon 
237410,246351. (29425) 
Vănd garsoniera central, parter, 

str. Banu Mărăcine, pret 13.500 
DM. Informaţii telefon.220411,' 
după ora 17. (29525) · 

Vând apartament cameră, 
bucătărie, 35.000.000 lei, negocia
bil. Telefon 261631 seara; 266287, 
orele 10-16. (29533} 

Vând garsonieră, camera şi· 
bucătăria mobilate, baia falanţată şi 
gresiată, satelit, Micălaca, str. 
Beiuş bl. 612, et. IV, ap. 60, preţ 
6.500 OM, negociabit Informatii 
suplimentare permanent la apart&. 
ment 40, negocieri cu proprietarul, 
zilnic, orele 16-19. (29564) 

Vând garsonieră, confort 1, 
Micălaca, imbunătă~ri. etaj Inferior, 
8.000 DM. Telefon 270856. 
(29565) 

vand (schimb) garsonieră, con
fort 1, Micălaca. preţ negociabil. 
Telefon 251183. (29592) 

Vând urgent apartament 2 
camere, preţ acceptabil, semideco
mandat, str. 6 vanatori bl. V2. se. 
B, et. III, ap. 14. Telefon 057.-
222530, 277337, (29516) 

---

Vând apartament 2 camEWe, 
decomandat, mobilat, Vlaicu. 
Telefon 234633. (29344) 

Vând apartament 2 camere, 
Grădişte, etaj 4/4, imbunătă~t; 
10.200 DM sau mobilat stil occi- -
denţ 12.800 OM. Telefon 237048 .. 
(29376) 

Vând apartament 2 camere, 
central. Telefon 232569, orele 8-
16. (29256) 

Vănd apartament tn casă, ultra
central, excelent pentru sedfi firmă, 
cabinete medicale, avocatura; 
36.000 DM negociabil. Telefon 057 
-230967, orele 8-18. (29060) 

Vând apartament 2 camere, 
lănga Orizont, zona 700; 11.600 
DM. Telefon 267707. (29276) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandate + garaj, Vlatcu. 
Telefon 249450. (27556) 

Vând apartament 3 camere, 
semidecomandat + garaj, 20.000 
OM, Mioritel. Telefon 259582. 
(29221) . 

Vând apartament 2 camere, str. Vând urgent apartament 3 
T. Vladimirescu, nr. 33, bloc 44, camere, str. lmaşului, et li, deco-
Arad. Telefon 092.211.356. mandat, orientare dublă, balcoane 
(29278) fnchise, uşi schimbate, parchet, 

Vând urgent apartament 2 lambriuri, gresie, faianta, telefon, 
camere, parter, Podgoria, satelit + garaj autorizSt, 29.000 
lmbunătă~t. faianţat, grnsiat, dis-

1 

[)_M. _negociabil. Telefon 267371, 
persiţ preţ 23.500 DM, negociabil. 1 n0o1 7'iH '"'· 129359\ . 
Telefon 220400. (29297} vand apartament 3 camere, 

Vând apartament 2 camere, central, et. 11. Informatii vineri, la 
tmbunătăţit, Piaţa Spitalul~i. preţ fix telefon 236639. (29367j 
25.500 DM. Telefon 256547; Ocazie! 13.500 DM, -rtament 
092.536.500. (29324) 3 camere, decomandate, 90 mp. 
Vănd apartament2 camere. bloc Telefon 210255, 210555. (29410) 

526, preţ negociabil, 11.500 OM. Vând apartament 3 camere, 
Telefon 268054 pană la ora 19 sau Vlalcu, confort 1. Telefon 253326. 
057- 092.426.569. (29338) (29283) 

Vând apartament 2 camere, Vând apartament 3 camere, 
conf9rt 1, decomandat. toate faci- Vlaicu, multiple Tmbuncltătiri, 87 
litl~le, multiple imbunătă~ri. 83 mp, mp, 22.000 OM. Telefon o94 168 
et. IV, Confectii. Telefon 252009 044. (29355) . 
sau 094 784 5S6. (29001) Vând avantajos 2 apartamente 3 

Vând apartament 2 camere, camere sau 1 apartament 6 
mobllaţ amenajat stil occidental, camere, Alfa. Telefon 258920, 
str. Miron Costin, bloc 1, etaj 3, după ora 18. (29392) 
preţ 43.ooo· OM negociabil. Vănd urgent apartament 3 
Telefon 094.122.434; 223729. camern, tmbunătăţiri, et. 1. Alfa. 
(28965) Telefon 281331, 094 178 

vand -rtament 2 camere. str. 564.(29400) 
Mloriţei. Telefon 263431; 263605. vand apartament s· camere, 
(29221) . modificat stil occidental, totul noU, 

Vând apartament 2 camere, merită văzut! Telefon 289706. 
central, et. il; 16.000 OM. Telefon (29493) 
270872. (29263) Vănd -rtament 3 camere. cu 

Ocazie! 11.500 DM, -rtament garaj, zona Micălaca. Telefon 094 
2 camere, confort 1. ifnbunătătit 645 465. (29428) 
Alfa. Telefon 210555, 21025S: Vănd apartament 3 camere, 
(29410) decomandate. 2 băi, 2 balcoane, 1 

vand apartament 2 camere, el bucătărie, Piaţa Mioriţa. preţ avan-
1, Colonia UTA. Telefon 243797. tajos. Telefon 263344. (29524) 
(29295) · Vănd apartament 3 camere, 

