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BANCA COMERCIAlĂ WESTIINIK SA
acordă

dobânzi avantajoase
la clepozltale la termen ale
persoanelor fizice
(euma minimă 500,0 mi lai)
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Sucunala Judeţeallă ARAD
ld. Revoluţiei nr. 5-7

11ună-50%

21unl-51%

Telefon ZS3Z80

DE CE ESTE BISERICA
ORTODOXA O. BISERICA
...,
.

Poporul romlll, "._. rangul Tnhglf sale

=~Pm~~~:~:~J;, a fost mereu cu un pas sau cu
.,,

urma clv"""'tfel. IM voi rel'erf, suc>acea .--te care nu lasă loc specur..Jll•-oa Istorie pe care o cun~em din doc:u--~--~
Dar, mal mult decit din documente,
t..rt!'!'ll' ~on1otr;aţia vin.e din ceea ce a n\mas p'l!_pabUpe
locurile
s-au perinda! diverse civilizaţii. Las la o
paria, ""'dar, vremurile tulburi '' greu de definit chiar fi
z·~~;;~alte popoare. Evident, comparaţia e unul lin agucare poate hotărî judecăJlle de valoare.
Ce aveam noi pe melagurile palrlei in secolele când in
~~~j::,~~~;clliar '' in Orient) se construiau mari cetăţi 'i
,-,
Cu excepţia Cetăţii TArgoviştai sau a cAtorva
cetăţi construite prin Moldova, la noi ori nu exista a'a
ceva, ori se construia din lemn 'i pămint. Ce putea să
i""'C'~ . 11 i•1sernne o asemenea construcţie in faţa atacatorilor nici
'·
nu mai trebuie demonstrat. Când Apusul ~i construia
:~:'"'lllma~rile catedrale noi incropeam VoFDIMiţlrl 'i Suc~
nu suntem vanitoşi, ".. tnJbui să ...:""o""'"" că
~=-t=~~~:':; din toate puncte:• de vedere, e una de la
_·
car. La modul propriu. Ce jWodu~ c:allura
]~~;~~z'r.~~:.
timp
la iUiienl Kl'la Dante,
la
_
, Sbakespeare? Yi spuor. D•pă Dante, "it,
.~lldlopart.,. .,.... Grigora Ufaclte fi Miron Costin. Comparaţi
judecaţi? R~mânerea in urmă cu secole mutte a culturii

~.f:-:.t•

'

mulţi

in

ce

·.

NATIONALA?
'
cea

Biserica ortodoxA,
România, a ajuns si fie

mal

.
respectată
instituţie

din
de o seria de guvernanţi neisprăviţi, cărora, cu bucurie le căntă in strună,
păginii veniJl de prin colţurile Asiei fi cr..tinaJl cu o mie
de ani in urma noastră. Totul a pomii de la proiectul Legii
privind regimul general al cultelor religioase, in care
batjocorită

.

- .•·

Biserica Ortodoxă, biserica primara după organizarea
lumii creftine, devenită odată cu apariţia statelor
naţionale, biserică autocefală, a fost trecută in rindul
celor 14 culta din România, probabil in ordine alfabetică.

D. uWOiflrKI
(Corrtlnuare in pagina 7) .,.

Batjocura guvernantilor

fată

de

învătământ
V

DASCALII ·ARADENINO

Iar

V

civilizaţiei române,ti este mai mult decât evidentA.
Mereu am fost cam ultimii. Nu s8 spune !fi despre

Eminescu • vârful neegalat al culturii romline • ci otltimul m~~re romantic european?
Cu chin cu vai, epoca modllrnă a Euoopei ne ~
satillfăcitor in sir~ ......ni fi ci,.;lilzatiei
~·~gjj•er•tu••· dar, c:a da ....... IIDt maL .... coadă.
·--H--"-;....i!"-"'~:·. ,...•. "
•
L IERQIII

. ŞI~AU PRIMIT .
SALARIILE DE

u

(ContirrtlimP fn pagina 5j< .,.

UŞI ŞI FERESTRE
'IMN ALUMINIU ŞI P.V.C.
GEAM TERMOPAN

V

~~~APROAPE

DOUA
SĂPTĂMÂNI

va ofer.!

•Tâmplărie aluminiu din import

si romAnesti

V

'

.

iilllll';.;,.t doar la

ll

V

.

iwv:c. şiQ<!Iil111'1fKil;; ~;llllia;.
• Rolell> '!i jaluzele
Te181bn: 27!1899; 0122!125511
Alad, SIT. 1laillldllor, Nr. :U.

•

•

In privinţa podului CFR

PIROTIIOOfTII AU DITONAT ..
HOTIRÂREA GUVERNUlUI O BOMBA DE A VIA 1
RĂMÂNE BATUTI
~~-- .

ÎNCUIE
.

ln-iJieţe·
IMfuce nou h8pozltul p'fi.

1Pto.,l,gt.:J6ial? CaTe sunt veniturile

·

care nu se supurr ac:es•tu,fl
1:·"\ltmf'>O-Zit? Veţi putea afla do;u c:iti,rtdf
"Adevărul"

de mâine, in care

,."'Pii,:a extrase din 0Tdonanţa

pe

-., . . HOTII DE
'

BUZUNARE FAC

LEGEA·
.
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• Astăzi, Soarele răsare la
c<a 6 Şi 54 de minute Şi &pll18 ·
la c<a 18 Şi 27 de minute.
• ""' trecut 258 de zile din
acest an. !>dJ mai rămas 107
:zile până in 2000!
• Praznicul zilei: Biserica
ortodoxli: Ierarh Iosif cel Nou
de la Partoş; SI. Mc. Nichita
Romanul; Biserica romano-catolici: SI. Maria lndurerată;
BiseriCa greco--catolici: Sf.
Mc. Nichita Golul (+370); Sf.
Fecioară Meria lndureralll.

Mien:uri, 15 septembrie 1~

fl

15 septembrie 1999
BERBECUL (21.0320.04). Re~atia dvs.
sentimentală' se va
imbunătiiti dacă

·

veti

accepta faptul că dorinţa
partenerului de viaţă nu este
chiar exagerată şi di este în

MOCHETA

interesul amanctoura.
TAURUL
(21.04-n
20.05). Din punct de
vedere financiar, nu
aveti nici un motiv să
vă iaceti probleme. Veti avea
ocazia să-i mărturisffi peisoanei
iubite Intreaga dvs.' afectiune,
dar nu folositi cuvinte mari.'
~GEMENII
(21.05~ ~ •20.06). La locul de
l 1l munci s-ar putea să vA
'certaţi cu unul dintre
superiorii dvs. iemrhici si ar fi
bine să ave~ 9f1ă la ceea
ve~
spune.
RACUL
(21.06-~~-..
22.07). Ar trebui să~

ARAD: Coiompar Laszlo,
Zamfirachi Monica, Varga
Manuel, Ratzik Anamaria,
Popovici Marius, Painte
Estera-Bianca, ~iuc
Octavia-Andreea( Trutan
FlorinaAiexandrUJ,_ ,..Mlron
Răzvan ţ;iaudio, 'C!Icici
Andrei~oi\et ~Y~~fexan-

invăţaţi

LIPOVA: Gllgor RaulVasile.

relatie de cuplu ambii'-'
parteneri trebuie să ofere
dragoste şi nu doar unul dintre
eL Fi~ mai atent cu persoana

~~:l:r~~lsa-

SCORPIONUL (23.1021.11). Dacă nu ve~ fi
mai atent ~a investi~ile
· ~LEUL (23.07-22.08).
pe care le veţi face,
fjt -~Bugetul dvs. se ma bugetul dvs.
: 1~mări dacă v!l veti impl~ siderabiL se va diminua conca mai mult iO pro- SĂGETĂT
blemele pmfesionale.
(22.11-21.12). lnce:rcati
să fiti mai r<•>:onabi
să-i Cereti pa11er1enJiui
de viaţă doar lucruri pe care vi le
poate oferi. La locul de muncă
Arad, Piata Gării
veti avea parte de satisfactii
Telefon 235221 .
materiale.
.
........... CAPRIC'ORNUL
.-::: .,(22.12-19.01). La locul
de muncă vi se va oferi
mochetă
....,posibilitatea să vă
demonstra~ capacitatea OJganizatorică. Nu vă pripiti in luarea
unei decizii cu privife la Sem~
narea unui oontract im~JOrtant

Vinde •t
monteaza

iubită, fiindcă

intr-o~

1

La teleronu/ dimineţii, 280944,,
intre orele 9,00-"12,00
T Dacă nu In bani, in care nu se lngrije'te nimeni

naturi. 0-na Cornelie
Codreanu.
str.
Gr.
Alexandrescu nr. 10, propune

'1 care e impracticabU".
D-na Măcinic ar
pămilntul. dar cine să-I

societăţii .lnd~~g~r~a~ra:·~·~s~ăt~~~~=:~

plătească div·
naturii uaca.,nu

la preturi
cu o reducere
de 10..20°/•

FECIOARA (23.08-'ll
22.09). Nu mai fiţi atât
de
suspicios
cu • '
partenerul dvs. de
viată. Ar trebui să-i apreda!i sinceritatea si loialitatea.
~. :'

ee

că

•

g

,S

BALANŢA (Zl:O!I-

22.10). Nehotă,rărea
de care daţi dovadă,
chiar si In relatia de
cuplu, vă poate' crea ne&izun.
Fiţi mai receptiv(ă) la dorinţele
persoanei iubite . SI! {'Jftaideschis(ă) le discutii. '
•'
,
·-t.·l"~ ~- ~

se ve simţi negli-

VREMEA

VĂRSĂTORUL!~U.Ul·-~~

19.02). Nu dati vra:biaP).,
din mână pe eBa de
gard! Nu este cazul
renuntati usor la actuala dvs.
rela~e seniimentală, doar de
dragul unei schimbări.
PEŞTII (20.02-20.03).
Vă veţi iţnplica într-o

afacere care vă va
aduce venituri ·substantiale. Popularitatea dvs. in
rândul co1egi1or este in CQntinuă
creştere ~ vA veţi silTI\i mai bine
alături de ei.

it salariul, i'i puAe,
retoric, o întrebare: "Parlamentarilor care părăsesc salilr'll

didactice,

de 'edinţe de ce li se plitesc salariile la timp?" Bună
Intrebare...
T La ma~ginea cartierului Aradui-Nou, spre
Sllnicolaul-Mic, s-a format o platformă de gunoi ... neau- ·
torizată ' ' mai ales... _pe marginea (ŞOSelei.~ văzut·., 1
vede toată lumea, 111ai puţin cel da la Primăria!. .• . .. . ·
.. · .
'· ·
Redacior 'iie'1iir.fi'!lu ·

~L

-

1

Vremea va _ fi predominant
ve fi variabll,
mai mult- "Senin noaptea şi
dimineaţa·.·~ sufla in
general slab. Temperaturi
maxime'~'. 23 la
Temperatui'lmînlme:llilâ 12•c.

!

frumoasă. Cerul

·2'7·c.

Meteorolog de serviciu,

EOGEHIA ltOS

'

CINEMATOGRAFE

Dac!i'4f. M · · ~
· ) 9,30;
11.45~;
~/
Mure,1JI:'
• -tie schimb
(SUA) 10; 1 , ,16; 18
Arta: Frumoasa veneţiană
(SUA) 15; 17; 19
Sala mică: Dansează cu mine
(SUA) 15.30; 17,30 .
Progresul: Coşmarul unui
american la Paris (SUA) 18

ŞCOALA

V

, . " •.

..

·.

. "''•<".

•

.

.

•.

... ..

.. . . . .

<COMIJNICAl,:,~

~n săptămâna

13-19 sept.lm-' ...

lAngă

bustul lui

'.t\Uretvîaic~.

mn

brie a.c., colectivul didactic si ele- curtea liceului, Bd. Decebal nr.
vii Grupului Şcolar. Industrial · 31A
..Aurel Vlaicu", in colaborare cu
Sunt invitaţi foştii elevi~ prodespârţămintul •Vasile Goldiş" Tesori ai liceului, membrii şi simAstra Arad, comemorează 86 de patizanţii Asocia~unii Astra, toţi
ani de .când s-au frAnt aripile
avionului pilotat de primul pilot
roman - Aurel Vlaicu si 55 de ani
de cind elevul liceÎllui, Virgil
lovănas -in vArstă de 15 ani, a
fost răPuS de gloanţele armatei
ootropitoere, in retragere.
Eroii na~unii, Aurel Vlaicu şi
Virgillovănaş, vor fi comemora~
mâine, 16 septembrie. ora 13,

cei care sunt impresionaţi de
eroismul eroilor comemoraţi.
Vă aşteptăm cu drag şi cu
emoţie joi, 16 septembrie. ora
13.1a Liceui.Aurel Vleicu" pentru
8 cinsti EROII NEAMULUI. .
In numele comitetului de
organizare,
Prof. Gheorghe 1. Căpitan,
fost elev al liceului

POSTLICEALA

~;- ~

Fundaţia

.Hellyos· face
inscrieri
pentru , Şcoala
Post6ceală la specializările: •
· Agent comercial; • Birotici-secretariat, • Funcţionar bancar;
• Depanator tehnici de caicut;
• Broker; •Agent vamal.
Foma da inv~ seral;
durata - 2 ani.
lnfonnaţii la sadiu1 fllnda\ial,
B-dul Gen. Dragalina nr. 18, ap.
22, telefOn 285.759, 0921
548~.

TREI COLEGII NOI
IJniversllatea de Vest .Yasl1e
Goldiş"

Arad anunţllnfiinţarea:

din aceastA toamnă, a trei 1)01
colegii:
Colegiul
Untvarsltel:
Juridic, In cadrul FacuttAtii de
Orepl primul din ţ&ră,
cere
sunt pregătiţi fun$nari pentru
justiţie, cu durata de 3 anl.

prin

1:oleghll Untve1'81t..,. da
•atestrla SJ>ortlvl, In 'Cadrul
Facuttaţii de Educe\ie Fizici 'li
Sport, prin care suRI pO!QI!tlţi
antrenori, cu durata de 3 .anL
Colegiul Universitar de

sotnt :pregătiţi inlormaliCiani, cu·
dtitllta de 3 ani.
· · Concunlul daadrnlt8nt- 25
11eptembrle, informaţii suplimentere la ·secretariatele :r-e<:Utt&ţilor şi la Centru de
lnlonnare din B-dUI 'ReoOiu!lei ..-.

lnformatlci Aplicati, 1n <llldrul · 85, telaim 280433.
FI!ICUită~i de Markeling, prin care

,_, ~- '·.·
organizaţiilor de tineret
.·.-.--

Timoret
nizea~ă

atenţia

.

·:;..-:-".

•.

r

r-·1::

·1

,! ~

~

pentru
str. Luc••u•
m:ga- ·
cu organl- .

zutitt8 doi
ntm-gn-·
mentale şi apoiHice din jucle\Ul
Arad, in date de 20 septembrie, orele 15,011, la 1;ediul din .

'~---:.·

·~·····~
1

ALO, AMBULANTA!
,.

ani, a fost tr<~nsortat la
DECEDA,.Ă
Ieri noapte, in jurul orei 1, Spitalul Judeţean, fiind susServiciul de ambulantă a fost' pect de infarct
solicitat la domiciliui'B.t, 76
SPASMOFILU
.Jeri noapte, Serviciul tie
de ani. A fost găsită tl~ce-.
ambulantă a f<JSt solicitat la
dată.
domiciliul mai multor perBIPER'I'ENSIUNE
Pe str. Faurilor, V.H, 65 soane cu spasmofilie: • str.
.ani, a -avut nevoie .de inter- Câmpineanu, kl ora 0,05,
ventie medicală, luni ln jurul M:M .. o femei de 3;! ani. •
orei'21,37. Suferise<:> hiper-, str. Poetului, ora 22,55, S.'M.,
34 ani. • str. Pl!jiştei. tiAI
'lensiunenirĂIC'r
-21.'05, B.M., 40ani.
M..
Luni, ·le ora 19.34,·11'.1., 70 ·

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD
Editor& S.c. ADEVĂRUL s.r.J. Arad
eCODFISCALR 168193HeCODSICXJMEX 19.604 eCERTIFICAT
l02/1886din31 X 199JeCODSIRUES02095660JeJSSN 1220-7489

• # 1' ti 2 ,
1' 2900Atad, 8d Rcvoluticinr. 8.1.
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ADEVĂRUL

ACTUAUTATEA ARĂDEANĂ

Miercuri, 15 septembrie 1999

SĂ VREI SĂ FACI

BlttE..• CU

FORŢA

REŢINUT

lntâmplător, am participat ·in aceeaşi perioadă, argument

intr-una din zilele trecute, la
- Prefectura Arad, la o discutie cu
privire la organizarea la Arad, in
toa-mna acestui
an,
a
Campionatului Na~onal de haltere. Prezenti: Gheorghe
(lleamţlu - preiectul Aradului,
Cornel Marian - director al
D.J.T.S. Arad şi Adrian Mate"''
-...._-- - unul dintre halterofilii cu care
România se mândresta.
,.,. Cu certitudine că Aradul ar
fi aVut doar de căştigat in urma
·organizării al unui astfel de
-campionat. Cel pu~n. din punct
de vedere mediatic ... Cu costuri
- zero! Spunem că .ar fi avut" in
• considerarea faptului că, până
la urmă, acest campionat nu se
va mai desfăşura la Arad ci
probabil la Bistriţa-Năsăud.
Principalul motiv pentru
.;;-·
care s-a şlt.~ns -aici, este, fără
/
indoiaiC atitudinea oarecum
~gidă a directorului D.J.T.S.
·· '_...)_ Arad ... Pentru desfăşurarea in
bune condi~i a acestui campionat era necesară Sala
/
Polivalentă, sală a cărui administrator este D.J.T.S. Arad.
Cornel Marian a găsit insă o
.~nie da .motive" pentru a
-#".- nu pune această sală la dispo-,.. zi~a halterofililor. S-a spus că
''-' .C.C.I.A. ar avea un târg exact

(1':

ce s-a dovedit a fi fals. S-a spus
apoi că s-ar putea distruge pardoseala sălii. E drept că ipotetic
acest lucru ar fi posibil, dar
organizatorii si-au luat angajamentul
voi construi un podium special care să amortizeze
căderea hatterelor. Şi, mai apoi,
in 1985, 1987, 1988, 1990, in
aceeasi sală au mai fost organizate campionate de haltere. Şi
nu s-a întâmplat nimic. In lipsă
de alte argumente, Cornel
Marian a venit cu argumentul
că-n aceeaşi perioadă a campionaţului sunt programate meciuri de baschet şi handbal.
Oare? Dar dacă intr-adevăr in
aceeaşi perioadă era organizat
târgui C.C.I.A., cum a spus
iniţial d-1 Marian, ce s-ar fi
intâmplat cu aceste meciuri?
Departe gândul de a spune
că dl. Marian are o atitudine
refractară faţă de anumite
ramuri sportive. Dar parcă prea
trase de păr au fost argumentele invocate. Şi. apoi, e
păcat. Pentru Arad, pentru ha~
terofilii pe care Aradul ii are la
această oră ... Meritau şi ei o
recunoastere. Meritau măcar să
li se dea' senzatia că se doreste
organizarea acestui campionat.

ca

DfiHfl LfiSC

~·- Manevra de intoarcere cu bucluc
In data de 13 septembrie
·~
lt.c., Varga Florea Stefan, de
33 ani, cetătean român cu
domiciliul in Austria, in tiiJlp ce
_era oprit cu autolurismul AN;""·' 26~TK, pe strada Pădurii din
~)-~- niilrilefpiul Arad, la efectuarea
~~ _ une1 manevre de intoarcere, a
f. ~
intrat in coliziune cu autoturis-

*'

r-·
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mul AR-03-HPH, condus regulamentar de Groza Adelin
Vasile, din Arad.
In urma impactului, a fost
accidentată uşor luhasu
Nicqlina-Emanuela, de 27 ani,
din Arad, pasageră'in cel de-al
doilea autoturism.

cat

şi ~nut

Oprea Vasile, da 38
care s-a sustras urmăririi penale, pentru că in
data de 10.06.1999 a intreţinut
raporturi sexuale cu fiica sa.
RUTIERE In puncte fixe şi pe
trasee, au fost testate şi verificate
1.563 autovehicule in trafic, s-au
re~nut 5 certificate de inmatriculare pentru def~ni tehnice, au
fost apliCl'te 119 amenzi pentru
incălcarea Legii circulatiei, in valoare de 9.965.000 lei, ,;_.,u ridicat
in vederea suspendării 3 permise
de conducere, din care două pentru conducere sub influenta bău
turilor alcoolice, respectiv Panaite
Vasile, din Ciumeghiu, judeţul
Bihor, cu autoturismul SB-01-NKV
şi Corilu Vasile-Juri, din Arad {AR03-FHA).
.
SANCŢIUNI In total, s-au ronstetat 148 încălcări ale diferitelor
acte normative, sancţionate cu
amenzi in valoare da 13.315.000
lei, din care 6 persoane sancţio
nate conform Legii 12/1990, 11
persoane conform Legii 61/1991,
9 persoane conform Legii
105/1996, iar on număr de 122
~uni au fost aplicate conform
altor aCfe normative. Au fost ronstetate şi un număr da 10 infrac\1uni.

ani, din
Pietele arădene, talciocurile şi in general toate
locurile aglomerate sunt cău
tate de cei care in locul
muncii preferă să bage mâna
in buzunarul bietului cetătean
pentru a-i sustrage banii de
piaţă. Hoţii de buzunare au o
adevărată tehnică pentru ca
victima să nu observe imediat
că făptaşul se află (poate)
chiar lângă el.

esoboehU

tuturor, hofll
fură nesdngherifi
Zilele trecute, trecând prin
piaţa Catedralei, poate cea
mai mare piaţă agroalimentară din municipiu, intalnesc un
bătrân ce se certa cu un ~gan
şi care risca să fie bătut de
acesta din urmă. Motivul?
Faptul că bătrânul sesizase
cam cu ce se ocupă respec.
tivii ţigan·i şi atenţionase o
posibilă victimă. .,Auzi,
matale n·ai treaba noastră
că s-ar putea să te lăsăm

1

'i

nu numai fără portmoneu el
cu moaca spartă ..• ",
aceasta este replica ţiganului,
hoţ de buzunare, care
.lucrează" aproape zilnic in
piaţa Catedralei. Sub ochii
tuturor, hotii de buzunare fură
banii bieti'lor pensionari, ai
oamenilor ce-şi fac piaţa şi
probabil nu sunt suficient de
aten~ la ce se petrece in jurul
lor. Felul cum ace~ti hoţi procedează e foarte simplu ...

e"Iau

portmonenl şi n
plasez la colegii
deeehlpă"
... lată cum spune un
.membru" al unei echipe de
hoţi de buzunare: .,Suntem
tot timpul mai mulţi. Atunci
când acţionăm nu ne poate
acuza nimeni. Să zicem că
eu bag mâna in plasă sau
geantă, simt portmoneu!, il
iau incet
imediat ce este
la mine il plasez la colegii

'i

Cercetat in stare de libertate j

echipă care se pierd in
mulţime. Alfa că nu pot fi

de

acuzat de furt din moment
ce asupra mea n-am absolut nimic ... " Apoi, hotii se
întâlnesc pe o stradă lăiural
nică acolo unde impart prada
şi se descotorosesc de acte
şi portmoneu. După ce banii
au fost impărtiti, hotii revin in
piaţă pentru
căuta altă victimă. Toate acestea se petrec
sub ochii arădenilor care nu
prea au curajul să se ia in
gură cu ţiganii, pentru a nu fi
bătuti de acestia. In ce
priveŞte Poliţia.' intervine şi
ea când poate si este sesizată. In schimb, noi suntem in
măsură să prezentăm modul
in care procedează hoţii de
buzunare prin pietele ară
dane. Poate aşa se va găsi
cineva să pună capăt
coşmarului trăit de arădeni
prin piete, atunci când hotii
fură
nestingheriti
di'n
buzunarele oamenilor.

a.

SORIH G"ILEfl
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Covăsânt,

!deÎIÎtfiC!Illa scllrt ,

~::~~~~!~~:~:=~~Yc~~:! :~:~~:~t~~e~~f~:;~;~~s~~ '••I~!!JJlli~D~~*~~~!U,~!!.:

in stare de libertate,
Uifălean Romeo, de 21 ani,
din Covăsânţ, fără ocu·
paţie
' i antecedente

din autoturismul AR-02SCC, aparţinând lui Popan
Vasile, comunică Biroul de
presă aiiPJ Arad.

Upova ar putea
râmâne fiirâ
cildurâa la iamal
Noua lege

,-,.
.~.-

depunerea plângeni, poliţiştii
arădeni au identificat autorul
spargerii, in persoana lui
Nicoară Vasile, de 33 ani, din
Arad,
cunoscut
cu
antecedente penale, comunică Biroul de pres·ă al IPJ
Arad. Acesfa urmează a fi
prezentat Parchetului de pe
lângă Tribunalul Arad._

Luni, 13 septembrie a.c.,
Avel Lenuţa, din Arad, a
sesizat faptul că autori
necunoscuti, prin fortarea usii,
au pătruns' in locui~ta sa din
Arad, str. Pelinului, 'de unde
au sustras suma de 2.000 DM
şi alte obiecte, in" valoare de
20.000.000 lei.
La scurt timp după

bugeteio< locale

a adus in situatii disperate toate

·~-

în urma măsurilor

specifice întreprinse, a fost identifi-

Consiliile Loccire din tară mai
ales prin lichidarea subve~ţiilor
acordate la apă caldă şi căldură.
Tntr-o astfel de situaţie este şi
oraşul Lipova, unde lipsa a 1,3
miliarde lei, bani necesari
acoperirii costului gigacaloriilor ce
vor fi consumate la iarnă, ar
putea duce la nefumizarea apei
-calde şi căldurii in oras. De altfel,
nici la ora actuală apa caldă nu
se furnizează in oraş .
•Oamenii nu au fost de
acord să plătească preţul
nesubvenţionat,
intrucit
aceasta ar fi dus la nifte che~
tuieli comune de peste 1 milion
pe lună la un apartament da
trei camere. Deja au inceput
să·fl facă soba In locuinţe,
~i pună boilere. Dar nu toţi
au această posibilitate. Sper să
gisim o soluţie" - ne daclara primarul Petre Gherman. Demersurile pentru alocarea acestor
fonduri au fost făcute încă din
primăvară, zioe Primăria, deşi nu
se prea vede...
Ş. POPESCO

Din 200

solicitări

al•

Amllulanţ•i

110AUFOST
APELURI FALSE
De o perioadă de timp
incoace, Serviciul Ambulantei
se confruntă cu o situat'ie
foarte neplăcută: apelurile
false. Astfel, intr-una din zilele
trecute, din 200 de solicitări,
numai 30 au fost reale. După
cum ne-a mărturisit domnul
LADISLAU CZILI, asistentşef ia Ambulanţă, in celela~e
cazuri, 170 la număr, salvarea a fost chemată in
glumă .•Din câte ne-am dat
noi seama, cei care au tele·
fonat au _fost boschetarii şi al~
nesenoş1. De multe ori ni se
solicita o maşină de· urgenţă,
care este pe traseu si nu mai
aveam cum să verifiCăm. Ieri,
de exemplu, am fost solicita~

de pe celular pentru un «accident» pe B-dul Revolutiei.
Sunt nişte neseriosi."
'
In mod normai. cănd este
posibil, dispeceratul verifică
adresa celui care sună. De
multe ori Tnsă acest lucru nu
mai este posibil. In fond, in
acele momente cel mai
important lucru este ajungerea in timp util la bolnav.
Despr·e c&i care procedează astfel, jucându-se
de-a Ambulanţa nu prea sunt
multe de zis. Ei nu se gândesc că poate chiar in acele
momente la un alt capăt al
oraşului cineva are cu adev~rat nevoie <!e medic ...

