
•MOBILIER MODERN 
tA COMANDĂ 

• AMENAJĂRI SPATII 
COMERCIALE ' 

• MA'I'ERIALE IMPORT 
• CALITA Te· ... 
SUPERIOARĂ 

STR. VIS IN ULUI NR. 74 
~ TEL:aB7/22488S 

~··-- 092/777381 

~~~~~;~ . 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C; 

GEAM TERMOPAN 

. : -'=~~~"""""""-
~',: PRETURI DECENTE 
- la I:Amplllrie din 
~ ALUMINIU 
"-' 
~~ ·.--

,·"- --.~~-. 

'-~ 
':-:;...-- -..;;"._, 

... , .. -S __ . E.M .!. EQJ!l . iJ : J.i_ ( JQ 

:1! WFSr BANK 
AIWl, lklal ... ala!ld .... 

1Dllllll:184 5; fAIUIIISal, 

. BANCA COIERCIAIĂ WESTIW« SA. 
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la depozitela la termen ala 

persoanelor fWce 
(suma minimă 500.0 mi lei) 

1 h.nl-50% 
21unl- 51% 

1 1 -

ul - 13 eetom.brle 
Marţi, la Registratura Tribunalului Arad, a fost 

depusă, In numele foshU suvaan al Romaniei, Milai ~ 
o act;une care are ca obiect redobălldiea drepluM de 
proprietate asupra Castelului de la Săvarşin. Mihai 1 
este reprezentat de avocatul Adrian- Vasilu. ln acţiule 
se cere constatarea nulită!i absolute a liiiiU pm care 
Slalul a prekJat Castelo4 din ~- ln fapt es1e vorba 
de patru corpuri de clădiri şi teren aferent de 13,8 
hectare (a.le şi gradina). Castelul şi Domeniul &hâoşill . 
au fost cumptlrate in 1944 de fostul suveran de la 
,.!locietalea Anonima de Agricullură Conlin" care awa 
sediul in Arad. Pm ooutoadul de vAnzare -•lilcat cu 
numărul 9509/1.04.1944 Castelul, impreuna cu alte 
terenuri din Halalif. T~. Temeşe~ şi Cuiaş, a fost 
achizitionat cu 52 de mălaooe lei. Actionarul majailar al .eomn· era baronul Starcea II<N sooY. . 

DOIWSfiVA 
~in pagiAa4)• 

Prin apficarea Bugetului de austeritate, 
guvernanţii reînvie e tradiţie~ 

MUNCA PATRIOTI CI 
- Majoritatea Prlmăriilor arăd- se găsesc 1n faliment~ • 

Tn acesle zie, Primări1e din juc:tel;lJ prim<lriilor redescopera traditia 
Arad se stresează sa p~l ca salarile ceauşistii a muncii paflio(ice. N-a-fi riie; 
angajaţilor pe luna ... iunie. Cu alte o problemă, numai M in as11e1 de C821Jri 
a.Mnte, după o illao:deie de palru U1i. - Mnd functionarii n-au mai semnat 
MotMK? Nu sunt bani 1a bugefi statul de plată de p&Vu m-aRIIJ!ia ru 

Aşa stand lucrurile, in piinii erll poaledecatsiiillooească. 
democratică şi ~. angajaţi DOIW SlllfKI 

• O legendă contestă sflrşitul~~""'411.s 
nuvele/ ,.lloara cu noroc" e La ... 
lllnişel, trei vrăjitori ţin locul unui doc-
tor • de la vin să le dea baba 

.. _,-, 

1 

,• 



' 

.. 

• 

--

! 
' 

Pagina 2 - · ADEVĂRuL ACTUAUTATEA ABĂDEANĂ Miercuri, 22 septembrie 1999 

O TJGARĂ • ÎNCĂ UN INCENDIU firtOrtT 
• Astăzi, Soarele răsare la ora 7 si 2 

minule şi apune la ora 19şi 14 minule. ' 

In data de 20.09.a.c., in 
jurul orei 23,35, Detasamen
tul de Pompieri Militari Arad, 
s-a deplasat cu o autobascu
lantă de intervenţie pe str. 
Iancu Jianu nr. 7, unde se 
anunţase că arde o m_agazie 
pentru lemne, proprietatea 

gazii pentru lemne. Valoarea 
pagubelor s-a ridicat la 
aproximativ 18.000.000 lei. A 
fost salvată casa, c;are valora 
150.000.000 lei. 

• ""' 1recut 265 de zile din acest an. ""' 
mai nlmas 100 zile pană in 2000! 

• Praznicul zilei: Biserica oriodoxi: 

Persidei Ţiţirigă. 

Sf. Sfinţiţi Mc. Foca, Isaac şi Martin; 
Biserica romano-catollci: Toma din 
Villenuovo, Mauriciu; Biserica greco
catolică: Sf. M. Focas, ep. Sinopei Au ars 4 grinzi, astereală, 

1.000 kg lemne şidouă ma-

Cauzele incendiului au 
fost: fumatul in loc nepermis 
~i aruncarea resturilor de 
ţigară aprinsă, la întâmplare. 

M. MICIIH 

La Arad: Drozd Dacian 
Claudiu,- Kompasz Daniel, 
1'-..y Flanc:isc, Covaci MMa 
lasmina, Cernica Cristian, 
G.idărici Patricia Dana, Vlad 
laure"1fu Cătălin, Gal Denisa 
Marineta, loţcu Alexandru, 

iurgiu Petru Cătălin, 
Sângeomm lorena Emanuela, 
Chira Iosif Marian. 

· l;l Chiş.ineu-<:rif: Covaci 
Daiana. Sloica Daniel. 

La 
T oader Laurentiu, 
D o b r ' 
Robelt. 

PREŢUL AURUWI 
BANCA NAŢIONALĂ. Pentru 

gramul de aur de 24K: pretul cu 
ridicata • 134.464 lei, iar preiul de 

achiziţie- 121.0171ei. -·-bie ieri. • 
PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 K 

cumpărare: 90.000 leilg, vanzare: 
100.000 lei/g 

Aur 18 K rumpărarJ!: 120.000 
leO'g, vănzare: 140.000 ~-

• RADM ÎŞI _· 
CONTINUAURĂiiLE 

In perioada actuală, Regia 
autonomă de drumuri muniti
pale efectuea~ă lucrări pe 
străzile: MAtAsari. Militari şi 
~ - ploonbări, Dacilor -
covor bituminos şi plombări: 
Gloriei ~ covor bituminos: 
Gladialor-ciNa billminos. 

M.M. 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA j-c_.,_ urmatoarele dobana:l 

t.v d-1• tanneto:l 
'lluna 67"% 
31unl - 70"% 
&luni 
91uni 
21uni 72'% 

liiLae'P~""ii"'i'r_n. !ii·-"'IlO"'~ IUNT AIIIOURATE 

PROMOTIONALI 
-pelioodo liritcto 2 sqllu1 ai · -...-c.AJL CMilit"' regim de..,... ..... 

Cl!de n "'Iim rom:i • 3 ~ 
CII --anuala 

22%' 

DECEDAT. 
Luni. in jurul orei 8,55, P. P., un bărbat de 

57 de ani, a fost găsit decedat la domiciliu. 
NEIDENTIFICATĂ 
In urmă cu o zi, pe strada Gh. Lazăr, a 

avut loc un accident rutier. Victima, o femeie 
neidentificata pănă in prezent, a suferit un 
traumatism cranio-cerebral acut deschis. A 
fost transportată la ambulanţa chirurgie din 
cadrul Spitalului Judeţean. 

M.MIQift 

• 

VREMEA 
Vremea va fi caldă " 

predominant frumoasă. 

Iubitorii de drumetie sunt invitat~i ~de~mu~nt~e~V~ă~soa~ia~:~~~~~~~~~~~ 18 km sâmbăta, 
sub genericul .VENrrl CU NOr! i~ cu autobuzul prin ta Sebiş. duminica Cheltuieli de tJansport: 
zilele de 25-26 septenlbria 1999 intr-<> Plecarea cfn1 Arad are loc sâmbătă cu 38.000 lei. Conducător de grup: Ronald 

241a 
excursie pe traseul: Bârzava-aesata trenul de la ora 7,45 pănă la Bârzava, 4>tai. ~nţii sunt rugaţi sa aducă Cerul va fi variabil. 

Vintul va sut1a in general 
moderat din sector 
sudic. 

Temperalurl minime: 
131a 17"C 

Bărzavei -<resata principală a Mooţilor iar intoarcerea are loc in 2 variante la saci de dor111it. bidon penlru apă, 
Zărandului - Valea Chilodia - Valea alegere: sâmbătă la ora 20,35 sau umbrele, pelilline. lnlâlnirea pa,rtict:t·~~ 
Cigher -~ ţărăneş.ti de sub vf. duminică de la ora 20,47. Cei care 111n panţilor cu grupul are loc cu 30 mrute 

Meleorolog de serviciu, Piatra Pllcuramru (aici se face cazarea numai pen1ru o zi, vor parcurge doar o inainte de pleCarea trenului in faţa 
T....,araluri maxime: 

La ilelefonul dlndneţll. 
ihae orele 9,00-~,uu 

IIEDIC DE FAMI..IE? 
• D-1 Ştefan Mărt:oi. din 
50\iB bolnavă. şi o llică 
rnedial nostru de 

Aracterml-<>la 
rilspunscănu-ila 

Melgea la scos de - Ea 
cănd vine la noi. Dar de unde 
556.000 lei?" 

·GtltlOAE 
[).na Drăgoi "*"" -dnAnD.IIIbl,cae 

de gtn:lEiiela de la 
casa.· 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 
' 

Editort s.c. ADEVĂRUL ....... Arad 
eCODF~ALR 168t938eCODSICOMEX 19.604 eCERllFlCAT 
J.(lil/11186oin 31 X I'J9teCOD SIRUES 112095660tetsSN 1220-7489 

' 1 f ... ' 7 7 

1 f 2900 Alad, Bd. Rcvolulici ar. SI. 
Telefoaae: SIOCRETARIAT - 211802, fu 210655., ll0625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 181797; MICA 
PUBLICITATE'- 110775. MAllEA PUBUCIT ATE - 1110994; 
a.UBUL I'RESEI- 2809119. 

Coadlhll de ......._.ţlet DOREL l.ĂVOIANU 
~dinte) tolefoa 211802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
pccsCdinte) telefoa 110776; MIRCEA CONTRAŞ (n:daclor...,f) 
leteroo 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comcn:lal) 
lelefoa -; DORI:L &\RBU (contabil-~ telcrea 281791. 

Col J 1 de_......... MIRCEA CONTRAŞ (rcdador
2 

-f!J;
2

· 
AUREL DARlE (s«:retar general de redactie) tolefn l]ov , 
288854· MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003: IOAN IERCAN'(scf sectie politieli), telefon 
280943; DORU SA V A (sef s.:cţic sociai-cconomic). !<lefon 281738; 
VASILE FILIP (sef SL.Ctic cultură-invitământ), tclcfgn 2818SS; 
280003: ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sp<>rt), telefon 
281701; SOR.IN GtiiLEA (sef sectie lÎncret)'telefoa 281855, 
280003; MARCEL CANCiiJ (sef sectie foto), telefon 2811943; 
NICU COJOCARU (\"Of secţie pUI\Iicitatc) telefon/fax: 280904. 

Tipualeaeealat la lwpd ia S.C. MEDIAGRAF 5.A.. 
ARAD,-· FeleaoealaiF.N., t>eleloa :zs-. Iaz :&50920-

.. 

ROS EOOEHIR in pod cu fân)- Valea Păscuteş.ti- satul parte din traseu. Distanţa ce se par- staţiei CFR Arad 

după-amiezii, 
âhltre orele 15,0~18,00 

din Micălaca (s1răzile Simfoniei • 
exprimat nernulţmlirea in legă

slrăzile din zonă. ..D14Jă ce 
s-a terminat de montat con

întâmplare, cu foarte multe 
in1Jfl'Sia ca aici ,.., w. lup!e 

- ne spunea o cititoare nemulţumită. 
invilă pe primarul Aradului să facă o 

zcn!l cu maşina personală, noaptea. 
Redactor de serviciu 

C. T. 

~ --~ . --: .; ., ; 

•••sca 

J• : 
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TORTURA. TIP ... ,,RENEL", 
"CONEL", E.T.C.O. 

Din varii motive am avut ia indemână - de calitatea fumizării energiei electrice. Şi 
in uttimele două luni .: timp suficient pentru a nu·i doare indiferent ce zi de peste săp-
urmări .diagrama· zilnică a intreruperilor tămână este, inclusiv duminica, mai ales 
NEANUNTATE IN NICI UN FEL! in dinineaţa, intre8'ji 10. 
furnizarea 'energiei electrice in perimetrul Spre informarea d-lui d-irector de la 
care cuprinde sTrăzile POSADA, TIT AN, .CONEL" Arad 'ji pe proprie răspundere am 
BASARAB i, TABACOVICI (fos1a .MERFij reţinut, dacă-1 interesează, din ,.diagra-
şi altele din cartierul Aradul Nou. Pot ma" întrer_u~erilor. n~anuntate din 
număra pe degete zilele in ~ ~ dam1neaţa Zilei de lum, 20 sap-
care astfel de intreruperi n-au ~ t: 1 J 1 lem~rie a.c., incepând cu o~ 
avut loc! La interven~ile noas- ; f 1 1 a 1 O Şl_15 ~mute .. Până la 10 ŞI 
tre telefonice pentru a sesiza •• • - 58, d1n 3 1n 3 m1nute curentul 
fenomenul, dincolo de răspunsuri pe ton a fost oprit intre 10 secunde !fi 1 minut; 

I.S.J.ARE 
INSPECTOR 

PENTRU- RROMI 

ridicat, ori in .doi peri" ni s-a mai .şoplit" la 10 şi 58 s-a intrerupt 3 secunde, la 11 
unul potrlvil căruia, cică .transfonnatorul şi 2 minute - 1 secundă; la 11 ti 23 ...,_"il- de la şcoala Generală nr. 20 esle minute- curentul a revenit până la 11 şi 
subdimensionat fată de puterea absorbită 28, oră la care stingându-se fi aprinzân--
de consumatorii din' zonă.· du-se din secundă in secundă timp de 

cand am indrăznit să spunem, vezi aproape un minut - a reutit să pună 
Doamne: dar montaV unul de putere, căci capac calvarului fi torturiil Indiferent ce 
ne prăjiţi aparatele electrice _din casă: con-: motivaţii aţi aduce, d-le director, totuşi 
geiatoare, frigidere, televizoare - răspunsul imi pennit să vă intreb: dacă s-ar intâm
primK a fost ... trăntirea telefonului in ... ure- pla aşa ceva la dvs., ce-aţi zice, ce-aţi 
che d~ către aceia pe care - cum bine ştim face? Ah! Pardon; ia dvs. n-are cum să se 
noi ~ majoritatea consumatorilor casnici ii întâmple căci au ei grijă, băieţii, să nu ~ 
plătim, cumin~. şi de la o etapă la aha, tot intâmplel Aşa că scuze de intrebare ... 
mai bine fără ca pe ei să-i doară pe undeva COnSTf'tiTin SIMIOn 

~ ......... 
}~4- ELTA UNIVEH.SITATE Ia. .. sea.z:ii. 

!1 
'i 

AsodaVa Etta Universitate este o aso
ciaţie neguvemamentală înfiinţată in anul 
1990 la Bucureşti cu filială in oraşul Arad 
lncepand cu anul 1996. Activitalea aces
tei asociaţii· este bazată pe elemente 
esenţiale ale vieţii umane, unul dintre 
·aceste elemente fiind reprezentat de 
stare de sănătate readusă ia un sens na--

in întâmpinarea societăţii cu experienţa 
celor nouă ani de activilate, concretizată 
printr-un stand de carte care cuprinde 
holistica vie~i ca parte teoretică dar prag
matică, şi prin prezentări practice ale unor 
produse naturale originale realizate in la
boratoarele noastre experimentale. 

realizat pâinea naturală R, un produs 
care a demonstrat prin oonsednţele pozi
tive din punct de vedere curativ, şi nu 
numai, consecinţe verificate in perioada 
celor nouă ani, necesitatea aducerii tn 
social. L-

l. 
mal prin aiimenta~ naturală. · 

In acest context Elia Unive- vine 

Prin ordinea priorităţilor, ~nănd cont 
de produsele-cu pondere majoră oonsu

. mate de populaţie, Ena Universitate a 

Lansarea noului produs va avea loc 
joi, 23 septembrie 1999, ora 18,00, In 
cadrul Cantinei Municipale a .Consiliului 
Municipal Arad- 8-<lui Revoluţiei rv. 93 . 

~'-~ 

. : .... 

COPID·INFRACTORI 
··AU FOST uPRIPONITI" 
. Poliţiştii arădeni şi-au intensifica! in ultima perio.!tă ~u

mle tn vederea identificării si prinderii spărgătorilor care 
a~onează pe timp de noapte şi, bineinţeles, rezultatele nu 
mt_intarziat să apară, reuşind prinderea unui grup de 4 
.minori, ~re ~u cunosruţi ca şi minori-problemă, respectiv 
fra\11: G: Flooio; de 1'4o!ni; G. Claudiu, de 13 ani, ambii din 
Arad, A. Marian; de 12 ani 'ji O. Marian, de 1~-ani, ambii din 
lneu. 
_ In iiihJil cercelărilor efectuate, ·S:a stabil~ ca minori au 

eln ultimele 24 de ore, 
ofiţerii '1 subofiţerii de 
poliţie au intreprins acti
vităţi pentru asigurarea 
ordinii fi liniftii publice pe 
raza municipiului !fi a 
judeţului, au verificat 41 
agenţi economi~i fi un 
număr de 19 persoane din 
sistemele de pază. 

llill"""otspart socieiAţile comerciale S. C. DAMIS SRL; S. C. SiNAPIS 
SRL; S. C. DARILEX SRL 'ji S. C. NET GROUP DISTRIBU
TION SRL, de unde au sustras ~gări şi dulciuri. In timp ce 
erau anc:Qjo!â!l,_!>,. Florin a mai comis 'ji o lâlhărie asupra unul 
cetăţean din Arad, sustrligândtH, prin vi9lenţA. un illnţişor <in 
au-Ş suma de 35.000 de lei. 

e In urma m·ăsurllor 
specifice intreprinsa, a 
fost identificat '1 reţinut 
Budin Ambrozie-Aiin, de 
23 ani, din Vladimirescu, 
condamnat la 3 ani 
inchisoare, pentru furt 
avut privat. 

~Tmpobiva_autorulu_i1 ~de pe langa Tribunalul Arad 
a emis mandâf<!Et.-e prevehtivă pe timp de 30 de zile. 

IKU11JI§'Mtl) 
ln data de 20.09.1999, in 

jurul orelor 17,00, Banci\J Ioan, 
de 62 ani, a utilizat pentru 
munci agricole in gospodaria 
personală, cUn localitatea 
Vaoftirile, jlo<leţul Arad, lradorul 
propriu, la care a ataş~t ~i o 
căruta. Din cauza defecflunllor 
la siStemul de frânare: pe o 
pantâ abruptă s-a răsturnat cu 
acesta, accidentându-se mOr
lai, anunţă Poliţia arădeană. 

HOŢDDE 

BICICLETE 
Curec Mihai-Ştefan, din 

Ţipari 'ji Sectoei Ioan, ~e 23 ani, 
<in Slntea Mică, in sarcina căro
ra s-a stabilit ca sunt autorii a 
rilai multor furturi de biciclete 
comise pe raza oraşului 
Chişineu-Criş, sunt cerceta~ in 
stare de reţinere. Autorii 
urmează a fi prezentati 
Parchetului, declară purtătorul 
de wvantaiiPJ Arad. 

m.:!r&llt!I!I~:P!f!1J ...... A fost retinut lfoa · · ·· · " ·- ...... , .. "····-
... 19091999 , . Bogdanov, de 38 ano, d1n Bulgaria, care in dala de 

1 • • • In Jurul orelor 20,30 a OQndus aulotirul BP-6465-P cu semi-
'·. remorcă, pe ~lea Trrnişoni din Arad, cu o lmbibatie alcoolică de 1 60'11.. 
k ŞI, aJungândă d1n dreptul staţiei PE;CO din Aradul Noo, a accidentat ,;,ortal 
IIJ'' o persoan e sex mascuun, după care a părăsit locul faptei U ează 

e Cu ocazia unul con
trol efectuat in Piaţa Mihai 
Viteazul din Arad, pe linia 
prevenirii persoanelor 
care comercializează pro
duse fără documente de 
provenienţă, au fost depis
tat& Koellier lullana, de 23 
alll,, din Zimanduf Nou fi 
Vasile Mariana-Laura, de 
28 ani, din Arad, care au 
comercializat produse ali
mentare fără a avea docu
mente de provenienţă, 
motiv pentru care au fost 
sancţionate contravenţio
nal conform Legii 12/1990 
cu câte 100.000 lei. 

a fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, pentru~ nn ·rea 
, lnfra<:Jiunllor de_ conducere i~ stare de ebrietate, ucidere din= 1 .. părăsirea locului accidentului, infonnează Poliţia. ş ABONAMENT 

lA RECOlTAT PORUMB DE FURAT 
Sunt cercela~ in stare de liber

''·· tate Cociuba Cosmin-los~. de 25 
t'-- a01, Covaci Vasile, de 25 ani 

Livegeş Remus, de 14 ani, toti d.; 
Viadimirescu si Upitor Ioan de 29 

, ani, din Chesiilţ. autorii furtului de 
porumb_ C<?mis in noaptea de 

-_.:....-;._:-

• J,_ •. , . 

19120:09.1999, cănd au ~stras 
cantitatea de 255 kg porumb 
ştiuleţi de la Ferma S.C. 
.Agroindustriala" Udviniş. Preju
diciul a fosl recuperal, declară 
purtătorul de cuvânt aiiPJ Arad . 

. · 

(CINE_;,VĂVAMAI"ALEGE?J 
.Subsemnatul Curtu Traian, pen- oraşului şi judeţului, prin gări, prin 

sionar din Arad, Calea Radnei nr. 2- statii de tramvaie, unde lipsesc băn-
4, bloc 102, ap. 23, cu stima si cile pentru cei bolnavi, bătrâni sau 
respectul ce vi~ port, ca cititor persă- invalizi (nu sunl bani la buget) ~i fiţi 
verent al ziarului .Adevărul", ca siguri, dragii noştri aleş.i, că nu aţi 
român şi locuitor al oraşului nostru, 'ji văzut prin străinătăti ce veti vedea 
ca alegălor in final, insistent vă rog aici, la noi acasă: miZerie, grOpi, mur
ea in limita spa~ului de care dispune~ dărie, case care se dă râmă, 
in paginile ziarului d-voastJ:ă, să pu- cerşetori, copii ai străzii, intuneric, 
blicati următoarea scrisoare adresată ceasuri publice defecte, WC-uri pu
dlui primar, d-lor viceprimar!, dlui blice ca vai de ele. 
preşedinte şi d-lor vicepreşedinţi şi Faceti-vă timp si vizitati spitalele, 
consilieri ai Consiliului Judetean Arad căminele' de bătrâni şi de' copii. Ve~ 

ln campania electorală ne-aţi avea ce vedea şi, in consecinţă, in 
promis vrule şi nevrute, sau marea timpul ce v-a mai rămas până la 
cu sarea, dar fără nici o acoperire. Şi bilant sau la numărarea bobocilor 
a~ ajuns şi sunteţi domni de peste veţi 'găsi idei şi soluţii pentru 
trei ani de zile. Oameni mari, cu rezolvarea multor probleme, necazuri 
funcţii mari şi cu salarii de zeci de 'ji drame pe care le trăiesc unii dintre 
milioane de lei, in timp ce noi, pros- noi. 
timea, nu mai reuşim s Tn incheiere, vă cer 
facem fată cu salarii s "-. /scuze că vă deranjez şi 
pensii intni 300-799 de mi "'- mă rog ca Bunul 
de lei valurilor de scumpi Dumnezeu să vă dea 
ce vin peste noi in fiecarE • Ă 'A • minte, sănătate şi 
zi. . /..., ~ inţeiepciune, că poate 

Cum puteţi dormi ii T · T "' veţi mai candida o dată, 
niştiţi noaptea cănd ştiţi că că ciolanul e bun, deh ... 
incasaţi din funcţiile ce le aveţi la Dar cine vă va mai alege, asta e o 
primărie sau C. J. A .. prin diverse altă poveste .. ." 
AGA şi CA zeci de milioane de lei, in Am reprodus doar o parte din 

-timp ce noi, cei mulţi din jurul d-voas- scrisoarea dlui Curtu, ea fiind mult 
tră, (pe care nu vre~ să ne mai vede~ mai lungă şi mai ales mult mal 
până la noile alegeri) nu avem bani .,pigmentată" cu tot felul de 
nici să ne plătim obligaţiile .,drăgălăşenll" la adresa mult 
cetăţeneşti, sau bolnavi fiind, să ne iubiţilor noflrl alefi. · 
cumpărăm medicamente? Câtă dreptate are corespon-

Cred că mulţi aveţi coşmaruri dentul nostru fiecare poate să 
noaptea, nemaistiind ce să faceti cu apună, cert este ci defl el 
milioanele sau miliardele de lei .. ·' exagerează uneori, in cea mai 

Mă intreb de multe ori cum vă mare parte lucrurile etau afa cum 
sim~~ când vă ia căte un organ de le prezintă. OI. Curtu pune degetul 
presă la intnebări pentru nerealizări pe rană, spunind lucrurilor pe 
sau proasta gospodărire a oraşului nume. Chit că ele, suntem con
sau judetului. vlnşi, nu prea cad bine la prea-

Vă mai intreb', domnilor aleşi, sublirlle stomacurl ale unora. 
cum a~ indeplinK sinlagma: .De aici fntr-adevăr, multe dintre 
inainte ne vom sacrifica noi, con- grefelile şi gafele săvân;ite de 
ducătorii, şi nu poporul?!" Tot după către actuala putere se datoresc 
chipul si asemănarea mai-marelui ruperll de realitate a acesteia, tap
ales al tării? tu lui că nu puţini dintre aleşii 

DaCă ar invia .Răposatul" (fie ier- noştri văd fi cunosc realitatea 
lat) ar râde 'ji cu fundul, iar nouă ne- doar din dosul geamurilor 
ar plânge de milă cum ne-am lăsat llmuzlnelor, ei habar neavind cum 
fraieriti de d-voastră. Mereu vă arată pe dinăuntru şi ce probleme 
plânge~ că nu ave~ fonduri, dar ce a~ se ridica intr-un cămin de bătrâni, 
făcut pentru a găsi şi a aduce aceste intr-un spital sau intr-o casă de 
fonduri? copil - ca să dăm doar câteva 

CAle zeCI de mHioane de la buge- exemple • de unde fi cota lor de 
lui local, adunate din umila noastră incredere ajunsă aproape la zero. 
contribu~e. le-a~ păpat plimbandu-vă Lucru care ar trebui să le dea 
prin străinătăţuri? Cu ce folos pentru de gândit acum, cănd a rămas atăt 
noi? Dacă tot vă plac plimbările, pro- de puţin până la alegerile locale. 
grama~-vă căte o plimbare-două pe Alegeri care se vor lăsa - in mod 
săptămână ziua şi noaptea, pe jos, sigur • cu multe surprize neph!i
nu cu maşina (ştiţi, mersul pe jos eule pentru (incă) aleşii noştri. 
face bine şi sănătăţii d-voastră) pe 
străzile lăturalnice şi cartierele MI~ DORGOŞfln 

., 
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Uniunea Programul lansat ieri 1 

Romania un nou program pentru Manţarea unor proiecte de investiţii in 
voltare rurală, in valoare de peste 3 agricuttură, care urmăresc dezvoltarea 
miliDane de euro, a d~clarat, ieri, acestei activitati ca sursă de venituri 
intr-o conferinţă de presă, Andre Lys, pentru o marS parte a popula fiei. 
şeful secţiei economie-piaţă din Organizatorii vor acorda finanţare 
cadrul Delegatiei Comisiei Europene pentru patru tipuri de proiecte: 
in Romania. • . exploatare agricolă, rmbunătăţirea 

Acest program are rolul de a procesării şi a ambalării produselor 
pregăti participarea Romi!niei la pro- agicole, dezvoltarea şi diversificarea 
gramU de preaderare SAPARO, care activitătilor economice care 
se va derula di"l anul 2000 şi care va genereăza venituri alternative şi 
aduce României peste 150 de mi- irrtH.Jnătăţirea infrastructurii agricole. 
IÎOCI'Ie de euro anual. Pot cere bani pentru dezvoltare 

SAPARD este programul UE pen- rumlă producălorii agricoli, persoane 
tru agricultură şi dezvoltare rurală, fizice sau juridice, asociaţiile de pre-
care va incepe in anul 2000 si va dura ducători, municipalită~le ŞI organizaţi-
şapte ani. România va berieficia, in ile neguvernamentale. Aceştia îşi pot 
cadrul acestui progam, de o finanţare procura cererile de finanţare de la 
anuală de peste 150 maioane de euro, Directiile Agricole Judetene, incepind 
sumă la care se va adăuga şi con- cu 22 septembrie şi 18 vor depune 
lribulia Guvernului României, de circa pînă la 12 noiembrie a.c. la aceleaşi 
37,5'muioane de euro. sedii. 

Senatorul PNL Stel~n Pop va depune, in această săptămînă, la Biroul 
Permament al Senatului, un proiect de lege care propune modificarea com
poziţiei pT!nii, astfel incit acest aliment să devină mai bogat in vitamine. 

Derium~ 1egea pT!nir, proiectul iniţiat de Pop prevede fortifierea făinei· 
utilizate pentru producerea pT!nii, prin adăugarea unei cantităţi detenninate 
de vitamine 81, 82, PP, precum si de acid folie, fier si calciu. 

"Prin fortifierea făinei sint inkicuite vitaminele pii.rdute ih procesul de ...... 
bricare a pT!nir, a precizat, pentru MEDIAFAX, senatorullibeml. 

Stelian Pop a adăugat că preţul pentru foo1ifierea făinei este de 0,5 cenţi 
pe an, pentru fiecare locuitor. 

Senatorul PNL a precizat că măSuri de fortifiere a făinei au fost adoptate 
In foarte mufte tări, printre care Australia, SUA, Ganooa, Guatemala, Arabia 
Saudită si Bolivla. · 

Stelian Pop a mai spus că va depune, miefturi sau joi, proiectul de lege 
la Biroul Pennanent al Senatului. , 

Legea piinÎI a fost semnată de toţi membrii grupuiOi liberal din Senat 

--·- ... '"·· 

24 DE ORE 

PUTERHIC CUTREMUR 
ÎN TAIWAN 

Cel puţin 1.455 de persoane şi-au pierdut viaţa, alte 
3.732 fiind ranite, in urma cutremurului care a avut loc in 
Taiwan, in noaptea de luni spre marţi, potrivit unul ultim 
bilanţ ofidal. Cea mai mare parte a victimelor provin din 
regiunile Nantou (504 morţi) şi Taicllung (816 morţi). Circa 
1 .300 de persoane se află incă sub dărimăturil sau sint 
date dispărute, potrivit unui reprezentant al Minislerulli tal
wanez al Afaceribr Interne. 

Magnitudinea seismulli a fOst evaluat! la 7,3 grade pe 
scara Richter, potrivit reprezentanţilor taiwanezi, Şi la 8,1 
grade pe scara Richter, de către Reteaua nationalA 
franceza de supraveghere seismici, cu sediul la 
Strasbourg. Cutremurul s-a produl, marti, la ora 01.47 
locală (luni, la 20.47, ora României), avtrid epicentrul la 
12,5 kilomelri vest de lacul Moon Sun, in regiunea Nantou. 
Circa ·o mie de replid au fost înregistrate după seism, dintre 
care una a atins magnitudinea de 6,8 grade pe scara 
Richter. 

• 

LIGA CAMPIONILOR 
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Titus Gheorghiof., deputat PNL: 

. "CEl CARE AU PlÂNS PE UMERII 
SINDICATElOR AU VOTAT ÎMPOTRIVA lOR!" 
· Ieri la camera Deputatilor, a fost discutată Legea 

credit~lui ipotecar. Au fost discuţii la modificarea 
Legii 92, a organizării judecătoreşti. De departe, cele 
mai importante dezbateri au fost cele refentoare la 
înfiinţarea Tribunalelor Muncii. lată ~e ne-a declara.~ 
deputatul Titus Gheorghiof, unul dmtre promotom 
acestei legi. · 

* 
"Inainte de dezbatere, toate 

partidele au plâns pe umerii 
sindicatelor si' au dedarat câ vor 
sUstine ·infii;;tarea Tribunalelor 
Murlcii. Mai ffiult, ne-au rugat să 
promQyă!I).JICest proiect de 
illfle~-ACÎJm. când a fost la vot, 
PDSR-ul si PRM-ul au votat 
împotrivă: Există însă şanse să 
treacâ legea, având Tn vedere 
contesta~a care a fost depusă: 

Greseala a fost a presedintelui 
de Sedintă, care nu a 'cerut vot 
peniru modalitatea de votare, 
lncât s-a votat prin ridicarea 
mâinii. Vom vedea ce va fi dupâ 
contestatie. Aceasta trebuie 
acceptată, deoarece nu s-a 
respectat Regulamentul 
Camerei Deputa~lor. 

fi consvmnat 
SIMIOH TODOCfl 

Foto: ŞTEFfiH MfiTYfiŞ 

<t :. 1 .. (Urmare din pagina 1) romAnului trebuie să se Inspire din indemnul-
. 1 : Fenomenul este explicabil. Marea majoritate reclamă - "18 aill ~ câştigi!" Nu se spete~te 
\ 1 a românilor fiind săracă, fiecare a sperat ca ţăranul zi de vară până-n seară ~i când să facâ 

. :.,> __ peste noapte să dea lovHura ~1 să termine odată socoteala se treze~te câ a lucrat In pierdere? Nu ""'·cu sărăcia seculară. Doar pLJ!Ini (printre care fi aleargă unii In dreapta flin stânga, se agHă de 
~' unii dintre iub~ii no'tri politicieni) au beneficiat mama focului să pună de o afacere (cinstHă) " 

c .·' de găselniţa lui Stoica. Mulţimea cea de toate de muHe ori rămân cu buzele umflate? Şi atunci 
.t. zilele a rămas tot săracă, dar 'i tot dornlcâ să la ce bună munca? De ce să transpiri când po~ 
'f'• / scape de sărăcie. Nici o grijă! Mintea noastră să "te uiţi ,1 câftigi?" Nu caută fiecare român un 

~ cea românească n-a avut odihnă in această loc călduţ unde să stea alene, dar banul si 

t
~ direcţie. Ori n•am Inspirat de la capHa~l ti, ori vină? ŞI nici nu-l bal dacă nu vin prea mulţi 
· • ne-au venH nouâ Idei genlale in direcţia tigu- bani. Important e să picure ceva, dar mallmpor

~· -lui fără muncă. Tot felul de bingo, loterl mal lant e să nu pună osul. 
·mult. sau nta~.e_LJ!In naţlona[e, jocuri de noroc Ne mirăm cu toţii de ce o ducem pros1? Dar 
Inventate ad'lîoc de câtre lntreprinzători lsteţi fi cum am duce-o altfel, atât timp cât deviza noas
fariatani au impinzit spaţiul carpato-<lanubiano- tril găsită .. lf8R:Ia:l" de cel de la Antena 1 este 

ă " 
.. .,IH-'..-......1," pontic. Ţara est~ intr-o efervescenţă nebun 'i --t- ,.. _.,...... 

stă cu sufletul la gură ultându-se la televizor de 5-a făcut un tam-tam asemănător cu o for-
unde vin banii. mulă de genul "mnnca,tl ,1 câ,tlgl"? 
. 'h uiţi~~~ Nimănui nu 1-a trecu1 prin minte a'a ceval Se 

i:l.iOIJI'>'~.:_, Ace~fll- dii\JI&s 1 t 1 J:. 1'elevlzlunea a inventează tot felul de concursuri idioata in 
. acapaiăt -: PriniH.in sistem d_iabolic de pro-'·~ ·"Care, firesc, se câ,tigi ceva. Nici unul dintre . 

....-..... movare a c;:~igulut fără sudoare - Interesul aceste concursuri nu presupune Ideea de 
'" unui ~novn «$..mare număr de oameni.· Atunci muncă. Pentru că munca a fost mai demult pen-

• '""'clrlif'nu se uilllia te"lenovele,- pentru că '1 de la tru sclavi, iar astăzi e pentru pro,ti. Şi cine vrea 
·.>ă câştigi - , românul e cu sufle- să fie prost? Sau fraier, cu un termen mal con-

/ emisiunile unde se cA!ftigă mi- tam·paran? 
lioane sau milillfde. De ca să mai

1
!Mi.a.'J! ::.să Cel mai grilv este că societatea românească 

lucreze când poate câştiga doar la nu răsplăteste munca flincurajează pe "la ulii 
televizor? Pentru că /leca re speră că el va ti· ~ ~~Iar toate acestea pornesc de la cap, 

:acela care va pune mina pe potul cel gras. Ni~ de unde se impute fi peftele. In această ţară nu 
c · măscărici de la Antana 1 urlă cât fi ţin bojocii că există legi pentru cei care muncesc, ci facllltăjl 

s-a pricopsit pinl acum cu 14 miliardari. pentru cel care fură sau pentru cel care câftigli 
. ·;_ a dat lovltural Pentru că~ noi, toţi ceilalţi, fără muncă. . 
- la să fim măndri de această ispravă. Noi ne Cu miliardarii de carton '1 cu cei câţiva fătaţl 

bucurăm pentru el ~1 Sperăm mai departe că ne de Teleeurobingo, .nici o 'ansă pentru capita-
vom număra printre fericiţii câ~tigători. ln ritmu~ lism în România. · 
acesta, CllmiQ.10.0.8tlO de ani, fiecare român va Trăim in ţara lui "la nql ~ câftllll". Iar 

· fi miHardar:'cer care au răposat intru Domnul, treiul e pe măsura reclame!. 
Intre timp, Intră 'iei la socoteală. Când in România voi vedea pe toate gar-

lată cum devine România in timp o ţară de . durlle ~i ecranele "mna~ ~ ~" voi 
miliardarii . . incepe să sper câ lucrurile se îndreaptă spre 9 

. ,f. ~,.!'lla.JIIai 'nor~ti' atHudlna a' societate normală. 

LCI pa rtidczlcz arădczncz 

ŞEFII MUNCESC, ··:r . 

V 

SECRETARELE LUCREAZA! 
Obişnuitul raid pe la sediile partl~e/or ară_dene. nu a: 

scos la iveală nimic spectaculos. Şefit de partide fi~n~ in 
febra pregătirii conferinţelor judeţene, Adunartlor 
Generale, Comitete/ar _Executive ş.a.m.d. nu prea au 
vreme să stea ta sediu, el au de lucru in judeţ, acolo unde 
se ,.plămădesc" viitoarele conduceri. fn aceste condiţii, la 
sedii sunt de găsit îndeobşte secretarele, covârşite de 
mormanul de hârţoage: convocatoare, informări, adrese 
etc. Telefoanele sunt utilizate la maximum, in scopul de a-i 
anunţa pe membrii din judeţ (mai exact pe delegaţi) să se 
prezinte la datorie. lată ce am constatat in scurtul raid 
intreprins. 

* 

i 1 

Partidului 1 (PP -
PSDT) era prezent la sediu, 
impreună cu dl. Constantin 
Soaită, presedintele de la 
Fântânele şi al~ doi membri. OI. 
Tipei ne-a spus că a reuşit in 
sfârsit să Nclaseze" un număr 
impresionant de adeziuni false. 
Cele 392 rămase (pe municipiu) 
sunt curate ca lacrima. In judeţ 
sunt 32 de organizaţii şi nuclee 
organizatorice. e Urmează 
sedinta Comitetului Executiv 
judetean, la care se vor discuta 
listeie de candidaţi . deja 
incheiata. 

EiitMiăl~·--
. IA • ~">-:-i/' ~~"" 

La sediul Partidului Socialist, 
in ,.urechea" lacătului era prins 
un biletel : .Vin imediat!" Nu am 
mâi a,ieptat. Oricum, ştiind câ 
domnisoara secretară este foarte 
conştiincioasă, suntem convinşi 
că a trebuit să plece să achite 
nota telefonică sau să expedieze 
.corespondenta. 
!!11%71l'M"Xi~ 
lf»euw;~·~ 

La sediul PRM. secretara 
discuta cu câtiva membri din 
judeţ. Principaia preocupare a 
doamnei secretare era contabi
lizarea dona~ilor in sprijinul celor 
afecta~ de inunda~i. Deja au fost 
asigurate stocuri de haine, zahăr, 
făină ~ miere de albine. Mai este 
de rezolvat probleme uleiului. 
Beneficiarii vor fi familiile cele mai 
grav afecta~ de inundapi, selec
tate pe baza informa~ilor primite 
de la Primărie. Din discutiile celor 
prezenti la sediu a iesii in evi· 
dentă semnul de intrebi.re: ce va 
fi cU statuia? Cu alte cuvinte, 
PRM~ştii au deasupra capului 13 
săbii ale unora care numai 
Damocles nu se numesc. 
%'\"l'llSRs·~·~· 
:JirăUa. agronomii 
~#flli;48 '"-',',~; ~ ... ,. 

La PDSR loială mare. Se 
pregăteau invitaţiile 

gramele pentru arădenii partici
pan~ la o serie de simpozioane la 
nivel national. Spre exemplu -
medicii Vor merge la Brăila, iar 
agronomii - la Bucureşti. e O 
intâlnire de maximă importanţă 
va fi aceea dintre staff-ul 
judetean si cenzorii din localitătile 
jude'tului: pentru a lua la bcini 
mărUnti patenta financiară a 
fiecârei filiale. e'seful de cabinet 
al deputatului 'reodor Jurei! 
pregătea deplasarea la Sântana. 
e Vineri va sosi din nou sena
torul Ioan Bold care se 
dovedeste mai arădean decât 
unii din Pâmeava, Gai, Micâlaca, 

etc.~ 

~~ o.rara 
avis" intre secretarele de la par
tide tocmai manevra un morman 
de dosare. Răspunsul la intre' 
barea .Ce mai faceti?" (in sensul 
ce mai faee partidul) a fost .Iaca, . 
lucru!" Si chiar lucra! A~e infor
matii, iri afară de faptul că se 
pregăteşte conferinţa Judeţeană 
de 9 octombrie nu mi-a oferit. La 
plecare mi-a spus: .. o să spunem 
ce-am făcut, nu ce vom face!* 

·aor· -~~· ... ~ .. · .. ·.-. 
11 n· P!'>:"~>. ~. 
,._. __ ···-""""' La sediul UFD domnisoara 

secretară stătea de vorbă eu un 
reprezentant al sexului opus. OI. 
respectiv mi-a explicat: .Studiem 
implementarea ideii lui Varujan 
Vosganian, adică introducerea 
informaticii in politicâ" .• Corpurile 
delicte" care erau pe birou (piese 
de calculator) m-au convins că 
intr-adevăr despre aceasta era 
vorba. e Domnişoare secratară 
mi-a explicat că abia spre seară 
se vor intâlni (ca de obicei) mem
brii conducerii judeţene, pentru a 
lua in răspâr situa~ partidului In 
judeţ, strategia etc . 

11*-PRJ~ 
~~~ 