Vând apartament 2 camere, Alfa, accept variante. Telefon 
nemobilat. extraordinar de frumos, 2n985. 
complet recondiponat stil occiden- Vând urgent apartament 3 
tai, el. III, 2ona UTA, pret 27.500 camere, Alfa, parchet, faianţă, gre-
OM, negociabil. Telefon 094 187 sle, et._ll, 13.800 DM. Telefon 
921. (29356) 270856. (29565) 

~~~~a:a:~~~~n22~7~~: 5Hly,~(\Mi!i:l::fi~l 
Vând. apartament 2 camere, - 1 11 1 11 • •• 1 • • 

Podgoria, parter. lnfonnaţil te/elon .. 
094 507 990. (29421) . · -· · · 0 ' c Vinde apartament 4 camere, 

Vând apar~ament 2 .camere, ·zona Mioriţa, multiple imbunataţtri; 
-zona Confecţii, Tmbunatăţit, preţ bun privatizare. Telefon 279267; 
11.500 DM, negociabil. Telefon 094.784.568. (28645) 
253120. (29492) vand apartament 4 camere, 

VAnd apartament 2 camere, Tmbunătătit, situat in Arad, Calea 
Upova, preţ convenabil. Telefon · Aure/ Vlaieu, bl. Z26, se. D, el VII, 
057-277650. (29426) ap. 19, preţ informativ 28.000 OM. 
Vănd 2 camere. ultracentral, sir. lnformatillelefon 281968, 289771. 

Cloşca nr. 7, ap. 5. orele 16-18. (27132)' 
(29429) Vand apartament 4 camere, el 
Vănd -rtament 2 camere, cu 11, decomanda~ amenajat stil occi-

multe imbunătă~ri. gaz metan, et. dental. Telefon 250339. (29494) 
IV, ap. 26, Chişineu Criş. Telefon 
520519, vizibil zilnic, orele 19-24. 
(3041368) 

Vând apartament in casă 2 
camere, str. lanru Jianu nr. 7, ap. 
9, 5.500 OM. (29522) 

Vand apartament 2 camere, tn 
Calea Romanilor. Telefon 210358. 
(29528} 

Ocazia! Vând apartament 2 
camere, cu lmbunătăţlrl, preţ 
11.000 DM, negociabil. Telefon 
ţM2.§69.889. 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Alfa, parter, 12.000 .DM. 
Telefon 270856. (29565) 

Vind apartament 3 camere. str. 
6 Vtnători. Telefon 259685. 

. 

(28954) . . 
Vând apartament 3 camere; 

Micălaca, zona 200, etaj 4/4, tot · 
confortul, mobila de bucătărie, 
28.000 DM. Teleofn 235784; 
092.308.400. (29209) 

Vând apartament 3 camere, 
Banu Mărăcine. Telefon 233420; 
221100; 094.583.389. (29323) . 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Stomatologie, 15.000 
OM. Telefon 241800. (28423} 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Micălaca, bloc 506, 
16.000 OM. Telefon 057- 210066; 

. 092.706.028. (29032) 
Vând apartament 3 camere, et. 

IV, Alfa, decomandat, tmbunătăţit. 
15.000 DM. Telefon 257946, 
235524. (29405) 
Vănd apartament 3 camere, el 

1, decomandat. Mlcălaca. Telefon 
262575. (29427} 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, preJ negociabil. Telefon 
250209. (288 6} 

Vând apartament 3 canîere: 
decomandat. confori 1, etaj X zona 
gării. Telefon 235676, orele 17-21. 
(28917} 

VÎNZĂRI CASE = 
ni~~~~ =iaC::s~:af::~o~ 
mp, tot confortul, 150.000 DM. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(29209) 

Vănd VILĂ NOUĂ: 2 aparta
meri'te, intrări separate, trifazic, 
garaj, curta, grădină, incAlzire 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 285485, 
092 607 568. 28676 

n rurnuşen1 nr. , 
centru, 2 camere. bucatarie, 
dependinţe, preţ convenabil. 
Telefon 272017, după ora 16 sau 
092 225 528. (29499) 

Vând sau schimb cu sparta-_ 
ment. casă in Zăbrani. tip occiden
tal. Telefon 219331 sau 
092.823.m. (29088) 
Vănd urgent casă, toate conditi- • 

lle, Sinicolaul Mic. Telefon 288772. 
(29151) 

vand casă cu 3 camere, lratoş 
nr. 370. Telefon 249506. (29159) 

- Vând casă mare Cuvin nr. 3/2, 
magazii 120 mp, pivniţă cu bolta 
200 mp, cu posibilită~ privatizare, 
depozit vinuri, suprafaţă totală 
2. 750 mp, acces din 2 străzi. 
Telefon 461205. (29197) 

Vând casă mare şi loc casă. 
Telefon 249946. (29206) 

Vând casă cu grădina. central 
Şiria, 16.000 OM negociabil. 
telefon 531173; 092.594.386. 
(29044} 

vand casă Grădlşte. gaz, 
canallzare, 330 mp locuibill. 
Telefon 094.282.994. (26824) 

Vând casa 3 camere, Calea 
limişorii; preţ 15.000 OM, negocia
bil. Telem 211028. (29270) 

Vând casă in Pârneava, cu 
grădină. Telefon 211792 sau 
247262. (29271) 
Vănd casă 3 came/8, bucătărie, 

gradina mare, str. Pandurilor, nr. 4, 
langă gara Aradul Nou; 20.000 DM 
negociabil. Telefon 278236. 
(29261) 

Vând casă, grădina mare, 
comuna Şofronea, nr. 467·; 
22.000 DM negociabil. Telefon 
464497. (29285) 

Casa de vânzare localitatea 
Zimandul Nou, nr. 319. Telefon 
217178, dupa ora 16. (29337) 

vand casă cu grădina. apă, 
gaz, Săntana, zona gării. Telefon 
057-462819. (3041357) 

Vând, zonă centrală, neinun
dabilă, Pâncota. casă mare, 
anexe, atelier trifazic, telefon, 
grădină 1.800 mp, 30.000 DM 
negociabil. Telefon 288713 sau 
092.471.631. (28832) 

Vând casa veche, Mlcalaca, 
str. Ciobanului nr. 4, cu teren 
construcţie 1.000 mp, preţ 
30.000 DM. Telefon 264032, 092 
344 621. (28964) 

Vând casă 3 camere, depen
dinţe, 1.000 mp, str. Cocorilor, 
Arad sau schimb cu apartament 
3 camere, zona UTA, gară + 
diferenţa. Telefon 273580, 
242643, 092 377 840. (28921) 

Vând urgent casă mare, cu 
spaţiu comercial, gaz, apa, 
canalizare, str. Eftimie Murgu nr. 
71. pret 40.000 DM. (29408) 

Vând casa. singur tn curte, 
central, 2 camere + anexe. 295 
mp. Telefon 210216. (29355) 

Cometel nr. 12, Grădişte. 
DM. (29388) 

Vând vilă, preţ acceptabil. 
Telefon 287996. (29364) 

Vând casa 3 camere, 
Miccllaca, preţ negociabil. 
Telefon 261375. (29371) 

Vând casă central (parter: 
restaurant, alimentara; etaj: 3 
camere, dependinte). Telefon 
234862. (29390) • . 

Vind casa cu etaj, grădină, In 
Şlria, la drumul principal. Telefon 
244339. (29406) . 

Vând casa, anexe, grădină, 
vie, Bocsig nr. 748. Telefon 
!169391. (5213548) 
Vănd casa tn ZădărenCi:u 

gaz, etc, preţ 15.500 OM, nego
ciabil; posibil 2 rate. Telefon 
413165. (29501) 

Vând casa cartierul 
Funcţionarilor sau schimb cu 
apartament in bloc, et. l, /1, cen
tral. Telefon 231692. (29509) 

Vând casa in comuna 
Şofronea nr. 449. lnforma~i tele
fon 416234. (29512) 

Vâr'id casă in comuna 
Şpfronea nr. 471. lnfonna~i tele
fon 276089. (29512) 

Vând casă cu toate condiţi
Ile (grădină, încălzire gaz, etc) 
In Stnlcolaul Mic, preţ avanta
jos. Telefon 288447, 
092.205.989. 

VÎNZĂRI SPATII. 

vand hală suprafaţă utillzabilă 
160 mp, toate dotările. Telefon 
260495. (29237) . 
Vănd gheretă Mlcălaca, Piaţa 

Soarelui. Telefon 092.828.102; 
092.834.893. (29215) 

Vând hală industrială situata in 
abatorul vechi, suprafata 252 
mp. Telefon 094.698.659: 
094.770.634. (29318) 

Vând gheretă. vad bun, stare 
funcţionare, zona 302, negociabil 

. 3.700 DM. Telefon 092.231.814. 
(29028) 

Vând rulota pentru comert, 
stare excep~onalâ, preţ negocicĂ
bll. Telefon 462761. (3051912} 

Vând spatiu comercial. centrei!. 
Telefon 259715, 280753. · 
(29573) 

filllf{\.lii, IM'>Ii!l~l 
Vând intravilan pentru con~ 

structie, str. Cincinal Pavelescu 
. nr. 1 ~i str. Oiaconu Coresi nr. 2, 
posibiliţăţi gaz, apă. Telefon 
286333. (29552) 

Vând teren intravilan la ·cen
tl!ră şi in oraş. Telefon 250209. 
(28816) 
Vănd 10 ha teren agricol, 800 

DM, Pecica. Telefon 468785. 
(5213545) 
Vănd 4 ha pămant tn Şlmand, 

Telefon 274050, după ora 15. 
(29280) 

VAnd urgent teren Intravilan · 
625 mp, 13.000 DM, negociabil, 
posibilităţi gaz, apă, curent. 
Informaţii str. Ceahlău nr. 6. 
Telefon 230483. (29516} 

. ' 

Miercuri, 29 septembrie 1999 

Vănd convenabil Dacia O km, 
orice model. livrare imediata. 
T 1. . 3 

Vind ANVELOPE camion 
diametru 17 ,5; ARO - 15, 16; 
autoturisme - 13, 14, 15, 16, 11. 
Telefon 563027, 259339. (27222) 

vand avantajoS anvelope auto, 
folosite, in stare foarte buna. 
Telefon 563027; 259339, 262616. 
(5224868) 

Vând Saviem lzoterma 5,5 ta, 
preţ avantajos; negociabil. Telefon-
094.517.763. (28857) 

Vând camion Scania 360 cu 
remorca . 29 tbne. Telefon 
094.607.512. (28893) 

Vind urgent Dacia 1410 TX, an 
fabricaţie 1995, preţ 3.900 DM; 
negociabil. Telefon 057-241497. 
(29074) 

VAnd Oltcit 1989, CIV. Telefon 
262834,266010. (29103) 

Vind Opel Vectra 1,45, 1990, 
8'.800 OM. Telefon 265069. 
(29129) 

Vând autobena Saviem 6,5 
tone, stare bună, CIV, numere noi, 
preţ convenabil. Telefon 276488. 
(29236) 
Vănd mlcrobuz marfă Ford · 

Tranzit Diesel, 1995, recent tnrna
triculat persoana fizica. Telefon 
279267; 094.784.568. (28646) 
Vănd combine de recoltat 

porumb ştiule~ pe 1 sau 2 randuri. 
Tele(on 094.933.597. (29258) 
Vănd Dacia 1300, preţ 1.50Q . 

DM. Telefon 253572;< 
094.544.832. (29264) 
Vănd piese Audi VW noi şi· 

dezmembrate. Telefon 
0036302222707: 003612223540; 
vorbesc maghiara. (29274) 

Vând Dacia Breck, an 1993, 
stare perfecta, str. Salontei, nr. 
37/A. Telefon 222806. (29275) .. 

Vand tractor u 650, stare bună, 
lnmabiculat cu CIV, preţ negocia
bil. lnfonna~i comuna Semlac.)ll!:. 
463, familia.Măi~tec. (29296) -'>>'. 

Val)d urgent Fard Sierra, lnrna
biculat persoană fizică, 2000 cmc, 