C. T.

SPRE DEOSEBI
DE
SOACRA GINERELE.••
. . ,· '
Un GSM tncepând cu

190 000 lei~~•

In data de 25 august a.c., in
ziarul nostru a fost publicat artiali!J
.,0 mamă disperată". Este
povestea unei mame, de-76 de ani,
respinsa şi alungata de fllca şi
g1nere, spunea dansa.
Tn urma acestor acuz8ţll, d·l
Petru Lăbău, ginerele doamnei,
ne-a vizitat la redactie. Contrar
spuselor d·nei Filon Desanca, dl.
Petru Labau ne-a relatat urmatoarele:
.Dupa ce soacra mea şi-a văn-

dut casa, am lasat-o sa locuiască
Tntr-o casa de-a mea. Fiul Si, Filon
Octavian, alungat de acasa de sotie
pentru că nu luaa, m·a rugat să..!
las şi pe el in casa. Asta pana la
terminarea divorţului cu sotia sa.
Tntre timp, a reinceput v8chea
poveste: beţie, scandal. Atunci i-sm
cerut cumnatului meu, Octavian,
să-!Şi caute altă locuinta. Soacra
mea a spus că pleacă Şi ea cu el.
Ea ii lua apărarea, căutând sub
orice forma sa ne facă da râs.

Filon Desanca mă acuza şi. de
faptul că am făcut eu con1raclui pe
casa văndută. Dar acolo este specificat dar. casa a fost cumpărata de
părin~i Filon Ioan şi Desanca.
Nu am crezut niciodata ca

femeie la vârsta el, poate spune
atitea lucruri neadevărate despre
propria familie".
Este un caz, ca multe altele,
C8le ar trebui rezotvat în familie!

MfiDifiHfl MICfiH
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Pagtna4- ADEVĂRUL

Tarifale practicate de RomTelecom
pentru serviciile telefonice vor fi cijustate,
de la 1 octombrie, cu aproximativ 8%,
deşi societatea avea dreptul s;!l modifice
tarifele cu 13%, a declarat marti, Vasilis
Tsakoniatis, dlrectoruJ gerieral al

RomTelecom.

ca.

El sus~ne
Tncă de la inceputul
acestui an, tarifele RomTelecom au cres.
cut cu doar 46,4%, in condiţiile in care
situatia economică a Romaniei s-a caracterizat printr-o devalorizare a monedei
naţionale şi prin creşterea ratei inflaţiei.
•0e la inceputul anului si pina acum
nu a existat o creştere a ta"rifetor in termeni reali-, a spus Tsakoniatis. El a arAtat că aceste-ajustări au fost necesare
pentru acoperirea plăţilor rezultate din
contractele de investitii, care se
efectuează fn valută, preCum !fi pentru
plata salariilor, Mcare au fost adaptate

tfl;ţiJHi!,J

·..

Ministerul Industriei şi
Comertului va prezenta
Guvernului, tn şedinţa de joi,
propunerile privind noile
preturi la energie electrica,
care prevăd o creştere cu -

siTuatiei economlc:e".
Directorul general al FomTelecom a
precizat că salariile angaja~lor sodetă~i
au fost majorate, de la 1 iunie, cu 40%,

iar de la 1 septembrie lefurile angaja\ilor
au primit un spor de 5%.
1n cazul 1n care situatia economică
din România ar fi fost mai' puţin volatilă,
am ft pu1ut menţine tarifale nemodificate

2,2%

a

preţului

ca

menţine

preţul creşte de la 553
leilkWh la 572 lei/kWh, şi un
tarif
standard.
unde
creşterea este de la 797
leVkWh la 870 leilkWh. Tn

telecomunica~i

OTE din Grecia
numărul angajaţilor este mai mic de
20.000, la un număr de peste 6,5 milioane linii telefonice.

CONSECINTE TRAGICE
Cel puţin 102 de corpuri

urma atentatului produs, luni
dimineaţă, la -Moscova, au
declarat membrii echipelor de salvare, cita~. /uni seara, de agenţia

fTAR-TASS,

relatează

originea atentatului a fost aprecila 200 de kilograme de TNT.
Postul de televiziune NTV a

ată

anunţat că

Primarul Moscovei lurt Lujkov

a

AFP.

Acesta este atentatul cu consecinţele cele mai tragice care a
avut loc ptnă acum in capitala
Rusiei. Un alt atentat, care a fost
comis Tn urma cu o săptămînă tn
Moscova, s-a soldat cu moartea

a 92 de persoane. Tn imobilul dis-

trus de atentatul de luni dimineaţă
120 de persoane.
·puterea bombei care s• aftat la
locuiau

echipele de salvare i~

vor continua operaţiunile de
căutare a eventualilor supravieţUitori pină marţi seara.
anunţat, fără. a

face

alte

pre-

cizări, că doi suspecţi bănui~

de

implicare in organizarea atentatu~
lui au fost aresta~.
_ ln cursul nopţii 'de luni ·spre
marţ( poli~a din Moscova a efectuat zeci de conb'oale, ca urmare
a sutelor de apeluri telefonice din
partea locuitorilor capitalei, care
Semnalau prezenţa unor per.;.
soane sau pachete su~pecte fn

tariful

social, pentru un consum de
plnă la 70 kwh/lună, unde

48.000 de angaja~. la un număr de 4 m~
lioane linii telefonice, in timp ce la corn~

cfJVerse locuri. De asemenea, fn
Daghestan au fost înregistrate trei
alerte cu bombă false, potrtvit
Ministerului pentru Situa~ile de
Urgenţă.

ln cursul operaţiunilor de verificare efectuate de poli~e. după .
_producerea atentatului, 18
Moscova au fost descoperi~ 50
de saci conţinînd o substanţă
explozivă, amestecată

zahăr,

cu

precum şi detonatoare, intr-un
imobil din apropierea cartierului Tn
care a avut loc explozia de luni
dimineaţă. Potrivit Parchetului

general, citat de ITAR-TASS,
amestecul descoperit ar fi putut
provoca o e~plozie de· foarte
mare putere;

.

• .,......,.

Gru1-A

Steaua

Ro,ie

t
,

Belgrad

(Iugoslavia)· Montpelller (Franta) ~·
0.1
Partizan Belgrad (Iugoslavia) .
• Leeds United (Anglia) 1-3
Wolfsburg (Germania) •
·
Debrecen (Ungaria) 2.0
,,..
Staback
(Norv~llla
·••
Deportlvo La Coruna (Speri
Udlnese (ltallo) - Aalborg
(Danemar<:a) 1.0
Steaua • Lask Unz~~

Grupa B ·
AIK Stockholm ( - ) • FC
Ban;e!ona (Spania) 1-2
.
AC Florentina (Italia) •
_,londra (Anglia) 0.0

Grupa c

Boavlsta Porto (Portugalia).

il

BK Rosenborg (Norvegia) 0.3
Feyenoord

"

CIJI»A UEFA

Leverkusen (Germania)
Lazfo Roma (Italia} 1a1
Dinamo Kiev (Ucraina)
Marlbor Branik (Slovenia) 0.1

dolari pretul la consumatorii
casnici scade de la 51,02
Dolari/MWh
la
50
dolariJMWh.
Odata cu aceasta modificare·se elimină şi subvenlia lncrucişată Intre con-

i
!

Croa~a Zagreb (Croa~a) 0.0
~
Olympique Marseille jFranta)
• Stunn Graz (Austria) 2.0

CAMPIO""ni '""R

sumatorii industriali şi cei
casnici. Secretarul de stat ln
Ministerul Industriei şi
Comerţului Nicolae Stăi
culescu apreciază că eliminarea subventiei ihcrucişate
este benefică pentru toala
lumea şi se repara· astfel o
eroare comisă anterior.
·subven~a tncrucîşata a dus
la inchiderea a zeci şi zeci
de structuri economice, şi
nici consumatorilor casnici
nu le convine să ramrna pe
drumuri~, spune Stăiculescu.

In cazul consumatorilor

casnici se

··. . ATENTAT CU

neinsufle~te au fost descoperite,
de către edlipele de salvare, sub
dărfmăturile imobilului distrus fn

pentru con-

sumatorii industriali şi cu
8,1% la consumatorii
casnici, pretul mediu majorindu-se cu 3,5%, infonnează Ministerul Industriei şi Comerţului.

o perioadă mai mare de timp·, a spus
Tsakoniatis.
El consideră
numarul angajatilor
RomTelecOm este mult prea mare in
raport cu liniile telefonice. La inceputul
acestui an, RomTelecom avea peste

pania de

înrel!i~trate
ieri. în cuPele euroPene.
LIGA

Rezultate

CUilEN'J,UL I~LI~CTIUC MAI SCU)IP CU 8,1 IA _
SU'I,Â PEN'fllU CASNICI

TARIFELE PRACTICATE DE ROMTELECOM
PENTRU SERVICIILE TELEFONICE SE
MAJOREAZi CU 8% DE LA 1OCTOMBRIE

:

Miercuri, 15 septembrie 1999

Z4DEOR.E

{Olanda}

Borussia Oortmund (Germania)
1·1
Grupa O
Manchester Unlted (Anglia)·

2-G. Restul partidelor
. .. contând
.
pentru turul J al Cupei UEFA, ·
astăzi fi mAine. · ,· . ~"'"'-'-~;,.~ . f

r.;;iii~,.-A~~iTiR~UT"Diiu'l
ARGINT PENTRU-~.
ROBERT KOTROCZO
7-6, 6-0 cu Al Nabhani KhAI~:!'tll'.
(Omar), 6-3, 6·4 cu Craig Evans
6-2, 6-4 cu Sefa Dudi

~:~·~:;,·;~G6•.-4,,"·.,'"Ja'L.1-_s_ .c...uoisltlie,ta~n . (

:'RPSIA ACERuT AJUTOR1
w:lli UIPTA IHPOTR~~j~
il.\f".:.JE~~RI~~~~I·::illil

C.S. UTA · ÎNCOTRO? ,\

Rusia, confruntată pentru prima dată
cu un val de ade de terorism, in capitală,
intenţionează să ceară ajutorul experţilor
străini in lupta împotriva terorismului, a
deClarat ministrul rus de Interne, Vladimir
Rusailo, citat de AFP.
. aEste pentru prima dată cind Rusia se
aftă intr-o astfel de situaţie", a declara\
Rusailo pentru postul privat de televiziune
NTV, •de aceea am luat legătura cu
colegii noşbi din statele care au mai multă
experienţă in lupta impotriva terorismului,
cum ar fi Statele Unite,'. Marea Britanie,

Ieri, la sedrul Romagra a avut loc, in

prezenta bimisilor presei si a reprezentantului" '?.·J_T:s. Arad, o int~lni~e intr~
antrenam de la C.S. UTA ŞI d1rectom ·
firmelor Romagra ~~ Calderon, Dănuţ
Mihiti respectiv Dan Cizmas, asociati ai

';,trrERMEDIARĂ"
ÎN .1
FOTBALUL

JUDETEiw--~
1111

Divizia o, etapa ~ I.X·a.. ;.··
.
(ora 17,00): P. Gh1oroc ·- ~~
- Romvest; CPL - Gomera:~
-"ţ
Moneasa • Şoimii_~ •
astăzi

clubUlui. A lipsit de '.a intâinire .c~ndu.-.
Da.cla S81iu - G.·. loii. a- Ar_adU'·.
! .::
cerea -.~edintele Ioan D~ao ŞI conCrişul Ch. Cnş - Şo•mn
'"
· tabila lordana Don. Au fost repuse .fn.".~ .·J)Anoota; V. Nadlac. Frontier
discuţie problemele care frămantă gru- ·' · Curtlcl; P.. ,PAuliş· _- S-~ce .
_
--·parea arădeană {detaliate in ziaru.l nasF . C. In eu - Tricoul ~)
.tru la momentul oportun). După .un
Motorul Arad.· Crişaha Seb~ 1
debut tensional, furt. unos de şedlnţi!i
.,Onoare", etapa a VtJII-a,
.. ?)
astăzi (ora 17,00):,Şeit~o ~ . .
Israel, Franţa."
. (presa a fost B!?C8Jltată cu re~neri), ~pre
final s~ ajuns la o tnţelegere cvas1deBarzava;
IC'Rîf:-t':-;··· ::.· ·.
Ministrul rus nu a făcut nici o pre~
plină. Conduzia este că trebuie convoVladimiresCu; şepreuş ~ Ţipa ,
~
cizare in legătură cu "contactele" stabilite
~tă Adunarea Gen~rală, peste cateva
Zăbrani - Dorobanţi; Şiman~ ~
şi cu nivelul cofaborărif.
z1ie, in cadrul căre1a urmează sa se
san.tana;. Fet.nac - Sânmartin;
,.Exploziile care au distrus douâ !moaleagă noul Consiliu de Aqmin,Lstratie..a,
_ Apa.teu : ·Se.mlac;
.a
-'-"t.
bile din Moscova, joia trecută şi luni, au

·

ucis-194 de- persoane.

~·

··· · · · fi. "fln+fiO· '
,. . .
"'
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ANTENAI PRIMATV
7,00 Karaoke show -

.,

7,00 Matinal national
9,30 Desene an'imate
10,00 PoVOfll de adormftcoplll-s.
11,00 lVR Cluj-Napoca
12,00 lVR lnfo
12,05 TVR lafl
13,00 lVR Tlml'l"""'
14,00 lVR lnfo
14,10 Santa Barbera ,

rei.
15,00 Integrale
1.6.00 Pro Pabia
.
17,00 Video-disc foldoo1c
.
17,30 O familie clu·
dată-

s.

18,00 lVR lnfo
18,10 Mistere~ minuni
19,00 lVR lnlo
19,05 Corectl
19,10 Sunset II4Nich •
ep. 530
20,00 Jumal • Metao •
Sport

20,45 Camara misterelor
21,00 Lumea bir·
boţllor - s.
21.30
Impact
Problemele fotbalului
romAnesc

7,00 lVM • Telematinal
8,00 Desene animate
8,50 Plng-Pong In famJ..

Tiei
10,15 Limbi strlilne
10,40 O familia clu·
dală- rei.
11,1 O Desene animate
12,00 Ultimul tren
13,00 lVR lnfo
13,10 Dragostea con·
·tează-

s.

14,00 Emlsluna.rn Hmba
maghlarli
15,00 RabeiUI·S. :,.,,
15,50 lVR lnfo
16,00 Grecia- s.
16,45 Sania Barbara -

••17,30 Medicina pentru
to~

18,00 Nimic sfAnt- s.·
18,45 Ştiri bancare
19,00 Un Inger da
fetiţă- f. SUA,1998
20,30 Baschet masculin
- CSU Slblu-Hapoel
Kiriat Smonha (Israel)
22,00 Teleenclclopedia

22.00 Miracole

·rol.

23,00 Jurnahil da
noapte
23,15 Romlnl firi fi'on.
Tiere
0,10 Bui:uriUa muzicii •

22,50 Duet din opera

Simfonia a IX-a· de

0,30 TVM • Mesager

Ludwig van Beethoven

.Tosca" de Pucclnl
23,00 Fannace • s., rei.
23.45 Divertisment noc-

turn

7,00 Bună dimineaţa, Pro
TV eal tău!

6,00 Nimic personal ~ s.
6,50 Acasă la bunica -

10,00 Tinăr fi nallnlftlt

retete de bucăUirie- rel

-rei.

7,00 Renzo şi Adriana -

1.1,00 Doctor In Alaska •

rei.

7,00 Observator- Ştiri
8,00 Dimineata devreme
10,00 Ştiri •

rei.

10,15 Cafea cu parfum
de femeie - s.

Prima
12,00 Nadine Show -

11,00 Fete de provincie

- s.

Walkar,

11,30 Inspiraţia ·Caro·

retete rufinare

poliţist

18.,30 Ranzo '' Adriana

texan
21,30 Fotbal. Chelsea A. C. Milan In Uga Csmpionllor .
23,15 Chestiunea zilei

-s.

19,25 Vremea de acasă
19,30 Lanţurile Iubirii -

••20,20 Somn

uşor! - d. a.
20,30 Inger sălbatic - s.
21,30 sange din s;!l'ngele

0,00 Rezumatul meciurllor
din
Liga
Campionitor

2,45 Cine-i telul?· s.
3,00 American Gothlc -

s.
5,30 Nano- s.

meu
22,25 Vremea de acas;!l
22,30 Vedeta ·• f. SUA,
1952, cu Bette Davis

TELE'7ABC

, __

13,00 Polilica de
mâine
15,00 Viaţa lh direct ..
16,00 Talenovală- s.
17,00 Nadine Sl1ow
18,00 Focus
., ~ · .
19,00 Tiberiu & Tibanu
19,15 Karaoke show
20,15 Comisarul Rax

- s.
21,00 FUm serial
21,30 Bilanţ
22,00 Tiberiu & Tibanu
22,15 Focus
22,45 Revista presei
23,00 Politica de
mâine·
1,00 Film artistle
15,15 Poot MerQan
16,30 o alnguri vTofii

- ep.

7 00 Stiri
1:10 · Buna dimlne,ţa,
RomOnial
9,00 Lou Gt..-d • rei.

206

10,00 ŞIOi

19,00 ......
53
20.00-Telo7

10,30 bima
re(

-do--

11,15CUia--rel

12.00 Dincolo de stadion -

re!.
13,30 Ooc:unenla"

14.00 Medici la datorie- ep.
66
15,00 Ştiri

-·.

\~:~~

de...,.. .....

18,10 Lou Grant- ep. 56

20,30~

21.00 Dintre Slie de zBe

22,00 Repooter Tele 7
22.30 Antistatic- rei.
23,10 Derrlck -ep. 70
0,00 Ştiri
0.150raH

RADIOSEBIŞ

'*'

s:oo Cântă-mi liutare- muzică populară
9.00 Alo, tu alegi!
10,00 Cafeaua de zece
12,00 la porţile dorului· muzică popWarl
13,00 Clubul Femina

'?i lan~

7.00-1~.00 PRO FM PANĂ lA 1~cuFIEMusEp::an
10110·13,00MIHAICU NOI wMhli~
13,00-14,00 "1l-14 CU ANDREI'" cu.Andrel

15,00 Astăzi te aărbMorim • n'IUZk:a popu~

Iară şi dedica~i

1 4.00 - 17,00 ORA,UL SUB LUPĂ cu

16,00 După patru
,
18,00 Telefonul eu butoane
19,00 la mulţi anii- dedicaţii mu:zk:ale
20,00 Nostalgic Top
22.00 Top Olsco Ring 0,00 92,1 insomnii

17,00 ·11,00 STAR STAllON MI)( a. MhiiG.ni
19,00. 21,00 ASCULTĂaŢI MUZICA cu CiiiÎ'I
2 1,00• 22,00 PRO FM EXPI..ORERtu Nld Standu

22,00 • 24,00 RONDUL DE NOAPTE cu Rizvan

2,00 Noetumi muzlcali

"""""

..ţ ,. -

..
·•· ...:·~

r· ·tm rtt rrzr trrnc

cu

6 00 Deta!jlamentul de trezire

0,00. 5,00 MUZICĂ
s.Oo -e,oo Bulelln c1e 111ecare .at• a1
1,00 -7 P9 RONDUL DE DtNINEAŢĂ • N"O PRO Ql

--

Dimineaţa

rei. - "

linei- s.
7,50 Preclosa -.rei..
11,45 Malrosa Placa- 8,40 Căsuţa pov"''IHC)i - 12,00 Troplcal Heat • s.
13,00 Stirile amiezii
rei.
rei.
12,30 1\,davlrul g.ol· 9,15 Inger sălbatlc - rei. .13,15.VIItorultntape
azi - s.
goluţ- s.
10,1 O Lanţurile Iubirii • 14,00 Esmeralda- s;.;~
13,06 Ştirile Pro lV
rei.
15,00 Ape llnl,tlte ·a.
13,05 Babylon V- s.
11,00- Dragoste fi pu- 16,00 Luz Maria· S;
13,45 Ani da liceu- s:
tere- rei.
14,15 Teribila generaţia 11 ;45 SAnge din BAn· 17,00 Ştiri
17,25 Elena, viata mea·
• s.
gele meu - rei.
'
14,45 Familia Bundy •.". 12,35 Femel In pragul ep.49,50
15,15 Aripile pasiunii- unei crize de naiVI - f., 19,00 Observator
20,00 Arma supremi s.
rei.
f. SUA, 1997
16,00 TAn.lr fi nallnlttlt 14,15 Maria- s.
22,00 Observator
•8p. 633
15,00 VIaţa noastră- s.
22,30 Marius Tucă show
17,00 Ştirile Pro lV
16,00 Preciosa- s.
0,30 L. A. Doctors - ep.
17,30 Rosallnda- ep. 8
17,00 Desene animate
22
18,30 Inimă de ~gancă •
4,00 Elena, viaţa mea 17,25 Vremea de acas;!l
ep. 96 ·
17,30 Dragoste fl pu· s .• rei.
• Extragerea căr1il ~tale
tere- s.
Te uiţi şi caştigi•
18,20 Acas<i la bunica •
ŞtirileProlV

s.

BADIOPROFM
Dan Apostol

8,00

... -_
.-,:''·'

·~ .·~.:>_.~ ...

;

T tsrt· r6rit ii;,.c

-

~

'

...

'::-7:>~;- ,.....,·~----~~.::

~~----~~~

HBO

· SUA,
18,15 L: 1:'
10,00 Viaţa In sălbitl tiai - 1. SUA, 1997
de: f. SUA, 1987
20,30 Iubire
11,30 Solo - 1. SUA,
virsti - Cf>n,adi!.
1996
1993
13,00 Categoria grea -. 22,30 Lexx - s.
comadie SUA, 1995
23,15 Avalanfa- f.
14,45 Uciga' virtual - SUA, 1998 .
1,00 Nu privi ll>illrm;l ·1
1. SF, SUA, 1996
f. SUA, 1996
16,30 Cetăteanul X'· f.

ATOMICTV
7,00 Selector
10,25 Reactor- rei.
10,30 CinematomiC -

rei. ··
11,00 Atomlx <i!J."._a
-rei.
14.00 lnteracti~.·- - ....
15.55 Reactor '''fllrlle
zilei

.

_

16,00 Rockada. • rei.

·

{.

"~
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·==~~--------------------------------HOTĂRÎREA GUVERNUlUI RăMÂNE BATUTI ÎN CUIE
Premierul Radu Vasile s-a
cam săturat să tot fie atacat In
presă de catre colegii săi de
partid şi ameninţă că !şi va da
demisia dacă atacurile nu
Tncetează. Pentru colegii săi,
ăceasta numai amenintare nu
constituie. Un tărăni'st mai
hâtru ar putea să spună că
Radu vasile promite multe,
dar-nu prea se ţine de promiAsa si cu plecarea din
.vp•"a"rt'"id·. Rem~s Opriş, acompaniat de ceilalţi ravnitori la
fotOliul de preşedinte al
PNŢCD, ar cânta .Qdă
bucuriei" dacă Radu Vasile
si-ar lua jucariile" şi ,ar pleca..
Qeocpmdată" nu o face, dar'
declară ta BBC

lut .democratic" In care sunt
aleşi şefii PNŢCD-ului. Este
normal, zice domnia-sa, sa nu
accepte un rang inferior celui
detinut până acum. Pentru
lini~tirea actualului chiriaş de
la Cotroceni, . premierul
declară că 11 va susţine pe
acesta In continuare .•Verba
volanr, ar putea spune Emil
Constantinescu, dacă şi-ar
aminti că nu demult Radu
Vasile i-a cam dat peste nas,
considerând că
·
organ a fost .implementa!:
prin nişte oale care nu
aparţineau
purtătorului.
Aşadar, Emil Constantinescu
·nu prea poate să se culce
pe-o ureche
1
virtutea
promisiunii lui
Radu Vasile.
urma, daca 1n calitate de premier acesta a reusit să facă o
. adevărat!! echilib,ristică Intre
partidele din coaliţie, de ce nu
putea să taca acest lucru şi
calitate de preşedinte al
ţării?
.
'
Dacă In privinta candidaturii la pre~edinţla PNŢCD,
Radu Vasile s-a cam grăbit,
' stârnind .greaţa generală"
despre care vorbejl, s-ar
putea sa-şi fi calculat
miscările In vedenea candidaturii la preşedinţia României.
s.~ar putea să anunţe acest
TvC.rU exa-ct atunci când
tărănistii nu ar mai avea timp
spuSă ia ~ linguriţă de bicarbonat
s~o
modul tranşant. A spus
doar că nu vede de ce nu impotriva greţurilor.
şi-ar dori această funcţie,
SIMIOtl TODOCfl
având in vedere· modul abso-

Guvernul Romaniei a
la Bucureşti ce sa
lntămplA cu podul CFR .din
Arad. Această hotarara aste
InsA contestată de deputatul
ţărănist Mihai Calimente. Nu lipsită de interes este '' atitudinea
hotarăt

autorităţilor arădene.

"SUNT OBU~A! SĂ
RESPECT HOTJUlAREA"

to~ pilonii. In res~ tară a fi detaliate, se făcea trimitere şi la cele-

cea exprimatc'i ln Hotc'irârea de
guvem. Partidele care au sus~nut
altă variantă pot face demersuri
pentru a-şi susţine ceea ce. au
promis electoratului. tndnerent din
ce partid fac eu parte, nu am voie
sa nu respect hotărârea. •
"SINGURUL MOD BEAUST
ŞI POSIBIL DE REZOLVARE

A PROBLEMEI"
_ Dan lvan, pre!fiedintele
Consiliului Judeţean
.Tn conformitate cu Legea
50/9-1 privind autorizarea construcţiilor şi a ordinului MLPAT nr.
91191· publicat In Monitorul Oficial
228191, se prev9de: «autorizarea
lucrărilor de intervenţie urgentă
ln cazuri de avarii, calamităţi şi
alte evenimente extraordinare
se face Imediat de către
primării, urmând ca documenta~• legală să fie definitivată pe
-parcursul sau la inchiderea executării lucrărilor.)>

Gh. Naamţiu, prefectul
judeţului Arad
Jn cursul zilei de azi voi primi
comunicarea privind sinteza
sedintei din data de 9 septembfie.
Singu'ra mea informaţie în legătură
cu acest subiect este -din ziar.
Fiind pus tn fata unei hotilrări de
guvern, ,eu, ca prefect, nu pot
decât s~ aplic şi s-o respect. O
atitudine care se la pe linie pofoticil
1n acest sens poate fi atta dedlt

Părerea mea este că- guvernul
Romaniei a considerat ca podul de
cale feratc'i este de importanţc'i
strategică şi că trebuie reparat de
urgenţă. Partea suplimentară pe
care o realizează SNCFR-ul - care
da bani - privind panourile de antifonare si subtraversarea mare
pentru tlruri şi tramvaie,,,precum şi
cele trei traversări pietonale sunt
unicate pentru CFR în România.
In toată această treaba bine este
ca SNCFR-ullşi men~ne proiectul

.