D-na Doina Sabău, secre
tară, era ocupată cu docu
mentele necesare uhei serii de 
oonferinte si adunări: Conferinta 
Judeţeană; Adunările Generale 
din localită~le judeţului, alegerea 
delega~ilor etc. 

~;~~~-·-.}~ 
~:~.;...,,~ 

La PSDR, prezen\ă masivă. 
In Camera Inferioară (adicâ anle
camera), o .pleiadă" de membri 
ai organizaţiei de tinere1. 
Ocupa~a: lucrul pe calculator. In 
.Camera Superioară" (a se citi 
sala de sedinte), .veteranul" 
Gheorghe Dimhriu era ocupat 
până peste cap cu convocârile la 
Conferinta Judeteană care va 
avea loc' pe 25 septembrie, la 
Casa Sindicatelor. 
~'JJilifiiijijtoy 

~invârstj~ 
""'· • .... ·, , a,:df . ,.;.,:,o.ţ;1AJ ~~<.;.-m:;,~,,._,_,. __ --~~ 

La Partidul Democrat, Nicu 
loţcu, preşedintele organizaţiei 
de tinere~ discuta cu o .samă" de 
membri despre evenimentul săp
tămânik cu o zi inainte, la ora 
18,00, s-a născut Alexandru 
lotcu viitor presedinte al organi
,.,;tiei .Bebe" ai PD-ului. li urăm 
viaţă lungă! Deşi proaspăt tătic, 
Nicu loţcu a avut grijă şi de ima
ginea partidului, informându-ne 
despre principalele acţiuni care 
urmează. Nu insistăm intrucât 
vom reveni. 

i i care are 
atâtea atributii In cadrul PNL -ului 
incat nimeOi nu mai ştie ce 
functie oficială are, era ocupat 
(acompaniat de o întreagă 
.orchestră" de secretare, secre
tari etc.) cu redactarea 
Buletinului Informativ care va fi 
distribu~ la toate organiza~ile din 
judeţ . .Buletinul" se difuzează de 
trei ori pe lună 'i cuprinde tot 
ceea ce inseamnă politica PNL 
la nivel central ~ la nivel de judeţ . 
La redactarea lui participă tot 
staff-ul PNL Arad. Dl. Haristiade 
ne-a informat cu priVire la toate 
acţiunile organizâ~ei Tn această 
săptămână. Vom reveni. · 

• 
A,adar, u·n raid care 

scoate la Iveală ceea ce fac 
partidele politice arădene. 
Despre ceea ce nu fac, inutil 
să mai vorbim. Pentru corecta 
lnfonnare a cltitorilor, credem 
că este bine să scoatem In evi
denţă fl "petele" albe, nu 
numai pe cele negre. Cititorul 
este liber să facă "balanţa" 
Intre "albe" fi "negre" fi si 
acţlonez:e (la vot) In con
secinţă. 

SIMIOn TODOCfl 

' Personal mă consider ca fiind unul dintre Convins fiind că împărtăşiţi aceste principii, declare unul din parcuri ca fiind al prieteniei momentul Trianon ~re a recunoscut Ardealul 
cei _care cred că pot fi buni români si fără să fie dati-mi voie să fiu sigur că sunteti de acord că româna-maghiare, dacâ o doresc cu adevărat. românesc. Sincer eu cred că a~a ceva este 
neapărat Tinpotriva· maghiarilor. Nu acuz pe şi ;omânii au dleptul să acceadă la aceea~i Deci este timp. posibil de realizat cam intr-un an-<loi. 
maghiarii din România pentru că isi doresc r f r 1 · 1 ·1· 1 · • .. 3. Monumentul- celor 13 mart· ·,r,· s1"m- D ă · d b 1 .,.,...,,~HPerltru COlli.i.i.lor invăţământ superior in limba sa 1s acere a orgo 1u u1 or na,1ona ~~ c. '~' ac nu pret1n em am e or popoare să 
maternă, iar pentru trecutul lor cer 'i preţuire. doresc aceasta cu cel puţin aceeaşi nerăbdare bolizează fără doar şi poete ~i inceputul creării lase in urmă vechile pasiuni şi să se bucure 
N"u t:tc acest lucru, pentru câ inainte să judeci ca aceea de care dati dumneavoastră dovadă. Ungariei moderne. Aş putea vota cu fiecare de implinirile juste naţionale ale 
pe Cineva est~ bine să te pui in primul rând in Fiind consilier m~nicipalin Anid (şi cred in ampla&area lui intr-un Arad românesc doar celuilalt aplicând naciprocitatea, atunci liscâm 
S1tuaţ1a ~celUla. Eu, chiar dacâ aş fi singurul virtutea autonomiei; că in Consiliul Local . atunci când la Szeged va fi ridicat de sculptof\i ca, infiinţând un singur parc al prieteniei, să 
român din Ungana, tot aş cere pentru copiii Municipal Arad se va tranşa amplasarea aces- români.un monument numit .Trianon", care provocăm discordie, iar ridicând u~ singur 
me1 dreptul de a creşte in cultura strămosilor tor obiective) vă promit că voi fi de acord· cu pentru români are semnificaţia implinirii idealu- monument ne putem aştepta ca a doua zi 
lor iar, dacă nu aş cena.pst lucru, a~ merita. acestea, însă doar in următoareie condiţii la lui nat,ional. Sunt incredint,at că majoritatea acesta să fie pângărit. Apropo, eu mai visez 
dispreţ. . ~ · .· 

care sunt sigur că ve~ subscrie: ·- opiniei publice maghiare nu are resentimente un monument al regelui Ferdinand deoarece 
Acestea fiind zise, doresc să abordez pio- 1. Cuvântul .reconciliere" din denumirea fat' d t fi" dcâ 1 ocă It 

blama .Parcului reconcilierii" si a monumen- .• e aces nume, In e nu ev a ce- prezenţa lui pe Tisa in 30 iulie 1g19in mijlocul 
tului .Hungaria" sau .13 generali". Românilor parcului trebuie Inlocuit cu .prietenie" fiindcâ va decât momentul creărli'Ungariei intre armatei române a insemnat pe lângă un 
cu care vin in contact le spun câ ar fi cazul ca reconciliere presupune câ incă suntem in con- gran~ele ei de az, graniţe pentru care guvernul moment de glorie pentru români şi salvarea 
formule ca' .onoare", .cavalerism", .respect flict. De recoQciliere poate fi vorba in Kosovo, de la Budapesta nu are altceva de revendicat. Ungariei de la bolsevizare. Contez că veti 
sincer chiar pentru un fost adversar" nu trebuie 'nu in Arad. Aşa cum dumneavoastră vă aşteptaţi ca interveni pe lângă 'guvernul din care faceii 
să rămână doar in romanele de capă şi spadă 2. Cu inaugurarea acestui parc pe 6 .romanii să manifeste atât europenism lncăt să parte ca să aprobe acest monument pentru 
sau apanajul doar al strămosilor, ci că ele tre- octombrie a~ putea fi de acord doar dacă la nu aibă resentimente faţă de generalii care au care vom găsi In Arad finantana. 
buie s.i ne fie aplicabile şi nouă. Putem purta aceeaşi dată, in Szeged·, de pildă, s-ar inaugu- luptat ~i impotriva lor, aşa a~tept şi eu ca Cu deoseb'ită consideraţie, 

respect unor viteji care au luptat ra ceva similar. Nu le trebuie autoritlitilor din maghiarii să nu fie mai putin deschisi ideilor VJOREL OOLHA • Consilier municipal 

' . 

neamul lor impotriva neamului nostru. Szeged mai mult de o săptămână pent,;_. ca să europene şi să nu aibă re~entimente' faţă de · PNŢCD Arad 

,:-~~====:=~==~~~~~~~~:=::.::..:..:.................;= ............ ~~ ...... ,.",_,"_, 
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DESI OAMENII SI-fiU PLĂTIT 
1 1 

CONTRIBUTIA DE 10°/o, INTRODUCEREA 
GAZULUI METAN STAGNEAZĂ 

Tnceputâ cu mai mu~ timp in urmă, 
introducerea gazului metan la Sântana 
a ajuns intr-un punct mort. Dacă până 
acum pe 60% dintre străzi a fost intro
dus gazul restul de 40% aşteaptă in 
continuare o minune. Desi cetătenii si
au achitat partea de 1 o% cu c;;re tr~ 
buie să participe la investiţie, bugetul 
local nu mai are nici 5 bani pentru con
tinuarea investitiei. 

Sunt In plan 24 de străzi care deja 
şi-au achitat contribu~a (900.000 lei pe 
familie), pentru care se aşteaptă rectifi-

carea de buget cu seperanta că vor fi 
alocate ceva fonduri dacă nu intreaga 
suq1ă de 2 miliarde necesară. 

In disperare de cauză, oamenii au 
venit cu douŞ solutii: sau să-si recu
pereze banii da~ câ şi contribu~e. sau 
să realizeze întreaga investiţie pe banii 
lor şi să şi-i recupereze după ce vor fi 
alocate fondurile de la buget In această 
ultimă situaţie sunt cetăţenii de pe două 
străzi care şi-au manifestat inten~a de a 
negocia condiţiile cu Consiliul Local. 

J. POPESCU 

COTIDIAN 

OJPC ·ÎN lUPTI CU 
MARFURilE CONTRAFACUTE 

O delegaţie a OJPC 
Arad, condusă de directorul 
Gelu Aorinca' a participat 
luni, 20 septembrie 1999 la 
conferinţa "Perspective '1 
mod de colaborare între 
protecţia consumatorilor 
'i apărarea mărcilor 
înregistrate" in oraşul 
Bekescsaba - Ungaria 
organizată de fundatia 
MTESZ şi Inspectoratul de 
Protecţia consumatorilor din 
Budapesta. 

Au fost prezentate 
exemple concrete de mărci 
falsificate, ca adidasi 
.NIKA" in loc de .NIKE', 
.KAPPE" in ·loc de 
.KAPPA", blugi .LEVI" irÎ 
loc de .LEVIS" etc. 

