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Subtilitatea ofensivei maghiare are de acum o VI ATA POLI TI CA ESTE traditie. Ea se manifestă atăte timp cât teritoriile revendi- . . 
eate rămân in afara subordonării guvernelor de la 
Budapesta. Atunci când intra in posesiunea unei regiuni A f . . . .. . 
revendicate, subtilitatea lasă loc manifestării brutalităţii 

oficializate, care are drept scop suprimarea celorlalte STA H) Eti ITOARE'' ·. · · naţionalităţi sau minorităţi, cum s-a intămplat in preajma · ' . 
şi in timpul celui de~al doilea război mondial, când , ·' · ~~~~T · 
Ungariei i-au fost atribuite nordul Transilvaniei, • . . . ; ~ • • m,_ 'f.·· .. 
Voivodina şi o parte din sud-estul Slovaciei. . ~:5'- ., ~ 

In această etapă probabil Ungaria nu caută rotunjirea 
ţării prin alipirea unor ţinuturi considerate de ea istorice, 
ci doreşte mai degrabA o implicare de altă natură in subor· 
donarea acestor teritorii fi in preluarea populaţiei de 
etnie maghiară. De aceea, politica sa este diferită de cea 
desflifurată după Trlanon, nemaivorbind de refacerea 
.Ungariei istorice", cu excepţia extremiftilor, ei susţin 
ideea federalizării ţărilor cu populaţie maghiari sau chiar 
a enclav.izării acestora. Prin statutul pe care n are, ca 
membri a NATO, ca viitoare componentă a Uniunii 
Europene, cu sprijinul unellmlgraţii maghiare şi evreie!fli 
de limbă maghiară, puternice mal ales in SUA, dar -;i prin 
legăturile de familie cu fostele familii nobiliare din 
Europa,· este ajutată !fi susţinută in această politică. In 
măsura in cere NATO fi SUA au interes in zonă fi mai 
ales de a trasa noi frontiere ti de 8-11 subordona Europe 
de est 'li peninsula Balcanică. 

• In aceste condiţii, Rominla 'fi alte ţliri rlimân in afara 
calculelor politice, firi garanţii, cu situaţii economice 
falimentare, cu o populatie sArăcitli, masă de manevră 
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pentru câţiva îmbogăţiţi ti pentru promovarea intereselor 
~;>.t ilut••ril•or cu pretenţii in zonli. Exemplele sunt la ordinea 

zilei. Din 1989 incoace asistim la instaurarea unei noi 
ordini mondiale, dirijată de plutocraţia masono • iudaică 
mondiali, in cere marile puteri economice ti militare ce 
SUA ti ţările NATO joacă rolul Rusiei bolşevice, in ten· 
din)" de dizolvare a culturilor naponale -;1 de internaţio
nahzare fi aplicare a principiilor unlformizante ale clvi· 
lizaţiei americane. Nouă, in aC:est joc, nu ne revine decăt 
rolul de piaţA de desfacere, de manevră a intereselor 
acestor puteri, căpătănd tot mal mult statutul de colonie. 

D. ZfWOifiHO 

MUNICIPIU! 