~·
!fi subdezvoltere. Fac această afirmaţie
pornind iarăşi de la comparaţia dintre
România socialistă şl_ţirile capitaliste ale
;;~~-~~~~~'t~;~~r~···Aceste ţări au explodat pur fi slmplu de civilizaţie. Cine a fost în Apus a putut
să vadă, iar dacă nu e de rea credinţă
recunoaşte că Apusul e altceva. Ceau,escu,
în megalomania sa, ne promitea că ne va
duce .,pe noi culmi de civilizaţie şi progres".
Civilizaţia construită de Ceauşescu iŞi
spune si astăzi cuvântul. Pentru că aproape
tot ce S-a construit pe timpul comunismului
a fost cu câţiva paşi in unna tehnologiei ~..
cele douA rAzboaie ·a 1n general, a civilizapei occidentale.
~~~r~~~de:e~sta~.•ndardele clvlDrept unnare, dupa revolupe, RomAnia a
.11
Evident, cu fost pusă din nou în situaţia de a alerga in
s~i~~!e D~~~~·~a;~ RomAnia &-a apropiat ·căutarea timpului pierdut. Grav este că în
lr
din multe puncte de
aceastA alergare noi am ales drept model
alergau In frunte In com- melcul. Regimul lliescu a lnl~at pasul de
\i~~~:;d:~:~;
melc '' a fost imitat aproape la indigo de
p
comunistă care a unnat după regimul Constantinescu. Chiar 'i acum
război ne-a aruncat din nou in intuneric actuala guvernare aleargă in ultimul an de

~

lk

1

cut trai ani de când coaliţia a preluat puterea
de-abia pe uttima_sută de mebi s--a gandit
la legile ~roprietăţli. Aceste legi, promulgata
in primul an de guvernare, ar fi oferit un cu
totul alt cadru pentru dezvoltarea societăţii
roman~ti. Ca in toată istoria, ne-am câcâit
şi mâcâit lăsând Refonna la spartul târgului.
Iarăşi suntem ultima ţară in această privinţă.
Din nou trebuie să recuperăm ceea ce n-am
făcut la timp. Mereu alergăm să recuperăm
istoria. Mereu suntem in unna timpului. Şi
se ştie că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, ca să iasă bine. Noi nu facem lucrul
la timpul potrivit fi atunci ne mirăm ca Iese
prosl Deocamdată, suntem in unna timpului.
Dacă vom continua in acest ritm, riscăm să
ie!fim inafara timpului. Iar aceasta presupune să lefim Inafara Istoriei. N-am curajul să gândesc ce se poate intampla mai
departe inafara unei ipoteze sumbre: ne vor
prelua, pe bucă~, cel cB c~rg odată cu tim-

.şi

de pe eşichierul arădean şi-au axat
activită~le pe participarea la manifestarile Comemorative de la
Ţebea. Tn aceste condiţii, inafară
de conferintele de presa de vineti
şi onora..OO invita~llor lansate de
,Cer.cul
Militar
~i
Vatra
· Romaneascil csambatil), la capitolu1 •.activităr nu se poate bifa mai
nimic. Cu toate cc'i aleQerile se
apropie vertiginos, munca directi
cu. electoratul din judeţ a fost in
suferinţe). Probabil ca maşinUe par.;
tidelor fiind destinate transportării
defega~ilor la Ţebea, cei ~re trebuiau să meargâ in artă parte nu
au mai avut cu ce. Sau, mai proba~
bil, cei care nu au fost cooptati in
de
-a
'
lâga~ne respective au protestat
"dacc'i la Ţebea nu pot să merg,
atunci nu merg nici In judeţr
• Miei "
PS!i
Desigur, au existat şi unele
excepţii. PNR-ul, de exemplu, a
trimis câţiva membri ai conduceriiIn frunte cu prim-vicep""!edlntele
Constantin Buzatu - pe ruta ·Siria-

Şicula-Cennei·Bocsig-Păuliş, Pentru a vedea la faţa locului cum se

~~(u~n;e;o;n~·~la;m;o~d;u~lp;ro~p~n~·u;,~in~"e~p~oca;idie;a:u;r'~');=m~a;n~d=altilnpca~uta=repa~ti;m~p~u;lu~i~p~i;erd~u~l~A;u~tre-·;~p~u~l~~~c;u;i~s;to~n~··~·~·~~~~~p~~;~~a;·chită comitetele de- inl~ativcl de

CONSTANTIN FÂCEA A
~ 'IRECUllA PARTIDUL
~lUI CORNESCU- RING
~~·~

.

Constantin Fâcea,
,
fOst membru de marcă
~~ .~1 PDSR-ului local, a
...~recut:recent la PP'"""'SOT
{Partidul
""""',J>articularilor - Partid
~. Social"' Democrat i Tl'adiţional) condus de
către cunoscutul .. om
. de· afaceri" Lucian
~.?;;_~ornescu Ring. Ioan
· Tipei, pre!?edintele fi~t.iafei arădene, ne-a;
". ~~ara1 că d·l Fâcea '
1 mwt. se pare ca va
-i~-. ""a h-u_nui dintre candi- _~
:'artidului la 1 candida fii ta funcţia
iocale pentru 1 de primar al Aradului. ·consilier. 1
, . S. TOD()(R

D-na Cornelia Codreanu ridică o problemă
serioasă cu care se confruntă imaginea României

nimeni nu i-a oprit şi nu-i opre~te să vorbească pe

peste hotare.
.,Articolul dvs. .Aşa ceva nu se exista!" (3 septem~
brie 1999) in care va exprimati unele opinii, după ce
a~ vizionat filmul ~Fratele trădar. îmi aminteşte de o
intamplare din Sydney (Australia). Eram in Sydney
inainte de 1989, când in ziarul maghiar ~ apare la
Melboume. am citit un articol in care se spune că:
"Maghiarii din România nu au voie să vorbească
pe stradă In limba maghiară, ca nu au ?COli şi bl-

limba maghiară, ca au şcoli şi biserici Tn
limba maternă.
•
Tin să mai precizez ca eu, ca româncă, YOibesc
ungUreşte şi nu pot fi de acord ca un cetăţean roman,
indiferent de ce etnie este să nu vorbească limba
nationala a ţarii in care tnlieşte. Vorbind limba
ma9hiara am cunoscut multe famnii de maghiari, care
mi--au spus ca. la venirea in Australia, prtmullucru a
fost să Invete limba -engleză, limba oficială in
Australia.
·'
· ·
·

~~rifcJ
0

~>'(,1:::: 't"'"' tLL$

în 1imba
1

Nu

cunosc amanuntele privind

lucrările de reparaţie. Dacă se
repară

structura existentă,
ca e o rezolvare conactil."

eu

zic

1. IERQitl

r

..".._

~-·

i
exterioare oraşului, respectiv cu varianta la 2 kin amonte de podul
existent şi un viaduct spre
Vladimirescu pe DN7 In momentul
cand Romania va putea suporta o
-asemenea investitie. Cred ca
poputa~a Aradului va Inţelege ca
acest mod de realizare este singurul posibil şi realist ia ~ceastă ora:
"EU ZIC: C:A E O
REZOLVARE CORECTĂ"
Ioan Darida, viceprimarul.
Aradului
~Mă refer la opinia Primăriei
care rezultă din actele emise de
Primărie, respectiv certificatul de
urbalilsm. Acest certificat a fost
emis pentru repara~a podului. Or,
documenta~ depusa iniţial pentru
autorizarea de construcţie
prevedea inlocuirea totalc'i a
suprastrudurii şi Juaări majore la

latte categorii de lu01lri, respectiv
un pasaj carosabil tn dreptul str.
Voinicilor, care sa permită şi rarordarea tramvaiului din zoneie 2 şi 3
cu cea din zona 5. Menţionez că
acest pasaj carosabil exista ~1 in
documentaţia de sistematizare
intt~ata a cartienJui Mici!laca, aprobata prin decret In 1972.
Constructia celor trei pasaje pietonale ar 'elimina rezolvarea actualc'i cu cele două subtraversări
actuale care sunt foarte pericu~
!oase si cu totul improprii. Peretele
fonoabsorbant va reduce simţitor
nivelul de poluare sonoră.

maternă."

stradă in

Revoltatâ, a doua zi am'
00

4 0-i-"

c;z:~~------ ,

~u a"~;i~d~~;~:~~~~~~s~~ !':~~~~i.~6:r d~ 1
· ~.rOŞ .•. P~918JtP9,

JC!

:
păcate, nu 1-a Interesat. Am luat legatura cu presed1n- ~J.:,...._.,_._ --, .- --- .-o . ...,,_,___ ... :.,. ·"'_._,,_ ,_.,~, ••••,....
tele A.R.A. _(Asociatia' Românilor din Australici), pe j
Se vorbeşte mereu despre imaginea României in
care la fel nu !-a intei-esat. M-am Intrebat dacă cei de . Occident. Părerea mea este r.~ vinovaţi de imaginea
la ~on~ulatul Român şi preşedintele ARA. nu aveau
României in ~ccident sunt in primul rând cei d~ la
obl1gaţ1a morală de. a lua atitudine impotriva acelui
Ambasadele ŞI Consulatele noastre, care ar trebUI să
articol? Sunt convinsă ca dacă apărea un astfel de ia atitudine câOd se spt,~n·tot felul de minciuni despre
art1col la adresa maghiarilor, acestia ar fi luat alitu~ situaţia din Român~a.~
..
diRe.
'
1
Sunt de acord cu d-na Codreanu rn ceea ce
:..a intoarcerea din Australia, m-am dus la UDMR 1 priveşte "zelul" ambasadelor !Şi consulatelor
Şi !-am •ntrebat oe c~! oresedinte CziSzter. ·cum s-ar fi
;omânesti când este vorba despre promovarea
simtit. dup~ citirea articol~lui. daca era in iocw meu;
imaginii' ţării noastre in lume. Cum se explică
Răspunsuf a fost: _,De ce· romănii. Au au iuat atltu~ 1 inertia celor care ne. reprez:intă tars(
dina?'' 1-arri dat·dreptate. Qe·un lucru sunt şi eu sî- i ~
ln prtrnul rând aceast:ilne~le se explică prin
. gur~; Maghtarii -din- România ş~iu- foa~ bine că __ J, nepăsarea -perpetuată de decenii in rândurile

!.

~:::.·..-.,;~--:.

·~ ţyc·z

lucrătorilor

Constantin Buzatu a
satisfăcut
de cele constatate, exlstănd cerii. tudinea înfiinţarii fillalelor pana la .
termenul propus.

e PSDR • t!dinJi
stati-.

~in

Vineri, sâmbătă şi duminică, in
statiunea balneo-dimatericii Bala
(In 'apropiere de Tumu-Severin)
s~a reunit Comisia Naţionalc'i de
Imagine a PSDR. SUb conducerea
lui Sorin Prişcc'i - preşedintele
Comisiei - s-a dest.lşurat şedin\8
ordinara, fiind prezenţi şefii
birourilor de presă din judeţe.
e· Numarul membrilor din conducerea Comisiei a crescut de la 13
la 17. e Mutţumn de modul In care
s-au dest.!şurat lucrările şi schimburile de idei, Sorin Prisca apreciaza ca "ma,lnărla a t~ceput ca
funcţioneze".
La intrunire au
participat atai prim-vlcapre~in- .
tele Emil Putin, cat fi ministrul
Alexandru Athanaslu, vlrtuaR candidaţi la preşedln~a partidului In
urma debarcăril lut Sergiu

'·

'

*

eunescu.

SIMIOtl TODOCfl

Ministerului de Externe.

trecut nu

se punea. problema· Imaginii RomanJel pentru că
Imaginea era cuplul

Ceauşescu.

,_.:_.:

România insem-

>

na Ceau,escu. Apoi, in ambasade '' consulate

sunt trimişi reprezentanţi algoritmic! care n--au
nici in elin nici in mânecă cu specificul unei astfel ·
de munci. Mai mult, sărăcia generală a ţării se ·
transferă şi în exterior. Ambasadele noastre nu
au banii şl, de aci, loglstlca necesară pentru a
pune in luptă mijloacele necesare pentru pro·rnovarea Imaginii României. Or, toate acestea
costă- in afară de competenţli fi ftiinţa- bani.
Având in vedere cele expuse succint mai sus.
e greu să faci faţă altora care cheltuiesc sume
enonne pentru a-şi crea o imagine favorabilă, iar
uneori pentru a~i denigra pe a~ii. in cazul in speţă.
va trebui să recunoa~tem că Ungaria are exp&rienţă net superioară 1n privinţa promovărfl imaglr:tii proprii, prin lobby-uri, personalttăţi şi bani.
Aşa că, intr-o competiţie de imagine c~ Ungaria,
România rămâne detaşat in unnă.
Cum se va rezotva această problemă a Imaginii este o întrebare care ar trebui să preocupe
MAE, guvernul României ,i, de fapt, pe fiecare
cetăţean in parte. Pentru că, la urma urmei,
fiecare dintre noi suntem purtători de Imagine.
Atât în ţară, cât 'i peste grani~'

I.IERQIM

.-
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BATJOCURA GUVERNANŢILOR FAŢĂ DE ÎNVĂTĂMÂNT-.i,

!!!l~!~~!!~n!u~au un

caracter moral care să-i conducă din

poliţiei, a .

a tribunalului sau a multor agenţii

bunalului.
o societate recurge 1a ~
terea statiliui ca să stabilească regufile de
conduitc'i, aturri trebuie sâ-şi ia rămas bun
de la justitie,·. Regulile se vor schimba con-

birocratice"
.

(Curtis Dickinson)

fonn celor care vor detine puterea sau
conform presiunilor care apasă asupra lor.

Dintotdeauna oamenii s-au întrebat

Unde nu există puterea interioară

interior, atunci trebuie condu!fi din

exte_rior prin

forţa poliţiei,

a a""atei,

.Care este cauza violenţei şi a crimei?•
Răspunsul, bineinţeles, ar fi că sunt multi
factori care oontribuie la infaptuirea un8i

care să constrângă rc~ul, acolo nu va
exista conştiinţa responsabilităţii persona/e, astfel că omul se va sprijini pe sadcrime.
efate ca să-i stabilească limitele păcatelor
In cazul fiecărei aime există tendinţa , ··pe care le poate face, precum si nevorle
de a arunca vina pe orice dar nu pe ind~ lui legitime. Acestaa devin .dreptul" lui. Şi
vidul care comite crima. Tntr-o societate la unna unnei. dacă nu sunt responsabil
liberă, proiectaUi să se autoguvemeze pe
pentru acţiunile mele rele, de ce aş fi
baza unui act constituţional, fiecare perresponsabil pentru cele buner cum ar fi a
soană trebuie să-şi exerseze autocon-

!rolul prin puterea dată de conştiinla care
vine de la Dumnezeu. Tncă din vremurile
antice se cullOŞiea că acţiunile izvorăSc
din pornirile interioare ale omului, după ·
cum zice şi Solomon in Proverbe 4:23
.Păzeste-ti inima mai muH decât orice
căci difi ea' ies izvoarele vieţii".
'
Acţiurnle unei persoane smt rezultatul
a ceea ce gândeşte;. gândul nu-i vine in
cap in momentul comiterii faptei, d mintea
omului a judecat cu mult timp inainte
intrucăt a fost învăţat şi determinat să
gândească. Conduia corectă esla.rezullatul unei gândlri corecte.
Baza unei asemenea Qandiri trebuie

"''

,'

asigura traiul familiei mele?

Legile nu pot crea cetăteni lclositori si
paşnici din oameni nedreP~ şi aiminali.

legea nu. are valoare dacă nu există
respectul comun al oamen6or penbU ea,
oameni care să fie guvemăti din interior
de un cod moral comun.
'
Când ~ un asemenea ood, nu
există nici respect pentru lege şi forţa
unul guvern totalitar este singura cale
prin care poate fi men~nută ordinea.
Conştiinţa morală, care a pătruns
cândva in societate datorită invătăturii
creştine, s-a uzat cauzând prezenti,; gol
moral.
Societatea se transformă printr-un

să o constituie lucrurile constante, un

proces paraltzant care lasă oameni înlr-un

standard care nu se schimba in functie de
lmprejurări. De asemenea trebuie Să fie
un standard din exteriorul persoanei, pentru ca să se poată aplica la toti oamenii
ca un ood geneml prin care r~
etate să poată funcţiona in armonie şi
pace.
Ast..r de este cel stabilit de
Dumnezeu, care pretinde fiecărei persoane să-şi guverneze propriile acţiuni.
Principiul este el<primat de Mântu~orul
Iisus: .Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul
Tău cu loată nma ta, cu tot sufletul tău .;
cu tot cugetul tău ... şi pe aproapele tău ,;:;
pe tine !nsu~." (Matei 22:37-39). Acest
standard apare in unele constitutii ale
diferitelor ţări, rn special rn s.UA '
Când respectul pentru legea lui
Dumnezeu a Inceput să pălească, a
scăzut şi puterea constituţiei, precum şi

fel de gol mintal de unde nu-si mai
hotărăsc acţiunile şi viitorul, d se hosă ln
voia schimbărilor puse la cale de altii de
cei care controlează centrele de {~tormare, mai ales şcoala şi mass-media.
Mesajul Evangheliei stă !mpotriva
acestui proces. Mântuitorul Iisus ne
cheamă să amoaştem adevărul, să credam in El, să-J ~rmăm şi să ascultăm

soei

.

pacea şi siguranţa cetăţenilor.
Când oamenii nu au un caracter
moral care să-i conducă din interior (prin
conştiinţă), atunci trebuie conduşi din

'

~·""'JeLui.
~--

Pentru El fiecare persoană constituie
o mare valoare. Fiecare persoană va 'fi
basă la răspundere pentru faptele sale.
Problema violenţei şi a crimei nu va fi
rezolvată prin lnmulţirea numărului
inchisorilor şi al poliţiştilor.
. Soluţia este prezentată de Sfântul
Apostol Pavel: .Dumnezeu nu ţine seama
de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte
acum tuturor oamenilor de pretutindeni să
se pocăiască; pentru că a rându~ o zi, in
care va judeca lumea după dreptate ... •
(Faptele Apostolilor 17:30-31)

TIHOTEI DfUtiEL

na

dintre
revendi
lle
Tn greva generală, care a
avut loc la sfârşitul anului şcolar
1998-1999, a fost si cea referitoare
la .plata la timp a 'personalului din
dascălilor

invătământ".

Dacă la celelalte cereri cadrele
didactice au înţeles că vor primi doar
promisiuni, nu şi-au putut inchipui că
elementarul lor drept, plata salariilor
pentru munca efectivă, să nu fie
respectată conform graficului celor
două chenzine.
Ca toţi oamenii, profesorii,
învăţătorii, educatoarele, personalul
auxtliar din scoli au cheltuieli diverse
- întreţinerea la bloc, telefon, curent·
electric, - copii de crescut ori, poate,
bătrâni de întreţinut şi îşi planifică
leafa (şi aşa jenant de ll)ică) de la
.avans" la "decontare". O întârziere
de o zi-două la· primirea salariilor
aduce dereglaje in bugetul de familie
(ca să nu mai vorbim de cazurile
când sot si sotie lucrează 'in
învăţământ) 'şi cadrele didactice se
văd puse într-o situatie umilitoare.
..·
Ieri, însă, intârzierea plătii salariilor in învăţământ (şi aşa, 'o mică
restanţă pe luna august) a ajuns la ...
10 zile. Revoltător, pentru cei mai
multi dascăli, care au nevoie de
aceŞti bani ca de aer; o nouă jignire
adusă la adresa .celor care ne
pregătesc urmasii din partea unui
guvern iresponsabil şi a unor miniştrii
aroganţi şi nepricepuţi.

Care este starea de spirit a
cadrelor didactice din invătământul
arădean, cum se .come'ntează"
această intarziere a plătii dascâlilor,
am incercat să aflăm s!Ănd de vorbă
cu dascăli si elevi.
• Prof: Ştefan Baliţa, liderul
Sindicatului Democratic din
lnvâţământ Arad: .lntârzierile
repetate privind plata salariilor personalului didactic şi nedidactic din
învăţământ crează o stare de
nemulţumire justificată.

In acest sens, Sindicatul
Democratic din lnviltilmânt Arad a
făcut interventii repetate la Ministerul
Educatiei Nationale si la Directia
Generală a Finantari; Institutiilor
Publice din cadrul Ministerului
Finantelor; cu toate interventiile
făcute 'şi protocoalele semnate chiar
de ministrut finantelor, acestea nu se
respectă, plata salariilor făcându-se
cu mari intârzieri.
Părerea noastră este că acest
lucru se datorează unei subaprecieri
a importantei invătământului si a
unei gestionări necorespunzătoare a
fondurilor alocate sectorului
învăţământ, pornind de la Guvern,
până la cele mai joase structuri.
Biroul Sindicatului Democratic
lnvăţământ Arad protestează şi ln
situaţia repetării intârzî_erii plăţii
salariilor ş.i altor drepturi ale personalului din invătămârtt, în conformitate cu Legislaţia in vigoare va trece
la acţiuni sindicale, până la
declanşarea grevei generale."

Tnaintăm

o situatie privind drepturile
Martin Antoniu (profesor istorie • ,...
salariale ale 'personalului din la Liceul .Elena Ghiba Sirta"): .Nu mi
învăţământ defalcat pe <<rest de
se pare normal acest lucru ... S~ ca
plată» şi «total obligaţii la bugetul de
promisiunile făcute de Gu tiU · &,
stat». La intrebarea noastră, «când realizate. Totusi, sunt Curios unde se 1
vom primi banii?)) ni s-a răspuns că duc banii din' Fondul National de
se fac eforturi ca aceştia să ajungă lnviltământ?"
,
'
'
in această săptămână. Noi am trimis
Nicoleta Ghlcan (profesor
astăzi (n.n. - ieri), la prima oră, situŞcoala generală nr. 21 ): .Eu sunt rn· ":
atia cerută si asteptam ca banii să învăţământ doar din decuiSul acestui - '
intre in TrezOreriB Arad."
an şcolar şi sunt puţin dezamăgită de - ·
* Prof. Marius Gondor, liderul faptul că nu primim salariile. Mă gân- .......,.
Sindicatului Liber din lnvăţămân dese şi la colegii mei mai invârstă, · -,
tul Arădean .Greva generală din care au ani multi la ·catedră'Cfi"care -·
învăţământ din iunie 1999 a fost
au îndrumat mulie generatii dă etevi
pendată de către sindicate in urma
..i~r acum sunt trataţi cu indiferenţă . ~,:'.--;,.Oragot Stoica (XII D): .După ce .c ·
încheierii unui acord intre Guvernul
României şi Sindicatele din profesorii au fost efectiv minţiti la
greva din primăvară, acum se
~'
învăţământ, acordul fiind girat de
că istoria se repetă .. :
".,.
·
prim-ministrul Guvernului.
"· Dan Lucian (X A): .Mama mea·e
La punctul 3 al acordului· se
vt::n!se: «Minister.ul. Finanţelor şi 111\iăţătoare şi este In a~eeaşi situMm1sterul Educat1e1 Nationale se atie. Este tragic că invătăinl"l!i<lli·M-.;.,.;
angajează să asigure plata integrală este luat in seamă in tara n.· oastr~-:
La fel şi cultura .. :
'
.
şi la timp a drepturilor salariale. pe
Laura Stana (IX E): .Tatăl meu
anul1999 ... »
• Prin intârzierea plăţii salariilor cu este profesor de engleză. Si mamamai mult de zece zile se constată o mea este profesoară - aceasta situ- '
aţie afectându-mă şi pe.fuine."
:
flagrantă încălcare a acordului care
Paula Nuri (IX E): .. Eu vreau • .
la finalul anului trecut scolar
dezamorsa conflictul de munCă din mă fac profesoară pentru că îmi p1~c
lnvăţământ. In ciuda faptului că
copiii, dar această situatie mă cam
prevederile acordului din 16 iunie pune pe gânduri .. ."
'
1999 nu i-au mulţumit pe deplin,
.
VASILE
Flllr.J
salariatii din invătământ &u dat
dovadă de înţelegere (pentru a câta
. _ .... •·· OLIMPIO BOLZfl
l
oară?) şi au suspendat greva·.
, ~-~ii ~...,..,,.r:v.~· MUSCA

Pll

con"

SE MAl GÂNDEŞTE CINEVA LA SOARTA TĂRD?.
Asis~m. de o bună bucată de ~me, ca
Intr-o peliculă a~rdă, derulată cu Incetinitorul •. la scene terifianta, care, dacâ nu s-ar
In~ deja intr-un peisaj devenft familiar al
cotidlanuiUI
a~ P~rt,ea pă~a proiecţii
groteşti ale u~ :tmaglfla~' maladiVe: oameni
disperaţi.careTşulau foc ln faţa unei mulţimi a
cârel umcâ reacţie este nepăsarea, bătrâni
care scormonesc in gunoaie după o coajă

nostru'

mucegaită de~· părin~.care rş~ ~copiii

sau ~~~ care IŞJ uad pănn~.~. ŞI unu, şi alţii
_ angaja~ parcă Intr-o competi~e halucinantă
~_spirala tot ll'1al ascendentă a unei ag~
vită~ de ~r. pruna abandona~ la colţuri
de stradă sau 1n WC-un publiCe, toate aceslea divulgând, intr-ofoonă paroxistică şi intr-o
proporţie devastatoare, o alterare profundă a
tuturor straturilor unei societăţi pe care o
gLNemare inoompetentă şi bicisnicâ a destinat-o, parcă, unei disoluţii iremediabHe. Nimic
nu mai pare (şi nici nu mai este} firesc in
acest carus81 al .gesturilor şi deciziilor abe-

.. .

rante. Stai şi te intrebi, cu o perplexitate care
tinde să devină numitorul comun al tuturor
reacţiilor posibile, până unde poate merge
lresponsabilitatea unor politicieni de mucava,
pentru care interesul naţional şi soarta popula~ei pe care o păstoresc sunt simple repere
ale unei demagogii ieftine şi agresive, revăr-

Cititorii au cuvântulj

sate cu insistenţă pe toate canalele massmedia, ca un jalnic substitut a ceea ce a( trebui să fie demeiS sistematic, responsabil şi
constructiv. Căci ~ mai mutt decât evident
câ preocupările actualei Puteri sunt intr-un
dramatic divolţ cu asteptările marii majorităti
a populaţiei, cea care a fost inselată in sp&.
ranţele şi aspira~ile ei şi pe a cărei bună-credinţă s-a mizat cu cinism, pentru a i se
smulge voturile. Urmarea? Din noiembrie
1996 suntem martorii neputincioşi ai unor

.

.

.

~

Mrţuieli intenminabile intre partidele coaliţiei
aflate la guvernare, a căror sete de putere
atinge cote patologice şi pune in umbră once
intenţie de a scoate ţara din marasmul ecooo:nic şi moral care o paralizează. lncât, in
faţa aoestei prăbuşiri generale, care pare să
capete tot mai mutt accentele unui delir sinucigaş. te intrebi cu durere; oar~ se mai
gândeste cineva, ln aceste momente de
la soarta
a neamului
românesc? Tn ciuda semnalelor negre care
vin de preMindeni, ni se pare de o evidenţă
axiomaticâ faptul câ şansa redresării noastre
ca popor se află in noi înşine, aJ oondi~a să
ne subordonăm toate eforturile imperativului
naţiooal şi să ne edificăm destinul intre coordoantele lui generoase. Este singura straiegie pe tenmen lung, aptă să rte facă din nou
tangibilă speranţa reinvierii si să ne angajeze
intr-o universalrtate ale cărei' atribute doar asa
. vOm putea să le redobândim.
'

restrişte naţională.

ţării şi

CiEO Cifii.ETfll{(l

privire la
reprezintă

~~~~~~~~:~~

c
decretului
118190 prin Ordonanţa tOS/1999.
In acest sens, pe lângă persecutatii politic de după 6 martie
1946 (deportatii, prizonierii etc),
va beneficia ~ toate dreptunle şi
persecutaţii sau deportaţii
lncepănd de la data· de 14 septembrie 1940 şi până ln 23 august
1944, care au avut de suferit din
motive etnice şi sociale.
Persoanele ce au avut de
suferit in urma Diktatului de la
Viena şi nu· numai, sunt a~tate
să se prezinte la DGMP5-Arad cu

care
suferite.
Pentru fiecare an de su!erintă se
plăteşte lunar, in medie, Vreo
130.000 lei.
• Celor 2.360 de persoane
care beneficiază in judeţul Arad
de prevederile decretului 118,
vor adăuga, odată cu apariţia
Ordonantei 105 (deocamdată nu
se stie eate persoane!) care au
avUi de suferit intre 14 septembrie
1940- 23 august 1944... ", a
cizat d-na Marioara Gcozrr1an.lii
director adjunct asigurări socl!'!f!-J!!ll
cadrul DGMPS Arad.
să reiasă nedreptătlle

HKOLAE OPREfiH
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rDEcEEste~a~lsERICA. -,oRTooo
O~BISERJCĂ . H
axtremde

anumit respect faţă de credinţă
biserică,

occidental, caută să submine-

mă

ze statutul bisericii ortodoxe,

ffotseril.l in rândur majorităţii,
care crede in ortOdoxie. Eu o
respect în primul rând pentru

susţinând ba că Transilvania a
fost catoHcă, ba că a fost
protestantă, ba că românii au
fost greco-catolici. Nu, noi am
fost 'jii rămânem ortodoo;i. Cei

nu pot

să

•

Este s ur că mai marii
lumi~, in procesul de dizolvare
a naţionalului in intemaţionalul

scriu aceste rândurf
,,._,ucă m-a!1 da mare credlncios, dar crescut la ţară, cu un
nu

morala sănătoasă pe care o
exprimă, pentru faptul că s-a
păstrătoare a celor mai
L~~~:~it rra.on;u
ale neamului

ce au trecut la alte confesiuni

au avut libertatea de a alege~
tocmaÎ datorită statutului tol&rant al bisericii ortodoxe.
Sehismele ortodoxismului s..au
rezolVat fără violenţele din biserica catolică, fără autodafauri.
schingiuiri. omoruri, torturi etc.
ln ţara noastră Vaticanul fi
împărăţia habsburgică au
incercat să spargă unitatea
ortodoxă prin eufemismul de
greco-catolic. care devenea de
fapt un catolic mascat, eu
respectarea unor tradiţii pro..
prii, tot aşa cum Vaticanul le
permite africanilor catolici

1~~:.:~es~~~ că a constituit
f:
şcoală a formării şi
o-xprimării

limbii românetpaatrilnd prin forţa sa spiritua!itatea, unitatea neamului
In mănăstiri, tn
·
bineeuvintate~ cu slujicălug;lriasupra c:ărora a
1.~::=:banlf divin s-au scris
.;uvinte româneşti,
consemnat evenimente.
IOJ'-'t'!l-a păstrat continuitatea spirituală care ne dă astăzi dr9ptul
să spunem cu mândrie că suntem coborâtori din cele mai

r

:;i~p~o=p~o~.t~r~e~,~d~i~n~$~~~~~~1

şi vrăjitoreşti.