~~~~;~i~~~~~ri~~ ~998g0 s~ 
neoodabll. Telefon092.529.611. 

Vind ieftin Dacia 1310, 1991, 
localitatea Pilu, nr. 138. Telefon --
147/A, după ora 19. (29263) 
Vănd Dacia 1310, Berllm1, 

1993. Telefon 234757. (29316) 
Vând OLTCIT an 1991, stare 

axcepponală, 1.300 OM. Telefon 
210388; 094.245.572. (29354) 
Vănd OPEL KADET tnmatr~ 

culat non-profit, 1.500 OM. 
Telefon 210366; 094.245.572. 
(29354) 

,.. Vând comb:nă tractată de 
recoltat porumb ştiulete pe 2 ran
duri, tip New ldea, in stare de 
fun~onare. Telefon 094 610 553. 
(29510) 

Vind miaobus Mercedes 2080, 
lnrnabiculat persoană fizică, 1993, 
25.000 DM. Telefon 094 ""'' 5411-1 
(3042336) 

vand Dacia 1310, 1986, tnma
biculată persoană fizică, 2.000 
Telefon 094 246 962 (3042336) 

Vând convenabil Dacia 1310, 
Dacia papuc, ARC 243. ~ 
464027. (29531) .. 

Vând Ford Mondeo, Tn_registrai 
recent, 15.800 OM. Telefon 094 
928 087, 280274, după ora 1.8. 
(29528) 

Vând autoduba IVECO 3,5 tone. 
Telefon 259715; 255522; 281)753,-,L, t 
(29573) 

vand autcduba ~igorificli MAN 3 
tone. Telefon 259715; 280753. 
(29573) . 
Vănd Fimi'Eacort 1,8 Diesel, 

Euro il, an 1992, preţ 7.500 
neinmatriculat. Telefon 
094.592.275; 270688. (29590) 
Vănd Opel Vectra 1,8i, n.;, ~~,t. 

fn România, cu Euro Il, an fabri~ 
ca~e 1991, cu multe extrase, pret 
5.700 DM. Telefon 09427021i 
(29600) . . . 