_ N~ PIERDE'fl ZIARUL NOSTRU DE JOI ! 
RASPUNZAND LA UN CHESTIONAR 

~~~-CLĂDIREA GRUPULUI-"~ 
F~'•· SCOLAR DE INDUSTRIE"•; 

' ARĂ • REVENDICATĂ~ 
--~---"DE UNIVERSITATEA. ' 

t~··;t~,· "A~);\~~,~~~1!:'~ .. ~ 
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• MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

• AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞiNULUI NR. 74 
TEL: 057/224888 

082/777381 

VIATA 
W A ' 

PAMINTEASCA. 
ŞI VIATA ••• DE 

DINCOLO DE MOARTE 

Vă oferă 

geamuri~ 
e Rolete şi jalUzele 

Telefon: 279699; 0922925541 
Arad, str. Voinicilor, Nr. 34. 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIH AL.uMINIU ~ P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

- ic · 

A . 

,.,~ PUTETI CAŞTIGA 5.500.000 LEI •. 
In dorinţa de a vi oferi un ziar cit m.l complet, dlver11 ti Interesant, care si 

riispundi Intr-o miauri tot mal m- dorinţelor tl nevoilor dvs. de lnfonnare, 
"AdevArul" va publica tn numArul de jol, 9 septembrie a.c., un chestionar referi
tor la structura ljll conţinutul ziarului. RAspunzind, cu sinceritate, IntrebArilor 
cuprinse In chestionar veţi participa la tragerea la sorţltn cadrul cirela vor fi 
oferite cinci premii a cite o jumAtate de milion de lai fiecare. In plus, pentru ci 
"Adevărul" riimine, ca ljll pinl &CIIIft, deschis 1n permanenţi sugestiilor ljll opini
Ilor cititorilor sil, cele mal lntares!lnte trei propuneri vizind 1~ rubrt
cilor ljli paginilor ziarului vor fi premiate, fiecare, cu eAte un milion de lei. 

Aljladar joi, fie cii sunteţi abonaţi sau cumpiraţl ziarul "Adevirur de lâ 
chloljiCUri, completaţi chestionarul fi axpecM.ţH pe adNM redecllef. 

5.500.000 de lei vor fi al du......-.tri! 

Pe .ar-., In cart1ans1 fi In la...Ut••• la • WAmplli 
lnla1"8111111te. Vrallli la ;:u, wra1 lli 11111 ... • .. ~ 
Vral lli .W ct? fu, lilllr .... • na file lllllorllăpla 'ocale, caa~ 1a 
reprazlnfi cel pe are klll lllaa, - 1111111 che .... lfl 1111m11 liL VNl lli m 
zilnic bine fi can~ctlnfomull? Al anaia .. -.._ la- .a •in,n 
r· r••lalalrellirlla._. .... Mii? 

ABONEAZA-TE lA.Ah~ 
• Pentru luna octamtR ie, preţul aborl8rnen
tul'li este de numai 20.000 lei • Se pot face 
abonamente -;1 pe următoarele trei, '~&se luni 
'1' un an • Abonaţi pot cli!ftlga lunar 1 O pre
mii de fidelimm in valoare de o jumil~ de 
jJJIIion efa lei fiecare. 

>.. .. 
...... : ' 
~ ...... 
'·'-, 

+ l.a lflrfltul 
-alul, abMaaţllor 
le vor Il oferite 
premii spedale in 
valoal'e de zeci de 
mlHoane de leL 
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+ Astăzi, Soarele răsare la 
ora 6 şi 42 de minute şi apune la 
ora 18 şi 45 de minute. 

• Au trecut 250 de zile din 
acest an. Au mai rămas 115 de 
zile pănă in 2000! 

• Praznicul zilei: Biserica 
ortodoxă: Tnainteprăznuirea 
Naşterii Maicii Domnului; SI. Mc. 
lszont; Biserica romanoe 
catolică: Regina; Biserica 
greco-catolică: lnainteserbarqa 
Naşterii Maicii Domnului. 

Arad: Jidoi Darius Natanel, 

Rebişoreanu lovu Slsdiu. 
Kneiss Cristian, Nova Dia . 

. lneu: le~g_()~aryJI\<i! ea, 

::uţă 'f~~; ~ascăl 
:::o::x~ ... 1 ~:n... . 
~ovr.-Maf'c E7nlnuel 

Cristian, Stoian Jesica lasmina. 

R 
Nl"piPIIIIII-If! 
BECUL (21.03-

0 zi mult mai 
1 nonx:oa1S<l decât prece

şi cu puţin efort 
puteţi reaJpe<a pierderile. 

TAURUL (21.04-
20.05). Propunerea 
care vi se face pare, la 
prima vedere, neintere

santă, însă dacă o analizaţi ou 
atenţie, veţi constata că v-aţi 
înşelat. Acceptand-<>. aveţi numai 
de câştiga!. 
...., GEMENII (21.05-20.06). 
.,. ~ • Ar fi bine S<l vă ocupa~ 
1 1 'puţin cu jocurile de 
• l noroc. Şansele de câştig 
sunt evidente . 
~RACUL (21.06-22.07). 
...,. .... Vă mişcati bine in 
~ .:: această zi şi puteţi abor-
(-) da cu curaj şi lucrurile 
mai anevoioase. 
. ~LEVL (23.07-22.08). Aţi 
fi, lllldevenit, dintr-o dală, 
\~extrem de ambiţios şi 

su~ hot!rlll S<l pun~ 
la bătaie toată priceperea de care 
dispune~ pentru a vă afirma pe 
plen profesional. 

AU PLECA,. DIN,.RE NOI 
'tlebe9ett Nicolae (1912); Bart,Q luJiiRII (1&22), 

Petraclcs Elisabeta (1939). · ' .. ·-~ '· 

'·CINEMATOGRAFE 
Dacia: 1 O chestii nlHlli plac 

la tine (SUA)"9,30: 11.45; 14; 16; 
18:20 

Mureşul: Rutina bal-o vina 
(SUA) 10: 12; 14; t6: 18 

Arta: Furtună, peripliţii şi 
dragoste (SUA) 15; 17: 18 

Sala mică: Patch Adams • 
un doc1or tt~snit (SUA) 15,30; 
17,30 ' . 

l'rognlsul: Gol puşcă (SUĂf 
18 

~-iiiisuiir_-. b::.& .te ICaltură ii -
!Jiaaieipiulai ·· Ara4 
:anunţă lnscrlerl.l•, !lrmă. 
~ţoan31e. cursuri: llmli!l 
'engleză, limba. german~, 
limba Italiană, mecanici'~ 
,'-'uto, dactilografie fi lucrări' 
;lje aec;. retariat. Inscrierile &li; 
~ zilnic. la sediul lnstitu!let: 
j;lln st_r •.. Gh. Laz·ă· .r. n_r_. 1.'' 
!lillormaJU _Il! ţelefon 211~,11,. 
·=~~!lt'~t~~~~i{· 

Ofertă de studiu pentru · · 
eonstruetori : finisori fi tâmplari 

Grupul Şcolar de 
Construcţii, Ape 'i Protec:ţta • 
Mediului inscrie elevi pentru 
profilele constructori - finiaori 

şi tam par. pentru anul ~col ar 
1999 - 2000. Inscrierile se fac 
ia Grupul şcolar de pe Strada 
Ioan Fluier;~,. 

VREMEA ~e,·· ... , v:._.:amnala 
Tem pa-

Vremea va fi frumoasi ·-- r 1 t u r 1 
ş~ r_ăcoroaaă noaptea fi maxime: 20 la 
d1mmeaţa. Cerul va fi mal 24"C . Temperaturi minime: 
mu_lt senin, variabil dupA Sia 12" c. 
amtaza. Vintul va sufla slab 
la moderat din nord esL 

Dimineaţa, pe alocuri se 
. 

Universitatea de Ve .. 
• Vasile Goldiş" Arad anunţă 

· infiinţarea din această toamnă 
a primului Colegiu Univer· 
altar Juridic din ţară prin 
care sunt pregătiţi funcţionat:l 
pentru jlisn~. 

Accident monaL 
la Hanul de la 
Răscruce 

Sămbătă, 4 sept. a.e., In 
jurul orelor 22.50, pe raza 
municipiului Arad, in faţa 
Hanului de la Răscruce, un 
agent comercial aflat la vola
nul masinii sale. 1-a accidentat 
mortal Pe Clrtan Mihai, de 22 
ani, din Petricani, judeţul 

· Neamţ. Acesta se angajase in 
traversarea sosetei, printr~un 
loc neperml• 'i fără sA se 

·. asigure, comunică Biroul de 
presă aiiPJ Arad. 

Meteorolog, 
I!!UGENIA RUS 

Concursul de admitere are 
loc in 25 septembrie 1999, 
inforrnajii suplimentare la -.. 
cretariatui - Facultă111 de 
Drept Tel. - 280411 ~i la 
Centrul de lnfor~qare Tel. 
280433. 

SAlT PESTl GARD 
A fost relinut Hamza 

Remus, de 24 ani, dtn Chi~i
neu-Criş. cunoscut cu antece
dente penale, !n sarcina căruia 
s-a stabilit că in noaptea de 
31.08/01.09.a.c. a pătruns prin 
escaladarea gardului in curtea 
unui imobil din Arad, str. 
Pădurii, de unde a sustras o 
drujbă şi diferite chei tubulare, 
comunică Biroul de presă al 
IPJ Arad. Impotriva autorului, 
Parchetul a emis mandat de 
arestare preventivă pe timp de 
30 de zile, precizează sursa 
citată. 

SCOP 
FECIOARA (23.08· 
22.09). Beneficiaţi de o 
serie de atuuri care, cu 
siguranţă. vor face dife- . 

renţa intre dvs. şi cei din jur. 

HETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinda şi_ 
monteaza 
mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
de ID-2001. 

BALANŢA (23.09-
22.10). Se prefigurează 
o zi lncărcată, aşa că va 
trebui să vă drămulţl 
forţele. pentru a putea 

face faţa cu succes tuturor soli
citărilor care apar. 

SCORPIONUL (23.10-
21.11). Schimbările care 
se produc le-aţi anticipat 
cu mai multa vreme in 

urmă, aşa ca nu vă surprind. 

Situaţia nu va scăpa nici un 
moment de sub control 

SĂGETĂTORUL 
(22.11-21.12). Nu vă 

jl'Jimplica~ in prea multe 
lucruri deodată. luati-le 

mai bine p<i rând. Activită~le pe 
cont propriu nu sunt, momentan, 
favorizate, munca in echipă este 
cea care vă conduce la rezultate 
mai bune. 
........... CA PR 1 CORNUL .-=:: "(22.12-19.01). Invidioşi 

pe succesele repurtate. · 
..... unii colegi v-au intins o 

capcană, aşa că, mai ales azi, 
aveţi grijă ce faceţi şi_pe unde 
călcati. 

. VĂRSĂTORUL (20.01-
19.02). Aveţi posibili
tatea de - a vă 

îmbunătăţi situaţia 

financiară. beneficiind şi de spri
jin din partea planetei Jupiter. 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Este Important ca azi 
să finalizaţi la timp 
problema incrediţată cu 

toate că nu va fi deloc simplu. Va 
fi un mare pnlej de a vă demon
stra priceperea. Optimismul dvs. 
ii va mollpsi pe cei din jurul dvs., 
iar farmecul persQOal ii va CIIC8fi. 

"ADEVARUL" 
VI ASCULTI 

La telefonul dimineţii, Z80944, 
. intre orele q,oo - tz,oo 

• Mai multi cititori din Arad, este nemulţumită de 
Pecica rech~mă starea administrarea cimitirului 
deplorabilă !n care a..Jijuns..- ...Etemitatea·. .Au crescut 
localitatea din ptl"nct de- buruieni1o'art&.)11ari. aleile nu 
vedere a curăţlniei şi !J'(I _sunt'"j!lrijite, noaptea se fură 
numai. .lntr-o.,GOIJlun~şa ilie •. ~!forile, \le. parcă ar(llo casă fără 
mare nu există o·gtpa]lall!!~ -stâpăno'ispune d-ria Biro. 
gunoi. Toaft·J~mtra arLII!ff: . Jil' • Pom nuL Emil Ştefea, 
gunoiul pe -~uiltle '\PUil•' xim)i~.lnlrf!llbă·m~nicipali
Şanţurile sunt fJJ!Jlnd'll!>, toat.~- tat~ ~eenu·animţă cu o zi
merg anapodl'-l:.. n'e'spumJ' dou'ă lnainte IIÎChiderea circu
cititorul nostruj •• ţi~ pe anumite străzi. Dansul 

. Deşi ne indoim de faptul că d~'.!;x_~~p_lu B-dul V. Milea,_ 
Promăroa Pec1ca nu cunoaste un!lfi.'(ft\"torltă lucrănlor de 1ntro- · 
realităţile, po)lt~.i',~um, 'la dt9-~ gazului metan. o parte 
sesizarea unor locuitoli."'eln~·· ---cfffi arteră a fost temporar 
va va trece şi această pro- închisă, bulversând circula~a in 
blemă pe agenda de lucru e zonă. 
administraţiei locale. · Redactor de serviciu, 

• Doamna Florica Biro, din C. T. 

• PJETE, TÂBGVRI 
Astăzi este zi de piată la 

Sebi~. Almaş, Apateu, 
Semlac, Sântana, Silmdia, 
Vârfurile. Târguri sâptămâ
nale se desfăşoară astlizi la 
Chişineu Cri~. Almaş. Şilindia 
si Vărfurile (sat Avram Iancu -
Tăcăşele). 

~:cUTILITAREGJ' ~J:_~{\b. .- . ' '"'" - . ,,• ·" /iJ{l:;~ 
C. lzlaz, Colonistilor, C. Turzii, 

_S. Borlea. Vrancei. Voinicilor. 
·ciobanului, Eroul necunoscut. 
Occident,'Triumfului. Labirint, 

Măine. miercuri; va ~ zi de 
p1aţă la Pâncota. Bel1u, 
Buteni. Şiclău, Macea, 
1/ănători, Pecica, Şiria şi zi de 
tlirg la Beliu şi Buteni. 

Farmec::le", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, 
sunt de serviciu cu program 
non-stop. 

• CONSULTATJl ŞI 
TRATAMENTE C:U 

PROGRAM NON-sTOP 
Cabinetul ,.Apollonia", situ

at la parterul blocului din 
spatele Casei Albe (zona 
Gării), str. Miron Costin nr. 13, 
se. A, ap. 1, tel. 251225, 

• FARMACIA DE 
SERVICW 

In noaptea de marţi spre efectuează_ tratamente 
miercuri este şerviciu, cu pro- ~nJectablle (mtramu_sc.ular ŞI 
gram non.stop farmacia Intravenos), aerosoh, E.K.G., 

' "G~ozesc;u" ·. ' Str. M. .ecografi: ş~~;borator. 
Emmescu nr,~1"_Jfllefqn 1··. STO~•To•~. re·· .;. 280644 ~&..w ..... ~· :-'.-:·- . . '.,_ -- ~ ... -.-

Far;"acia ··:.crai· Nou. · Cabinet stomatologic pri. 
Alfa", s_ ituată. la parterul! vat, Bd. Revoluţiei nr._621 
bloculyi 68, cartierolAifa, tele- (v1zav1 de B1senca Ro~_,e), 
ton 277644 si Noua telefon 256665, deschiS Zilnic . .. 

Tnt.re orele 8,00-12,00' si Teiului. Malul Mures, Stefan 
14.00-20.00. iar sâmbătă si cel Mare, Radu de la Afumati, 1 

duminică intre. orele.S,Ori- Achite. 1·3 Martiri, Trompet6i, : 
21.00. B. Voievod, Codulu'. Nouă 

• APOMETRE Concordiei, 1. Câmpipeam;. 1 
In p_.;oada 6-10 septem- • iJn'RERUPERJ DE • 

brie 1999: B. Cărţan, V.. CURENT 
Ureche. V. Milea. Ciocărliei, In municipiu: Mar_ţi: 
Căminului, Salontei, S~nana, Cartier Aradul Nou (parţial). 
Episcopiei, V., Alecsandri, Miercuri: Cartier Micălac<!. 
Hunedoarei, E. Gărleanu, CI. Radnei (p), 81. 151-155, 
Ciucaşului, Bela Elartok, 223-227. 251-254, pct. Termic 
Artileriei, Grănicerilor, C. 2M. CI. Radnei, Str. Prutului. 
Vodă, Gh. Vodă, Şelimbăr. Lipovei, Caraiman, Amurgului, 
Sp. Borcea. Resita, Bradului, Podgoriei, Crizantemelor, 
lvrianu, Zmeur9i: E. Murgu, Renaşterii (p). Autoservice 
Doinei. Războieni, Soimului, Mică\aca, Cl. Radnei, str. 
Porumbiţe<. Turturicii, c. 
H d P . sa b. • C.onl!'lllllla,:J.,.IIrl!.!l.Juniqr. 

o oş. ~a _ r easc_,. Păulis. Siriei (p). Cailier 
Olimpiada. v<lahlau. Dunăm. Micălaca '91 358 359 360 
1. Creangă, Alexandru cel 1361, 362 36J 364, 26S, 366: 
Bun, LeandruiUI, Const1tuţtel, 367. ' ' 

Directorul finanţelor arădene 
a primit numirea definitivă 

ALO, AMBUlANŢA! . .,...... prin agresiune. A fost transportat la 
secţia chirurgie infantil!\ din cadrul 
Spitalului Judetean. -- . · 

· Comoţla cerebrală · 

..... ... , 

.,:. 

·-~--

.:'j~J 
;,j..~ 
',:. ._ - ~ 

'"';."!if! 
. ~;4 
.;':~ Prin Ordinul Ministe

rului Finantelor nr. 
967/1999, cu i.plicare de 
le 31 august, dl. Gavril 
Chl' a primit numirea 
definitivă pentru postul de 
director al D.GF.P.C.F.S. 
Arad Tot cu 11C88i1fi dată, 
prin Ordinul M. F. nr. 
977/1999 a fost numit pe 
fu~a de director adjunct 
el D.G.F.P.C.F.S. Arad, 
cu atribuţii de conducere a 

Direcţiei admlnlstnlrii _,;. · 
turilor statului, din_ cadrul 
Institutiei amintite, dl. 
Florin Gheorghe Sârlbu: 

• Puminică, in jurul orei 13,30, 
P.M., un bărbat de 42 ani, a fost. 
agresat, in cartierul Micălaca. A 
suferit un traumatism cranio cerebral 
inchis. 

• in ultimele zile, S.T., 12 ani. a 
apelat la Serviciul de ambulanţă. la ·,: 'i~ 
domiciliu. A fost diagnosticat cu trau-

Actualul direclof adjurw::t al 
D.G.F.P.C.F.S. Arad, 
polnil la momentul de faţă 
comisar al GArzii Finane 
.,... Atad, a ctbţinul acest 
post ln urma unui ooncu!S 
desfăşurat, recent, la 
Ministerul Finanţelor. 

• In week-end, BA, 33 ani a fost 
transportat, la secţia ortopedie a 
Spitalului Judeţean, cu politrauma

matism cranio-cerebral acuţ inelliŞ·,fl' ' , ,.§i 
comoţie cerebrală. · ·_·-~~ 

IOAN "nll.EU. ,,1;,• 

olifteretar d~ redactie.:""" 
BiauaFelea, 

IIJic.IWela -oriceaa-.. 
Adrianalpf, 
· 'loaa Leac, _,.;:, · : 
Dina Ruj-· : _,: 

,,.._naVi.t.......,.r 
· - tehnoredactar:e ·. 

cumputcrizatf: '4f q 

u SbDona Antat, ' 
Ollmpiu Baban;' 

Ioana FriţUii. ''/ 
l)oina .Jurc:ii. •.. '*' - corecturi~ - -~----"' 

ţjşm prin agresiune. 
•a.v. o femeie de 80 ani, a su~ ~--

rit __ la domiciii!I-. trawnetism la 
• M.M .. 11 ani, din Aradul Nou • 

fost diagnosticat cu traumatism 
cranio cerebral Inchis, cu pierdere 
da eunc>ştinţă, traumatism _tqracic 

coloana vertebrală. A fost trans- ·,..a 
portată la secţia ortopedie, ij ..;::" ·-
Spitalului Judeţean. ,~ 

"-·~ ·- "·.,. .-

MANITOBA TEX 
TEXTILE PRODUCTION PRINTING ANO EMBROIDERY 

2900 ARAD, STR. URSULUI NR. 21, TEL/FAX 00-40-57-25050$ 

. ANGAJEAZĂ; operatori maJină croit . 
Condiţii: • numai bărb'* 

. - vărsta 25-35 ani; ,;. . . 
-·cenditie fizică bună; · · 

- abSolvem aii!OOi IÎG!!U i~ti;U profil meeanic sau al unei şcoli profe~-cu profil~- . 
· Salar bru1: 1.600.000 lei. · 

Cererile şi diplomele de absolvire se depun la secretariatul societă~l: .,;;.,, ' ... , 
Interviul va av~a loc in ~ata de 1 ~ .09.1999. la ora 11. __ 

2
:.":.,_,.....;,-. 

Telefon. 250.505, 211.950, fax. 281.322. . . .,. 
Adresa: Str. Ursului nr. 21. · ' ' 

(973873) 

'-... 

.··~ 

:' 
~-' <~ 
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ru:~~~!:!:!1ooi'lil oiuuilîiocuilsc1 AGa o MAI~1u , 99 
~:~r~tCU'iCTE ÎN. NEREGULĂ ÎN MUNICIPIUL~~·t1 '!!!R:!~~!~~!?:ţii ~~~ ~f~!,, 
;:fa;~~;·.-.· i:'·*:·~'~a···'~~-~-•. ~.L~·;t;;; .•• ~~.; .• :.~- .. : ...... •.·:.:,_, · __ ._,:··)::,:·""-·i·'· _-.,.-: _\. ·i ,.,.. · ..... o,-.. _,·:::{.<"~~-~··w.;~~ incheiat ieri. Această ediţie, a ştiut exact de ce au venit şi in diversele programe conexe au 

După Revolu~e. Primăria, din buletin (vechea denumire) moment CLM-ului i-a revenit zecea, a fost si una jubiliară, acest sens şi-au orientat şi fost un catalizator în plus, · 
Prefectura şi Consiliul Jude- nu are aceeaşi cu cea din liste_ sarcina {cel puţin în municipiu) care a reunit 60 de firme, din- strategia pentru a-şi atinge ceea ce este meritul organiza-
tean rand pe rand au adoptat o ( noua - denumire) s-a pus de a modifica denumirile tre care 2 din Ungaria, 28 ară- scopurile propuse." torilor în găsirea soluţiilor de a 
serie de hotărari privind schim- lumea pe ganduri! străzilor, ne-am adresat purtă- dene, iar restul din ţară. Ing. O dovadă în sensul reuşitei capta interesul oamenilor. 
barea denumirii unor strazi din m cpt Dinu Borteş, şeful torului de cuvant al Primăriei Nicolae Băcanu, preşedintele targull.Ji stă şi afluxul foarte Singura pată de umbră a 
municipiu şi judeţ. Că în unele de la evidenţa populaţiei din Arad di. Gavril Moldovan care C.C.I.A. Arad a precizat: .Eu mare de vizitatori. Au fost zile fost slaba reprezentare a 
cazuri cele trei instituţii şi:au cadrul Poliţiei municipiului ne-a 'pus la dispoziţie list~le cu zic că această ultimă ediţie a cand firmelor străine. Preşedintele 
călcat pe urme,_ nu a constitUI! Arad, ne-a declarat .Cu toate străzile ce au fost botezate alt- devenit mai Băcanu a replicat: .Firmele din 
pentru e_le niCI o pro~lemă: că a trecut destulă vreme de la fel după Revolutie astfel: ~ul străinătate. cred că au ezitat 
mod1ficănle s-au făcut m con- mod1f1carea denumlfll unor R bl. .. d ' .1 B d 1 să vină la Arad din cauza mo-
tinuare intr-o veselie... străzi, totuşi aproximativ 40% . epu . 1 ~.11 a eve~ 1 

- u dificării legilor vamale din 
Nici o problemă pentru din populaţia Aradului (70.000 Revoluţiei, B-dul Lemn_- B-dul Romania si a stării agriculturii 

autorităţi, dar în schimb o de cazuri)- are trecută pe bule- General Vasile Mllea, Str_. 7 noastre. Ăm primit mai multe 
sumedenie de neplăceri pentru tine şi în alte acte, vechea de- Nolembne -.Str. Eplscoplel; semnale în acest sens." 
locuitorii străzilor botezate numire a străzii. Unii au chiar Str. SteJarulUI- Str. Gheorghe Trăgand linie, se poate 
după '89. denumirea dinainte de anii 70, Popa de Teiuş; Str. Karl Marx- afirma că această ediţie jubi-

Jn cele mai multe cazuri, când s-a mai făcut o schim- Calea Timişorii; Str. Dimitrov - liară a fost una reusită. Tocmai 
locuia omul pe o stradă nouă bare! Str. Andrei Şaguna; Str. de aceea s-ar putea ca la anul, 
cu aceleaşi gro!li, iar în acte_. ,._.. Noi,· in funcţie de ocaziile Narciselor - Str. Preparandiei; AGROMALIM să fie divizat in 
era trecut altceva. De aici ... cu care cetăţenii ne calcă pra- Str. 6 Martie- Str. Ştefan Cicio două sectiuni distincte, mai 
necazurile. Că aceeaşi situaţie gul (schimbări de buletine etc.) Pop; Piaţa Liceului - Piaţa specializaie: una de agricul-
persistă de ani de zile (prima operăm din oficiu modificările. Moise Nicoară; Str. Cernei - tura şi o ramura exclusiv pen-
hotărâre a Primăriei Arad Totuşi, în cazul în care sunt Str. Metianu; Str. Anatol Iru industria alimentara. 
datând din 13 februarie 1990) cetăţeni care vor să-şi facă. Franca- Str. Vasile Goldis· Str. G. COHSTfiHTIHESCO 
se ştie. Dacă gestul autorităţilor. respectivele rectificări din pro- Dobmgeanu Gherea- Ma;esal Foto; ~. MfiTYfiŞ 
a fost necesar, acela de a prie iniţiativă, ei trebuie să se Ion Atonescu· Str 3o .,. 
pune în concordanţă denumiri- prezinte la .evidenţa populaţiei" Decembrie _ Str 'Ion Brătianu· 
le străzilor cu evenimentele din cu buletinul de identitate, cerii- Str T · 1 · Str· T th s d : 
decembrie 1989 şi cu .tradiţiile ficatul de naştere, de căsătorie, SI· !lu Ul •

1 
• ~t a; or, 

istorice ale municipiului", pe unde după ce completează un r .. gnşe or - r. ~va 
cetăţeni nu i-a prea interesat. formular şi pe loc, i se pune Tek~ha, Str. Kosmo~e~man-
Abia după ce unii dintre ei au ştampila cu noua denumire a skala - Str. 1. Su?1u • Str. 
început a avea probleme, de străzii. De retinut că pentru Sverdlov- Str. Dr. Raţ1u. 
exemplu nu s-au găs~ pe lis- aceasta nu se plăteşte nimic! •. fYa urma) 
tele eleclorale deoarece strada Cum se pare că în acest HICOUIE OPREfiH 

1' a Arad ~i Tebea 

V 

TENTATIVA DE TRECERE A FRONTIEREI 
Tn unna măsurilor specifice 

Intreprinsa, au fost identificaţi şi 
sunt cercetati in stare de arest 
preventiv IanCu Sorin, de 17 ani, 
din Galati, Lăzăroi Aliil-loan, de· 
21 ani, din Botoşani, Zaharia 
Laurentiu, de 26 ani, din Galati 
şi Ang"el Guram Rusalim, de 4J 
ani, din Mureş, cunoscuţi cu 

antecedente penale. Joi, 02 
sept. a.c., cei patru au incercat 
să treacă fraudulos frontiera de 
stat, folosindu-se de paşapoarte 
false, comunică Biroul de presă 
al IPJ Arad. Impotriva sus
numitilor, Parchetul a emis man-
date 'de arestare preventivă pe 
timp de 5 zile. · 

·~V MAHIFESTĂRI PATRIOTICE LOVIT 
CU TOPORUL 

\'; ••.. - ......... ·-·.' ... __ ._,.,..,il 

[IIO'fOIUNA~ 
!ct~It~ tJIJtJI~ 

şi pe trasee, au fost testate şi 
verificate 6.165 autovehicule 
în trafic, s-au retinut 14 cer
tificate de înmatriculare pen
tru defectiuni tehnice, au fost 
aplicate '256 amenzi pentru 
încălcarea Legii cinculaţiei, în 
valoare de 21.158.000 lei, 
s-au ridicat in vederea sus
pendării 11 permise de con
ducere, din care unul pentru 
conducere sub influenta 
alcoolului, respectiv Eftimle 
Petru, din Arad, cu autoturis
mul AR-01-TMB. 

. ··"'""'···~:":. ·. ~>~}'~~~ ŞI- CU L TU Rfi LE -~ 

. 'Il! , Uniunea Vatra RomA- Cercul Militar dln-Arad:oulv: 
"' · riească filiala Arad, în c:Oiabo- Decebal nr. 19, -vineri 10 sap-

rare cu Cercul Militar din Arad, tembrie 1999 orele 14. · 
, organizează în luna septembrie e .Omagiu EROULUI 

1999, manifestări patriotice şi NATIONAL AVRAM IANCU" la 
culturale,. prilejuite de 175' de ani de la nastere, ce se 

.• Implinirea a 150 de ani de la va desfăsura, la m'onumentul 
Revoluţia romanilor din 1848-. din vecinătatea Palatului de 
1849 din Transilvania" si • 175 Justitie (Tribunal) din Arad, in 
de ani de la nasterea lui 'Avram ziua 'de sâmbătă, 11 septem-
lancu", după cum urmează: brie 1999, ora 11 ,00. 

e SIMPOZIONUL .REVO- Manifestarea omagială con- . 
"!'-"""'"'. LUŢIA ROMÂNILOR DIN 1848- stă din ceremonia! militar, 

. -... •·· 1849 din TRANSILVANIA la depunere de jeroe sau coroane 
150 de ani de la lnfăptuiRl", ce ····de flori, slujbă de pomenire, 
va avea loc în sala ţ:eştivă de la cuvantare omagială şi intonarea 

lillliilil!lt'"'~ 

.··~ -. 

·.-. 

unor cantece patriotice. 
e PARTICIPAREA LA 

MANIFESTĂRILE de duminică, 
12 septembrie de la TEBEA, 
unde vor avea loc: sluJba reli
gioasă la mormantul Craiului 
Munţilqr, Avram Iancu; mani
festări cultural - patriotice, la 
amfiteatrul natural, in ziua de 
duminică. 

. . Inscrierile pentru· deplasare, 
cu autocar, la Ţebea, se fac la 
sediul filialei Vatra Românească 
din B-dul Revolutiei nr. 55, din 
Arad. Alte informatii la telefonul 

254115. . ''"'"", •<c.,; 

• 

- - -·-IN MANA 
Sămbătă, 4 sept. a.c., ln 

jurul orelor 22,00, aflandu-se 
pe stradă, pe raza localitătii 

Şagu, Topolin Simion, de 49 
ani, din Burcerdea, judeţul 
Alba, ou ll!şedinţa în Şagu. pe 
fondul unui conflict spontan ~a 
lovit cu un topor pe Puşcaş 
Gheorghe, de 46 ani, din 
localitate, comunică Biroul de 
presă al IPJ Arad. Victima a 
fost internată in Spitalul 
Judetean din Arad, stabilindu
i-se diagnosticul de plagă tă
iată antebraţul stâng, pre
cizează sursa citată. 
Cercetările continuă. 

_, 

~.::---- ·""--"'-' .. '·· .... ~~ ''·'~ 
Au fost identificati si sunt 

cencetaţi în stare de iibertate, 
Sandru Ioan, de 37 ani, din 
Palilula, judeţul Dolj, fără 
ocupaţie, Nan Costei
Fiorinel, de 36 ani, din 
Sântana, muncitor în Statia 
CFR Curtici şi Harabonschi 
Mihai, de 50 ani, din 
Zimandul Nou, mecanic de 
locomotivă. Cei trei sunt 
acuzati că au sustras de la 

. locul 'de muncă 120 litri 
motorină, pe care intenţionau 
să o valorifice, comunică 
Biroul de pr~să al IPJ Arad. 
Prejudiciul a fost recuperat.. 

~. judeţul Alba, au pornit in 
căutarea unui trai mai bun. satui 
să bată drumuri proaste, să treacă 
muntele ou calul şi să spănzure pe 
spinarea animalului cel981e, mo~i 
au căutat campia. 

Ajunşi ln judeţul Arad, 11 s-a 
oferit pămant şi Jocuri de casă ori 
la Livada ori in apropiere de 
Apateu, în cămpul 6ber. Fiindcă la 
Llvada oferta a fost mai mică - 3 
hectall! de pămant şi 14 ari pentru 
gospodărie - oamenii au optat 
pentru cealaltă varianta, unde 
suprafaţa de teren pe care o 
primeau era dublă. 

lni~al au venit la campie 45 
familii care s-au stabiln la cătiva 
kilometri de Apateu. Asa a luat 
fiinţă satul M~. Coloniştii erau 
oameni săraci, dar muncitori. 
Şi-au ridicat case afla cum au 
putut la acele vremuri. 

Un an mai tarziu, în 1925, din 
Arieşeni vin. la Moţiori încă 35 
familii. In timp, in sat s-au ridicat 
189 de case. Acum mal sunt 
locuite 11 o. 

Millai Matei, consilier din 
Moţiori, ne spune că in sat 
"coloniştii adevăraţi s-au cam 
dus in ceata drepţilor". Tinerii 
mai lămăn, mai pleacă, după cum 
ii ţii puterile. La Mo\fori, activitatea 

ALCOOL. A fost depistat 
conducand pe drumurile pu
blice un autoturism avand în 
sânge o îmbibatie alcoolică 
de 2,65 la mie, numitul 
Potmc Alexandru, de 32 ani, 
din Arad.' 

SANCŢIUNI. In total, s-au 
constatat 323 încălcări ale 
diferitelor acte normative, 
sancţionate cu amenzi in va
loare de 26.258.000 lei. 
· Au fost constatate şi 
număr de 23 infracţiuni. 

este 
agricultura ~i 
creşterea am
malelor. ,.Pă
mântul este 
foarte slab. 
Anul ăsta 
n-am avut 
parte nici de 
sfeclă, nici de 
ardei pentru 
boia.. llt'4~.:i'l!IZ·' 

ION MA TE/CA, 
ultimul 

,,mohican" din 

Cand s-au 
cOlonizat, oa
menii au lăco
mit la pământ 
mai mult, fără L_:~'E_!!...__J 
să aibă în Vedele cafllatea. "Afa-1 
omul. De pământ nu se satură 
niciodată." 

Ion Mateica a avut 14 ani cand 
a venit la Motiori. Acum are 85. 
Puteri,le n mai ţin şi munceşte ş1 
acum în gospodărie. Isi aminteste 
că "am ven~ de la Arleşeni .,.in
tru că acolo n-am avut pămant 
Aici am primit. Pentru noi a fost 
bine. Am avut alte posibilităţi de 
trai. Ne-am obitnuit cu altA 
viaţă." Dacă acum ar fi să aleagă 
tntre Arieseni şi Motiori, Ion 
Mateica ar Opta tot pentrU câmpie. 

TEODO~ 11fiTICA 
Foto; ŞT. 11fi1YfiŞ 
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Annatorii şi operatorii din por
turile fluviale au blocat, luni 
dimineaţa, circulaţia fluvialil pe 
Dunăre in zona localităţii Călăraşi, 
la kilometrul371, folosind in acest 
scop patru impingătoare. fiecare 
cu cite două barje, informeaza 
PROTV. 

Asociaţia Armatorilor şi 
Op~ratorilor Portuari-Fiuviali 
protestează faţă de tergiversarea 
restabilirii traficului pe Dunăre şi 
încearcă să atragă atentia 
autorită~lor iugoslave in privinţa 
discriminărilor aplicate flotei flu
viale sub pavilion românesc. 

lmpingătoarele, aduse de la 
Drobeta Tumu Severin, Giurgiu şi 
Gala:ţi. au fost amplasate intre 
două maluri româneşti, pe o 
lăţime de aproximativ 300 de 
metri. Membri ai asociatiei au 
declarat că in zonă va mai Sosi un 

impingător, cu şase barje. 
Acţiunea de blocare a traficului 
fluvial pe Dunăre va excepta cir
culaţia navelor aparţinînd 
Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului de Interne, 
autorită~lor fluviale româneşti, a 
navelor de salvare, a navelor de 
stins incendii si navelor de 
pasageri, • 

Conducerea Asociaţiei justi
fică măsura de protest prin nece
sitatea de a atrage atenţia instituţi
ilor interne privind "sprijinirea 
directă şi concretă" a 0001paniUor 
de navigaţia ftuvială şi a· operato
rilor portuari, în condffiile în care 
respectivele oompanii 'au inreg~ 
trat pienderi de aproape 1,3 mi
lioane de dolari lunar, în urma 
conflictului din Iugoslavia şi a 
amînării debkxării Dunării in zona 
Novi Sad şi pentru a ·atrage 

atenţia Iugoslaviei asupra discri
minărilor aplicate flotei româneşti. 
Armatorii şi operatorii portuari 
sus~n că in amonte şi in aval de 
Novi Sad se află, in continuare, 
blocate nave româneşti. 

De asemenea, companiile flu
viale româneşti doresc să sensibi
lizeze organismele internaţionale; 
pentru găsirea unei soluţii privind 
deblocarea navigaţiei pe Dunăre, 
cel mai tirziu pină la sfirsitul an~>-
lui. · ' 

Asociaţia Armatorilor Şi 
Operatorilor Portuari-Auviali aver
tizează că măsura de protest va 
merge p!nă la blocarea Dunării pe 
termen nelimitat, atit pentru trafi
cul intern, cit şi pentru cel inter
naţional, Tn situaţia in care in 
urma avertismentului de luni nu 
se vor lua măsuri concrete in spri
jinul revendicărilor anuntata. 

9elu!bd şHI ales ~cerea pen~ 
. sesnmea parlamentara de toamnă 

Plenul Senatului a votat. luni, 
-componenţa noului Birou Perma
nent pentru sesiunea parlamentară 
de toamnă, 

Actuala structură if are ca 
vicepreşedi"\i pe Doru Ioan Tărăcilil 
şi Nicolae Văcăroiu (PDSR), Ulm 
Spineanu (PNŢCD) şi Mircea 
lonescu-Quintus (PNL). Desem
narea lui Nicolae Văcăroiu Tn functia 
de vicepreşedinte al Senatului Va 
aduce in discuţie problema 

~inţiei Comisiei de privallzare. 
deţirută de acesta. Surse parla
mentare au declarat că PDSR n 
susţine pe Oliviu Gherman pentru 
preşedin~a acestei comisii. Ca sec
retari au fost aleşi Mircea Ioan Popa 
(PNŢCD). Alexandru Morţun (PNL) 
şi Zoltan Puskas (UDMR). Secretar 
al Senatul a rămas Dumitru Badea 
de la PRM. Chestori ai Senatului au 
fost aleşi Constantin Şava (PDSR) 
şi Cristian Dumitrescu (PD). 

PUNR ou va mai avea grup oa~amentarin Senat 
Senatorul lulian Tambozi ş~a 

anunţat, luni, in plen, demisia din 
PUNR. acest partid nemaiavind 
posibilitatea să aibă propriul grup 
parlamentar la Senat, deoarece in 
prezent numără numai patru se-

pămînturilor şi pădurilor care au 
aparţinut cultelor religioase. 

Din cauza incertitudinilor 
legate de posibilitatea PUNR de 
a-şi constitui grup parlamentar la 
Sen~t. Biroul Permanent al aces-
tei Camere nu a reusit, luni, in 
prima zi a sesiunii parlamentare 
de loamnă, să decidă dislribuirea, 
pe partide, a. funcţiilor aflate in 

Un tragic accident s-a 
intâmplat in familia Bănăţan, 
din Sâmpetru German; in 
acest sfâ~it de săptămână. 
Copilul lor, Laurenţiu, care 
abia invătase să umble, s-a 
rezemat 'de o nopti eră pe 
care era aŞezată o oală cu 
lapte fierbinte. Noptiera nefi
ind stabilă, s·a balansat, iar 
oala cu laptele fiert s-a răs
turnat peste copil, opărindu-1. 

. natori. 
Act.ualul senator Independent 

nu a precizat clar care sunt 
motivele. demisiei sale, dar a 
anunţat că va sus~ne legHe pro~ 
prietăţii, precum şi retrocedarea componenţa sa. -

Deşi copilul a fost trans
portat la spital in Arad, gravi
tatea şi multitudinea arsurilor 
au făcut ca el să decedeze. 
Laurenţiu era unicul copil al 
familiei Bănăţan, ,, . · 

Ş.P. 

TVRI 
71XJ Matinal national 
9,30 Desene animate 
10,00 Povettl de 
adormit copiii • s. 
11,00 TVR Cluj
Napoca 
12,00 TVR lnlo 
12,05 TVR lasi 
13,00 TVR Timişoara 
14,00 TVR lnlo 
14,10 Sania Barbara 
• rei. 
15,00 Dintre sute de 
catarge • rei. • 
16,00 Emisiune de 
imba maghiară 
17,00 De dor ... 
17,30 O familie ciu
dată-s. · 
18,00 TVR lnlo 
18,1 O Mistere şi mi
nuni 
19,00 TVR lnfo 
19,05 Corect! 
19,10 Sunset Beach • 
ep.525 
20,00 Juma[ • Meteo • 
Sport 
20,45 Camera mis
terelor 
21,00 Balul - muzical, 
Franţa/ltalia/Aigeria, 
1983 
22,55 Jurnalul de 
noapte 
23,10 Nodul gordian 
23,55 Estival Jazz 

TVR:& 
7,00 TVM • Tele matinal 
8,00 Desene animate 
8,50 lip-top, min~top -
rei. 
10,15 limbi străine -
rei. 
10,40 O familie ciu
dată- rei. 
11,10 Stăpin,ullumH
des. anim. 
12,00 Contemp-IÎrt -
rei. 
13,10 Dragostea con
tează- s. 
14,00 ConvietUiri 
15,00 Rebeh."J.- s. 
15,50 TVR lnfo 
16,00 Grecia- s. 
16,45 Santa B8lbara -
S. 

17,30 Tribuna partide
lor pa~amentare 
18,00 Nimic sfânt - s. 
18,45 Ştiri bancare 
19,00 Autograf muzical 
19,30 Balkano- Cu for
maţia Sfinx Experience 
21,00 Universul 
cunoaşterii 
22,00Credo 
23,00 Preotul 'li clr
ciumăriţa - ep. 16 
23,50 lnlegrale- rei. 
0,40 TVM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Pro 
lV eal tău! 
10,00 Tlnăr '1 nallnlftlt • 
rei. 
11,00 Scandalul-r91. 
12,30 Adevirul gol-goluţ 
-s. 
13,00 Ştirile PRO TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Babylon V • s: 
13,45Anl de liceu -s, 
14,151;eriblla generaţie· 
S, 

14,45 Familia Bun~ s. 
15,15 Aripile pasiunii· s. 
16,00 Tlnăr şi nellnlftit • 
ep, 827 
17,00 Ştirile Pro TV • O 
propozitie pe zi 
17,30 Ro5allnda • s. 
18.30 Inimi de ~gancl ~ 
ep, 91 -
• Extragerea cărţii J)Oftale 
• Te uiţi şi <:aştigr 
19,30 Ştirile PRO TV 
20,30 !tlelroae Place • ep. 
142 
21,30 Mercenari!- ep.32 
22,25 Ştirile Pro 1V 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Ştirile Pro 1V • Profit 
• O propoziţie pe zi . 
0,00 Criminaliştil- s. 
1,00 Stirile Pro 1V 
1,30 Chestiunea Zilei 
2,30 Cine-I ••fui? • ep, 
110 
3,00 American Gothk: • 
ep.5 

IWliO PRO FM ( 91,1 Mllz) 
0.00 • 2,00 MARIUS. GEORGE Ş' CELE 40 DE HmJRI .... 
2,00· 5,00 PRO FMBYHIGHT ·w\IIIJd~ 
5.00- 6,00 Buleln de ş.lilla ieca8 start de ori 
8,00 • 7!JO RONDUL DE DMfrEAŢĂ. tF0 PR0 c:u 
Dan Aposlcl" l.aln CălăceinJ 
7PG ·10.00 PRO FM PANA lA 10-c:u FllviusEfl*:en 
10,00-14,00 13-14 CU ANDREI· cu fondniGhecllp 
1 .. ,00 • 17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ- cu Clltllin -17,00 ·19.00 STAR STAllON MX • ruMhal Q.nl 

11,00- 21,00·ASCULTĂ;·ŢI MUZICAl· cu CAlin -21110 • 22,00 TONOMAlUL PRO FM. cu Ndcl s.nw 
22,00 - :U,OO RONOUL DE NOAPTE • OJ Rizvan 

""""" 

. . 
-· ··-'. . --- . 

'IV ACASĂ 
7,00 Lanţurile iubirii -

rei. 

7,50 Preciosa- rei. 

8,40 Căsuţa pov.,tllor 

9,15lnger sălbatic - rei. 
1 0,1 O Celeste se 

intoarce "rei. 

11,00 Viaţa noastră -
rei, 

11,50 Dragoste ti pu

tere- rei. 

12,35 Milady- serial 

13,20 Maria - rei. 

14,05 Vieji disperate -
rei, 

16,00 Praciosa -·s: 
17,00 Celeste se 

intoarce ' s. 

18,00 Dragoste 'i pu

tere- s. 
·18,45 Inapoi in viitor -

des. anim. 

19,30 Viaţa noastrii- s. 

20,15lnger sălbatic- s. 

21,15 Lanţurile iubirii -

S. 

22,10 Milady- s. 

23,00 Viaţa lui El Graco 

• f. Franţa/Italia, 1966 

PREŢUL BAUTURILOR ALCOOLICE 5-A MAJORAf CU ISO/a 
Preţul băuturilor ak:oollce ""' 

majorat cu 15% de luni, ca efect 
al creşterii accizelor la băuturile 
alcoolice, iar importurile de băutulf 
sunt deocamdată blocate in 
vamă, din cauza neconcordantei 
dintre regimul vamal al acdzeior 
şi noile accize prezentate de min-
isterul Finantelor. 

Şampania şi alte băuturi 
alcoolice se scumpesc ru 15% ca 
urmare a majorării accizei, a 
declarat agentiei MEDIAFAX 
Cornel Stoian, directorul societatii 
Zarea SA Bucureşti, producător Şi 
oomerciant de băuturi alcoolice. 

Cornel Stolan a precizat ca 
pe piaţa internă sunt foarte mulţi 
producători clandestini de băuturi 
alcoolice . •Ministrul Finantelor, 
Traian Decebal Remeş, ar trebui 
să se ocupe in special de cei care 
produc ilegal băuturi alcoolice•, 
spune Stoian. 

Cristian Ploaie, vicepreşedin
tele societă~i Garodl Prodimpex 

SRL, importator de bere din 
AUstria şi Gennania, a precizat că 
există o totală neconcordanta 
intre regimul vamal al accizelor 'şi 
accizeJe prezentate de ministerul 
FinanţeJor, ceea ce face ca impor
turile să fie blocate in vamă pină 
se stabileşte care accize se apHcă 
la importuri. "Oricum berea se va 
şcumpi cit mai curind, cu 15~ 
20% •• a mai spus CriStian.Pioaie. 

P1oaie a adăugat că in unna 
majorării preţurilor la băuturilor 
alcoolice vinzârile vor scădea, 
pentru că puterea de cumpărare 
a popula~ei este din ce In ce mal 
redusă . 

Florin Demşureanu, director 
de l/lnzări la societatea lndagrara 
SA Arad, producător şi comer
ciant de alcool etilic rafinat si de 
băuturi alcoolice, a precizcit că 
acciza reprezintă circa 60% din 
preţul de fabricaţie -al băuturilor 
alc::oolice şi ca urmare a ae!iteril 
acesteia preţul la băuturi ar trebui 

să se majoreze. •se impune o 
mărire cu 10·15% a preţului la 
băuturile alcoolice, însă soci
etatea lndagrara SA probabil că 
va majora cu mai puţin, pentru că 
piaţa internă nu mai poate accep- . . 
ta preţuri foariie mari, puterea de 
cumpărare a popula~ei fiind foarte 
scăzută-, a mai spus Oemşu
reanu. 

Potrivit unui ordin al ministru
lui Finanţelor, accizele la băuturile 
alcoolice se majorează incepind 
cu 6 septembrie, Astfel, acciza la 
alcool etilic alimentar, băuturi 
alcoolice şi orice alte produse 
care con~n alcool etilic alimentar 
cu o concentratie mai mare de 
0,5% in volum, 'precum şi la vi
nuri, produse pe bază de vin cu o 
concentraţie de peste 22% tn 
volum, la coniac şi vinars, aeşte 
de la 2.640.000 lei/hectolitru 
alcool pur (la 1 ianuarie 1999) la 
3.432.000 leilhedofrtru alcool pur . 

(ŞI) PREŢUL TJGĂRILOR ROMÂNEŞTI A CRESCUT 
Producătorii şi dlstribuitorii de 

ţigări au anunţat că preţul ţigărilor 
româneşti s--a. majorat, de luni, ru 
7-9% , iar cel al ţigărilor din 
import se vor majora in zilele 
urmăloare, ca eleei al creşterii 
accizelor la tutun, ~gări şi ţigaA!te. 
Ţigările româneşti se scumpesc 
cu 8--9% ca urmare a majorării 
accizei şi probabil că şi ţigările din 
import se vor scumpi in curind, 
au declarat, luni, agen~ei MEDI
AFAX., surse din cadrul Societatii 
Nationale Tutunul RomanesC 
(SNTR). 

"Nu ne aşteptăm ca populaţia 
~ se bucure de această nouă 
scumpire şi nid ca viaţa noastră 
să fie mai uşoară", au precizat 
sursele citate. Acestea au adău
gat că ~garetele româneşti ocupă 
drca 45-50% din volumul. fiziC al 
\llnzărilor de pe piaţa Internă de 
ţigări, iar SNTR Intenţionează 

sa-şi extindă 1/inzările. 
Ion loniţă, directorul firmei 

distribuitoare de ţigări Cristi Mari 
Prod lmpex SRL, a precizat că 
preţUl _cu amănuntul al ţigărilor 
româneşti a aescut ru 7-9% ca 
urmare a majorării acclzei la 
~gări. El a adăugat că ~gările din 
import nu s-au scumpit încă, dar 
se aşteaptă ca şi aceste .ţigări să 
se scumpească, cu circa 5%, in 
următoarele zile. Ion loniţă a pre
cizat că in urma majorării 
preţurilor la ţigări vtnzările vor 
scădea, pentru că puterea de 
cumpărare a populaţiei este din 
ce in ce mai redusă. Majorarea 
accizelor afectează nu numai 
vinzările, ci şi activitatea lirmelor 
din sector. Platon Cursaru, direo- • 
torul societăţii Platrom lmpex 
SRL - fost angrosist de ţigări 
române!Şiti, spune cli a fost nevoit 
să renunţe la această activitate, 

din cauza accizelor foarte mari, 
care au dus la cresterea pretului 
ţigărilor !fi la scăde~ea vinză~lor, 
lncă de la inceputul acestui an. 
'1ri final am fost nevoit să renunţ 
la comerţul cu tutun•, a precizat 
Cursaru. · 

Potrivit unui ordin al ministrU
lui Finanţelor, Traian Decebal 
Remeş. accizele la tutun se 
majorează incepind de luni. 
Astfel, la ţigaA!te acciza ...,te de 
la 96.000 lei ~a 1 ianuarie 1999) 
la 124.800 lei la 1.000 ţigări plus 
20% din baza de impozitare, la 
ţigări şi ~gări de foi acciza ...,te 
de la 84.000 lei la 109.200 lei la 
1.000 de bucă~. la tutun destinat 
fumatulul acclza creşte de la 
180.000 lei la 234.000 lei/kg, 
aceeaşi şi la tutunul de prizat ~1 
tutunul de mestecat. 

ANTENAI PRIMATV TV ARAD TV INTERSAT 
7,00 Obsetvator. Ştiri 
8,00 Dimineaţa devreme 
1050 Stiri 
10:15 Cat... cu parfum de 
femeie-s. 
11,00 Fata de provlnc:Je. 
s. 

'7 ,00 Karaoke show
rei. 
8,00 Dimineaţa cu 
Prima 
12,00 Nadine Show -
rei. 

7,00 Observator 8,55 Deschiderea pro- . _ 
8 00 Stiri TVA- reL gramului 
8:30 Ărena - rei 9,00 intersat Music 
10,00'Ştiri 9,30 Joc corect· film 
10,15 Cafea cu parfum 11,00 Stirile lntersat 
de femeie- ep. 300,301 11,30 Echipa de şoc 

11,30 A- .. junglll
s. 

13,00 Politica" de 
mâine-rei. 

11,00 Fete din provincie 12.00 saptamana 
- ep, 3 spqtivă ar.!ideană .". '•· ~--
11,30 Aventuri In junglA 12,30 lntersat Music 

12,00 Troplcal Hoat • L 
13.00 Ştinle amiezii 
13,15 Vlllorul Incepe azi -
rei. 
14.00Esmeralda-s. < 

15,00 Ape liniştite· s. 
16,00 Luz Maria· ep. n 
17.00 Stirile amiezii 
17,25 Elena, v"'ta mea -
ep.36,37 
19,00 Obsarvator 
20.00 Mai Iuta ca..
-west, SUA.1995 
22,00 Obsarvator 
22,30 Prezantul sinl>Ju 
23,00 5-a Intimplat Intr-o 
noapte - comedie, SUA, 
1934 
1,00 Caracatl!a . t>'lim. ep. 

TELE7ABC 
7,00Ştiri 
7,1 O Bună dimineaţa. 
România 
9,00 Lou Grant. rei, 
10,00 Ştiri 
10,30 Dintre sute de ziare 
• r~t 
11, 15 Studioul -Tudor 
Vomlcu • rei. 
14.00 Medici la datorie • 
ep.62 
15,00 Ştiri 
15,15 Post Meridian 

15,00 Viata in direct, 
16,00 Tel~novelă- s. 
17,00 Nadine Show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Art 
19,00 Tiberiu & libanu 
19,15 Karaoke show 
20,15 Film artistic 
21,30 Bilanţ 
22,00 Tiberiu & Tibanu 
22,15 Focus- ştiri 
22,45 Revista presei 
23,00 Politica de 
mâine 
1,00 Film artistic 
2,30 Focus- rei. 

16,30 O singură viaţă -
ep.200. 
17,30 Documentar ' 
18,00 Ştiri 
18,10 Lou Grant· ep: 60 
19,00 Secţia de poli~~" -
ep,47 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de Ziare 
22,00 Cutia Pandorel 
22,45 24 din 24 
23,15 Gala Tele 7- rei. 
O,OOStiri 
0,150rnH 

RADIOSEBIŞ 
6,00 • 8,00 Oet8famentul de tre;r:lre 

·'·-·-

8,00. 9,00 Cflnti-mlliutaq- rn.aX:ă populară 
9,00 -10,00Aio, tu alegi! 
10.00-12,00 Cafeaua de zece 
11,00-12,00 Om bun· muzică lot: 
12,00 ·13,00 la porţile dorului· rruzicăpopullri 
13,00-14,00 FM-ul de prinz 
14,00-15,00 Numai pentru One 
15,00. 16,00 Astăzi te •ărbitorlm- r1"lJZZdd, pop
ulanl şi dedlca~i muzicale 
16,00. 18,00 După patru 
18,00·19,00Telefonul cu butoane 
19,00. 20,00 La Mulţi Antl • dedicati rTIJZicale 
20,00- 22,00 Unu pWe doi- talk shoov • 
22,00 • 24,00 Metronom 21 rock 
0,00. 2,00 92.11Mamnll 
2,00-6,00 Noctuma mtizlcali 

. . .. ,.. .. 

• ep. 23 13,00 Buddy Factor -
12,00 Troplcal Heat- ep. film 
45 14,30 lntersat Music 
13,00Ştirileamlezii 15,15 Cavaleri fl-
13,15 VlltorullnceJI!I azi războinici 
_ ep, 20 16,15 Provocarea naturii 
14,00 Esmoralda - ep, 16.45 La nord de'-para-
103 lela 60 

15,00 Ape-lin~·"·-.... ·~~.·~~:~~ _· 
. 112 

18,30 Obiectiv econorric 
~~·~:;:Marta- ep, 77 18.45 Stirile lntersat 

. 
17

:
250

ivertisment 19,30'Emisiune in lb. 
gennana. 

18·00 Mileniul trei 20,00 Spike of Love -
18,20 Anunluri film 
18,30 Ştiri TVA 21,30 Bumerang 
19,00 ObseMitDr 22,110 Primul luptator -
20,00 Divefstisrnent- --· film 
21,20 Anunţuri- rei. 23 30 Stirilelri181sat -·: 
21,30 Stiri TVA -rei. o.oo Erooca · • '"'' 
Tn corltinuare .program 0,45 Tnchlderea progra-
ldentic ru cel al Antenei 1 mului 

HBO 
10,00 Intoarcerea 
acas_ă- west,SUA, 
1997 

17,00_ La inălţime
acţ., SUA, 1997 
18,45 Rapsodle in 
roz - dtagoste, SUA, 
1995 

--· ...... , '-'-•· 

~

---~-~ ... 

11,45 Frontiera rofie 
- acţ., SUA, 1977 
13,15 Acea plsici 
blestemată - come
die, SUA, 1997 
14,45 Desene apj.,.
mate . , 
15,15 Cetăţeanul X -
dramă, SUA, 1995 

20,311 Regina fr'!·
muse~i- _thrillllf, St.IA. 
1997 . ' '"" .. ,.-:.:· - " 

~~::de:ial- tlJ~uZ: ... ·. "'":<:-
suA, 1997 - · ~;; 
0,15 Un tată in plus'- -

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,25 Reactor- rai. ~. 
10,30 File de poveste~ ret 
11,00 Atornix cu Dlnu -rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reador 
16,00 Aria 52 ·rei. 

. ''•. 

.,,-
comedie, SUA, 1997 ·-

17,00 5etect<>r 
19,00 Atomîx cu Mircea.~" 
21,55R...- , 
22,00 Cinematomic f~ 
22,30 High aclion. &drena-
line . 
23,00~~ 
0,00 Insomnia •-·• 

... ~ .. 

. ·.,.. L.·. 

~-;. 
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- O-le Măgureanu, aţi 
declarat că nu veţi candida la 
funcţia de p""edinte al PNR, 
la viitorul Congres. De ce? 
Are vreo legătură cu atacurile 
din presă? S-ar înteţi acestea 
in caz că aţi fi pre,edinte? 
S~ar diminua in caz că nu ve' 
ocupa o funcţie importantă in 
partid? Cine stă in spatele 
atacurilor şi de ce? 

-Motivele despre care vor
. biţi nu au nici o legătură cu 

atacurile din presă, atacuri care, 
in toate cazurile, au o motiva~e 
fie puerilă, fie fără nici o legătură 
cu activitatea mea anterioară 
sau prezentă .. Şi când am fost la 
Arad v-am vorbit despre 
această campanie fără suport 

real. care este declansata de 
către diverse cercuri diriăuntrul 
sau dinafara puterii, pe care le 
stânjeneşte prezenţa mea in 
viaţa politică. Dar, să revin la 
intrebare: nu voi candida la 
viitorul Congres pentru funcţia 
de preşedinte pentru câ doresc 
ca viitorul titular să fie personali
tatea cea mai credibilă pentru 
un viitor premier sau - eventual -
pentru un candidat cu şanse 
reale la preşedin~a României. 

- Spre care partide se va 
Indrepta PNR in vederea alcă
tuirii mi,cării naţionale? Este 
dispusă ca titulatura acesteia 
să nu cuprindă numele PNR?' 

-·Noi, actualii militanti ai 
PNR, ne dorim păstrarea aees-

tui nume al partidului, care este 
cel mai prestigios şi mai clar. 
Desigur, in prezent ne îndrep
tăm către acele formaţiuni (cu 
care dorim să fuzionăm) com
patibile ca orientare cu partidul 
nostru. Nu pot face acum pre
cizări - până când nu am undă 
verde din partea lor. 

- Cum catalogaţi afirmaţi
ile că Ion lliescu, împreună cu 
dumneavoastră şi foşti subor
donaţi ai dumneavoastră, aţi 
fost Implicaţi in traficul de 
annament? 

- Cel mai veridic răspuns 
este similar cu cel de la prima 
intrebare: este o afirmaţie. in oei 
mai bun caz pueril. in cel mai 
rău caz, este interesată. Oricum, 

este calomnioasă)i legea va 
trebui să-şi spună cuvântul. 

~ Dacă până la următorul 
congres Viorel Cataramă îşi 
va clarifica problemele cu 
AVAB-ul, veţi susţine o even
tuală candidatură a domniei 
sale la preşedinţia PNR? 

- Chiar d-1 Cataramă mi-a 
aţras aten~a câ litigiul cu AV />J3 
va fi de lungă durată, mai mu~e 
luni sau chiar mai mul~ ani, aşa 
că este puţin probabil ca in 
putinul timp rămas pănă la con
gr~sul nostru extraordinar să 
putem prognoza o astfel de can
didatură. 

SIMIOH TODOCfl 

[):ţ:-:::!a.::::::.~-=~ 
COMISIA DE ABUZURI 

• API DE PlOAIE! 
pat, ca parlamentar, in mod indi
vidual, de anumite situaţii şi 
sesizări care au venit la mine, 
majontatea legate de încălcarea 
Legii fondului funciar. Atâta doar 
ca noi nu prea putem face nimic, 
pentru că există separa~ pute
rilor in stat şi eu nu mă pot 
amesteCa in probleme de justiţie. 

DEMISIA lUI CATARAMA- APROBATI ÎN UNANIMITATE 
~iiiM:'C:~a 

reu,it să se impună in cadrul 
organizaţiei . )lldeţene a 
PNŢCD. După o perioadă 
tranzitorie in conducerea fi
lialei locale girată de senatorul 
Marin Nicolai t;i Vasile 
Ciobancan, M. Calimente, 
după lupte la baionetă cu alţi 
pretenden~ la şefoa partidului, 
a preluat hotărât frânele. In 
Parlament, ca şi alţi parlamen
tari arădeni, deputatul ţărănist 
nu are o atitudine spectacu
loasă fii nu se remarcă prin 
ieşiri la luminile rampei. Cum 
se expli~ă faptul, precum ,, 
alte aspecte legate de activi
tatea sa in Parlamentul 
României .. in declaraţia care 
urmează: 

Coniisia noastră a cerut ca 
atributiile ei să fie amplificate, 
nicideCum diminuata. Cred ·că 
voi cere să fiu mutat In altă 
comisie. 

ln plenul Parlamentului nu 
poti sâ iei atitudine cum te taie 
capul. Trebuie să fii mandatat de 
grupul parlamentar pentru a 
vorbi in plen. Sigur că la dis
cutarea unor legi ~ să te duci 
şi să spui că virgula trebuie 
mutată mai la stânga sau mai la 
dreapta. Intervenţii de acest tip 
poţi face, dar pentru declaraţii 
politice sau intervenţii care se 
referă la probleme foarte impor
tante trebuie să fii mandatat ori 
de grupUl parlamentar sau de 
către comisia din care faci parte. 

Coosiliul Na~l al PNR, prin 
modul in care s-a desfăşuraţ nu a 
lăsat să .transpire" in presă alte 
motive ale demisiei lui Cataramă 
decât cel invocat de către dem~ 

-~.~-' sionar: dorinţa ca imaginea par
tidului să nu fie afectată de pro
blemele pe care Cataramă le are 
cu AVAB-ul, In urma creditelor· 

>:::.~·: primite de la .Bancorex". Prim
vicepreşedintele organizaţiei 
judeţene Arad, Constanfin Buzatu 
şi Marius loniţă - vicepreşedinte, 

care au participat la lucrări, au făcuţi ca în 2000 să avem o idei contrare celor ale lui 
receptat o atmosferă calmă, nelu~ mişcare naţională". Când Virgil Măgureanu este că se vor izbi 
burată de luări de cuvânt vehe- Măgureanu declară aşa ceva, mereu de increderea pe care 
mente, fără atacuri la adresa este normal ca delegaţii să-I membrii de partid o au in expe
preşedintelui demisionar. Virgil aprobe, dându-şi seama că fostul rienţa şi flerul .Profesorului". 
Măgureanu a recunoscut că a şef al SRI-ului nu aruncă vorbe in Tocmai din acest motiv, atmosfera 
avut unele mici divergenţe cu vânt. Sau, făcând abstracţie de la Consiliul Naţional a fost calmă, 
Viorel ~tara!"Tlă, însă nu se ştie fosta funcţie - un profesor de delegaţii considerând că un om pe 
care sunt acestea. Totuşi, se pare ·ştiinţe politice interesat în dez- care adversarii l~au poreclit 
că .nodul gordian" a fost pol~ica voltarea unei ~ nu vorbeşte .Şarpele cu ochelari" are sufi
de alianţe, in vederea formării fără a avea o bază. Ghinionul lui ciente resurse de convingere a 
unei mişcări na~onale . .Au fost Cataramă şi al oricărei aHe per- electoratului. 
cântă~ paşii care trebuie să fie, sonalită~ care a venit in partid cu SIHIOH TODOCfl 

ln judeţ, acolo unde există 
solicitări ale primarilor sau ale 
organizaţiilor noastre pentru a 
lămuri şi rezolva probleme ale 
cetăţenilor, voi fi prezent. in 
domeniul_ privatizării şi al 
investiţiilor pot face lobby la 
miniştrii noştri. Am avut şi'în 
zilele trecute o discuţie cu co~ 
ducerea intreprinderii ,.Aris" şi 
voi incerca in această săp~ 
tămână nişte demersuri pentru 
nişte fonduri pentru ftAris·. Voi 
încerca la primul ministru, pentru 
că degeaba apelez la Ministrul 
Finanţelor fiindcă e mai greu să 
răspundă cererii mele fiind foarte 
străns la pungă. Ar fi vorba de 
vreo patru miliarde de lei, ca să 
mai poată supravieţui o lună sau 
două până va avea loc privati-

."_",~~-=-~~;;;;;~;;;;;~~~;;;;;:;:::;::::;~ 
; --~~,·~·"Nu va exista Desi nainisteruJ .. u. resert nu·i apartine 

' ' 
,.Am înţeles Că In octombrie 

va intra Legea raportului in dis
cuţia camerelor. AcoJo_ noi avem 
in mod sigur interventii in discuti
ile asupra legii. Nefăcând paria 
din acea comisie, voi interveni in 
plen. Eu fac parte din Comisia 
de cercetare a abuzurilor. Vom 
continua activitatea de cercetare 
a dosarelor. Din păcate, însă, 
prin modificarea Regulamentului 
Camerei Deputatilor, se reduc 
foarte multe atribUţii ale_ comisiei 
care devine un fel de birou de 
inregistrare a petiţiilor. Aşa a 
hotărât Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor in ur'ma 
propunerilor făcute de către 
preşedintele Comisiei de modifi.. 
car~ a Regulamentului. Aşa că 
noi nu suntem nici mâcar nişte 
functionari. 

· guvernare in 
·· ~~~, România 

. . 
PD·UL FACE ŞI POLITICA ... AGRICOLA .. · 

, p :~'"~··liră APR" 
• Elaboriind fel de fa/'de strategii âgrlco/e, democralfl ia arată ţărăn~fllor desPI"' cum ar tn.bul 

făcută agricultura in Rominia. • Democraţii români au stabilit cinci priorităţi agricole. • PD-ul a 
efectuat antîbiograma 1W Vasile Lupu: acesta face a/el'gie la Agenpa Naţională a Fennelor Agricole. 

Tn cadrul confennţei de presA 
a ApR Arad, preşedintele filialei, dl 