Dar magice
intervenţia catolicisrăndul românilor din
, Transilvania a avut un rol
politie.
După
trecerea
Transihtaniei de sub suzeranitatea otomană in cea habsburgică, aceştia nu doreau in
Transilvania o prepon~nţi

mului in

-----.'ci

una catoli~
Ştiind că românii ortodOC!Ii din
Transilvania
nu
sunt
rec.unoscuţi, diJRIO!li lor'-ţi ca Îllbagl, au trecut cu
sprijinul Vatîcanului la

c.,.,_..

- - capi ai bisericii

ano-

~::.~;~;T'I~~;":~:::~~î"r
c:~au.
cu promisiunea a naţia
poţi
cugetător,
unea română din Transilvania

atâţia slujitori ai diferitelor
culte, sau ginditori. Poţi să
aparţii unui cult si să fii mai_
păcătos ca un ataU sau invers.
Dar ele alei până la a submina rolul Bisericii Ortodoxe
'1ii:',;~~o;:lmare diferenţA.. Să te
călUQăl:llllli Va..U..
f"''l-~~
Constan- "'"aPoi si-ţi fie fricii
Eckstein Peter sau
Ul.arlto Bela, care_ s-au grăbit
pţl =~==-~ca~':.:a,:alribudei biserîCJ1 ·

"'lo4''""

r

loii..,_

!

se va bucura de toate drap!urile, ca toata celelalte naţiuni
fi culta recepSa.
Sedu'i de asemenea
promisiuni ~ ca unnare a acţtuoii
călu.gărilor
ie-zuiţl
lllwre ..
BoraaiPaul.
11tdrufna41 dlt Curtea impotde la Viena. mitropolitul ortodDx Atanasie de Alba-Iulia (dll
tristă amintire) a făcut unirea

•-fi

cu biserica Romei. unire ce a
primit o

formă reală prin .....,..

-..! diD 7 octllmbrie 1698 dat

din

Ieri, În păd....-ea Fântân.ele

PIROTEHNIŞTII

AQ
DETONAT OBOMBA
DE AVIATIE

OHfiLĂ?
'i

care
tropolit slab de inger
era..
dinţă, împreună cu 38 pro..
topopi români se unesc cu biserica romane-catolică vrând
"să trăiască in aceleaşi privilegii cu care trăiesc membrii
preoţii bisericii catolice". Esta
drept că marea majoritate a
ort<><locfilor n-a aderat la acest
manifest !fi nici la actele.
politice din 1699-1701, numite
diplome leapoldine. El urmau
să cunOască pe propria piele
p""'nia bisericii catolice prin
tunurile generalului Biikov
care au ras de pe faţa pămân
tului mănăstiri şi biserici ortodoxe cu slufitorii lor cu tot Cu
toate acestea, credinţa ortodoxă a fost mai puternică şi a
învins pentru că făcea parte
din spiritualitatea poporului
român. In acest sens se exprima Ionel 1. C. Brătianu, când
afirma că "atunci când spun
român, spun ortodox".
Istoricul N~ Densuşianu. el
ln&Ulji unit, in faţa alrocilăţilar
comise de catolici cu sprijinul
nemeşimii. scria: ,.Dar uilirea
din 1698 fu un pas greşit al
românilor. Prin actul de la
1698, mitropolitul Atanasie şi
clerul din Transilvania sacrifică
integritatea bisericii române
pentru o simplă speranţă a
unor drepturi politice şi ciVila,
drepturi care mai curând sau
mai târziu se puteau ~ga şi
pe altă cale. Şi in fapt unirea cu
biserica Romei nu schimba
deloc poziţia socială şi politicâ
a românilor din Transilvania.
Biserica românească a rămas
şi de aici înainte o biserică tcr
!erată. naţiunea română o naţi-
une fă-ră drepturi politice,.
preoţii uniţi iobagi ai nobililor
fără de privilegii şi fără veni·
turi, populaţia fără reprezen..
tanţi in camera Transilvaniei,
oficule (funcţiileJ jirii alribuit&
numai la aderenţil celor patru
religiuni (catolică, calvinl,
luteranl
unitariană) si fără
nici o consideraţiwte la ieligia
română unită."
·
Populaţia români care nu a
1racut la unire, a fost lipsită de
biserici. de episcopi
perse-

'i

'i

pe
de guvernul
ne~eşesc din Transilvania !fi
de guvernul central de la
Viena. Deci unirea cu biserica
Romei, care a fost făcută din
simplu motiv politic, printr-un
dictat (diplomă) nu a adus
rezultatele pe care le spera
Alanasie ~ clerul român de la
1698. A fost o mare dezlluzie.
la afară de faptul că Roma a
atras câţiva prelaţi români şi
~a pregătit, punăndu-se astfel
in mod organizat bazele continuării tfadiţiei ~icarilor şi a
fuvăţaţilor români din Moldova
şi Ţara Românească, prin
Şcoala Ardeleană, in rest a fost
o incercare de dezbinare a
unităţii spirituale române,ti.
Episcopul lnocenţiu MicuKlein, pentru că. fonnulase un
program de revendicări
naţionale, cerănd Curţii de la
Viena egala indrepti.ţire a
_românilor din Ardeal, s-a ales
cu surghiunulla Roma. La fel a
păţit fi bătrănul episcop
Grigore Maior, smt să se
retragă din scaunul episcopal
căile

toate

'

am-.

~ - . ',tii pirolehnişti 8IJ
intervenit in ..negocierea~ dintre
cei doi, preiuănd ei încărcătura.
.Când a aliat ru adevărat despre
ce-i vorba, ne referim la pericol,

Ieri, la Ol8ie
seMciul
pirotehnic
din
cadrul
lnspeclofaiUiui de prolllc\ie civilă
(I.P.C.) Arad a desfăsurat o aa;.
de detonare. in Pădurea din
apropierea localită~i Filnlănele.
Alături de pirote~ arădeni a
participat o echipă specială S.RJ..
lncărcâtura pregătită pentru

une

detonare a

nici n-a vrut să se atingă
ilji aduce arnirie ru
salislacţie cpt Cebuc. un specialist cu experien(ă in acest ţiganul