Urgent şi ieftin, vănd, Opel 
Vectra 1,61, fabrice~e 1991, cu 
catalizator, Euro 11, in 
România, cu extrase, 
puţin negociabil. 
094.270.217. (29600) 

Vindem doua instala~i complexe 
de cules sfeclă, tip RTA-602.
Ioloslte, tractatl de tractor RABA-
180 şi o instalaţie autopropulsata.. 
John Deere pentru siloZat porumb. 
Telefon 057/280716; 280751. 
(29578) _"' 

Vând: '!!'AŞIN 
AUTOMATA, 100 OM; 
LOR, 80 OM; LADĂ F_R11Gtil9i 
RIFICĂ; ofer garanţie. Telefon 
262616, 259339. (27222) 

Vând TV en gros, en detail, 
fUncţlonabile, garanţie, multe 
modele, preţuri minime. TelefOn 
289456, 092.239.242. (29230) 

Vând TV oolor, 600.000 lei; com
bina frigorifică, 1.200.000 lei; con
gelator, maşină spălat auloiJlata. 
Telefon 285010. (28535) 

vand avantajos TV 
videouri, receptoare 
vele. Telefon 259339; · 
262616. (5224868) 

Vând avantajos maşini de spălat 
automate Philips, Bosch, combine, 
lăzi frigorifice, congelatoare cu 
sertare, frigidere. Telefon 259339; 

563027: 266<26~11:~6:~·: ~~:~luri--:rvt-) VInd ,c 
vand disc GD 2,2 nou, după 

L445, remorca impraştiat gunoi 
Mig 6, stare functionare. Informatii 
telefon 057 - 276566; telemotin 

COLOR, preţ lei; 
garanţie 6 luni. Telefon 244904, 

· orele !i-11. (28698) 

092.380.298. (29202) . 
Vănd autoturism Lada Samara, 

an 1993, benzină, persoană fizică. 
Telefon 092493 110 sau str. Petru 
Rareş nr. 36, Grădişte. (29404) 

. Vind autoturism Ford Sierra şi 
···Daewoo Damas, inmatrirulate sau 
variante. T&lefon 092 273 
(29403) 
Vănd VW Golf 1 Diesel, lnmabi

culat. 4.000 OM. Telefon 092 437 
218. (29401) 

· vand ARC 243 cu remorcă, 
1989, motor Braşov, preţ 
30.000.000 lei, negociabil. 
lnfonnatii localitatea Vărfurile, tele-
fon 180.' (29398) ' 

Vând tractor U650, remorcă, 
plug, MET, combină păioase şi 
alte utilaje. Informa~! Felnac nr. 
516. (29374) . . . . 

Adevărată ocazie! Vand 
Prisma, benzină, inmatrlcutata, cu 
numere de Italia, stare bună, preţ 
1.700 OM. Telef;)n 094 187 921. 
(29358) 
Vănd talon, Clli. Dacia. Famlla 

Blaj, telefon 467231. (29386) 
Vănd Renault 21 Nevada, de 2. 

luni in ţară, inscris p(!rsoană fizică, 
injecţie benzină, 8.300 OM: 
Telefon 094 698 849. (29389) 

De vânzare piese de sdlimb şi 
subansamble de Dacia 500 
(Lăstun) din dezmembrare. 
Informatii telefon 057-468483. 
Intre orele 19-21. (29412} 
Vănd lveco Turbo Daily, 19 

locuri, an 1992, preţ negociabil. 
Telefon 094 605 192, '258318. 