~~~;:;,- Ioan Biriş împreună cu liderii orga
nizaţiei de tineret au prezentat 

~- ·- câteva as~ ale v1e1fr politice şi 
sociale. 

Conferinţa de presă de ieri 
a PD Arad a fost sustinută de 
liderul OT-PD Gheorghe Falcă 
şi de preşedintele OT-PD Ared, 
Nicu loţcu. Te,ma: .consfă
tulrea cu pr:oducătorii agricoli 
privatizaţi." 

sta,iunilor de cercetare, 
urgentarea legii speciale pentru 
noile restituiri şi improprietăriri, 

stabilirea de facilităţi acordate 
·pentru producţia agricola, 
corectarea legii privind răspun~ 
derea conducătorilor de asoci~ 
aţii şi combaterea fenomenului 
de deşertificare printr-un amplu 
program de impăduriri. 

Calasbulele naluraltt -
lăsat guvemul carigeDt 

.• ~ .,.._. Vizavi de inundatiile din 
- .<- ~-·•"ic Tillcea, ApR Arad consideră că 

Aşa am aflat că pe data de 
21 mai a.c., la Tumu Măgurele 
a avut loc o amplă cc:>nsfătuire 
cu agricultorii privatizati din 
ţarA. Concluziile acestui ~emi
nar au fost sintetizate de către 
Petre Roman in cinci obiective 
prioritare: susţinerea activităţii 

· - ·~:- .. vina o poartă guvernantii care nu 
- · _. sunt in stare sA ia măsuri dec:lt cu 
..., _ . . intârzâiere dar şi atunci inconsis
-~:· ter118 .• Guvernul ar trebui să la 

Conştientizând că agricul
tura românească se află tn 
declin şi este lăsată la voia 
intâmplării, democraţii încearcă 

să-i sensibilizeze pe ţărănişti inăsuri de preintâmpinare a 
acestor cazuri, iar popula~a să 
fie pregătită din timp." 

. . In ceea ce priveste un eventu-
. .:.;~"'ii Cutremur. oamenii ar trebui 
· informaţi asupra situaţiei in care 

- 1 1 se află imobllele. 
"'· _AP ,. ·o; Biriş a mei precizat că ne 

"".:.a.-:;::,: -~--4···· aşteaptă o toamnă fierbinte din . 
cauza nivelului de trai tot mal 
scăzut,· fapt care va duce la 
declanşarea grevelor. Greve, care Sămbătă, la ora 10,00,1a casa promis că mă vor sus~ne dacă 
In opinia ApR, deşi pot fi dis- Sindicatelor, Vasile Govăjdean, voi candida ca Independent. 

··. , • _flmcţionale pentru societate, ele ~~';;;re:, ~,laa organizat o Vreau să inal adaug că datorită 
· '"""""- ·-'~ Sunt necesare atunci când n, ,......._., care trebuia colaborării cu Liga Comuni,_-

să vină, de la Ci'aiova, Marin tuor, mkun atras califlcativul de 
oamenii nu mai pot suporta. Truşcă, pres, edintele Ligii 

O .acht••• pro ..__ comunist Nu sunt comunis• nu ... ~-.= - Comunistilor din Romania, formati- ' 
.. •·· De curând, la Barajul Leşulul une neiÎ1scrisă la Tribunal. Vasiie am fost membru PCR fi nu am 

a avut loc intălnirea tinerilor Govâjdean ar dori 0 colaborare de gAnd să promovez un comu-
. ~perişti din Transilvanlâ, la care mai bună cu Liga, mergând chiar nlsm de tip cubanez. Am spus 

·~ au participat şi câţiva reprezen- pănă la fuziune. Cum principalul intotdeauna că nu sunt de acord 
tan~ din partea Aradului. • motiv al respingerii cererii de cu ideile extremiste ale lui 

Dorinţa tineretului este aceea inscriere a fost titulatura, Tru,că, acesta promovand o 
-~---~-~· de a transforma o societate ostU Govăjdean este convins că se Imagine asemănătoare cu cele-

tineretului, intr-una care să le ·poate găsi o titulatură acceptabilă bra bardă TnsAngerată a lui nto, 
·''---:.: w.- ·) le re toate ~nsele de afinnare. Tn urma unei fuziuni. Tocmai de însă unele puncte din programul 

De asemenea, se vrea ca 0 acea i-a bimls lui Trusca două invt- domniei-sale sunt demne de luat 
treime din membrii 01ganizatiei de taţii; însă acesta nu Î<HI dat curs. · In seamă, venind in sprijinul 
tineret să fie promovaţi pe 'locuri Oricum, Govăjdean, luind In con- muncHorilor, ţăranilor ~1 intelec-

. :: <' ·.·. . eligibile la viitoarele alegeri locale. siderare atitudinea lui Truşcâ, este . tualilor. De fapţ asta am vrut şi 
Potrivit ultimului sondaj efectu- · hotărât să fuzloneze cu un partid nu altceva. Truşcă, dacă vrea să 

at de MetroMedia, ApR este cotat de centru-stllnga, in vederea alcă- colaboreze, să vină să spună 
. ""::'/cu un procent de 21%. OI Ioan tuirii unui pol capabil să facă fată clar ce vrea, de fapt." 
·: ·' · Birif este de părere că această viitoarelor alegerl ' In ceea ce ne priveşte, nu prea 

Indiferent ·de rezultatul 
cifra reprez_i:ntă realitatea .• Noi am negoc.ier,ilor in vederea fuziunii, vGoedvăejdeam c.nummel~~deustpa,inrtide p, edacădl. 

~-,:..-::I.Tt-::- cre;;cut treptat şi vom mai Vasile Govăjdean va candida la "...,.." 
creşte lncă. După cum am mai funcţia de primar al Aradului, cam- Jlici măcar o singură persoană din 

·-. ·-:- afirmat, e clar că nu va exista pania de strangere a semnăturilor conducerea filialei nu a binevenit 
guvernare in 'România fără de susţinere fiind deja demarată. In să răspundă invitaţiei de a participa. 
ApR. Secretul nostru este seri- fapt, zice Govăjdean, .partidul a la conferinta de presă. Cum nici 
ozitatea cu care abon:lâm toate trecut pe linie moartă, oamenii ziariştii nu S-au inghesuit, confe-

. ·, ..... •1-

pentru a salva acest domeniu 
vital pentru economia autohtonă. 

in acest sens, Radu 
~ B.erceanu a propus un set de 
inleSniri pentru producătorii 
agricoli: combustibilul să fie 
plătit doar la sfârsitul lunii 
octombrie, gazul deStinat agri
culturii să tie subvenţionat iar 
energia electrică, la fel. 

In privinţa legilor proprietă~i. 
PD-ul îşi menţine poziţia de 
până acum: acestea să se ,facă 
in limita terenului existent, fără 
a afecta_ .proprietatea statului. 

DORQ SlrtfiCI 

La nivelul judeţului există o 
altă comisie care se ocupă de 
abuzuri, dar care nici nU ştiu 
dacă mai funcţionează. Oricum, 
eficientă nu este. Eu m-am acu~ 

. zarea. Există două oferte de pri: 
vatizare din partea unei firme 
germane. Dacă nu sunt ajutaţi, 
firma respectivă va opta pentru 
Tărg~vişte, fiindcă ăştia au fost 
ajutaţi şi au acelaşi profil. AI fi 
păcat ca judeţul nostru, care are 
tradiţie, sa piardă aceasta 

tocazie•. 
I.IERCfiH 

Foto: ŞT. MfiTYfl~ 

RDÎirA ·ro TDi ÎN DlSOLVfiE 
-(Urmare din pagina 1) · • maghiarilor .dlil această provincie. 
Prin toate mijloacele se duce o 'Intensă Cehoslovacia a fost dezmembrată mai u'or, 

campanie de deznaţionalizare, de compro- dar se încearcă recuperarea fi regruparea_ 
mitere a valorilor naţionale ale culturii 'i civi.. prin autonomie a maghiarimii din Slovacia. 
lizaţlei, pentru a se aplica standardele uni- Urmează la rând Transilvania, care se dore~e 
forme, prin implementarea unui mod de viaţă ruptă de România, prin stimularea orgoliului 
impus de marile puteri. Toate aceste cantine transilvănenilor că ar fi altceva decăt români 
populare gen Mc Donald's, mâncărurile uni- 'i că ar constitui o naţiune cu o civilizaţie 
formizate luate in grabă fi consumate la aparte, aparţinând Europei centrale, biseri
repezeală pe stradă, o lmbrăcăminte olan· cilor catolice şi protestanta fi deci din 
dardizată, promovarea unei subculturi de România ar fi singura provincie care s .. ar 
mahala, disoluţia fCOiii prin eliminarea incadra ca civilizaţie in spaţiul Europei occi
pregătirii de cultură generală etc sunt menite dentale. Aceasta este politica subtilă susţi
să intemaţionalizeze, prin disoluţie, personali- nută cu bani grei, cu dolari de marii plutocraţi 
latea unor ţări 'i popoare pentru a fi mai bine al lumii, pentru a separa Transilvania de 
dominate 'i la discre~a noilor stăpâni. România şi a-i· conferi un statut aparte, ca o 

In special tineretul, dar 'i o parte a lntelec- anexă a Ungariei, fără a fi incorporată In statul 
tualltăţii, prostituată prin tot felul de fundaţii'' ungar, dar condusă, practic, economic de 
sponsorizări, este gata să facă jocul acestor acesta, prin incurajarea unor masive investiţii 
interese ale plutocraţiei politica-militare a in toate domeniile, inclusiv prin cucerirea 
SUA şi NA TO. Iugoslavia este exemplul cel mass-media, pentru a converti conştiinţele •' 
mai convingător al modului in care o ţară care a elimina orice sentiment naţional românesc • 
a avut un nivel de viaţă ridicaţ dar care nu se De aceea cred că noi trebuie să ştim cine sun-

;~: . .c,'..:.' domeniile." fiind sătul de partide. Membrii rifl\8 de presă a fost amânată. 
· SORIHfl fiMBROŞ LPMŢR--!_·_ul.;...ul'c-, ln...;J:...ur_de_1._200_.;_m_~_au....L.........; ____ S._TO...:...:.DOCfi_:_.:.:.::.J 

arăta dispusă să facă jocul acestor forţe a fost tem, de unde venim, care este statutul nostru 
distrusă in opt-nouă ani, din 1991 până în in cadrul ciVilizaţiei europene, ce aport putem 
prezent După ce au fost dezlipite din fede- aduce la îmbogăţirea culturii şi civilizaţiei 
raţie celelalte ţări, acum, prin războiul din occidentale, păstrându-ne in acelaşi timp 
Kosovo se inceancă 'i lichidarea a ceea ce-a toate elementele pozitive ale etniei noastre ca 
mai rămas din Iugoslavia prin enclavizarea români, ca descendenţi ai celor mai vechi 
provinciei Kosovo, prin desprinderea . popoare europene, care 'i-au implJti cultura 'i 
Muntenegrului 'i prin autonomizarea civilizaţia la fundamentul pe care s-a clădit : ,, 
Voivodinei fi acordarea unui statut SJ:lecial bunăstarea occidentului. · -' r: · 
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Paglna6- ADEVĂRUL SPIRITUAl. 

DRUMUl SPRE FERICIREA ETERNÂ 
r~;;-,~~.~~ ~-~~ii~ 
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Cu siguranţă cli fiecare dintre noi ne-am stare să se ridice spre lumea spirituală ... Viata• 
intrebat ce înseamnă moartea. Ca fenomen lor va fi goală de continut. Vor avea pennan8nt 
spiritual, ea înseamnă despărtirea sufletului de o oonstiintă chinuită. ' 
trup. Acest fenomen, inevitabil pentru orice • JUDECATA PARTICUlARI 
pământean, dă nastere mai multor stări. Pe Conform Bisericii ortodoxe, imediat după 
unii.îi înspăimântă numai gândul că vreodată moartea fizică, fiecare suflet se supune 
vor părăsi acest pământ. Dimpotrivă, altii o judecăţii particulare. Dar nici răsplata, nici 
aşteaptă: fie consideră moartea o eliberare', fie pedeapsa nu sunt definitive decât după jude-
c văd ca modalitate de întâlnire cu Dumnezeu. cata universală. 

Oricum e privită, moartea este inevitabilă. In legătură cu aoest lucru Fericitul Augustin 
Iar singurul in măsură să prelungească sau să spunea că: .De tot dreaptă şi mântuitoare este 
scurteze firul vieţii unui om, este lnsw1i credinţa că sufletele se judecă indată ce ies 
Dumnezeu. din trupuri, inainte de a se infătisa la această 

In conceptia cresijnă moartea e conside- judecată, inaintea căreia vor fi jUdecate impre-· 
rată drept .usâ de trecere· spre o nouă viată. ună cu trupurile inviate•. 
Ea este şi trebuie să fie privită ca un eveni- Cu toate că nu este o judecată solemnă, 
ment firesc, universal 'iÎ necesar, prin care tre- ca cea universală, la judecata individuală voc 
cem la Tatăl. - participa martori, acuzatori şi apărători. Cel 

Tnvăţătura Bisericii ortodoxe cu· privire la dintâi martor e propria constiintă. 
moarte este că sufletul, chiar după despărţirea Spiritele rele sunt acuzato'rii. Iar alături de 
de trup, işi păstrează funcţiile sale: conştiinţa ingeri şi sfinţi, Maica Domnului cu Biserica de 
de sine, memoria, gândirea, imaginatia, stările pe pământ au un rol important in stabilirea 
de bucurie sau intristare. ' soartei sufletului judecat. 

Cu toate acestea, după moartea trupească Scrierile duhovnicesij ale unor Sfinti Părinti 
omul nu poate face nimic pentru mântuirea sa. arată că fie ingeri, fie 'demoni iau in' primir9 

Asadar. atât sufletele celor drepti, căt si ale sufletele celor adormtti imediat după moarte. 
celor 'păcătoşi, după moarte duc ci viaţă pe • SUflOUl POAtE R SCOS DIN IAD 
deplin conştientă. Amintîndu-şi de tot ce au Biserica ortodoxă a păstrat in doctrina ei 
trăit in viată. lnsă spre deosebire de sufletele ideea că până la judecata universală sufletele 
celor buni.' care au o viziune mai clară a ceea pot fi scoase·din iad. (inţelegând prin iad nu 
oe au făcut pe pământ, păcătoşii nu vor fi in atât o realitate locală căt o stare de nefericire 

e o , n-ar 

in care trăiesc păcătoşii). Acest lucru este 
posibil prin rugăciunile celor vii, ale ingerilor şi 
ale Sfintilor, in frunte cu Maica Domnului. 

.• SUFUINTW IADULUI 
Sufletele, ca~e după judecata individuală 

au ajuns in iad, nu sunt Supuse unor chinuri 
fizice. Suferinţele lor sunt datorate neputinţei 
de a-şi satisface dorinţa spre comunicarea cu 
Dumnezeu. Ele rămân in suferintele provocate 
de lipsa plăcerilor de pe pământ.' Desi ar vrea, 
un astfel de suflet nu mai poate păCătui, fiind 
condamnat la singurătate. 

* HRICIRILE RAIULUI 
Sufletele care au trăit pe pământ după 

p'acul lui Dumnezeu vor fi mai aproape de 
Hristos, de .~uhurile drep~lor", de ingeri, de 
mulţimea celor ce stau inantea tronului şi a 
Mielului. Ele vor fi in .curtile casei 
Dumnezeului nostru: Vor poseda lucruri spiri
tuale, cum spunea Sfântul Apostol Pavel: 
,.Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit 
si la inima omului nu s-au suit, acestea le-a 
Qătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc." 