de

~~~~'~ţ)

REA BUSTULUI

LDf AUREL VLAICD

~

~telil>;,a si, ~ buSUJ.-

. "'' Auntl, vi.aic..:_Alături· de
d tractorul
~C'Cllit,
Radu
Moldo~ au foSt prezenti:
~
mspector
~ Maria
,t.. P~şcalău, inspectorii generali
·~ne~- Viorel Barza şi Mihaly
·j· · Mateckovtts, Subprefectul
,
l e v - Bagnat>, vicepreşedin
. f.;._ tele CJA Achim Alexa. Dan

t

reaJtZ<o~i.a

Onoareaclezvelirii busU..ia
aparţinut inspectoruii:Ji generat
doamna Maria ~calătL lată
ce ne-a declarat dl Radu
Moldovan, directorul Se. Gen.
nr. Zt: .Acest bust a' fust un

vis mai vechi at nostru '' noi
buc.urăm că am reu'l'it să-i
realtzăm.Aiege<aa bustului e
legată de cartierul in car~
'~.;.:din partea Muzeului , funcţionează ""'Oala(AurelT· ,l4deţean şi Octavian Cira, elin vtaiicuiOlJI'IPI(I BOLZfltt
Vf::~~~~vers1tăţ1j .Aurat
f'oto: AL ttfi~IAHOJ

,. ~:~-"~Wffi b~:"ui~f~
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in 1782.

~ fi rwoluţl11e lui
Horea şi cele de la 1 M8-49
dovedeau câ ortoclc>qi şi uniţi
deopotrivă se simţeau uniţi in
acelaşi spinl şi au luptat pentru inlăturarea dublei domiJlalii
pe plan religios şi politic.
Dovada unităţii spirituale a

românilor o.

reprezintă

rău.

Suntem

români fi ca români avem o
singură biserică,

-·

bombă aruncător,

un cartuş
de avia!ie. 4 grenade de
mână, o rutie de cartuse de infan.

cea ortodoxă,

care este biserica naţională, iar
celelalte sunt cun.e, pe baza

Asistenţa prezenţă

rnilrafie<ă

care se

face după o anumită pro- cu foarte mare atentie.
.In unele situa~i săpălurile nu 'se
pol face decât cu degelele."'- a
explicat dl. Cebuc. in faza urmă
toare, urmează scoaterea
.obiectelor" şi identificarea lot,

cedură

după care se actionează, in continuare, In lunctiă de situatia aeată de pe leren.'
' ·
Explicaţia teoretică a dlui
Cebuc a fost demonstrală, după
cum am spus, de detonarea pro- •
priu-zisă. Privilă de asistenţă de la ·
distanţa de circa 500 m• .,bubuilura· a oferit un spectacol interesant Care ne-a arătat- QJ o oarecare detasare, e adevărat - unda
pOate
neglijenţa ....

Bomba de calibru! 200 are
lnsâ o_isiDrie mai aparte. Ea a fost
depistată in urma unei întămplări
hazlii petrecută in localitatea
Covăsilnţ, unde, un ţigan a vrut
s.o '<ândă unui itaian, ~

duc8. - .

d& obiecte vechi. Sesiza.ţi de

c. TJtiF
S. GttiLEA
- Foto: 01'10~10 FELEA

"' •i

ÎDtl'a legendă
adevăl' ·-.

PESTERA'
.
URIASILOR
v~ noră tanărn

nu
stau cu el fi mi-au aruncat
câruţu'. ". Singurul refugiu a
fost Chisindia. Pilni! le-a dat
banii. din pensie. Anghel a
fost bun. Familia venea să-I
(.ada. Mai precis s4 ia banii.
De-o lună a rămas al
nimănui. ,.Nici unul de la
Arad nu ...., mal Interesat
de mina.".
Azilul a fust o portită
spre o lume mai bună in .;;..
ziunea lui Angliei. Insi! nici
acolo n-a reuş~ să ajungă.
Om cauza pens!ei ·care nu
acoperea costul câminui~L
. Pe faţa lui Anghel se
citeşte suferinta. O suferintă
purtală pe două roţi p'e
uliţele ChisindieL

TEODOIUI HATICA
Fato:

1

Aceasta a
demarat ru cercetarea terenului -

..IIEGOCIEREA"IIIII
COVĂSÂN'f .

An9het

de

faţa

aplica~e interesantă.

.

care are curte in

pantă. .Nu pot locui singur. De la casă trebuie s4
cobor 15 m panta.". Casa
e vech.e si· ar treha..;i
reparală.
n-~.,. putFJ<i nici flzice, nici finandata
"Vecinii au fost baza. Ei
m-au ajutat cu cilt au
putut. Mi-e şi rufine d
mal zic către el.•. ·
_
Gheprghe Anghel, dapăşit de tot ceea ce inseamnă gospodăria lui, încearcă
o altă variantă. Se mută in
gazdă, la Chisindia. Penlru
camera in care locuieste,
plăteşte 50.000 pe luni!.
Dintr-o pensie care, după
recenla mărire, a "să!!at" de
la 320.000 lei la 460.000 lei.
"Acum O- duc greu."". Cu
lacrimi în ochi ne spune că
se roagă de unul si de ailul
· s&i tragă o sticlă
apă din
lanlână. Nimeni nu-i găleşte
lui AngheL De foame il tine
.pita goală 'i câteodată
ce-mi iau de la alimentară.
Mai mult nu-mi pot perpărâseşte nevasla .•Şi ea e
mite.". Oamenii din sat n.
bolnavă cu nervii ' i cu
ajulă, mai ales pe timpul
altale. ". Din mariajul celor verii, cu ce mai au prin grăau rezultat patru copii: · dină si ii mai indulcesc cu o
doi băieţi şi două fete.
bucată de prăjitură. Dar
Copiii, impreună cu mama sufletul omului rămâne
lor, lbcuiesc in Alad. Anghel amar. Anghel nu s-a împă
a rămas de unur singur. la cat ru propriu-i destin. "Am
trei kilomelri de Chisincfta, fost fL eu la A_rad cu fami-

la

locului a putut asista pe viu la o ·

·coordonatorul actiunii, dl.
căpitan inginer Luciarl Cebue.
şeful serviciului pirotehnic din
cadrul lnspectoratukli de protecţie
civilă, ne-a spus că munitia existentă provine din mai mutt'e surse
.colectată", in final, in depozitul
I.P.C. Arad. Astfel, o parte din
bombe au fost descoperite in
urma unor săpăluri agricole, alta
in fundaţule caselor sau, in unele
cazuri, proiectilele au fost depistate pe malunle râurilor.

şi

momentele de după ,1918 când
se dorea un singur mitropolit
penb'u credincio!Şii români sau
in 1939 când, de asemenea, m~
tropolitul Bălan a ajuns la rezultate notabile privind apropierea
celor două biserici romăneşti.
Desigur, actul de la 1948 a
fost brutal,- dar nu mai brutal
ca diploma leopoldină.
Ne miră acum ci uRii
români Jti trădează spiritualitatea de dragul străinătăţii,
care, cum a dovedit istoria,

ne-a adus numai

lin o bombă de aviatie de caliiJru
200, 4 proiectile de ci.lbu 100. Q

SUFERINTA
PE
DOUA
î~" casă

Un scaun cu rotile este
înlo!deauna un semn cert al
suferinţei fizice. In majoritalea cazurilor, scaunul cu
rotii~ râmane lndfspensabil.
suferirldtU penlru Ici restul
zilelor.
Gheorghe Anghel, din.
are 55 de· ani. ,
se foloseşte de un astfel
scaun de aproape trei ant
Cum a ajcns Anghel să-şi
lri!iască zilele pe dotJi! roţi
na povesteşte chiar et .La
piciorul stâng am avut o
rană care s-a infectat. Nu
m-am tratat Locuinţa mea
e la t~ei .kilometri de
Chisind1a şt am venit mai
greu fu sat. Hiel când m-a
descoperit
doctorul
Bimeţiu nu J..am ascultat
şi n-am mers să mă
tratez.". Indolenta. inconşti~? Greu de Sp.,s_ Cert
este al boala s-a agravat şi
piciorul a lrebuil amputat..
Dar nici <> nenorocire nu
vine Singtll'ă. Inainte de a se
îmbolnăvi, pe Angh.el il

bombă" -

niu.

consta~ prinUe - ·

•

-.. -. ' '
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HATYAŞ

In satul Alm"''
o
din ·
. Sla_tina de Mureş. După un timp, In familia celor doi soţi se naşte un copiL Mai
demult, obiceiul era ca atunci. când
copilut iese ~in penele rele, să fie dus la
bunicii dinspre partea mamei. Potrivit
lradiţiei, mama şi băialul frec muntele
dinspre Almaş şpre Slalina.•Când ajung
sub Droncea - poveste'ite doctorul
Blmetlu - vă o că aPl'~ o u,ă.". Curioşi,
ce1 do1 trec pragul usu s1 se trezesc intr-o
peşleră. Acolo, inconjura~ de comori, la 0
masă erau aşezaţi doi uriasi. Copilul se.
apropie de cei doi. Cu iÎ1cuvintarea
mamei, copilul rămâne cu uriasii cu
condiţia ca la întoa·rcere mama Sa-'1 ia.
.,la reintoarCare, mama nu mai dă de
pe,teră. ". Parcâ usa pesterii inlrase in
-pământ. .lnnebunllii, povestefte In sat
futâmplarea. Unul dintre bătrânli satului o sfătuie'ite să a'itepte un an fi să
revlnă la locul pe'iterii exac11n ziua 'fi
fa ora când a trecut pe-acolo cu un an·
tn urmă.". Tânăra mamă urmează cu
exactitate sfaturile bălranului si un an mai
târziu gjiseşle peştera deschiSă. lnăunlru
se afla si copiluL .Era aproape un copil
mali&"". ln peşteră crescuse într-un an ca
şi alţii în şapte. Mama ia copilul dar isi
lnsuşeşte şi din comoara aflată in
peşteră. legenda spune că acel copil a
ajuns unul dintre cei mai înstărili oameni
din sat.
'
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!]STRA·CiliTORI
VA
~10DERNÎ"ZA 100 DE VAGOANE~~
OOCAZIE RATATI PENTRU
~~'

IMPOZITAREA ECONOMIEI
NECONTABiliZATE
Neprevăzind nici un fel

de deduceri de cheltuieli din baza de

impozitare a venitului global - pe care cel ce a făcut cheltuielile
să aibă interes să le declare - schema propusă de guvern in ce
priveşte aplicarea impozitului pe venitul global de la 1 ianuarie
2000 face neidentificabile veniturile obtinute de· cei care au
incasat contravaloarea acestor cheltuieli, nevenîndu·se astfel in
întîmpinarea unuia din principalele scopuri economice pentru
care se instituie impozitul pe venitul global.
Evident zugravul, instalatorul şi meditatorul pot liniştiţi să nuşi declare veniturile - de~i legea le-o cere - atîta timp cit legea
nu cointeresează măcar intrucitva beneficiarii serviciilor respec·
tive să evidentieze cheltuielile făcute pentru aceste servicii.
Dacă, de pildă, măcar o parte din cheltuielile respective ar fi
fost deductibile in cazul în care serviciul în cauză s-ar fi făcut
printr-o firmă (caz In care ar exista si s-ar prezentq chilantele de
rigoare) şi, in schimb, nu s-ar fi oterit nici o deductibilitate dacă
serviciul ar fi fost executat pe baze individuale, s-ar fi putut
spera Intr-o scoatere la suprafaţă a economiei paralele. Aşa
însă, In schema propusă de guvern, ou există nici o şansă in

acest sens.
Dacă nu se poate miza In schema propusă de gLÎvem pe
scoaterea la suprafată in vederea impozilării a veniturilor necontabilizate, cu a!J"t mai p~ se poate avea in vedere aşa ceva in
ce priveşte veniturile nelegale. Economia paralelă '1i beneficiarii
ei nu vor fi prea afecta~ de introducerea impozitului pe venitul
global in schema propusă de guvern.
In asemenea condiţii, impozitul pe venitul global - mai
degrabă ca impozit suplimentar decll ca nou sistem de impozitare - va afecta in prinda! două segmente ale populatiei: unul
foarte su~re. format indeosebi din inlelecluali care trăiesc din
activităţi independente retribuite ou acte in regulă, care, evident
nu pot fi nedeclarate; altul, destul de masiv, format din oameni
modeşti, de bună credinţă şi cu frica lui Dumnezeu, care, dacă
vor avea cumva vreun venit suplimentar peste cel din salariu,
nu vor lndrăzni să nu~ declare, deşi schema propusă Ilu-1 face
practic depistabil.
·
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S. N. C. F. R a alocat in lizat 5 asemenea vagoane.
acest an 500 de miliarde de "Celelalte 45 te putem
lei pentru modernizarea termina până ta siârfitul
vagoane.lor de călători. acestui aa, in măsura in
Pentru anul viitor suma pre- care vom primi banii
văzută este de 700 de mi· ·necesari pentru aceste
liarde de lei.
operafiaai de reabi·

S. C. Astra·Călători S. A.

Arad este parte a acestui
program, firma arădeană
având de modernizat 50 de
vagoane, din care 39 de
vagoane compartimentate 'i
11 vagoane tip salon. Până

litare. Un asemenea
vagon a:aodernizat costă
cirea 1 so.ooo de dolari,

iar anal nou, de 'apte

~mai

mult", a spus ing.
Liviu Bobar, directorul generai al societăţii.

'

'

Vagoane Călători, in colaborare cu firma franceză
Alstom, va moderniza un lot
de incă 100 de vagoane, di_n
care 30 de clasa 1, 60 de
clasa.a 11-a 'i 10 vagoane
restaurant "Aceste vagoane var fi utila:"te eu cele
mai perlormante boghiari .,., .., găsesc .."..,. pe
piaţa româneaseă" • a precizat directorul Bobar.
,
Urmează să fie definitivate câteva chestiuni

"

'',

'
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acestui program.
Banii pentru acest con·
tract vor fi asiguraţi de
SNCFR !fi printr.un credit al

·:

."-··~1

.gl

BERD.
in ceea ce priveste priva·
tizarea societăţii, cOncernul

~?~i

.'"'1.

francez Alstom şi·a expri·
mat opţiunea de a achiz·
iţiona pachetul majoritar de
acţiuni. FPS Arad va face in
decurs de două săptămâni
oferta de vânzare a firmei
Astra-Vagoane Călători.

·· .. •

ARIS ·INTRE PROMISIUNI,
"'
BANI ŞIINDI,FERENTA

.Apatia este cuvântul cel mai
potrivit în a descrie starea de fapt
de la ARIS", spune Nicolae
Costan, viceliderul sindicatului
.,SOlidaritatea".
Cei 1050 de angaj~ eu ajuns
In situa~a in care efectiv nu ştiu
dacă firma are sau nu un viitor.
Promisiuni peste promisiuni, însă
banii nu au sosit nici până in ziua
de azi. Şi asta, de câteva luni
Incoace.
In cursul acestei săptămâni va
avea loc Adunarea generată a
actionarilor, In care ar trebui să se
ia 'o decizie cu privire la soarta
societătii ARI$. Ieri, angajatii
firmei arădene îşi aşteptau salaiiUe şi aşa întârziate.

Ministerul Finanţelor a
lansat, in perioada 13-30
septembrie certificate de trezorerie destinate persoanelOr fizice.
Dobinda ....,. de _,,...,•.,
an, iar scadenţa la 90 de
Certificatele vor putea fi
cumpărate fie in numerar, fie
prin virament din conturile
deschise la CEC sau la băn
cOm....._ C8l1ifical8le

t=:.==:.:=:::.::::.::==~;.:.:-:.~---=------l

suma~~Qd)~--~------~-----·--~----~·--~-----------1
hnoue fizice
Persoane J•ridice
Pe termen de (lu •1)

Persoane Perso.ae
la
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juridice vedere

Bankroop

200.000 15.000.000
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6

la

9

Pe termen dr (lualt
2.J6912

12 vedere

10
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S8 S9
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10

SO

BRD

1.000.000

•

10

50 SI

B. TraasUvaala 300.000 25.000.000

19

SI

300.000 15.000.000

19

SI

B.I.R.

3

51

S8

54

53 52 41
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46

Sl

53 53
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444445%4647

S2

S2 S5
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45-50545557

BaacPost

500.000
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SO

SO

B. A&rk:eli

500.000

5.000.000
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SI

5553-5519

41

49

58

SI
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Propuneri penbU relansarea domeniului imobiliar
Asociatia
Română
a
Agenţiiior Imobiliare (ARAI) propune, penlru relansarea domeniUlui imobiliar, anularea TVA la vinzarea 1ocuin!efor şi a materialelor
de OO!SUcţii, reducerea impozitului pe profitul·constructbrilor,

"""""" şi neimpo2îlarea sumelor

~ră benefică şi infiinţar;ea

unui fond de compensare a cornpaniUor care construiesc şi vind
locuinte 1n rate. Nivelul ridicat al
iscalităţii ii delennină pe salaria\i
sau pe producători să eludeze
prevederile privind impozitarea.
Statul, apreciază asociaţia,
încasează 80% din preţul plătit

aferente plăţilor agenţilor economici pentru lucrări de con·
structii, se arată intr-un CXJrriUilÎ(;3I

ourÎlpărătorul unei locuinţe,

al asOciatiei.
O află dec:i2ie necesară ar fi

de
restul
de 20% din valoarea de vinzare a
~ reprezentind saiarj . ŞI profiturile nete ale producălo,

cea legală de scăderea din
impozitul pe venitul global a
sumelor chelluite de ceta\t'ni pentru lucrări de reparaţii sau irwesliţii
1n conslnJc\ia de locuinţe. ARAI

riDr Conform
de rnaleriale
- ·Comisiei
datelor
Nationale de 'Statistică, numărul
locUinţelor date in folosinţă in
primul semestru al acestui an a

1ost de 7 .249, in crestere cu 917

loc:Un\B fală de~

a anului trecut, aproape 90% din
realizate din fondurile
populatiei. Cele mai multe
loouinle ;,., lost oonstuite in medi-

total fiind

ul ~ - 4.438 locuinţe, faţă de
2.811 loaJin!e lenninale in mediul
urban.
La sfir?tu11unil iunie se aflau
tn diferite stadii de execuţie
24.302 apartamente, in afara
celor inoepute de populaţie in
regie proprie şi neterminate.
Oinlre aoeslea, 30,7% """'in dill de linisaj, iar 3,9% eoau termi-

nate şi ........... tale.
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Dobanda {%pe a o)

Denumirea
biacii
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Sind~i aed că preţurie la energie
vor creşte continuu (lucru dovedit până
acum), dar calitatea seNiciilor va scădea.
De aceea, B. N . .S. sus~ne ideea producerii şi distribuţiei energiei electrice ca
activitate integrată, ou eliminarea intermediarilor.
Astăzi, la Deva, circa 160 de sindicalişti
arădeni, lucrători in domeniul energetic, vor
participa la un miting al B. N. S., alături de
colegii lor din atte judeţe. Ei vor sus~ viziunea lor asupra a ce ar trebui să devină
CONEL, dar şi depolitizarea acestui sector,
precum şi stabijirea tarifelor energefioe ~
bază de costuri transpi'rente.
. .
G. WftSTfltmftESCO

care

1

~ ''

SINDICAUSTII VOR UN CONEL
FUNCŢIONAL,' FĂRĂ INTIJWDIARI
.Nu suntem impotriva restructurării, ci
impotriva manierei in care guvernul face
această restructurare a CON EL", a' spus
Mircea Foştea, secretar la Blocul Na~onal
Sindical.
· Prin H. G. 365/1998, CONEL se divide
in societătile Termoelectrica, Hidroelectrica
şi Eleetri'ca, această din urmă unitate
ocupându-se de distributia energiei electrice.
'
Traian Oeliman, liderul Sindicatului
.Energia" de la CET Arad, a spus: .Noi,
sindicatele vrem ca sistemul energetic să fie
un nucleu funcţionabil. Nu mai putem
accepta experienţe
nu vor oonduoe la
nimic bun."
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şi peste 400 de cai .
De aproaJl!' doi ani de zie, un întreprinzător italian
s-a profilat pe achiziţionarea de viţei. Pentru a se

In urmă cu câteva zile, exact cand se derulau
asemenea tranzacţii, a apărut un att ac:IUitor de viţei,
se zice grec. lv::e&a, confonn plinc:ipiului concurenţei,
creşte viţei penlru carne de calitate şi cu randament . a oferit un preţ de peste 20.000 leVkg. Şi nu mică a fost
mare la tăiere, el oferă crescătorilor de vaci, pentru disputa dintre cei doi. ajunsă şi la ootonogeală. După
_insămânţare artificială, material seminal de rasă ce ~grewr a luat-o la sănatoasa, italianul a oferit şi el
franceză si vânăt belgian. Apoi, vine periodic in Apateu 22.000 leilkilo!Jam. Concurenta e beretică perdru !"'>'
şi achiziţiOnează viţeii la un preţ care, in urmă cu o ducător.
'
săptămână, era de 17.000 lei pe kilogram. Deşi

1

precis aproape toate taxele vor Incasarea taxelor va fi angajatul
fi percepute începând cu primăriei. Pentru că efectiv nu
am bani pentru a plăti un om
această dată de către casierul
special pentru acest lucru. La o
primăriei. Şi aceasta nu pentru
că ar intra in atribu~ile sale. Ci ·comună fără venituri devii
pur şi simplu, pentru că neputincios. Şi aşa, de două
luni de zile n-am avut cu ce să-i
primăria nu are bani să angajeze un om, special pentru plătesc nici pe angajaţii
A. BO<iAlU(I
acest lucru. Emilian Rosu, pri- primăriei."
marul comunei Cărand Spune:
Foto: V. HUSQI
HOmul care se va ocupa cu

Sâmbăta si

ZIUA POMPIERILOR duminica nu
A TINUT... TREI ZD,E! se telefonează!
'

Manifestările prilejuite de
Ziua Pompierilor au inceput la
Bârzava incă din 11 septembrie,
cănd a fost organiz:aU! la discoteca .LAS PALMAS' din local~ate
.SEARA POMPIERILOR". Cu
muzică, dans, voie bună şi concursuri cu premii. A doua zi, in
12.09., tn deschiderea meciului
de fo1bal Bârzava-Apateu, pe
terenul de fotbal pompierii militari
au făcut o demonstraţie de
folosire a tehnicii din dotare.
Ziua de luni, 13 septembrie a
tnceput cu un simpozion
desfăşurat la Clubul din incinta
S1aţîei de pompieri Bârzava, lntitu lat ·.•Anul 1848 In conştiinţa

i~ Jt~Qiin' Felnaeul ~
,~. -.~:- Zădăreninl vor

~~:~.,.,·.-avea apă curentă

"Din patru

Fetnac se fac
".-oiecte pentru introducerea
reţelei
apă curentă in
Zădăreni şi Felnac (acolo unde
ea nu .există}, :Precum -~
llljlararea reţelei deja existente.
Lucrările necesită, tnsă. sume
de bani destul de mati. Dimitrie
Sălăj~. ~rlJ.I <;oJUUGeil
Fall;;ic .spUne; :rnil~Uie
doar
să introducem apa .cureAtă ci ~
s!i reparăm reteaua. f'erm. Câ
există locuri Unde tevile sunt
prea sub~ri ~i se cr~pă. Şi nu
sunt doar pe .câtiva m~l'i. oi
unele sunt intinsa chiar pe un
IQiamiiii!.L ne asemenea, ar trebui să mai oonstruim cămine de
apâ. Pentru toate ace.stea trebuie ca proiectul să fie aproba!
de o comisie de la Arad. Pentru
Zâdăreni va fi mai uşor pentru
că ei sunt prevăzuţi in programul
Phare. Cu Felnacullmi lac mai
multe probleme.•

mai

:nu

~"~'~·

,...-= altfiRIIfnur

Chiar decă multe locaau fost conectate la
ret~aua modernă de telefo~ie, mai sunt localităti cu
centrale telefonice vechi şi
uzate. Dar ce spuneţi
despre acele localităţi in
care serviciul la centrala
telefonică nu funcţionează
sâmbăta şi duminica?
Ferească Domnul ca cineva
din Vânători, Salu Nou sau
Zerind să aibă vreun necaz
lităti

sau urgenJă!

1. "·

fraţi

trăiesc.

numai eu

Grele zile am

avut tn tinereţe când eram
fată. Mama a plecat in
America pe vremea cănd
eram mici. Am r-imas
numai cu ţata fi cu
măştlhoala. Cel mai greu a
fost inainte de r6zboi. că
nu avea clne 1)8 dftlga.
Lucram zN.oa-ntreagă la
bogătani p.e.ntru un văitliu
(2,.5 1, n.n.) de făină. Dup6
primul război m-a crescut o
văru,ană da-a lui tata. La
23 de ani m·am căsătorit eu
lo;~n Rus fi ne-o dat
Dumnezeu trei băieţi fi·o
fată. El o murit săracul la

ae

ft BOGARIO

românilor". Simpozionul a fost·
.prezidar de cpt. Adrian Mondea
şi Vlademir Adinel Popovici, pri·
marul comunei. Apoi pe terenul
de sport al ~ii generale pom.
pierii mililari au prezentat tehni<;a
din dotare şi au făcut demonstraţii practice pentru elevi. A
urmat un concurs cu premii
.Prietenfi pompierilor", intre elevii
claselor a V-a A şi a V-a B, concurs desfăşurat sub directa
Indrumare a căpilanului Adrian
Mondea şi a prof. Petru Leric,
directorul şcolii. S-au remarcat
elevii Mădălina Culda, din clasa
a V~ A şi Daniel Voloseniuc, di1
clasa a V-a B.

"La 95 de ani nu-11d doresc altceva
'· decât sănătate până-n ultima clipă"

.;;;...:. ...-~~~:;..-. iiii;;=:;;;;;~.ţi'~<ă.(;â·'· <iir\
· - ··
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~~;~E~iilltalianull·a bătut pe grec!

lnan~

L~

Intr-un act normativ emis cu
ceva timp in urmă se prevedea
ca taxele şi impozitele să nu
mai fie încasate de trezorerie ci
de Consiliile Locale. Si se pare
că, de-abia acum' această
prevedere a fost pusă in aplicare. Pentru că, incepând cu
data de 1 septembrie Primăria
din Cărand a prelu11t taxele
·
teren.
·
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aproape un
viaţă, luliana Rus ara o
mulţime de nepoţi fi 12
străn<Jpoţi. Pentru că nu
p<>ate sta locului, după Ce-fi
termină
treaba acasă,

am
• la lo.euinţa fecioruful său
Cărand, Rus Pavel, in
ee trebălula prin
1buc;litirie. La cei 95 de ani
ai săi, bătrânica a.e simte
11'c6 tn putere fi nu poate
sta le>culul o .clipă ,.Acuma
tăiam varza pentru umplut
pipărei. Ştiu din tmereţe
cum H prep.arJ!i ll.ă ste$1
toată ia~na. Ce am făcut
atunci fllu -fi acum.
Doamne fie lăudat, că până
la vârsta asta nu mă pot
.cânta, sunt destul de sănii.

aproape zilnic merge pe joa
si vadă recol·
ta. Cea mai mare bucurie o
are lnsă duminica la blseJicJi ,.unda ne rugăm fi ne
V41Miim in Casa Domnului".
O mare dorinţă a el e să·fl
cunoască strinepotul din
America, pe Benl, băiatul
nepoate! Monica, pe eare-1
ftle doar din fotografii.
..Altceva nu ini-;tt mal dori
decăt sănătate pân6 in ultima elipli" JJe•a mai apus
plnă la holdă

toast·". ne .. a spus luliana.

bltcinic:a.

Apoi, fiindcă a venit ve>rba
de tinereţe, a .continuat:

FLORinTRor

fGto: YIOREL HUS(fl

· Până la 15 octombrie, Archişul va avea apă curentă·
1. HfiGY

Anul acesta au ini:epllt
fuerărlle pentru introdueere~ reţelei de ap.li 111
Arehof, pe o lungime de 1,t
km. Până In momentul de
~ă .s-au executat aprnximatov 1.000 de metri din .
lucrare~ respectivă. Totufi, ·
sătenio sunt nemulţumiţi
pentru .ei fanţurile aunt

săpate, dar neac:operile
lncă ...LucrArile sunt 1netapute de mai .uit timp, dar
incă nu ~- Introdus ţevile.
Au rămas doar 1!1if1e f'l"luri ·
neacopuite cara nu fac
altceva decAt al ne incurce.
Va lnc:ep~~.culeHI p<>rumbu·
lui fÎ nc.l nu putem băga tn
cu!U .elf'uţale dl.n caun

lor", spuna unul diJJtre
sătenl. Pe da altă parte, Ioan
Gulyaf, fe1 ucţîe apli 3,

i:ltTe coordonează lucrările
In .zon11 respectivă spune:
.,lntr-adevJir, luerărlle tre- fi jumătate si tannlnăm c:u
buiau iMepute anul trecut, , ţeava fl mulm pJinli la 15
dar noi nu am primit bllllll oetombrle si tMmlnim .eu
decât tn l.uJJa de.cambrle, toate luclirtle."
anul trecut. Afa că, am
IL BCIGSRICI
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Inceput de llrla liiHil ac:eata.

Vineri am flicut ultimele ~
suduri fi siptămJina ...,....
ta punem ţeava ln pămint.
Sperăm ca Intr-o~ ·
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• Speciali~ susţin că suntem infideli din instinct,
adulterul exprimând o tendinţă de "eompetiţie spermatică"
• Chiar ti iDdr!g4stl!L
dorim relatii ea alti

partea:eri
Spunem că nouă nu ni se

poate intâmpfa: iubim şi nu ne
trăd:~m deloc. Câtec:xiată, cu o
sill<"'ritate absol~:... ne trezim că
pronunţăm faze ca acestea ŞI,
dimpotrivă, neprevăzutul se
întâmplă. După mutte privÎri şi
zâmbete, după secretele
şi glumele tn doi,
seri tn famme şi nopţi

ală faţă de p-ner. Tendinp
generală a relaţiilor extraconiugale pare să fie triumful
naturii asupra culturii."
Se poate sp~ne _oare ... că
adt..dterul se naşte tn pnmul rand
dintr-un impuls biolog_ic? Helen
F1scher este conv1nsa de asta~
.,Bărbatul este in mod firesc
promiscuu prin necesitatea

pas:anale. după ce ai crescut.
iubit şi educat Cflpiî, după fru.