. (29418) 
Vând semănatoare paloase. 

~~~)ţii telefon O!Î4 507 990. 

Vănd Dacia 131 o. an fabricatie 
1983, stare foarte bună, preţ fix 
1.300 DM. Informaţii telafon 

2. 5226652 

Vindem o gamă mare TELEVI
ZOARE COLOR stereo; 
convenabile. lnfonnaţll 
20, telefon 280260.; 211213. 
(28881) ~ 

Vând televizor color, maşină 

300.000 lei. 
(28757) 
- vand TV color 
G<Udnig, modele noi. Tel~"'"!.{ 
264004. (29420) 

. şi biciclete. Telefon ~o.oooo. 
(29212) 
Vănd an gros, HAINE, second 

hand, Gennanla, peste 20 sorti
mente, preţuri minima, calitate. 
Telefon 289456, 092.239.242. 
(29230) 

(ContlnuatV In pagina 15) 
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~(Urmare din pagina 14) 
VAnd termoteka Beret:a. oon\IO()o 

toare. boilere pe gaz. Telefon 
253973. (29542) 

Vând SARE la saci şi bulgirl, 
cantităll mari. Telefon 059· 
144334. 26321) 

Vând ieftin plăci gips 12-16 nvn 
armate cu fibra de sticla pentru 
amenajări interioare. Telefon 
094.607.512. (28693) 

LEMNE FOC, tllate, 
orice cantltat•, : 
(29236) •... 
combinate cu vi
export. deosebila, 

m•bu~!'l'~ sulrageril. Telefon 
(29297) 

Vând aspirator Mulinex; mobilier 
birou; uşi; radiatoare electrice; 
·preţuri rezonabile. Telefon 057 • 
276898. (29304) 

grâu furajer, 
porumD. recolta 1999, 

plata rtdlcare. Telefon 
065 • 113885; 094.789,03~ •' 
094.789.037. (f, 0973956) 
... Cumparam acţiuni • Tricotaj& 
lneu", -COl mai bun pret. Telefon 
094.693.516. (29185) 

Angajez MUNCITORI CALIA
CATI, prelucrâr) şi montaj alu· 
minlu şi PVC TAMPLARI PAL şi 
SECRETARA. Telefon 253868. 
(28956) 

.. MARIO STAR" angajeazA 
GENŢI COMERCIAL!, poslbl· 

lltăţl de clştig nelimitaL Telefon 
5997 4. (28523) 

,.TOLEDO" Arad, angajeazi 
CONFECŢIONERE textile • 
maşlniste. Telefon 275375. 
(29330) . 

,.FARAON" angajează CON
FECŢlONERE; MAISTRU. Sala· 
rlzare avantajoasA, .-~tr. Mări .. 
şe'ti nr. 9-11, eli!. (29'246) 

ANGAJ PERSONAL:tinerl 
absolven~ de facullate şi liceu, 
dornici de afirmare '' succes, 
pentru munca de birou (comerţ 

· prin telefon); coordonatori de 
compartimente; economl!;tl 
(pentru Comparlmentul Finan· 
clar-Contabil); agenţi comerciaY; 

estlonar pentru depozit en· 
gros; vânzătoare ti un Inginer 
mecanic auto, c.u experlenţi. 
Telefon 094.618.952. (28154) 

SOCIETATE COMERCIAL 
angajeazA VÂNZĂTOARE pentru 
piaţă şi băiat pentru ajutor. 
Telefon 094 555 698. (29368) 

SOCIETATE COMERCIAL 
angajăm OSPAT ARE, condiţii 
avantajoase. Telefon 092 567 
097,273807. (29363) 

SOCIETATE COMERCIAL 
angajeazA LĂCĂ TU ŞI MECANICI, 
STRUNGARI, vârsta maximă 35 
ani, stagiul milllar satisfăcut, str. 
Bodrogului nr. 8, Ared. Telefon 
28q;!79. (29'350) 

AngajAm COFETAR, BUC • 
TAR, cu expertenţi pentru res· 
taurant categor{a 1. Telefon 
287203. (29343) 

MAGAZIN ALIMENTAR anga· 
eazA VĂN;zĂTOARE CALIFI· 

CATE, Intre 20·35 ani. Telefon 
280876. (29340) 

SC MOBILIMPEX SA anga· 
jează MAISTRU TÂMPLAR ,1 
TĂMPLARI CALIFICAŢI, str. 
Vicenţiu Babeş nr. 20. telefon, 

· 255936. Prezentarea ia proba de 
lucru: miercuri, joi, vineri. (29380). 

.,ADE" angajează OM pentru 
JOCURI DISTRACTIVE electron~ 
ce. Informaţii Gara CFR Arad. 
(29375) 

"ULTRA SERVICE" ARAD, str. 
Pădurii nr. 65-67, angajează 2 
TINICHIGH AUTO. (29395) 

"CONTACT PLUS" angajeazA 
AGENŢI COMERCIAL!. Informaţii 
telefon 289070. (29407) . 

AngajAm ABSOLVENTI 
INFORMA TI CĂ pentru INTER· 
NET CAFE. Telefon 094 847 220, 
057-254623. (29495) 

Angajlm TRACTORIST cu sau 
Ară familie; asigurăm locuinţă, 

Telefon 466155. (5226651) 

AngajAm CONFE ŢlONERE, 
calitatea Vladlmlrescu, str. 

' Gării nr. 21. Telefon 094 929 087 
280274. dupl ora 18. (29529) 

Angajez AGENTI COMER· 
CIAU. Telefon 25n40. (29577) 

Angajez urgent 2 BARMANI(E) 
cu calificare. Informaţii telefon 
092.207.518. (29597) 

Angajăm PERSONAL TĂNAR, 
DINAMIC. Câştiguri atractive. 
Rog seriozitate. telefon 
092.972.063. (29608) 

PBESTĂII SIBVICII = de şoferi "BELC", curs 
ca eg ilie: B, C, E. Telefon 
223004; 2.18570; 094.938.335. 
(29112) 

Execut lucrAri INCALZIRE 
CENTRALE • SA NIT ARE (cupru). 
Telefon 094.391.892; 216552. (c.) 

MEDITEZ MATEMATICA la 
domiciliul clientului. Telefon 
223004; 094.246.933. (29218) 

RENOVARI Interioare; zugrl-
vaii; Zidărie; gresle; parchet; etc. 
\~elef~\" 277353; 094.909.535. 

29031 

~COALA DE ŞOFERI, col. 
R SU LUCIAN, face tnscrlerl. 
Telefon 283696. (28309) 

REPAR: FRIGIDERE, CONGE· 
LA TOARE, ia domiciliul ciientu-
lui, cu garanţie. Telefon 094 257 
151. (27813) 

MEDITEZ ENGLEZA, orice 
nivel, curs Intensiv 3 luni. 
Telefon 241988. (29416) 

Execut TOT FELUL DE LU· 
CRĂRI: zugrlveii, tencuieli, 
faianţâri, gresleri, acoperi,~rl. 
Telefon 273233, 

Execut CONFECJ,il META· 
LICE, INSTALAŢII( CĂLZIRE, 
SANITARE, preţuri avantajoase. 
~lefon 092 972089. (29526) 

DIVEBSB· 

Colectivul Sectiei de 
Nouropsih!;ltrle lnfantllt mu~u
meşte conducerii se B.A.T. SA 
ARAD 'i muncitorilor do la 
Secţia lntreţinere care ne-au aju-
1ta~.ia repararea boilerului de apA, 
.at de necesar acestor copil. 

Efectuează zilnic tranşpor1 de 
perso•ne tn GERMANIA, AUS· 
TRIA li FRANŢA. la preţuri Kc. 
slbUe cu autocare moderne. 

NOUIII ITALIA cu trwuH: AUs
TRIA. SUEOlA c:u traru:lt POLO
NLA.I UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANT! Prin .,ATLA· 
SSIB" puteţi c:llltorl1n to•tl 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA. SPANIA. 
PORlUGALIA. 

Pentru grupuri org•nlzete, 
tnchlriem autocare fl nUcrobuze 
moderne. 

.. ATLASSIB" efectueezl ...... 
vkil de rnesagotrie, aslglrirt rne
dlcale•lcl"11v-

NOUIII REDUCERI DE PREŢURI 

~ 

apartament cu 2 
camere, mobilat, Vlaicu. Telefon 
241 794 (29341) 

lnchirlem cameră In vilA, penbu 
2 bAie~ sau 2 fete. Telefon 287996. 
(29384) 

Ofer spre Inchiriere spa~u co
merdai, In vila. la demlsol. Telefon 
287996 (29364) 

Primesc in gezda 2 elew (stu
dente), apartament 2 camere, 
mobilat, conditii deosebite . 
lnlorma~llelefon 279889. (29367) 