*TREPTELE FERICIRII 
Chiar dacă sufletele ajung in rai, starea lor 

nu este identică: Fiecare îşi ia răsplata după 
viaţa pe care a trătt-o pe pământ In această 
privinţă Mărturisirea Ortodoxă spune: .Fiindcă 
sufletele se mută din această lume cu tot cu 
aceeaşi măsură a harului, apoi şi după 
mutarea din lume nu. se aşază to~ pe aceeaşi 
treaptă a fericirii". Şi Mântuitorul spunea că_.în 
casa Tatălui Meu muHe lOcaşuri sunt• 

.. :· 

·Marţi, 7 septembrie 1999 

VORBESC MORTII? 
De multe ori când trecem prin momente mai difi· 

c//e, ni se pare că problema noastră nu are rezolvare. 
Atunci, unii dintre noi, 1n loc să ne lăsăm grijile pe 
braţele Creatorului, preferăm să fim amăgiţi de 
diferite persoane. Care pretind că deţin fel de fel de 
puteri "miraculoase", cum ar fi: prezicerea viitorului, 
vorbirea cu morţii ... Nu Ignorăm cumva Puterea 
Divină apel§nd la aceşti .,mediuml"? 

Există cu adevărat posibilitatea de comunicare 
intre vii şi morţi? Sau, Satan, prin slujitorii săi, 
incearcă să ne ducă În derută. _ 

Vom publica În continuare părerea Bisericii 
Baptiste cu privire la această problemă, exprimată de 
pastorul bisericii ,.Speranţa", dl. Romică luga. 

" ntrebarea dacă se 
poate vorbi cu sufletele după 
ce trupul a murit e o intre
bare care a preocupat ge
neraţiile de-a lungul istoriei. 
Creştini fiind, noi trebuie să 
căutăm răspunsul in Sfânta 
Scriptură. Bineinţeles că pe 
de o parte ne întrebăm dacă 
se poate acest lucru şi pe de 
altă parte dacă este sau nu 
este un lucru bun, incUrajat 
de Scriptură. 

Moise-fi 
IIOJ'Irirea eu morfii 

lucru: că de fapt, cel cu care 
vorbise Saul nu era însuşi 
Samuel, ci era un duh rău 
care s-a prezentat împăratu
lui Israelului. Se ştie că 
Samuel era un slujitor al lui 
Dumnezeu. Iar duhurile rele 
nu au putere asul)!8. copiilor 
Atotputernicului. 

Se intorc 
morţii ANI cii 1 
Iisus Hristos, dădea o 

pildă a l>ogatului nemilostiv 
si a lui Lazăr. După moarte, 
dorinţa bogatului a fost 
aceea de a-1 trim~e pe Lazăr 
la fratii lui pentru a-i indemna 
să s8--intoarcă la Dumnezeu 
atâta timp cât mai sunt in 
viaţă. Dacă bogatul ar fi avut 
posibilttatea de a se intoarce 
din morţi, nu i-ar fi adresat 
această rugăminte lui 
Avraam. Ci efectiv ar fi venit. 

''?' 
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,.eului" este fructul ei desăvârşit! 
Smerenia înseamnă lepădarea de noi 
înşine, pentru a nu mai fi nimic inain
tea lui Dumnezeu. Si nerecunoscând 
că nu suntem nimic in fata Lui! 

fi socotit doar un venit pe 
pământ ca să facă numai voia lui 
Dumnezeu - atunci El nu şi--ar fi dat 
viata pe cruce!". 

'.Sta~ inaintea Tatălui, in sentimen
tul totalei voastre neputinţa; 

recunoaşteţi in chip sincer, că nu pute~ 
muri, că nu puteţi nici să vă daţi viaţa; 

-pleca~-vă, recunoscându-vă nimicni
cia, in duhul blândeţii, răbdării şi 
supunerii faţă de Dumnezeu. PrimiV 
orice smerire! Primtţi pe oricine este 
pentru voi o încercare sau o greutate, 
ca un mijloc prin care Harul vrea să vă 
smerească. Folosiţi acest prilej de a vă 
smeri inaintea semenilor voştri ca un 
ajutor venit de Sus, pentru·a rămâne 
smeriţi inaintea lui Dumnezeu." 

Pentru prima dată sun
tem confruntati cu această 
problemă in' Biblie, in 
Deuteronom cap. 18:9-12. 
Dumnezeu prin Moise ii 
porunceşte poporului Israel 
să nu fie nimeni care să-şi 
treacă fiul sau fiica prin foc. 
niiÎleni care să aibă 
meşteşugul de ghicitor, de 
cititor in stele, vestitor al 
viitorului, de vriljitor, de 
descăntător, nimeni care să 
intrebe pe cei ce cheamă 
cfuhurile sau dau cu ghiocul, 
nimeni care să intrebe pe 
morţi. 

El nu a putut veni. Dar nici 
cererea·'<le a trimife Pt,-l~>\'lliolli'i~lii 
altcineva nu i-a fost 

De căte ori nu intentionam să 
cerem iertare, cuiva dar .. eul" nu ne 
permitea acest lucru? Se pare că 
preferăm să pierdem fraţi, prieteni, 
poate chiar şi părinţi datorită orgoliu
lui." .Ce, eu sunt mai prost?" e intre
barea aJ care încercăm adesea să ne 
justificăm comportamentul in astfel de 
situatii. 

Sfănta Scriptură ne mentionează 
faptul că singura uşă de intrare la Tatăl 
este Fiul. Deci pentru a avea certi· 
tudinea că ajungem acolo Sus, trebuie 
să~ urmăm pe Mântuitor. lnsă, vom 
putea oare să-L urmăm cu orgoliul 
după noi? Vom putea .intra pe uşă" 
amândoi: şi sufletul şi eul? Dacă sufle
tul nostru se încăpăţânează să nu-şi 
piardă tovarăşul de drum - adică eul -
riscă să rămâmă şi el afară. La Tatăl, 
nu este loc suficient pentru amăndoi. 

Cel dintăi şi cel mai de seamă 
semn, pe care-I arată adevăratul 
ucenic al Mântuitorului - este 
Smerenia. ,.Iisus s-a smerit Îi s-a făcut 
ascultător până la moarte. n moarte, 
El a daţ dovadă desăvârsită că-si 
părăsise voia Sa, pentru a tcice numSi 
voia lui Dumnezeu. El s-a lepădat de 
viaţa pe care o îmbrăcase, când a luat 
chip ca al nostru. Numai astfel a puM 
să intre - ca Om - in viaţa desăvârşită 
a lui Dumnezeu. Dacă Smerenia Lui 

Prin puterea noastră nu putem 
face aceste lucruri. Am lupta in zadar 
şi fără nădejde de izbândă. Cum 
spune BibHa in Romani 7: .Binele pe 
care vreau să-I fac, nu~ fac, ci răul pe 
care să~ fac, - iată ce fac: O. nenoro
citul de mine! Cine mă va izbăvi de 
acest trup de moarte!?". Singurul lucru 
prin care se poate săvârşi această 
lucrare este jertfa lui Iisus Christos. 

Epistola către Evrei in cap. 10:14: 
.Prirltr-o singură jertfă, El a făcut 
desăvârşiţi - pentru totdeauna pe cei 
ce sunt sfintiti." • 

,.Sufletele care intră in smerenia 
Lui, vor găsi in El puterea de se vedea 
şi de a socoti morţi faţă de ei înşişi 'li -
fiind învăţa~ de El să meargă in toată 
Smerenia şi Blândeţea - se vor îngădui 
unii pe alţii in dragoste." 

.S.uJ vorbefte eu 
_.,.;-." mo-r·•· 

Există şi alte împrejurări 
în care Dumnezeu interzice 
poporului Israel să aibă ast-· 
fel de practici. Un-exemplu 
clasic este experienţa 
nefericită pe care a avut-o 
primul împărat al Israelului -
SauL Impăratul apelează la 
o femeie care cheamă mortii, 
pentru a vorbl cu Samu61, 
care părăsise deja această 
viată. Putem observa că încă 
din acee perioadă exista 
această practică in IsraeL 
Deci există posibilitatea de a 
comunica cu cineva ,.de din
colo". 

Intrebarea care se pune 
este dacă intr-adevăr, Saul a 
vorbit cu SamueL 

Duh rău sau 
insufi Samuel1 · 
Majoritatea teologilor 

sunt de acord asupra unui 

tată. De aici putem trage 
concluzia că mortii nu pot 
reveni pe pământ ' 

In Isaia 8:19, Sfânta 
Scriptură arată că, de fapt 
crestinii nu ar trebui niciodată 
să 'apeleze la astfel de 
lucruri·. In felul acesta ei TI 
ignoră pe Dumnezeu .• Dacă 
ni se zice intreba~ pe cei oe 
cheamă mortii si pe cei ce 
spun viitorul, ;",(e şoptesc şi 
bolborosesc. răspundeţi: nu 
va intreba oare un popor pe 
Dumnezeul său? Va intreba 
el pe cei morti pentru cei 

"?" ' • 
)III:·~~-, 

infm'ziee 
asernenell praetiei 

Încă din timpul faraonilor 
exista interes pentru acest 
domeniu. Există posibilitatea 
de a opera in respectivul 
domeniu spiritual. Deci hu 
trebuie să-I ignorăm. Dar tre- _ 
buîe să stim că Dumnezeu 
nu numai că nu este de 
acord cu astfel de practici, ci 
le şi interzice." 

Tn uttimul timp am primit la redactie mai mutte Dacă Dumnezeu a realizat o minune in viata O mare minune s·a întâmplat in viaţa soţului 
scrisori de la dumneavoastră, cititoiii noştri. Vă mea, este o intrebare care nu poate să rămână făiă · meu şi spre marea mea bucurie. El era ateu şi 

mea ~1 a soţului meu, pe care nu le voi ulg. 
niciodată, care au marcat un nou început in 
existenţa noastră. mu~umim pentru felicitările dar şi pentru criticile pe răspuns, pornită din inima oricărui adevărat creştin, căuta să mă îndepărteze de tot oe era de natură 

care ni le-ati adresat. Totodată, ii multumim lui pentru care Dumnezeu este totul, este aurul oei mai spirituală. 
Dumnezeu J>6ntru că a făcut,ca pagina spirituală să de preţ Intr-o zi, in urmă cu 12 ani, citeam din Biblie. 
aibă ecou printre arădeni. Dumnezeu se manifestă prin oameni, dacă CAnd sotul meu a văzut aceasta, s-a exprimat 

Aşteptăm !n continuare părerile d-voaslril pe ~tia TI primesc cu s.ufletul deschis. · intr-un mcid cu totul vulgar faţă de ceea oe făceam 
adresa redacţiei ziarului ,,Adevărul" cu speclft. Mare minune a realizat , ~· .. eu şi deşi stătea in capătul opus al 
caţla - .,Pentru pagina spirituală". Dacă Dumnezeu in viaţa mea, atunci ,.,.· ·.··c .• c,/c' <."' · · · . . mesei, din senin a primit o palmă şi 
Dumnezeu a făcut minuni in viata d-voastră nu ezi. când eram grav bolnavă şi căzând . ~ ' _:_;' · cineva ii zbiera ln ureche. 1n cameră 
taţi să ne scrie~! Chiar Tatăl n9 îndeamnă să ne in genunchi am spus: .. Doamne, .". . -.--~.-_'-__ ':··.- ·. _. . . . ~_,·.:~'-·"''nu mai era nimeni, iar el nu con-
impărtăşim necazurile şi bucuriile unii altora... ajutA-măr. Şi minunea s-a înfăptuit , /.-.,>_fo:;z~··. · • '• ·· · · .. ~ ~-ir:f) sumase băuturi ~lc::oo'ice şi nu suferea 

Toate scrisorile primtte au 0 mare însemnătate pe loc. M,am ridicat in picioare , >' . ' de vreo boală ps1h1că. 
pentru noi. lnsă, oea a dneL Maria Bede, din Arad, PERFECT SĂNĂTOASĂ din aoea ·ţ, • ~·:,a;;i,)$·~~ .· S-a cam mirat el de această 
relevă o lucrare minun·ată pe care a realizat-o clipă. Toată suferinta a dispărut. · întamplare, anii au trecut dar el tot 
Dumnezeu in familia dânsei. Acesta este motivul Mă uitam in jurul meu, la ceilalţi membri ai familiei ateu riimAnea. Un rol extraordinar in viaţa lui 1-a 

· bl'că mele, dintre care sotul meu chiar era de fată cănd avut preotul Tulcan Ioan, care /-a ajutat cu toată 
pen~ ~~~ ~::,~ gâ~am căt de important ar fi am îngenuncheat si 'mă bucuram de căt bine mi-a dragostea. Acea minunată dragoste despre care 

Nu pot să nu vă scriu şi despre dragostea faţă 
de Dumnezeu, faţă de Sf. Fecioară Mare şi faţă de 
toată Creaţia, a preotului Alexandru Petruşe, care 
m-a ajutat foarte mu~ pe calea spirituală, am învăţat 
să fiu aH om, prin dragostea fală de aproapele, prin 
omenie, prin importanţa a ceea ce reprezintă, 
Crucea, Jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. --

Deci iată că lucrează Bunul Dumnezeu· plin 
oameni: cu dragostea Lui şi bunătatea Lui 
nesfărsită. 

DuiMezeu 'li Maica Domnului să vă tinecuvan
tezel". · 

Vă multumim doamnă si vă dorim atât dum
neavoastră cat şi tuturor' cititorilor no~tri, ca 
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin! · · .. 

ca umil dintre ziarele locale să aibă o pagină. făcut mie Dumnez8u. . vorbea Iisus Hristoş: "Iubeşte-~ aproapele ca pe tine 
crestină. Am apreciat foarte muH că redactia ziarului Astfel am inceput să frecventez biserica, să caut însuţi". Astfel, soţul meu a fost botezat de către Paae"Hei' -'l'e ~U;,at"ă: de 
.AdEwărur a luat această hotărăre, iar eu.' personal, din tot suftetul pe Dumnezeu. Şi aici trebuie să părintele Tulcan, la vârsta de 45 ani. Iar după aceea 7 

adaug că. de asemenea, am mare evlavie către Sf. a avut loc cununia noastră religioasjl, după 23 de HfiDifll'lfl HICfll'l . . 

~-

.-,:,. 
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vă mulţumesc şi vă mez sănătate şi spor in activi- Fecioară Maria a cărei binefacere am simtit-o intot- ani de convietuire împreună. Aceste două mari foto·. ""L H'"DJ .... CJŢ 
tatea pe ca·re o desfAs, urat,i la rubrica .Pagina • • " P~ r'l~'~ j;.·~~-~ 
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ii'Nmum:rE;iroE STAT DIN 
ARAD ARE O SINGURĂ CLĂDIREI ••• 

in aHe oraşe. Administra~a Pubncă Locala 
s-a implicat in cedarea unor spatii univer
silăţilor de stat imediat după revoluţie. lată 
doar cateva exemple: la Târgu Jiu s-a cedat 
Casa de Cultură şi Complexul Sportiv, la 
Oradea - şapte pavilioane disponibilizate de la 

autor a numeroase expoziţii per
r sonale şi colective din ţară şi 

sbtiinătate, pe artistul Ioan Kett 
_ } .~ Groza, l-am întâlnit ieri şi a avut 

amabilitatea· să ne ofere amă~. 
·.~it"-·-. . {lllnte despre această participare 
···.,.-;...;;,4-~an!deană·în Peisajul cultural ita~ 

-.;;.;-. 

.. ~ .... 

Jian. . 
-Cum aţi .,ajuns" in ftalia? 
- Am fost invitati oficial de 

către Primăria din' Tarii d&1 
Benaco prin intermediul pictorului 
surreaUst Oscar Pavoni şi la su
gestia criticului de artâ Horia 
Medeleanu. şi cu sprijinul 
generoşilor sponsori. Tom, flond o 

· .localita'te cfimaterică pe._ matul 

1 

primit un imprumut de la BIRO si 
intenţ;onea2ă să utilizeze sumel8 
din aces_t imprumut pentru con· 
tradarea .de lucrări de executie si 
servicii de proiectare in ca'drUI 
..Proiectului de Reabilitare a Sco~ 
lilor, imprumut RO 4213." , 

Lucrările de constructie mal 
sus mentionata vor include con~ 
soJidări, .r'eamenajâri, refunctiona
tizări ale unitătilor de invăta'mant 
preuniversitar Ce au fost cUprinse 
şi nominalizate in cadrul 

Ministe11UI Educatiei Na-ate 
• Unitatea· de Ma.iagem'ent a 
ProiectUlui de Reabilitare a Sco
lilor şi Inspectoratul Şcolar Arad 
invită firmele eligibile să-şi 
exprime interesul pentru a partid
pa la licitatiile aferente acestor 
lucr.lli, prin Satson de intentie. 

Selecţia şi achiziţio'narea 
lucrărilor si serviciilor se vor face 
rn contomi~ate cu ghidurile speci
tlce Băncii Mondiale menţionate ln 
aGOrdul de imprumut pentru 

-"··': 
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culturale. De asemenea, atât in 
arlicotul menţbnat, căi şi in ce~e:-· 
tale apărule in presa ilaliană neM1 
bucurat de COli lei 1taii pozitive. 

V. RUP 

1 ' 
ex'OCIJI~,' e" (ianuarie 95} şi ~Ghidul 
pentru angajarea consullan~lor de 
către beneficiarii Băncii Mondiale" 
(ianuarie 1997, revizuit In 1999). 

Informatii suplimentare se pot 
obţine de ra telefonul 013102207, 
iar scrisorile de inlentie se vor 
transmite pe adresa lnSpedoratul 
Şcolar Arad, B-<lul Decebal nr. 32. 
fn atenţia. Coordonatorului 
judeţean al .Proiectului de 
Reabilitare a Şcolifo<", sing .. lordan 
Nicolae, (telefon 284588). 

Satiră - umor ţărănesc la Maeea 

"GURA SATULUI", 
LA A IX-A EDITIE . 

In week-end-ul trecut, comuna 
Marea a găzduit o. nouă ediţie a 
Festivalului de satiră şi umor 
sătesc .Gura satulur. Cu un buget 
firav, aceastl ediţie a reuşit toiUŞi 
să aducă pe scena Căminului cu~ 
tural din comuna amintită cinci 
trupe din intreaga ţară, una din 
Iugoslavia; precum ~ lnterpreţi 
individuafi. 

Vineri, in prima seara, cea a 

la Marea" oondus de regizorul 'li 
· actorul lulian Copacea, Grupul 

satiric .AZ' BEST" din Gura 
Humorului, Grupul Satiric al 
Căminului Cultural Macea şi 
~pul Satiric Vaslui. 
· Marii absenti ai acestei editii 
aU fost membrii trupei de teatrU 
studentesc OBLIO din Arad, 
caştigătOni ediţiei precedente. . 

Cea de a treia uttima zi a 
_.......,l=esm131ului s-a 
..,-re. . !d,est.;iŞUI'at sub 

u 1 

=~e:.năril pre-

ElE~ ARADEHI, l8 TABARA HATIOHAlA DE ICONOGRAfiE 
' La lnvilatia Agentiei 1 

Eătlu!\4- &-'S~.t t• 
CACTUl.ATA 

Judeţene a Taberelor Şcolare 
din jud. Vâlcea şi prin buna 
înţelegere a instituţiei similare 
din jud. Arad, am avut bucuria 
de a partidpa, împreună cu trei 
elevi de-ai mei de la Cercul de ; 
pictură, la cea de a IV-a ediţie a 1 

Taberei Naţionale de pictură 
.ICONOGRAFIA LA ROMÂNI", 
desfăşurată ln Tabăra , 
Căciulata. A fost un util schimb. 1 
de experienţă privind divers!fi-. ! 
carea tehnicilor de lucru ·in 1 
realizarea icoanelor, reusind o 

1 

documenta re de excepţie in ~llllllf!l!l~lllll~lllll!lllll~lllll'!'!l. 
domeniul iconografiei ro- capodopere ale culturii şi spiritu-
mânesti, vizitand numeroase alitătii noastre. 
lăcaşu~ de cun ce ne-au impre- Suntem mândri ~ fericiţi de 
sionat profund, monumente faptul că elevii arâdeni au ob\i
care constituie adevarate nut cele mai mari premii tn 

cadru expoziţiei naţionale de 
icoane organizate in tabăra de 
la Căciulata, astfel BUDA 
ADRIAN şi ŞERBAN PAUL au . 
obţinut premiul 1 iar BUDA 
CRISTIAN - premiul special 
(premii frumoase in bani); de 
faptul că un juriu competent, 
avandu-1 ca preşedinte de 
onoare pe P.S. IRINEU - epis
cop vicar al Ramnicului, a apre· 
ciat strădania şi profesionalis· 
mul acestora, calitatea 
lucrărilor, acuratetea lor, sublini~ 
ind Că ..Aradul~ a' prezentat, de 
departe, cele mai valoroase 
lucrări la sectiunea icoane pe ~ 
sticlă, demonStrând că, printr-o 
muncă asiduă, vom păşi, incet
incet, pe urmele înaintaşilor 
noştri 1n domeniul iconografiei. 

. prof. C. ARTIMON . 
' .-
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• sp11Ue direetorul ~lavia Nădlae,. S.A., Mokos Pavel 
Societllţile agricole o duc din 

ce in ce mai greu. După ce au 
luat fiinţă şi au cumpărat utilajele 
agricole, pornind cu mult entuzi
asm la muncă, fiscalitatea şi alte 
piedici economice fac din ce în ce 
mai multi directori de societăti să 
renunţe ia practicarea agriculturii. 
Unii au ajuns să spună chiar că e 
mai u~ să vinzi ~găli şi gumă de 
mestecat pe la tarabă decât să-ti 
ba~ capul cu producţia aglicoiă', 
dând de luau oamenilor şi făcând 
produ~. 

Societatea agricolă .Agro
slavia" SA din Nădlac se con
fruntă cu probleme dintre cele mai 
grele. Directorul societătii, dl. 
Mokos Pavel, e ingri)orat. 
"Politica de astăzi, aplicată 
agriculturii, nu ne lasă nici un 
fel de speranţă. Impozit pe dlv~ 
dende, pe profit 'i aHe taxe ne 
pun pe picior de inferioritate, 
prima datll faţă de producătorii 
individuali, iar a doua, aceste 
taxe pe care le plătim, nu ne 
dau posibilitatea să ne dez
voltăm. Tractoare nu am 
cumpărat de ani de zile. In 

viitor nici nu poate fi vorba. 
Abia dacă reu'im să le reparăm 
pe cele aflate in parcul auto. 
Am dorit să cumpărăm câteva 
utilaje agricole din străinătate, 
cu un contract foarte avantajos 
de plată pentru noi, însă când 
am auzit de taxe vamale, ne-am 
speriat. Acestea erau mai mari 
decât costul pentru utilajele ce 
le-am fi adus", a spus dl. Mokos. 
ÎN :1999, ORZ MAI MULT, 

GRAV MAI PVŢIN 
Suprafaţa semănată cu orz 

anul acesta de .Agroslavia" a fost 
de 73 ha, iar producţia obţinută 
de 3.078 kglha faţă de 2.373 
kg/ha, cât au recoltă! in '98. La 
grâu, in schimb, situa~a e inversă. 
S-a cultivat o suprafaţă de 232 ha 
şi s-a ob~nut cu 15 kg mai Mn la 
hectar ca anul trecut. ,,Grâul a 
fost frumos, după ce în iarnă 
am avut mari bătăi de cap cu 
oile care au păscut prin cuJ .. 
turile de grâu. Speram să 
obţinem mai mult grâu ca in 
'98. N-a fost să fie. Ploile 
torenţiale 'i grindina au făcut 

ca grâul să scadă 'i calitativ 
destul de mutt. La toate ace&· 
tea, erau locuri unde acesta era 
culcat la pământ. Cât despre 
suprafaţa asigurată, am primit 
o hârtie pentru 15 milioane -Si 
ceva, cât ne-a costat asigU
rarea la «Agras»", ne-a spus, cu 
amărăciune, dl. Mokos. 

PRODUSELE NOASTRE 
SUNT IEFTINE, 

CARBVRANŢDŞIP~~ 
LE TOT MAI SCVMPE 
Bann pentru orzul din 1 ~98 au 

ajuns in buzunarul celor de la 
,.Agroslavia" abia in anul acesta, 
in iunie. Speranţe ca grâu! din '99 
să fie vândut la un preţ acceptabij 
şi repede, nu sunt deocamdatll. 
Arătulile de vară au fost începute 
însă timid. Nu prea sunt fonduri. 
Sumele ce există trebuie împărţite 
cu cap. "Ne-am apucat să tăiem 
30_ ha de cânepă şi sperăm ca 
să primirii banii destul de 
repede de la fabrica de cânepă. 
Trebuie să avem in vedere şi 
cele 100 hectare cu floarea
soareli:li. acolo o să avem 

A 

nevoie de bani, pentru moto
rină, transport 'i alte cheltuieli. 
Vegetativ, această cultură arată 
frumos însă mutte boabe sunt 
goale. 50 fi ceva de hectare am 
semănat cu porumb tim1ouriu. 
iar culesul acestuia se apropie.· 
Când vom valorifica 'i vom 
·număra banii, nu ftiU. 
Realitatea este câ preţul pro
duselor agricole este mic, faţă 
de cel al carburanţilor 'i 
pieselor de schimb de care 
avem atâta nevioe. Toţi vor 
grâu, dar fără bani. De la 
Direcţia Agricolă avem o apro
bare şi putem să cumpărăm 
motorină fără taxa de drum, 
inclusă in preţ_ lnsă ce folos? 
Luna trecută am cumpărat 
motorina cu 4.700 lei/1, apoi cu 
două sute de lei mai mult, iar 
acum am luat cu 5.000 lei/1, pe 
când grâul nostru stă in ham
bar 'i nu-l cumpără nimeni. ln 
cazul acesta e greu să faci 
ceva, e foarte greu", a adăugat 
dl. Mokos Pavel. 

G. BOHUSlfiV 

..,-;;r.•, 
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CINCI DIN IS PENTRU 
CAMPANIA DE TOAMNĂ 

Ministrul Agriculturii si 
Alimentatiei, Ioan Avraffi 
Mureşan' va propune in 
şedinţa de Guvern de joi 
deblocarea a cinci ordonante 
din cele 15 promovate d'e 
Ministerul Agriculturii in ultima 
lună, pentru că aceste acte 
normattve au primit avizul 
Băncii Mondiale. 

Ordonantele in cauză 
privesc reduCerea cu 50% a 
accizelor si aplicarea unei cote 
zero de ivA pentru motorina 
folosită in agricultură; redu
cerea TVA pentru zahărul rafi
nat şi pentru cartofii de con
sum si sămintă de la 22% la 
11%; 'modifica'rea legii privind 
finanţarea lucrărilor agricole; 
completarea ordonanţei prvind 
depozitarea şi păstrarea griu
lui din recolta anului ,1999; 
completarea ordoncinţei pri
vind sprijinul acordat de stat 1 

producătorilor agricoli pentru 
achiziţionarea de tractoare: 

.combine, maşini şi utilaje agri
cole, precum şi de instalaţii 
pentru irigat din producţia 

internă. 

"Cele cinci ordonante tre
buie deblocate cît mai repede 
pentru că sunt necesare cam
paniei agricole de .toamnăn, 
spune Mureşan. El a ~dăugat 
că la ordonanta cu privire la 
acordarea priffiei la griu s-a 
hotărît, de comun acofd cu 
Banca Mondială, ca prima să 
fie acordată tuturor producăto
rilor agricoli care au vîndut griu 
pentru consumul intern, 
indiferent de preţ, şi totodată 
să se acorde prima pentru a 
cantitate mai mare de griu, de 
circa 2-2,5 milioane tone si nu 
numai pentru 1 milion de 'tone 
de griu cn a fost prevăzut, 
initial, în ordonantă. De 
asemenea, statul nu 'va rTiai 
plăti depozitarea griului-in_ 
silozuri, a adăugat Mureşan. 

Ministrul Agriculturii a 
adăugat câ celelalte ordonante 
agricole promovate in ultim'a 
lună vor fi analizate impreună 
cu o echipă de experţi ai 
Băncii Mondiale care va veni, 
miercuri, la Bucuresti. 

' ' 

A !NCEPUf RECOLTAREA 
PORUMB ULUI 

Rapiţa (Brassica rapus oleifera) 
solicită un loc mai insemnat in struc
tura plantelor oleaginoase dintr-o 
serie de motive. lată câteva dintre 
acestea. 

Seminţele de raprţă conţin 42-
48% ulei, care se întrebuintează atât 
in alimentaţia oamenilor' cât şi in 
industrie. In unele ţăli din Europa şi 
Canada, uleiul de rapită ocupă o 
pondere însemnată in aumentatia 
oamenilor, fie direct, fie plin industria 
aHmentară. 1n prezent, fiind bine pre
lucrat, are o calitate exceptională, 
depăşind, ca aspect şi gusi, muHe 
uleiuri vegetale. Şi cea mai bună 
margarină este din ulei de rapiţă. 