moasele experiente acumulate
in<'' ·:-sul orelor. lurÎik:!r, anilor de
bucurii sau lupte in cuplu, deodală ne trezim langă un att fel de
partener, făcând parte de-a dreptu! din cel mai vast .cuib al
lrădârilor".

Poate că e vina unei nedreplă\i ~ulale de .curenţi"~

tn pSihicul umah, sau poate e
efectul acelor forţe de reproducere care sunt de.zvollate in ano
de cuplări coti:liene. Un fapt este
însă cert: infidelitalaa. Inainte şi
·
căsătoriei, este foarte

Conform cpiniei unti grup de
(mai ales americani)
ai antropologiei darwiniste, ai psi..
hologiei evoluţioniste şi ai ecologiei compatarnentale, bărbaţii ~
femeile sunt .constrânş.-. in sens
cercetători

biologic. să tnşele. Una din

importantele susţinătoare ale
acestei teorii este Helen Fisher.
antropolog la .American
Museum o Naturall-tslory" din

New York. ·
• NelinJtt- , ......." . ,

,,Aventurile extraconjugale
sunt comune tuturor culturilor-,

fi acolounde adultarut este incă
pedepsit cu moartea", afirmă
anlropologul Helen FiSher.

In toată lumea, chiar

,.Facem curte, ne iubim~ ne
căsătorim, lnsă

omul .este
Inclinat spre Infidelitate sexu-

Aţi făcut

dar

sunteţi

gur bărbat sau dedicându-se
sexului clandestin Cu alţi bărba~ pentru a avea avantaje de
la fiecare din """'!tia Acestea
sunt comportamentele noastre ~\lente. pe care le-am
molJie.nit demult de la stri·
mOlii• In cursul lungii noastN
Istorii evoluti'ola.Părerea &Xjl&rtulul.tn psi"
hologie e•oluţiOnio;tă Robert
Wright pare cam drastică, acesta, intr-un es&U intitulat
,.L'anlmale moral". susţine că
.mintea umană, c:a ,; alte
organe, este făcută să trans·

toare. In acest context,
nelini'tea conjugală poate fi

risipi genele sale .,egoiste" In

cât mai mufte femei tinere, iar
că

femeia devine

văzută ca o fonnă de selecţia
naturală."

posibilitate de a Yl gial
partenerul vlsal
O dată la doul săptllmânl,
In cadrui acestei pagini veţi
găsi rubrica .,ANUNŢURI MATRIMONIALE". Nu ~ă costi
nimici Nu vă rămăna dllf:ât să
completaţi talonul de mal jos.
să formulaţi teldul anunţului 'i
.t-[ expediaţi pe adresa zlaru-

lui nostru.

~ Pentru a păşl<a disCreţia

asupra persoanei care fOrmulează anuntul, acesta va
apărea insotit de Ull ood. ales da
dumneavoaStră.
Scrisorile cu răspunsuri
VOI fi trimise, pe adresa ziaruiiJi
nostru, nubriea .Anunţuri matrimoniale", mentionandu-se pa
plic codul persÎlanel c:ăreia,ll

e

adresată.

e Nu sunt 1ua1a in ~

cer, doresc

să

cunosc

'i

o

+ Agronom. pensionlir. venit
din Germania 661180/!iO, !liră
copii, nepoţi. singur, sănătos,
+

folo. LABIRINT.
• Bărbat, 451174172 divor\lll.

Iară vicii. donesc cunoştinţă cu o
femeie până la 38 ani, in vedarea căsătotiei. o ŞANSĂ.
• Singur, nefumător, neal·
coolic. credincios. corect. bun,

•

da

·tare anunturile neinsotite de
taloo. Aruniulnu va fi prea~
De pre!erin\ă, se va ln<:adla In
ill'lila a 20 d& CU'Iinta.
• Corespondenta S& va ro.. săracă. liniştită, care îşi doreşte
ca de la sediul redai::tiei noas11a şi poala oferi liniştea sufletească
pe baza buletinului a8 idel1lilata.
şi o dfagOsl& pe o viaţ;l întreagă.
• Unăr. W178. brunet. OVIDIU.

•
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Frlgldltatea este llb$6n-ta sau.
IIIBitarea •xtremă a libldouh.tl.
~ acesteia este dintl'll
problemele arzătoare ale uxologtal. ŞI totutl, o cale trebuie sa
existt••.
Inainte da a ajunge la sexolog,
reflectaţl ' ' răspundeţi la câteva
intrebârk
Care sunt gesturile care-i fK
·
plăcere soţiei?
Faceţi-le! Eliminaţi-le pe acelea~
care-i produc repulsie.
ra..Soţia dvs. se teme el ges1...1 iurite. tandra vor fi urmate de
un act sexual? O perioadl renunţaţi,
l'imânând doar 111 măngâieri.
·- -

O

-~~·

_,_,

y

~;-

ştii niciodata ce trebuie sa faci ca
să-i satisfaci cu adevărat dorintele.
In pkJs, sbăinii sunt rareori disPuşi

să treacă peste unele mici greşeli şi

sa vină in ajutorul partenerului.

e Pnogăliţ~vă cât mai din timp

pentruunactsexual
Ideea că un act sexual e cu
ab1t mai- placut QJ cât 8 mai sporr
tan este 0 prejudecată. oaca eşti
pregătit psihologic. să faci dragoste

-.-.·-··

Pre-

na .::: ,· ~.

~ângâiaţi-vă şi când staţi impreu.
la televizor sau ieşi~ la plimbare, nu ,..__."-.. _
numai când faceti- sex.
·
·· .

• învăţa~ să slt:ulali
,.,J
Nu neglijaţ1 niciodatdi· sărutul.ţ::::~:.
. ..z,_~·l
care este o parte foarte importantă· •."."
'C$:0~
, a. unei rela~i intime. Experimen~
. _, ....~ ·· 1
diverse forme de sărut d\t- cat
~ ~... -··· ~
deljcat ca o adiere pâna la cef , -.:;,.· _.- ~i'f ' 1'
.•franţuzesc" (profund. cu limba) ş; · ~
-~
stabiliţi un ,.repertoriu~ comun cu . _ --··r-"'-"' :>~.p-artenerul.
pe care sa-I J:IIIIIIR!'llf
..:......'·'q·
lati'impreuml
. ••;:-..,>.-..
. . ~.....

ra

.
..". a1unge
mutt mai uşa il> culmea
dispozitie
... ~alpe·~-~
.

~.: •Satisfacelidorinţele
'. '
_/;
~u ··r•··,~cblardal;ă
,.,
~
partenerului
.
.
nu ave!l chef · c-,~~ ~· .
·
.
Nu IDată lumea ara aceleaşi
· Un act sexual nu est& <a <i.;Îi;ooi""'/.. ,. _,)
prelennţe in materie de sex. lQlii lungă şi obositoare la setViciu. Olh ·· : : ~~
preferă anumite poziţii, anurrtite
când în când, vă puteţi sacrifica de
......,.__~ -_~::- _
momente ale zilei sau anumite
dragul lui sau al ei si să-i satisfaceti . ;;:: -.
..tehnici"'. Descoperiţi care sunt dorinţa de a_ face-'dragoste. chiaf-'··,-\;::;:f~.· . 7 >-· ~
acestea şi ~ne~ cont de ele.
dacă nu aveti chef. E cea maJ b..,., : c !li' • •
e Protejaţi-vă impotriva aricioclt m&todă d<>'a vă asigu<a. <ă v"'f • · ._, '-~ .. j
surpriZa neplicuta
primi altă dată aceeaşi favoare.
_,,. ·"'"~o··
Nu este adevărat cii. til!etlteo • ·~taoobimbări
·...,.-j
excitant întotdeauna. Dacă stii că:
Daca 8tf 1haint!at ,.,. ~~
po~ lua vreo boală venerică sau că ~cop:in~.r:_:t:.7.:::':~e
po~ râinâne insardnata (sau că if
..,...o.g..
., ' ~
po~ lăsa partenera însărcinată) ou face~ unele. .,ad.aptăn" la scenariul · ~- ·' · ·
te mai po~ relaxa şi 0 mare parta obişnuit al unui .act sexuaL Nu va_ ·.·
. ,... . j.'
temeti să le face)!, nu sai&~ ,
.
dlnplăcerea sex.ua lă dispare,.
. câ
poate fac8 dragoste numai ....-~ ~ '• ~itaţi rutina
intr~un singur fel. La o vârstă inain- ~~: ·
Cu timPJ:Jl. orice ab"~ ftzică · tată bărba~i au nevoie de mai multa
'""'~'-~""
lhRttn~Ş.io.femeia&ead&ih stimulare fizică iar femeile pot ~-->~.
· ~'.!:;_.
.il\tensitate. &
ine.~!la~, -~·a
·~-{,f'!"""'"}
villllt """"""' face lR!iC .,;.aţi ihgrlşil
•
'
•
ca o relaţie sA. fi& plll.Q.Jtă şi dorită. . adoplaţi alte pozi~l
v~ari:aţ~. dee1 poziţiikl, lo.cut sau · Dacă ave.ţi c:OQ;ii.
momeniul in care faceţi dragoste. dragoste la alte ore
schimbab de fiecare dată câte- · noap.te. Nimic nu trebuie
ceva; fie ~ un mic amănunt
Q'9ez-e complexe.

resursele erotice şi int.ensi·
~ !liăQI!rea la maximum.

. J
Singur 40/185/7'5-W

rezolvaţi problemele
··1 ·
Nimeni nu e perfect. Se prea
poate să aveti unele probleme de

Otdin sexual. dar nu vă mulllJmiti cu
această sib.Ja~e. Eiacular'ea
coce se pcate trata. !rigiditatea la
lei. Discutati cu un medic, cititi cădi.
deveni mai bun ta pat lat! câteva Tn domeniU. urmati staturil& dit.Î ..;..;.,_
-sfaturi pe. care petSOanele care se
.
·
revistele de specialitate, faceti orice
_ --~·. _
condideră .ratata• din punct de . efort să scapati.· de prablitmele ,. ~.--- . Vedere aJ activită~i sexuale le pot ~e.
. ~~
urma pentru a-şi imb»nătă~ consi• Folosiţi-vă simţul pipăilului "·~
derabil performanţele din dollnilslr;
Qrice atingere tandră între doi
• Nu faceţi dragoste de la_
oameni cara.au rela@i ~lă le
c···
prima întâlnire
· sporeşte- intimitatea" tjn.&F c
-~..-. :oCu o persoană nerunoscuta nu ta acte sexuale pline de satisfactie.
~.A.;~

stropilor de apil caldă cu
ep.iderma creşte apetitul
pentru dragosta. activează
circulaţia sanguină la nivelul
pielii şi al o'9anelor genitale,
iar aruneearea mâinilof pe
trupul plin de spumă al
partenerului descătuşează

Tânără, 29/167155 doresc:
să cunosc un bărbat 30-35 ani
pentru o rela~e serioasă. RQQ

..

e Faceţi tot posibilul să."'

eşu bun(ă) la pat, asta e şi nu ai
cum să schimbi lucrurile. Dar nu
este deloc, adevărat oricine pcate

. IU""Iu.t mitalm. Cottlului

doresc căsătoria-prietenle.
Telefon 232124.

locUinţă la ţară, neatcoolic.
nefumător, doresc să cunosc o
doamnă intra 3li-4S ani.
SĂGETĂTOR..
Unăr. 261176 sineer,
sulletist. siliJatie matetială bună,
dllxeSC să CUilll6C o fală simplă,

Mulţi oameni sunt nemulţumi~

de viata lor sexuaJă. fie din cauza
lor, fie· din cauza partenerifor. Ei
(sau ete) îşi lnchipuie că dacă nu

il

=::.....

1

.d

se

ot-

face. parte dintre deliciile erotice cele. mai
ap"'ciate de CIJI>lwila lifle(a. Masal\Jl
reciproc sub jelUI de apă. cu gel pal'fl.lmal ~ săplm, căi Se poal& da
incitant, mai! ales d\Jt)>ă o <ti da l!lcN
· e(IUWiol6. cănd libidotll a la

0841693527.

obliga~i, caut palleneră
viaţa SINGURAl1CUL.

'·

Unii 11 practică ca pe ~n fel de invior
llire matinală, altii n preferă seara. după
o cină roroanlicli in OOi ·amorul sub duş.

celăţeană străină 20-26 ani/170.
drăguţă, senzuală. landră. sîn-.
ceră şi fără mino:iUnL Telaton
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adulteră

numai sub impulsul, la fel de
intens, de a imbunătăţi cali• Adulteral, o neeccitate tatea progeniturilor, cuplânfiziologică inevitabilă
du-se cu parteneri diferiţi de
Necesitatea biologică a cel obh~nulti de asemenea,
trădării este explicată de Wright
este adevărat că bărbatul e in
comparând omul cu alte două
stare să inţeleagă singur că
.,dorinţa sa de noutate" sentimentală sau sexuală nu este
atât un semn că ~i·a ales
gre,it partenera de viaţă, cât
un impuls previzibil !fi contro-!abil, în cea mai mare parte din
cazuri. pentru binele cuplului."
• lnfideU dar -aocami
Cercetătoarea
Helen
FtSCher a fost acuzată <A a dat
o
tegitimi.tate
.. trădării",
sus~nând totala .naturaleţe"
ackJiterutui. Aceasta se apără
precizând că adultenul e natural.
in măsura in care- e naturală
tendinţa umană la monogamie,
la familie. la a crea acea legă·
lUră morală care uneşte, pentru
mutt bmp, un bărbat şi o singură
specii primitive: cimpa02eii • ta femeie .•Şl totu,!, monogamla
care femeile sunt mult mai nu implică fidelilalea". sublinipromiscua • şi gibonii • modele ază Giacomo Oaquino, psiholog
absolute de fidelitate: "La primit,
psihiatru din Torino:
greutatea relatiltă a testiculelor .,lnflcjelllalea a devenlt un bun
este foarle mare; exact invers de larg consum'". ln fond,
. la gibonl Tnsă. De aceea. când partenerul absolut fidel ş}
o femelă se cupleazi cu mai vărata poveste de dragoste nu
muqi parteneri. genele mascuprea există, întrucât toţi trădăm
line produc:: mai multă cu gândul, toti avem instinctul
sămânţă, pentru ••,; invinga de .a fura" si astfel dorim retaui
rivali! in reproducere", este de .extra", măCar cu ajutorul fan·
părere cercetătorul
· teziei, al imaginatiei.
Conceptul de adulter ca o
Ipotezele expuse de FiSher
necesitate fiziologică inevitabilă si Baci<er, care caută
i
este susţinut ~i de englezul biologice ale infidelilă\ii. nu tre·
Robin Bacl<er. Potrivit acestuia. puie .să ne Iacă să credem că
· adulterul e<plimă o tendinţă biO: ceea ci& ne este s<:dlt ta Qtll1&
logică cunoscut'! sub nlJlllllle de
este cu totul incontcolabil.
.competiţie spermatică".
Fidelilalaa este o alegere volunSi evolutionistul Radolph Iară, antrenată <ţe dominarea de
NesSe sustine că .,e adevărat sine. Dacă este adevărat că ne
că bărbatul comite adulterul nastem infodeli, la fel de ade·
sub impulsul cel mal tare de a vărat că fideli devenim.

tol ce era posibil, • corpoi<lnt. sirnpalic, sutletisl sin-

In continuare sin·

gur(ă).
latl că ziarul
,..Adevărul" v6 oferă lncă o

-

genetică prima(i de ""1i risipi
propria sămânţă in multa
femei, 'i astfel să-fi mărească
posibilitatea de reproP,ucere.
La rindul e~ femela are nevoie
de a asigura hrana biologică !fi
alte bunuri copiilor ei. !fi o face
alegând să fie fidelă unui sin--

mită genele generaţiei urmă-
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După "lli!Mle. SQnda(a. 4!io/Q dinll:e
perechi sunt rnari amatoare O.-. in ·
'· · '~'"'·
camera de baie. cu mici •arlalfi;; ~- >:pl!eferă să facă amor mai liniştit. fn cad~!!::" . ·· '
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Miercuri, 15 septembrie 1999

. MAl EMULT PANA. DEPÂR.TEW~:··Es,TE'DE,
····PARERE ANTRENORUL UTA·EI,'LORENZO BUiiNiCcL~
a reusit la i
UMT-ului a patra victorie co11Se>cutivă
in camPionat, urcând pe locul doi in
clasamentul seriei, cu + 6 la nadevăr".
O excelentă revenire, după insuccesul
din prima rundă de pe teren propriu cu
COfVinuL Rezultatele au readus lumea
la stadion, galeria şi jucătorii au făcut
pace şi după numai şapte etape au
inceput calculele. Tinând cont de toate
acestea, invitatul 'nostru din această
săptămână este antrenorul principal al
F.C. UTA, Lorenzo Rubinacci.
- Mister, pentru inceput am dori
o scurtâ impresie legată de partilla
c!Wiigată la UMT.
· - A fosl un joc pregătit de noi
foarte bine. Atât psihic cât şi tactic. Am
cunoscut punctele forte ale echipei
adverse si am reusit Să le anihilăm. A
fost o .
superbă, creată de
nostru public. Referitor la
pot spune că am avut o primă
repriză mai pu~n reuşită, dar chiar aşa
putem să luăm un avantaj de 2-3
fn repriza secundă, jocul a
să functioneze. i-am văzut Pe
~-1~:~~~~e:xtrem 'de determinati, dând
pentru spectatori. 'Acesta
rezultatul pe care n ob~nem dacă
jucăm cum ne antrenăm.
- In acest moment aţi reu,it să
forma~ un grup de 13-14 jucători pe
care ii utilizaţi etapă de etapă.
Consideraţi că sunt suficien~?
- Tn primul rând noi mai avem
lh~"'" mult de lucru. Doar prin munCă

1

"

să ne 1
punctele slabe. Bineinţeles că
dori doi jucători de valoare pe fiecare
La mine nu există ttulari ci doar
protagonisti. Fotbalul este un sport
concret. u'nde rezultatele primează.
De aceea la mine joacă cei care dau
satisfactie maximă la antrenamente.
Cred că' la ora actuală am ajuns la un
echilibru in cadrul echipei, fizic şi psi.
hic.
- Echipa se găse,te la forma
maximă din punct de vedere fizic fi
psihic?
- Nu cred. 'Echipa creşte etapă de
etapă. Pentru mine nu există un vârf
de formă. Trebuie să crestem, in continuare, să jucăm mai bilie ca adversarul si mai ales să invingem in
fiecare 'joc. Putem să câştigăm o partidă cu numai două suturi pe poartă
dar putem să pierdem după zece
suturi periculoase. Trebuie să fim
fnereu cu mentalitatea în vârf.
- Cum ro simţi pe jucători după
patru victorii consecutive?
- In primul rând, liniştiţi. Este cel
mai important lucru, deoarece au
nevoie de liniste pentru a se pregăti la
antrenamente. Isi cunosc posibiltătile
şi sunt conştienţi că mai este mult
până departe.
.
- Mister, se poate vorbi in acest
moment de promovare?
- Vreau să vă răspund că
duminică am fost inW&t la Timişoara,
pentru a vedea caseta cu meciurile

post:

"

1

1

Dinamo si Steaua. Am văzut ce a
pe stadiOn. Aceasta este si dorinta
noastră, de a umple tribunete până ia
refuz, de a face bucurii de nedescris
suporterilor. Să nu uităm că reprezentăm oraşul Arad. Dar încă nu putem
vorbi despre promovare. Mai sunt
foarte mu~e partide şi va câştiga seria
echipa care va reusi să-si păstreze
constanţa. Iar pentru aceasta este
nevoie. cum spuneam, de foarte multă
muncă.

A consemnat
Df'Cif'rt TODUŢf'

fi

-~-_.INTALNIREA CU STEAUA "U" CRAIOVA CONSTITUIE
-::. ~ONOARE PENTRU "U" WEST PETROM F. ~ TELECOM
După cum b1ne se ştie deja, tragerea
la_ solţ~ in .Cupa României - Tuborg" a
.
tri"!lS:tll:Judeţul nostru două ech1pe de
1
• cal1bru d1n fotbalul romanesc. Steaua şi
Craiova vor vizita Pecica, re~~L ·. Micăla.ca,_ pentru. .a. da pJepţ cu .u West
""'··. __ Pe~... ŞI F.; G-Ţ~. Tn ~nuare,
, ~~&dara~' culese din tabăra
,___, celor două ech1pe arădene.
- - · Că,lin Chişbora (membru al consi·_ . . Jiului d8 administraţie de la "U" West
tt ""'k_: Petrom): .Este o mare onoare să întâi~ '-..,_ nlm Steaua în «16;-ile Cupei Românei·
'·
Tuborg>> la Iotba!. Pentru noi, care am
__
ajuns până aici, este o realizare de·o''
sebtâ, .d1>Q8180e nu e la mâna tuturor să
~- __ ·~ .Joace-cu cea mai titrată formaţie din
~ -~M românesc. Vestea că am nimerit
\: -~-eVOluăm impotriva Stelei m-a bucurat

r ::-- ·L!

.

~~Ien..âa~pa UEFA

~~E~p:~s~
·~J:.L~!~!~!&JQ:9JJ

- - ~e stadionul .Ghencea" din
~apitalâ, aseară a avut loc prima
'"'·
manşă din lurull al Cupei UEFA la lot. bal, adversa~. fiind Steaua şi LASK
. , . C"'.l!lnz.
.· ·.C><o~""
.~ După o primă rejiÎfză echilibrată, cu
P L ~i ,pe_ntru gazde (Ciocoiu '""'-.:.
ară şi Tlleli '..bombă" respinsă dePavlovici) şi una pentru oaspe~ (şJit
.. penculos Stumpf - para! de R~li), fn
-~partea secundă a intâlnirii formatia
română a trecut la cărma partidei, pio.
filând şi de eliminarea lui Muhr, din m~
;':.> . nutul 54. cănd acesta a comis henţ. in
J>OSblră de ultim apărător.
_ · - · Astfel, in min. 64, Ciocoiu a deschis
.. _-~· scorul, după ce portarul Pavlovici a
. .,. respins greş;t un şut din apropiere al lui
\
kbşa-, pentru ca Dănciulescu, Tn min.
• 82, să inchida tabela, cu un şut senza"
ţionalla vinciu, de ta 22 de metri.
~ ·.,.;;"..__ La fluierul aibitrului englez Stephen
_ --~nn s-au aliniat următorii: Steaua:
""""
Ritli-Reghecampf. Baciu, Miu,
~~ ~nu-Luţu (Lăcătuş), Linear, Rosu,
- · ' Tncă (Dănciulescu) - S. Ilie, Cioet:iiu
'-., (Luca). LASK: Pavlovici-Milinovici, Sidy
Kanz. Muhr-Brenner, Pichorner,
radancl, Panîs·Udovid (Kiesebnem~ · er).Stumpf (Jochum).

«?

-«"·

LEOSFÂIUI

enorm, deoarece am sperat tot timpul să
ducem la Pecica pe Rapid', Dinamo ori
Steaua. Am avut o satisfacţie aparte,
sorţii fiind darnici cu noi. Zilele următoare
.!!!.:V~ r&Uf'!l Copsiliul de administraţie,_
unde, sper să VInă şi_ Passlnl, pentru ~
pune.la cale orgamza!ea mectuiUI.
Trebui&, neapă.rat, să ne ridicăm cu orgamzarea la n1velul ech1pe1 care ne
vizitează. Desi ne-am gândtt să jucăm pe
un stadion uride să poată veni mai mulţi
spectatori, nu puteam să-i trustrăm pe
-_pecicani de acest joc.· ·
·
Mihai Ţârlea (antrenor principal _
F. C. Telecom): ..Jucăm cu una dintre
cele mai titrate echipe din fotbalul nostru.
Este un moment deosebit pentru dubul
nostru, doar întâlnim o semifinalistă a
Cupei UEFA. VISul nostru a deventt rea-

fi

ltate: am adus la Arad o echipă de «A».
Deşi este o diferenţă de două eşaloane,
fiecare echipă are sansa ei, iar noi vom
incen:a să ne califii:am. Nu trebuie uitat

faptul cc!i Universitatea este în degri~
ladă. rezultatele din campionat nefiind
dintre cele mai bune. Chiar de aceea nu
ştiu daca problemele existe t 18
.
ne
Craiova le dau d~eptul să mea~ga pe
două_ frontun. ~~ dacă vom p1erde,
părăsim ~mpetrţia ~ fruntea sus. Nu
~va fi ~Şine ~am pierdut. le voi ce~
JUCătonlor me1 să evalueze cat ma1
aproape de valoarea lor individuală,
deoarece, pentru majoritatea dintre ei,
meciul cu Craiova e cel mai important
din viaţă."

LEO SFfl!UI
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Utl\W CAMPIONATUL

.·. JUDEŢEAN "ONOARE"

• Plecaţi la laşi cu dorinţa de a face
o figură cât mai frumoasă, băie~i de la
West Petrom nu au dezamăgit, ci din
contră. • Dacă victoria împotriva
vecinilor din Timisoara, era una previzibilă, in jocul cu Soced arădenii
porneau cu ~an sa a doua. Cu toate
acestea elevii pregătiţi de Dragan
Petricevici au făcut o partidă mare,
furnizând prima surpriză a turneului. •
La doar că~va centimetri de victorie au
fost .petroliştii" in disputa cu Petrom
Sibiu, dacă tinem cont că in ultima
secundă, Spăiar a ratat o .triplă" ce ar fi
adus victoria echipei noastre. Dar, una
peste alta, West Petromul a fost pu~n
chiar peste grafic. • Desi e prematur
poate. anticipăm o calificare lejeră a
arădenilor in grupa valorică 1-8, după
ce am văzut la lucru, .live" celelalte
componente ale Seriei A. • Să trecem
succint in revistă comportarea fiecărui
jucător in acest turneu de la laşi. •
Atilla Vere' a inceput ezitant, dar a
făcut un meci mare cu Sibiul chiar dacă
nu era complet refăcut după accidentarea din meciul precedent. •
Cosmin Dehelean atât cât a evoluat a
fost utf1 echipei in apărare şi a reuşit
câteva coşuri de 3 puncte spectaculoase. • Milian Marianovici, de
departe, cel mai bun jucător al arăde
nilor, care are ambele .mâini", se apără
exact si simte jocul foarte bine. •
Cristian Munteanu a alterna!
momentele bune cu cele mai putin
reusite dar parcă asteptam mai mult de
la
Adrian 'Mazilu şi Nicola
Nlcolici au fost folositi doar câteva
minute si s-au apărat bine, chiar-dacă
in atac 'contributia lor nu a fost una
importantă. • Zeiiko Bubanja s~a dat
greu drumul la joc, procentajul său fiind
bun doar la ultimul meci in ciuda celor
şase .libere" ratate inexplicabil. Păcat

el. •

j

de gestul său nesportiv din partida
Soced care ne-ar fi putut costa v'""'"'a·l
• Emil Spătar a muncit enorm şi 1
ciuda unor greşeli are meritul de a
condus bine echipa in teren.
Zsigmond Bobroczky a fosnt:~,:~~ 1
plăcută, punctul lui forte fiind .c
şi recuperările defensiva. •
Rareş Apostol şi Leve1ne Szliiartol
(ultimii doi, nerezolva~ la federa.ţie)
au evoluat, dar cu certitudine
tribui la viitoarele succese ale
• Crainicul sălii din lasi avea oro.bleme•l
cu pronuntarea unor riume de
asa că a luat-o pe .scurtături". ,----- ...
cel dintăi ~a primit cel mai
arădean Bobroczky, care a nR'vR,,;u
.Jiga" şi aşa a rămas până la
După superba victorie impotriva Socedl-1
ului, sârbul Marianovici a
probleme cu stomacul, din tAr>c~r·R.o
rămâne fără urmări. Ne-a imtpre,siclnatl
gestul juniorului Szijarto, care,
cineva să-i spună ceva, a luat ectlipa•-1
meniul sârbului şi 1-a dus el spre
Extraordinar gest! • La ultimul ·
echipa campionă, a asistat si dl.
Gabriel Boric, membru in CQI',dltCe•re•• 1
West Petromului. Chiar dacă nu a
mulţumit de rezultat. acesta a
i
ambtia băietilor. • După o călătorie
apro'ape 20 de ore, pe ruta laşi
Bucureşti-Timişoara-Arad, primul lucru
dorit era somnul. De astăzi, totul reintră
in normal, vizită medicală, antrenamente şi ultimele pregătiri pentru
turneul doi al C.N. de baschet masculin, care va avea loc peste mai
de două săptămâni. • Ziarul Aclevi!rul"l
va fi alături de băieţii de la West Peltronnl
şi la turneul de la Sibiu, pentru
de la fata locului evolutia ba,;ch,ett•a-1
liştilor arâdeni, care in aCest sezon
puşi pe fapte mari.

Df'rtiEL SCRIDOIHI

IEBARHIII.E I·A ZI 1

După dlsputarea primelor turnee (lalfl ' i Bucure,tl),
celor două serii se prezintă astfel ...
Seria A
Seria B
1. CSU Plte'tl 4 4 o 309-286
1. Petrom Sibiu 4 4 O 302·255 8
4 3 1· 362-249
2. Moldrom laşi 4 4 O 255·194 8 2. Dlnamo
4 3 1 317-270
3. W- Pet,.... 4 3 1 231-212 7 3. Herlltz
4. B.C. Steaua 4 3 1 334-301
4. Soced Buc. 4 2 2 241·210 6
5. Carbochim 4 2 2 284-259
5. Rapid
4 2 2 3114-328 6
4 1 3 264-294
6. Erbaşu
6. csu Galaţi 4 1 3 323-348 5 7. Romradiatoare4 O 4 259-361
7. El ba nmişoara4 O 4 257-326 4
8. Sportul
4 O 4 240-349
• Echipa CSU Petrom Ploiesti
e Următoarele tumee se vor diss-a retras din campionat, iar adv~r
puta in perioada 24-26 septembrie la
sarele ei din fiecare etapă câştigă Sibiu
i A), respectiv, Bucureşti
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A. S. VLADIMIRESCU·ARMONIA INEU 0.1 (0·1)
A marcat: Godinac - min. 45; e Vladimirescu: Badea-:
Mureşan, Beserman, Braiţ, Teuşde. Cotolan, Bordea, lvanovici,
Bârsău~n. Sfăriogea, Lajtar. Au mai jucat: Lehman, Abrudean; e
A~onia:. Ban-Morar, Horvat, Laza, Perva, Bortoş, Tulcan, Blidar.
Svrla f'
N1ca, God1nac, Şurtea. A mai jucat: Nicodin, Popa. e Au arbitrat:
Zimand · Cuz-Gtogovăţ '99 4-3; Ususău
D. Buică-M. Negru.V. Ştrengar. e Observator AJF; Dănuţ Cios
Secusigiu 3-4; Sânleani-Cruceni 7-2;
Rezultatele etapei a VI-a
.
'
Munar-Covăsânţ 5-1; Fântânele-Arkit 0-3 (f.'
lnfrăţirea lratoşu-Unirea Şeitin 3-4; Olimpia Bârzava-Recolta
j.); Horia-Salu Mare 2-1. Pecica a sfat.
Apateu 3-1; Voinţa Semlac-Victoria Felnac 3-0: inainte Sanmartin:
C..._eat
Şoimii Şimand 1-2; Unirea Sântana-Victoria Zăbrani 3-1· Stăruinta
1. Secuslgiu
5 4 O 1 20-14 12
Dorobanţi-Viitorul Şepreuş 5-0; A. S. Vladimirescu-Arm~ lneu 0-\; · 2. Pecica
4 3 1 O 12·5
10
Dinamo Zliral)d-Şiliana Şiria 2-7: Flacăra Ţipari-1. c. R. T. 1. 0-4 ·
3, Sânleani
4 3 O 1 18-6
9
Clasament
4. Munar
5 3 O 2 12·5 9
·1 .•.SAntena
u
6
5
o
1
16-8
15
5. Satu Mare
5 3 O 2 14-8
9
1
2. Şlrla
21·7
6
4
1
1
13
6. Zimand Cuz
4 3 O 1 16-12 9
3. Vladlmlreseu ·
6
4
2 ' 10-7
12
5 3 O 2 8-10
9
7. Arkit
4.A. lneu
6 '3
2
1
10-6
11
8. Glogovăţ '99 5 2 O 3 13-18 8
5. 1. C. R. T. 1.
6
3
1
2
13-8
10 . 9. Ususău
4 1 1 2 6-13
4
6. Bârzava
. 6 3
1
2 .
15-14 . 10
10. Crucenl
5 1 1 3 10-18 4
7. Şimand .
6, 3
·1
2
12-13
10
5 1 O 4 16-14 3
11. Covăsânţ
8. Şepreuş
6. ·3
1
2
12-16
10
12. Horia
4 1 O 3 7-13
3
~Dorobanţi
6
2
3. 1
14-6
9
13.
Fântinele
5
O
1
4
6-22
1
10. Felnac
6
'3
o 3 16-13 9
e
Echipa din Covăsânţ îşi dispută meci11. V. Semlac
6
3.
o . 3 12-10 9
la Ghioroc.
12. Şeitin
6
3
o ..;.3 14-17 9 urile de pe teren propriu
Seria
B
13. Apateu