Referatul OJPC Arad 

prezentat de directorul 
Gelu Florinca' şi inspec
torul Ladyslau Nagy a 
cuprins aspecte din activi
tatea Protectiei consumato
rilor din Ro,;,ânia, alinierea 
protecţiei mărcilor la legis
la~a europeană, prezentân
du-se exemple .concrete de 
mărfuri falsificate care cir
culă in zona de granită 

·(Cafea, Whisky, Făină, 
aparatură electronică) si 
măsurile pe care OJPC 
Arad le intreprinde pentru _ 
stoparea comercializării lor. 

Referatul ·s-a bucurat 
de aprecierea generală fiind 
re~nut pentru publicarea in 
rapoartele de profil către 
Uniunea Europeană. 

~ 
Miercuri, 22 septembrie. 1999 

1\PI~IJ IJ111\N·I'I'llll Protecţia 

Din stocurile TERA, 
in contul datoriilor 

în aceste zile frumoase de inceput de toamnă, la Pecica se 
petrece un fenomen interesant. Este vorba de uscarea si 
căderea prematură a frunzelor de castan la cele 200 exemplare 
existente şi de reinflorirea celor trei castani din faţa Primăriei. 

Acest spectacol primăvăratec este produs de o minusculă 
insectă, .,molia minieră a castanului" ce in urmă cu 5 ani, adusă 
de vânt din Ungaria, a poposit pe meleagurile arădene. La 
sfarşitul verii, omida moliei atacă ţesuturile dintre epiderme, 
ceea ce duce la uscarea frunzelor. Este, din păcate, un 
fenomen nefiresc de debilizare a castanului. Din cauza căldurii 
prelungite, exemplarele mai viguroase In loc să se pregătească 
de iemat, se trezesc la viaţă şi relnfloresc. Aşa a apărut .mi
nunea" de la Pecica. 

LEGALITATE ··=·· -.;.. 

PRIN • ._. ZVONURI 
gisla~ei In domeniu şi că după 
viitoarea lege lipsa autorizatiei 
nu va mai fi. considerată 
infirectiune." · 

PAnă una-alta, zvonurile 
nu pot ~ne loc de lege. Care 

C.J.A.S.S. A DISlOCAT 
1 MiliARD DE lEI 

Cum arată majoritatea 
unitătilor medicale din judetul 
nostrU nu mai e de mult o nOu.. 
tate pentru nimeni. Nu ne referim 
In special la dispensarele teritori
ale, transformate recent In cabi
nete ale medicilor de familie, ci 
mai mult la uhitătile spitalicesti. 
Pentru că acolo se oferă servicii 
medicale specializate care ar tre
bui să comporte un anumit stan
dard de calitate şi decentă. 

Aşa a _gândit, se pare, şi dl. 

Trecănd peste latura poetică, specialiştii recomandă gospo
darilor arderea firunzelor căzute şi stropirea arborilor cu sub
stanţe sistemice - insecticide care să distrugă· această 
păguboasă molie minieră a castanului. 

Tncă de la intrarea Tn 
vigoare a Legii Protecţiei 
Muncii, inspectorii arădeni au 
făcut mare caz de obligativi
tatea obtinerii de către agentii 
econom'ic( a autorizaţiei .d'e 
protecţie a muncii. Fapt de a~
fel stipulat clar Tn lege şi Tn · 
atribuţiile Inspectoratului de 
Stat pentru Protectia Muncii 
(ISPM). Astfel, 'pănă in 
prezent, am aflat că au fost 
eliberate doar 1. 700 de auto
rizatii. Ceea ce din totalul 
firmelor arădene - circa 15.000 
- înseamnă totuşi foarte p~n. 

Legat de această situa~e, 
dl. Teodor Llpovan, inspec
tor-şef la 1. S •. P. M. Arad ne-a 
spus că ~se vorbeşte tot mai 
insistent de o schimbare a le~ 

lege, aflată astăzi Tli'VIg6ilre, 
spune că lipsa autorizaţiei de 
protecţie a muncii poate fi con
siderată infracţiune. Cei mai 
debusolaţi sunt acum con
ducătorii de instituţii şi patronii 
de firme. Pentru ~regătirea 
documentaţiei · : ,.. pentru 
obţinerea autoriza~ei înseam-

nă muncă titanică, ~.':~:~::~~_.J 
ată de o birocra~e dusă 

Probabil că in unele locuri 
draperiile, cearceafurile, lenjeria 
de pat, feţele de masă sunt ace
leasi de zeci de ani. Dacă pentru 
renOvări, zugrăviri, recomparti
mentări etc ar fi nevoie de sume 
fabuloase, nu acelaşi lucru se 
poate spune despre inlocuir~a 

SABIN BALŢAT, director gene
ral la Casa Judeteană de 
Asigurări Sociale da Sănătate 
Arad, când a hotărât să facă 
.ceva curăţenie" prin spitale. 
Concret, conducerea CJASS a 
dispus recent ca parte din 
stocurile (materiale textile) soci
etătii comerciale TEBA - debitor 
la Casă - să fie distribuite 
unitătilor spitalicesti de pe raza 
judeţului nostru. Dacă ne gândim 
ca banii s-ar fi recuperat infinit 
mai greu, ajungem la concluzia 
că CJASS a găsit o sol~e înţe
leaptă. Astfel, din stocurile S.C. 
TEBA, spitalele vor primi materi
ale textile in valoare de circa 1 
miliard de lei. · 

".""' draperii. . 

De finut. 
minte 

C. TIUF 

1 
Pe 1 octombrie va Intra in vigoare Ordonanţa care modifică şi completează Legea nr. 

98/1994, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la Normele legale de igienă şi 
sănătate publică. De remarcat este faptul că această ordonanţă aduce cu bine sine 
creşteri considerabile ale cuantumu/ui amenzilor. . 

Astfel, . c:onstltule ~ontravenţio . fi 10e 
sancţloneazi cu amendă de la 5.000.000 lei la 
20.000.000 de lei: a) nesollcitarea :de la Direcţia de 
sănătate publică teritorială a ~ului sanitar pentru 
proiecte şi doCumentaţii tehnice j:irivind amplasarea • 
obiectiveloi- economice şi social-cu~le, sistemati
zarea centrelor populate ŞI a teritoriului, construirea, 
translormatlja, extinderea, squmbarea destlna\lei şau 
sistematizarea obiectivelor Industriale, a depozitelor 
comerciale, ·unităţilor de prestări servicii, de 
lnvăţământ cultură, turism ŞI recreere, medicO-sa
nitare, nuc:leare, de tmnsp<>rturi, a locuinţelor, dotănlor 
urtJanistlce ~ ediitare şi de.11f118nBjare a teritoriului, 
agricole, zootehnice şi a oricăror a~r obiective ?' 
impact asupra sănătăţii pul)llce; b) nesollcitarea· sau 
nerespectarea avlzului sanitar emis de Ministerul 
Sănătăţii pentru ·norma1ive de proiectare şi de orice tip 
pentru oonslrucţii de orice fel, proiecte de standarde 
de staL standarde şi noone tehnice pentru tehnologii, 
materii prime şi produse finite, proiecte de planuri 
nationale de sistematizare Şi amenajare a teritoriului, 
pnXluse noi, fabricate In ţară Şi produsele Importate 
pentru pfima dati!, care prin natura sau plin modul lor 
de utilizare pot intl~ţa sănătatea popula~el. folosirea 
de substanţe noi sau producerea de procese tehOO. 

·'· 
' 

logice noi, punerea 1n circula~ a substanţelor chlmioo 
folosite ca dezinloctanla sau pesticide, name tehnice 
pri'llnd condiţiile de cafrtate pentru produsele alimenta
re şi tehnologiile utilizate in industria aUmentară, sta
bllrea lndlcaţiiior şl a C<lnlrafldicatiilor pentru reglniJi 
afrmentar al apelor minerale imbuteliate; b) nesoiic
itarea, de. la Direcţia ·de sănătate publică teritorială a 
autorizaţie! sanitare de. funcţionare pentru olliectivele 
cu impect asupra sănătăţii popula~ei cu 30 de zile 
Inainte de punerea In fu~une a obiectiwlul; d) neso
llcltarea, de la Direcţia de sănătate publică teritorială a 
revizui~ oonditilor de looctiooare, anual şl ori de căta 
ori se produc 'modificări faţă de situa~ acestora la 
data autorizării; ,d) nesolicitarea sau nerespectarea 
avizulul sanitar emii de Ministerul Sănătă~i pentru 
folosirea In unită~le sa~re a· aparaturil medcale sau 
a produselor de dezinfecţie, dezinsecţia şl de!atizare. 

Constituie contravenţie '1 se sancponoazli cu 
amendă de la 5.000.000 de lei la 30.000.000 de lei: 
a) nerespectarea clauzelor impuse prin avizul sanitar 
şi rn autorizaţia sanitară de funcţiona~e; b) 
funcţionarea oricărui oiJiectiv lăra autorizalle sanitară 
sau fără viza autorizatiei sanitare pe anul in curs; c) 
neindeplinirea masurii<ir presclise de Direcţia de sănă
tate publică teritorială, care au drept scop prevenirea 

la absurlf. ~~~ază 
însă pe nimeni... ·. 

C. T; 
JlltECiHIE V. 

.• ..._ 

Sunt cercetaţi in stare de libertate Niculaic1uc Ştefan, cfJ -:~ 
22 ani, din Poienele de sub Munte, j-ţ•II""Maramure' fi · . ....... 
Roman Mircea-Ioan, de 23 ani, din Mestecăni~>. judeţul Satu-