Srotulile sunt bogate in proteine 
(38-40%) şi con~n peste 10"A. grăsi
mi, foarte bune in furaje. Din 100 kg 

• .-emiiinte se obţin aproape 50 kg ulei 
şroturi, iar la un hectar, cu o 

proauc!JEl de numai 2000 kg de SQm-
rezultă 800 kg grăsimi, 1100 kg 

şrotuli sau 400 kg proteine. 
Dacă ne referim la unele ·date 

economice, mentionăm că are des
facere asigurată şi se negociază 
preţuli convenabile. 

Spre deosebire de floarea -
soarelui, care are o tehnologie 
costisitoare şi care, in curând, nu 
mai poate fi semănată - deoarece 
are nevoie de 5 ani pentru a reveni 

pe acelasi teren, din cauza bolilor si 
suprapoducţia realizată, in acest an 
a dus la scăderea preţului de achiz
iţie, preţ nerentabil. 

Rapiţa este o bună premergă
toare pentru cereale, eliberează 
prima terenul şi se poate semăna 
chiar o cultură dublă de soia sau 
porumb extratimpuriu, asigurând un 
teren curat de buruieni. Este o cul
tură mecanizată, nu cere lucrări de 
ingrijire, iar bolile o ocolesc. Amintim 
şi faptul câ este o bună plantll melif
eră încă din luna mai, fiind insistent 
vizitatll de albine. Se poate semăna 
după cartofi sau cereale si cere 40 
kg de fosfor s.aJhectar, aplicat sub 
brazdă, împreună cu 30 kg azot s.a. 
iar 30 kg de azot in primăvară sau 
cantităţi cu 50% mai mari dacă scon~ 
tllm la o produ~ de peste 3000 kg 
rapiţă la hectar. Rapiţa cere doar o 
pregătire a patului germinativ, .gră
dinărească", şi se poate semăna la 
12,5 cm intre rânduri si 2-3 cm 
adâncime, pentru a re81iza 11 O 
plantelm2, adică cu doar 6-8 kg 
sămânţă/ha. Singurul secret este să 
se semene in prima jumătate a lunii 
septembrie, urm.8tă de tăvălungit, 
dată după care productia scade la 
jumătate. Soiuri recOmandate: 
MADORA, TRIUMF, VALESA 
ing. ION ARMĂŞOIU, expert 

Recoltarea la porumb s-a 
realizat, pînă la jumătatea 
acestei săptămini, pe o 
suprafaţă de 21.567 hectare, 
iar suprafaţa programată 
este de 3,01- milioane 
hectare, informează Ministe
rul Agriculturii şi Alimenta~_ei. 

Recoltarea la porumb a· 
inceput săptămina aceasta. -

Productia de porumb a 
fost estimată la 9,9 milioane 
tone, iar pină la această dată 
s-au obtinut 68.792 tone, din 
care 914 topeau fost alocate 
la fondul de consum si fura
je, iar cea mai mare parte din 
producţie a rămas la pro
ducători, respectiv 67.878 
tone. medie a fost 

. "' DEPOZITAREAŞI 
PASTRAREA RECOLm DE 

FLOAREA· SOARELUI 

face prin păstrarea semintelor 
timp indelungat w umiditate' nor
mală, fără temperaturi ridicate. 
Altfel, Se produce autoincălzirea 
şi autoincingerea masei de boabe 
ce se pot autoaprinde, producănd 
incendn şi explozii. Micii producă
tori nu au avut de luau inainte cu 
păstrarea florii~soa~ui, aceasta 
făcând-<l statul. Ce se intllmplă? Oferta angrosiştilor de a 

cumpăra seminţele de floarea
soarelui cu 7~% din costul lor 
real ar duce la sărăcirea producă
torilor, deoarece ii obligă pe 
aceştia să nu vândă, ci să mai 
păstreze două-trei luni recolta, 
pănă ce ti se va ofeli un pret care 
să le acopere cheHuielile. ' 

varea ei corespunzătoare, trebuie 
să fie sub 25"C pănă la sfârsitul 
lui octombrie, şi sub 18°C 'din · 
noiembrie până in martie. 
Reducerea temperaturii se face 
prin aerisirea sau aerarea activă, 
mai ales in nopţile răcoroase şi 
reci. 

a) pănă la 40"C se dezvoltă 
rapid mUcegaiurile, seminţele 
capătll gust amărui, rânced; 

b) intre 4(}.6()"C apar seminţe 
brunificate, cu miros greu, de 
mucegai; 

estimată la 3.285 kglha, iar 
producţia medie obţinută 
pină in prezent este de 
3_190 kglha. 

· Recoltarea la floarea
soarelui s-a realizat pe 
143.537 hectare din cele 
1 ,044 milioane hectare pro
gramate. Producţia de 
floarea-soarelui a fost esti
mată la 1,43 milioane tone. 
iar pînă la jumătatea acestei 
săptămini s-au obţinut 
209.333 tone, din care 
175.211 tone au fost alocate 
fondului de consum şi furaje 
si au fost depozitate in unităti 
Cum ar -fi Comcereat', 
Cerealcom, Nubicomb, si in 
alte r 1 de 1 . '109 

·tone au f~st alocate pentru 
săminţă, iar 34.013 tone au 
rămas la producători. 

Productia "medie a fost 
estimată la {371 kglha, iar 
producţia medie obţinută 
pînă in prezent este de 
1.456 kglha. 

Productia de floarea
soarelui obţinută anul trecut 
a fost de 1 ,07 milioane tone 
şi s-a recoltat de pe o 
suprafaţă de 948.460 
hectare. 

De asemenea, arăturile 
pentru insămintările de 
toamnă s-au realizat. pină la 
această dată, pe 492.739 
hectare, reprezentind 24% 
din mr~'"'m 

Ministrul Industriei, Radu 
Berceanu şi secretarul de 
stat la Ministerul Agriculturii, 
Aurel Pană, au susţinut 

vineri; lâ o Tntilnire cu agrieul

torii din zona Olteniei, ca, in 
Viitor, cupoanele pentru 
agricultori să -fie acordate 

producătorilor şi nu propri
etarilor de teren. 

Berceanu s-a plins că, in 

prezent, cupoanele nu au 
"efect" In agricultură, eirătind 

că aceste. cupoane sunt 
cumpărate de alte persoane 

şi nu mai ajung la aglicultori. 
Secretarul de stat Aurel Pană 
a afirmat că sistemul dis-

prietarii de terenuri am·icc•l• 

ar fi trebuit, sli. fie &Piicl!ltdoar 
In primul an, uimind ca ulteri
or acestea să fie distribuite 
către cei care exploatează 
terenurile. 

şi a consultării specialiştilor locaH. 
Aceasta este prima decizie de 
care depinde recolta şi profitabili
tatea cuHurii graului. Nu trebuie 
uitat câ preţul de cost al gn'lului 
depinde, in plimul rând, de pro-
d~a obţinută, căci nu este tot 
una dacă cheltuiala toată se 
imparte la 2.000, 3.000 sau la 
4000 kg/ha. O economie rău inţe-
leasă, in plivinţa calită~i seminţei 

, sau neasigurarea .substanţelat 
nutlitive plin ingră~minte, poate 

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

Şi astfel, micul producător Tşi 
depoz~ează recolta de floarea
soarelui în incinta gospodăriei. 
Spaţiile unde se va depozita 
recolta trebuie însă dezinfectata 
Ompotrlva bolilor) dezinsectizate 
(impotriva dăunătorilor) şi derati
zate (impotriva rozătoarelor). Ce 
condiţii trebuie să îndeplinească 
seminţele de floarea-soarelui 
depozitate? 

Puritatea. Corpurile străine 
sunt alcătu~e din restuli de capi
tule (pălării) inllorescenţe, fractiuni 
de frunze, care au un continut mai 
mare de umiditate ca 81 semi
nţelor, fiind expuse incingerii. 
Este deci necesară vânturarea 
seminţelor, pentru a efJmina 00!
purile străine. 

c)" la 60-90"C se car
bonizează complet se-!llinţele, 
pierzandu-şi valoarea; 

d) la 1 00-120"C apare peri
colul de autoaplindere. 

Alegerea celui mai bun soi de 
grau nu poate garanta ~nerea 
unor prod~i ridicate, dacă nu se 
pregăt""e un pat germinativ bun, 
semănatul la timp şi de calitate, 
aplicarea ingrăşămintelor, 
tratarea seminţelor contra boilor 
şi dăunătorilor etc. Dar, cultivarea 
unui soi nepotrivit sau a seminţei 
din podul casei poate face ca 
toate celetaHe cheltuieli - şi care 
nu sunt mrci - făcute pentru cul
tura graului, să fie valorlflcate 
doar in parte sau deloc. De 
_aceea, procurarea seminţei din 
soiuri corespunzătoare este o 
decizie importantll a fiecărui culti
vator. Aducerea de _seminţe de 
grău din tlllile vecine este un lisc. 
Gn'lul de' toamnă, plin particula-

!este pot~alul insclis in zestrea 
sa genetică ca in locul de ~tină. 
Aceasta face ca soiuri foarte va
loroase la ele "acasă", să se com
porte sub aşteptări sau să fie 
compromise la noi. Unele soiuri 
aduse din ţăli vecine s-au dovedit 
la noi fie prea tardive, fie insufi
cient de rezistente la ger, arşiţă 
sau ploile din zona noastră, fie 
excesiv de sensibile la bolile din 
zonă sau chiar necorespunză· 
!oare cerinţelor de la noi pentru 
calitate (incolţire in spic etc.). 
Cultivarea unor asemenea soiuri, 
neverificate la noi, pot aduce 
pagube mari cultivatorllor. Pentru 
judetul nostru' productiile medii 
cele 'mai ridicate s~al! 'obtinut la 
soiurile ALEX, FUNDULEA 4, 
urmate de sojulill> ARIEŞAN (mai 
ales pentru soiurile mai sărace 
din zona coHnară, unde pericolul 
cădelii este mai mic) şi DELIA, iar 
dintre soiurile mai timpurii 
DROPIA şi LOVRIN 34. . 

reduce muH recolte de grău şi prii};·· ·~""~±· 
aceasta pro!iful posibil de obţinut" · 

· Umiditatea maximă admisă 
la păstrare este de 8%, ceea ce 
presupune ca după recoltare să 
le solalizăm, lopătllm, aelisim etc. 

Temperatura, pentru conser-

Seminţe decojite 'i spmre 
rămân la cemere pe site cu ochi
uri de 2,8 mm in diametru. 
Acestea se elimină pentru a nu 
mucegăi semintele, evitându-se 
folosirea de utilaje care sparQ 
seminţele. · 

Evitarea autoaprlnderii -se 

· .. 

Măsura constă in reducerea 
ifnediat după recoltare a umidHă~i 
şi corpurilor străine şi controlul 
sistematic al evolu~ei stării d& 
păstrare, concomilent cu găsirea 
unui angrosist care să ne 
cumpere ;!,aarea~soaretu: cu 
2500-3000 leilkg; ceea ce ne va 
acoperi Cheltuiala făcută, şi 
inainte de semănat stabiliti-vă 
contracte cu preturi ferme. · ' 

Ing. ION ARMĂŞOIU, 
expert 

, .. 

. ritllţile sale biologice, are cerinţe 
de adaptare foarte stricte. 
Comfrţiile de iemare, regimul ter
mic din timpul primăverii, tempe
ratura şi umiditatea din perioada 
umplelii boabelor, bolile si dăună
torii cei mai răspănditi din zona 
noastră sunt diferite de locul de 
baştină al seminţei aduse şi la noi 
sămân\'1 nu poate s.ă işi manl--

,_ ..... 
., 

Aceste recomandări generale 
trebuie considerate doar orientan
tiv, decizia dumneavoastră fiind 
"luatll pe baza experienţei proprii 

'~;t~'. ?' 

tagrău. 

La orzul de toamnă se reco
mandă soiurile: DANA, ADI, 
Pf30[JUCTIV, PRECOCE şi 
MADALIN iar la orzoaica de 
toamnă soiurile: VICTORIA, 
LAURA si ANDRA. 

Pentru producerea pastelor':' 
făinoase se va prefera soiul de 

. grâu durum (tare) Radus sau:· 
Pandur, cu rezistenţă superioară 
la iemare. 

·, 

ing. !ON ARMĂŞOIU, 
expert 

.. 
.- ., '~·.~ --~---~ 
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( lmponanţa c~~~iului pentru organisljD 
ureril ma1 

Calciu! este necesar pen
tru dezvoltarea osoasă nor
mală, coagularea sanguină, 
tonusul muscular, transmisia 
nervoasă si buna functionare 
a muschiUiui inimii. uitimele 
cerceiări arată că acest mine
ral pare sa asigure o protecţie 
împotriva hipertensiunii şi a 
cancerului de colon. Dacă al~ 
mentatia nu contine cantităti 
suficie'nte de ca'lciu, nivelUl 
sanguin este menţinut de 
către hormonul paratiroidian, 
pe seama calciulul osos, 
rezultând o creştere deficitară 

si demineralizare osoasă. lată 
Principalele surse de calciu: 
laptele, brânza proaspătă, 
vegetale verzi, peştele c~ 
oase puţine, fasolea verde, 
conopida, seminţele de susan, 
branza uscată, smochinele, 
alunele. nucile, cerealele inte
grale, morcovii, ouăle, porto
calele, curmalele, prunele etc. 

reprezintă Urt simptom după masă sau seara, la eul- 1 boli ale aparatului 
urinar stau la baza durerilor 
abdominale pe care le acuză 
copiii, asa cum sunt: infecţiile 
urinare, litiaza renală, tumorile 
renale sau ale căilor urinare. 

frecvent întalnit la copii, încă care. Diagnosticul de certitu-
de la vârsta cea mai mică, de dine al parazitozelor intesti-
sugar. Ele pot avea intensitate nale îl dă laboratorul, prin 
slabă sau intensă, pot fi loca- identificarea in materiile 
lizate intr-o anumită zonă sau fecale a ouălor sau a para
pot cuprinde tot abdomenul zitilor intestinali. 
constituind un motiv de sufe- ' Durerile abdominale cro-

Aerogastria (cantitate 
mare de aer în stomac) şi 
aerocolia (balonare abdomi
nală) constituie, uneori, cauza 

Nu luaţi tablete de calciu 
din proprie initiativă, deoarece 
excesul de caiciu poate afecta 
absorbţia altor minerale şi 
poate determina apari~a cal
culilor renali. 

rinţa pentru copil şi de ingrijo- nice, mai puţin violente, 
rare pentru suportabile, pot traduce exis-

ln primele llu~,:r~'0P?ff[lf!tf~r 
durerilor abdomi

in special de viată, unii .o 
au colici abdomi-• 

nale n•,to;~~,.~~~~=p~~~~~~ l 
tării cu d 
digestiei lor 1 
laptele matern, 
trecerea de 1 
laptele matern 
altfel de lapte 
la alte alimente. 
Aceste dureri s 
exprimă prin 
taţie, ,· 
Catul DIC:OOI'US81C>r• 

şi dispar 
corectarea allrnell-
taţiei şi cu 
nistrarea 
medicamente antispastice _sau 
după aplicarea unor corn
prese calde pe abdomen. 
Durerile abdominale violente, 
instalate brusc, cu vărsături, 
agitaţie, febră, refuzul alimen
tatiei, pot fi expresia unor stări 
patologice chirurgicale, 
severe, ce impun nu numai 
consult medical ci si inter
venţia chirurgicală de urgenţă. 
Cauza frecventă a durerilor 
abdominale o reprezintă vari
atele parazitoze intestinale 
(giardla, oxiurii, ascarizii). 

In aceste cazuri. durerile 
sunt localizate in jurul 
ombilicului si au carcater de 
crampe (colici) nefiind legate 
de calitatea alimentaţiei, 

• uleiul de ricin este un 
bun remediu pentru comba· 
terea căderii părului. 

Substanţei& active din uleiul 
de ricin hrănesc rădăcina fi

de păr, imbunătăţesc in 
mod natural rezistenţa fi 
elasticitatea părului. Pentru 
aceasta, masaţt-vl pielea 

fc.op<Jiui din 3 în 3 zile cu ulei 
de ricin şi după 8- 10 ~edinţe 
veţi observa efectele sale 
benefice. ~. 

• pentru a scăpa de 
co.uri 'i plstrui, spălaţi-vă, 
in fiecare seară, cu suc de 
castraveţi fi in_ f.iecare 
dimineaţă cu zer: · 

• sucul proaspăt de rOfli 
(eAte un pahar pe zi) este 
foarte folositor pentru 
intârlrea sistemului cardio-

,-.. l vaso:uler. 
• Tn cardlopatia 

lschemlcă se recomandă 
amestecul de ghimpe, pădu
cel fi talpa giiftei. Ghlmpele 
trebuie fiert 5 minute, restul 
plantelor doar infuzându-se. 
La o cană de apă se pune o 
linguriţă din amestec fi se 
beau 2-3 căni de ceai pe zi. 

• puteţi să vă preparaţi 

copiii mai 
nervosi, care nu 
mesleCă bine ali
mentele si inghit 
alimentele prea 
repede. 

Spasmofilia, 
racterizată 

prin tulburarea 
raportului normal 
dintre fosforul si 
calciu! organiS
mului se poate 
m<mifesta ~i prin 

ureri abdomi
ale care nu 

influenţate 
=='-f":-"""""-ce:""--":"u~ mese şi nici 

tenţa unor boli digestive, pre- de medicaţie sedativă spas
cum apendicita, ulcerul gastric mqlitică, ci de administraree 
sau duodenal, malformatii vitaminei O, in âsociere 
intestinale sau ale căilor bi- săruri de calciu. Tn aceste 
!iare şi, uneori, chiar existenţa situaţii, durerile apar brusc, in 
unor tumori maligne sau repaus sau in timpul jocului, 
benigne ale organelor abda- fără legătură cu alimenta~a şi 
minale. sunt localizate în special in 

jurul ombilicului sau în asa-
La copii, mai mult decât la zisul .punct apendicular". 

adult, durerile abdominale pot Durerile pot fi însotite de 
fi cauzate de ulcerul diverticu- paloare, transpiratii reCi, sen· 
lui lui MECKEL ( O mal for- zaţii de leşin, de vomă etc. 
maţie a peretelui intestinului, După cum vedeti, durerea 
care determină aparitia unui cu sediu abdominal, la copil, 
.buzunăraş" al abdomenului) nu este o problemă simplă. 
sau de existenţa megadolico-- De aceea, ea trebuie privită 
colonului, o anomalie a cu seriozitate de către părinti 
intestinului -gros. caracterizată si impune consultarea 
prin mărimea anormală a medicului, pentru stabilirea 
acestuia atat în_ lungime cât şi unui tratament corect. 

in 50% · cazuri se datorează transfuzi1ilor. 
Diagnosticul bolfi este i:onfinnat plin depistarea anti
oorpilor anti-virusului C In ser. Cunoscută In treaJt 
ca hepatita non-A non-8, are o pe.rioadă de 
inoJbaţie de 7 -ll saptămăni şi. adeseori, este uşoară 
din punct de vedere clinic. Tn 50% din cazuri se 
poate aoniciza, şi In peste 20% din cazuri, duce la 
ciroză. · 

Pentru transmiterea sexuală sau perinatală a 
acestui tip. de virus, dovezile sunt sărace. 
Tralamentul cu alfa~nterferon, 3 milioane de unităti, 
de trei ori pe saptămănă, timp de 6 luni, se recO
mandă numai dacă sunt simptome şi dacă există 
dovezi paraclinice, inclusiv bioplice de hepatită cro
nică. 

* :r .A. 56 ani, Arad. Dennatita de contact (aler
gică) este frecvent întălnită şi se mai manifestă prin. 

sau 
mato-11e.;,cu~oas;e sau buloase), care apar, pe mâini, 
antebrate, fată, gambe, picioare, in general, pe 
'zonele c8te mai expus,e. Gama substanţeJor respon
sabile de această alergie este foarte largă, 
incluzănd atăt produşi naturali (plante, uleiuri 
volatile), cât şi cei organici, artificiali (cauciuc, mate
riale plastice, solven~ organici. coloranţi, insecticide, 
var, ciment etc). Hipersensibilitatea la aceste sub
stanţe este favorizată de transpiraţia excesivă, 
umezeală, abuzul de spălare cu săpun şi detergen~ 
etc. 

Tratamentul n constituie corticoizii şi se 
numai sub prescripţie medicală. 

* D.B. 36 ani, Arad. Să ştiţi că protecţia dinţilor 
de lapte, la copii este foarte importantă, deoarece 
ultimii dintre ei cad cam in jurul varstei de 13 ani. 
Atunci cănd dintii de laple cad devreme, copilul este 
mai expus probiernelor de vorbire şi necesită cheHu
ieli pentru tratament ortodontic. Important este sa 
obisnuiti copilul să se spele foarte bine pe dinti, 
inai'nte de culcare, deoarece, resturile alimentaie 
hrănesc bacteriile care alterează din~i. ' 

Unele suprafeţe dentare trebuie curăţate cu 
peria, altele necesită aţă de mătase. Periajul trebuie 
sa fie blănd. Periuţele de dinţi moi, cu peri de nylon 
mai groşi şi bine şlefuiţi, sunt cete mai bune. Ele tre
buie schimbate la fiecare" două luni, sau mai des. O 
spălare corectă a din~lor asigură o gură curată, fără 
carii şi fără boli ale gingiei, scutindu-vă de cheltuieli 
şi de durere. 

AlERG li LE AliMENTARE in special dacă exista un istoric 
famiial de alergie. 

Alergenii pot fi depistaţi prin 
păstrarea unei evidenţa atente a 
alimentelor mâncate şi a simp..: 
tomelor sau plin regim de probă, 
care elimină afimentele suspec
tale. Evita~ alergenul pe cât pasi-' 
bll. Aoest lucru este destul de difi
cil, deoarece multe alimente 
preparate conţin mici cantită~ din 
fiecare alergen: ouă, lapte, grâu 
etc. 

singuri o loţiune anti
celulită, astfel: puneţi intr-un 
borcan 700 mi alcool de 45", 
30 g fructe de ienupăr, 20 g 
trei fraţi pătaţi, 20 g 
creţifoară, 10 g salvie 'li 10 g 
flori de soc. Lăsaţi totul la 
macerat 2 săptămâni, apoi 
filtraţi amestecul şi turnaţi-1 
intr-un vas închis ermetic. 
Cu loţiunea obţinută faceţi 
un masaj blând al zonelor 
afectate, zilnic dupi fiecare 
du'l. Agitaţi preparatul 
înainte de fiecare utilizare. 

• ceaiul preparat din 
codiţe de cire~e (30 g cozi la 
1 litru de apă) sub formă de 
decoct se recomandă in 
infec111 renale, litiază biliară 'i renall, nefrită, uretrită. 

• dazlntoxicaraa orga
nismului se poate face 
printr-o alimentaţie echill· 
brată, mestecarea ali
mentelor in gură cit mai 
mult, eliminarea zilnică a 
materiilor fecale, consum de 
2-3 litri lichide pe zi (nu con
sumaţi lichide in timpul 
me119lor), o respiraţia corec-
tă. . 

Reacţiile alergice la alimente 
pot produce dureri abdominale, 
greaţă, vomă, diaree, astm, 
dureri de .cap, congestie nazală. 
urticarle (conglomerate de papule 
roşii, pruriginoase), infecţii are 
uredlii la copii şi chiar şoc anafi· 
lactic, o reacţie ameninţătoare de 
viaţă cu spasm bronşic. sufocale 
şi ilconştienţă. . 

Cele mai frecvente alergii ali
mentare sunt la ouă. grâu~ 
arahide, alune, mazăre, produse 
din soia, produse lactate etc. 

la copii, o aversiune faţă de 
un aliment nu este obligatoriu un 
capriciu şi trebuie luată în serios, 

Consultaţi imediat medicul 
dacă aveţi o erupţie alergică sau 
dificultăţi de respira~e. Injectarea 
imediată de epinefrină este trata
mentul de erecţie in cazurile 
severe. Antihistaminicele orale şi 
corticosteroizii ajută in controJul 
"""'iilor prelungite. 

ACTUALITĂJI MEDICALE 
S'I'BESOL PĂRINT.JLOB 

FAVORIZEAZA 
CONCEPEBEAFET~OB 

Stresul favorizează naşterea- unei fetiţe mai 
degrabă decit a unui băietel, se arată intr-<Jn studiu 
danez, publicat în Blitish Medical Joumal. 

tă un risc mai scăzut de apariţie a congestiilor cere
brale prin ischemie, adică blocajul arterelor. In 
schimb, dacă doza depăşeşte 15 pastile pe săp
tămînă, riscurile de congestie oerebrală plin hemor
agie (ruperea unui vas sanguin) se dublează. In 
cazul femeilor mai virstnice, care Suferă de 
hipertensiune, acest risc se poate chiar tripla, au 
demonstrat cercetătorii americani. .. .. 
SAVANTII SP~A SAJIOA'I'A 

PRODUCE IN CURAND 
IN LABORATOR SÂNGELE 

NECESAR TRANSFUZIILOR 

officinalis) sunt plante erbaoee, 
cu tulpina ramificată, tufoasă, 
înaltă de 20-70 cm. Florile sunt 
galben-portocalii sau galben
roşiatice. 

Pot fi culese proaspete din 
grădină şi imediat utilizate. Se 
culeg din luna iunie pană 1IJam. 
na târziu. 