6
3
O · c'J.; ';/ 14-21
9
Cermei·Sicula 1-2; Nadăs-F. C.
14. Sânmartln
6
2
1
3
17-13
7
· Berechiu 9-o; Nădab-Socodor 3-3;
15. lratoşu
6 2
4
11-13
8
Comlăus-V. Berechiu 1-1. Drauta stat.
16. Zărand
6
1
2
3
13-19
5
'
Clasaaeat '
17. Ţipari
60
1·
5
4-25
1
1. Nădab
4 3 1 O 12·9
10
18. Zăbrani
6
6
4-17
2. Socodor
5 3 1 1 34-8
10

o

.

'

3. Şicula
4. V. Berechiu
5. Drauţ

4 3
4 2
4 2
6. Nadăf
5 2
7. Carmel
:·., .5 2
8. ComiăUf
4 O
9. F. C. Berechlu 5 O

U-a
O
1
1
1

2

O

3

1

O

Seria C

1

13-8

9

1

14-5
11·8
13-22
7-9
3-10
4-29

7

1
~
5

7
7

8
1

o

Hălmagiu-Lunca Teuzului 3-1; Dezna-.U"
Sebiş 5-1; Vârfurile-Hăşmaş 2-0; BocsigDinamo Sebiş 2-1; Buteni·Gurahont 2-1.

Chisindia a stat

a-...-t

'

.,.

1. Dezna
5 4 O 1 13·7
12
2. Hăşmaş
4 3 O 1 14-6
9
3. D. Seblf
5 3 O 2 13·7 9
4. Virfurile
5 2 2 1 9-7
8
5. Gurahont
5 2 1 2 10-6 7
6. Buteni
4 2 1 1 7-9
7
5 2 O 3 18-13 6
7. L. Teuzulul
8. Hălmaglu
.3 2 O 1 9-4·
6
9. "U" Sebi'
4 1 O 3 7-12
3
10. Bocsig
4 1 O 3. 5-17
3
11. Chisindhi
4 O O 4 9-24' - O
• lncepând i:u etapa a 6-a, formatia
Lunea Teuzului nu-şi va mai disputa meCiurile de acasă, la Gurba; ci pe terenul din
localitate.

-~-

4K~~

*?l_f,Q&_.. ...CB_)J.

~Qf

. (1_; . .Q,.A .212 ...

:JlijA?J§.!i4!.4f.,}At!.AJ4h.§!,WfŞ\M:,#~--,f%Qil~~.;;j)llf~i,4tp#J_Q,},qQ
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-------------------------------------------------------------------'

S.C. ANNO SRl

Angajează:

eomerelall:r.t>a:r.ă ţlgle

.lAMINA • Import
UNG,\.RIA, model .. leo ROLLAND! (:SARAI!
TANGO! «:SARDAS! KERINGO, gla:r.urate şi
n•glazurat~ p.-.eiiBI şi al~ •atiP.rlaiP afiP.riP.nW
DPeP!Iilare eonstruefiilor" la prefarl fără eoueureufă.

Societatea asigură transport gratuit la domiciliu pe
rua municipiului Arad.
· Informaţii la telefon/fax: 057-285333, str: Andrei Şaguna
nr. 122.
Noi vă oferim, dvs. alegeţi!
.
Alegeţi calitate!!!
(5224317)

SAR

N SPRLJINUL FAMILIEI TALE

TRANSilVANIA

IMPRIMEUR PRODUSE TEXTILE
Condiţii:· bărbat·

25-35 ani

• absolvent al şcolii profesionale, sec~a finisaj
- experientă in domeniu min. 2 ani
Telefon: 250.505; faX: 281.322.

Adresa& Arad, str. Ursului ar. 21.

~

.

concu"' pentn.o o c u - postului da:

Inspector Asigurări
pentru Agenţia SAR Transilvania din ARAD
Ci~ ~ inla!9s3te Intr-o cariertl de lungi
durată tn cadrul SAR Transilvania. cu unnătorul prolll:
elCPE!rienlă tn asigurtlrl. responsab~ftate, cunoştinţe de ·
operare PC, molivali9, aptitudini de comunicare, capacitate
de organizon.
Oferim: training şi un pachet salarial motivanl
Candidia~i interesaţi sunt ruga1i să trimită un CV Şi o
.scrisoare de intenţie până la data ele 20 septembne 1999.

INFORMA SUPUMENTARE LA TEL 057-250055 ·

Taxi
In Arad, funcţionează

OFERTA LUNIIz

""'

PENTRU ORICE RECLAMAŢIE
VĂ ADRESATI LA DISPECERA"''
- Tncadriim taximetri!fti serio!fi cu

maorină p::,:.·~It""~

S.C. ARTERM Sl Arad

-

IPA.NASOI~IC

S4 (56cm)

la preţul de numai

4.990.000 lei

(Pret vechi: 5.498.9001ei)

Până

la epuizarea stoc:ului!l

convoacă
Extraordinară

Adunarea Generală
a Acţionarilor în data
de 29.09.1999, ora 13,00 la sediul
societăţii din Arad, str. Unirii, nr. 19,
cu următoarea ordine de zi: . -, ._"
1. Majorare capital social
2. Diverse
.~

Preşedintele

Consiliului de Administraţie
ing. Doru Câmpan
(973902)

str. Lucian Blaga, nr. 2"4

tel. 280175,281800"

Ar
••
+
Doriţi

o

1

f;âmplărie modernă

pentru

easa dvs.1.

·. + Preferaţi ea aeeastă tâmplărie PVC
eu stielă tennopan $ă fie de ealitate

din import'!

DEAlER AUTORIZAT .·
Str. Andrei Saguna nr. 16 tel. 251179

Vă oferă

•

autoturi_sme di.n gama f?~EWOO
in cele mat atracttve cond1t11:
.·
'
NUBIRA, lEGANZ 11.., MATI
.

Apelati la:

MUSOO, KORANDO, CIElO, ~
TICO, DAMAS, lUBliN, Ali~~ . . . . . .
- Se pot cumpăra in rate şi leaslng cu ava~s ~e 20%.
.
- Se asigură service in perioada de garanţ1e '11 post garanţ!e.
•
- Dispunem de service modern cu dotare de spec1alltate 111 personal c~. 1naltă
·
·
·•·· •· · ·
Call.ficare.
·• .,_'·~::,o·

•'
c,

'

• Casa dvs. poate avea de

astăzi:

USI. FEitESTitE CU
·sT.ICLĂ TEitMOPfirt!
•"1 ~''f'~:X;.âcr, ·:~r:r~

Jililfurii ,..~~'.91A.,··teî:·z'îo28iip~:~

.AICI TOTUL ESTE.IErriR ŞI DE OCALITATE DEDSEBI"A!
,/"

, ,.

-"_,;; ·~

2490 lel/km.

Telefoane 222222; 233333, Tarif

TELEFON 210676; PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30.
SÂMBĂTA 9,00·12,00

'

ANCA,,~

un nou serviciu de taxim&tri'4»:

Taxa ANCA

vopsea lavabilă HERA 25 kg • 360.000 lei
Arad, str. lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu)

'

'"

1

1

• vopsele lavabile pentru .faţade şi interior, 800 nuanţe
(DISZPERZIT TITAN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL)
• Vopsele pentru lemri si metal • 1000 nuante
VAPOREX (soluţie pentru pereţi cu igrasie)'

: ~-·~.

(6592481

1: ru B8 1'1 rn 1111 IJ Mi 11 0t; \fi --,,~

VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI VOPSELE, U~ELTE
•
ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT

...); ·..

.

Bd. ntulescu 16

4Hnall: sar@mall.dntcj.ro,
Tel/Fax; 064 414 062

-·-Oraanlzăm

3400 Cluj Napoca

.. , ........ ,,"'···"·;LI·
;:···'.:1; ~~nl;=f~Ir:J;:·\~-;
ţ, 1.•.• ; .•·. '. .
l...:Jc:JJJ~' · , u~
. 4...

. ·

.·
.. ,

•

r57n.sr,
.

-~·

'

rGRUP '$CbLARlRbUSTRI~i
Slf':t~QREL ~L4J~Q,::t,~lr~~·.w~:ij
..;~~-
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Organizează

eoneurs pentru
ocuparea posturilor de:

Achiziţioneaza de la populaţie ~i de la societăţi, cereale
din recolta anului 1999, după cum urmează: . •

ORZ
GRÂU FURAJER
GRÂU DE PANIFICAŢIE
PORUMB
FLOAREA ·SOARELUI

+ LABORANT (fizică - chimie)
- ,- .,· +LABORANT (discipline tehnice)
"":, ~
+INFORMATICIAN

1.100 leilkg
1.100 leilkg
1.350 leilkg
1.0151ei/kg + 151el/kg TRSP
2.000 lei/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 a 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 PRETURI PENTRU SEMINTE

1) ORZ • SOIUL PRECOCE - ELITA m 2.485 lei + fvA
22%
420TONE
2) GRÂU: FLAMURA
11
= 800 TONE
La acest preţ se adaugă TVA pentru socială~.
ALEX
ELITA z 300 TONE
ALEX
11
. a 200 TONE
RECEPŢIA: Baza FHC Arad, str. TuNel ar. 1
DROPIA
ELITA a 2.200 TONE
Orar: 8-20 zilnic
TRANSILVANIA
11
= 600 TONE
"Telefon: OS7.2727U
ARIESAN
11
. 400 TONE
ARIESAN . , ·
ELITA
a 200 TONE
Firma livrează in avans seminţe de grâu, orz, anvelopa şi
DROPIA
• 11
= 300 TONE .
ingrăsăminte cu plata in porumb boabe. De asemenea. · • Pret subventionat: 11 = 2.270 + TVA 11%
livreaZă pentru recoltatul porumbului motorină, inainte de
'
•
ELITA= 2.475 + TVA 11%
Inceperea lucrărilor. •
_ _
·
Seminţele S!Jnt analizate, tratate şi ambalate, cu buletin

lnlormaţii la

secretariatul
.colii: Z8J:437•

=

STR. ANDREI ŞAGUNA NR. 60 ARAD ..
.
Telefax: 057/:t555SI; TeL :t$434:t,
"">';: :t53:t%6, :t6449J" :t57:t38, :t5'73II

·

OFER...A DE PRETURI
.

- ANVELOPE -

- 1) ANVELOPE PENTRU CAMIOANE ŞI AUTOBUZE:
•• .,,_ u...... - ~ Aawlope cfia-•le
B) Anvelope radiale
--!.25- 20 ~ 102$
-8.25 R 20 textil- metal~ 131$
• 9.00 • 20 ~ 118$
- 9.00 R 20 ~ 143$
-10.00.20 ~ 131$
-9.00 R 20 metal· metal= 162$
' 11.00 • 20 = 158$
- 10.00 R 20 textil-metal = 151$
-12.00- 20 = 172$
-10.00 R 20 metal-metal= 176$
- 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 textll· metal= 208$
• 12.00 R 20 metal- metal= 228$
2) ANVELOPE PENTRU TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRI·
COLE:
. Anvelop' diagonale
• 6.00- 16 (6PR) = 32$
-6.50- 20 (8PR) = 45$
• 7.50- 20 (8PR) = 53$
• 12.4 • 28 (6PR) = 116$
,,_...__.-. 14.00 ·38 (8PR)= 178$
-18.4-26 (10 PR) =256$

•1'!1"--~.....

Prefurile nu confin TVA.

,

39 21

GURAHONT

•...___ &X!Nad· Roollia
o
Sl'.lbe\00 lqa ir.&W

Anunţă

. T«5aK. 004057281779,004057278333
·~- '

. . . ., dealer autorizat ,, ·-

-~ ~DERMATINA S.A.
j

pentru urmltoarele bunuri
imobile:
1. Sediul fermei nr. 8
Cuied.
2. Sediile fermelor nr.
9 fi nr. 10 Cuied.

'

COVOARE PVC ' MATERIN. PI PRElATE

1

-ARTICOLE TEIIIIJCE DIN CAUCIUC ~/ PVC

'ARE TUBURI' FURTIJNE CHEDERE ~
FOliE POUPROPILENĂ
1

1

1

W""""fti ....,o-tare
la sediul jadeeăCoriei
Garalmaţ. exeealer
~~

ETICHETE AUTOCOLANTE
BENZI ADEZNE

'V

camera nr.. 2, in data de
.JOI• 16 septemllrie
1999., ora 1:1,00, in ve·

la pref•l maxiaa of.,rit

ECHIPAMENT DE PROTECTIE
1

organizarea
llcitaţiei publice la sediul
JudecAtoriei Gurahonţ,

darea vânzlrii bunurilor
imobila ale debitoarei S.C.
Agroindustriala ineu S~A.,

Wnde la ~t1 de producător.

'

"'j

197391!)

Biroul executor judecătoresc

· ·, - vinde la licitatie pubfiCă 11. la sediul din Arad, Bd. V. Milea nr. 2,

ifmera 104, in ziua de 17 septembrie 1999, ora 12, un autoturism

f \_trCa MERCEDES S230, fabricat in 1994, înmatricula! sub nr. AR 42
t).R. P<oprielatea debitorului Hennan Mircea, la preţul de strigare de
::14·000.000 lei.
Se somează custodele Hennan Mircea sa prezinte autoturismul
.• ce urmează a fi licita!, la data şi ore fixată pentru licitaţie. in faţa
JucJe1ean Arad.
(5224349)

Retele de calculatoare
BICC Milleniurn

.15 ani garantie!

··~.···
:fl "_-.;'
~i t : t n ·

INGRAŞAMINTE:

.

~-

= 100.000 lei/sac de 50 kg

~m•

.

PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA
~ţ>·:;

.'<:,

·cite>.

;.::;:•·.·,<,;;e;'f"'-~

,S.C.' RDD-DD~OPI S.R.L.:~

t-:t:i_2!?,-;%;<J&b4Ri~L-··_,Q21M.iitlJ.JtS\i:_'_:t2<,j~~~

VĂ OFERĂ SISTEME DE ALARMĂ PENTRU AUTOTURISME,
LOCUINŢE, UNITĂŢI COMERCIALE, LA UN NIVEL TEHNIC MONDI-

AL, IMPORT SUA.

STR. V. AU'..CS,'l.,'DRil'\'R.. 9 ARAD
TEL: 037/281.187; FAX: 094-6:10089

'

(5224348)

apartament 2 camere,
bloc R, se. 8, ap. 21;
10.800 OM. Telefon 237048.
(27816)
Vând urgent apartament mobilat. 2 camere, etaj 1. Micălaca V,
12.000 OM negociabil. Telefon
261272. (27889)
Ocazie! Vând apartament '2
.camere, Vlaicu, 10.000 OM.
Telefon 270856. (27907)
Ocazie! 13.500 OM, apartament 2 camere, decomandate,
et. 1. Telefon 210555; 210255.
(27910)
.
Vând apartameni 2 camere.
el. 1, Colonia UTA. Telefon
. 243787. (27081)
.
Grădişte.

AGENŢIE

(97

ARCOMMAT JUDECATORIA

S.A.

.

AZOTAT DE AMONIU 34,5%

caută DOAMNE şi
ŞOARE, vârsta 18-50

ani,
tru căsătorie: AUSTRIA,
ITALIA, SLOVENIA. Telefon

Vând urgent garsonieră

mobilată, 7.500
OM. Telefon 235784, 094 592
290. (27821)
· · Vând garsonieră confort 1,
zona Miorita, etaj 1, partial
Vând apartament 2 camere.
laianţată. 8.5oo DM negociahil.
zona 3. garaj, lânga Malul
Telefon 270856. (27937)
Mureşului, preţ foarte.avantajos.
Vând urgent garsoniera cf. 1,Micălaca. lnforma~i telefon 092 • Telefon 094 694 440. 1279751.
Vând apartament 2 camere,
703 126. (27700)
mobilat, bl. 560, et 1, Micălaca.
Vând garsonieră Grădişte, et.
Telefon 511455. (3042304)
.
III, confortabilă. TeleIon 237065.
Vând apartament 2 camere; In
după masa. (27081)
zona Podgoria, str. lulian
Vând apartament o cameră,
G!ozescu bl. 2/4, se. c. et. N, ap.
Alfa. confort 1, imbunătătit.
12, cu acoperiş li!JIII, preţ 26.000
11.000 OM. Telefon 270872.
OM, negociabil. lnforma~i telefon
(27866)
231656. (27948)
Vând urgent garsonieră confort
III, lmbunătăţită, 3.300 DM, negoVând urgent apartament 2
ciabil. Telefon 249495, orele 19camere, decomandat, central,
21. (27837)
îmbunătăţit, 22.000 OM. Telefon
Vând ieftin garsonieră confort
253326, (27866)
1. Telefon 259112. (27932)
Vând apartament centrei, 2
Vând apartament 1 cameră, bl.
camere, confort 1. ocupabll.
72, se. A, ap. 18. Telefon. Telefon 233272. (27993)
257851. (27943)
Vând apartament 2 camere,
Vând apartament 1 cameră.
ultracentral, semidecomandat. et' .
Grădişte, 10.500 DM. Telefon ,
III, bloc cărămidă, acoperiş \i!Jiă,
233098. (27951)
gaz, zonă linistită, nepoluată,
Vând garsonieră Malul
·21.000 OM. Teiefon 231035 seu
Mureşului, et. 1, balcon inchis,
094 391 266. (27016)
pi'oaspăt flnisată şi mochetată,
14.400 OM, negociabil. Telefon
Vând apartament 2 camere.
250966, 256954. (27938)
Vlaicu, parter, bl. A 15.
Vând apartament ru o cameră.
imbunătăţit. 12.000 OM, negociazona Aurel Vlairu. Telefon 094
bil. Telefon 237215. (28032)
786 354. (28023)
Vând apartament 2 camere,
Vând garsonieră confort 1, et
parter, ru balcon, bl. 728, se. A.
III. Micălaca. Telefon 094 630
ap. 1, îmbunătăţit, Micălaca.
892. (28019)
'
Telefon 279124 (28040)
Vând (schimb) garsonieră conVând apartament 2 camere,
fort 1, etaj III, Micălaca. Telefon
Mioriţei.
Telefon 259806. ·
251183. (28117)
263431. (28077)
Vând apartament 1 cameră,
- Vând apartament 2 camere,
Micălaca 500, etaj N, 10.300 OM
negociabil. Telefon 266392 sau
etaj 1, Micălaca. Telefon 269733.
266703 după ora 17. (28119)
(28104)
'
Vând apartament ru 2 camere,
zona Calea Romanilor. Telefon
210358. (28091)

1, Alfa, et. 4/4,

Vând urgent apartament ultracentral, 2 camere, decomandat.

Telefon 094 776 723. (27114)
Vând apartament 2 camere,
.aranjat sm occidental, mobilat,
la cheie, str. Miron Costin, etaj
III, preţ 45.000 OM negociabil.
Telefon 094.122.434. (26991)

Vând apartament 3 camere,
conlort 11, el. IV, Vlaicu, preţ
14.500 DM şi apartament 3
camere, central. Telefon 250976.
094 645 899. (27267)

Vând wgent apartament ultracentral, 3 camere, etil. lnfonna~i
telefon 262462, orei~ 16-21 sau
092 990 164. (27654)
Vând 2 apartamente 3
camere, cu garaj. Informaţii telefon 256920 după ora 18. (27388)
Ocazie! Vând apartament 3
carr.'-e Fortuna, preţ 12.200 OM
negocia~)· Telefon 289054;
092.246.290. (27808)
Vând apartament 3 camere,
etaj 4/4, acoperiş ţigla, zona
Podgoria (blocurile noi). Telefon
222933, după ora 18. (27901)
Vând urgent şi ieftin, apartament 3 camere, decomandat,
etaj 1, Micălaca. Telefon 262575.
(28152)
Ocazie! 23.000 OM apartament 3 camere, imbunătc1ţit,
Micălaca 300. garaj. Telefon
210555; 210255. (27910)
pcaziel 12.000 OM apartament 3 camere decomandate,
Alfa. Telefon 210555; 210255.
(27910)
Vând apartament 3 camere,
etaj IV, Altii, imbunătăţtt. decomandat; 15.000 OM. Telefon
257948; 235524. (27913)
Vând apartament 3 camere.
decomandate. lmbunătăţit. garaj.
boxă. interfon, bl. 52, cu o singură scară, Alfll, et. IV. Telefon
257525 267988.. (27969!
Vând apartament 3 camere,
confort 1, 2 băi, boxă, garaj betonat, Alfa, bl. 84. preţ19.500 OM.
Telefon 277499. (27967)
Vând urgent apartament 3
camere, decomandat. parter, cu
balcon, zonă bună de privatizare,
str. Voinicilor bl. 192. se. A, ap. 1.
Telefon 267788. (27960)
Vând apartament 3 camere,
decomandate, .,Z"-uri Vlaicu, etil,
imbunătăţit. Telefon 253326.
(27866)

De vânzare sau inchiriat
apartament 3 camere, dependinţe, terasa (acces 'li din stradă).
pardosele marmoră, gaze. telefon, trifazic (ideal şi pentru en
gros, cabinet medical, birouri),
Micălaca, Mioriţei. bl. 187/B.
parter. Telefon 253999. (27911)
vana apanamem ~ camere,
decomandate, Piaţa Spitalului,
muHiple imbunătă~M. 43.000 DM.
Telefon 253282. (27954)
Vând apartament 3 camere,
ultracentral, preţ 28.000 OM,
negociabil. Telefon 233098.
(27951)
Vând apartament. 3 camere,
decomandate + garaj, Vlaicu .
TeleIon 249450. (27556)
• Vând apartament 3 camere,

~f~ 1.(~~~~bil.

3

Telefon

Vând apartament 3 camere +
garaj, Chişine!J Criş, str.
Primăverii. ·Telefon 265489.
(27174)
Vând apartament 3 camere,
superimbunătăţit, modificat stil
occidental. Merită văzut! :retefon
289706. (27017)
Vând apartament 3 camere,
decomandat, Micălaca, bl. 506,
- 16.000 OM. Telefon 057-210066,
092 706 028. (28052)
Vând apartament 3 camere +
garaj. Mioriţei bl. 180. Telefon
259582. (28077)

'·

Vand apartament 4 camere,
et. III, contorizat Telefon 264060. (27613)
Micălaca-Ortzont,

.·.,

,,

zona

, vedere spre
Mureşului. plata in rate. Telefon
252025, 261764. (27217)
.
vand apartament 4 camere,
lmbunătăyt. situat In Arad, Calea
Aurel Vla1cu, bl. Z26, se. D, et.
VII, ap. 19. pret informativ 28.000
OM. Informatii telefon 261968,
289771' (27132)
Vând apartament 4 camere,
ultracentral, decomandat, et. 11.
amenajat stil occidental. Telefon
250339.251425.(27268)

VÂNZĂBI CASE

:;.

IJ

Vând casă mică, Grădiste, 2
camere, bucătărie, supr8faţa
1.000 mp, apă, gaz stradal,
21.000 DM. Telefon 235784.094
592 290. (27121)

··:,.;-

Vând VILĂ NOUĂ: 2 apartamente, intrări separate, bifazic,
garaj, curte, grădină, încălzire
proprie, posibilităţi multiple,
accept variante. , Telefon
285485 092 607 568.
Vând (schimb) casa 5 camere,
bucătărie, curte făra grădină,
apă, gaz, renovată, bună privatizare, Aradul Nou, 38.000 DM.
Telefon 281215, 094 873 047.
(27742)

(Continuare 1n pagin~ 14) .·,.,..,
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nd cas

nouă,

u cetate,
cu mansardă, in roşu, inclHzire
gaz (termotekă), calorifere alu·
miniu, gresie, parchet /aminat,
uşă blindată, geamuri aluminiu,
telefon, 2 garaje, tolal teren 800
mp, 70.000 OM, negociabil.
Telefon 210290, 092 226 346.
28068
Vând casă mare, construcţie
nouă 1997, 1996, la cheie, toate
cond~iile, zona Mioriţa. Telefon
092 621 611, 092 292 559.
(27028)
Vând casă 6 camere, 2 spaţii
comerciale 1.000 mp, apă, gaz,
canalizare, Piata Soarelui.
Telefon 092 292 S59, 092 621
. 611. (27028)
Vând casă cu grădină, locali·
latea Miniş, nr. 200. Telefon
094.192.950. (27416)
Vând casă. grădină, Grildişte,
str. Prunului, nr. 42. Telefon
224322. (27433)
Vând casă cu , grădină,
Zimandui Nou; nr. 81. Telefon
224322. (27433)
Vând urgent casă cu 2 apartamente, curte cu garaj, gaz
stradal, lăngil Şcoala UCECOM,
str. E. Gârleanu nr. 11. Telefon
211683. (27610)
Vând
casă,
cartierul
Functionarilor, str. Miltăsari nr.

33. (2'7653)

1.

Vând casă in Zilbrani, la cheie.
Telefon 266481 sau 092 823
772, orele 10-18. (27928)
Vând urgenf casă mare, cu
spaţiu comercial, gaz, garaj
mare, str. E. Murgu nr. 71.
(28781)
Ocazie! Vând ieftin casă cu
grădină, intrare auto. Telefon
253326. (27866)
Vând casă cu elaj, in Şiria. la
drumul principal. Telefon 244339.
(27973)
Vând casă de locutt, ocupabilă
imediat, 1n satul Cii, comuna
Almciş. Informaţii telefon 180
Almaş. (50213475)
Vând casă mare, poziţie bună,
anexe, gaz, Vladimirescu, str.
Gării nr. 11. (27015)
Vând casă cu grădină mare +
4 ha teren arabil in Sintea Mică (8
km Sântana), 6.500 DM. Telefon
285305, 211026. (26053)
Vând urgent casă mare, 4
camere, bucătărie mare, baie,
spălătorie, gaz, apă, curent bifazic, casă pe colţ, 2 intrări in curte,
Micălaca. Telefon 266006.
(28054)
Vând casă Sânmartin nr. 497
(lăngil sala de nun~). preţ 8.000
OM, negociabil. (28056)
Vând casă 4 camere, incălzire
centrală pe gaz; str. Oltului, nr.
12. Telefon 240711. (28146)
Vând casă nouă, etaj,
SAntana; 65.000 DM. Telefon
462329. (28150)
Vând (schimb + diferenţă cu
apartament 2-3 camere), casil7
camere, gaz, curte; 50.000 DM.
Telefon 287398. (27375)

Vând casă uHracentrai, 49.000
OM, negociabil. Telefon 094 837
• 193, 259248. (275Z6)
. Vând casă mare, Cuvin r..-. 312,
magazii 120 mp, pivniţă cu boltă
200 mp cu posibilită~ privatizare,
depoz~ vinuri, suprafaţa totală
VÎNZĂRI SPATII ~~~
2. 750 mp, acces din 2 străzi.
Telefon 461205. (27652)
Vând hală toate dotările neceVând casă cu 3 camere, 1ra1oş.
sare, 25.000 DM. Telefon
IY. 370. Telefon 249506. (27746)
.280495. (27966)
Vând casă amenajată,
Vând sau inchiri.ez spaţiu
incălzire centrală, baie, gaz,
comercial, 150 mp, zona Alfa.
curte, grădină, Pâmeava. Telefon
Telefon 092 209 665. (27557)
271105, după ora 17. (27384)
Vând firmă mixtă paste făi
Vând urgent casă, ioate
noase, cu casă proprietate (3
condiţiile, Sânicolaul Mic. Telefon
camere+ dependinţe), hală mare
268772. (27748)
- de productie, 2 masini de tăitei, 1
Vând casă, grădină -mare;
malaxor, 'site şi rafturi pe'ntru
mobilă combinată. Local~atea
uscat, microbus insc;:.;, gaz, teleSânpaul, nr. 272. (27793)
fon, apă, curent trifazic. Telefon
Vând casă tot confortul, comu288333. (27937)
na Vladimirescu. Telefon 255981;
092.284.409. (27387)
VÎIIIĂBJ TEIIEJIUBIIJ
Vând casă în Pâmeava, cu
grădină.
Telefon 211792;
Vând teren intravilan 600 mp,
247282. (27068)
front 15 m. Telefon 262619.
(27827)
Vând construcţie nouă, rldlVând teren intravilan, 1.500 mp
c.ată in roşu, parter + etaj
sau 750 mp, in zona Gai, str. C.
mansarda~ Subcetate. Telefon
Brâncoveanu nr. 6-8, situat pe
258771; 094.534.728. (27835)
colt. Telefon 289522, celular 094
ân cas
mea au
1c,
808 032. (27946)
toate cond~iile. Telefon 254990;
Vând teren arabil 3 ha, lângă
233822. (27864)
Arad. Informatii str. Dunării nr.
·vând casă mare, localitatea
123, Arad, Gai.'(27945)
livada, nr. 1DA. lnfonna~i local~
Vând teren pentru conslniC\Jî,
latea SAnleani, nr. 251. (27874)
central, intrare Pâncola. Telefon
. · Vând casă 3 camere, pivniţă,
466226. (2796~)
Calea Timişoarei. bun pentru priVând loc de casă; cu grădină,
vatizare; 16.000 DM. Telefon
la şosea, SAmbăteni, posibil pri211028. (27882)
vatizare. Telefon 216161.
Vând casă3 camere, 1100 R.lP. (27015)
cu porni fructiferi, lăngil Moneasa
Vând ieftin loc de casă cu
grădină (1.000 mp) localitatea
(Voevodeni), 4500 OM. Telefon
Pecica-Rovine nr. 607. informaţii
094.256.323; 094.862.353.
(27918)
.
lelefon 279283. (28030)
Vând teren intravilan, 500 mp,
Vând casA 2 camere,
str. Ion Flueraş nr. 7 (fostă
bucătărie, curte, grădină, pos~
Fânului), preţ 12.000 DM.
bilitate gaz, str. Remus.
(28078)
Telefon 283679. (26551)
Vând casă In Pecica, 3
camere, anexe, grădină, 14.000
DM negociabil sau schimb cu
apartament 2 camere Arad.
Tşlefon 468628. (3038394)
Vând casă cu grădină
Semlac, 3.000_ mp, mobilă
bucătărie italiană, dormitor
Ludovic. Telefon 094 793 013.
(27432)
_ Vând urgent şi convenabil
casă mare, comuna Livada.
Telefon 412204. (27077)
Vând casă Sântana, zona
gării, grădină, apă, gaz. Telefon
057.462819. (5226478)
Vând 2 construcţii, zona
Grădişte, pe suprafaţă de 700 .
mp, 1-a: 2 camere, baie, gaz,
diametru 17,5; ·ARO • 15, 16;
Cljlnalizare; a-11-a in roşu (fără
autoturisme ·13, 14, 15, 16, 17.
uşi, geamuri), P + 1 + mansardă
Telefon 563027, 259339.
180 mp pe nivel, piscină {cu
(27222)
canalizare). Telefon 238636,
Vând Renauit 5 GTX, fabricaţie
253809. (25434)
1989, 1.721 cmc, 5.700 OM,
Vând casă in Arad şi
negcciabil. Telefon 092 692 973.
Vladimirescu; preţ negociabil.
(28033)
Telefon 255133. (27136)
Vând avantajos anvelopa auto,
Vând casă cu anexă, grădină,
folosite, in stare foarte bună,.
gaz, apă, in Grădişte. Telefon
Telefon 563027; 259339,
220152, stJ:. 1. B. Deieanu nr. 42.
262816. (5224888)
(27931)-

PVBUCITATE
Vând autoturism BMW 524 TD
·din 1966. cu piese schimb, slare
foarte bun~: vizibil zilnic str.
Constitutiei, nr. 55. Telefon
286746. (27328)
Vând Dacia 1310, 1999. muifi.
p1e imbunălă~ri; preţ foarte avantajos. Telefon. 094.206.599.
(27776)
Vând microbus marfă Ford
't lb
• ăltat 1992
T
ransr ' a ' suprarn ' '
'
inmatriculat august 98, 12.000
DM. Telefon 094 531 801.
(27561)
Vând tractor U 650, stare
foarte

bună, inmatriculat + CIV şi

remorcă auto 9

tone. Locaiilatea

Semlac, nr. 494. (27664)
Vând autoturisme Dacia 1310,
an fabrica~e 1990, 1986, stare de
funcţionare, preţ negociabil.
Telefon 280794; 281995 orele 715. (27437)
Vând microbuz Mazda E
2.200, fabricaţie 1991; 10.000
OM negociabil. Telefon
094.624.07 4; 094.925.043.
(27735)
Vând Dacia papuc, cu coviltir,
1986, 18 milioane lei. Telefon
512518; 511403. (5225445)
Vând ARO 243, motor Braşov,
1991, stare bună. Telefon
230650. (27832)
Vând Fiat Re gata Diesel.
Telefon 092.632.340; 257728.
(27832)
, Atenţiei Vând Dacia 1300 din
1981; stare foarte bună; accept
variante de cumpărare, bani,
bunuri etc; pret 2 _200 DM.
Telefon
272958
sau
092.623.710. (2765 1)
Vând urgent FORD SIERRA,
inmatriculat persoană fizică,
2.000 cmc, an fabricape 1990,
culoare ro~ie, stare foarte
bună, preţ convenabil. Telefon
092529611.
Vând Opel Frontiera 2400 i, an
1993, preţ 24.000 DM. Telefon
279827. (27888)
VăndtractorU650, piug,1994;
ARO 243, an 1991, motor
Braşov. Telefon 421072, Sebilj,
(32422091)
Vând tractor U 445, reparaţie
capitală, cauciucuri noi; cabină U
445. Localitatea Moroda, nr. 162
(27698)
Vând M 461, preţ 1.500 DM.
lnfonmaţii in localitatea Gurahonţ
nr. 21, telefon 3 79, familia
Avasilcăi. (27926)
Vând convenabil Dacia papuc;
Dacia 1310, taxele plătite.
Telefon 464027. (279 15)
Vând Dacia 1310, 1988, stare
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Vând Opel Omega 2000,
culoare roşie, an 1990, decem·
brie, cu multiple optiuni, stare
exceptională. TelefOn 216161
(27015)
Vând Mercedes 240 Diesel,
persoană fizică, RAR, CIV, stare
excepţională, preţ 6.200 OM,
negociabil. Informaţii telefon
232394. (27014)
Vând ARO 243 D, fabricatie
1985, stare bună. Localitatea

Şagu nr. 300. (28008)
Vând Audi 80, an 1980, inscris,
CIV, nr. noi; Peugeot 406 TD an
1996, full option, inscris persoană
fizică. Telefon 276712, 222046.
(27810)
Vând urgent Renautt 19 benzină, an 1989. calalizalor, 1".721
cmc, adus acum din Germania,
stare exceptională, pret 3.500
OM, negociabil. neinmaÎriculat.
Telefon 261502. (28068)
Vând urgent bus Camping
(complet) 1.600 cmc, Diesel,
sosit din Germania, stare
excepţională, neinmatriculat, preţ
3.500 DM, negociabil. Telefon