Mare: autori.i furtulul comis i~ data d",J\0~:19&lJind a~ j 
sustras scurta de piele a lui t"01118181§11A , ~ UIIMII' r 
discoteca din Butan!. ·-_,, ·-·-·· 

~~~~~~bo~l~~·lo~r transmisibile, prev~e~ni~re~a~a~CCI~-~,a~·a!l ~~~~ a reziduurilor solide menajere şi a ~: ~i a intoxicaţiilor favorizate şi i~treţinute de celor din cons~ oondiţi-
factorti nodvi, ca urmare a poluării mediului de muncă llor igienico-sanitare prevăzute Tn normele de igienă in 
şi de viaţă; d) punerea 1n consum public de produse vigoare pentru manipularea, transportul şi depozilarea 
aimentare noi, neavizate de către Ministerul Sănătăţii. produselor cosmetice, care să permită men~nerea sta-

Constituie contravenţie '' se sancţlonoazi cu bilităţii parametrilor calitativi ~i a salubrităţil acestora." :;. 
amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 de lei: a) Constituie contravenţie '' se sancţionează cu_ 
neapllcarea masurilor corespunzătoare pentru pre- amendă do la 2.000.000 de fel la 10.~ de 1e1:· : ~ 
venirea emanării de mirosuri respingătoare, pulberi, a) neintoanlrea de către producătorii ~1 distn"buitorii de 
fum şl a producerii de reziduuri lichide sau solide rezu1- apă din sistemul public a regulamentului de_ . i_".s 
tate din activită~ cu caracter industrial, eomerclal, exploatare, funcţionare şllnlreţinere a i1stalaţillor cen
prestări de seiVicii şau din activitatea persoanelor fi- trale de aprovizionare cu apă pentru consum uman,. 
zi:e, In zonele locuite, şi din depozitarea sau preiu- respectiv de asigurare a potabiităţii, precu~ ... t_~ · ·· ·· 

de materiale produc bstanţe· spectarea prevederilor cu caracter sa,_, ....".," pnn 
aarea care asemenea su ' acest regulament avizat de Direcţia de sănătate P."b-
b) producerea In mod repetat a zgomotelor care llcă teritorială·, b) neasigurarea ment,lneril stăm de 
depăşesc llm~ele maxime stabiiHe de normele de 
Igienă şi de standardele In vigoare pentru zonele curătenie pe Intreg teritoriul uzlneior/staţlilor de pro-
loculte; c) nerespectarea de către persoanele 11zice ş; dueei-a a apei pentru oonsum·uman, atât In clădirile cu 
juridice a normelor de igienă in vigoare referitoare la diferite Instalaţii, căt şi pe terenul din jurul acestora; c) 
zonele de locuit, dacă aceasta aează disconfort sau neanuntarea Directiei de sănătate publică teritorială 
risc pentru sănătatea publică; d) nerespectarea de asupra i>roducerii de avarii la nivelul uzinelor/sta~ilor 
către ~ne J"uridice"' ~fizice a distantelor, de producere a apel pentru consum uman. asuporira > 

r-- r ,_.-·- interventiilor la nivelul retelelor de c:JistribUţie a apei, 
minime de protecţe sanitară stabRite prin normele de oprini sau intermitenţelor in distribuire a apel In reţea, 
Igienă In vigoare referitoare la zonele de locuit; e) m "' neintonnarea popula~ei asupra duratellpro-
aesterea păsărilor "' .animalelor In zonele locuRe, ln precu r · d) neint--~· ~ 1·' . r gramului de fumizare a ape~; ""''~~ r·~;. ~ 
spaţii la distanţe mai mici de 50 m de vednătă~; ~ nee- mului de expioatare, avizat de către_ Direcţia_ de( săiY l" 
fectuarea periodică de către persoanele juridice, din a tate publică teritorială, privind lntre~nerea l" · _ .. ~:: i! 
căror activitate rezultă poluan~ de orice natură, a auto- pentru um uman unt • • ·~ ~ 
controlului de laborator in zone de protecţie sanitară; de :litata ~~ • oons ' . · . ,;~. ';1 ' 
g) depozitarea necontrolată (sau in afara locurilor spe- de tre P · .. .. "'-=··· . • 

. ·' 
'"':·~}?--
';\'' 
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LICĂ SĂMĂDĂU, PORECLIT ILIHT, A 
FOST UCIS PE DÂMBUL LUI PRE(UP 

.Moara cu noroc" este una dintre cele mai 
cunoscute nuvele ale lui Ioan Slavici, in care 
este _ viaţa ţăranilor din ţinutul 

li"-JJ,A.raoMui, in a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. Unul dintre personajele importante 
ale nuvelei este Lică Sămădăul; căpetenia 
porcarilor din regiune. _ 
. Stăpân ilegal al drumurilor de la Moara cu 
noroc, Sămădăul era un om lndrăzneţ şi 
năvalnie, rău şt răZbunător. Lipsit de scrupule, 
Lică a pus la cale cu sânge rece furtisaguri 
sau crime ingrozitoare .• Sângele 'cald". 
deveniae pentru el un fel ® boală care-I 

11-o'm"'" din când In când. · 
Până la urmă însă, ameninţat că va fi 

p<ins, Lică Sărnădăul ajunge să se slnucidă, 
strivindu-şl capul de tulpina unui stejar. 

. Astfel descrie Ioan Slavici starsitul porcaru-
lu~ in cu noroc·. Dar sunt voci care-
S>I$'1Jt)'c:ă mloar1ea Sămă<fi!iului a fost ana." 

· din Minişel, şpre exemplu, mai 
ale$ cei vârstrilt:l, isi amintesc că, in sat Lică 
era poreclit lhnţ. ~El avea aici trei «agenţi» 

il informau unde sunt porci multi. Insotit 
trei-patru oameni, Lică v9nea in 

Od'u"'"· făcea o turmă de porci şi o trecea 

pănă către viile lneulul. O ducea contelui 
Vermosy, care era bun prieten cu judecătorii 
din tinut", ne-a spus TEODOR TUDUR, un 
tărari de 79 de ani din Minisel. 
' .Odată, niste oamen'i de·ai nostri i-au 
urmărit si i-au prins. Au ajuns pe un deal unde 
un ţăran, pe nume Precup, săpa cu budacul. 
Dintr-o dată, numai ce s-a pomenit că trec 
gloanţele pe lângă el. Porcii s-au împrăştiat, 
iar oamenii au inceput să se ascundă. Toţi 
porcarii au supravieţuit, In afară de unul, care 
a fost omorât de Precup. Era tocmai Lică 
Sămădăul." 

Legenda spune că por;caru!' a fost dus in 
sat şi i s-a făcut autopsia. A venit şi soţia lui in 
Minişel. Se zice că 1-a căutat in palton, a găsit 
bani şi... i-a luat. 

După această· lntAmplare, Precup s-a 
ascuns câteva luni in pădure. S-a făcut şi o 
anchetă, dar până la urmă nu a pâţit nimic. 

Un lucru ţine vie şi azi legenda de la 
Minisel. De când Lică Sămădăul a fost ucis si 
pană in aceste zile, dealul pe care fapta a foot 
săvărşită este cunoscut in lumea sătenilor ca 
.Dâmbul lui Precup". 

Dlflftfl DOŢU 

11 A 1111 

·"DACA INTIU INTI\·0 l,RAVAUE 
, 'l,E I1\ (j(J ))(JRIU\1 Dl~ C1\P" 

Vasile Gale, din Apateu 
nr. 213, a găsit de cuviinţă 
ca după pensionara să se 
ocupe de creotterea ani
malelor. "După o viaţă de 
muncă la S.M.A. m-am gân
dit să-mi completez mica 
pensie cu venituri din vân ... 
zarea animalelor. Acu' patru 
ani am crescut •i ingră,at 
25 de porci. l-am vândut 
atunci cu 5.000 iel/kg, dar 
nu a rentat. De·atunci nu 
mai 1fn decât doi-trei porci 
pentru familie. Mai vând 
câte un porc cu 9.500 leilkg 
da' dacă mă pun 91 calculez 
cilt bag să-I cresc ies in 
pierdere. Aflat cu treabi In 
Arad, am Intrat Intr-o 
prăvălie să Iau un kil de 
salam. M-a luat cu dureri de 
capi Adică cum? Noi ţăranii 
vindem porcul cu 9.500 lei 
kllogramul şi salamul se 
vinde cu 50.000 -100.000 de 
lei/kgl Am ie9it fără sA 

cumpăr nmmc ... " 
dezamăgit 

Apateu. 
Vasile Gale consideră că 

preţul real de achiziţie al 
porcului de la crescători, ar 
trebui să fie de vreo 30.000 
lei/kg. Atunci. n·ar avea 

. nimic impotriva comer· 

clanţllor care vAnd salamul 
cu 100.000 lel/kg. El susţine 
că niciodată n-a fost mai 
scumpă carnea de viţel 
decât cea de porc. In 
prezent viţelul se vinde cu 
21.000·22.000 lei/kg. "Nu 
vreau să zic că pe vremea 
lui Ceauşescu a fost mal 
bine, d~r preţurile erau sta
bile. Asta ar trebui să facă 
guvernanţii noottri, să stabl· 
lizeze odată preţurile. 

Atunci ar fi bine 'i pentru 
noi fi pentru consumatori", 
a mal spus Gale. 

Pentru considenmtele de 
mal sus, săteanul din 
Apateu nu mai vrea să 
crească animale pentru vAn
zare. Se mulţumeşte să-•i 
lucreze cele două hectare 
de pământ cu doi cal 91 uU· 
lajele aferente. "Până când· 
or veni vremuri mai bune." 

FLO~IH TRUT 
Foto: $TEFflft HfiTYfiJ 

"' COSTUL LUC!WULOR ŞI 
Familia Sas este una dintre eele care îi aşteaptă eu bucurie 

Maria'' Moise Sas din Cum tot la fel de adevărat 
~Arand ~nt o familie care, este că cea mal mare parte 
ca şi n\ulte altele, s-a din aceşti bani se duc pe 

MOTOIUNEI "INGROAPA" 
MICD AGRICULTORI 

uit să se des· lucrările pentru cele trei 
:-;•.,c;ilni!~~l!l!i.c.!lltiolollllo8••·lllectare ti jumătate de 

de Este pllmlint, pet:are nici nu se 
_ · adevări!_t Că pensia, care le gindyc să-I bage In asocia
""'"··asigură uit_ venit ci<t peste 1fil. "Ne descurcăm cum ne 

-•o.ooo di-rel'pe luni!, li ajută Dumnezeu. Nu ne dă 
~ce să al~ă o viaţă mal nimeni nimic, dar din puţi· 

u,oară de<:lt ·a multor nul nostru dăm la toată 
~~lor. 

• 

in principal din singura fiică 
pe care o au, măritată In 

i Sebi,, şi din copiii acestora. 
.,Tot ceea ce facem, facem 
pentru fată şi pentru nepoţi. 
Care mai vin din când in 
cind să le dea baba ti 
m~u'", spun bătrân li. 

In rest, de cind se 'tiu a
au ocupat cu cre,terea ani
malelor. Nu de mult au dat 
trei vaci la abator, vaci pe 
cara inci nu au primit banii. 

, . 

ma 

Proprietară a 20 ha de teren agricol şi iucr'ănd in arendă Tncă 
60-80 ha, familia inginerului agronom lakob Cercei din Vănători 
încearcă an de en să lucreze ştiinţific pământul. Cu o experienţă de 
aproape 30 de ani in cjomeniu trebuie să-i dăm dreptate. Dar să-i 
ascullllm opiniile. 

.Am avut Iri ~U 1 O ani ~ satisfacţil "prin produc!ii agricole 
bune, dar ultimH doi ani au fost păguboşi. Explicaţiile meki sunt mu~ 
tiple. Pe plan local consider nefavorabilă calitatea slabă a terenului. 
Pentru producţii bune ar fi necesare peste 300 kilograme de 
îngrăşăminte la hectar. Canalele de scurgere a apelor pluvlale din 
zonă nu funcţionează datorită Hpsei lucrărilor de de<:olmatare şi 
debil8ior mari de apă din primo}vară. . 

juninci; două Iepe, 

Deşi poşadilm douil tractoare cu agregatele necesare si 
remorci pentru transport, pretul ce1or1a11e lucrări si costul motorinei 'n 
consider ridicat şi nefavorabil mai ales micilor teimleri. Apoi valorile 
mici la grău, secară, floarea-soarelui şi porumb nu permH decât o 
recuperare de 70% din preţul de cost. Pentru acest an apreciez că 
lucrările agricole la fiecare ha costă 3 mirroane. Cu productii de 
grâu de 2500-3000 kg şi 1400 kg la floare, munca nu-şi are roStut. 

porci şi păsări de curte. Cel 
800.000 lei ajung, pentru că, 
in afară de cheltuielile pen
tru pâmânt nu dau bani pen
tru aproape nimic. Chiar ti 
pâinea o coace Maria Sas. 
Este una dintre fal1"!~!!1e in 
care, incll, -;, dată pe săp
tllmânll ~• mllnAr.că pâine 
t;aldâ, de casă. 

lată de ce an de an ooi lucrăm tot mai puţin teren in arendă. 
'Apoi atacul de fomopsis la floarea-soarelui ne-a făcut să nu mai 
incercăm in acest an această cultură. Grâu am semănat puţin ,.; 
recolta a fost mică. . · ' r 

flft(fl BUGfiiUO 
Foto: VIOUL HUS(fl 

Doar. cultura de porumb ne mai da sperante de .căştig. Şi as 
i:onchide că fără subven~i serioase, dirade la 'producăti,ni in<frvi
duati şi nu la intermediari, agricultura româneaScă nu poate deYeni 
rentabilă şi roo rlpl!litiYă". 

' . 

este· punct 
vedere geografic, aflaodu-se undeva 
intre Tauţ şi Nadăş, Min~l este o 
localitate (Tncă) destul de populată. 
Majoritatea localnicilor o reprezintă 
însă bătrAnn. Iar una dinlre marile lor 
griji este sănătatea. 

Acest aspect al vietii lor a devenit 
in ultima perioadă de timp o ade
vărată problemă deoarece, atunci 
când sunt bolnavi, ei nu au CUi să se 
adreseze_. In sat nu este nici un dis
pansar ~i nici un cadru medical. 
Totusi, ir'l incinta scolii există două 
încăPen care rnceaică să suplinească 
absenţa cabinetului medical, dar de 
muH timp nu le-a mai, căh:at nimeni 
ptagul. . 

.De când s-au făcut listele acelea 

111 ~· ~~~~~2~4.~~~~~· pentru medicii de un an 
de zile), rHII]'\ mai văzut picior de dac· 
tor pe aici" - spuneau, necăjiti si 
revoltaţi. oamenii din sat. Atunci când 
au probleme cu sănătatea, ei sunt 
nevoiţi să-I caute cu disperare pe 
medicul din Nadăs, iar atunci când 
acesta nu e de găsit, pe cel din T aul 
Cu căt .căutările" sunt mai lungi, ru 
atAI situatia bolnavului devine mai 
sensibilă. ' · 

Localnicii care doresc să-si con
troleze tensiunea apelează cu 
incredere la serviciite unui .amator" 
dfn sat. Iar atunci când problemele 
sunt mai grave, solutia este urma
toarea: .Dacă n-avem 'doftor, merem 
1a vrăjitor, că din ăştia.;t'~An ocq.
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Desi sunt pasi bile de \ 
amenii de zeci de milioane -.. 

1 erede AUGUST B. PUST, direetor general pentru relaţii externe din statul Ohio 

DOAR TREI FIRME AU TRIMIS 
LISTEU CU ACTIVELE DISPON~BILE Aflat in Arad impreună cu 

alte personalităti ale vietii 
politice şi culturale' ale S.U.A., 
August B. Pust. director gene
ral pentru relatii externe ale 
statului Ohio, a prezentat o 
propunere de colaborare intre 
Ohio şi România. Despre 
acest parteneriat, dar si 
despre o posibilă colaborare 
intre firmele arădene cu cele 
din Ohio, am discutat cu 
August B. Pust, discuţie pe 
care o prezentăm in conti
nuare. 

- Aţi spus că Ohio are 
RomAnia ca partener din 
1991. In ce domenii se rea
lizează aceast.i colaborare? 

- Intr-adevăr, colaborarea 
noastră cu România a Tr.ceput 
in '91 şi de atunci ea se diver
sifică in mod continuu. 
Regiunile din Ohio, in special 
părţile nordice, unde sunt cele 
mai multe fabrici, sunt 
asemănătoare celor de aici. 
Vei. aveţi industrie metalurgică, 

produceţi oţel, aveţi industria 
constructoare de autoturisme, 
sunt transporturile ... Toate 
acestea se găsesc şi la noi. E, 
astfel, un parteneriat aproape 
innăscut. Eu sunt convins că 
se vor găsi noi domenii in care 
vom colabora si pe viitor. De la· 
comunitatea rOmânească din 
Ohio - statul unde sunt cei mai 
mulţi români din S.U.A. - am 
invăţat multe, de aceea eu 
cred că intre noi poate fi o 
colaborare solidă. 

- Ştiţi cumva dacă există 
firme arădene care cola
borează cu cele din Ohio? 

- Eu nu ştiu acest lucru, 
pentru că asta line mai mutt de 
directorul schimburilor inter
naţionale. Dar, in acest 
moment, nu căutăm in mod 
special o anumită zonă din 
RomAnia cu care să facem 
afaceri, ci cu intreaga ţară. 
Oricum, pot să spun că Ohio 
se aseamănă In mutte privinta 
cuAradul. 

Statele sunt prezente 
cu 66 de participări in soci
et.iţile arădene? 

- Cred acest lucru. 
Companiile americane gigant, 
ca Procter & Gamble, se des
curcă fără ajutor guvernamen
tal. Noi suntem aici să ajut.im 
mai mult pe firmele mici şi 
mijlocii care vor să ·aibă 
parteneri arădeni. 

-Cum lntenslfi· 

Dobânzile bancar-e~-in«dgoar.eda-11.09.1999 
Dobinda(% pe an) 

Suma mlnlmi (lei) 
Penoane fizice Penoaae juridice Denumirea 

bindl 
P~oane Pe noa ne 1• Pe termen de (luni) la h tennea de (luai) 

flzke juridice vedere 2 3 6 9 Il veden 1 2 3 6 9 Il 

Bankcoop lOO.OOO 15.000.000 10 50 50 SI 52 53 54 10 50 50 SI 52 S3 54 

BCR • 25.000.000 10 50 51 52 53 54 10 50 51 52 53 54 

BRD 1.000.008 • 10 50 51 51 53 54 55 10 50 SI 52 53 54 55 

Tnasllvoala JOI.UOO 15.000.000 18 49 . 51 51 50 46 18 44 . 48 46 45 -43 

B.LR. 300.000 15.000.000 10 51 51 51 53 53 53 1t 44 44 45 46 46 47 - 580.800 - 18 50 51 53 54 55 to 45 46 47 48 49 

B. Apitell 500.000 s.ooo.uoo It 51 55 53 55 11 48 49 50 51 52 

illl(~IIIII SI~ lTJNI)I~ -I~ll. •• IIIJ (~il 'l,il 

· In confonnltate cu deciziile fi instrucţiunile emise de Comisia Naţională a 
Valorilor Mob!IWe, ~rll Soc:letit'lor de Investitii Ananclare vor primi un 
cod confidenţial pe baza căruia vor putea tranzac:tiona ac:ţlu~:~lle deţinute. Acest 
cod are rolul de a asigura o pr114eetl& .tlclellli • proprletilll aC1k»narllor fi a 
tranzac11Uor derutate de ac:attla. · 

1nforma111 privind obţinerea codurilor conflden!fllle ale acţlonarllor SIF Banat 
Crifana de ia centrul de distribuire daschis de REGISCO SA In Arad pot fi 
obţinute fn Calea VlctDriel nr. 33-35 sau ia telefon 0571232.708. 

Eliberarea listei de coduri M va putea face fi printr-o sc:rts.re trimisi pe 
adresele: REGISCO SA, Bucun!fti, str. Figănlf nr. 25, sector 1 NU SIF Banat 
~na, Arad, Calea VIctoriei nr. 33-35, cu suportanla taxelor ~ de c:itre 
acţionari! SIF Banat Crifana. In acest caz, acţionari! vor primi lista confidenţlali 
printr-o scrisoare Inchisi personali sau printr-o scriaoare cu confinnare la 
primire. 

Recomandim acţlonarllor si nu solicite K8Stll liste decOt In momentul In 
care doresc si vlndi acţiunile pe care le deţin, si le pistreza cu griji fi si nu 
le instrăiMD. Dlvulgarea de citre acţionar a codului confidenfal poate lniMnl 
furtul acţiunilor deţinute ia Soe'edţMe de Investiţii Flnenclal8.. tmml 

1 1 

' 

carea colaborării Ohio
România, respectiv Ohio -
Arad? 

- Trebuie să găsim moda
lităţi de colaborare pe toate 
planurile, politic, economic, 
cultural. In anii' trecuti am avut 
doar legături poliiice, prin 
ambasadori sau consilieri. 
Colaborarea nu este numai 
responsabilitatea lor. Despre 
infiintarea Camerei de Comert 
româna-americane şi despre 
infră~rea dintre oraşe din Ohio 
cu orase romanesti, inclusiv 
Aradul, 'eu sunt foarte optimist. 
Pentru că astfel s-ar dezvolta 
rela~ile economice dintre noi. 

.Cred că este primul pas pe 
care ar trebui să:l facem. Pe 
.cei ce vor să facă afaceri, să-i 
lăsăm să facă asta. Noi ii 
putem ajuta, putem deschide 
porţile pentru cei care vor să 
facă afaceri ImpreunA, să 
devină parteneri. 

GE!nlnDEKnAP 
Foto: ~· 

Conform articolului 13 din Legea 13311999 (ce slimulează infi._ 
inţarea şi dezvoltarea IMM-urilor), societătile comerciale si compani- -
ile naţionale cu capital majoritar de stat. precum şi reglile'autooome, 
sunt obligate să stabilească şi să întocmească liste cuprinzând 
actiyele disponibile, in tennen de 60 de zile de la intrarea în • ."_,y ·-

a legii (ce a fost publicată în Monitorul Oficial la 23 iulie ,o,om -~
Aceste liste trebuie să cuprindă orice activ neutilizat de societatea 
cauză. intreprinderile mici şi mijlocii au acces la înc:hiriarJill!,-._!ii!oJ. 
cumpărarea acestor aclive disponibile şi beneficiază de o 
facilităţi la plata lor. . · . ·-

Societă~le comerciale şi 09in~ na~nal_!l ou~]<iri:-' 
tar de stat şi regiile autonome trebuie s§ trimită respectivele liste la 
Birourile de asistentă pentru constituirea si dezvoltarea societătilor 
comerciale din cadrul Camerelor de Come~. Industrie şi AgricultUră. 

listele cu aclivele disponibile sunt afisate la sediul Camerelor de 
comerţ Deşi - aşa cum prevede legea : toate societă~le în cauză 
ar fi trebuft deja să intoanească respectivele liste, doar 3"11r!iîe de. 
pe raza judeţului au trimis la C.C.I.A. Arad listele cu aclivele dispolli''c · 
bile. Acestea sunt afişate pe panoul din holul central al C.C.I.A. . • 

Cu toate că termenul de 60 de zile prevăzut de lege a expira~'· 
societă~le arădene cu capital majoritar de stat şi regiile autooorn8 
nu s-au grăbit să transmită la C.C.I.A. listele. Se pare că nici arnan
Zile enorme prevăzute de lege pentru sancţionarea acestei contra-
venţii, de la 75 milioa~. · 
firmele In cauză. 

Decizia Civilă nr. 69, pronuntată în sedinta 
publiCă din 21 iulie 1998, la alineatul 5, esie c:OO
semnat .S-a procedat la ascultarea sub prestare 
de jurământ a martorului Pasc Dimitrie, declaraţia 
dată fiind consemnată In procesul-verbal ataşat la 
dosar." 

probator, trebuia să coroboreze inscrisul 
semnătură privată cu declaraţia martorului-asis
tent, pentru a afla adevăratul raport juridic dintre 
părţi şi voinţe acestora la semnarea •IJiuill!l~lr'~ 
ce nu a făcut 

Precizez că In litigiu este aceSt com'aCI <lintrEI 
In Apelul Civil trimis de rri1ne Tribunalului din 

Arad, In 16 februarie 1998, luand Tn considerare 
şi depozlţia martorului, am arătat .Din declaraţie 
martorului Pasc Dimitrie rezuită că această sumă 
de bani nu mi-a predat<~ niciodată recJamantul, 
respectiv eu nu am contractat acest imprumut. 
Martorul anterior amintit a confirmat că acest 
angajament de plată l-am semnat pentru regle
mentarea situaţiei financiare dintre noi, prin 
retragerea soţiei reclamantului, PIRTEA MARIA, 
din S. C. Melina SRL., untle am fost asociaţi, iar 
suma de 50.000 DM a reprezentat o parte din 
contravaloarea părţilor sociale deţinute da 
aceasta la societate. 

noi ca persoane fizice şi nu ca asociaţi.:!~ .. ·; 
C.Melina SRL. ~ există o legătură foarte 
să irdre 1109818a. Uniltând Tn8ll ef"edele_.llui de 
imprumut la materialul probator admi{llstrat. con
sider că am dovedft că reclamantul nu mi-e 
aceşti bani şi in nu pot fi obilgl!t să 
restitui ce 

ŞI, in Del::lzi! 
decembrie 
Dosarul nr. 70:30/C/'19918 p;~~~.~~:~ 
Corhan şi judecător Ion ul 
alineatul 12, arati: . 

,.Aslfel, prima instanţli nu a abservat incidenţa 
dlsp. art. 1201 Cod Civil fi !63. şi 166 C. pr. 

lntrucât mOtivaţia In fapt '1' In drept a instanţei 
de fond constă in ert. 1584 Cod Civil, respectiv 
nerespectarea contraCtului de imprumut de către 
mine, consider că acest contract este lipsit de 

civilă .. .". -: . 
.NerespeCtAnd acesw dispozlţll, 

lnstanţi! a aentl~ală, 
Tn 29!!'c. oi: c. 

obiect. Din vreme ce rectamantulnu ·;.llt """tlafll"' ..... ~.·~· mutat nld o sumA de bani, eu nu a =:-:~.i:l~ 
lliSiitui nimic .. .". rie: 

de fond, cind a-analizat mBiarialul 

graniţa 
judeţele Arad şi Bekes din anul 
1995 sunt intr-o permanenti 
căutanl a posibilităţilor de dez· 
voltare socială şi economică 
comună. Există o bunA con
vieţuire i8loriCă şi o colaborare 
fructuoasă socio-economicli 
comuni irdre cele două judeţe. 
ln Regiunea transfrontalierii 
Arad-Bekes sunt cuprinse 12 
1ocaratăti din RomAnia (Nădlac. 
Pecica.' Şeltin. Semlac, Peregu • 
Mare, ~. Şofronea. Macea, 
Grăniceri, Zerlnd, Pilu, Curtia") "' 
bcelităţi din Ungaria (BaUooya, 
Domeghsza, Elek, Gyula, 
f<et.iCinteS. Ketegyuaza, Huna-
gola, Lăkăshaza. Medgyes· 
llaza, ~).Cola
borarea dintre localitltlil& cln 

părţi ale i se 
restrânge In prezent doar la 
activită~le privind trecerile de 
frontieră. Organizarea acestor 
localităti cu regiune bariSfronta
lieră aR. ca soop principal dez· 
voltarea legăturilor socio--eco
nomice. Din multitudinea de 
proiecte promovate de progra
mul PHARE..CSS de colaborare 
transfrontalier. proiectul prorrD
vat de primăriile din Curtici 'i 
lăkăshaza 'i lansat vineri 
dimineata la tntalnlrea primerilor 
români' '' maghiari,. la 
l..6l<ăshaZa. de8Gtlide nat pool
bUit.iţi de dezvottara a acestai 
regiuni. Proiectul este intitulat 
.Examinarea posibllit.iţHor de 
dezvcltare a ecooiOilliei şi tran&
portului In micro regiune trans
frontalien\ • Curtici l..iik61hsza". 

;:HUUIUI de i 
Tntocrnlt de firma eonstdllng -~ ... 
din Budapesta şi Revelator, 
lcglsticAdin Gyăr"' se referă la: 

• realizarea unul terminal 
ROLA la Lăkăshaza. pe tangl 
calea ferată intemaţionBIA exi&
tentă; mnstruirea unui punct de 
trecere frontieră rutieră Intre 
Curtlci fi L6kăshaza '' 
realizalaa2onei vamale liberala' 
Cwtici. 

AIA! la lucilrle In plen cAl .. 
pe secţiuni, primarii din cele 22 
de localităti au discutat pe mar• 
glnea aceSta proiecle. relieflnd 
Că lipsa banilor poa1a ft compen- . 
8lltă prin atr&gel88 lnveslitDrilor ' 
strAini cAt şi prin Implicarea 
financiară mal diR!Ciă a guver· _ 

nanţiklr. VIRGIL JIREGflll . 

... 
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CEEA CE ALTII AU ŞI NOI NU AVEM 

PUNETI-VĂ OCHII 
INVAI.OARE 

Ce nedreptate! Unii se nasc cu el 
si mor tot ~u el. Frumusete, 
1~teligenţă, putere, tot ceea ce suscită 
dorinta altora! Un dar al naturii, 
farme~l este o cheie care deschide 
toate portile. In familie, o mamă va 
spune, in~ariabil, acelaşi lucru: .lini 
iubesc toti copiii la fel". Dar va spune 
in şoaptă: .Nu ştiu d~ .ce, dar celui 
mic nu pot să,i refuz niciodată nimic". 
Ce are, in plus. faţă de ceilalţi? Are 

ceea ce priveşte şarmul, nu există 

divergenţe de opinii. Toată .,lumea 
. este de acord că cineva n are sau nu 

il are. 

nu o ştiu, dar admit asta după ce li se 
repetă de nenumărate ori. De fapt, cel 
sarmani isi exercită sarmul intr-un 
;"od foart~ discret. in' compensaţie, 
cei cărora le lipseşte se folosesc de o 
altă annă: seduc~a. Contrar farmecu
lui, care se manifestă involuntar, 
seducţia necesită un oarecare efort. 
Seducţia trebuie să manipuleze pen
tru a.:şi asigura puterea şi, uneori, 
pentru a-şi atinge scopul. Totodată. 
de seducţie te poţi apăra, dar 
farmecului nu i te poţi sustrage. Altă 

diferenţă: seducţie se poate pierde cu 
timpul. farmecul este atemporar şi 
rezistă la tot. Să cazi sub farmecul 
cuiva, inseamnă să fi smuls din reali
tate pentru a fi proiectat intr-o altă 
lume. Trebuie să ne temem de 
farmec? Pericolul nu este mare, o 
persoană incăntătoare este deseori o 
fiinţă interesantă, prea puţin avidă. 
Caaa ce caută, inainte de toate, este 
de a se fermeca pe_ sine. Un fel de 
artă de dragul artei. .. 

Orice formă ar avea ochii tăi, ii poti face să arate cel mai bine dacă 
vei folosi jocuri de numbre t;i lumini"', ne informează revista nWoman 
Worid". ' . * Ochii mici ' Pentru a le accentua forma si a-i face să arate mai 
mari, aplică o nuanţă deschisă de fard in scobitura pleoapei. Apoi 
foloseste o nuantă mai închisă pentru .unghiul intern şi pentru cel extern 
al ochiului. ' · ' · Farmecul este ceva nedefinit, şi 

totuşi atât de evident! 
Altă bizarerie: cei care au farmec 

"'"" ... llll!m~C.lncă de când ies de la mater
nitate, unii copii ii au pe cei mari la 
degetul lor mic. Şi o ţin tot aşa. până 
ajung bătrâni. O doamnă care atin
sese venerabila vârstă de 90 de ani 
era la fel <le fermecătoare ca la 20. 
-ce nedreptate flagrantă! Te naşti cu 
el. mori cu el, nici o morală puerilă şi 
nici o lege nu poate schimba caaa ce 
a d8t natura. Farmecul nu are nimic 
în comun cu frumuseţea. Un exemplu 

* Ochii prea depărtaţi - Pentru a-i .apropia" .trebuie să creezi 
Iluzia că distanta dintre ei este mai mică. Mai intăi, aplică o nuanţli 
deschisă pe intreaga pleoapă, până sub sprănceană. Apoi, folosind o 
nuantă mai inchisă, accentuează unghiul intern al .pleoapei, contopind 
cele două nuante. · feroce: frumoasa actrlţ6 Carole 

ci~~':'el are prea puţin farmec, deşi 
rriai mult decât frumoasA. Grata 

_Garbo nu avea. fl!,rmac, fn schimb 
Mariana .Dietrich - oare era şi fru
moasă? • deborda. Lucru straniu, In 

* Ochii prea adAnclţl tn orbita - Pentru a atenua acest defecl, 
foloseşte creionul dermatograf intr-o nuanţă inchisă pe conturul 
genelor, in jumătatea externă a pleoapei de sus şi de jos. Linia de· con
tur trebuie să crească dinspre centru spre unghiul extern. Apoi aplică o 
nuanţă deschisă de fard pe pleoape, peste creionul dermatograf, 'i 
estompează uşor in jumătatea externă a pleoapei. 

CUMSCÂPAM 
f, :<D,E PE.IE~ 

'P- , 

! < 

Studiile recente ale psihologilor ameri
cani au demonstrat câ o femeie se poate 
impune mai uşor in faţa persoanelor din 
anturajul său şl avansează tn carieră muH 
mai repede dacă are Incredere deplină tn 
forţele proprii şi nu 11e lasă demoralizată In 
fata diverselor piedici care i se ivesc in 
cale. Dacă vreţi să deveni~ o femeie rea
lizată pe toate planurile, care să se bucure 
de respectul ~ aprecierea celor din jur, tot 
ce trebuie sil face~ e să urma~ sfaturile de 

·r Petele de Cl!fH fi cacao a/e pot atace materialul. F/e 
, se scot 1nmulnd ţesătura In se spală cu apă c/edă fi 
f apă rece, mai mult timp, săpun, tie se umezesc, apoi 

· după câtil sa spală cu api, .se spală cu .. ,.. de /iimâle.. 
i ~- .. săpun _fi amon/ac, !'-cind Pete/a ma/ rezistente se ! · ·bine pata. Apoi, ţesatura n scot cu zeamă de lămâie 
l ~.·. . cu/ătefte cu apă rece. • fierbinte. Petele de fructe de 
·,-'·.....,..tele de Cfllll fi de mătase se 
~- ro1u sau alb spirt ameste-

tate cu in cantităţi maijos. , 
ţlnBnd de lapte de 1. FIJI entuziastii! Implicaţi-vă 1n orice 

aclivitate, indiferent că e vorba de profe
siune sau de viaţa personală, manifestând 
un interes maxim în legătură cu aceasta. 
Chiar dacă nu eunte~ lni~atoarea acestei 
adlvllill. .pur1aţHnli ca şi cum aţi fi; cei elin 
jur vor 'fi impresiona~ de tanacftiltea şi pu-

oală cu talc 
de vin Dacă 

· "'femeie Iti 
l·dtlii'efte o aRuetă perfecti, 

dar mai multe ape
lează la dieta, care nu dau 
Intotdeauna rezultatele 
a~teptate. Speciall,tll 
sus~n că puteţi slăbi firii 

ţin"!' o dletii, păstrln
greutetaa Ideali tot 
anului. .. ...."..,.. 
Ml~;caraa lnsearn

-- calorillor. De 
ori pa ailptiimlnii, a 

~1·-- :id ,._., sport, •• 
merge'ţl Jl8 joa, ciita 41 ~ 
minute. · ..__.... ..•..•. 
-••l•eater Uleiul, 
sosurile condimentata tre
buie al nu fie In cantttaae 
prea mare (maxim o lin
gurii la o maai). Nu 
exage ..... nici cu salamul, 
zahănd '1 briinza. Uleiul e 

mal bun crud, CII " untuL 
preparare •• alte• 

.• c--- moleculele griialm· 
favorizeazA dez

aubstanţelor 

neo-

';!;1;\:.'!~~:b~= :;..::,., . 
ca să 

• Petele 
l..J.;\",,,~,il de obicei 
~.iiiiu.6 Cele de pe 

terea dvs. de muncă. . 

se/asă si 

2. Nu vi văltaţl fi nu vll pllngeţl de 
mllil Chiar dacă aveti momente când nu 
vă simţiţi tocmai In torn1ă, fie din cauza unul 
discontOrt fizic, fie câ ati suferit un esec, 
nu-i lăsa~ pe ceilalţi să vBdă in ce stam de 
spirit sunte~. Procedând astfel, e posibil să 
stămlţi compasiunea celo~al~. dar acest 
,lucru nu-iva face să vă respecte mai muH. 

apoi locul se 
neofa//nă. • 

e~~~~~~~··:!ă. ro11e. t1a ii scot cu o 
de clor, 

limpezind pânza cu multă 
apă. • Petele de creion 
chimic dispar dacă ţesătura 
se inmoaie in spirt cald. 

3. Păatra~-vă calmul in orice situaţiei 
Dacă sunte~ pusă într-o situatie neplăcută 
care vă irită şi simti~ că sunte~ pe cale să 
vă pierdeţi cumpătul, lncercaV să nu vă 

mal bine 
ori pe zi, miel. 
Nu slirlfl micul 
dejun, fiindcă ajută organ-· 
lamul el InceapA ziua cu 
energia necesară. 

. MAaeafi laeetr 
Avantajul e dublu: vli 
simţiţi sătuli mal ....,.de 
'' UfUraţl dlgestla. 

Na ell•laaţl pAl
.... , P••WI• lălaoa1.11 .. ,1 cartofii! Acesta ali· 
menta absorb apa fi se 
măresc in volum, craAnd 
aenzaţla de sa~etelll. 

MAaeafl fraete dl· 
ale, olar •• --•••It 
ole ••••lir Sunt alimente 
bogate in zaharurl ti au 
multe calorii • 

.., ::!..~ln .. u811, 1dt•~• 
biuturlle alcoolice 
eliminarea griialmllor. 
Alcoolul ee transformi In 
griiaiml care sunt araa In 
locul celor deja existente 
In organism. In loc de 
Mcool, ba~ api mlneralil 

MAaeefl.....,_ 
ale! Aceata conţine lod, 
necesar pentru buna 
funcţionare a glandei 
tlrolde, care regleazil 
metabollsmul. Dacă nu vi 
place pe,tele, utilizaţi 
-lodati. 

. ' 

' . 
.Ingrediente (pentru 4 persoana): <4 pulpa de 

pul (cea 800 g), sare, 2 linguri de ulei, 112 dl bere, 
o linguriţă miere. Pentru umplut: 100 g costlţil atu
mată şi fiartă, 5 g unt sau margannA, o ceapă 
mică, 100 g ciuperci, 100 g ficat cte pul, 2 ouă 
fierle, 1 dl lapte, 3 felii de păine, o legătură de 
pătrunjel, piper, maioran sau alte condimenta 
după gust, 50 g caşcaval res, 1 ou. 

Mod da preparare: Se spalll pulpele, se 
sllrează şi se ridică cu grijii pielea da pe cerne. 
Se macină costiţa şi se prăjeşte 1n unt sau mar
garinil. Se rade ceapa, ciupercile fii flcetul se taie • 
cuburi şi se !năbuşll ln untul cu oosttţa, apoi sa 
lasă să se răcească. Se tale mArunt ou6te fierle~ 
feliile de pAine se inmoaie 1n lapte, se stcro, sa 
toacă mărunt pătrunjelul, sa rade caşcevalul şi sa 
amestecă bine toate lmpreună cu compoziţia de 
costlţil, ficat şi ciuperci călite, cu piP.,r, un ou şi 
condimenta. Se sAreazA doar dupl ce se 
amestecă bine. Se introduce cu grljll compozitia 
Intre piele şi carne, umplănd astfel pulpele, dupll 
care .se ooase cu ac fi aţă deachiZătura sau se 
prinde cu scobitori. Se aşază pulpele Intr-o oaiA 
unsă cu ulei, sa acoperă cu foile de aluminiu •i se 
Introduce In cuptor lnciilzlt, unde se Iasii la 
lnăbuşit la foc mic. Se amestecă berea cu 
mierea, se scoate folia de aluminiu, pulpele ae 
ung cu bere şi se lasă al H rumeneascii. Se 
eervesc cu carl!lfi fi lllllati. 

că o <lată cu aerul vă debal--lf de toată 
supărarea acumulată. . 

4. Nu vi reprlmaţl emoţiile! Veti 
câştiga stima celor din JUr şi ve~ sim~ eli 
sunteti mai apreciată decâ veti recunoaste 
câ v-8 fost greu, ori de eAte Ori a~ realiZat 

. ceva peste puterile dvs. 
5. Nu fi~ tlmldll Cănd discuta~ cu per

soane pe care nu le cunoa~te~ şi ~ne~ să 
faceţi o impresie bună asupra acestora, 
vorbiti tare şi răspicat, privindu-vă interiocu· 
torulln ochi. Nu ezita~ să vă sus~ne~ ideile 
şi să le nuanţaţi atunci când este cazul; 
pentru a vă pune cât mai bine In evidenţă 
creativitatea şi puterea de judecată. 

6. FI~ genaroasil Nu pregeta~ să le 
acorda~ aHora ajutor atunci când vă solicită 
acest lucru. De asemenea, demonstraţi câ 
·sunteti dispusă să le acordati sprijinul <lvs. 
celor afla~ 1n sltua~i critice fi face~ acest 
lucru din proprie iniţiativA, dar tan!l ostan
taţie. 
. 7. FIII propriul dva. an.t1 Dacii vreţi si! 
reu~iţi ~ câştiga~ respectul celor din jur si 
reputaţia de persoană autoritară, mai 1n!Ăi 
trebuie să fiii dvs. convinsă de acest lucru. 
Repetaţi-vă tn sinea <lvs. câ sunte~ o per
soană responsabilă, pe care se poate pune 
bază 1n orice Imprejurare. După acaaa, veti 
constata câ sunteţi capabilă să infrunta~ 
orice situa~e mai delicată " al rezolva~ 
orice problemă spinoasă. . 

SUFLEUDE 
DIJLCE m t::OMPOI' DE 

VIŞINE ' 
lngrecllenla pentru 6 pof111: 200 g lllrtii dulce, 

125 g frişcă. 4 linguri amidon alimentar, 3 ouă, 3 
linguri zeamă de lămăie, 50 g zahăr puctni, o jLJmăo 
- de linguriţă piper, un borcan de vifina 

Pntpararea: · 
Se incinge C\lptol\/1 la 200 de grade. Se tata _ 

cubuleţe bJrta dulce şi ee lncălzeşte cu !rip şi o 
fingură de amidon, pAnă sa formeazj o compoziţia · 
uniformă. Se lasă la răcit. 

Se separă glilbenuşu~le de alb~. Alb"'urila 
ae bat spumll cu o lingură de zeamA de lllmAie. Se 
amestecă gallbenuşurile cu 20 de grame de zah6r 
pudră. Se adaugă crema cu turlă dulce; o lingunl 
de zeamă de lămâie, piperul şi albuşurile. 

Se ung cu grăsime şasa forma pentru sufleu. 
Se presară cu 20 de grame de zahAr pudră. Sa 
toarnă 1n ele compoziţia. Se coc 30 de minute fntr. 
un vas plin cu apă. 

Se scurg v~inele. Se amestecă IUClll cu o fin. 
gură de zeamă de lămllle fi cu 3 lingu~ de amidon. 
Se fierbe, apoi se lncălzesc 1n acest lirop vtşinele. 

Sufleul se scoate din formă fi ea IIIIV8flll cu 
compot şi presărat cu zahAr pudril. · ·. 

. . 
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·STEAUA A INVINS, FARA STRĂlUCIRE, WEST PETROM-U 
WEST PETROM ARAD· STEAUA 0-1 [0-11 

Stadion Peclca. Teren bun. Tlnmp frumos. Spectatori: 4.500. A -
.,.,. Dănclulescu min. 28. f- la -rtii: 8·19. futuri .. ~ 4-
~0. Cornere: 4-4. , • ...,..,ii · West Petre•: Ţapoş-Agache, V. ·Arman, R. George, 
Munteanu (mln. 70 • Hărdălău), Lung, Sene, Salaj, Varga (mln. 62 • 
Mihail}, Botoş, Toder11ş (min. 46 • Ştefă/igii). Antr-er: Glanpio dat 
Monaco. Steaua: Tudor-Miu, BBclu, Iordache, Reghencampf, Linear, 
Rofu (min. 61 • Luca), Luţu, Duro, Ciocoiu, Diinciulescu. Anlr~er: 
Emarlch lenei. 

A erloitret lofne: S. Altmaver (Timişoara) • centru; 1. Spătaru 
(Timlfoara) şi M. Baudeanu (Braşov) • asistenţi. Olouruater IFJU': Ilie 
Puia (Oradea). c:.,.,.... ,........, Lung, Radu George şi V. Annan, rupectiv Luţu 
şi Reghencampf. - -

.luciitend IINCiulod: Ţapoş (West Petrom). 
Intr-o atmosferă de sărbătoare, echilibratA, dar in mln. 24 se va 

unicat pentru comuna Peclca, ieri consuma cea mal mare ocazia a 
după-amiază, arena West Petrom a gazdelor. Centrare Bolo,, lovitură 
fost gazda unei confruntări la de cap Lung fi bară, urla'ă situ

Inainte de pauză, Rotu lncearcă 
un lob peste Ţapo,, dar mingea 
trece puţin pe lângă poarta goală. 

La reluare, pe teren a existat 
practic o singură echipă, expe
rienţa fi valoarea Individuală a 
sjell,tilor spunândU·fl cuvântul; 
ŞI dacă nu era portarul Ţapo,, am 
fi consemnat un scor fiuvi11. Rând 
pe rând, portarul nostru a salvat 
situaţiile lui Linear (min. 47), Roşu 
(mln. 58), Luţu (min. 60) '' Ciocoiu 
(mln. 64), mlngi pe care scria 
.,gol". In min. 66, V. Arman faul
tează, vede "galben", dar Luţu, 
care •i·a făcut singur dreptate nu 
a fost sancţionat corespunzător. O 
altA fază controversată a venit in 
mln. 74, cllnd centrarea lnepui
zabilulul V. Arman intâlne,te mâna 
unul fundlf stelist dar conducă· prima vedere Inegală, 

intre "U" West 
Petrom Arad fi 
Steaua Bucure,tl, joc 
contând pentru "16". 
imile Cupei României 