Gălbenelele se recomandă 
In dischinezii biliare, ulcer gastric 
şi duodenal. dureri menstruale, 
enterocolite. De asemenea, au 

~~~':a~=~~= 
caţii alimentare. 

Ceaiul preparat din flori 
proaspete de gălbenele este 
adjuvant în infecţiile urinare. 
Gălbenelele nu trebuie fierte, d 
doar infuzate: 1 lingulită cu văd 
se adaugă in 250 mi' apă. Se 
beau 4 căni de ceai pe zi. 

Din galbenj!le se poate 
prepara o alifie, care are lntre
buinţări in: contuzii, entorse, 
varice, flebite, ulcere vericoase, 
hemoroizi, plăgi zdrobite etc. 

[!U'UITllTf.DE'eONTI{Ol~~ 
ţ;;.·":-·'. ·:"; ··•. PROST'11TE11 , ;;'frlf)':;c>~~~ 
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Mai multe studii precedente au arătat că 
numărul băieţilor concepuţi in perioade traumati
zante, cum ar fi după inundatii sau culremure, este 
mai mic. ·Potrivit ipotezei ăvansate de danezi, 
evenimentel'3 grave ale vieţii, cele care generează 
un stres afectiv major (un deoes, o boală gravă a 
unui apropiat, catastrofe naturale) pot reduce 
şansele de a concepe un băiat. Specialiştii nu 
cunosc lncă explicaţia acestui fenomen, dar pre
supun că ar putea fi vorba de schimbări implicite in 
activttatea sexuală, modificări h01monale în jurul 
perioadei in care a fost conceput copilul sau schim
barea calitătii spermei. 

O echipă intemalională de cercetători a reusit 
sa izoleze celulele afl8te 1a originea tuturor oe1ulelâr 
singelui, o descxiperire care ar putea duoe la posi
bilitatea producerii lor in laborator, penl!u transfuzii 
sau transplanturi de măduvă osoasă, se arată 
intr-<Jn artiool apărut în revista Scienoe, citată de 
I>J'P. Celulele respective, numite nediferentiata, au 
fost considerate inlotdeauna "sfîntul Graal al hema
tclogiei şi imunologiei", subliniază principalul autor 
al studiului, profesorul Cesare Peschle de la 
Institutul Superior de Sănătate din Roma. 

Pentru tratarea leucoreei şi 
trichomoniazei se recomandă 
spălăturile vaginale, de mai 
mu~e ori pe zi. dintre care una 
seara, înainte de culcare, cu 
infuzia din 2-3 linguri flori de găl
benele la 1 \de apă clocotită. 

Conjunctivijele şi blefari1ele 
se pol trata cu tinctură de gă~ 
ben ele, preparată astfel: 20 g 
flori se lasa la maoerat B-1 o zile 
In 100 mi alcool, după care se 
strecoară. Cu 10 g tindură dilu
ată In 100 mi apă fiartă si răcită 
se aplică comprese 1ocalâ.' 

Orace barbat care a din timp această crestere 
împlinit 45 de ani trebuie să este nevoie de un co~trol 
se gândească 'i la sănă
tatea prostatei, deoarece 
începând"cu această vârstă: 
există un risc' crescut ca 
această glandă să crească 
in volum. Pentru a depista 

medical anual, care constă 
din triada: ecografie pelvi

abdominală, tUf&U rectal 'i 
depistarea P.S.A.-ului din 
sânge. 

ASPiRINA ES'I'E BENEnCĂ 
ÎN DOZE MICI1 DAR PEVINE 
PERICOLQAS.fl QAC4 ESTJ 
FOLOSITA FARA MASURA 

'Aspirina, în doză mică, reduce riscul apariţiei 
unui anume tip de congestii cerebrale la femei, dar 
poate provoca anele, dacă dozele devin prea mari, 
se arată intr-un studiu apărut in revista Asociatiei 
americane de cardiologie. Femeile·care iau pina' la 
şase comprimale de aspirină pe săptărnlnă prezin-

Aceste oelule, aeate de măduva osoasă, sint 
singurele care deţin două capacităţi: de a se trans
forma In oricare dintre celulele sîngelui (globule 
roşii sau albe, limfă) şi de a produce noi celule ne-· 
diferen~ate. Problema este că sunt foi1rte puţine -
una la o sută de mii de celule din măduva osoasă -
şi sunt foarte dificil de distins intra celelalte. 
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CASĂ, SCUMPi CASA! 
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1 Pentru llâveâ acoperis deasupra eapulua, tinerit; 
' 1 . . ..•• •> 

:~ , eăstitoriti mai tJOf apela doar 1~ mama•soaer41};,:: 
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Un provEI'b spune că .in viata j sunt in te sate cu oferte de obtii toate avizele! 
trebuie să-ţi faci o casă, să locuinţe (case ori apar1amente). . Dar asta se întâmpla in 1998. 
sădeşti un pom, şi să ai un copil'. Preţurile, aşa după cum se ştie, In 1999 nu s-au mai acordat 
Dacă lucruile par a fi mai uşoare in mărci germane. O garsonieră aedite avantajoase tinerila' căsă
pentru partea de final a proverbu- confort III nu o iei sub 34 mii de toriti deoarece şi-a băgat 
lui, p~ntru inceputul acestuia mărci! Adică vreo 30 de milioane. Gu~ernul coada infiintand 
lucrunle stau taman pe dos. Apartamentul cu două camere Agentia Natională a Loetintel 

Să luăm spre exemplu nişte costă (12-15 mn de mărci), tn lei • . . · . 1 · or. 
proaspeţi inSunlţei,- cu sa Iar cam 100 de milioane. _ Pană ~10 toate ~ne ŞI ~moase, 
amândoi, fără acoperiş deasupra Ce faoe statul pentru a-i ajuta 11Uf1181 că Agenţia cu pnana nu a 
capului dar (caz fericit) banii de la pe tinerii ~- Ei bine, statul, dat un s~nţ tinerilor căsătoriţi! 
nuntă în portofel. Asta, in cazul in fc1cea pentru că acum nu mai Mottvul: t~că se mat caută o 
care nu s-au certat cuscrii şi s-au face nimic. Mai precis până la bancă care să dorească să asi-
împărţit ei aJ darul, in funcţie de finele anului 1998, se acordau gure susţinerea financiară a 
cât şi ce au pus la realizarea tinerilor etsătoriţi credite pentru . Agenţiei! Deocamdată nu s~a 
fericitului evenimenL Dar, hai să cumpărarea sau construirea de găsit! Şi nici nu sunt speranţe 
zicem că nu s-au cer1at iar dacă locuinţe. pănă la sfârşitul anului! 
s-au oartat poate s-or fi lmpăcat Dobânda era de 15%. Din Aşă că, găndul tinerilor 
la un pahar de tărie. 4, 7 miliarde de lei căi a primit 'msurăţei de a locui singuri, este 

Ei, bine, copiii va să stea sir>- CEC-ul Arad, s-au dat 1, 7 mi- de fapt un vis frumos care se va 
guri. Cu tot cu bann câştiga~ la llarde pentru cumpărarea. de implini la sfântul aşteaptă. 
nuntă, dispun de 10-15 milioane locuinte. T1ei miliarde s-au retur- Solutia, :hai la rnarna-soaaă! Mai 
pentru că IHIU făcut nuntă mare nat înSă la Bururesti pentru că nu 
iar invitaţii n-au fost aşa de s-au prea inghesUit tinerii sc1:-şi 0 ceartă, mai un scandal, suporţi 
slobozi la buzunar. construiască locuinţă. Nu pentru că doar nu o să laşi pe drumuri 

Şi iau insuraţeii .. presa. că r>-ar fi vrut. dar de unde bani copilul ce-i pe drum ... 
Anunţurile de mica publicitate să-~ cumperi loc de casă şi să niCOLAE OPI{Efl" 

"1,1~ S(;J~Nii NI~ J)J~I)ICiill 
J)I~·Jl-N'rlll~(;tJJ .. PlJIIJ..I(;tJJ .. lJI" 

un 
una explozivă, formaţia Valahia 
a devenit incontestabil trupa 
dance cu cea mai mare priză aa 
publicul românesc. Hiturlle 
acestei veri le aparţin, la fel fi 
Inimile admlratoarelor de pe 
malul mării fi nu numai. 

Dabulând la Inceputul acas-

... interviu cu COSTI de la Valahia 
' tui an cu piesa "Banii şi fetele", 

cei tr.ei de la Valahia sunt o 
trupă care, mai mult ca sigur, 
are multe de spus. liderul 
Valahiei, Costi, """' aconlal un 
scurt interviu pe care vl-1 

1 
prezentăm in cele ce urmează. 

· - Costi. cum te-ai gândit să 
infiin1a<i o trupă dance? 

- Am dorit să acopăr o zonă 
lileril, neexplorată încă in dance
uf romanesc . .Pfesele noastre, 
după cum probabU şti. au texte 
aprinse. oarecum erotice. iar linia 
melodica este una cu influenţe 
latine. 

- Intr-un Interval da timp 
foarla scurt aţi reu~ să atrageţi 
atenţia asupra voastră. Cum 
crezi că aţi reuşit ? Există trupe 
care -Încearcă asta d8 anf de 
zile. 

- Probabil, datorită facturii 

pteselor noastre. ,.Banii ~i fetele" 
este o piesă al cărei text are un 
mesaj, cred eu, evident. o bucată 
de realitate. Mufţî dintre cei care 
au ascultat-o, s-au regisit in ea. 
Muzica noastra are o atmosleril 
pe care tinerii de astăzi o caută. 

- in toate concertele voas-- . 
Ira la care am asista~ publicul 
ia foc. De ca salntiimplă asta? 

- Pe scenă ne dedicăm 
de-a-ntregul celor din faţa noastră. 
Eu personal consider pubticul un 
membru al formatiet. Caut să-i· 
impnc căi mai mutt Pe cei din sală 
in ceea ce facem noi pe scenă. 
Comunicarea cu cel care ascultă 
muzica pe care o fac trebuie să fie 
maximă. Astfel se crează o legă
tură care nu poate da greş. 
Publicul trebuie intotdeauna 
respectai. . 

JIEFfUI TQDOSE 

La Uni.ve:rsitatea lATE din Szeged 

fiRĂDEfiHCfi LOMIHITfi )IVO 
• • 

fi IHTRfiT PRIHTRE PRIMII 
- Luminiţa Jlvu, pentru 

inceput cred c-ar fi bine si 
incepem cu o prezentare ••. 

- Da. mă numesc Luminita 
Jivu, sunt nâscută pe 2'5 
octombrie, zodia.- Scorpion, 
1978. Am terminat Liceul 
Teoretic .Elena Ghiba Sirta", 
secţia bilingvă (engleză
franceză), promotia1999. In 
1994 eram in clasa a IX-a 
cănd s-a făcut un fel de testare 
de către Project Harmony, In 
urma căreia s-au ales 17 
Hceeni care au plecat in 
America. Atunci am vizitat un 
număr de sase orase, dintre 
care am'intesc ' Detroit, 
Washington D.C., Boston etc. 
fiind de fapt primul meu contact 
cu America. de aici trăgandu
mi-se pasiunea pentru tot ce 
înseamnă America ... 

- Bun. Acum te intrerup 
ca s-o luăm mal sistematic. 
Recent. ai fost admisă si 
W'mezl cursurile un~i uni
versităţi americane din tln
garia. Cum ai ajuns acolo? 

- Dintotdeauna, după cum 
am spus, mi-am dorit să urmez 
cursurile unei universităti ame
ricane. Pentru asta am dat o 
serie de teste cum a fost şi les-

lui .. TOEFL" de la Cluj. După 
care, in 1998, am aflat de 
Universitatea din Szeged -
Ungaria, care mi s-a părut cea 
mai potrivită pentru mine din 
mai multe motive: un 
invătământ in totalitate in limba 

. engleză, profilul .americanis
tică" - axat in totalitate pe cul
tură, literatură. istorie. ameri
cană - şi. bineinţeles, distanţa 
de circa 100 km de Arad (n. r. 
-distanţa până la Szeged). 

- Când şi din ce a con-
stat examenul? 

- In iunie. cu o zi inainte şi 
cu o zi după bac(!) am sus~nut 
două probe scris si oral din . 
gramatică, engleză Şi pe scurt, 
istorie şi literatură americană. 
Am intrat. printre primii pentru 
că la proba orală am obţinut 
maximum de puncte (15 din 15 
posibile, singurul .caz"- n. n.). 

- Care crui c-au fost 
atlu-urile ţale? 

- Consider c-am avut 
avantaj faţă de ceilalţi candida~ 
datorită legăturilor mele ante
rioare cu America. Astfel, in 
1996, eu am fost. timp de 2 
luni, la cursurile liceului .Miii 
River Union High" din RuHand 
Vermont 

-Tocmai de cunllnd te-al 
intors din Ungaria. 

- In 18 august, 1999,. s-a 
organizat la Szeged, timp de o 
săptămană, tabăra bobocilor, 
toţi studen~i anului L Pot spune 
că a fost un lucru original şi 
interesant acomodându-ne si 
cu oraşuL Dar despre asta 

. intenţionez să povestesc mai 
pe larg cu o altă ocazie pe care 
am înţeles că mkl acorda~. 

- Luminiţa, ce ne mai poţi 
spune despre Universitate? 

- Universitatea poate fi şi 
pentru altii o rampă de lansare, 
ea fiind infrăţită cu o 
Universitate din America, 
existând posibilitatea unor 
transferuri, schimburi etc. 

- De unde provin ceilalţi 
studenţi? 

- Sunt de peste tot, din 
Cipru, Grecia, India, Japonia ... 

- Nu ne-al spus cât timp 
durează studiile fi cara este 
finalitatea? 

- Studiile universitare 
durează 5 ani iar la absolvire o 
să primim diplomă de ameri
canistică şi pedagogie. 

A consemnat 

COSJotln ~IF 

DIN BUGETUL ·DJTS,-TINERETUL 
ti.:r;~;··PRIMEŞTE 7 LA SUTĂ :_,;~::Ir:~.;l 
·Poate einter!isarit ·ii.;· stTuîcă din Totâiuî "'"":"tilceeăCă ii'MV.is!e.ilrciiecteleîlniiiiu. dâmîîul 
bugetului anual acordat DireCţiei Judeţeane pen- Adrian Tămas, direetor adjunct la DJTS Arad, 
tru tineret şi sport (DJTS) Arad, secţia de tineret ne-a dat câteva exemple: seminar (pe tema 
primeşte doar 71a sulă, restul revenind sportului. democratizării societăţii romaneşil), tabăra pentru 
Mai departe, acest ... 7 la sulă e împărţit astfel: practicarea sportului de iarnă şi acordarea primu-
80 la sută se alocă pentru acţiunile O.N.G. de şi lui ajutor, largul forţelor de muncă etc. 
pentru tineret, 20 la sută revenind proiectelor pro- De un real folos pentru tineri ar putea fi oan
prii DJTS, biroului INFOTIN şi diverselor cheltuieli Irul de informare si documentare- INFOTIN- din 
aferente. cadrul DJTS Arad, coordonat de Florin M"' şi 

în cursul anului trecut au existat 6 programe Alina Negrilă. 
in care O.N.G.-urile trebuia să se incadreze per>- De remarcat este şi faptul că in timpul anului 
Iru a putea solicita fonduri. Acţiunile se căştigau trecut la sectiile DJTS lmpreună cu cele 
de către o anumită organizaţie In unna unei lici- aparţinând O.N.G. au participat un număr de 
ta~i. Dintre programele existente amintim e ed~>- circa 4.500 tineri. Totul s-a petrecut sub un buget 
ca~e cutturak:ivică, educa~e ecologică, educaţie anual de 265 m~ioane lei. 
alternativă etc. C.T. 
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~ .. Coltul .·· 
SPONSORIZAt DE MAGAZINUL DIG STAR 

PE HUL BEVOLOTIEI NI. 24, LA PODGORII 
Răspunde~ corect la Intrebarea dln talonul cohcursulul Şi 

puteţi intra in posesia pretnmor .BIG STAR•. Scrisorile cu 
răspunsul corect le aşteptăm pe adresa B~dul Revoluţiei nr. 81, 

Tineret- ADEVARUL, pentru concursul .BIG STAR". 
scrisorile voastre în perioada 1-15 septembrie a.c.. 

NOI ÎNTREBĂM, 
~ 

VOI RASPUNDETI! 

SPEED PARTNER SRL, unic 
distribuHor '' produselor PURI
MA-UNGARIA (concentrate, 
premixuri. furaje) vinde EN 
GROS şi EN DETA!L la sediul 

din Nădlac, str. Mărăsesti 
61. dar şt hrariă pentru eailu 
pisici EAGLE (SUA). 

lnf<nmatii 094631 008 sau la 

u 
· Apucati-vă şi scrieţi părerea 

voastră sub generiaJI: Noi între-
băm, voi răspundeţil Firma 
SPEED PARTNER va premia 
cel mai bun răspuns. întrebarea 

· este ~De ce sa sinucid tot mai 
mu~i tineri?". Scrieţi pe adresa 
11-dul Revoluţiei nr. 81, pentru 
_Noi întrebăm, voi răspundfoli". 

A VEHIT VREMEA SĂ PARTICIPI ŞI 
TO LA SOOL .. FITI CO OCHII PE HOl" 

1 ··~-------------

pe care 
nil fiecare noi le are, sun-

. te~ un personaj extraordinar, tre
buie să dovediti acest lucru Cel 
mai tare seu de pe-aia vă .:m... 
şansa să intraţi poate chiar in 
Cartea Recordurilor. Poate 
v-a~ apucat de căntat, sau aţi 
ajuns la un record de kilograme, 
vă ocupaţi de paranormal, pur şi 
simplu spune~ haios glumele pe 
care le auziti etc. Nu ezitati sâ 
ne contacta~. ziarul .Adevăn.r 
inaugurează o rubrică specială 
pentru tot felul de ciudăţeni, iar 
realizatorul şoului .fi\1 cu oc:hU 
pe noi" vă invită la TV Arad In 
fiacare zi de joi. lăsaţi modestia 

1 1 ' AŞi, iepjirrii 
scrisorile voastre pe adresa 
redacţiei, 11-dul Revoluţiei nr • 
81 pentru .Fiţi cu ochii pe 
noi" sau la telefon 092703591. 
Dacă deţineţi colecţii ciudate, 
mişca~ obiecte cu privirea, exe
cutati repede calcule compli
cate,' scrieti cu picioarele. turnati 
cu nasul, 'urechile etc .. sunteV 
foarte gras (sau slab). Sau pur şi 
simplu aveţi ceva de spus in 
şoul nostru. Cele mai intere
sante cazuri vor fi premiate In 
JlOUil serie .Fiţi cu ochii pe nor 
din luna octombrie. Pot să ne 
scrie şi familiile nevoiaşe. care 
au newie <!& ajutor, pentru că 

şoul .Fiţi cu ochii pe noi" 
încearcă să vă rezolve toate 
problemele ce vă apasă. Pot să 
ne contacteze şi cei care deţiri 
pe casete video faze hazlii ~ 
Iru a intra in rubrica .Faza săp
tămânii". Numai şoul .Fiţi cu 
ochii pe noi" te poate ţine la 
curent cu tot ce se petrece in 
jurul tău. Scrie-ne pe adresa 8-
dul Revoluţiei nr. 81, ziarul 
uAdevărul", pent~u .Fiţi cu 
oc:hll pe noi". 

Jn scrisoare precizaţi 
numele, adresa şi telefonul 
dumneavoastră ! 

S.GHIWI 

'·:, 
. ~ :..:. __ ::;;:~-'~ ·.?~-.~ .<:;:;;' "•1<.:..-

poeţilor ~~- ·-1 
Ai pană in 3(}-de ani? AJ ...... ~. -'. -~ 

scris o poezie? .Adevărul" ·~ 
Tineret iti oferă un colt, al tău, :--· 
unde să-V poţi publi<;a Şi tu ver- .- • 
surile. 

CREATIV· 1 '-<<.'-"~ 
In van te-am căutat 
printre foi, ;;:~ .. ".i 
prin amintiri. . · · -~1 

. :lisR~us~:n ;~~ '1 ~~-.:~~~'·.-, 
'~:''···~-~ 

ne va dezlega de miilciună. ::::unei n-am aripi - -"'. ' .--~=.0...-
şi-n chinuitul meu dor · ' · .;;,.; ' 
mă tarăsc 

dJ!;~~~~:'in • -~.::~1 
--- ,_.,, 

In destrămare, · 
~ printre foi, prin amintiri ..• ~-

De sus. 
Iisus 
mă-ndeamnă la visare 
pacea m~aşteme 
(şi) un lăcas pentru uitare. . 

... Dar, daca--i veni, 
un Rai ti-as ctădi , 
din verSuri'atbe, . ~ 
aici 

.-.... ,. .. 

pe-ndureratul suport al 
iubiri. 

A.D.·ARAD 
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• Orasul in care s-a disputat sâm
bătă seara, meciul dintre primele 
reprezentative de fotbal ale Slovaciei şi 
României, Bratislava. e aproape cât 
Timişoara, poate ceva mai mare. De 
fapt, Bratislava e însăşi capitala 
Slovaciei. Se află la doar 1 O km de 
vama cu Ungaria. • Stadionul unde s-a 
desfăşurat partida aparţine celui mai 
titrat club din oras, Slovan Bratislava. 
Are Mn peste 20' de mii de locuri, însă 
cum gazdele sunt interesate mai mult 
de hochei, jocul a fost urmărit de doar 
8000 de oameni. Ca şi România, nici 
Slovacia nu a intrat in NATO. Acest 
lucru s-a văzut cl8r la iesirea din 
Ungaria. După ce am parcurs sute de 
kilometri pe autostradă, am trecut in 
Slovacia şi am intâln~ aceeaşi mizerie 
ca pe la noi. Diferenţa a fost enormă şi 
nu trebuie să ne întrebăm sau să ne 
mirăm de ce Ungaria are alt statut in 
lume. Şi pentru a anticipa_ viitorul, 
maghiarii s-au apucat să construiască 
o vamă nouă, langă cea cu Slovacia, 
pentru a se intra in vest prin porţiuni 
mai curate. Probabil, in curând, slovacii 
Vor intra in Ungaria cu chemare, însă 
prin vechea vamă. Ce ti-e si cu ăstia de 
la NATO. ·Ultimul meci oficial disputat· 
de reprezentativa de fotbal a României, 
la Bratislava, a avut loc acum 16 ani, 

adică in toon\na anului 1983. Atunci, 
românii au jucat un meci decisiv cu 
Cehoslovacia, pentru EURO' 84. Cu 
Lucescu si Rădulescu la timonă, 

·echipa naţiOnală a avut nevoie de un 
punct pentru calificare, pe care 1-a şi 
ob~nut SCQflJI final fiind 1-1, golul nos
tru fiind inscris de Gheorghiţă Geolgău. 
Acum, Bratislava a purtat iarăşi noroc 
.trioolorilor", acest 5-1 fiind si oea mai 
mare diferenţă de scor in istoria par
tidelor directe. • S-a făcut un pas mare, 
dar nu decisiv, pentru că urmează, 
mâine, jocul cu Portugalia, unul 
deosebit de important. Românii nu au 
voie să piardă, însă o victorie ori un 
egal TI duc pe aceştia la .europene", pe 
cănd portughe~i vor juca un meci de 
baraj. Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu 
noi, dacă pierdem. * Chiar dacă ştiam 
că .tricolorii" sunt mai valorosi, aveam 
temeri. Un meci poate fi căşiÎgat şi de 
echipa mai modestă. Ne-am temut 
puţin de arbitrul Graziano Cesari. il 
ştiam pe italian un adept al jocului băr
bătesc, el nesanc~onând chiar orice 
duel. Imediat am socotit si am ajuns la 
conduzia că slovacii suni favorizati din 
acest puncl de vedere. Degeaba insă, 
pentru că .tricolorii" nu le-au dat gazde
lor posibilftatea de a se impune la cap~ 
toiul forţă. Cu o apărare bine condusă 

de Gh. Popescu (cu excepţia de la faza 
golului slovac) şi un mijloc extrem de 
laborios, românii au evitat duelurile 
corp la corp şi s-au impus printr-un joc 
combinativ, alternant, în repriza 
secundă Cu precădere, cu contra
atacuri udgătoare. Aşa s-a întâmplat la 
ultimele două goluri înscrise de Viorel 
Moldovan. • Incredibil, dar adevăra~ cu 
45 de minute inaintea meciului, in tri
bunele stadionului .Siovan" nu erau 
mai mutt de 1 000 de oameni. Nu am 
fost departe de a crede că şi pe la 
Bragadiru ori Stâlpeni se adună atâ~a 
oameni, dacă echipa locală joacă un 
baraj de promovare in .B". • Tot atunci, 
s-au auzit şi primele scandări ale 
galeriei: .România, România, 
România!" se striga din sectorul rezer
vat suporteriloc din ţara noastră. Erau, 
deja, 200 de români in tribune. Până să 
·incea~ meciul au mai venit aproxima
tiv încă atăţia • Pe lângă gafa de la 
golul slovacilor, atunci cănd Filipescu şi 
Gh. Popescu -au ieşit greşft la ofsaid, o 
singură problemă a avut dispozitivul 
apărării gândilă de Piţurcă, rezolvată 
imediat, pe parcursul a vreo trei minute. 
Pe banda stângă, acolo unde trebuia 
să fie Nanu, a jucat Filipescu, până 
acum .stoper". lulian s-a călcat p~n pe 
.bătături" cu omul nostru de marcaj, 

Clobotariu si a apărut imedia~ o deban
dadă pe ai:ea parte. S-au luat măsuri 
de stopare a atacurilor slovace, însă in 
min. 22 s-a întâmplat să nu iasă o ... 
iesire la ufsaid, cu Filipescu in prim 
plan. Nu prea avea el ce căuta in 
mijlocul apărării şi a venft golul. Fotbalul 
grEJ$eala aşteaptă ... • Dacă, de exem
plu, pe .Ghencea", in meciul România
Ungaria, porţiunea care înconjoară 
gazonul era .impănzită" de reclame, 
acestea fiind sufietul oorTlefţUIUi, la sta
dionul .Siovan" au fost doar câteva 
.pancarde" lipfte pe lemn, printre aces
tea apărând şi singura reclamă 
românească. a celor de la .ASIROM". 
• Organizatorii au băgat in sperieţi 
suporterii români, imediat (lupă meci, 
cănd s-a anunta~ la statiile de amplifi
care, că galeria trebuie Să rămână pe 
loc 15-20 de minute. Oare, de ce. s-au 
intrebat suporterii .tricolorilor". Pă~m ca 
şi in Ungaria - intreba un clujean. Nu a 
fost însă cazul, gazdele fiind amabila. • 
Vine acum, partida cu Portugalia, una 
deosebit de importantă. Din nou, 
Piturcă nu are voie să piardă. Joacă, 
iarăsi, cu sabia lui Damocles deasupra 
capului. Prima dată a evrtat-o, ce va 
face a doua oară? Aceasta este intre--.>il-..:b;,-·-

barea. 

Un ochi râde, altul plânge . "ane dă 111Gi sus. ca la ziua 11t01Ni" 
•. .,.-

+ UTA a forţat exact atăt că! a avut 
nevoie pentru a învinge Chimica din 
Tâmăveni. Jucătorii arădeni şi-au asigurat 
un avantaj liniştitor de două goluri încă din 
prima repriză. + La final, echipa a salutat 
publicul de la ambele tribune, semn că, 
mica divergenţă dintre părţi s-a aplanat. + 
Dacă un ochi ai jucătorilor a răs după victo
ria de sâmbătă, oelălaK a plâns la aflarea 
hotărărilor d-lui Gandolfi, cu privire la prima 
de obiectiv a sezonului trecut, neincasată 
până acum. • Chiar dacli s-au declarat 
extrem de nemuttumiti de decizia italienilor, 
fotb81iştii UTA-el trebuie să treacli peste 
aoest moment şi să "" conoentreze pentru 
dificilul examen de la Timisoara, ru UMT. • 
Revenind la jocul ru echiPa, din Tămăveni, 
trebuie să subliniem evolutia lui Găman, 
Botiş şi Diaconescu. • Tri1bucurătoare 
revenirea de formă a lui Căli-Gol, care 

sperăm să o tină tot asa. ledu a fost marele 
ghinionist, ratand cate'va situatii rarisme. • 
Plictisit de apatia jocului (căte'va minute in 
ambele reprize), un spectator a slrigat: .Să 
Intre dl. ortoped Todea", urtand că acesta 
era suspendat pentru patru .galbene".+ Să 
salutăm prezenţa unei micuţe galerii a 
echipei din Tâmăveni, care şi-a Incurajat 
sportiv favoriţii. • După debuturile ju
A. Drăgan şi lanu in echipa de seniori a 
UT A-ei, aşteptăm şi apa~ile lui Mărgi1ean 
şi Huţan printre cei mari. + De-acum toate 
gândurile noastre se îndreaptă spre Bega, 
pentru că sâmbătă la UMT, arădenii pot 
mânca o pâine bună. Mai ales că băietii lui 
Costică Rădulescu vor fi spiona~ de trimişii 
lui Rubinacci, in jocul de Cupa României, 
de la Pecice. Inca de m baftă băieti. 

DAH!a souoon 
--..: .. --.. -~-·· 
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e Studen~i de la Universitatea 
.VIJ!iie Gokiş" s-au chilUit serios pen
lru a depăşi arrbiţbasa şi expe1 i ilellta

ta echipă din Zl~tna. • Chiar dacă 
pasele au mers dastul de bine, cea 
decisivă nici in ruptul capului nu le-a 
ieşit jucăto<iior arădeni.e Nu lnţelegem 
de ce a fost bţală ntroducerea in 4>fă 
a lui .Aldea, nerefăcut după o acei
dentare. De fap~ el a şi fost inlocu~ 
rupă doar 21 de mrute. • Interesant. 
de pe banca de rezerve a gazd-. 
ambi antrenori au dat indicaţii. precum 
doi .principali". Pănă la unnă, .u· a 
căştigat, chiar dacă succesul a ven~ 
urmare a unui penalty.ciudat.e La 
meciurffe de pe .Motorul" e un deliciu 
să stai în spalele bărci leiY1ice univer
sitare. Numai din perle ili poţi face o 
nbică de ziar. latl c:ătev.i de ie doare 

rrinlea ...... Eli. ls ultimele tale clipe 
In vest, mă Moldova, ma: .. ", Derrian 
către mijlocaşul Chetronie, la o 
geşeaiă a acesttia. • ,,Aici n cine dă 
mai sus, ca la ziua recoftel", ~ 
sorul exasperat de mingie aeriene. • 
.Lui Aklea n dăm carnetu să se pri
vatizeze la fostele lAs-uri", tot M. 
Demian supărat pe reaccidentarea stu
dentului său. • in echipa minieră a 
8\IOkJal şi rigerianul Erik Chad Mastui 
Ojek. Primul e num~le, apoi prenu
mele, denumirea tribului din care 
provine şi, in fine, porecla. Fără 
c;omentarii! • Etapa viitoare, studenţii 
de la • Vasile Goldiş" merg la 
Caransebeş cu dorinţa de a cuceri 
jllfrnele jllflCte .s1răile" în Divizia C. 

D. stiUDOI'I 

ÎNGER $1 DEMON 
• lnter Arad a demonstrat in parti- du-se steril in atac şi nesiguri în faza 

dadedumirică,disputatăîncornpania de apărare. Sesizâhd acest lucru, 
Cup<iomului din Abrud, că nu ştie să vicepreşedintele - jucălor al lnler-uiui, 
piardă cu demnitate. răzbunăndu-se Lazăr- a,luat decizia de a se echipa şi 
pentru neputinţa proprie pe nevinovaţii de a ma in teren pentru a-şi ajuta-mar 
jucători oaspe~ şi pe ,.aerieni" arbitri tinerii coecllpieri. Ca şi în alte rânduri a 
care au oficia! jocul. • Trebuie rnenţio- reuşit acest lucru, însaiild 5upem din 
nat că şi spectatori prezenţi la joc au lovitură liberă, reducănd scorul la 1-2 şi 
dat dovadă, in marea lor majoritate. de reaprinzând sperant,ele lnter-ului. 
iiJsă de lair-play" cvationând -- • • Surprinzător, după goi, Lazăr, acorn-

. dure, ameninţănd artitrii şi mai ales paniat de Şter incep intrările criminale 
incitandu~ pe jucători gazdă la acte 
reprobabile pe un teren de fotbal la adversar, injuriile la arbitri, ambii fiind 
~r. circ in toată regula, rar întâlnit trimişi la vestiare înainte de vremec. 
in lumea spatului rege. , A fost proba- Oricum, pentru actele din finalul par-
bll cel mai slab joc al lnler-ului de la tidei, lnter-ul riscă sa~uni drastice, 

· promovarea in Divizia c, in fata unei care pot agrava şi mai niult situa~a 
echipe, de ce să nu recunoaştem, 1· ~""'"'din care se allă ed1pa. Noi nu 
~ dar · · .~- • de fotbal am dori decât să se ajungă la liman .. ~. care IH' ·~· . 
• Din păcate, jucătorii gazdă nu au până..., va fi prea târziu. 

să închege mai nimic. doveOO- DfiCiflt 'I'ODUJ'fl 

MO 1 ORUL.IU 1 es 1 E PA'' IL.: . . -
'Y Nu mai este o surprizâ noua 

. -''"·· lnfrăngare de pe teren propriu a CPL-ulul, 
Tn fal_a .compostorilor" lui Torsin •• lem
narii făcând deja o obişnuinţă din · 

:.~ atternarea rezultatelor: eşec acasa, 
izbândă In deplasare. Acest lucru insă, 

"';.. . ..,.·~.·.~-~,·~.-~~ ... nu poate satisface visurile de mărire a 
_...,_,. __ - băietilor lui Adi lucac;i, care Tncetul cu 

incetul se pierdundeva pe la mijlocul 
clasament\Jiui. "' Copiii lui Feri nsza au 

-:~ .. ; ajuns la victoria cu numărul trei in acest 
campionat, Tn unna unul meci viu disputat 

. •·c. • impotriva Crişanei Sebis. Este adevărat 
insă că şi cuplul de amrul Hălrnăjan - Zau 
au fărut tot posibilul ca să tnlesnească 
misiunea gazdelor, prin acordarea unul 
penalty in ultimele minute de joc, respec-

. ffv· nesemnalizarea unei JX>Zilii clare de 

ofsaid, la primul goi marcat de V. Fritea. 
T Partidă sub...semnul echilibrului la 
Nădlac, unde VICtoria din localftate a ter
minat la egalftate meciul cu Tricoul Roşu. 
Gazdele pot invoca ratarea unui penalty 
prin lllădău şi evolu\ia de excepţie a por
tarului ..roşiilot", Szabo, cere prin reflexele 
sale Şi-a salvat echipa de la lnfrăngere. 
"'Podgoria a declanşat sâmbătă fiesta la 
Ghloroc, obtinănd prima victorie din acest 
campionat' impotriva .şolmilor• lui 
Brănişcan, care au păcătu~. din nou, la 
capitolul coocentrare In faza de finalizare. 
Nu este mai ~n adevărat însă, că gol
keeperul gazdelor, Duc, a lost considerat 
.salvatore delia patria", Interventiile sale in 
faţa atacanţftor adverşi fiind d8-a dreptul 

· uluitoare. lnoeputui a fost făcut, urmează 

,Y \ 

confirmarea, poate chiar din etapa 
viitoare in meciul cu Comera. T Joc 

~~::~~~ ::ş=~~~~ 
de golul de kilogramă inscris de liberoul 
Ceh. In rest .a plouar cu cartonaşe ga~ 
bene, nu mai puţin deopllnsă jocul pres
lat duminică de către cele două formatii 
se ridică mult peste nivelul diviziei D. T 
Liderul de necontestat ai seriei, Motorul 
Arad, nu are mamă nici tată, inscriind de 
cinci ori in poarta nou-promovatei, 
Gomera. Golgeteruf .motoriştilor" Anghel 
a mai .muşcat" de două ori, însă trupa 
.constructorilor· a dat o replică peste 
aşteptări. "' O altă forrna~e care a bifa! 
numărul 1 îl1 dreptul victoriilor este Dacia 
din Beliu, care se pare ca s-a mai cuminţit 

····~. 

; a Inceput să joace şi ceva lolba~ cu11- · 
cenii fiind primele victime ale noii menta
Ută~. "' Rezervele ..şomilor" pâruxitani ,au 
zburar până la Moneasa, pentru a lnfm
da şi mai mult o echipă Minerul care a 
preluat astfel ,lanterna roşie" a seriei. ·, 
Crisul se pare a se fi specializat in rem
iza: nu mai Mn de patru In acest campi
onat, adversarul său, Semiecana Maoea, 
fiind pentru a doua oară performera spec
taculosului scor de 3-3 in deplasare. "' 
Etapa viitoare programează printre a~ele • 
deja tradiţionalul duel Feieş contra Feieş, 
adică Sebiş contra lileu ŞI Tisza contra 
Motorul, sâmbătă pe stadionul .FZ:. De 
urmărit! 

ciiUH HHEIUE 

nu au apucat s se st1ng 
ecourile după frumoasa victorie a "trico
lorilor" la Bratislava, că un alt meci bate 
la uşă. captând din nou aten~a iubitorilor 
de sport din ţara noastră. Săptămâna in 
care am intrat va fi una de foc, asta din 
punct de. vedere al densităţii competiţi
ilor, atât intema~onale, căt şi interne, pe 
care le vom trece succint in revistă. 

• EURO 2000. Surprinzătoare etapa 
de sâmbătă, in grupa a 7-a, din care face 
parte şi reprezentativa noastră. Pentru 
noi a fost o surpriză deosebit de plăcută, 
atât prin proporţiile scorului, cat şi prin 
maniera de joc etalată de ,tricolori". 
Acest 5-1 de la Bratislava a făcut parcă 
uitat obsedantul 2-5 ·de l;t Kosice (e 
drept, contra Cehoslovaciei) administrat 
de o echipă decimată (cea a gazdelor de 
atunci). Dacă Hagi el comp. au realizat 
un rezultat normal, nu acelaşi lucru se 
poate spune despre lusitani, porniţi 
favoriţi in partida de la Baku. Dar, sur
priză, cei care au alergat după egalare, 
pe care au obţinut-o in minutele de pre
lungire, au fost coechipierii lui Figo. 
Azerii au trecut pe lângă o răsunătoare 
victorie, dar si acest 1~1 este o mare sur
priză. La fe'l ca scorul alb obţinut de 
Liechtenstein, pe teren propiu, in faţa 
Ungariei. E drept că ungurii nu mai au 
valoarea de pe vremea lui Puskas sau a 
lui Albert, dar nici o echipă de amatori, 
formată din chelneri şi funcţionari de 
bancă, precum gazdele, nu sunt. De 
aceea este frumos fotbalul, pentru că 
este imprevizibil. Mâine ne aşteaptă un 
meci important, cel cu portughezii, care 
s-au văzut detronaţi de la şefia grupei. 
• Tricolorii" pornesc totuşi favoriţi, dar 
cum este un meci de calific~re ne-ar fi 
suficient si un punct pentru a termina pe 
primul loC in grupă. A treia ·variantă nici 
nu o luăm in calcul! 

• Cupa României - Tuborg. Tot 
mâine se dispută o nouă rundă in corn-

· petiţia K.O., care este Cupa. Două 
echipe arădene au mai rămas in cursă. 
La Pecica, U. West Petrom, după ce a 
eliminat pe FC UTA, întâlneşte mâine 
UMT-ullui Costică Rădulescu. Pe terenul 
din Micălaca, Telecomul va incerca să 
elimine, după U. Cluj, o altă divizionară 
B, lnter Sibiu. Dacă vor accede in turul 
următor ambele echipe arădene din 
esalonul trei au sanse de a intalni o for
m'aţie de primă' divizie. Le dorim ca 
această sansă să nu-i ocolească. 

• Baschet - Divizia A masculin. Joi 
se dă startul intr-o nouă ediţie a campi
onatului Diviziei A la baschet masculin . 
Arădenii de la West Petrom, sub condu
cerea antrenorului sârb Dragan 
Petricevici, se vor deplasa la laşi, unde 
se desfăsoară primul turneu in care vor 
juca patrU meciuri, avându-i ca adversari 
pe ELBA Timişoara, Soced Bucureşti, 
CSU Ploiesti si Petrom Sibiu. Vrem să 
credem că 'debutul arădenilor va fi unul 
cu dreptul, pentru a le permite, la finele 
celor patru tumee, accesul, in premieră, 
in prima grupă valorică 1-8. Le dorim 
succes in a-şi depăşi condiţia de până 
acuin, adică de echipă din a doua jumă
tate a clasamentului. Suntem convinsi că 
West Petr<;>m Arad va scrie, in acest an, 
o frumoasă pagină in baschetul masculin 
românesc. 

• Baschet feminin - Cupa ICIM. 
Echipa campioană a ţării la baschet femi
nin, BC ICIM Arad, va organiza la finele 
acestei săptămâni, la Sala $porturilor, un 

'turneu dotat cu .Cupa ICIM", la care vor 
mai participa Hemofarm Vrşeţ 
(Iugoslavia), .u· Cluj şi Someşul Dej. Va 
fi o. bună ocazie pentru antrenorul 
George Mandache de a testa poten~alul 
echipei cu o săptămână inaintea unei noi 
editii de campionat, la finele căruia le 
dorim fetelor noastre să reediteze perfor
manţa de anul trecut, adică să-şi Inscrie 
in palmares incă un titlu de campioana. 

• Fotbal • Divizia B. Atentia iubito
·rilor de sport arădeni se va indrepta, 
sâmbătă, spre oraşul de pe Bega, unde 
FC UTA se va deplasa pentru meciul cu 
UMT. Ajunşi pe locul 4, cu +3 la .ade
văr'", .. alb-rosii"' vor încerca să recupereze 
startul pierdut şi să cocheteze cu poziţia 
de firunte a clasamentului. 

ALEX. CttEBELEQ 

-
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r.·s.c:ROMTEXTIL IMPEX s.r.l. 
ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

2900 ARAD - ROMÂNIA 
Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 

VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
DE CUSUT INDUSTRIALE. 

...... 
- .. 

Pentru comenzi ferme se asigură toată gama' de maşini, 
subansamble, accesorii şi piese de schimb. 

C:Va:-.~1.· 

·~ ... \ t" 
.-:\ .• 

··""' . . / .:t .. . 
·, ·. 

PUBUClTATE Marţi, 7 septembrie 1999 

''"'CEI'l mai''' 
~~einT~! 

AL CAZ 
COMPANY 
+ Transport persoane 
+ Transport marfă 
_. Remorcări 

TARIF: 1590 leUkm 
Angajăm: • taxime-

trl'ti cu maşină proprie 
cu si fără carte de 
munCă, in conditii avan-
tajoase. ' 

• 2 dispecere 

NON STOP: 
274000; 
274999· 

(c.b.) 

DISTRIBUITOR AL PRODUSELOR 

· · Primul nume in amenajarea 

.fl'_R i giPS_ -.··.·· -plăci di~n;:~:::~r .J/ -plafoane casetate 

~ pşreţi de compartimentare . 

.Ungaria 
~- .,.. .JAMINA CSORNA - ţiglă glazurată • 

:>RUPPE GLEINSTATTEN OSTERREICH , • blocuri ceramice 

-:>- • . ,- -

.--· 

··~ 

... 
·~ . -·~-~.·- ' 
<,:· .< 

Vii 
- membrane hidroizolatoare 

.•.· 

1 C.Ri\.'1 111 1' l""""'lco- ~o ~ccuoule 
i '(" Htl (><l'ill h;o /,\{)~Ce.; 'Iti< le 

Jl'rinaolo 20 •uc .. ndu w:aot:a.x.b;t 
'I:..rif: 7450 lul 30 du •ec.~n .. l"' 

Depozite:· 

. Gara CFR Tel: 270960 .. ,;. · · 

str. Poetului 95, tel: 243490 

str. Andrei Şaguna 83, tel. 285337 

cu bitum aditivat 

- carton asfaltat · 

' ·-· 

"( ',. -·- -

- _- . .:.-:' -

·--.-.c-':--d . -.··-..~ . 

• • '#' . ... 
-:-:<.'..!:·!" 

i V'ARiliTTOUR TRAVEL ~GENCY ·~ TOUR OPERATOR _'\. .·· · \' _r. ~/ ·--~c~~,~~ 
SUIIIA'n,·IIIE PE 1101 PRIMA DATA! . . .. • . ··.··· ~-~ 

S..C. SAGA PRODIMPEX S.R.L. 
Distribuitor al produselor KOBER ROIAC 

.. · In judetul ARAD 
cQ> KOBER ROLAC ... -

. Vă oferăEN-GROS de la depozitul situat în ARAD 
str. Mo~lor nr. J/a: 

~vopsele, emailuri, grunduri, lacuri nitro
celwozice, Durolac (lac parchet), diluanţi ·~;-< '·~· 'i,,; 

• sisteme industriale de protecţie poliuretanice, ... 
clor-canciuc epoxidice, atchid~melaminice. 

VOPSEI,Z LAVABU.E ŞI $EMII.AVIBJI·E . 
. • · · .. grund de imbibare pentru zidărie ' : 

·. • semilavabile pt. Interior: SINMAT ŞI 
. . . INTERMAT 

- Lavabile pt. Interior:ROLSTAR · r· · • 

• Lavabile pt. Interior-exterior:AQUALUX 
• Lavabile pt. Faţade colorate:DECORAL · , 
-Lava bile pt. Faţade albe:ACRILUX · · . · ·~ ·· · 

. NOU: La comenzi ferme de minim 2(două) tone 
se pot livra produsele nuanţate la culoarea dorită. 
• ·. Contactaţi-ne la tel: 057-283876 sau la 

tel/fax: 057-283892 
KOBER • VOPSEAUA PREFERATĂ! 

O DATĂ APLICATĂ, DE MII DE ORI 
SPĂLATĂ!· 

. ·' •... -- . 

....... ~. '.>. .. 

~ ' .,-- Î•··•·t~ 1 

~DlN~~ro::uc011BiftlPII . · .. ZBU.R .• A.ŢI P.R"'-'I.~N· .· ...... ~ ..... ~ .. -~.- . • -·· 1 

ZBOBUlllLB COMPANIIUIRAUS'1'BIAN AIBLINES,MALBV, UN ""'--- - )qo!JH'II"i 

=....,.mm;r~~ABEALTĂCOMPANIII BITTOUR ·. ··~' .. ,J"*l 
la pre~ aflate la ... cea mai 
· · · joasli altitudine ! · · ' 

GREOA CIRCUIT· 10 ZILE- 280USD; SPANIA-ANDORA-COASTA DE AZUR-NORDUL 
IT AUEI • 15 ZILE· 675USD; ORCUIT GRECIA· ITALIA- 15 ZILE • 650USD; 

l111i11/i1 1111i1i 1110/IEl/A • llllllA BAU 
INDIVIDUAL: transport avion · 

• . ,>· 

iiiliietlliii··~i1!51ii.iiiiitili· .;;·-,,~-lilftlili-~ii--_ -.-~.iii*iii"Ytiii::..·;;.Oil-~ii~~~?iii'rttiilî. ialllllitl}lii'"Z •. ili ..... llllliltai-li·lliirtiiliiii{·lil·. "·illl·filc:·,llifllit·fii.;""-:tr.,·:. · iio-s"i';::,-~-.;;;,-_.,..,:.:;:,'l<::;:·:-t~:.~<1z~::. J%:iii; ~,: ... ·~-----. - _ ____.._-.;;..,_· ----- --~ _ _ -- . ·. 
~----_,.__.___ ___ ----'-- --~-:>' ___ -_: _-:':::_ -~'-- ,., 
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Marti, 7 septembrie 1999 
• 

e SEIFURI 

eAPARATEDE 
• NUMĂRAT BANI 

e DETECTOARE DE 
BANCNOTE FALSE 

Încadrează prin concurs ioc:bifti. 
Conditii: - . 

e virsta maximă - 45 ani; . · 

e vechime in inuncă minim 5 ani; 

e să fie autorizaţi pentru centrale termice pe gaz; 

• stagiul militar satisfăcut; . 

e domiciliul stabil in municipiul Arad. ·· 

Informaţii suplimentare se pot obţine la 

sediul unităţii, biroul resurse umane, 

str. Eftimie Murgu nr. 5-7, Arad. 

PUBUCITATE 

l'IDUl DISTRIBUITO' l Dt"DE ··~" y 
~ · ·~?''Y i :•~•·• ·· ·.· ··.,~· • ·•;i'""if~ .. ·.·. ··.· .. ,.···· 

\b~Rp CJfRODysEiSH~rt~i: 
!l);-,,.",,,.';..,.. . ·""' ,, ,, ,!~.f.~ 't",,,_-___ ">,,,. -·-"''"'"'"""' ·'"'~'"~k'-.k' . > ·.··"'~~ 
Angajează pentru filiala Arad: 

* Director de vânzări 
• Agenţi de vânzare divizia Henkel 
• Agent de vânzări pentru distribu~e directă rută exte

rioară judeţ Arad 
Cerinţe: -domiciliul stabil in Arad 

-vârstă maximă 35 ani 
- disponibilitate pentru program prelungit 
- experienţă in domeniul vanzărilor 
- diploma universitară constituie un 'avan~j 
- permis de conducere categoria B 

Oferim:- salariu atractiv . • 
- posibilitatea dezvoltilrii unei cariere pe termen lung 

Persoanele Interesate sunt rugate să depună un 
C.V. tri o scrisoare de intenţie la adresa: 

Str. Şcolii, bloc. X34 sau fax 057-274.707. 
(5224311) 

Angajează: 
+ BANDZECHIS't 

+MUNCITORI PENTRU CROIT 
C:ONDJTih experienţA in domeniu 

Telefon: 250.505; 281.322. 
Arad, Str. UISului nr. 21. 

Vi. .. de 

(973853) 

Sămânţă grâu - certificată, tratată 

'i cu indici calitativi superior! .. ~·:,." ""' . 

~=~!!~~~~!!~~!:!:::~:::;::::~:e~lefon 287.691. 
S.C. Z'''' o-K' DAEWOO 
"FRANCKMAR" ~r~ AUTOMOJilE 
" ,:~- ARAD · ROMANIA 

~'··' 
' DEALER AUTORIZAT . ·.~ .. -~ 

-" •' Str. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179 

Vă oferă autoturisme din gama DAEWOO 
· în cele mai atractive conditii: 

' 
NUBIRA. LEGANZA. MATIZ, 
MUSOO, KORANDO, CIELO, 

TICO, DAMAS, LUBLIN, A VIA 
- Se pot cumpăra în rate ~1 leaslng cu avans de 20%. · 
... S~ asigură service ~n perioada de garanţie şi post garanţie. 
... D1spunem de serv1ce modern cu dotare de specialitate şi per-
sonal cu înaltă calificare. _ . · .. . . 

-~ ~- ;, ·. ' 

·.:_~.-;--· . 

Distribuitoare a 

produselor Colgate • 

Palmolive, Adesgo, 

Knorr;· a.,gajează 

agent comercial. 

Informaţii 

la telefon 
281.981.· 

(5224309) 

S.C. A•~ S.A. 
Anunţă organi

zarea unei licitaţii 
pentru închirierea 
de spaţii comerciale 
în pietele BAZAR 

' OBOR, POMPIE· 
RILOR în ziua de 
22.09.1999; la sediul 
societătii. 

Re~aţii ,1 ca
ietul de sarcini 
se pot obţine la 
sediul societăţii 
in perioada 17 .. 

21.09.1999, orala 
8,00.12.00. 

- (5224307) 

- --·) 

A.oEVĂRUL - Pagina 13 

ANUNTĂ • PLANUL DE ŞCOLARIZARE PE ANUL 1999-2000 
1. Asistent mediCii! generalist - 50 locuri 
2. Asistent medical ocrotire- 25 locuri 
3. Asistent medical generalist teologica-sanitar- 25 locuri 
Inscrieri zilnic la secretariatul şcolii (Calea Victoriei nr. 1-3), 

între orele 8-15. . 
Inscrierile au loc pAnă in data de 20.09.1999. (

973874
) 

ANIVERSĂRI a 
La aniversare. pentru 

GALIA ANICA, 
din 