Primesc 2 fete Tn gazdA, la bloco 
lnlt>m'la~i telefon 28751 8. (293 ·, :\ 

l_nchiriez spaţiu locuit pentru o 
studenta. eieva. Telefon 265802. 
(29393) . 

Ofer spre lnchlr1ere spaţiu ullra
centrai şi depozit Telefon (!92 273 
746. (29403) 

Ofer spre Inchiriere apartament 
(ne)moblial. Telefon 210555, 
210255. (~9410) 

Doresc sa închiriez apartament 
· tn zona centralA, 2-3 camere. 

Telefon 210255.210555. (29410) 
Ofer spre Inchiriere apartament 

o cameră, mobilat, zona Confecţii. 
pe termen lung, plata anticipat. 
·ralefon 250997. (29422) 

Dau in chirie spa~u comerdal, 
str. Andrei Şaguna. Telefon 
23237 1 (29417) 
· 1nchiriez (ofer) apartament 2 

camere {ne)mobllat. Telefon 
278954 sau 258884, după ora 16. 
(29415) 
P~imesc Tn gazda 2 studenţi, 

zo.na Piaţa RomanA. Telefon 
211583. (29411) 

lnchiriez (ofer) apartament ulire-
vă oferă: central (Unirii), tot confortuL 

zilnic spre Gennania . Telefon 254995. (29409) 
PASSAU. REGENSBURG. lnchiriez garsoniera In Vlaicu. 

N0RNBERG • HEILBRONN • Telefon 253114. (29486) 
STUTTGART. KARLSRUHE • Ofer spre inchiriere apartament 
HEIDELBERG. WURZBURG 2 camere. ceotral. Telefon 245940. 

(29493) 
-FRANKFURT • MAINZ • fnchlriez apartament 2 camere, 
GIESSEN. mobilat, telefon, cablu gratuit. Piaţa 

SERVICII: calitorle In auto- Spilalulul. Telefon 057-238281 sau 
care noi, moderne; 2 bagaje 056-185311, orele 16-20. (29435) 
gratuite; inso~toare de bord; · Ofer In chlr1e o locuinţă cu apă, 
o masă caldA In Ungaria. cablu pentru o familie Iara copli, 

PRIMARIA COMUNEI GURA· Informaţii şi inscrieri la pot avea şi maşina. Groza Pavel, 
HONŢ organizeazA concurs pen- AGENŢIILE PLETL: ARAD, alr. Zambileior nr. 10. Tel<lfan 
11\l angajare personal comport~ telefon 057-252291; UPOVA, 271317. (29502) 
meniul flscal, In data de 14 telefon 057-5613n, telefon lnchirlez garsoniera mobilata 
octombrie 1999. Rela~l Prlmlria 057·563011; TIMIŞOARA, ccmpiet, televizor, frigider. aragaz. 
Gurahonţ (5213479) telefon 056-200119; LUGOJ, satelit, lenjerie, bl. Z6E. at iii. ap. 

telefon 056-359651; REŞlfA, 41, Vlaicu, In spatele poştei. vizibil 
·ln data de 5 octombrie 1m, lelelon oss-224904• (c.) tn data de 29 sejMrnbria 1999. 

ora 13.30, se vinde la llcllaţlo (29605) 
publică imobilul proprietatea ---- ----~---- Primesc in gazda un elev (stu-
urmărilului GrlgorQvici Radu, al- . S dant), cenlral. Telefon 283418. 
luat In Arad, str. Ciobanului bl. (29508) . . . 
603, se, A, ap. 12, cu preţul de · Ofe Tnalifianlapertament 
strigare de 135.000.000 iei. Li· Schimb apartament 3 camere cu r spre 

casă in municipiul Arad sau tn · mobilat. 2 camere, VJaiaJ. TelefQn 
cllaţia se va desftşura la sediul ~''"ele •"'"'"•te. in~";·~ 253015.263382. (29511) 
Judecătoriei Arad, camera 104, ............. ..,........,... IVI'HIC:Ir IGlU"' Of I hi · ti 
ex~'iteicutori judecMo<&$11. Intor- . fon281~. 289n1. (27132) . er spre ne nere_ spa,u co-

. lin'- loa-12 ( · ~ Nişoan.Patsllf\ ~-1 ·. _merctai centrat. S1tua11n Ch1ştneu 
ma lZ .... 0110 • t"'"""'l Diesel. non prolll cu Clacla ~,~!l$fon 520664. (3041367) 

F.L.P.T. sollcltă autoriza~• de Telefon 241988 (29416) r spre Tnc:lllnere spaţtu co-
. mercial bi. 301. Tele!Qn 094 10!1 

mediu pentru CENTRU AMI· Î 200. (2953f) 
LIAL, MAGAZIN OPTICĂ, cu Dau In chirie aparlament 2 
aadiulln str. RENAŞTERII nr. 24; camere, lot confortul, unracentral .. 
MAGAZIN pe str. RENAŞTERII Doresc sa inchir;ez garsonierA Telefon 285514. (29536) 
nr. 23. Eventualele .contesta~l so sau apartament (ne)mobilal, po tor- tnchlrie< (vând) apartament c;en-
pot depune la Agenţia de men lung. Telefon 235784; trai, 2 camere. decomandat. 
Pr~~~.cţia Medl~iui Arad, Bd. 092.308.400. (29209) Telefon 285364. (29543) 
Dra.,.llna nr.16, 129520) · lnchiriez (ofer) locuinţa lnchiriez spaţiu comercial, 

SA KAROLA IMPEX SRL cu (ne)mobilata. Telefon 235784; uttrecentrai, B-dul Revoluţiei nr. 
aadlui In Arad, Pia~ Gării nr. 1, 092.308.400. (29209) 30. Telefon 279336. 

Ofer spre Inchiriere aparta'"'lnt 
dore,te autorizaţ e de mediu t b' · 1 bru 
pentru curiţătorle, spălătorie 2 camere, centrat, pen ru 1roun. Ocazie! nchlriez urgent tărie 
chimică, aceeaşi adresa. Telefon 235784; 092.308.400. compielll, liJncţionabilil. Bujac. 
Eventualele conlestaţil 88 pot (29209) DMnunA. Tolefon 092.344.705. 
depune ia Agena~a de Protecţia Ofer spre Inchiriere spaţiu uilra- 29559)_·==== 
Mediului Arad, Bd. Dragallna nr. cenlrai. Teiefon211792. (29271) 
, 16J29530) = Ofer spre Inchiriere pe termen 
= lung, apartament 2 camere. mobi

CI"I"ATII 
Judecdtona Gurahont, Judetul 

Arad. dosar 247/ 1999: Părăiii: 
Tolor Dumitru şi Tolor Rodica ambii 
cu domiciliul necunoscut sunt elia~ 
la aoeasta instanţa pen1ru tennenui 
din 7.X. 1999 ora 8, in proces ru 
Hărdu\ Teodor. pentru anularaa 
holllrăni Comisiei Judeţene rv. 1$31 
1993. ln caz de neprezentere. 
cauza se judecA in lipsA. (5213477) 

1 

AGENTIA DE Tl!fl!Ş!'!f 
"SEMO TOUR" AKAD 

vă ofer;}: 
·~·~ASOC'nOI\811! 

• exc;unsiJ,Iunar-: In EG!PT, fTAUA. 
SPANIA, GREClA, ISRA~L. AN

GLIA, MAROC, MAREA EGEE, 

AUSTRIA, FRANŢA; oiptimlnolo 
fn: DUBA!, CHINA ti TUNISIA, 

THAilANDA , MEXIC, le.""""" filrl 
~ 

• exc:ursll lndMduale tn 
CROAŢIA fi UNGARIA. 

• - .. odihni" -la: 
FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞT1 . 

POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 
VOINEASA. infonna~l telefon/ fu 

057 • 283311, sau etr. Eminescu nr. 
13. VĂAŞTEP'TĂMI (c.1000) 

.--·'·--
--...,;:;.,· "-:-.· 

lat, telefon, frigider, aragaz. Calea 
Romanilor. Telefon 232559; 
082.402.188. (29978) 

Ofer spre Inchiriere ga.rsooteră 
conforl 1, GrAdişte. Telefon 
211926; 285958. (29301) 

Dau tn chirie apartament 2 
camere, mobilal. pe termen lung, 
Telem 272039. (29301) 

Ofer spre Inchiriere apertamenl 
central. 2 """"'"'· central. 160 OM. 
Telefon 271331. (29335) 

Caut si lnchirlez apartamenl 2 
camere sau garsoniera, mobilate, 