~~~'lZ,......:-:::-ltc>rui jocului .nu 

Tuborg. 
Spre lauda ei, 

penal· 
cerut de un 

dlon intreg. 
lnalul este pe 

i contre in timp ce 

IDiinciulescu '' 
,jCio<:olu ratează -· dlvlzionara 

arădeani a dat 
replică peste attep-
tărl galonatel echipe prelungire, Radu 
-pregătite de Emerlch are golul 
lenei. Cu puţin mai egalizator "pe 
mult neroc (eli pe cap", dar trimite 
parcursullntâlnlrii am slab, pe lângă 
fost tare băftoşi), poartă, rislplnd o 
"petroliştll" arădeni şansă Incredibilă 
ar fi putut ajunge in de a duce meci-
prelungiri fi ... , poate~--~!i·;~~!!L•rlhl!.CI<rA~Stelltiini-miCJrllfshilgl&hll~iolfSA'potttJ!dll•i'.:-,;'~~ul in prelungiri. 
cine ştie. Una peste 

Partida a debutat firii alta, victorie pe 
aţle de gol, oare anlmi tribunele. . .._ lin --""'~ ·st 1-• bţl •""' obl•nultele minute de tatonare, ...,p "_,......, a • .. , o nuuo 

T Şi cum afa se intâmplă in fotba_l, 1 d u · hl · Steaua forţând inci din start. n a na uneJ ee pe care 'l•·a 
unrt ratează, alţii inscriu. FazA 11 d t 1 1 o ă 

După două ratări ala lui v n u scump p a ea. ac ar 
'şnur a Stelei in min. 28, mingea 1 1 • 1 t 1 f 1 

Dănclulescu (mln. 3) ti Baclu (mln. evo ua ' 1n camp ona a e , 
7), arădenll lfl arată ,,colţii" In circulă pe traseul Luţu-Baciu- "petrollştll" arădenl ar fi clasaţl 

Dilnclulescu, ultimul reluind ca la i f t 1 1 IV 
două rânduri. Mai intii, Varga li acum n run ea sere a -a a 

antrenament ti 0-1. Diviziei c. 
încearcă cu un voie pe Tudor, pen- · Replica West Petromulul vine 
tru ca apoi Todera• eli tuteze West Petromul a murit frumos, 

T In doar cinci minute, când Bene 1 SI 1 d rt in•elitor (mln. 10), fără a-1 sur- ar eaua merge ma apa e, 
T are o a'"'lune personală, incheiată conform a'teptărilor 

prinde pe portarul "mllltatllor". V' · 
cu un fUI reţinut greu de Tudor. """HIEL SCRIDOH 

Urmează o perioadă da joo mal .... 

IA-=PE:Q;C~I ~-~SAR~-:;.=:B~IT~07AR=:=;E~ 
-,-0-Al--=i:-=R=EG;;;;.....;;;;U=IA JJ1 ~ 

• Partida de Ieri de la Pecica, dintre ce spectatorii nu mal au răbdare. e 
.u· West Petrom şi Steaua Bucuresti a Steliştii intră pe gazon pentru a saluta· 
stamit un interes enorm in rândul iubitc:r publicul, Dănciulescu. şi Sabin Ilie. 
rilor de fotbal arădeni, care au luat cu lncepand să danseze in ritmurile 
asalt comuna arădeană şi neincc'ipă- muzicii populare. Emerich lem31 este 
toarea arenă .petrolistă". e Cu trei ore aplaudat de cei peste 4000 de spectS
Inainte de fluierul de inceput al partidei, tori. • Odată cu inceputul partidei, in Iri
coloane de spectatori şi maşini auJuat bună părerile au fost lmpăf1ite. Unii 
drumul stadionului. Puţine autovehicule . mergeau pe vtctoria la scor a Stelei, iar 
au reuşit să treacă de cordoanele de alţii sperau la o din 
Poliţie pentru a putea parca lânga SQI. ...-. 
dion. • Aici, la terasa restaurantului de rapid In primire de cei 
lângă teren, atmosferă· câmpenească. l·au .gratulat• cu toate invectivele şi 
Mici, bere, sucuri, seminţe, discuţii scandările posibile. Oricum de acelasi 
aprinse, pronosticurt realiste, sau ... ru tratament s-au bucurat si multi dintr& 
imaginaţie. • La ora 14,00 In spatele echipierii Stelei. • In finalul jocului, 
porţii din stânga. oficialei se aranjau ocazia lui Radu George a fost trăită' 
plăci de beton, formandu-se o tribună Intens in tribună, mulţi sperând la o 
improvizată "de toată frumusetea·". răsturnare de sH.uaţie'fn prelungiri. • 
După jumătate de oră incepe programul După incheierea jocului, lnghesulată 
artistic pregătit de organizatori, mare lân~ tribuna oficială, numeroşi 
.. Rapsozii Zărandului" împreună cu tineri şi in special tinere Tncercând să · 
nume indrăgite ale muzicii 'populare obţină un autograf din partea. jucatorilor 
incălzind asistenţa. e La ora 14,45 işi bucu~eni. inghesuială mare şi la coo
lace apariţia in stadion lotul .u· West lerinţa de presă, ţinută intr-o sală prae
Petrom-ului, in timp ce in tribune nu mai mică pentru numărul de jurnalişti 
poţi arunca un ac. ŞI spectatorii COf1ti. prezen~ la joc. • Aşadar, un eveniment 
nuă să vină. eLa zece minute după sportiv de ma~ pentru otaşul noe~. •4"' l 
sosirea gazdelor, un superb autocar care şi-a evul desfitturarea la Pecice, 
Mercedes educa lotul .militarilor' Tn ;r,. lntr-<1 ambianJă calmă In aceasta zonă 
cinte arenel. Aceştia sunt aşte~~ cu a ţării, specifică momentului şi cant• ~-~ .. "'1 
aplauze dar •1 cu flulerăturl. 1 laoo _ J!8ti!ll!;ld. 1'8, cei prezenţi la partidă. 
apariţia şi H~ Duckadam t1ntp · " ---: DfiCifiN "ftJMiffl 

Elm=e~r~ic~h~l~-~!·!:~~~~~~~~i Gianpio del Monaco (antrenor prin-

(BALAMUC lA MASA PRESEI) 
a-:.), .,A fost o partidA dpal "U" West Petroaa)t "Imi pare riu 
am dominat-o, aş spune, cu· atJtorltatto. pentru Iubitorii fotbalului din Arad ci nu 
Echipa gazdă a·demonstrat o ambiţie foarte am reutlt să ne calificăm mal departe. Am 
mare, aşa cum flecate echipă mal mică lntâlnlt o echipă puternică, cu un antrenor 
aratA in faţa unul adversar titrat. Am ratat renumit, dar am reuşit totuşi să menţinem 
numeroase ocazii, cu prea multă uşurinţă, un scor strâns. Mă bucur că a fost o 
însă victoria noastră nu poate fi pusă sub asemenea atmosferă la meci. Echipa noas
semnul indoielii. Ţin să menţionez că m-am tră are in continuare numeroase probleme, 
simţit foarte bine pe meleagurile natala, Iar conducerea clubului este la curent cu aces· 
ta Peclca am găsit o echipă '' o bazil tea ,r, In cit mal scurt timp, va trebui rezol· 
sportivă foarte bună pentru ce de-al_treilea vate.• 
•talon al fotbalului nostru•. DACIAH TODCIŢfl 

La .oficială" mare tnghesuisULd!l vipurl cu purtătorul de cuvllnt al West Pettomutul ŞI 
si filră invitatii. O tribună ad·hoc constituită, inţelegerea lui Mihai Şarlea, am mai gasit un 
plină ochi, multă lume bună, dar şi pu~n bala- loc pe primul rând al iiWIIilaiiiGr de •IIUe.,t~.Loi 
muc. Cel putin, la masa presei. cine venea unde ne-am exercitat meseria. 
primul lua loc, iar ceilalţi in picioare, ori pe O .bilă neagră" pentru organizatorii care 
terenul de joc. Chiar dacă am avut invilaţie 'i au acceplat la masa presei eAte doi .scriitori" 
am ajuns cu mai bine de o oră la sladion, nu de la acelasi cotidian, in timp ca allii au sia! 
am mai găsit nici un loc la masa presei, care pe unde au' apucat. La fel cum, şi aite perso-

era ocupată şi de câţiva colaboratori de la nalităti_ au luJaa~t~lo~c~i~:n:. ... -.:::~da:ro:·:rit~ă~s~u·r~·! 
aşa-zise ziare centrale, care, intre noi fie. - plusulul de lll 
vorba, nu prea au nici o legătură cu jocul de Pettom. 
fotbal. Totuşi, Gu sprijinul lui Bruno Blririger • D. SCIUDON 

0Jl~C,QM·:~~$1ll-rrJttTQQ~-A~I'JJ1MlllB~IVERS~lAJg,_~P.AI ___ c~--- ... --· 
Pentru .l~lefonişti~. ziua de astăzi este una nuare, ce ne-a spus antrenorul ŢârJea: "E greu de UTA. începând cu ora 18,30. Amabil, antrenorul olte- să fl8 cu noi. Pe de altă parte avem unele ...,,, .. ,_, 

istorică. G 1nţâlnllsc pe .• u· Craiova, una clirdre tele spus dacă po!J ori nu să-I baţi. La urma unnei e nilor, Emil Săndoi ne-a dat o scurtă declaraţie despre blem! de lot, jucători ca Stolean, S-
ma• galonate echipe din fotbalul românesc. . doar un joc fi lieeare e cu flns& ei. Scopul nostru meciul de Cupă, impotriva Telecon1ulu1. . ClaudJU. Nlculescu neputllnd face. deplasa~ea la 

Interesant e faptul că nu mai f'U1in de ci'ici - a fost si aducem la Arad o echipă de Divizia A şi "In primul rând trebuie să recunosc că nu 'tiu Arad, dJn cauza unor acclclen!ăn in mec1~1 cu 
deni au mai jucat Impotriva .Ştiinţet~. TMea. V!dac, om reu,R. Chiar dacă pierdem, ie,im cu fruntea mal nimic despre echipa arădeană 'i deci nu am Steaua. lntenjionez lnsă să aliniez ce~ ma1 bun 
ltviş, Gred şi Szel &-au mai blltut cu oltE.n;;_ Prlm1i trei sus. Sunt insi convins cA fiecare jucător lfl pregă!R in mod special această ln!Ainire. Vom "unsprezece pe care-I am la dispoziţie. Deci: 
au şi puţină istorie. Ţârlea a debutat-la Sportul dore'ta o carlftcare 1n "optimi", pentru că ar fl o incerca Insi să facem un joc mAcar la fal de bun Prunea·Miclău,, Vochin, Blltrtnu, Dr~gomir- . 
Studenţesc, acum 12 ani, intr-un joc In Băni&. A fOst performanţă extraordinară. 1-am simţit pe jucători cu cel din meciul cu Steaua, cănd nu am 'tiut să Dumitru, Papură, Crlstesc.u, Frls~neanu· 
un paS cu dreptul, deoarece .Mi\A" a lnsais, chiar de mal motivaţi in uHima săptâmână. Venea meciul ne apropiem victoria defi am fost mult superiori, Bărcăuan, Iorga Eu sunt opti!!'iSt In caii-
la pnma apariţia .• Sârbut" a .inchis" poarta UTA.ei, cu Universitatea, Inaintea căruia s•a Intercalat zic eu, faţ,li de echipa militară. Păcat că au fost ficării, însă nu trebuie ':'89hJată . 
Intr;> ~nţă a &ampionatului 72·73 ŞI 1-a ~titlul Jocul cu AutUI Brad. Şi s-a văzut, pentru că am acele două minute de coşmar din finalul meciului, Telecomulul, care va juca; sunt COI1YIIIS, 
CtaiDvel, 1n dauna lu1 Dlnamo, printr-un gol JnsafS de adus un punct. Vom face totul pentru victOrie. In care ,1-au pus serios smprenla pe moralul jucăto- vief!l sale". _ _ 
reg;etatul B~y., l~mplarea nefericită o are privinţa fonnaţiei, ea ar putea fi următoarea: Bota- nlor, fapt ce s-ar putea simţi In partida de măine. · In final să S(lUil8lll că meciul."" fi iid)IIJ8t de 
RiVTŞ~ din campionatut 93: 94, când a fost pus ,Jar>- U)vari, Gtad, Varga, S2Jel, Berar.()prescu, Annan, Dar, acest meci, fiind uriul de cupă, motivaţiile Biro {Medi"''). ajutat de asistenlli. Nk:Oiae Gngorescu 
derm la Stâng<!, lnsă Ovidru a marcat nu ma• puţin de , Rlvi$-Rus, Volocaru". . sunt mereu aftele şi am speranţa că elevii mei vor {Tmişoara) şi Zoltan Szekety {Bala Mal&)-~ bile-
patru golun. ~ datele pd>lemei sunt Puţin schlm- balege~a Universittţli Craiova a sosit, le~. In lăsa in spate problemele din campionat ti vpr !ului de inlrere va costa 15.000 de lei. • 
~- Doar .u ;oacă In ~ divizie, C&llalţi, ~- Arad, In jurul orelor 15,00 şi w cazat la hl:ltelul J>arr;". aborda partida cu maximă concentrare. Oricum, LE0 SFARfl 
sam, evoluâ~ In .c-. La Cr310V8 sunt probleme, 111r Dut>A masa de prMz şi odihna de duj)ll-amlază, jucă- In momentul de faţă, singurul l~cru care ne (flUH MHERJE 
Teleccm va Jncert:a să. profite de ele'. latA, In conti- torn au efectuat un antrenament pe stadionul - norocul sper ca mă1ne Dumnezeu · 

,. 

'.·:..,_ ·.· 1 .. _ 

...::.~-
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Delegaţia echipei Steaua Bucureşti a sosit la Arad, pentru per
- de cupă cu .,U" West Petrom, luni, la orele prănzului. La pupn 
timp după cazare, l--am abordat pentru un interviu pe antrenorul 
principal al echipei militare, .EMEIUCB lENEI. arădean la origine, 
care cu amabilitate a răspuns intrebărilor noash. 

- Domnule lenei, pentru există si urcusuri .şi coborâ.şuri. 
cum abordează Acum doi an'i. la Steaua s-a 

o partidă de cupă cu o fncheiat un ciclu încărcat cu per-
echipă de Divizia C? . formante deosebite. A fnceput 

- Suntem un club care are un prOces de întineri re a 
de respectat un blazon de echipei, care Tncă nu a dat ma
renume. Abordăm fiecare par-. deie scontate. Tnsă există 
tidă cu maximă seriozitate. Deşi semne că se va reuşi acest 
avem un program încărcat, . lucru. Să nu uităm că media 
vineri, jucăm in campionat cu echipei noastre este de 23 de 
Astr;l, iar marţi avem returul de ani, doar Belodedici şi Lăcătuş 
,Cupa UEFA la Linz, nu putem putand fi numiţi .veterani". 
să jucăm cu mai pu~nă seriozi- - Steaua este singura 