261502. (28068)
Vând microbus Ford 2,5
Diesel, model 80, 4.000 DM.
Telefon 264781. (28064)
Vând ARO 243, motor Braşov.
Telefon 286256. (28049)
Vând urgent Opel Vectra motor
1,800 cmc, nerulat in România,
fabricatie 1991, cu Euro 2, bună
de inmatriculat, cu servo, geamuri electrice, incălzire in
scaune, oglinzi electrice, pret
negociabil 4.500 DM. Telefon
094 270 217. (28084)
Vând Dacia papuc carosată,
cu izotermă, eventual 2-3 rate.
Telefon 094.897.699. (28005)
Vând Ford Mondeo, model
1996, 61.500 km, multe extrase,
Euro 2. lnfonnaţii telefon 280274,
094.797.828. (28091)
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Vând diverse tipuri TV
COLOR, preţ 800.000 lei;
garanţie 6 luni. Telefon
244904, orele 9-17. (27103)
Vând: M~ŞINĂ SPĂLAT
AUTOMATA, 100 DM; TV
COLOR, 80 DM; LADĂ
FRIGORIFICĂ; ofer garanţie.
Telefon 262616, 259339.
(27222)
Vând avantajos TV color,_

.

t-

VÂNZĂRI DIVERSI
Vând PLASĂ GARD zincată,

orice dimensiuni, PLASĂ RA·
BITZ şi CUIE CONSTRUCŢII,
str. Vrabiei nr. 4. Telefon
289997 094.558.552_,12719()}_
Vân~ ŢIGLA PORTUGHEZA,
ŢIGLA MARSILIA 3.500 lei/
bucata; TERASIT, MOZAIC,
PRAF MARMORĂ 700 Jei/ kp;
D~ŞEI.!_RI MARMORA, CA·
RAMIDA eficientă 300/250/140
• 500.000 iei/ mc. Informaţii

localitatea Mâsca, nr. 33.
Telefon 531498. (27085)
Vând SARE la saci şi bulgări,
cantităţi mari. Telefon 059·
144334. (26321)
Vindem avantajos mobilier
comercial (rafturi, pulluri, mese,
birouri etc); vitrine; dulapuri fri~
gorifice; congelatoare; căntare
electronice şi normale; scAri
duble; grătare lemn; cărucioare:
masă biliard. lnfonnatii telefon
281060, (2670Ş)
- '
Vând su1ragerie Living, mobilă
combinată şi de bucătărie, sobă
motorină, cuptor electric, TV
Telecolor, calorifer electric.
Telefon 211683. (27610)
Vând TV color Funai, mag·
netofon Rostov, geamuri bloc.
Telefon 273776. (27724)
Vând EUROBOLŢARI TER·
MOIZOLANŢI cu garanţie,
300x250x200; 3.600 lei/bucata;
1 mc • 240.000 lei. Telefon
281491; 092.381.750. (27336)
Vând aparat stomatologic +
fotoliu Siemens Siromat, stare
foarte bună, pret 3.500 DM,

negociabil. lnforrhatii telefon
251360, 094 396 191, 241213.
(27243)
'
Vând termotekă gaz, lnstant
baie, bucătărie, calorifere; ofer 1

an

gc_~ranţie.

Telefon

092.989.017. (27799)
Vând 120 oi rasa merinos,
toate mioare. Informaţii telefon
092.534.615. (27792)
Vând termoteka Ocean Bereta, 24 KW, sigilată, 1.200
DM. Telefon 259854. (27796)
Vând masă biliard originar
Italia, 1.300 OM. Informaţii
Hălălis, nr. 42. Telefon 556120.
(3716830)
Vând vitrină frigorifică orizon- •
tală 3 m; rafturi expunere din aluminiu, casă marcat Elka, tuburi

Cumpâr garsonieră confort 1.
centru, ofer preţ bun. Telefon
235784, 094 592 290. (27821)
Cumpăr garsonieră confort 1,
ofer 7.500 DM. Telefon 270872.
(27866)
1

.! ii:

Cumpăr talon Lancia Thema
TD. Telefon 094 849 390.
(28039)

1 .•

•Î._··
! ·~;

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr vacă cu 20 lt lapJe/ zi.

-f
; __.,.
~1

Telefon 274271. (27952)
... f
Cumpăr floarea - soarelui.· _ -'~-Telefon 094 793 013. (27432)
~
Cumpăr aur (bijuterii cu pietre,' ( . \
preţioase), ceasuri elveţiene.: -~·C:,
tablouri, statuete bronz. argl~ ... ·
- ·:
tărie, mobilier stil, plata imediat , .. , -_
Telefon 094 230 111. (28072)
1

CERERIŞIOFBRTB

DBSERVICI ·
~

.,.,..... ,~1~~-

-·

ANGAJAM - VÂNZĂ1'0RI
- STRADAL! pentru di!UZata;! .
ziarului
,.ADEVARUL" •.
Informaţii la sediul redacţiei
ziarului din Bd. Revoluţiei, nr.
81, camera 13.
FIRMĂ PARTICULARĂ angajează TÂMPLAR! CALIFICAŢI

pentru lucrări PAL. Telefon
284883. (27856)
.
SC .,DRESS COMPANY"
SRL cu sediul in Arad, str.
Cocorilor nr. 24/A, angajează
CONFECŢIONERE cu şi fără
experienţă, prioritate având
cele cu experienţă; condiţii
avantajoase. Informaţii ia sed~

videouri, receptoare sate 1rt,
microveie. Telefon 259339;
bloxid, scaune bar, aparat
563027, 262616. (5224866)
îngheţată,
italian. Telefon
,
Vând avantajos maşini de
235994; 257003. (27862)
spălat aulomate Philips, Bosch,
ul firmei. (27726) _ _
_ ~'-..
Vând scroliţe de pn!isilă, bun&
combine, lăzi frigorifice, congeANGAJAM CONFECŢIONERI
pentru
mentă imediat. Telefon
excepţională,
2.300 OM.· latoare cu sertare, frigidere .•
şi MAISTRĂ profil textil, str.
276156; 094.150.902. (27908)
Localitatea Şicuia nr. 50, tşlefon
Telefon 259339; 563027;
Abrud, nr. 26. Telefon 279928.
Vând
mobilă combinată tip
512561.(3042303)
262616.(5224868)
(27825)
.came~a·. Telefon 245314, orele
Vând Dacia 1300, CIV; Dacia ,
Vând congelator, combină,
16-19. (17912)
1300, 1982, pret negociabil.
maşină spălat automată, TV
.,BINGO STUDIO" face angavand combinA muzicală
Telefon 511749. (3642301)
color, 6 luni garanţie. Telefon_
jări
pentru funcţia de
-:,.;
Kenwood, digitală, pom lămâi cu
Vând Renault 5 GTL, motor
285010. (27257)
VÂNZATOR
CARtOANE.
~
fructe. Telefon 279562. (27231)
1,4, an fabricaţie 1986, stare
Vând, cw garanţie, !elevi·
Telefon 280572, ia sediu, .după
'
bună. Telefon 236439 sau 092
zoare color, preţuri convenaora 15. (27887)
Vând LEMNE FOC TĂIATE,
223199. (27856)
bile. Telefon 277260. (27563)
esenţă tare. Telefon 277027.
Firmă de confecţii cămăşi, , , ..Jo?
Vând (schimb cu Dacia papuc
Vănd TV color stereo 70 cm,
lf27074l
angajează CONFECŢIONERE ;
~
nouă + diferenţă) Mercedes MB
Ieftin, garanţie. Telefon 211491.
Vând lămâi mare, 2 m
calificate pe maşini Pfaff, PERaj
100 D, izotermă, an 1990.
(27562)
Tnăltime, cu rod. Telefon
SONAL CROIT BANDZICE
Telefon 281581. (27645)
·vând ladă frigorifică 200-300
217192. (27660)
salariu sigur, avantajos .
Vând Dacia 1300,1.500 OM,
it, ieftin. Telefon 211491.
Vând aparat sudură autogen,
Telefon 253062; incinta•
negociabil. Localitatea Vinga IY. -. -'(:...27_5_6_2):...__ _ _ _- ' - - - ,
cu trusă completă şi 2 tuburi
TEHNOMETAUCA. (27877)
'
838. (27859)
r
oxigen, circular mare cu pânZă
Vând Renauit 21, an 1988,
Vând CANTARE ELEC·
i
700 şi motor trifazic preţ conSOCIETATE COMERCIAU"
injecţie, calalizator, consum 7%,
TRONICE fi CASE MARCAT
venabil. Telefon 217192.
a_ngajează INSTALATOR SAN,
..,..
5.500 DM, negociabil şi 4 jen~
FISCALE; diverse modele.
(27660)
TAR • TERMOFICARE, ZIDM
aluminiu 185/13, 200 DM.
Telefon 272727. (27921)
Vând sistem complet disFAIANŢORI. Telefo: i,-;;;;ifiitJ
..._
Informaţii str. Mătăsari nr. 24.
Vând calculatoare 6x86, K6,
tribuitor bere halbă • 3 beri
(27867)
"''~
.\
.
-~:::,
(27996)
Pentium, orice configuraţie,
diferite, calitate lux, nou şi
FIRMĂ PRIVATĂ angajea; ~ - .il
Vând Dacia 1410, fabricaţie
componente PC, noi; garanţie 1
111asină cafea expresso 2 braţe 1995, 3.100 DM şi Raba +
an.
Telefon
280802;
ABSOLVENTĂ STUDII SUP<•+ Capuccino +, măcinat cafea,
remorcă, fabricaţie 1988, 8.800
092.410.846. (26764)
RIOARE, cuno,tlnţe limt,<
, ..,
·nouă, excepţională. Telefon 094
Vând
ma,lnă
spălat
engleză foarte bune, open . ·
DM. informaţii telefon 092 673
838 556. (27933)
calculator, permis de cond:J
Vând căţel Teckel cu păr
870 sau telefon 302 Cermel.
deosebită AEG ' ' BOCH,
cere. Telefon 287824, 2878 ;._,__
.0 .
(27981)
frigider cu congelator, TV · scurt, părinţi import campioni.
(27997)
-,
Vând motor de Dacia 1310, an
color, combină frigorifică
Telefon 057-280147. (27920)
fabricatie 1986, stare foarte
PHILLIPS 340 It, radiator
Vând 3 rezervoare PECO.
Angajez ŞOFERI pent •o 1
bună. Telefon 465188, după ora electric pe ulei, aparat spălat ' preţ covnenabil. Telefon 094
CURSE INTERNAŢIONAL, c~ t
153 574. (3042302)
18. (27979)
auto, congelator sertare,
cunoştinţe de mecanică şi;
Vând motor L445, de- tăiat
Vând VW Golf 1 Diesel, inmaboxe 180W Braun, garanţie 1
vechime. telefon 094 555 698 •
lemne. Localitatea Frumu,eni
triculat, 3.500.000 lei. Telefon . an. Telefon 274118. (27246)
. j27?65l
nr. 192. (27991)
092 437 218. (27964)
- Vând diferite TELECOMENVând gheretă Piaţa Pâncota.
Vând Dacia Break, 1989, stare
ZI pentru televizor (155.000
':_ Angajez ŞOFER, ofer cazal'l'
maşină inox toval carne (300
bună, 2.100 DM, negociabil.
lei), video, satelit; transfor·
1nasă, salar. Localitatea Pliu_;
kg/oră),
mobilier
vechi.
Telefon
Telefon 094 893 913. (27966)
matoare
linii.
Telefon
telefon 135. (27971)
512844. orele 8-10. (27986)
Vând ARO 243 cu locuri, stare
092.368.868. (mp)
Vând garaj demontabil autoVând calculatoare second
foarte bună, 3.500 DM. Telefon
.,FLORANIS" angajea>j
riza!, 6/4. zona Iti, bl. 364,
094 893 913. (27966)
hand, la preţuri negocia bile.
VÂNZĂTOARE
FEME!'1
negociabil. Telefon 271712,
Vând Oltcit, stare foarte bună.· Telefon 289679, 092 645 946.
CURĂTENIE centru sporti ,
orele 9-15. (27957)
Telefon 094 834 010, 278396, .. (28066)
Telefon' 253838. (27960)
;
Vând 6,2 to grâa, Ceara.
d.UpllQ@..~~"---_..
Vănd televizor color, maşină
Vând Scule· ~..,
_ ·_
1.450 lei. Telefon 257089, după
SOCIETATE COMERCIAl
"''
spălat automatică, cuptor
ora 18. (28002)
din import. Varadi Geza, tăcelf.
microunde, calorifer electric pe
angajează BARMAN (bărbat'
Vând garaj autorizat, str.
latea Borş nr. 179, judeţul Bihor.
ulei, cu garantie. Telefon
Telefon 264860. 127994
-'
Lacului. Telefon 094 786 354.
Telefon 316260, 094 843 495.
284 604. (28063) '
(Continuare in pagina 15)
(521347)
(28023) .
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camere,
în municipiul Arad sau in
comunele apropiate. lnfoţrnaţii
telefon 281968,289771. (27132)
Schimb Dacia 1300, stare
bună. reparaţie capllală cu autoturism tamponat. Telefon
231085. (27942)
1

w

SOCIETATE
angajează

ŞOFER

microbus 2 to, vechime
3 ani. Telefon 270720. (27949)

durere
trecerea in nefiinţă. la
vân;ta de 77 an~ după o lungă
şi grea suferinţă a scumpului
nostru tată şi SOC!'i·
CIUPVUGA AIFXA,
din Curtici. inmonnântarea
azi, 15 septembrie 1999, de la
domiciliul din ora,ul Curtici.
Dumnezeu să-I odihnească in
pace! in veci nemângâiaţi: fiica
Ana 'li soţul Nelu Don.
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Sincere condoleanţe familiei inginer GHEORGHE
OLAR in aceste momente
grele pricinuite de decesul
mamei soacre. Dumnezeu să
o păzească in pace !jii lini!ftel
Familia N. Cojocaru.

anunţăm

• ACCESSO"
vinde li
· închiriază expresoare cafea

Ofer spre inchiriere SPAŢII
COMERCIALE dotate coreSaeco, jocuri distractive,
spunzător, apte pentru comerţ.
accesorii biliard, pi.4Se jocuri.
prestări servicii, depozit enTelefon 270850, 094 &35 132.
gros, sediul birouri. Telefon
. (28086)
246727.
Doresc să iflGhiriez apartament
SPITALUL ORĂŞENESC
1-3 camere prefer (ne)mobilat.
UPOVA, str. A. Vânătul nr. 11,
Telefon 235784, 004 592 290.
judeţul Arad, vinde prin lict
(27821)
. taţie publică CAl DE MUNCA
Ofer spre inchiriere apar1amenl
li TINERET CABAUN. Licita~a
2 camere, Grădişle, curat, mobiva avea loc Ja data de 29 09
tat. telefon, aragaz. frigider.
1999, la Gospodăria anexă, de
Telefon 221400; 266798. (281 14)
la aceeali adresă. (3040369)
Tnchiriez (.ofer) locuinţă
:(ne)mobilată. zonă bună. Telefon ·
235784. 094 592 290. (27821)
· CI"I"ATII
Dau in chirie un spaţiu pentru
birou, zona Intim. Telefon
Se citează ·ta Biroul Notarial
092.684.843. (27418)
f>ulbic. din str. Văliug nr. 2, penlnchiriez apartament una
tru dezbaterea succesiunii
cameră, ultracentral, str. Horia,
defunctului Kovacs Anton
parter. Informaţii telefon 253070,
Mircea f:'eter, deceda! la data
de luni pănă vineri. orele 8·18.
de 03.04.1999 Arad, pentru data
.(27567)
de 5 octombrie 1999, ora 10. pe
lnchiriez spaţiu ultracentral, -40
numitul Kovacs Tiberiu, fiu, cu
.rq>. Telefon 21 i792. (27833)
domiciliul necunoscut. (28029)
Caut să închiriez camioneta
-sau microbuz. Informaţii telefon
270930; 094.697.614. (27875)
Doresc să inchiriez garsonien!i
mobilată; ofer 50·100 OM.
Telefon 210255. (27910)
Ofer spre inchiriere .pe termen
lung, apartament (ne)mobilal.
..Efectuează zilnic transport de
Telefon 210555. (27910)
persoane in GERMANIA, AUS.
Dau ln chirie spaţiu comercial,
lRJA '' FRANŢA, la ...,... ..,...
&lbtle cu autocare modeme.
str. Andrei Şaguna. Telefon
NOUII! ITAUA -eu bnzit AUS- '
232371. (2781 1)
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLOPrimesc in gazdă student(NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA.
dentă). central. Telefon 230693.
JMP0RTANT! Prtn .,ATLAS..
(27990)
SIB" putall călători in toati
EUROPA: BELGIA, OLANDA,
Primesc 2 studente (eteve} in
DANEMARCA,
FINLANDA,
gazdă, ultracentral. Tel6fon
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA,
232274. (27838)
PORTUGALIA.
Închiriez casă pe lennen .lur,g,
Pentru grupuri or:ganlzata,
3 camere. baie, grădină. Telefon
inchiriem autocare
microbuze
mode ma.
288861. numai după ora 18.
,.ATLASSIB"' ·eTectueaz:i ser~
{27906)
.
vicii de mesagerie, asigurirf fM-.-;
Ofer sPie lnchiriere.aparlamenl
.. "'1 ,cameră, ;C:en'tral, ·mobilaL
--·Agenţme din nn1nr. ,...,_. '
T"IIIEifon 2111879. (27914)
251871 ,,
'1 AliTOGARA. .
închiriez (oler) apartamimt
1alefon 270562.
VĂ AŞlEPTĂM, zilnic. (c. 17)
ultracen1ral (Unirii). to1 confortul
(ne)mobilat, preferabil firmă.
Informatii telefon 264995.
AGENŢIA DE TU~ISM
(27941) .
închiriez 2 camere, Vlaicu,
plata anticipat 1 an (studente).
vă oferă:
Telefon 262696. (27953)
~·excursie -FRANŢA , D:sEP·.caut casă sau apartamert <le
TEMBRIE ŞIS OCTOMBRIE
.
'inchiriat. Aleea Romantei tii. P"
- PREŢURI DE EXCEPŢIE 'la
ap. 318. (28007)
'
,M,.MAilt., NEPTUN, :SATURN ••
lnchiriez garsonieră confort 1,
'EFORIE NORD.
mobilată. lelefon. gaz. sateltt, gre.. excursii. lunare 1n EGIPT,
ITALIA, SPANIA, GRECIA. JSRAEL,
sie. faiantă. 100 OM/lună+ chelANGLIA, MAROC, MAREA EGEE,
tuielile, 8nticipat 6 luni. Telefon
AUSTRIA, FRANŢA; aăptămânale
094 630 892. (28019)
'in: OUBAI, CHINA ,1 TUNISIA,
Primesc 2 fete in gazdă, Bd.
l>IAILANDA , WEXIC, lo-pnJuriRevoluţiei rv. 71. ap. 8. (28027)
Dau ln chirie spaţiu Comercial•
.....""'. hlnddlllllld
.......,..~l'A
Sl.mp. Telefon 251117. (28065)
'lfUN.GARIA.
Ofer spre inchiriere spatiu
- ...... da
1r8Îomentlo:
comerc_iat
centrat, situat 'in
"FELIX. HERCULANE, OLĂNEŞTI
Chişineu Cri~. Telefon .52066jl.
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ,
(Ag. Cris) .
VDINEASA. tnforma~l telefon/ 'fu
'Jnchiriez apartament nemobi'057 - 28331'1, sau str. Emlnescu nr.
lat, ultracentral, unei firme de
13. VĂ AŞTEI'TĂMI (c."lllOil)
·contabilitate. avocati, intermedieri
sau notar. ln-forrTtatii telefon
462342. (3041903)
•
.
NOUIII REDUCERI DE PRETURI
. Închiriez garsonieră mobilatll ln,
'
Grădilşte. gaz, telefon, 100 UM
lunar, antiCipat pe ·2 -lunL
lnforma1ii telefon 4623<;2.
(3041903)
·vă oferă:
·lnchiriecz garaj, 'in zona
-zilnic spra Gennanla
Polivalentă. Telefon 092 440 034.
PASSAU-REGENSBURG(28044)
lftiRNBERS • HEILBRONN •
leu un elev ·(student) in :gazt!A,
STUTTGART • "KA"RLSRUHE •
t:eritml. Telefon 28341ll."(28051)
"ffEIDELBERG • W0RZBURG
-FRANKFUR'T - IIAINZ _ .
1nchiTiez apartament Uha
GIESSEN.
.
.cameJă, mobilată, chirie anticii>Bt
SERVICD:dllltorle'Tn'lllfto..
pe un an, 100 OM/lună. Telefon·
241394. după ora 1'6. (28081)
care noi, moderne; 2· ba.gaje
gratuite; insoţltoare de bord;
o masă caldă in Ungaria.
, PIBRBBRI .,
Informaţii 'i inscrieri •ta
Pierdut carnet de membru eli~
AGENŢIILE PLETL: ARAD, .
lberat de Cooperativa de Credh
telefon 057-252291; UPOVA,
Aradul Nou, pe numele Blage
telefon 057-561377, telefon·
Elisabeta. il declar nul. {27940)
057."563011; TIMIŞOARA,
Pierdut carnet membru eliberat
telefon 056-200119; LUGOJ,
.de
Banca Agricolă Mure~ul. l)<i
telefon 056-359651; REŞIŢA,
numele Ungureanu Ghe!iliQhe. li .
telefon 055-224904. (c.) ·
declar nul. (27.013)
·

profundă

Cu

casă,

ÎIICBIRIERI

'
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FamHiile PAVEL 'i SURUGIU
cu profundă durere anunţă trecerea in nefiinţă a cetei care a
fost iubită mamă. bunică

'i

i :soacră

'

Cu adân~ durere anunţăm
incetarea din viaţă a iubitului
. J)Ostru fiu, soţ, tată ;i bunic
ARDElEAN VIOREL
inmormântarea va avea loc
joi, 16 septembrie 1999, ora 15,
la Cimitirul Grădi!jite. Familiile
indoliate.Ardelean şi Burtică.
Familia ARDELEAN, cu
durere ln sufle~ anunţă
incetarea fulgerătoare din
viaţă, a celei care a fost inamă,
soacră li bunică
·
VJTELAR Gllltli.A,
in vârstă de 77 ani. Înmor-_
mântarea va avea loc azi, 15
septembrie 1999, ora 15, de la
domiciliul defunctei, str. 6
Vânători. ar. 40. Familia in
adăncă

rlală.

Cu durere tn suflet, anunţăm

1ncetarea din vitJ$ă, a celei ce a
fost

soţie.,

mami.

soacră

bunică

.. •
·

CABABA. LUCREliA. :
. in vârstă de 75 ani. fnmor.:
mântarea va avea loc azi, ora
15, de la domiciliu, str. Abrud,
nr. 13, la Cimitirul Micălaca.
Dumnezeu s~O odihnească in
ce! Familiile indoliate--=--

intregul colectiv al SECŢIEI
PNEUMOFTIZIOLOGIE III
impărtăşe~e durerea şi este
alături de doamna dr. OLAR
DANA, medic lei secţie, la
decesul mamei !fi transmite
intregii familii sincere condoleanţe. (28004)

Suntem al-ături de dr .
DANA OLARU in cumplita
suferinţă pricinuită de trecerea in eternitate a mamei
ale
Lucia
Ardelean.
Colectivul di.spansarulul
TBC.
Familia

se "HOSFEilA.'I'V" SRL;
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon
2'70437; il94.554.874. !>prijlnu
de care aveţi . nevoje 1
momentele _grele
NON-STOP
SERVICII FUNERARE CQM..
PLETE.
• SICRIE: diferite esenţe li
modele occidentale. RESPETE:
pânză, mătase (seturi complete), voal. CRUCI: lemn li
metal. l!.CCESORit: prosoape,
batista, panglică neagră, bati. curi, minere, lumânări, catafalc,
sfe,nice, steag de doliu. SERVICII: spălat, lmbălsămat,
-imbrăcat, transport intern si
internaţional;
ASIGURĂ'
colaci, colivă, coroane, jerbe.
fotografii profesionale, fanfară;
ORGANIZĂM pomeni; INTER
MEDIEM gratuit obţinere
actelor necesare inhumării'
-'Oferta bra-d: sicriu brad.
respete, cruce • 750.000 lei.
TRANSPORTUL SICRIULUI LA
DOMICILIU, este GRATUITI!
Experienţa
noastră,
est
garan~a dumnaavoastrăl (c)

1194.558.712.
llitullntr•un singur loc,·
producător~ calltata

Tuleu.

Ani

lii

·tonică, lmpărtăl&SC suferinţa

·prieten ei noastre DANA
OLARU, pricinuită de dacesul
celei care a fost o mara
Doamnă --Lucia Ardelean.

.

-~

ARDEVAN Wc:JA.
(28139)

prof.
WCIA AIUIEVAN.

Suntem alături de colegUl
nostru, prof. ROŞU IONEL, in
aceste momente grele priei. nuite de decesul ma maL
Sincere condoleanţe din
partea profesorilor de biologie din municipiu. (28006)
Suntem alătufi de colegul
. nostru, ee. 'i'ef DON IOAN li
familia acestuia. la marea
durere pricinuită de moartea
tatălui socru. Sincere condoleanţe! Dumnezeu să-1
ierte şi să-I odihnească in
pacei Salariaţii SC ROMA·'
GRASA ARAD. (28020)

'i'·IIIIICIIFIIIIIII 'it

POMPE FUNEBRE
NON-STOP
RO-STYL-COMPANT
ARMĂ PRODUCĂTIWIE
SICRIE
:str. M. Eminescu nr. 4,
telefon 057-211921,
1)94.537.7'1"5;

JI

Sincere condoleanţe familiei DAlilEI OLAk . '''!DE-·
VAN) in grelele momente:
pricinuite de decesul mamei. 1
Dumnezeu să o odihnească
in pacei Familiile Ţărc.uf.
Malacu i loja.

SURUGIU VICTORIA.
lnmormântarea va avea loc
azi, ora 16, la Cimitirul din
RADNA. Dumnezeu s-o odih, nească in pacei

·

Sincere corldolea•nţe ,.._•.,...,H
ing. Gheorghe Olar,
moment pricinuit de deooes..
care a fost, prof.
LUCIA AllDEVA!-.
PARTDIUL DEMOCRAT
ARAD. (28125)

Regretăm ' i lmpărtli~im
durerea familiei DOINA !jii
MIRCEA ARDELEAN, pricinuită de trecerea in nefii1;1ţă a
mamei dragi. Un respectuos
omagiu "Ş"i sincere con-·
doleanţe! Familiile: PvpoYicl
i Bitea. 28025

Sincere t:Ondoleanţe fami ..
liei DOINA li MIRCEA ARDE-,
LEAN, la trecerea in nefiinţă·
-a mamei dragi. Locatarii de la
, bt M15 'li M14. (28026)

! 'intreg colectivul Secţiilor
TBC este cu sufletul alături
de medicul -coordonator al
Spitalului, dr. OLAR DANA .i
intreaga familie in aceste
momente grele pricinuite de:
decesul mamei. Dumnezeu
s-o odihnească! (28050)

·-~

Azi, COJJ&IItorlm 10 ani
la trecerea in nefiinţă..a
a fost_sotşi tată,
SABA.UDAN.
.-..:..•

Duminică, 12
' s-au împlinit 6 săptămâni
decesul celui care a fost
om bun lii iubitor,_

eoL (.....,) w.ARZOIU
NICOJ.AJU.
Mulţumim pe această
1tuturo>r celor cano au fost
noi. Nu te vom
1niocio1~atil Soţia

.giaerete

i

t:lesa ., X11-a F, l.iecul' '
'Pedagogic, este alături de
·doamna dirigintă FLORlCA
liODIŞTEAN, in durerea
provocată de dispariţia lul: gerătoare -a mamei sale.
Suntem cu gindul alături de
dumneavoastră! "Pentru ci
lacrima ţi-e 'tristă/A' vrea si'
viid el răzi din nou/Căci
flacăra -Ce pare stinsă/ ...
Rămâne vie-n gânduJ tău"".
Sincer.e condoleanţe familiei
indoliate. (28115)
.,.ături

de familia
RU la disparitia celei
a fost, prof.
LUCIA .ARDEVAN.
. -S·incere
condoleanţe1

Readucem in memoria
I-au cunoscut. că astăzi"
4 ani de când
Il~~~~.~:·~
pentru totdeabna.
care a fost soţ tată şi fiu

TIRJ'IEAN ŞTEFAX.
Dumnezeu să-I
neascăl Familia Tiritean.
(28136)

··'·

.

.
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Bankcoop • BANCA GENERALA DE
CREDIT ŞI PROMOVARE SA,
SUCURSALA JUDETEANĂ ARAD
cu sediul in Arad, strada Episcopia! nr. 28, vinde prin
11c:ftatie un imobil (o casă), siluat in Arad, pe strada Ghiba
Birta nr. 28 fi un imobil reprezentind o sectie de producţie, •'-in Arad, strada O. Goga nr.19.
Informatii se pot solicita. la telefon 253 525, dl. Plnt8a
Peire.

aaunfă org;uW.;org armătoanlor
cursuri POS1:ljqele;

grâu - certificată, tratată
fi cu mdici calitativi superiori.
Informa~

.

• Contabilitate· postliceal
• Referenţi comerţ intern fi internaţional - postliceal

telefon

287.691.

c:unarue se organizează m-•a•aewc ca

f

f

eSEJFURI

DEPARTAMENTUL ÎNVĂ'fĂIIÂNT

Vinde

Sămânţă

(973904)

'

Dincfia Muacii fi Protecfiei Soriat- Arad.

In anul1991

suplimentare la sediul CCrA Arad. sar.
C~ nr. 5, camera 31, etajul 2. telefon:

Informaţii

~IJ7LtNE

25.22.50 sau' 25.30.00.. .,,

Va oferea televiziunea prin cablu, o

fereo,1tro, deschisa spre lume.

•APARATE DE

NUMĂRAT BANI

Aclie va oferim si :.:..

·.

eret~~1trt~~

. ·

lktul Revolu~ei nr. 26-38, telefon 231.853
Liviu Rebreanu nr. 68, tslefon 2S0.905

",.m.

TROCAL

la cele mai mici preţuri
• GRESIE cal. 1- 93.000 leVmp
• FAIANŢĂ- 68.000-80.000 /ei/mp
.ADEZIVşiCIMENTpentrurosiUII

, · ,:: .• , •·
• 1::-;:::;,~.. :~.SPĂLĂTOARE INOX fi CABINE DtiŞ· '. ·: ·•~,,··:"::::.'~

Germania

:

•TEAVĂCUPRUşiac:cesarll

. • Aparate dll imprălif ing~rnlnte chimice.

•o ;'I'IP; '1' 800 leg

Producem si montam

fteiftib:fi:J iliftjidt., ...
Preţ: 111.~000 lei f!BII'!.Ie.

PLUI, GIAPA, IIIIAJIA'rQIRI
Preţurile

usi si ferestre din PVC armat cu ·
geam termopan

=~:.~~:;~~~;;.·~~~~~~

•

lnfiDmaţii Pacica 1&. 1528
(lângă dl'umul Pmegul Mic)

tel-fax 251461 ;094507211

S l'ii

.:.·...·.5~~
. . . ·. ·'""""··
~

w

-

-·-·..:.,~

-"-t"f

BOBI & ANGElA

.

Aqalează. la condiţii •ula.. •••

• a tiiet Ni bi&DiC 1

, / •·

PROGRAMzg~4C~~l~~~~J
SÂMBĂTĂ 9,oo-u,oo

SC PIT MOND SRL ARAD
STL BUŞTENI U:Q

paM f"~

.CARBID

-

'lelela 489224; Orar 8- l'l
bud - ri-taătă

.

.ŢEAVĂ ZINC fi NEAGRĂ
• PROFILE LAMINATE * TABLĂZIIIICA"fA. 1

Arad str, FELEACUWI Nr.l .

includ TVA.

'

=~~~~~~~~Gc;,:~~~:.e~ACCESO.. •.:_;;,..;;-;•n~ :~ ~.

VINDE

VOGEL

'.

'

,

+ :t fel seeţie &:anlecfii, -eapea· ..

+:afdpredlleţiec• k:ţii,ca•qet"•

. ",-_•. ..,.<

AN•GA,J!:A<LA URGENT:
• coNFEcraoNERE iNcĂL ĂMINTE- calificate.
e MAŞINISTE ŞI RICHTUITOARE - calificate.
e CIZMARI. TĂLPUITORJ- calificati.

T

li

con1eefii. ponror carad
coaducere cat. "B"

• 1 tebnolog

Salarii deosebite, colectiv deoseiiM:
TalafoR 251.31'5· MPSP1fJS

(5224346)

SALARII FOARTE AVANTAJOASE.
De asemenea, din 15 septembrie incepem CURSURI
pentru ucenici, la locul de muncă, pentru băieţi 11până la viTsta de 17 ani. PERIOADA: 2 anL
INFORIIAŢa LA TELEFON; 230825.094 552054..·

=

societate comercială de producţie electronică, in conti~uă

"'•gaj

..uc colaboraklr ar unei societăţi E!lve\i81&.
irlgineri. de preferinţă absolllen\i de profil eleclro (AC, ETC, El'}
-cur.....-; limba ~saultaliaaă

dezvoltare,

• slagiuJ -

salisfiicut

-S81m-, dorin!& de alalitin--• pcd 1 :Oilli, iaipallvă_

---..sanii
- activilăti talrnice, pr .

1 .. ...........,., . . . . . . . - t .

.... in calecliv tinăr, dinamic.

c.v. lafilllll57-2B5.914sa:lllllil:'

1 . . . . . .~~.~ ......cit.

DE CDNSftiUC'ţll:

(5224344~

...'

-.

• NL • llriR • JILACAJ
.. , pa
a
'I'EIUlCDTĂ • 8ŞI
• fEIIES'I'IIE. arru

·-

F

·• Clll'r8R ASFAL'I'&'r

VA OFERA LA CELE MAl MICI PRETURI:

•-IEI:

•syer,ATJI SANI"rABE: • BBEB1E ..

sistemeda-.tziunein ·
inchisalblnipl.~sisteme de inlllrfunie şi videoinlerfcnie
jaluzele ai>uilale <in lamele coiorate da aluminiu i...,aolt

-din

.

.

jaluzele
benzi -dlt-CIMiil,iito• UŞi plianle <In rna1l!rial plastic
.

• ftlfie colorală. -.:tori:zantă ~ l8llU soz

·••:r

lE Ullrr&a.

• Preţuri pa omoţiwmle ia .. -., 111-i
• .Maos COIIIeftial mjnjw

irumr.,.. .

e geamuri TERMOPAN
• tapet Şi pardosealădinp!Uii~at ·

ALTE INFORMATII
·p'
,
LA TELEFONUL 259088.
-

Pragra• zilnic: 8,08 - 16,08
sâ•laătă: 8,00 • 13,88 o•. ,

.

;;;:'9A:-i :-_-"':Ji:-.i,.::'§6,. .. .. ....
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