garaj; rog o- oerioaoe. Telefon 
271324. (29332) 

Ofer spre Inchiriere garsonlotl 
ocddenlalll, Malul Mureşului. 140 
OM; anticipat Telefon 281195 • 
(29381) 

caut spre Inchiriere spe!IU ..,_ 
mercial 60-70 mp, central Alfa. 
Telefon 257946. (29405) 

Primesc In gazda 2 elevi (stu-
den~) .. Telefon 241575, orele 16-
19 .. (29228) 

lnchiriez garsoniera central, 
toate dotările, pentru eleve. stu-
dente. Telefon ·254735. (29385) 

lnchiriez cameră la 2 studen~ 
sau studente, zona Polivalent;!, 
oonfcjrtul, liniştea şi loate facllilll~le 
aSigurate. Telefon 222046. (292Ş5) · 

Ofer spre inchi.riere apartament 
3 camere, mobilal, oenlrai, pe ter
men lung. Telem 233528. (29315) 

· PIERDERI 

Pierdut bloc chita~loro de la 
!>r. 2038700 pânl la 038730 '' 
bloc facturi de ia 093900 până la 
~3950, aparţinând se TRANS.. 
PORT CRI1,AN SRL. Lo d'clar 
nule, (2939 ) 

Pierdut carnet economii aarla 
881310, eliberat pe numele 
BULE PETRE de BANC POST 
IARAn.ll declar nul. (29612) 

P10rdul carnet şomaJ eliberat d& 
DMPS Arad pe numele Sibiu 
Sorina Elena. b dedar nul. (29357) 

Pierdut legitimaţie veteran nr. 
27156 eliberalll de ANV Arad, pe 
numele Herbei Gheorghe Ioan din 
Pleşcuţa. permis CFR rv. 17605 
eliberat de CFR Timişoara. La 
dedarnuie. (5213478) 

'ii' DECESE îi' 

Cu adâncă durere anunţăm . 
lncelarea prematură şi neaştep
tati din :kă a celui care a fost 

IEKJ..JOSIF, 
In vârsta de 36 ani. Inmor

mintarea va avea loc. azi, 
29.09.1999, ora 16, la Cimitirul 
din localitatea DOROBANŢI. 
Dumnezeu să-I odihnească in 
pacei Familia veşnic.lndoliali 
fi lndureralll. 

NON·STOP 
SERVICII FUNERARE COM-

PLETE. 
SICRIE: diferite eaanţe şi ma

occidentale. RE'SPETE: 
mătase (seturi complete), 
RUCI: lemn şi metal. 

'::;;.~f.~Rii: prOIOip&, batista, 
l1 neagră, baticuri, 

lumânări, catafalc, 
Jsf,eşnice, steag do doliu. SER· 

imbllslmat, imbră
Şi intor

colaci, co
jarbo, fotografii 
fanfara; ORGA· 

pomeni; INTERMEDIEM 
IW'' """'.' obţinerea actelor nece-
sara înhumlrll. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce -
750.000 lei. TRANSPORTUL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, este 
GRA TUITI!i. 

'1? CONDOLEANTE '1? 

Colectivul Clubului Sportiv 
Şcolar ,.Gloria" este alături de 
profesorul SZABO EMERIC, In 
durerea pricinuită de moartea 
taiAiul sAu. 

Draga 
tinereţii noastre s·au 1,;i,u-;,,,cai 

totdeauna, odată cu dis
pariţia la subitA dintre noi. 
Pentru tot ceea ce ai făcut pen
tru noi, te vom iubi neincetat şi 
nu te vom uita niciodată. Al tău 
scump nepot fi nepoată ADI· 
CRISTI ,1 MIHJI.Et,A STOCHICI. 

îi' COMEMORĂRiîi' 

Lacrimile '' durerea din 

1 ~ţ~~:~~ noastre nu vor şterge l! amintirea chlpului·tău 
şi bun. dragul nostru 

cumna~ · 
. VASJU:IUAC, 

cara Tn unnă cu 6 luni ai tăsat 
un goi imens ,1 trist in casa la şi 
intregii noastre familii. 
DumneZeu sA te odihnească in 
pacei Mărioara '' Todoraş 
pjcurariu. (29514) 

- .• -~ _, 
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TE·AI CONECTAT LA EURONET ? 

• • •• ... .... ". , .... 

coneXIunea &a eu lumea 
PM r~ mcrvJi<11a 1-.et avea 1CGeS It ,nfomaloe dir; 
SlleOiu1 OOce domeoltl; afac.ri. poiit<Ca tll;(sa, ljXllt, orwatanUII!i 
si educatie. ltlr<Sm dilleltilmeiii.IM!za de • zilte ~
;oati. programe Grllililt. 

Casuta 1!-MAIL 
cu doar 0,93 USD pe luna 
.Ac:cN FULL INTERNET 
cu numai 8 USD pe luna 

LINIE DEDICATA 10 USO 

940 

iOCIETATEA DE SERVICII 
;NFORMATICE ARAD S.A. 

*·----7 +fNCJilJilA.ZĂ: CORP ClĂDIRE {3 nivele, aupnlfal!l d 460 
m2) pentru birolxi, sedii firme, pr8il.ari tenlicii bancare, 8Ciivilili de 
asiglr.lre {cu pooibiUiăţi de -.nomilie de deie) Gll:. 

+ o•IIANJZUzA: CURSURI DE INIŢlERE penlru Clk:ula. 
loara PC (80 ae, 4 sap~. Pela In...., ,.._.I**U -...1!11-
den~. şomeri~ . 

Ceo1ilicatae • abloMIIIIIft ..ate de MlrilleNI Ml.neil fi piQ
tecţiel Sociale. 

Următoarele Mrii re ~ lntnt: 04.10.18 • 28._10.911 fi 
01.11.99. 26.11.99. 

+ OJ'.u.l: ACCES INTERNET, pen4N ~,.llzice fi jllidicli, 
lucrări de contabilitate pentru firme, evidenta pentru medicii de larrilie, 
preluaări aci& contabile, lehnor8dlictlr' coinpuur;zaiA. · 

INFORMAŢII: la • .."....,.W ~pi.IBIAM: l/IMMP. 
(5224-403) 

~;?Te>P 
Arad, str. Banu Mărăcine nr. 1; tel. 057/233281; 094/525048 

VA OFERA LA CELE MAl MICI PRETURI: 

e sisteme de alarmă anllefracţte fi anlllncendll 
e sisteme de televiziune in circuit inchis alb/negru fi color 
e sisteme de lnterfonie fi vldeolnterfonie 
e jalu .... orPt~tale din lemele colorate de aluminiu Import 
e jaluZAOie vltlticale din benzi textile de diferite caliliţl fi 
culori 
e uşi pllante din material piMIIc 
e folie colorată, reflectorizantă fi penlru ucurlun jiiiMI 
e geamuri TERMOPAN • 
a tapet 'li patdoeeală din plută (WICANDERII-Portugalle) 

Căutăm raprazantanp ia ar.,ale 
judafului Arad. 

.. 

· · PVBUCITÂTE 

'~ fASURN UCHNOlOGY SRl. 
societate comercialA cu capital Integral elveţian, 130 

angajaţi in preZAOnt, avănd activităţi dj. producţie electronicA, 
tasţ cercelala, exclusiv pentru piaţa ~EJI Elveţia. angajeazA 
Ingineri, de preferinţă absolven~ de 1 electro (AC, ETC, 
ET) pentru noua fabricA din Parcu . lndu•trlal al zonei de 
vest, prevăzută a fi dată In funcţluna In Ianuarie/februarie 
2000. 

• cuiiOKitori limba germanA .., !'-"-'~ 
• stagiul mlllter utlsfăcut , 

. . ~-·dorinţă de ....... _~ fnlll8tlvl 
• nttribulrB Interesantă · 
~ actlvltiţl tehnice, ptOiect&e, ~. IIChlzllll rn.t.rl

ele, In colectiv tănăr, dl"ffl1ic. _ ! 
~~.la~ ~57·28~.~1,4 aau ~1: ••lamţaCOmonti· 

j . (5224387) 

-

. In anul 1991· 

~41LtNE 
va oferea televiziunea ; prin cablu, o 
fereoltro deschisa spre lume. 

_Acu";;:;~;oi ..... 
,,.~. 1li .................... 

TROCAL 
Germania 

Producem si montam 
usi si ferestre din PVC armat cu 

geam termopan 

tel-fax 251461 ;094507211 
Arad str, FELEACUUJI Nr. 1 

1 
;: ';:.r;~-:_:o•r• 0 MINOLTA . ) 
<;yMoblll•r de birou 1 

Miercuri, 29 septembrie 1999· .. : 