1 nici o partidă. Am conside- echipă din Divizia A fără un 

~~~i~nt~o~:~tdi3e~~a~una că cRele do~ă spobn
1
sor pe trlcouri. 1 E1xlst1 ă , · din omâma, pro eme manager a e a 

1 si cupa, trebuie club? 
"h''""'"'" la iei. Nu degeabâ" ·· · - Tntr-adevăr este o sttua~e 
5>teaua are în. palmares Gale rar Tntalnită. Sperăm ca în cel 

multe titluri şi cupe. mai scurt timp aceste neajunsuri 
- După ce a c~.ştlgat de să fie remediate. Problema 

şase ori titlul de campioană, financiară primează în fotbalul 
fn ultimii doi ani Steaua a de astăzi. Cluburi ca Dinamo .şi 
inregistrat un racul, nereu- Rapid, care au reuşit să-şi 
'Ind să se menţină in lupta rezolve baza financiară, au ventt 
pentru supremaţie. Care ar fi Puternic din urmă, reuşind să se 
cauzele acestui "con de impună in fotbalul nostru, in 
umbri"? · ultimele sezoane. 

- In viaţ>l unei mari echipe ~ Aceste probleme se 
reflectă şi Tn va-

. -~·~<- "·"· . , loa~ai~t~~~:ies. 
_/ Eu am dorit' să TI 
V') ' . . . o(; ' L ~ ~ • aduc la Steaua pe 
). -. · 4~." ~ It- Mutu şi Lăcustă, 

' ~ '>(, ,/ _ t .., dar preţul cerut de 
l""t/1 ..... _ F. C. Argeş. iar mai 

-.,. ~ .l. _ ~ , c- apoi de Gigi Neţoiu 
----~ pentru Mutu a fost /)'4? · prea mare pentru 

··,.-'' ?,' W'• .._, V.,.A )') . ./ ,. puterea noastră r 77 ~ "-- financiară, iar Tn 
cazul lui Lăcustă 

lrn)O&'·--'::JE;~!IJIIIll!!,~'~~~~~,,j cei de la Tiraspol 
~·-· ăil" tergiversat 

blema plă~lor. -

Oricum această tânără echipă 
pe care o avem,· are poten~al şi 
eu sunt de părere că in curând n 
vor exploata in teren. 

- Domnule lenei, mal 
menţineţi legătura cu fostul 
dumneavoastră elev, arădea-
nul Helmuth Duckadam? 

- Această venire la Arad 
este un bun prilej de a-1 revedea 
pe Helmuth, cu care, de altfel, 
rn-am mai lntâlnit şi la 
Bucureşti. Menţin legătura cu 
majoritatea foştilor mei elevi, cu 
Boloni In Franta, cu Stoica la 
Bruxelles, cu 'Bălan la Baia 
Mare, cu Piţurcă, cu Balint sau 
cu Bărbulescu. 

- O ultimă intrebare. Ce 
părere aveţi de actuala echipă 
aUTA-.1? 

- Sincer, nu cunosc echipa, 
dar mă bucură faptul că UTA 
luptă pentru promovare, pentru 
a reveni acolo unde fi este locul. 
Ar fi o mândrie pentru Intreg 
Ardealul. 

- Vă mulţumim pentru IIm-
put acordati 

··T: DACIAnTO~A 
DAniEL SCill n 

S.C. '* r *1_.v_.- ~,-~-d-. :"'-""~"'"' -- DAEWOO -
~,FRANCKMAR" ~r~ AUTOMO!IIlE 

· · · ARAD . · ROMANIA 
DEAI.ER AUTORIZAT 

~"""'. 'ff ,_ · ..... Str. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179 

Vă oferă autoturisme din gama DAEWOO 
"< i_n .. cele...rpai atractive conditii: · . 

. -~. -~. . - ' . 

-NUBIRA lEGANZA, MATIZ. 
MUSOO, KORANDO, CIElO, 

TICO, DAMAS, lUBLIN, AVIA 
~,-: Se pot cumpăra in rate !flleaslng cu avans de 20%. .·· · ' · . 

'" • se asiguri service in perioada de garanţie !fi post garanţie. · •. : .. · 
· ... Dispunem de service modern cu dotare de specialitate !fi per&onal cufnaltă 

. _J,P~~·,.-:i·~: . .'. . . ~--· 

. r . 

1 

. ~·- :• ;_ 

_, .... ····, ... 
a;-

! 
·-·.-~ 

tl li·', • BRONZ ARADEAN, 
LA BALCANIADĂ 

Tn perioada 17-19 septembrie, la Belgrad s-au desfăşurat 
Campionatele Balcanice de judo pentru junio~. Andor Minodor (CSŞ 
Gloria) a obţinut medalia de bronz la ~tegona + 78 kg, fiind pregătit 
de antrenorul Mihai Telechi. Un alt sportiv al clubului, Norbert Ojică 
( 46 kg; antrenor Alin Moţ) s-a clasat pe locul 5. 

Liga Suporterilor echipei F.C. 

B.C. ICIM ARAD 

• "U" CLUJ 

UTA organizează excursie cu 
. autocarui la Craiova, In data de 
25.09.1999, pentru partida 
Electro Bere - F.C. UTA. Preţul 
40.000 lei. Locuri limitate. 

14,p0, la Dumitru Bocioacă str. 
Mărăşeşti 18-20 intre orele 8,00-
16,00 şi str. Ioan Sava nr. 9 intre 
orele 16,00-21,00, telefon 
251521. Se mai fac inscrieri la 
dl. Armas Ioan telefon 
0921447779.' 

t~$i;h<Jt feminin dlntf1ili 
/CIM Arad fi Unilfer~ 

Cluj, co•ntaln4l 

Plecarea va avea loc din faţa 
stadionului UTA ln data de 
25.09.1999, orele 0,00. Inscrieri 
pănă vineri 24.09.1999, orele 

· · Sunt consideraV lnscrişi pen
tru excursie cei care au achitat 
contravaloarea acesteia. 

V 

lg!l~ .. §~!!~l STARUINTA DOROBANTI 
. • ŞOIMD ŞIMAND 1·2 (o-o) 

Au marcat: Gulyaş - min. 89 respectiv A. Rusu 
- min. 46 şi Uga- min. 74. 

Dorobanţi: Torni- Erijei, Miklos, Covaci, Bokor, 
Verba, Gotjo, Levai, Horvath, Lăcătuş, Gulyaş. 
Şlmand: Cordoş- Momăilă, Constantinescu, Tang, 
Cohan, Cazan, Macioca. Magar, Liga, Haloş, 
Dema. Au mal jucat: A. Rus. Hanţ. F. Rusu . 

Au arbitrat: T. Enoiu - 1. Marta şi S. Pantiş. 
Observator A.J.F.: S. Bâlăşescu. 

Rezulla' le etapei a Vllk 
Oiimpia Bârzava-Şiriana Şiria 3-3; !nainte 

Sânmartin-Recolta Apateu 0-1; Unirea Sântana-
Victoria Felnac 2-3; Stăruinţa Dorobanţi-Şoimii 
Şimand 1-2; A.S. Vladimirescu-Vittorul Şepreuş 4-
1; Armonia lneu-I.C.R.T.i. 2-1; Dinamo Zărand-
Tnfrăţirea lartoşu 1-2; Flacăra Ţipari-Victoria 
Zăbrani 3-{) (f. j.). 

Partida Voinţa Semiac-Unlrea Şeitin s-a Intre-
rupt In minutul 63, datorită unei incăierări generale 
Intre jucatorii celor două formatii. Rezultatul până la 
acel moment era de 1-0, In favoarea echipei· 
gazdă. 

DE CONSTRUCTII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

Iaala grasimile • SOBE 
TERACOTĂ • UŞI 

" FERESTRE • BITUM 
• CARTON ASFALTAT 
·:. .. -

;'>··~ 

1, Felnac 8 6 
· 2. Şlria 8 5 

3,A, lneu 8 5 

4. Şlmand 8 5 

5. Sântana 8 5 
·· 6. Vladimirescu 8 6 
7. Apateu 8 5 

8.1.C.R.T.I. 8 4 
9. Şepreuf 8 4 
10. Şeitin 7 4 
11. Birzava 11 3 

12. Dorobanţi 8 2 

13.1ratoşu 8 3 

14.SAIIUil'li • 8 2 

15.Zărand 8 2 

16. Semlac 7 2 

17. Zăbranl ·8 1 

18. Ţlpari 8 1 

o 2 26-12 18 (+6) 

2 1 29-10 17 (+8) 

2 1 16-8 17 (+2). 

1 2 19-15 16 (+4) 

o 3 19-16 15 (+3) 

o 3 13-10 15 (O) 
o 3 18-21 15 (+3) 

1 3 17-11 13 (+1) 

1 3 20.21 13 (+1) 

o 3 17-18 12 (+3) 

2 3 21-21 11 (-1) 

3 3 16-10 9 (-3) 

o 5 13-19 9 (O) 
1 5 17-1li 7 (-5) 

1 5 16-22 7 (-5) 

o 5 9-16 6 (-3) 

o 17-22 3 (·9) 
o 7 6-29 3 (-12) 

"' 

INSTALATII SANITARE: ·BRESlE~ FAJJUrri 
.. :j•. · • OBIECTE SANI'rABE 

· ·•. ;".Preţuri promoţîonar. in prima lunci a vânzări 
· . .".Adaos eomereitd minim 

=· . 

AL ... E INFORMATII · .··· 
LA ... ELEFONUL 2&8088. 

Program zilnic: 8,00 - 16,00 
sâmbătă: 8,00 • 13,00 , 

:;;,;·: 

' .. 

·j 
• ... 

.:'"' 
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. S. C. ITA 
A 

ROJI!WASRL, 
SATUMARE 

. ARCOMMAT 
GRUPS.A. 

-...... - 29XIN!It. Rtmlia 
St ~ lqa ~~:lUT 

. il.far. 004057281179,004057276333 

dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 

PUBUCJTAT.E 

t1 

l*~ ;ur )', .'.' i 

Telefon: 
,, ;} .·· 057 - 256.243' ... 

Wnde ~[leţ de [tOducătoc 
ECHIPAMENT DE PROTEC!IE --~ placă-~~rmală 12,5 mm ··~···~-3,9DM/mp 

'CIZME '\lANUSI' PELERINE 'SOWUR, ' ' 
'COVOARE PVC 'MATERIAl pr PRELATE' 

ţ; 

'"'" perete despărţitor ·1 Ocm 't .· 

ARTICOLE TEHNICE DHI CAUCIUC ŞI PVC 
, pe structură metalică .~ ••••••• ~ ••••• 14DM/mp 

· •. 'FIRE ''TUBURI 'FURTUNE 'CHEOERE ' -• 
'FOUE POUPROPilENA 

.. <. tavan fals pe structură· .'".". 
~~--!Uetalică~ ... ~·.;~~\ ••••• ~ •••• : ••• ~~-···t~~tlDM/mp 

ETICHETE AUTOCOLANTE 
BENZi ADEZIVE 

,.ţa __ ,.,.~~-·-p-.·· re· ·-tun' ·-~le"nu'm"···c···lu_._d, ~,,. ,";ţl"t.r· ~{~ 
(h' . ' '•. '• ' ' ' J. \{fi«}><1l-î\\' '··· 
>i-;:~<·. _ .. ţ, ·,', ' ~. '"". > - \- . - ;~;:, ;ţ·- .. ::J;··&'~ 

e SEIFURf 

eAPARATEDE 
NUMĂRAT BANI 

e DETECTOARE DE 
BANCNOTE FALSE 

VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI 
VOPSELE, UNELTE SI ACCESORII DE . 

· VOPSIT DIN IMPORT 
• vopsele lavabile pentiu faţade şi interior, 800 nuanţe 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lerfm şi metal- 1000 nuanţe · 
VAPOREX (soluţie pentru pereţi cu igrasie) 

OFERTA LUND: 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360.000 lei 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron 
Constantinescu) TELEFON 210676; 

PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30. 
, SÂMBĂTĂ 9,00-12,00 

';._•, 

.· •· 

_ Achiziţionează de la populaţie şi de la societăţi, cereale 
din recolta anului 1999, după cum urmează:_ 

ORZ 
GRÂU FURAJER 

1.100 lellkg 
1.100 lei/kg 
1.350 lei/kg GRÂU DE PANIFtCAŢIE' 

PORUMB 
FLOAREA- SOARELUI 

1,015 tellkg + 151ellkg TRSP 
2.000 leilkg , . 

La acest preţ se adaugă TV A pentru societăţi. 

RECEPŢIA: Baza FNC Arad, str. Turciei nr. I 
Orar: 8-20 zilnic 

Telefon: OS7.27I7I2 

Firma livrează in avans seminţe de gi'au, orz, arwelope şi 
ingrăsăminte cu plata in porumb boabe. De asemenea, 
livrează pentru recoltatul porumbului motorină, tnainte~de 
inceperea-lucrărilor. iNGRĂŞĂMDi'TEr 

AZOTAT DE AMONIU 34,5% = 100.000 lei/sac de 50 kg 
COMPLEXE NPK 20.20.0 = 150.000 lei/sac de 50 kg 
COMPLEXE NPK 22.13.0 = 150.000 lei/sac de 50 kg 
COMPLEXE NPK 15.15.15 = 150.000 lei/sac de 50 kg 
Plata pentru cereale se face in 30 de zile bancare de la 

data livrării respectiv facturării. 
. USTA DE PRETUIU PENTRU SEloiDIŢE 
1) ORZ- SOIUL PRECOCE- ELITA= 2.485 lei+ 
TVA 22% 420 TONE 
2) GRÂU: FLAMURA · . It = 800 TONE 

ALEX · ELITA z 300 TONE 
ALEX 11 • 200 TONE 

... · . DROPIA ELITA. = 2.200 TONE 
TRANSILVANIA 11 • 600 TONE 
ARIEŞAN 11 = 400 TONE 

..., ' ARI EŞAN , ELITA . = 200 TONE 
DROPIA 11 • 300 TONE 

Pret subventionat: 11 = 2.270 + TVA 11% 
. ' ' ELITA= 2.475 + TVA 11% 

•. Semintele sunt analizate, tratate si ambalate, cu buletin 
roşu. ' t. ' · • ' 

...._-_._. 
. . . .. 
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UNIVERSITATEA· 
DE VEST "VASILE 
GOWIS" ARAD· 

' FIUAIA SEBIS 
ORGANIZEAZA ' 

la următoarele forme de învăţământ superior 

Organizează .examenul de admitere pe baza a două 
probe şi anume: 

• un test !Jnlă de o;~~~~~~~j;~ Istoria 
României şi Limba română (! 

• un test de inteligenţă 
Forma de Tnvăţământ : F. F, 
Durata de şcolarizare: 5 ani 

COLEGIUL UNIVERSITAR .., .., 

DE ASISTENTA SOCIALA 
Organizează examenul de admitere pe baza a două 

probe şi anume: · •. 

e un test grilă de cunoştinţe generale de psihologie 

şi filosofie; -·'l: ~ .. -.... ,_,~ .. '-~-

• un test de inteligenţă ~'f.····~ 
,)?u!'CIII!Jie .. ,Ş< coilil~~~~ 

COLEGIUL UNIVERSITAR 
DE MARKETING ÎN 
ŞI ACTIVITĂTI HOTEtiERE 
Organizează examenul de admitere pe baza a uvu'a...-tr 

pro:~n test grilă ~:c~~~ştiriţe oer1er.ole.~·~:~t;;~1-·~ 
tică (algebră şi-an;EIIl<:~ Jlll!i!,~ 
economie politică sau geografie; 

e un test de inteligenţă . - " 
Durata de şcolarizare:.3 ani ':'' ~ -< ·' 

COLEGIUL UNIVERSlfAR DE 
FINANŢE-CONTABILI!' ATE 

~"'".,.:::: . ŞI 
. Examenul constă din două probe: 

e un test grilă de cunostinte generale de materna-' . . .. 
tică (algebră şi analiză ma 
economie politică sau geografie; · """ · 

• un test de inteligenţă - ·" · · 
! 

Durata de ~arizare: 3 ani 

. INFORMA'fll 
Universitatea de Vest .. Vasile Goldh;" Arad : 

Filiala Sebiş. telefon 057-422083; 057-422008; 

fax: 057-422083 • , 

Adresă: Sebiş. Bd. Victoriei nr. 10 ·;":;~" 
Pe perioada examenelor se asigură cazare la 

Hotelul Studenţesc Sebilp, Bd. Vicloriel nr. 12. ·. ,· 
Masa se asigură la Cantina studenţească~pen· 

slune, dl_n Bd. Victoriei nr. 4. 
(973978} 

. ···-

. ·"· . . . ., .. 

1 • 



Miercuri, 22 septembrie 1999 

distribuitor al produselor J~-~ 
PHILIP MORRIS, TUBORG, KNORR, • 
wiuaăaL 

Ceria1'"' • studii madli 
+ abilitate în comunicare 
+ experienlă in vânzări 
+ pennis de conducere 

•oJI'EBĂo 
.., salariu motivant; .., posibilitatea de a lucra Intr.~""·" 

echipă dinamicli fi profesionislă 
C. V.-urile se depun la sediul societăţii din str. 

COnstantin Bnincoveanu 63-65 Arad. 

PUBUCITATE 

~ /INFINITILACTATE/ 
Producător de produse 

lactate·brânzeturi 

Caută DISTRffiUITOR J:NTERESAT 
pentru distribuţia produselor lactate în 
municipiu 'i judeţ. 

Pentru informaţii la telefon: 057-231271-
persoană de contact d-şoara Perva. 

(973975) 
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-•1 Revolall•l ar. 81 (lângă ,..._STORU.") 

OIUjANIZI~AZA +- Nunţi, b-ebe~ mese festive 
La preţuri deosebit de avantajoase. 
Vă punem la dispoziţie săli de: 

. 1 00: 30 si 20 Jocuri. 

.. Vă rogăm să vă anunţaţi din 
timp pentru programarcz. 

la telefon 

Aradenl! 
· + Doriti o tâmplărie modernă 
. . ' 

Centrul teritorial de pregătire 
in informatică 

organl;;auu:A unnitoarele cursuri 

pentru easa dvs.'!. ..,, ~r. utHttare Windows 98 (lnlflere) uttiJzare PC In BtrotlcA 

·'+ Preferaţi ea aeeastă tâm 
plărie PVC eu stielă termopan 
fie de· ealitate si din import'! ' . 

Programat 22.09.99 dimineaţa 

01.11.99 după masa 

(NC,WORD.EXCEL,FOXPRO) 
Programat: 2:7.09.99 după masa 

Utilizare WORD 
P109rarnat: 23.11 .99 _dupa masa 

Alte cursuri: Excet .. Fox.pro, 
Accaaa_ Viaua1 Baatc. Autocadt 

Cursuri la cerere 
. ·---~-. ,_;~ ,..,-. .--._:·-_;,. 

. -:":"·:. 

Apelati la: dlr calilicHre in meseriile: 

'fli'OII'"'""""""'Icallldo gos!U>o(-~·· 
-~ ......... 
oper®r 

Diplomele sunt eliberate cu avizul MINISTERULUriNVATĂMÂNTULUI 
Se acordă reduceri pentru; elevi, sluden~. şomeri 'li la cumpărarea calcuatoanilor BB 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 

/·, UŞI. FERESTRE CU .,_ 
ICLĂ~TERMOPArt! .... 

Anunţă participanţii la acest concurs că în Arad s-au 
câştiga! premii in valoare de 287.000.000 lei la partida 
din 19 09 99 din ca<e: 675 de câstigători LINIE si 
BINGO, in valoare de 135 000.000 'lei, 3 autoturism'e 

.. ,DACIA şi un premiu de 5.000.000 lei. Câştigătorii de 
LINIE şi BINGO sunt rugaţi a se prezenta cu biletele 
LINIE 721. iar BING.O 935 şi 616 la sediul·din Arad. 
Calea .Aurel Vlaicu, bloc 226, in zilele de marti, miercuo·i 

__ .:;'-: 

Anulează li~itatia 

programată pentru 
data de 27.09.1999, 
pentru activ Magazin 
Comercial Arad, 
Piaţa Spitalului, bloc 
H, urmare a. aplicării 
prevederilor Legii 
133/1999. 

.... · '~· . 

/-

. ' 

·saujoi •. intre orele 10.30-17,00. ' 

Informatii la 094-175929. 
. ' LUCIAN FL~ 

Coordonator "BINGO EUROPA' 

Primeşte înscrieri pentru Co 
versitar cu taxă la specializările: 

+ econOIIiic .. • 'textil .. ; ., . ,, ' 

+ industrie alimentară, alimen
taţie publică ~ turism 

până la data de 27 septembrie 1999 
Admiterea se face pe baza diplomei 

de absolvire a cursurilor postliceale 
sau/şi mediei examenului de bacalaure
at. 

Informaţii suplimentare la telefon 
250389 sau secretariatul Facultăţii din 
Calea Aurel Vlaicu nr.·43. 

. ---- ....... --

CONSILIUL LOCAL Al 
, MUNICIPIULUI ARAD 

... 
eu sediul în municipiul Arad, 

Bd. Revoluţiei ar. 7S 

Organizează in data de 6.10.1999, ora 11. liclta~e pub
licli pentru vânzarea următoarelor terenuri: 

1) Suprafaţa de 15.000 m. p., In vederea realizării unui 
spaţiu comercial • supermarket. 

2) Suprafaţa de 5.000 m. p., In vederea realizării unor 
construcţii- in domeniul industriei alimentare (conservarea 
unor produse din carne şi producere de adaosuri pentru 
mâncliruri şi supe). 

Caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanti pot fi 
studiate la sediul Primăriei Municipiului Arad, Bd. Revolutiei 
nr. 75, camera 15, incepând cu data de 22.09.1999. ' 

La licitaţie se pot inscrie persoane juridice romane, cu 
sediul social in Arad. , 

Ofertele se pot depune in perioada 27.09001.10.1999, 
ora 12, la Primăria Municipiului Arad. camera 15.· · 

Primar, . 

. :'' ':,>, · .. : '; ' ';·-· <' ' ' ' • :" '.· · .. ' ; .. '', ·_ ·:.' • .. ·: ••• -.. ·._ .. ~: :·-·_, _- _- '-' • ·-·""~ 

"'a1ato1bwte· tip. """' 0 US· · · · .. · .R. 0. .,..,. • . · dt S. C. COMPANIA 
DE TRANSPORT 

PUBLIC S. A. ARAD 
Calea Victoriei nr. 35-37 

l 

... ., ,~_ 

·~ · ......._ . t . , ,.._, api"04i 
\bate Ja casare prin HCJ nr.•6$/3:1..08.J:9"' . ·. • 
'oâJele de 23,27 "30.09.99, orele · · .·· 

Relaţii . suplimentar"' tellef·oll···~u'.i~:U~''in1 
D~IJS• '1:39 • Serviciul tehnic. ... 

' 

'· 

'J 
-:' 

.... ' 



•. 

,,·, 
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ANIVERSĂRI ~~ 

.LA MUL]l ANII" multă
fi lorlcire,lie MIHUŢA ALEXANDRU. 
Cu drag AnL (28743) 

VâOO Q81S00iefă, conloft 1, el Il, preţ 
8.000 DM. str. srnJoniei.lnfunnaţii lele
bl 092.626.185. (28706) 

Vand Q8ISOOielă oenlrai, str. Lucian 
r~rinformalii- 09ll.621.968. 

Vand a-o camon!, bl. 72, 
se. A. ap. 18, Ala, 10.500 DM. Telelon 
257851. (28529) 

Vând garsonieră, bl. 231, et. IV._ 
lnbmaţii la 1elel'on 265113. (28532) 

Vând garsonieră parter, bl. 1G, 
FOI1una. Telefon 246993. (28565) 

Vând urgent garsonieră, parter, 
Mlcălaca, 8.300 DM, (negociabil) sau 
8.800 DM (mobiat). Telelon 2491l06. 
{28497) 

Vand iJrgenf garsonierii, Grăd~. 
el. III, amenajat, 35 mp. Telefon 
237085. (28509) 

Vând apartament 1 cameră, zona 
Vlaicu, bl. 21. Telefon 285955, avms + 
rata/lună 250 DM. (28597) 

Va.,d urgent garsonierii, Ala, preţ 
7.400 DM. Telelon 253326. (28570) 

VâOO gaosoniofă, confort Il, FOI1una. 
Telefon 057-211135; 092.372699. 
(211656) . 

Vao<J urgent garsoniefă, oon1ort 1, 
Micălaca. Informatii telefon 
092.994.442. (28633) • 

Vând âpa.tameut o cameră, el III, 
bl Z6 D, Vlaicu, 11.000 DM, preţ ntor
mativ. Informaţii telefon 219139, 
273778. 

V<lnd gaosoniofă, str. Palria bl. B2-1, 
ap. 87, după-masă. {28697) 

Vând garsonierâ, in Vladlmirescu 
centru, irTi:N..mâtăţită, bl. 85, se. B,. et. 
Il, ap. 33. Telelon 094.195426. (28707) 

Vand garsotlielă centra~ str. Busteri 
(ne)mobilată, dupti ora 13. Tehifon 
230324. (28739) 

Vând garsonieri, cameră fi 
bucăblrie, mobilate, baia laiantebl si 
gresiabl, -. 6.500 OM negOciabi, 
-· str. eeo.;. bloc 612, ap. 60; 
Yizililă ~lnic orele 16-19. (28828) 

Vând (schimb cu casă), apartament 
2 c:anere:. Mioriţa. tnforma~i zm1c ore1e 
8-20. T<llelon 261918. (28205) 

Vând apartament 2 carnem, confort 
1, tmbunătătit, 10.500 OM. Telefon 
251283. (28700) 

Mind ugent ..,.w • ..m ~ 
lnll, 2 camere,- Telefcn 
094 776 723. (27114) 

Vând apartament 2 camere, bloc 
526, preţ convenabil. lnlom>a~ 1elel'on 
268054, pănă la ""' 19. (28251) 

Vând apartament 2 camera, 
Podgoria (Maiakovski), etaj III; pre1 
24.500 OM. Telelon 249806. (28497) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca 304 E. Telefon 269160. 
(28557) 

Vand apaJ1ament2 camere,
(la comandă occident), 15.800 DM sau 
nemobilat, 10.800 OM, Grădişle, bl. R, 
se. B, ap. 21. Telefon 237048. (28591) 

Vând apartament 2 camere, central, 
confort 1, ocupabH. Telofon 233272. 
(28498) 

Dcazjo! Vand ~ 2 """"""· 
Micălaca, et. 1, 14.800. Telefon 
270856. (28613) 

Vând apartament 2 camere cu 
fmbunalăţii. Vlaicu, 8.500 DM. Telefon 
270672. (28570) 

Vând apartament 2 camere, zona 
Intim, 45 mp, el 1, -· contorizat, 
preţ 15.500 OM. Informaţii telefon 
244440. (28624) 

VâOO apalfamenl 2 camere, ..-,, 
bloc contorizat. 8,700 OM. Telefon 
271897. (28649) 

Vând apartament 2 camere, dea· · 
supm la Corona. Telebl 092.826.917. 
(28652) 

Vând apartament 2 camere, deco
mandat, 72. mp, bl. 359, el III. Telefon 
260091. (28671) 

Vând apartament două camere, 
ulbacentral, semidecomandat, el III, 
gaz, bloc cărMnidă, acoperi~ ţiglă, 
21.000 OM. Telefon 231035 sau 
094.391.266. (28694) 

. Vând apartament două camere, 
Forluna, pret 8.500 OM. Telefon 
266155. (287o4) . 

Vand a-2 cam<118, el 10. 
Vlaicu, 9.300 OM. Telefon 
092.600.m. (28715) 

Vând apartament 2 .camere, str. 
Progresului bl. A 1, ap. 3, el 11, Jocall.. 
talea Vladimirescu. (28731} 

Vand UllJO<II.3 """"""·Alfa, el U, Jlll" 
chel, faianbl, gresie Ocupabil. -
13.900 OM: Telelon 270856. (28610) 

VInd aportament 3 camono, ...,. 
trai, la casă, cu incălzlre pe gaz fi 
garaj, str. Gh. Bariţiu nr. 15, el 1. 
Telefo_~. 287776, 092 298 296. (1. 
09739281 

Vând apartament 3 camere. cJeoo. 
mandate, Vlaicu. Informaţii telefon 
245840. (28256) 

Ocazie! 16.500 OM, 3 """""'·Alfa, 
bloc nou, contorizal. decomandat, 2 
băi, et. III. T-on 210555, 210255. 
(28489) 

V<lnd uogent _..,".,t 3 camere, 
decomandat&, etaj 1, centoal (Avrig), 2 
băi, 2 balcoane, 96 ""(bloc contorizat. 
lnteofon); 35.000 OM. Telefon 2491l06. 
(28497) 

Vând apertement 3 cameno, cJeoo. 
mandat, Stomatologie, 15.000 OM. 
Telefon 241800. (28423) 

Vând urgent apartament 3 camere, 
centoal, decomandal. confolf 1, 24.000 
OM. Telefon 270856. (28613) 

mandat, central, 20.500 OM. Telefon 
253326. (28570) 

VAnd apartament 3 camere, ~ 
mandate + garaj, Vlalcu. Telefon 
249450. (27558) 

. Vandapartemeni3CIIITI<Ife,
lnfonna~ 1elel'on 474124. (28685) 

Vând apartament 3 """"""· lllOdill
cat stil occidental. totul nou, meriti 
văzut Telelon 289708. (28690) 

VInd apwtament3 camere,~ 
mandat, Micălaca. bl. 333, Tetefon 
259881; 094.921.389. (28691) 

liiiJ:l:\0~ 
Vând urgent, ieftin, apartament 4 

camere, confort 1, Vlaicu, et. 8/8, 
Telelon 281215,094 873 047. (28587) 

Vând apartament 4 camem, deco
rraxlat. Micălaca (Orizont), Cllfllorizal 
Telefon 264080. (28444) 

Vând apartament 4 camere, 
Jrnbunaliţit, decomanda~ zona 300, pe 
Malul MuresuJui, parchelat, faiantat + 
garaj auto'rizat. Telefon 259891. 
(28525) 

V<lnd urgent 4 csrlill&, Tn asocla!fe, 
el 1 (Romanilor) 2 băi, balcon. garaj, 
75.000 OM. Telefon 249808. (28497) 

Vand ~ 4 """"""· bl. 329, 
vedele mal. Telefon 26.1764. (28678) 

VInd apartament 4 camere, 
lml>unătă1il. situat In Anld, Calea Aurel 
Vialcu, bl. Z26. se. D, el VII, ap. 19, 
pn>ţ infonnaUv 28.000 DM. lnfOilTI8\II 
-281968.289771. (27132) 

VInd apartament 4 camere, 
Micălaca bl. 255, ap.6, et. 1, 
frnbunAta.ţlt, bloc contorizat, 26.000 
OM, negociabil. Telefon 261368. 
(28721) 

Vând aperlement 4 C8f11019, confort 
1, el III, Calea Aurel Vlaicu, 24.000 DM, 
negociabil. Telefon 242534. (28744) 

Ocazje! vand apartament 4 camera, 
125 mp, et. 1, bloc nou, Fortuna pe 
strada ,mc;pala. modificat sti

·Jal, (salon şo mp, cu gresie, bar), 2 băi 
faiantate rncdem, 2 balcoane + terasă, 
cam8re modificate, u~ă blindatA, 
43.000 OM. Telefon Z50783, 
094 292.683. (28739)· 

VÂNZĂRI CASE 
Vând urgent casă 5 camere, gaz, 

apă, Aradul Nou şt casă 2 camere, 
central, preţuri convenabile. Tektfon 
281215,094 873 047. (28587) 

VInd VILĂ NOUĂ: 2 aparte· 
menta, intrări separate, trifazlc, 
garaj, curte, grădini, fncilz:lre pro
prie, posibilităţi multiple, accept 
variante. Telefon 285485, 092 607: 
588. (28876) 

camere, pe m. , 
1200 mp, Vladimirescu. Telefon 
255981' 092284.409. (28677) 

Vând casă cu grădină, Zima'ndul 
Nou, nr. 81. Telefon 224322. (28189) 

Vând casă ocupabilă in Pâmeava,
apă, gaz, grădină. Telefon 094 n3 
308. (28291) 

Vând casA fn Frumu~l, nr. 164, 
11.500 OM negociabil sau sdlimb cu 
apartament 2 camere. Telefon 
092.891.709; 253167; 280867 dupll 
ora 18. (28413) 

Vând casă cu etaj, str. Cometel, nr. 
12, Gnldiste; 33.000 DM. (28421) 

Vând Urgent casă, toate condiţiile, 
Sânicolau Mic. Telefon 288772. 
(28304) 

VInd casă din că~midă, cu grâ· 
cfină mare, Jocaltalea Zinand Cuz nr. 
114. (28488) 

Vând casă gaz, gridlnă, zona 
UTA; curte comună. Telefon 249206; 
092.294.842. (28497) 

Vând urgent casă 2 camere 
(Mioriţa), Micilaca, gaz, apă, 
canalizare, 360 mp; 26.000 OM. 
Telefon 249808. (28497) 

Vând casă, comuna Mi~ca 'i 4 
hectare pămlnt. Telefon 252517. 
(28409) 

Vând casă cu grădină, baie, tn 
comuna Sagu nr. 634. Telefon 
266007. 094 577 956 (28366) 

Vand casă Tn Pameava, cu gnidlnll. 
Telelon 2.11792; 247262. (27088) 

PVBUCITATE Miercuri, 22 septembrie 1 

VInd conofruclle nouă, -In 
rOfU, Subcetate, parter + etaj 
mansarda!. Telefon 258771; 
094.534.726. 

Casa de vânzare in Ziamndul Nou 
nr. 319.1nfonnaţiitelefon217178.<k4>ă 
""' 16. (28553) 

Vând casă cu grădină, sat Botfei, 
preţ acceptabil şi negociabil. T eJefon 
283455. (28564) 

Vând casă 4 camere, dependlnte, 
folră !Jiidlnâ, gaz şi canali2are stradă. 
Grădi~te, str. Privighetorii nr. 10. 
Telefon 260360, seara. (28555) 

Vând casă in Pfmeava cu ~
Telelon 211792 sau 247262. (28549) 

Vând urgent casă in Galsa. 
lnfunnaţii la-466723. (28619). 

Vând urgent casă la Mailat, 3 
camere, ~mare, preţ convenabil. 
Informati/ Arad, telefon 257579 sau 
Maia! s6s. lamiia Be2XIan. (28614) 

Vând sau schimb cu garsonieră, 
casă, anexe cu gnlidină mare locaft
tatea Sederttat nr. 67 comt.l18 Peclca. 
Telefon 27 4603. (28602) 

Vând casă, Sinico/aul Mic, toate 
condiţiile. Telefon 233822, 254990. 
(28590) 

Vând casA Tn Vladimirescu str. 
Progresului nr. 44, fntre oreJe 17-19. 
(28584) 

Vând casă tol confortul cu gnldlnă 
1500 mp. Telefon 278853. (28578) 

Vând casă supercentra/, et. J, 3 
camere şi anexe, parter, bar de 
noapte, alimentară, preţ rezonabil. 
Telefon 234862. (28828) 

Vând casă 4 """"""· Thcalzire cen
trală pe gaz, c:aMaare, zooa ~ 
Telefon 238813. (28055) ' 

Vând casă 4 camere, bucătărie, 
-.grăclnă, lncălzieoenlralăpegaz, 
str. Arhitect M. Tabacovici nr. 35, 
Aradul Nou. Telefon 092 640 821, 
473012. (28400) 
r---------, 

Vând casă nouă, Subcetate, cu 
mansardă, Tn roşu. încălzire gaz (ter
motekă), caloritere aluminiu, gresie, 
pen:het -~ uşă bindată, geamOO 
alumirriu, telefon, 2 garaje, loial teren 
600 mp, 70.000 DM, negociabjl. 
Telefon 210290, 092 226 346. <280881 

Vând 2 constructii, zona Gfădiste, 
pe supcafaţol de roo'mp, J.a 2 carn8ce. 
bale, gaz, canalizare; a-11-a fn rosu 
(fără uşi, geamuri), P+1+mansardă 
180 mp pe nivel, piscină (cu 
canalizare). Telefon 238636, 253809. 
(25434) 

Vand casă Tn Anld şi Vlodln*tosw; 
preţ negociabil. Telefon 255133. 
(27136) 

Vând casă 4 camere, gaz, api 
asonbl, anexe, 700 mp, grădină la 15 
km de Anld. Telefon 254514, <k4>ă ono 
17, preţ 3.000 DM. (28703) 

Vând casă cu spatii comerciate. · 
lnchirlez spaţiu comefclal amenajat 
proli .Bar de Noapte".lnforrnali-
211414. (28790) 

VÂNZĂII SPATII 
Vând SPAŢIU COMERCIAL · 

(birouri, prestări servicii). Telefon 
259715 f12&l753. (28626) . 

Vind sau fnchiriez spaţiu c:orner
clal, 150 mp, zona Alfa. Telefon 
092.209.685. (28874) 

VÂNZĂRI 'I'ERENURI 
Vând vie cu calm~. la Jneu. Telefon 

219181,511624, 511485. (28230) 
Vând (variante), teren intravilan, 

poziţM> oenlrală. ~ 1500 mp, In 
-Horia. Telelon 279201, după 
ora 17. (28582) 

vand 1 (unu) ha teren arabil in 
Grădişte. lnfonnaţii teJeton 232213. 
(28651) 

Vand lntraYIJan pentru oonstrucţii str: 
Cincinal Pavelescu nr. 1 şi str. 
DJaoonu Coreslov. 2, postiităţi apa li 
gaz.lnfunnaţii- 286333. (287ll8) 

Vand 5 ha teren pămân~ Şag, 5 ha 
pAmânt asociatie Bujac. Telefon 
092.494.568. (28i34) 

Vând loc casă 500 mp, str. Ion 
Fluieraş nr. 7 (vizavi de Liceul 
Construcţii nr. 7), preţ 12.000 OM. 
(28772) 

1'UMd 1MH~I 
Vind OPEL VECTRA 1,8 1, an 

1991, Euro 2; BMW 318, an 1981, 
ambele nefnscrlse. Telefon 
092.989127, 212076, după ora 12 •. 
(28675) 
Vând~ 1310, 1991,2000 DM. 

Telefon 232887. . . 
· Vând convenabi Dacia O km, Orice 

model, livrare imediată. Telefon 
094.391.896. (27186) • 

n L cam1on 
dlamelnl17,5; ARO- 15, 16; autott>
risme • 13, 14, 15, 16, 11. Telefon 
583027. 259339. (27222) 

Vând avantajos anvelopa auto, 
folosite, in stare foarte bună. TeJefon 
563027: 259339,262616. (5224868) 

Vând Saviem 7,5 ro sau schinb c;:u. 
cereale; pret 4.500 DM. Telefon 
280667; 092:891.709. orele 8-16. 
(28413) • 
· Vând autobasculantă 8,5 to cu 

.. 11!1110ial6,5 to, 13.500 OM. negodabi. 
Informaţii 1elel'on 520465, după ""' 20 
sau localitatea Tipari nr. 615, Gălgar. 
(28241) 

VAnd Opel Vectra. Turbo Diesel, 
lnte!toler, 1994. lnfonna~i -on OSS. 
219869sau 094 291 600. (28484) 

Vând urgent Dacia O km, sau la 
sc::tirTlb cu una mai veche + diferenta. 
lnfo<mati - 056-219869, 094 291 
600. (2B464) 

. Vând Oltcit, stare excep~lonali. 
Telefon 094 834 010, 278396 după om 
21. <285081 

Vănd ~ 1300, preţ 1.500 DM, 
negociabil. TelefQD 094 544 832, 
253572. (28542) 

Vând Dacia B<eak. 1993, stare per
fectă, preţ 3.200 OM, str. Salonlel nr. 
37A. Telefon 222808. (28534) 

Vând Gotf 1, an 84, Tnmatricutat, 
Diesel, preţ 2.500 OM, negociabil. 
Telelon 259236, 267236. (28568) 

vand ope1 Ascona 1,6 D. an 1986, 
stare ireproşabilâ. Telefon 261974. 
(28622) 

Vând Renault 21 Nevada, 1991, 

==~TnscriSTelelon 
VInd autodubă frigo<ltlci MAN,.J 

to. Telefon 259715 fi 280753. 
(28626) 

Vând lveco, 3,5 to. Telefon 
2&1753 f1259715. (28626) 

Vând Opel Ascona C, 1986, Tnrne
biculat. Telefon ~77557, orele 18-19. 
(28538) 

Vând W Golf 1, Diesel, lnmatrlcula~ 
4.000 OM. Telefon 092.437.218 . 
(28616) 

vand Dada 1300, 1981, 1250 DM. 
Telelon 270955. (28615) 

Vând tractor U-650, in stare bună cu 
utilaje. Telefon 092.479.339 sau 
275029. (28601) 

Vând combină Cllas -or 80, 
dotată cu motor Mercedes Tn ~se. 
având echipament floarea soar&lui si 
ponrnb, posibi plata Tn două rate, toaO. 
k>r lMSO, 1 buc. """"""cu numal6,5 
mioane, coml>lnatorşl ~ pe8 
rânduri, preţuri negociabile. Informa'! 
leklfon 532180, după ora 20,30 sau 
locaitatea Horia nr. 183. V<lnd fl!narln ;::ori 22 mx 12 m, preţ 3000 OM. 

Vând urgent VW Passat Diesel, 
1982, cu1oan> bleu, spaţial metaHza~ · 
faruri. slopuri, elemen .. caroserie re
zarvă. la 4.600 DM, negodabi. Tetelcn 
092.985.484, Cuvin nr. 19. (28581) 

Vând Dacia 1310, an fabricatie 
1990, pceţ1100 OM. Telefon 280794,' 
281995, orele 7-15. (28621) 

Vand Men:edes 200, 1975 (Bot de 
Cal), urgent Telefon 261974. (28622) 

Vând Dacia Nova, 1997, stare 
foarte bună, 4.700 OM, negociabil: 
Telelon 094.618108, 231667, 270600, 
(28640) 

Vând 0- 1310, recent vopsltll, 
labrica!fe 1991, preţ 2800 OM, nego. 
ciabil. Telefon 279308, 092.588.795. 
(28647) 

Vand Alfa Rorneo 75 TD, M 1987, 
"""""'na fizlc6, 3.500 OM, ~
Telefon 094.296.136. (28652) 

Vand remorcă 0.00, Tnrnatrtcuiaflr. 
pret 600 OM. Telefon 092.251.576. 
(2a669) . 

Vand Dacia 1310, 1984, motor 600 
km R.K, pre1 2.600 OM, negociabil. 
Telefon 512329; 094.840.251. 
(3042322) 

Vând camionetă Mercedes 207 
Diesel 1 ,5 tone, Jnrnatriculată pe<OOană 
fizică, 7.000 OM si Mercedes 126 
Diesel cu motor 3CK:io anc cu numere 
2 ani Austria sau dezmembrez. 
Telelon 094.607.117. (3042325) 

Vand urgent Ford Siena, TnrnaJrlcu. 
lat p<liSC>ană fizică. 2000 anc. Injecţie, 
an fabricaţie 1989, stare ex~. 
pret 6.900 OM, negocjabll. Telefon 
092529611. 

Vând Ford Orion 1 ,8 Diesel, an 
1992, Euro 11, 7900 OM. nelnmalricula1; 
10.400 OM, inmatriculat. Telefon 
094.592275; 270888. (28659) . 

Vand Sl<oda S100 rulat 90.000 km. 
Telefon 249459. (28682) 

Vând Dada 1310 L, an 1995, preţ 
3.500 OM. Telefon 258482 sau 
094.819.908. (28643) 

Vând Opel Vectoa 1,81, an fabricaţia 
1991, E:uro 2m, recent adus, stare 
exceptională, neinmatriculat, conve-
nabil. Telefon 266155. (28704) 

Vând rnicrobus VW T4 2,4 Diesel, 9 
locuri, an fabrtcaţie 1991. Euro 2, 
recent adus, stare excepţională, preţ 
convenabil, nelnmatriculat.. Telefon 
'266155. (28704) 

Vlmd cisternă 22.000 litri, Clv + 
ADR, fără cap tractor. Telefon 557154. 

Vând Dacia 1310 TLX, an 1985, 
stare foarte buna. pceţ1750 DM. nego. 
dabi. Telefon 235622. (28759) 

Vând ~ 1310, 1997, al>ă, toiul 
super, 4.400 OM, Pecica. Telefon 
469022. (5213547) 

vand motoretă Mobra Hoinar, 
aproape noi. Telefon 057·565299. 
(28742) 

Vând Ford Fiesta Diesel 1,8, an 
1994m, 4.800 OM şi Audi 80, an 1989, 
benzină, 9800 OM, Tnmabiculat, stare 
foarte bună. Telefon 057-565189. 
(28745) 

Vand Aud! 80. rnodel'79-'84, Diesaf, 
tnmatriculat persoană fizică, numere 
noi, stare perfectă. 3.800 DM, negocia
bl. Telefon 242534. (28741) 

VirMiern PUl VI, mari (cea 1,5 kg) 
la f8nna dln Şiria, sâmbătă, 25 sep. 
tembrie1999. ORAR: 8-17. 2850 ' 

Vând ma~ini de cusut industriaie. 
Telefon 094 577 987. (28508) 

ul:ţnlWWH .. r 1 
Vând celular Pioner, friteuzi '.1 

Moulinex, video-uri, casetofoane 
cameră + maşină. CD player portabil, 
sobă pe gaz, robot telelon, griU eleclric 1 
pentru pui, imprimantă calculator, ~ 
~ă de scris electrică, preb.Jri foarte 
mici. Tekdon 276572 sau 094'248 245. 
(28561) 

1 

Vând diverse tipuri TV COLOR, 
preţ 800.000 lei~ garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele !1-17. (28698) 

Vând TV color, 800.000 lei; combină 
frigorifică, 1.200.000 lei; congelator, . 
maşină spălat automată. Telefon ' 
285010. (28535) ' 

Vind: MAŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATĂ, 100 OM; TV COLOR; 
80 OM; lADĂ FRIGORIFICĂ; ofer 
garanţie. Telefon 262616, 259339. 
(27222) 

Vând ladă frigorificâ si !rigide<' mara 
Arctic, stare de funcţiOnare. Telefon 
241489. (28560) 

Vând avantajos TV cotor, vkleourt, 
receptoare satelit, microvele. Telefon 
259339; 563027.262616. (5224868) 

Vând avantajos ma~ini de spăla_t 
automate Philips, Bosch, combine, lăzi 
fngorifice, congelatoare cu sertare, 
frigidere. Telefon 259339; 583027; 
262616. (5224868) 

Vindem o gamă mare TELEVI
ZOARE COLOR ... roo; llf81urt con
venabile. Informaţii orele 10-20. 
Telefon 2&1260, 211213. (28182) 

Vând mafini de cusut industriale, 
trfplokurl, bumle<ă, tivi. cap$81. plale. 
Telebl 092.703.126. (28181) 

Vând vitrină frigorifică lip Lipova 
1,20. Telefon 282039 sau 280711, 
după""' 15. (28608) 

VInd mB.flni apilat deoseblti 
AEG fi BOCH, frigider c;u congela
tor, TV color, combină frlgoriflci 
PHILUPS 340 It,-eloctrlc po 
ulei, aparat &pilat auto, c<>ngelalo< 
sertare, boxe 180W Braun, ~ 
1 an. Telefon 274118. (27246) 

Vind dllvrita TELECOMENZI pen
tru televizor (155.000 lei), video, 
oatetlt; Jransformatoanollnll. Telefon 
082.368.888. (mp) 

Vând ouă de prepeli\ă, rnedlcamenl 
sau pentru incubat. Ttileton 289966, 
248084. (28572) 

Vând bazin inox, 2.200 I,.U~.IIIIII~ 
It Telefon 094 889 905. (28623) j' 

Vând cazan ţuică nou, 170 It, cu 
ade. Telefon 094 698 849. ~) .. 

Vind GRÂU 6,21ono, c.&; 1350 
lellkg. Telefon 270955, 257089. 
(28815) . 

Vând lermotecă 0ooM ~. slgi. 
late 24 KW, 1200 OM, convertor 2,5 1 

KW, 250 OM. Telefon 259854. (28809). l. 
Vând canapea extensibilă cu două ~ 

fotolii, cu/oare muştar. Telefon 
094.773.721. (28800) 11 

Vând aragaz ~ vană fonti. TeWon 
248148, rupă ora 20. (28588) 

Vând sau tnchiiez garaje t=ortuna, 
str. Haţeg nr. 7. Tetelcn 06f-211135; ) 
092-372699. (28656) . . ~" 

Vând apartament 2 camere, anfi.. J 

cameră, antreu ~ dependinţe cu pivniţă ~ 

. ·~:~:~w=bl..:~ ! 
aramă cu focar din ÎonT Sif. 
Desseanu. Telefon 284498. (28629) 

Vând vaCă geslantă şi v~el de IV 
luni. Telefon 254832, 094. 204.05Ş. 
(28634) 

VAnd convenabil apartament 4 
carnete, decomandat. el 1, doui bal
coane tnctise, amenajat modem, zona 

Vand vacă Holstein, Zirnandul Nou 
sat Andrei Şaguna, nr. 28. Informatii 
telefon 057/217248, duj)i ora 11. 
(28664) 

Mlcălaca, bl. 715, rontcrizat (chelluiel f 
miel) ti Dacia papuc acoperită, an · 

~"':.:.~~= •. 1. 094.661161. 28648 

VInd 1enno1Bcă, cabilare, ~ 
VInd CANTARE ELECTRONICE bele, bucătărie, -un an garanlie. j' 

,, CASE MARCAT FISCALE; Tetelcntl92.989.017. (28668) 
dlve ... e· modele. Telefon 272727. Vând Tn lneu, ser& de legune de45 .... 

821 .mp. Telefon 511897. (304':'.232~;4)-. .. !llii: 
n , an gro., an VInd LEMNE FOC ~ 

detall, Trinlfron Planar, mic~ mari; · . ·. -· Telefcn 2770I/Il.. (270YAJ" 
garanţje, preţurt minime, negocia- Vând lambriuri, 37.000 lei/mp, che- ~ 
bile. Telefon 289456, 092 239 242. restea de brad. Telefon 220427. 
(28385) (28412) """'" 

Vand congelator 5 serfala, - 5 Vând HAINE, SECOND Îli_,!olooi.l 
Uoi. Telelon 092.494.588. (28734) GERMANIA, en gros, peste 20 sorti' · 

VInd Ieftin INSTAlA ]li SATELIT menta. Telefcn 2894511, 082 
fi BOXE 50 W. Telefon: Arad (28385) . • ' 
237471;1neu511485.(28770) . \(ând Qtie~.-,~a Pâncota, 
Vănd masinA spălat automatA. maşină inox toCâf~(300 k9'on\), 

1.000.000 le{; TV color 700.000 lei; mobilier vechi. Telefon 512844, orale 
!rigide<' 700.000 lei; combină frigorificâ B-10. (27988) · 
1.500.000 lei, chiuvetă inox 300.000 Vând căruţă platlonnă (ştraf), str-; 
lei. Telefon 275277. (28757) Ion Creangă nr. 24, gaj, preţ negocia-

Vând TV color Philips, Grundig, bil. Telefon 274094. (28684) 
stereo, telecomandă, convenabil. Vând urgent frigider at ~i 
Telebl264oo4. (28738) simplu, bibliotecă couobiiiltă 3 rorpo..ri, 

VÂNZĂRI DIVERSE 
Vând B.C.A.·580.000 leilmc. Str. 

Independenţa! nr. 7, Bujac. T-
273785, 092.457.280. (28774) 

VInd CASE BANI, dimensiuni: 
i::S:i

1
115an. T- 082.443A16. 

Vând urgent garaj autorizat, zona 
Vlaicu-Făt Frumos. 1.600 OM. Telefon 
235784, 273504. (28620) 

Vând PLASĂ GARD zlncatii, orice 
dimensiuni, PLASĂ RABJTZ il CUIE 
CONSTRUCŢII, str. Vrabie: nr._~: 
Telefon 289997 094.558.552. 1271901 

Vând SARE la saci fi bulgări, 
cantităţi mari. Telefon 059--144334. 
(26321) 

pat etajat, recarnier, dormezâ, cana
pea, fotolii antice, masă rotundă cu 2 
fotolii, televizor alb-negru, ma~il]ă 

··'SPilat-·cu•'$1l1t ar,. vtdeo, măsă- ; 
bucătărie. TeJefon 27'5198, 249614. :-
(28887) ."" 

. Vând dTsc şi~ penllu L~ _ 
betonieră, monofazică, motor !FA pen-
tru mullicar . _1 000 1<11 p.l.ocaltatea 
Horla~\1!111111)' ... . 

Vând termotecă Bereta şr~ · 
!oare pe gaz. Telefon 253973. (287169 

Vând LEMNE FOC, esenţă tare, 
orice cantitate. Telefon 210373. : 
(28718) . 

Van<! două tocători wcenl poruml . 
pe trei rânduri, localitatea Ţ1pari nr. 10 •. ' · 
@726) . . ·. '~ ', . 

.- "vailCr""'~~-'E&t~SlfiM ~ş cu::_'c:. -~ _ 
ladă. Telefon 057-279.441; ....... 

~==~8~J>Oăi;e~ ~' Vând cazan ţulca 170 de litri, noo, .. 
· Telebl 094.698.849. (28132) · 1999, cantiffi~ rMrCTeleton 63, Olan, \ )l 

(28711) yand afacere rentabilă şi vilă nouă 
Vând tractor Z.SSO, stare foarte 

1 
~~ pro.~incie. Telefon 092.592.685. 

Vând pom lămâi """"· 2 m. foarte 
seara. (3041909) .. . ) 

frumos şi apamt sudură autogen busă 
completă + 2 tubuli, ozigen. lnfon"na.ţli bună, inmatricuiat + CIV. Informatii l"f28184\ 

comun Semlac nr. 463, famili8 . ~~V~â~n'Ld~ca~n~ta_r_e~le-c~l-ro-n~lc~;-m~o"'b"'ll"le-c'r 
Măietec. (28713) . magazin: vitrină frigorifocă. lnforrnaţi 

vand Renault 21, an 1988, ABS, telefon468470.(28329) 
servo, tureiă, geamuri electrice, Vând rulotă, pret-900 OM. Tekdon 
Inchidere centrală, alannă, lnsais pe 092.891.709; 25316'7. (28413) 
fundatie, 5.300 OM. Telefon Vând ouă de prepeliţă proaspete, 
092.600.m. (28715) ~ a1e toatame , orice afectine 

Vând urgent Dacia 1310, Dacia exoep'!'-'n • n . · 
papuc, ARD 243. Telefon 464027. Telefon 261653· (2B090) 
(28717) Vand urgent malaxor~ cuptor 3 

. Vând Fiat Regala Diesel. Telefon dube; divizor aluat si rnasl1ă rulat~ 
092.632.340; 257728. (28722) · m.ri. Telefon 092.si1.34i. (5226490) 

Vând Dacia 1310, an 1991, preţ 
oonvenabi stare ex~. Telefon 
264447. (28727) 

Vând caroserie~ bo>ak,-
Slovacia (eventual autoturism com
piet(.1elel'on 094.772.264. (3629848) 

Vând Mercedes 207, 9 locuri, non 
profit, + unul pentru piese, 3650 OM. 
Telefon 094.697.625. (28766) 

Vind PARCHET uscat (fag abu
rit); pervatz1~ri. ~~lefon 235271; 
094.555.338. 28426 

Vând EUROBOLŢARI TERMO
IZOL.ANŢl cu garartţlo, 300x250x200; 
3.600 leilbucata; 1 mc - 240.000 lei. 
Telefon 281491; 092.381.750. 
(27338) 

telefon 217192. (28754) · . , 
Vând porci. Telefon 287119. 

- (28747) . . 
Vând masină de pu!uleţi.penfni pro

ducţie. TeJetbn 094.927.728. (28740) 

Cumpăr urgent 3 camere, et. 1-11, 
Maiakovski, ofer 32-35.000 OM. 
Telefon 249808. (28497) 
Cumpăr apartament 2·3 camere';' 

-preţ bun. Telefon 27ll872. (28570) 
Cumpăr urgent cu plata pe loc 

apartament 1 camem, parter sau P', 