~~~~~.(s~J4~jlefon 094.-

Vând apartament 2 camere, 
zona 300. Telefon 259941. 
(26423) 

vand (schimb) 2 aparta
mente, ultracentrale. Telefon 
285771, orele 9-17. (26239) 

Vând sau fnchiriez termen 
-lung, apartament 2 camere, con
fort 1, zona 300, etaj N. Telefon 
266807. (26975) 

Vând apartament 2 camere, 
Alfa (parter), 13.000 OM. 
Telefon 249806. (27003) -

Vând garsonieră Vând apartament 2 .camere,· 
Micălaca. Informatii telefon in Alfa, bloc 19, se. A, ap. tS. 
092.703.126. (26767)' Telefon 263736. (26759) 

Vând garsonieră confort 1, · Vând urgent apartament 2 
aranjată modem, Micălaca 300, camere, ultracentral. Telefon 
parter, telefon. satelij etc; pret 211792. (26400) 
10.900 OM. Telefon 412275: Ocazie! Vând apartament 2 
(26439) camere, parter, Micălaca 500, 

Vând urgent garsonieră con- 12.600 OM. Telefon 279718; 
fort 11 t 1 t B · bl 613 092.356.014. (27064) 

' e · · s r. eluş, · ' Vând apartament 2 camere, 
ap. 20, 6.600 OM, ocupabilă 

1 
"'~"'" (26894) · !3râdişte; 10.800 OM. Telefon 

Vând garsonieră confort\ str. 237048. (27066) 
Poetului, bloc P3, etaj 1. ap. 18. Vând apartament 2. camere, 
Telefon 272671. (27063) etaj 111, Vlaicu, bloc contorizat 

Vând apartament 0 cameră: Telefon 271897. (27057) 
rn casă, str. Iancu Jianu, nr. 7, Vând apartament 2 camere, 
ap. 9; Grădişte. (27071) Micălaca, parter; 13.200 OM 

Vând urgent apartament 1 · negociabil. Telefon 270834. 
cameră, total îmbunătăttt, elaj 11, (27154) 
preţ foarte avantajos:Telefoil .... Vând apartament 2 camere, 
257164. (27095) ·. etaj 11, zona 300 plus garat. 

Vând apartament 1 cameră, Telefon 219138. (27097) 
îmbunătătit, Micălaca, 11.000 · Vând apartament 2 camere, 
OM negociabil. Telefon 266392. · parter, cu balcon, Tmbunăiăţit, 
(27101) Micălaca. Te1efon 279124. 

Ocazie! Vănd garsonieră con- · (27102) 
fort 1. Micălaca, 6.000 OM. ·· vand la iireţ de ocazie, 
Telefon 270872. (27111) apartament 2 camere, deco-

Vând garsonieră confort 1, mandat, central. Telefon 
9.500 OM. Telefon 274960; 253326. (27111) 
263832. (27118) Vând apartament 2 camere, 

Vând garsonieră Prapor- decomandat, parchet, etaj 11, 
t 1 14 500 OM Ba nu Mărăcine. Telefon gescu, e. . . , nego-

ciabiL Telefon 250966, 256954. 250209. (27136) 
(27208) Vând apartament 2 ·camere, 

Vând (schimb) garsonieră. bloc cărămidă, etaj 1, Mioriţa. 
confort 1, gaz, vană, cablu, Telefon 255133. (27136) 
Alcatel, balcon inchis, linoleum, vand urgent apartament 2 
et III, Micălaca, _9,500 OM.· camere, preţ acceptabil, Calea 6 
Telefon 251163. Vânători bL V2, se. B; el111, ap. 

14. Telefon 222530, 277337, 
Arad. (27193) 

vand apartament 2 camere, 
cu îmbunătăţiri, in Micălaca. 

urgent apart:;;;;:;;:;t";- IT"'e"lell'fo,n!l2"6"25"6'8!1. ""~""'-.. 
camere,· uHracentral, decoman-
dat Telefon 094.776.723. 
(26162) 

Vând apartament central, 2 
ocupabil. Telefon 

222116; 048-721565. (26200) 
Ocazie! Vând apartament 2 

camere, Vlaicu. 9.500 OM. 
Telefon 270856. (26604) 

Vând• apariament Alfa, 2 
camere, confort 1, decomandat, 
uHrarJKlllem, amenajat complet 
telefon, satelit, balcon închis; 
17.500 OM negocabil. Telefon 
277832 după ora 17. (26769) 

vand apartament 2 camere, 
Alfa. Telefon 275336. (26868) 

Vând apartament 2 camere, 
aranjat stil occidental, mobi
lat, la cheie, str. Miron Costin 
et. III, preţ 45.000 OM, nego
ciabil. Telefon 094 122 434. 
(26991) . 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, bloc A15, parter, 
îmbunătăţit: 12.000 OM nego
ciabiL Telefon 237215. (26868) . 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Micălaca, etaj 4, 12.000 
OM. Telefoo 270856. (26604) 

Vând apartament central 
IAngă Triblillhl, pentru birou. 
Telefon 253366; 092.457.495. 
(26024) - • 

Vând urgent apartament 2 
camere, .la parter, lmbunătăţiri, 

Vând apartament 3 camere, 
str. 6 VânAtori. Telefon 259685. 
(25647) 

Vând 3 camere, decoman
date, et 1, Micălaca. Telefon 
262575. (27013) 

Ocazie ! Vând apartament 3 
camere, Alfa, etaj li, parchet, 
faianţă, gresie; 14.500 OM. 
Telefon 270856. (27154) 
· Vând apartament ultracentral 

·in casă, prin asociaţie, 3 
camere, dependinţe, garaj. 
Informam telefon 057 - 211804, 
280656: (25691) 

Vând apartament în casă, 3 
camere. -bucătărie, hol, şpais, 
anexe, str. Gelu, nr. 16. 
Informaţii telefon 216587, 
(26822) 

Vând apartament 3 camere, 
excepţional, UTA, 33.000 OM. 
Telefon 271089. (26090) 

Vând apartament 3 camere, 
etaj 1, Polivalentă, 34.000 OM. 
Telefon 249806. (27003) 

Vând apartament 3 camere,· 
confort 1, etaj 111. Cartier Alfa. 
Telefon 280455 sau 287913. 
(26668, 27019) 

Vând apartament 3 camere, 
. confort 1. Aurel Vlaicu. Telefon 

275569. (27054) 
(Contiii,Uar& ill pagina 14) r 
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,.. (Unna"' din pagina 13) 
Vând convenabil apartament 

3 camere, ultracentral. Telefon 
233098, orele 12-22. (27104) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, etaj Il, UTA. Telefon 
253326. (27111) 

Vând (schimb) apartament 3 
camere, confort 1. Telefon 
244810. (27130) 

Vând apartament 3 camere, 
zona 300, etaj 1. Telefon 250209. 
(27136) 

Vând apartament. 3 camere, 
confort 1, preţ negociabil. Telefon 
255133. (27136) 

Vând apartament 3 camere, 
zona Intim, et. il. · 
comuna 

Vând (schimb) apartament 4 
camere, Vlaicu, bloc Z28, etaj 
8/8, confort 1. Telefon 281215; 
094.873.047. {27138) 

Vând apartament 4 camere, 
decomandate, et. 1, bl. 715, 
Micălaca, aranjat occidental, cu 
faţa spre parc, preţ oonvenabil. 
Telefon 094 661 161, 266958. 
(26912) 

Vând (schimb) apartament 4 
camere, decomandate, confort 1, 
etaj III, Micălaca. Telefon 
265194; 094.206.662. (26673) 

Vând urgent apartament In 
asociatie, 4 camere, 220 mp, 
garaj, etaj 1, (Romanilor), 72.000 
OM. Telefon 249806. (27003) 

Vând apartament 4 camere, 
decomandate, îmbunătăţit, zona 
300, pe Malul Mureşului + garaj 
autoriza!.· Telefon 259891. 
(26628) 

Vând (schimb) apartament 4 
camere, Polivalentă, bl. 37, 
îmbunâtătit, 42.000 OM. Telefon 
222828, 002 874 804. (26910) 

VÂNZĂRI CASE III 
Vând casa una cameră, 

bucătărie mare, in Arad·Gai, 
preţ 11.500 OM. Telefon 
274848; 094.703.748. (26978) 

Vând (schimb cu apartament, 
auto), casă 5 camere, bucătărie, 
gaz, apă, curte, fără grădină, 
Aradul Nou; 38.000 OM, nego
ciabil. Telefon 281215; 094.-
873.047. (27138) . 

Vând (schimb cu apartament 
Arad), casă !n Galşa. Telefon 
094.705.620. (26097) 

Vând casă amenajată occi
dental, încălzire centrală, singur 
in curte, grădină, garaj; anexe, 
str. Petru Rareş, nr. 109, 
Grădişte, la ieşirea spre Oradea .. 
Telefon 057/254772. (26135) 

Vând 2 constructii, zona 
Grădişte, pe suprafaţă de 700 
mp, 1-a: 2 camere, baie, gaz, 
canalizare; Il - în roşu {fără uşi, 
geamuri), P+1+mansardă 180 
mp pe nivel, piscină (cu 
canalizare). Telefon 238636, 
253609. (26434) 

VAnd casă mare, confort 
occidental, Tncilzlre proprie, 
grădină, singur In curta. 
Telefon 251042,094.397.419. 