~~~M~~r~~ltf!~L~ 
anunţă OJ'flanizarea următoarelor . 

.· ·: - . eur•urf ponlfeeale: 
• Contabilitate - postliceal 
• Referenţi comerţ intern şi 

international - postliceal . ..;; • 
Cur•urlle N oreanluază in .. r 

colaborare eu Direcţia Jlundf fJ ",. """"' ~- , 
.. Protecţiei Boe le Arad. ,, ,<'~ · ·. - ·• 
lnfonnatll supllm+ntare la se . ul CCIA Arad, ! 
· str. l::ro,ca nr. 5, camera 3 , tajul 2, ~· 

tai.: 25.22.50 sau 25.30.0 

... .......... (11!1 bllndllla) pantru illilpll111°tl ... ll; 
• ..... fllln!l iqlolt Spaaii.JIIIII; 
.• PlldleL fig. .... Clll*ll 
• Cllorlllra de llu.unlu llllpld .... 
• npulllnlblll; 
• apllcebmn: 
• llllal9 penlnlglllll,llllnll; 
•• glet palnl ...... 

---~-~·~·~lfli~· Vietf, t-17, SMtlll: l-f2 

..,:·:;· 
.... ; ,. 

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
11-dul Revolu!lel IV'. 26-38, telefon 231.853 

LIYiu Rebreenu nr. 18, talelo!i 240.105 

-~~-
. . : ,_ ·=-··.,;. 

·•-· ... 

·.'~-.-
~-.~~-:~ 

,. .. le-miel PNIU".-.Jd_. •• ,.1f>',; ••• 
• GRElE C8f, 1· 93.000 teilmp 
• FAIANŢĂ - 88.000 • 80.000 leUmp . 
• ADEZIV ti CIMENT pentru rc.tutt · 
•TEAVĂCUPRUtlaccMOril . , . ·. ., .. ''·· 

=~~~~t~N~u:ue ~·'ftli:t~~-
• ROBINEŢI fi FITlNGURf• CA:zJ BAIE fi ACCESORI -lfllll!llo...a..,_;,· ... ~.-.'~· .,.-j 
• OBIECTE SANITARE fi ACCESORII . . "'î 
• ŢEAVĂ POUETILENĂ CU ACCESORI , 
•TEAVĂZINC fi NEAGRĂ ·• 11'1 
• PRDFILE LAMINA TE' TASLĂZINCATĂ, dec.peliflltrlelii ·,;; . 

•cARBI~ 1,
1 

rr Ma,lnl de numărat bancnote 
rrCentrale telefonice SOLOMON 
Lai 11.rt.ra:0~ a«Slui n~voa.,.. n• acuJclM o t'cda«rt lk 5%, 

la romeodle" ~ WJIUI dr 10.000.000 ld. 

1 
1 '---------- .;;J,'~ 

---------- 1 AGENTIE DE MEDIA SI PUBLICITATE-~~_y._, .... ~--t-.. -.. ____ C_.--.. ..-,-,"L_-.T-~-_--.-0-.• -----~~~--1-,t-.t)...,;.· !:!.!!~, ·2perscanepentru'.~.-~---~--. dnMzăli . ;!;J ,l .... ,. ... "' ~-· · :t'":•~ ·stu~rsuperioere(preferabl):· ~-~···• -~-se.':.;. .. ,,.:''"1 
· . ·· S.C. DIFRAL, firmă · 'Spirit de echipă. ambiţie, perseveren~. pt.JÎere <îe muncA: - ... ~ . i 

"'......... "" ""'rii 'Cunostinte de operare PC (WORD, COREL,etc.); . ~ . 
rOftlll.--.erlftllftllt eumpiJ 'AbHi~ţi d~ comunicare şi negociere In mediu de,&!J~tl!::fifllS.:· - -~ 
urgent MIERE DE ALBINE 'Pennis de conducere cat. B; . < . . ~- ' 

IA PREŢURI MAXIME 'Cunoaşterealmbiiengleze,maşln6pers<NIA.e , ~-?1· 
. • in domeniu~~ realizări de ordin personal. repre~intA Bllantaje. .:,'--:.. .. · se oferă C9ndiţii bune de ealorizore. bonusuri in functie de rea!;zări.,__ . , 

--· f 094 565 727 posibilităţi de promovare şi oondi~l sgreabil• c::kt munci _ - · ./.:: · - 1 

1 1:11 e Oft • • t . . Se va depune .o scrisoare do motivaţie lnşoţit!J de un C*J4.. ". · : 

094.555.063 ,,,,. . -!• sediul !Innoi din str. T. Vlodimirescu nr. 10A. 61. Q. Se. A, Et. 2 ... i.i .... ~ .. .c"\' .. ~.,:, 

., 
~,, -- ... ' .. 'ii,Ţ'" 

·•·' ' 

OBI 
& ING ELA 

lnformati,'i suplimentare referitoare le inltrvi!A pentru şelectle la tel. 270.59 .. • 
·1 

. -·-·-~. 