~~~(~=~lă. Telefon l...:t.~ 

(ConlirJuanl fn : 
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CUMPĂRĂRI DIVERSE 
Cumpărăm orz, grâu furajer, 

orzolacă, porumb, recolta 1999, 
plata la ridicare. Telefon 065 ~ 
163885; 094.789.036; 094.789.037. (1, 
0973956) 

Cumpăr pooti 11.000 lail<g. T-
092.989.576 (28669) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

AnQa)ez COFETAR PATISER ,1 
VANzĂ.TOARE pentru cofetărie, cu 
'calificare. Telefon 281722; 094.-
568.800. 28780 

Angajăm FEMEIE do SERVICIU. 
Telefon 210944. (28663) 

~-..... ' ANGAJEZ SECRETARĂ cu
i noscătoare de limba maghiară fi 
·f . italiană. Informaţii telefon 094.· 

"·· '885:357. (28429) 

. Angajăm SU~~I semiautomat 
· Mag-C02 'i LACATUŞI. T.elefon 

.•• ' . ,250036. (28403) 

.,MARIO STAR'" angajează 
.AGENŢI COMERCIAL!, posibilităţi 

' 'do clftlg ne6milal. Telefon 259974. 
(28523) 

COMPANIE angajeozi TINERI 
entuziasti pentru o activitate 

, doosebilli. Condilfl: pt"eZen!ă ognt
abilă, fărtă cazier, studii medii •. _. 
salarii euprinrle . .,.,. 2.800.000 lel
,J,;880.000 lei, lunar. Relaţii tetefon 
11571251759; 092.887.080. 28598 

Angajez TÂMPLAR pentru atelier 

timplărie, - 22-35 onL T-
094.507 .359. (28579) 

SC .BELSIRIM IMPORT EX
PORT" SRL angajează 2 persoane 
Pentru compaftlmentul tnma
triculiri-raăteri-vamă, cu experienţă 
in domeniu, de preferinp cu studii 
-..perioare. Se oferă salar avanta
jos, ""'fină do serviciu, _...., celu-

~ ~: ·.Iar; 2 rneca'llci utllaje..excawl pe 
pneurl, cupă 0,5 mc. Telefo·n 

125• 275576. 

· ... · .. 

. DIVERSE 

SC ,,ARCONS" SA inscrie pentru 
calificare in meseriile: ZIDAR, 
ZUGRAV, DULGHER, FIERAR 
BETONIST, TÂMPLAR, INSTALA
TOR SANITAR 'i GAZE. ELECTRI
CIAN. Telefon 254329. (28455) 

Pierdut LEGATURA FEŢE 
fNCĂLŢ ĂMIN~E. Crif. vineri, 
RECOMPENSA. Telefon 057-
211252. (28714) 

SC "DAUNA" lneu vinde lRJCOT 
tip bumbac, import Italia. Telefon 
511682; 094.698.557. (3042323) 

SC ,.AGROMEC S NTANA" SA 
anunţă vânz.area prin licita~te: 
baraci metallcă; cazan~ încălzire 
c8ntrală !fl alte miji011C8 fixe. 
Licitaţia va avea loc in data. de 
06.10.1999, ora 10, la ·oediul soci
etă~i. Ucltaţia se repe~• in fiecare ~ 
de miercuri la aceea,• adresă pâna 
la epuizarea listei ~ate. Totodată 
inchiriază: hală de prelucrări 
mecanice prin BJfChiere, auto ser
vice '1 depozit carburanţi. Relatfl 
talefOn 0571462.434. (3041908) 

Ofer avantajos VALUTA impru
mut cu garanţii imobiliara. Telefon 
250783. (28739) 

văoleit: 
zilnic spre Gennanla 

PASSAU - REGENSBURG -
NDRNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART - KARLSRUHE -
HEIDELBERG - WORZBURG -
FRANKFURT - MAINZ -
GIESSEN. 

SERVICII: clllătorle In auto
care noi, moderne; 2 bagaje 
gratuita; lnsoţltoare de bord; o 
masă caldă In Ungaria. 

Informaţii '1 Tnscrierl la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, 
telefon 057-252291; LIPOVA, 
telefon 057~561377, telefon 
057-583011; TIMIŞOARA. tele-
fon 058-200119; LUGOJ, tele
fon 056-359651; REŞIŢA, tele
fon 055-224904. (c.) 

AGENŢIA DE TURISM 

"SEMO TOUR" ARAD 
vă ofan\: 

excursr. a FRANrA • -·s 
OCTOMBRE 

-excursii lunare tn EGIPT, 
ITALIA, SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE, 
AUSTRIA, FRANŢA; siptimlnole 

Tn: DUBAI, CHINA fi TUNISIA, 

lHAILANDA, IIEXIC, la""""" fllri 
"""""'""ti 

4XCU1"10 lndiYiilulde-... CROA,TIA. 
'IUNGARIA. 

~ bllete de oclhni fi tnttament ta: 
FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞTI 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 

. VOINEASA. lnfonnaţfl teleton/ fax 
057 • 283311, sau m. Emfnescu nr: 
13. VÂAŞTEPTĂMI (c. 1000) 

PUBUCITATE 

SCHIMBURI 
Sct1imb apartament 3 camere cu 

casă in municipiul Arad sau ln 
comunele apropiate. Informaţii teJefon 
281968, 289771. (27132) 

ÎNCHIRIERI 
Ofer spre inchinere apartament 2 

camere, Vlaicu, nemobilat. Telefon 
235784. 094 592 290. (28630) 
Căutăm pentru inchiriere 

camioane cu capacitatea de 20 to, 
pentru transport cereale. Telefon 
065-163885, 094 789 0361- ."... 
7-15. (f.09739e0) -

Caut să tnchiriez spaţiu comercial 
pe Bd. Revoluţiei. Telefon 284040; 

?094207.455. (28343) 
Doresc să tnchiriez garsonieră 

mobilată; ofer 50-100 OM. Telefon 
210255. (27910) 
. Ofer spre inchilie!e pe - lung, 
apartament (ne)mobllat. Telefon 
210555. (27910) 

Ciutim ai Tnchlrlem caai Tn 
Cartierul Funcţionarilor sau in 
Vlaicu. Telefon 250505; 211950. (f, 
97971 

ndliriez spaţiu ultraconlral. 40 mp.
T-211792. (28549) 

lnchiriez o garsonieri, mobltati. 
Telefon 287583. (28571) 

lnchiriez garsonieră central, toate 
dotările. pentru eleve, studente. 
Telefon 254735. (28585) 

Ofer spre inchiiere apartament cu 2 
.fi 3 camere, Vlalcu-centraJ. Telefon 
282654. (28399) 

Doresc să incl1iriez casă (+ rurte). 
nemobilată, Tmbunătătită, ofer 500-800 
OM. Telefon 210555. 210255. (28488) 

Dau tn ctirie apartament 2 camere, 
Vlaicu. (studente) plata anticipat 6 kmi. 
Telefon 262696. (28618) 

lnchiriez apartament 2 camere, 
· rriobiat +garaj, Fortuna, 150 DMIIună, 

negociabil. Telefon 232736, după ora 
17. (28570) ' 

lnchiriez (olar) apartemenl ultraoen
~ trai (Unirii). tol confortul. Te~efon 

264995. (28641) 
Dau in chirie apartament 3 camere, 

decomandat. partial mobilat. plata 
anficipal Telefon 289259. (28672) 

lnchiriez gaiSO!liefli ndmfă. zona 
Banu Mărăcine. Informaţii telefon 
234960. (28735) . 

lnchiriez (vind) goosonieoi. confort~ 
..-.....Telefon 259112. (28681) 

Primesc d1n Judel două eleve (stu
dente) in gazdă, central, superoonfi:â 
Telefon 235958. (28692) 

Primesc două lele In gazdă. tJIIra. 
oenlrai. Telefon 286278. (28695) 

Ofer spre fnchlriere apartament 3 
camere. nemobila~ Podgoria, 160 OM, 
eventual garaj 50 OM. Telefon 
094.840.314; 221679. (28750) 

Primesc in gazdă 2 eleve (studente) 
din judet. apartament 2 camere. mobi
lat, cond~; deosebite. """"""11-
279689. (28680) 

PIERDERI 
P1erdut legitimaţie de călătorie pe 

numele Ctmpian MihaB eltberată de 
Universitatea ,.Aurel VJalcu". O declar 
rUă. {28592) 

Pierdut cod flacai nr. 9525675 efi. 
berat de Administraţia Financiari 
Arad pentru AF Adrian. 8 declar nut. 
28638 

Pierdut cod flacai nr. 1713282 eU
berat de Finlsterul Finanţelor
Circumscripţia Ascală Chlfineu Crif 
pe numele ~ l0111n. b dedar nul 
(5226497) 

Pierdut cod fiscal nr. 8079531 eli
berat da Flniaterul Finanţelor· 
Circumscripţia Fiscală Ch"lneu <:rit 
pe numele Nogy Petru. l declar nul 
{5226498) 

Pierdut cod 

barat da Flnlstarul Finanţelor· 
Cln:urnecripţla F1scală Chlflneu <:rit 

numele Banmyal loelf. n declar 

Pierdut cod fiacal nr. 1712406 all
berat da Flnlstarul Flnanţelor
Cin:umecripţia F1scală CN;Ineu Crlt 
pa numete Cotompar Dimitrie P.F. ft 
declar nul. 1351 

Pierdut carnet membru t de 
.cooperativa de Credit .Mur&fur. pe 
numele Eva Gublncic. li declar nul. 
(28797) 

Piwdut.cod fiscal nr. 1712708 eli
berat de AFAred, pe numele Mate 
losif- PF.ll declar nul. 06 

îi' DECESE 'Îi' 

Cu adinci durere anunţllm 1n· 
catarea din vfaţi a celui care a fost 
tat:t, socru !fi bunic 

TODOR IOAN, . 
In vtnati de 72 ani. lnmonnlntarea 

va avea loc azi, 22 septembrie 1999, 
ora 13, la Cimitirul Eternttataa. Fiul 
IOOn, soţia'' fiica l.orlono. 

Cu adinci durere anuntAm in
cetarea din viaţă, după o scurti sufe... 
rinţi. a celui C8,!8 a fost fiu, soţ tată 

Glll'fA MANGUCI, 
la numai 41 de am. ve,mc indu

Teraţi, pirinţii.loan Ji Nlna, soţia 
Mariana fÎ fiul Marius. TnmormAntaraa 
va avea loc joi, 23 septembrie 1999, 
ora 12, da la domiciliul din GROŞII 
NOt Dumnezeu să-i dea odihna cea 
binemeritată. 

u adinci durere anunţim n· 
cetaraa d'm viaţă ciupi o lungi sut. 
rinţă a scumpei noastre soţie !fÎ maml 

tn~!!~!~ 
va avea loc azi, 22.09.1999, ora 14, la 
Cimitirul UlA Vei rtmlne V8fnlc tn 
inimile noastre! Soţul Nelu fl fiul 
Raul. Dumnezeu si ta odihneac:i h'l 
pace. suflet b&indl 

Cu adinci durere anunţim t,.... 
cerea In nefiinţă a acumpei noastre 
mame fi bunici 

VANEAUVJA, 
un caracter ales 'i un suflet nobl. 

li vom păstra o amintire plină de 
dragoste fi recuno,tinţă fi o vom 
plânge mereu. Dumnezeu să o odih
nească tn pacei Familia: dr. Toma V. 
Ştefan cu copiii: Marius fi Roxana. 
fnmormintarea va avea loc jOI, 
23.09.1999. ora 13la ClmltlrullJTA. 

MIRCEA 
GHEORGHE, 
Soţ. tată, 

bunle, cu1mnat.j 
lnmonnântarea 

avea loc azi. 22 septembrie 1999, 
la Capela Cimitirului Ardul Nou, la 
13. Familiile Jndollate: MIRCEA, 
RĂDOI HAJNAL 

SERVICU FUNERARE 

POMPE FUNEBRE 
NON-STOP 

RO-STYL.COMPANY 
'FIRMĂ I'ROOUCĂTOARE Dl! 

SICRIE 
str. M. Eminescu nr. •· 
telefon 057-211928, 014:137.711; 
094.558.712. 
totul intr-un singur loc, la ptwţ de 

producii:O!' .. catbte : t IJ otall 
·~CATGRATUIT 
"fMBĂLSĂMAT..COSME'tlZAT ·pe 

timp da VARĂ, LA. JUMĂTATE· de 

~ieRtE 10 modate (400.000 te~-
uoo.ooo tel) 

• LENJERIE deces a 7 modele 
(180.000 lti-600.000 ~ 

"CRUCI. LUMANĂRI... 
TRANSPORT In ARAD GRAT\JrT. 
-TRANSPORT GRATUrT la"""-'- de 

pompe funebl'tl, pentru CII si puteţi __ " __ (~) 
se "NOSFERA'l'U" SRL, 

str. Ghiba Sirta nr. 26, telefon 
270437; 094.554.874. Sprijinul de 
CaRI aveţi nevoie In momentele grele 

NON-STOP . 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SICRIE: dfferite esenţe fi modele 

occidentale. RESPETE: pinzi, 
mătase (saturi complete), voal. 
CRUCI: lemn fi metal. ACCESORII: 
prosoape, batista, panglicA naagri, 
batfcurl, mAnera, lurntntrf, catafalc" 
sfefnlca, steag da doliu. SERVICII: 
spilat. hnbilaAmat. Tl'nbnlicat. tnms~ 
port intern '1 Internaţional; 
ASIGURĂM colaci, collvi, coroane, 
jerbe, fotografii profesionala, fan
tari; ORGANIZĂM pomeni; tNTER· 
MEDIEM gratuit obţinerea actelor 
necesare inhumir11. Oferta brad: 
sicriu Ind, respate, crooe • 750.000 
lei. TRANSPORTUL SICRIULUI LA 
DOMICILIU, asta GRATUITIIJ. 
Experienţa n'oastri, eate garanţf• 
dumneavoastn!il (c) 

'il' CONDOLEANTE 'il' 

Adio, IICUIIIplll -tru frot. moi 
:;.., 

Glll'fĂ MANGUCI, 
al plecat atit de na&ft&ptat dintre 

noi, lidndlHle .cu Inimi~ zdrobite 
da durere. Fratele Horia Mangucl, 
cumnata Erzsl fi nepoţii Sanda fi 
Cilln din Olari. (28820) 

Nemirginlti na asta durenNJ la 
despărţirea da fratele nosfru drag 

Glll'fĂ MANGUCI, 
care ne pârăse'ta atât de nea,teptat. 
Sora Stane Schelp, cumnatul Ionuţ 'i "-'"1 Cristi, din Arod. {26821) 

., 
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Un ultim adio pentru dragut noRu 
ven,or 

d~::J~m~atlt 
da fulgerător. Familiile. TURCUŞ '' 
VĂLEAN. (28742) 

Constemaţi de moartea n_,. 
tati a bunului nostru prieten 

. Glll'fĂ MANGUC1 ' 
ne exprimăm profundul regret '' 

transmitem sincere condoteanţe fa. 
miliei. Colegii do !l0f10'8118. (~741) 

Colectivuf SecţN>i do Cordlotogie a 
Spitalului Clinic Judeţean Arad esta 
aWuri de familia indoliată a domnului 
dr. TOMA V. ŞTEFAN, medic tef 
Secţia Cardiologie in greaua durere 
pricinuită de decesul mamei soacra fi 
tnniSmtt sincera condoleanl- fam!Uel 
(28700) 

Colegii de la lS.J. Arad sunt alături 
d' STANA SCHEIP fn clipele grekl 
cl.nd se desparte de fratele său Iubit 

Glll'fĂ MANGUCJ_ 
Dumnezeu să-I ierte. 

Sincera condoleanţe familial 
GOLDIŞ IOAN greu incercati de 
pierderea celei care a fost 

GOID" AVRELIA, 
la<doar 28 am. SC,,MOBIMEXA.,SA. 

Dlnocţiunea. (28737) 

Colegii do la SC .,MOBIMEXA" SA 
sunt alături de colegul lor GOLDIŞ 
IOAN tn graaua pierdere 8Ufwlti prin 
decesul soţiei 

AVREUA GOIDIŞ 
Şlncere condoleanţe din partta 

Compartimentului Contabilitate. 
287 

Suntem alături de colegul nostru 
GOLDIŞ IOAN in marea suferinţă a 
p~rderii soţiei sale. Dumnezeu si o 
odihnească. Condoleanţe famlltei, din 
partea colegilor de la se 
.,MOBIMEXA" SA, Compartiment 
Log--Administrativ. (28737) 

Familiile Nisui, -Li le fi Haţegan 
lmpA~ durerea famirtei SCHBP 
provocati de moartea celui care • -Glll'fĂ MANGUCL 

Aducem pe aceasti cale un ultim 
omagiu celui ce a foat fratale noetru 
docradlnţă 

BANCIU IONEL 
fi suntem alături de familia greu 

Incercati, rugAndu-4 pe Tatăl Ceresc 
si le dea mângilerea sa. Biserica 
C~tină Baptistll Sfânta Treime, dtn 
localitatea Vommle. (28753) 

-SUntem alituri !ia veriforui noatru 
GOLDIŞ IOAN in marea suferinţA a 
pterderii premature a soţiei sale 

· AVREUA GOUJIŞ. 
Condoleanţe din partea varJ .. 

toarelor Palamariu Maria '' Costu 
Jeni cu famlliRe. Dumnezeu a-o odho
neoecă in pacel'(28755) 

Un ultim fi sincer omagiu celei 
care a fost soră "' cumnată 

GOIDIŞ AUREUA. 
Te vom iubi mereu! Mama luliana, 

bunica Ellaabata, cumnatul Olnuţ 
Goldi' cu familia. Dumnezeu ai te 
odihneoecă In pacei (287559 

Suntem alAturi de finul GOLOIŞ 
IOAN tn mar .. suferinţA a pierderii 
ooţlaiaale 

GOLDJŞAUREUA. 
Condoleanţe familiei din partea ....or. ROfC" Teodor ,; Angheiio .., 

familia. Ournnazeu a-o odMeasci In 
pacei (28755) 

llepiAngem diapol1ţla _... • 
colegului nostru drag 

MANGUCI GIIEORGIIF. 
pe care-f nlH vom uita niciodati. 

Oclhneoec:He in pacei Cotegfi de la 
Firma .. PLETLIJPOVA". (3040377) 

"Sufletul mi doara/Durerea mi 
opesi/Dum-. bHI luat in ceruriiŞI 
nu mai &fti acad/Amintirea ta 
rimlrienn orice pas, na,tearsi". 
Suntem alături de vednll OOftri, famt-
lla MANGUCI din GROŞII NOI, In 
greaua fi ireparabila plerdera pricfnu-. 
Iti do traceraa ...,_ti in nefilnl'\ 
Wpi o grea fncercare, ta numai 41 de 

onl, • celui cooa a - wc1nu1 fi prl
...,..._.nostru 

Glll'fĂMANGUa. 
Transmttem cale mai sincere con

doteaf118 familiei indollata. Vecinii fi 
prietenii Nelu Luca ti Chlnleanu, cu 
famiUHe. Dumnezeu si--1 Ierte fi si-1 
odih,_.,.; in pacei {28800) 

_ Sincere condoleanţe familiei dr. 
TOMA ŞTEFAN fi MONICA, la tre· 
cerea tn nefiinţă a mamei. Claudia 
VII' cu famiUa. (28812) 

Conducerea fi foftll colegi de la. 
magazinul ZIRIDAVA. regrată profund 
moartea prematură a celei care a fost 

GOIDIŞ AUREUA 
'i transmit condoleanţe familiei 

gnu incercata. 

• 

Suntem aliturl de famillne 
Manguci fi Scheip Ioan in meraa 
durere pricinuită da trecerea tn 
nefiinţă a celui care a fost 

GHEORGHE MANGUCL 
Sincere condoleanţe familiilor 

tndoliate. Familia Eugen 
Grlmalsky. (28830) 

Sincere condol•anţe familiilor 
Manguci fÎ Scheip Ioan, greu 
tncercate prin pierdana. celui care 
a fost · 

GHEORGHE MANGUCL 
C1.. ,;nezeu să·l odihnească in 

pacei Familia prof. Maria Borlaa. 
68:!1 

Suntem aliturl da Livta fi 
Vloleta tn marea durere .a pierderii 
-calul ce a fost 

Dumnezeu aă-1 odlhnaascil SC 
,.ALF!'!'_:SRL. (2883·:'_3L_==="J 

'NOMEMORĂRI 'il' 

Pios omagiu draglor .,..,. plrln!l 
fi bunici 

BUSVIOC MARIA 
fi BUSUIOC 
DUMrnlU, 

de la a căror trecere în nelilnţi sa 
fmpllnesc 10 'i respectiv 4 ani. 
Dumnezeu si-i odihnească tn pacei 
Familia STOIANOV. 828635) 

Azi, 22 _."....se implneec 10 
ant-de la decesul so~ei mele 

ŞIMONCA 'nJI.BURE 
ECA'I'EIUNA. 

Rugaţi-vă pentru sufletul el. 
Traian. (28444) 

Acum, cind se tmplinep uri an 
de la trecerea tn nefiinţi a colege1 -GINAIIUSZAR, 

na amintim cu dragoste, cu 
durere, de cea care a fost nu numai o 
prieteni adevArati dar fi o soţi• ' 
devotati 'i o mamă iubitoare. 
Colectivul McDONALD'S Arad este 
11lătUri de director Radu Huszar. 
(28779) 

teri, 21.09.1999 s--au implinit 10 ani 
da la decesul iubitului 'i scumpukd. 
nostru frate, unchi fi cumnat 

GICĂ GAVRIIESCU. 
· O clipă da aducere aminte ~fi 

Dumnezeu aj.J odihnească in pace. 
Nu te vom uita niCiodată. Familiile: 
BOCANCEA, GAVRILESCU, 
FRÂSINA. (28720) 

Azi, la Inceput de toamni, cind ar 
trebui să-I anlversăm ziua de n8!ftere, 
cu durere comemorim zace luni da 
cind draga noaatri aoţia, mami, 
bunică ~i soacrA 

GROZA QJSABETA 
nAscuti DUBAŞ 

. ,..... plnlislt tot tntr~ zi de toamni. 
..ŞI prin toornnele cu 11011n1, voi CHf 
lume mHI~ fost drogi, mal venllf .., 
cite-o tlolire, firi lacrimi pa obraji,. " · 
. Mai venim chgA, dor nu 1iri l8crimL 
(28696) 

5-au lmpllnH 6 siptirnlni do la a._ 
OIR'88 fn nefiinţă a celui cara a fost 

ABRUDEAN IOAN 
din localitatea Căpruţa, judeţul 

Arad. h vom purta mereu amintirea 
vie tn sufletele noastre, Familiile 
indollata: AbnJdoan (28758) 

suflet, amintim ci 
azi se irnpllneec 8 
siptiminl de 
regreta fi de dor 
de cind ne·a 
p.iriait acumpa 

t;:!itf2:..:tJIII noâatrl aoţla fi 
• mamă 

IENCIVIORJCA. 
DANA. 

Un dor nestins na macini viaţa, 
ct8fta In fiecare zi. Am vrea 

larifi cu not. Soarta eeta foarta 
clipe cind ~ a-a luat viaţa. 

fn pace, suflet blind! 
Par~at .. ul va avea loc duminică, 28 
aeptambrla 1999, la Biserica 
Ortodoxfl localitatea SANLEANI. 

Nelu cu copiH Clblon fi Dela. 

S-au scurs 8 aiptinalni de -cind a 
plecat fu~ dintnt noi. scumpe 
nooafri 

IENCJ VIORICA ·DANA. 
Dragă DANA. noi t&em Iubit ca pa 

o fiică ti ta vom plânge cit vom trill 
Dormi in pace, suflet blind. Nu ta 
vom uha nlclodatil Tati Ioan, maml 

ca.(28809) 

Suntem alături da voi, Nelu, Cibian 
'' Oaia, acum cind sa Implinesc 6 
aiptiminl de la moartea dragei 
noastre, DANA. Dumnezeu să-i odih
nească sufletul ei blind in lumea 
celor drepţi, Iar pe scumpii el copii 
să-I călăuzească '' si-t mângiie ală-
turi de tatii lor, Nelu. Sora ta Mariana, 
cumnatul Romi, nepoţii tii dragi 
Romlna '1 Robert. (28810) . 

1 
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VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
Eklul Revoluţiei nr. 26-38, telefon 231.853 

l,iviu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 
. la cele mai mici """"" 

• GRESIE .cal. 1 • 93.000 leUmp , 
• FAIANŢA • 68.000 • 80.000 leilmp 
• ADCZN fi CIMENT peniN rOBtul 
• ŢEAVĂ C~RU fi accesorii 
• SP.ĂLĂTOARE INOX fi CASICE DUŞ 
• BOILERE ELECTRICE şi CAZANE BAE 
• ROBINETJ fi FmNGURI" CĂZI BAIE fi ACCFl!ORI 
• OBIEC}E SANITARE_ fi ACCESORH 
• ŢEAVA POUETn.ENA CU ACCESORI 

•TEAVĂ~J::...EAGRĂ 
• PROFILE :TE • TABLĂZIICATĂ, ,.. 1st1 f18lrllllii 
•CARBID 

fROGJ\.U{ zu,NIC 9,00.17,00 
SAMBA TA 9,00.13,00 (522411111 

In anul1991 

~IJ1LtNE 
a oferea televiziunea prin cablu, o 
f1r1o,1tro, deschisa spre lume. 

_ Acufiritl~r: ..... 
·' 

TROCAL 
Germania 

' Producem si montam 1 

usi si ferestre din P\IC armat cu 
geam termopan 

tel-fax 251461 ;094507211 
Arad str, FELEACULUI Nr. l 

--, E.M.J. S.C. JACSON :i&. 
' A , .. 

1 

1 INTERNATIONAL S.R.L. 
STR. ANDREI fAGUNA NB. 60 ARAD 

Telefax~ OS7/ZSUS:I; TeL ZS434at 
_., 264493. zn:ua. zson11 

OFERTA DE PRETURI 
-ANVELOPE-

1) ANVELOPe PENTRU CAMIOANE ŞI AUTOBUZE: 
Al~ r a h J)Aan~ape.-.. 
• 8.25 • 20 • 102$ • 8.25 R 20 textil • - •131$ 
• 9.00 • 20 s 118$ • 9.00 R 20 = 143$ 
·10.00 • 20 = 131$ • 9.00 R 20 malai· .....ta1•162$ 
·11.00 • 20 = 158$ ·10.00 R 20 texti....,._, = 151$ 
-12.00. 20 = 172$ -10.00 R 20 metal-metal• 178$ 

• 11.00 R 20 textil • metal = 183$ 
-11.00 R 20 metal- metal= 222$ 
-11.00 R 20 metal· metal= 188$ 

· -12.00 R 20 toxtil· metal= 208$ 
' • 12.00 R 20 metal • metal = 228$ 

2) AN"«LOPE PENTRU TRACTOf\RE ŞI MAŞINI AGRICOLE: 
Anvelopa diagonale 
• 6.00 • 16 (6PR) = 32$ 
• 7.50 • 20 (BPR) = 53$ 

. ·14.00 • 38 (8PR) = 178$ 

• 6.50 • 20 (8PR) • 45$ 
-12.4. 28 (6PR) = 116$ 
-18.4 • 26 (10 PR) • 256$ 

PreturUe nu contin TVA. 
(973912) 

VINDEM 

e Aparate de impriftlet ing~mlnto -· 
eiOIIII. IDO'!'; 'I'IP: '!"!IDO q 

• Prej: 6.450.000 lei (stoc limitat) 
e ilr&i&Difliiital'fll.lllaiU 

Preţ: 10.724.000 lei 'i altele. 
ePio~UI PIPI-IV t- 1111, UIJii. 

...... DIIC8ill 
l'r8pile includ A. · · . 

lufwn...pt Ploclca llr. 11128 . 
(la\ngă drumul Pwrt.:: Ilie) 

T •• ., 419224; llra'B-17, -d • -,-
. ( ........ , 

9t0 - ?u .. 'OFERTĂSPECIALÂ 
compUter · AMDK6-2400MltZ 

• catculatoale 
- lmprimante 
• Retele 
-Soft 
-Service 

ARAD, CLOSCA 2 
TeiJFax.: 2!51838 

·-~. VIA MVP3 512K 
,.,,,(\'; HOO 4,3GB 

g i ·~~ ~~~~~:MB 
i • < ~rf!:'o~~:~ 4MB 

·- '·····""" CARCASA AT 
~ TASTATURA 

MOUSE+ PAD 

INTRARE DE PE &OU.R!IIOI.UŢIEI 
399USD +lVA 

PAviNLUMINITA:i 
notar public · - f 

' ~ :· . anunţii onorata clientelA deschiderea, incepind i:ltS 
''data da 22.09.1999, BIROULUI NOTARIAL .SAVINi! 
', LUMINIŢA", cu sadlul in Arad, str. Ţapef VodA III'. 5 (zona',,. 
. UTA). . •. j 

~:.•: .. :.:<i>•{ry•:~:::==~!Sd• ;;4a:! ~;.a-:~~.4'~---~,..-u~ .... ~u.... ~JiiL~~:-,;.:, ---~1-

se :.cot1 ABM'!.· Silt. 
· ·- · sir. Poetului, nr. 6 Tel/Fax: 057~274421 · ·' 

+ Achizijioneaza cereale şi prestează servicii de tratare şi 
uscare a cerealelor la cele mai avantejose preţuri. 

Contravaloarea serviciilor poate fi achitată Şi cu produse 

agricole. 
+ Montează cu garan~e cataHzalori, tobe 'i coloane din 

import pentru toate tipurile de autovehicule 
+ Efectuează repara~i pentru coloane şi tobe auto 

1Jf=:J6 :J 1eJID 1 'J Blflll 
VINDE 

SĂMÂNŢĂ DE GRÂU TRATATĂ 
e FLAMtJRA 85 - ROMÂNIA . 
e NOVISAD 7000 !fl EUROPA - GRÂU 

IUGOSLAVIA NEARISTAT (care nu lncoltafla in spic) 

Preţurile sunt subvenţionate. 
Plata cu ordin de plată, cupoane agricola sau Tn lei. 
Pentru subvenţie fiecare cumpărător trebuie sA pre-

zinte xerocople de pe titlul de proprietate sau adever

lnţll de la Pcimlrle. 
· Distribuţia prlllz 

. S. C. lgre-Bolding S. L ar• 
.v. Aallnl Mua f - -· 9 ' . 
.. ._. C:OMCEREAL ..... 

lnloraulU la teleloa 05'7/Z36244 
(5224371) 

.,._ .- l, ... 

r=~-------------=~=-=-=-~· 
CAMERA DE COMERŢ ARAD 
DEPARTAMENTUL ÎNVĂŢĂMÂNT 
anunţă organizarea armătearelor · 

cursuri poâlic:ealez 

• Contabil!tate-postliceal ··-;, . 
• Referenţi comerţ intern si •·~." 

internaţional • postliceal · . ' 
Cursurile se ozoganizează in · 

colaborare eu Direcţia M•mcil 11'·-. 
Proteefiei Sociah Arad. 

Informaţii suplimentare la sediul CCIA Arad, 
· str. Cloş~ nr. 5, camera 31, etajul 2, 

teL 25.22.50 sau 25.30.00 . 

,. ,. 

. oriaf1Hi1e"flzil 
Concurs pentru ocuparea unulpost, cu contract de 

muncă po pe<ioada DETERMINATA, de secretar-dadio-

9"llf&ooilii de partldpaAI• .· '"'';; . 
• absolventă de liceu OJ diploma de bacalaureat; 
• curs de secretar-dactnograf recunoscut de 

MEN 
• experientă ca secretar-dactilograf mri'n 1 an 
• cunoşlinte de operare pe cak:Witor, 
• domiCiliul in municipiul Arad; , 
• vârsta maximă 45 ani . .. , ; 

Coocursul se va desfăşura In data de 211W8<...,... om 
09 la sediul unilllti :-:!!"'!' 

' lnsaienle penuu concurs se fac in perioada 22.09. 
• 06.10.1999. 

Relatii suplimentare se w.t obţine zilnic intre orele 
08-1518 biroll personal al unitilţii. 

CU~Ar"•u. 
· · str. Câmpul Unifdi •· 1, 
angajează cu probă de tucrv doi ..-anlci auiiD fi·* 

laje (hldlaullce) c:ant sA pclll8de fi pennis de conduc«e 

B ,1 C; vechime minim 5 ani• 

.... ';(- .. 

.:\j~ 
... ::"1 

"'i 
··"1 
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