Vând casă cu grădină 
Zimandul Nou nr. 81. Telefon 
224322. (26599) 

Vând urgent casă toate 
conditiile, Sânicolau Mic. Telefon 
288772. (28803) 

Vând urgent casă 4 camere, 
baie, gaz, apă, Bujac, str. 
Dragoş Vodă nr. 1/B. (26988) 

Vând casă Cartierul Poltura: 
Telefon 248113. (26561) 

Vând casă, tot confortul, 
comuna Vladimirescu. Telefon 
255981' 092 248 409. (26340) 

Vând casă mare, oonstru~e 
nouă 1997, 1998, la cheie, toate 
conditiile, zona Miorita. Telefon 
092 621 611' 092 '292 559. 
(27026) 

Vând casă 6 camere, 2 spa~i 
comerciale 1.000 mp, apă, gaz, 
canalizare, Piaţa Soarelui. 
Telefon 092 292 559, 092 621 
611' (27026) 

Vând casă cu Grădină in 
Minis, zonă excelentă. Telefon 
273737. (26584) 

Vând casă vacanţă splendidă, 
situată în Statiunea Moneasa, 
nr. 275 pentru astenie nervoasă. 
Telefon 056-192.901. (26713) 

Vând casă demisol + parter + 
mansardă, apă, telefon, încălzire 
centrală, în Sâmbăteni. Telefon 
216293; 094.600296. (28481) 

Vând casă Aradul Nou, 3 
camere, dependinţe, grădină. 
Telefon 057 - 278908. (25691) 

Vând casă patru camere, 
baie, bucătărie, curte, garaj, 
încălzire centrală, str. Arhitect 
Milan Tabacovici nr. 35. Telefon 
473012, 092.640.821. (26067) 

Vând casă spatioasă, gaz. 
teren alăturat 2.800 mp, bun 
constructie, privatizare, 115.000 
DM negociabil. Telefon 286818, 
orele 12-19. (26943) 

Vând casă cu grădină în 
Minis, nr. 80. Telefon 562814. 
(268'16) ' 

Vând casă 2 Camere, 
bucătărie, curte, grădină, pos~ 
bllltate gaz, str. Remus. 
Telefon 283679. (26551) 

Vând casă, grădină, multiple 
posibilităti utilizare 1200 mp, 
VJadimires'cu, str. Progresului nr. 
40. Telefon 262845. (25966) 

Vând: casă mare 6 camera, 
2 băi, bucătărie, 3 BRUTĂRII 
funcţionabile; un MAGAZIN 
DESFACERE, birouri; MAGA· 
Zll de depozitare; 3 AUTO
TURISME pentru transportat 
pâine. Telefon 092 679 936. 
(26365) 

Vând urgent casă, str. 
Mestecănis nr. 34. Informatii 
telefon 286266. (26619) ' 

Vând casă mare, cu gaz, zona 
UTA. Telefon 248535. (26694) 

Vând casă 3 camere, anexe, 
grădină, 14.000 DM negociabil 
sau schimb· cu apartament 2· · 
camere· Arad, Pecica. Telefon 
466628. (3038394) 

Vând casă cu grădină sau 
schimb cu apartament + dife
rentă, Chisinau Cris, str. leilor, 
nr. 11. · lmOrmaţii coinuna Mişca, 

· nr. 272, telefon 114. (5226475) 
Vând urgent casă 4 camere, 

dependinte, grădină, zonă foarte 
bună, Chlsineu Cris, str. Cînepii, 
nr. 22; preţ negociabil. Telefon 
520704. (5226474) 

Vând casă 2 camere, gaz, 
grădină, curte comună, UTA. 
Telefon 249206; 092.29;4.842. 
(27058) 

Vând teren intravilan 1652 
mp, cu casă în conSlrucţie. 
Telefon 262619. (27067) 

Vâlid casă in Pârneava,. cu 
grădină. Telefon 211792; 
247262. (27066) . 

Vând, schimb cu apartament, 
casă, curte comună, zonă cen
trală. Informaţii Arad, telefon 
255982. (27070) ' . 

Vând urgent şi convenabil 
casă mare, comuna Livada .. 
Telefon 412204. (27077) 

Vând urgent construcţie 
nouă, ridicată In "'fU, parte + 
etaj mansarda!, P"'} avanta-
jos. Telefon 2587 1; 094.-
534.726. (27082) 

Ocazie! Vând casă Calea 
Timisorii, 18.500 OM. Telefon 
211 o28. i27086l 

Vând casă str. PorumbuiUI, nr. 
32; Grădişte. (27089) 

Vând casă sat Zădărenl, nr. 
454, (amplasată în faţă la 
şosea). 5 camere, anexe. 
cocina, gaz metan. (27090) 

Vând casă Sânicolau Mic, 
toate oondttiile. Telefon 254990; 
233822. {27092) 

Vând casă 3 camere + anexe, 
Grădisle, str. Tismana, nr. 31. 
Teleton 267988. (27116) 

Vând casă cu spatii comer
ciale. Informatii detaliaie, telefon 
211414. (27124) 

Vând casă In Arad şi 
Vladimirescu:_preţ negociabil. 
Telefon 255131!'(27136) 

vand {schimb cu casă, 
apartament) casă nouă, 
Sântana, 65.000 DM. Telefon 
462329 094154137. 

·. ,..-....;;: 
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Vând {schimb, variante) casă 
3 camere, Pârneava, 33.000 
OM. Telefon 250754. (27212) 

Vând casă nouă, la cheie, 5 
camere + toate dependinţe_le, 
gaz, curte betonată, grădină, 
comuna Avram Iancu nr. 96, 
judeţul Bihor. Informaţii supli
mentare telefon 057-242365. · 
(27159) 

Vând casă cu 2 camere, teren 
540 mp, str. Andrei Şaguna. 
Telefon 211820, seara. {27171) 

Vând urgent casă 3 camere, 
nouă, în Frumuşeni, foarte ieftin, 
negociabil. Telefon 094 896 483, 
277 675. (27221) 

1'P:fVi 11:hi"~l 
Vând (dezmembrez) Renau~ 

Fuego inmatriculat, an 1981; 
VW broscută; Alta Romeo 33, an 
1985, Telefon 281215; 094.-
873.047. (27138) 

Vând Dacia 1300, an 1983, 
CN, stare bună; preţ 1.800 DM. 
Telefon 273504; 094.592.290. 
(27028) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.898. (22866) 

Vând Fiat Regata Diesel, 
stare bună, Telefon 257728; 
092.632.340. (27098) 

Vând avantajos anvelopa 
auto, folosite, in stare foarte 
bună. Telefon 563027; 259339, 
262616. (5224888) 

Vând (schimb cu Dacia papuc 
nouă + d~erentă), Mercedes MB · 
100 O lzotermă, an 1990, înma
triculată. Informatii lelefon 
281581. {26755, 757) 

Vând microbuz Toyota Diesel 
8+1 cu motor rezervă, din 1988. 
Telefon 094.645.923. {26766) 

Vând microbus TV 14, 1989, 
stare bună, motor Braşov. 
Telefon 224061. (26672) 

Vând remorcă basculantă 2,5 
tone, putin folosită; pret negocia
bol. TeletOn 557514. (:z6ss1) 

Vând semiremorcă tip Salu
Mare, !nmatriculată, îmbunătă~ri, 
capacitate 1.000 kg. Telefon 
234678 zilnic, după ora 17. 
(26725) 

Vând trador U 650, preţ nego
ciabil 34.000.000 lei. Informaţii 
str. V. Roailă nr. 51, localitatea 
Vladimirescu. (26471) 

Vând Oa<;ia 1300, 1975, 
aspect bun, preţ 1 .200 OM. 
Telefon 561840 sau· 
092.858.819. (5224897) 

Vând Dacia fabricatie 1991, 
2.800 OM. Telefon 211476. 
(27046) 

Vând Ford Tranzit Diesel, 
pentru persoane, înscris soei·
etate non-profit, stare excepţio
nală. Telefon 092 758 964 sau 
414233. (25967) 

Vând ARO 243 motor Braşov, 
1985, 16.500.000 lei; remorcă 5. 
to RM7, cu roata a-5-a, 
5.600.000 rei; semănătoare 
·păioase SUP 29, 6.000.000 lei. 
Informatii telefon 415214 sau 
415213. (26793) 

Vând urgent Alfa 75 Turbo 
Diesel, stare bună funcţionare, 
4.200 OM. Telefon 234571. · 
(26605) 

Vând combine Claas Mercalor 
3,60 m; Dominator 80 4,5 m, 
floarea-soarelui şi porumb; plata 
se poate tace in grâu sau bani. 
Telefon 216293; 094.600.296. 
(28481) 

Vând Ford Mondeo an 1995, 
Euro Il multe extrase. Telefon 
094.797.828; 094.928.087; 057-
280274 după ora 16. (26369) 

Vând Dacia O km, vizibilă str. 
M. Eminescu, nr. 54 sau telefon 
092.220.237. (26379) 

Vând Dacia Break, fabricaţie 
1989 si bus Mercedes 207 
Diesel. Telefon 281492. (2622E>l 

Vând Kadillac Full Options din 
'1993. Telefon 2359~5 sau 

. 094.804.643. (26949) 
. Vând' autobasculantă Saviem 

6,5 tone, stare bună; motocicielă 
MZ 175. Telefon 216087. 
(26736) . 

Vând remorcă de Dacia, 
lnscrisă, pret informativ 600 OM. 
Telefon 092.251.576. (26647) 

Vând Ford Escort Diesel din 

-... , 

1990, lnmatriculat persoană fi
zică. Telefon 254882. {26591) 

Vând tractor U 650 din 1993, 
stare excepţională. Informaţii 
telefon 289882 şi 531102. 
(26590) 

Vând ARO 243 benzină, an 
fabricaţie 1990, stare funcţio
nare, CIV, pret 13.000.000 lei 
negociabil. lntorTna~i Şeitin, tele
ton 415250. (27066) 

Vând O~cn stare foarte bună. 
Telefon 278396; 094.834.010. 
{27050) 

VInd urgent FORD SIERRA, 
lnmatrlculat persoană fizică, 
2.000 cmc, an fabricaţie 1990, 
culoare ro,le, stare foarte 
bună, preţ convenabil. Telefon 
092 529 611. 

Vând urgent şi convenabil 
camion Man ID cu dubă inchisă 
lzotermă şi trapă hidraulică, an 
fabricaţie 1987, de 7,8 tone 
motor 6000 cmc, preţ informativ 
23.000 DM negociabil, stare per-
tectă functionare; vizibil zilnic Btl. 
Iuliu Man'iu, nr. 15-17, in faţa 
Complexului Comercial. Rela~i 
telefon 057 - 252669; 270706; 
279517. 127083) 

Vând urgent Volskwagen 
Passat, 1981, fundaţie, 2.700 
OM. Telefon 092.735.983. 
(27094) . 

Vând ARO 243, motor 
Brasov, bloc spart, localitatea 
raniova, telefon 536. (27099) 

Vând urgent Opel Vectra 
Turbo Diesel, an 1994 cu toate 
îmbunătă1irile; vând Dacie O km, 
eventual ia· schimb cu una mai 
veche + diferentă. Telefon 
094.291 .600; 056 - 219869. 
{27108) 

Vând diferite tipuri televizoare 
color, garan~e 1 an; noi; maşină 
spălat automatică. Telefon 
284604. (27040) 

Vând congelator; vitrină frig; 
combină frig; maşină spălat 
automată; uscător rute; ladă frig; 
cu garanţie. Telefon 220926. 
(27060) 

Vând 5x86 133, 16 MP RAM 
HOD 1,3 GB. Telefon 289930, . 
după ora 18. {27069) 

· Vând calculatoare 486 
Pentium; preţuri negociabile. 
Telefon 289679; 247182. 
(27129) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Seleuş, telefon 
22. (26916) 

după ora 

Vând 2 locuri de veci în 
Cimitirul Eternitatea (zonă cen
trală, birouri). Telefon 273541. 
(26795) 

Vând mochetă nouă import 
Austria, crem, albastru, negru, 
gri, preţ 55.000 Jei/m; str. 
Trotuşului, nr. 55. Telefon 
275558. (26647) 

Vând mese biliard, aparat 
lngheţată 1 braţ, 500 DM; ' 
expresso cafea 3 braţe, 300 DM; 
conservator îngheţată 400 DM. 
Telefon 092 758 964 sau 
414233. (25967) 

Vând bibliotecă Nina, hol 
Constanta (stofă), canapea 
extensibilă, masină spălat Alba 
Lux, maşină sPălat automată, 
aragaz 3 ochiuri. Telefon. 
265777: (26239) 

· Vând linie completă 
BRUTĂRIE, avantajos. Telefon 
286365. (26365) ' 

Vând 7 ha pământ în 
'Mândruloc + CN Dacia. Telefon 
057-520647. (5226470) 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 249248. 
27074 

Vând lemne foc esenţă tare, 
orice cantitate. Telefon 210373. 
(27080) 

Vând cazan încălzire centrală 
pe gaz. termotekă, 550 DM 
'negociabil. feleton 092.301.m. 
(27075) . . . . 

Vând aparat da sudură auto
gen cu 2 tuburi, complet. Telefon 
266129. (27053) 

Vând pian coadă scurtă 
Petrof, vizibil Cuvin, nr. 237; preţ 
1200 OM negociabil. Telefon 
092.965.484. (27091) 

De vânzare dormitor florentin 
autentic, de peste 150 ani, în 
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Vând urgent Dacie din 1988, 
1.600 OM. Telefon 056 -
255534. (27109) 

Vând PLASĂ GARD zlncati!, 
orice dimensiuni, PLASA 
RABITZ şi CUIE CON
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefon 289997, 094.558.552. 
{27190) 

stare perfectă. Tel elon 281186; i'o>i"JJI!ilf;î..,c, 
242737. (27098) 1 

Vând AUTOCARE MAN 
inmatrlculate şi neânmatrlcu
late + ICARUS cu motor IF A. 
lnfonnaţll telefon 094.847.948. 

. {27121) 

Vând ouă de prepeliţă cu 
instructiuni. Telefon 289966; 
248064: {27138) 

Vând dozator bere, butoaie 
keg, tub bioxid. Telefon 287384 . 

Vând Dacia papuc carosat. 
Telefon 287384. (27152) 

Vând Dacia 1300 (îmbunătăţiri 
din 1997), preţ 1.500 OM, nego
ciabil si 5 genii Audi A4. Telefon 
094 2SJ 955. ' 

Vindem avantajos mobilier (27151) .. 
comercial (rafturi, pulturi, mese, . Vind :PORUMS. BOA,.~BE;;_, ~illl!!!!ifiilllll~ 
birouri etc.); vitrine; dulapuri fri. localltcltea Văr,and, nr.-: 
gorifice; congelatoare; cănţare Telefon 530192. (27144) 
electronice si normale; scăn Vând CĂRĂMIZI din demolare· 
duble; grătare lemn; cărucioare; clădire si FORD SIERRA, avari-
masă biliard. Informaţii telefon at, înmatriculal Telefon 276118. 
281060. 26708 . (27167) 

Vând cruce marmură Vând urgent mobilă sufra-
2. 700.000 lei; cruce mozaic gerie: canapea, dulap, vitrină 
800.000 lei. Telefon 054. etc, 1,5 milioane lei. Telefon 094 
262907. (26502) ' 770 576,094 883 006. (27195) 

Vând Dacia Break, an 1994. 
Telefon 276797. . 

Vând Saviem 7,5 to, bascula-
bil, stare de funcţionare. Telefon 
5j3001. 

. Vând societate comercială cu 
import-export. Nădlac, telefon 

Vând autocam10n carosat, 10 057-474750. (26665) · 
to, CIV, preţ excep~nal. Telefon Vând ieftin mobilă veche şi 
053-374111, după ora 19. televizor color. Telefon284707. Cumpăr urgent 

" .. 

(27166) (26886) 

1 · Vând tablou mare pictură în 1'/Ftll '1'1i)'jlf •i" ulei, anul1823. Telefon 565133. 

4 camere, central, etaj 1- 111, ··;q.lli!l_.. 
fort 1. T eleton 249806. {27003) · 

{26892) . . ·•· 
Vând avantajos TV color, Vând dormitor Ludovic,'" 

videouri, receptoare satelit, sufragerie 623, canapea cu 2 
microvele. Telefon 259339;,. •. fotolii. Telefon 238334. (26935) 
563027, 262616. (5224868) . Vând EUROBOLŢARI TER· 

Vând avantajos maşini de MOIZOLANŢI cu garanţie, 
·spălat automate Philips, Bosch, 300X250x200, 3.600 lei/bucata, 
combine, lăzi frigorffice, congela- 1 mc • 240.000 lei. Telefon 
toare cu sertare, frigidere. 281491; 092.381.750. (26560) 
Telefon 259339; 563027; Vând cărucior copil şi scaun 
262616. (5224868) de masină. Telefon 234571. 

Vând o gamă mare de {26605) 
TELEVIZOARE COLOR, pre- Vând rochie de mireasă nouă, 
ţuri fără concurenţă. Telefon import, cu trenă nedetaşabilă. 
211213,094161486. (26642) ·Telefon 057-211804; 057 -

Vând TV color cu diagonala 280656. (25791) 
mică. Telefon 211491, (12132) 

Vând diverse tipuri TV 
COLOR, preţ 800.000 lei; 
garanţia 6 luni. Telefon 
244904, orele 9-17. (27103) 

Vindem LĂZI FRIGORIFICE, 
'CONGELATOARE, VITRINE, 
COMPRESOARE 5.000 W, 
CAMERE FRIG, DULAPURI 
FRIG, Inox, garanţie un an. 
Telefon 281384, orele 8-18. 
(26815) 

Vând frigidere, congelatoare, 
'lăzi frigorifice cu garanţie; 
Telefon 284857; 092.556.562. 
(25845) 

Vând calculatoare 4861MB de 
la 249 DM si imprimanta Oki, cu 
ace, noi, tofmat A3, la 150 DM. 
Telefon 274645. (26517) 

Vând calculatoare 6x86, K6, 
Pentium, orice configura~e, com
ponente PC, noi; garan~e 1 an. 
Telefon 280802; 092.410.846. 
(26784) 

. {. 

Vând AUR 14 K, bijuterii noi, 
modele la alegere, 105.000 
leUgr. şi pentru prelucrat 85.000 
lei/gr. Telefon 248801, 
094.847.220. 22951 

Vând parchet fag aburit, preţ 
avantajos. Telefon 281492. 
{26227) 

Vând cuptor cofetărie· cu 
dospltor nou, vitrină frlgor~ 
tlcă, aparat lngheţată Carpl
glanl cu 3 braţe. Informaţii 
Pâncota, telefon ~12, seara 
la 466241. 136298361 . 

Vând rochii m1reasă import, -
-toate mărimile. Telefon 092.-

985.152 sau 258171. (26759) 
Vând dormitor nuc, masă cu 6 

scaune+ 4 scaune, sobă de căr· 
buni. Telefon 248535. (26694) 

Vând sufragerie Gioconda, . 
·nouă, cu 10% reducere preţ, in 

Cumpăr apartament 
camere, zona 300, blocurile · 
fată, Mlorna; ofer .17.000 OM. 
T<itefon2sJ326.(27111) . . 
Cumpăr apartament 1 cameră 

sau garsonieră. Telefon 255133. 
{27136) 
Cumpăr 2 apartamente io 

acelaşi bloc, confort 1, central, 2 
camere, et. 1-11. Telefon 211820, 
seara. (27171) 

CUMPĂRĂRIIUTO 

Cumpăr talon * CIV 
Mercedes, model 123 (Cobra) 
sau Volvo 740-760. Telefon 
094.694.070. (26858) 

Cumpăr motor motocultor pe ~~!-li~"'; 
motorină. Familia Ţigan 
Gheorghe, localitatea Cuvin nr. 
219. Telefon 461046, după ora 
19. 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

·<~~.:. 

<~ 

CUMPĂR AUR 8K, 14K ... ' .1..../iP-i!l!"'llii<' 
18K, 24K; cu plata pa lcic. 
Telefon 09428.71.66. (27142) 
Cumpărăm: ORZ, !3RÂU 

FURAJER, ORZOAICA, PO· 
RUMB, recolta 1999, plata la 
ridicare. Telefon 065-163885, 
094 789 036, 094 789 037. (f.) 
Cumpăr porci 100-140 kg; 

10.000 lel/kg; PLATA pe LOC. 
Telefon 274744. (26507) 

· Cumpăr pene şi ooame cerb. 
Telefon 210480 după ora 19. 
(27056) 

(Continuare In pagina 15),.. 
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PRES,.ĂRI SERVICII 

MAISTRU AUTORIZA T, exe-
cut: falan!ărl, gresierl, 
zugriveli, Zidărie, tapetări, 
Instalaţii sanitare. Telefon 
261062. (27074) 

RENOVĂRIAPARTAMEN· 
TE: instalaţii sanitare, 
zugrăveli, faianţări, gresierl, 
tencuieli. Tele on 248494; 
531373. (27055) 

ŞCOALA ŞOFERI "VARTACr, 
acreditati, incepe !Jeria 11 
septembrie. Telefen 246527. 
(26418) . 

EXECUT: CONSTRUCŢII 
dJverse, IZOLA ŢII contra 
Igrasiei; ~-IDROIZOLAŢ.II; 
FAŢADE stropite. Tele on 
272695. (27197) 

FIRMĂ PARTICULARĂ exe-
cută orice fel LUC.RĂRI CON· 
STRUCŢII· Telefon 289539; 
094 .. 882. 12. (26981; 982) 

EFECTUE2 DRESAJ CÂINI 
UTILITAR!, disciplină, pază, 
apărare. Telefon 057 • 257207. 

CONSILIER JURIDIC 
vechime 25 ani, ACORD 
ASISTEN~Ă JURIDICĂ. 
Telefon 26 595. (26539) 

INSTALATOR AUTORIZAT 
execut 'i repar INSJ ALA ~1 
SANITARE • INCALZIR . 
Telefon 275390. (27062) 

. EXECUTĂM ia comandă: 
uşi, ferestre, mobilier 
bucătărie. Telefon'-240108; 1 

094.641 .337. (27078) 

EXECUT TRANSPORT 
MARFĂ 1,5 tone; regim 
urgenţă sau CAUT COLABO· 
RAT~1R. Telefon 236127. 
27128 

-----

DIVERSE 

GRĂDINIŢA PROGRAM 
SĂPTMÂNAL lAS SCÂNTEIA, 
localitatea Zimandul Nou, 
Inscrie copil, până vineri, 10 
septembrie, preţuri foarie con
venabile. Telefon 21700=5.,_. _ _, 

Efectuează zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS
TRIA ,1 FRANŢA. la P"'l"ri .,_. 
..... cu autocare moderne. 

NOU!II IT ALIA cu tranzit AUS
TRIA, SUEDIA cu tramlt POLO
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prtn .,ATL.ASSJB" 
""'"11 căiOtorl In tooti EUROPA' 
BELGIA, OLANDA, DANEMAR
CA, FINLANDA, NORVEGIA, 
ANGLIA, SPANIA, PORTUGALIA. 

Pentru grupuri organizate, 
lnchlriem ......... ,,_ 

rnodemo. 
..ATLASSIB" efectueazA ser

vicfl de meaagelte, aMgurtrt ,.... _"..., ...... 
Agenţiile din centru: telefon 

251871 ,, 252727 " AU'IOGARĂ, 
telefon 270562. 
VĂ AŞTEPTĂM, -.le. 17) 

PUBUCJTATE 

AGENTIA DE TURISM • 
"SEMO ŢOUR:' ARAD 

VA OFERA' 
·excursie - FRANŢA 20 ~ 
BRIE ŞI 5 OCTOMBRIE 
• PREŢURI DE EXCEPŢIE la 
MAMAIA, NEPTUN, SATURN ti 
EFORtE NORD. 
-excursii lunare in EGIPT, rTAUA. 
SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE, 
AUSTRIA, FRANŢA; săptămânale 
in: DU BAl, CHINA lji TUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, la preţuri 
fără concurenţă. 

-excursii individuale 1n CROAŢIA 'i UNGARiA. 
- bl~te de odihni ttl tl'atar!'•nt la: 
FELIX,HERCULANE,OLANEŞn 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 
VOINEASA. lnfo"""lii 1alefon/ fax 
057- 283311, sau str. Eminescu 
rv.13. VĂ AŞTEPTĂM! (c. 10001 

ÎNCHIRIERI 
Caut spat1u comerc1al de 

inchiriat, so.So mp, zona UTA. 
intim sau centru. Telefon 057 • 
254623; 094.847.220. (27141) 

Ofer spre inchiriere locuintă 
(ne)mobilată. Telefon 235784. 
094 592 290. (27028) 

lnchiriez (doresc) apartament 
sau casă (ne)mobilat(ă). Telefon 
235784, 094 592 290. (27028) 

lnchiriez (ofer) apartament 2 
camere, centru, nemobilat, pen. ·· 
tru birouri. Telefon 235784. 094 
592 290. (27028) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment ultracentral, 2 camere, 
zonă 1inistrtă. Telefon 284156. 
(27205) . 

lnchiriem spaţii comerciale 
pentru magazine, depOzite, 
birouri etc. Telefan 281060. 

7 7 • 
nchiriez spaţiu comercial. Bd. 

Revolutiei, nr. 6. Telefon 
094.708:900. (26569) 

lnchiriez (vând) apartament 
140 mp. 3 camere (deasupra la 
Corona). Revolutiei nr. 44. 
Telefon 092.826.917; 241585. 
(25647) . . 

lnchiriez spa~u de 1ocun. cu tot 
· '-confortul. la casi. Aradul Ncxţ. 

Telefoo 278908. (25691) 
lnchiriez cameră separată tot 

confortul. Telefon 057 · 231064 
sau 281~. (27025) 

lnchiriez apartament nemobi· 
lat, 3 camere. Telefon 264593 
·după ora 15. (27018) · 

lnchiJiez apartament mobilat 2 
camere, termen lung, 2 studenti, 
zona UTA. Telefon 289360; 
245582. (26739) 
cameră mobila~ de Inchiriat 

pentru elevi. studen~. u~racen
tral. acces bucătărie etc. T elelon 
254405. (27084) 

lnchiriez apaltament spaţios la 
vilă, central. toate facilitătile, de 
inchiriat. Telefon _28.1186; 
242737. (27096) 

Ofer garsonierA spra 
inchiriere, central, 110 OM. 
Telefon 255521. (27112) 

lnchiriez apartament 2 
camere. Telefon 245213, 
284648. (27122) 

PIERDERI 

Pierdut carnet şomaj nr. 
051473 1, pe Timiş 

Stefan. eliberat de DMPS Arad. 
fi declar nul. (27057) 

Pierdut carnet evidenţă şomer 
pe numele Trifan Ionel. eliberat 
de DMPS Ara.d. TI declar nul. 
(27119) 

'ii' DECESE 'ii' 

Cu mare du
rere in suflet 
anunţăm in· 
cetarea din 
viaţă, după o 
lungă fi 
suferinţă, a 
dragel noastre 

fiică, mamă si bunică 
NEGRĂU ROZAUA 

In vârstă de 65 ani. lnmor· 
mântarea va avea loc azi, 7 
septembrie 1999, ora 15, da la 
domiciliul din Arad, str. 
Şcoalei, nr. 22. Familiile indo-
'. jhate: Negriu, Şeredan, 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din viaţă, a scumpe; 
noastre mame, &08CI'8, bunici, 
cuscre, 
. ABRUDEAN BRĂIŢA. 

lnmormântarea are loc in 
sat Căpruţa, azi, 7 septembrie 
1999, ora 13. Te vom plânge 
mereul Familiile: Abrudean, 
Ro~~!! _ _ş_!!~~rte~cu. =· ===' 

Suntem alături de coiega 
noastră, doan:ma dh"ectoare 
Mateat Gheorghlţa la marea 
durere pricinuită de c ispariţia 
celui ce i-a fost tată, TODEA 
IOSIF. Sincere condoleanţe 
familiei indoliate din partea 
colectivului didactic de la 
ŞcoJile cu clasele I-VIII _din 
GRANICERI şi ŞICLAU. 

(27072) 

Multumesc din suflet 
n"'ilor, colegilor de la Vama 
Arad, Vama Tumu, rudelor fi 
vecinilor care J-au condus pe 
ultimul drum pe cel care a fost 
iubitul meu tată, SUCIU IOAN 
din IERMATA. FIIca Reli 
Bupte. (27100) 

. Mulţumim tuturor celor care 
prin prezenţi, cuvinte de 
mângâiere, coroane, jerbe fi 
flori, au fost alături de noi la 
despărţirea de cel care a fost 
PRIBAC TOADER. Familia 
PRIBAC. (2711 O) 

Colectivul GArzii Financiare 
Arad, este alături de colegul 
ROMAN PAVEL In clipele 
gr~le pricinuite de decesul 
mamei soacra fi transmite 
sincere condoleanţe familial 
lndoliate. (27156) 
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Suntem ală!Yri de colegul 
nostru LUCIAN ZORLENŢAN 
in aceste clipe grele pricinuite 
de decesul tatălui şi trans
mitem sincere condoleante 
familiei indoliate, Colegii de la 
SC "ARTEXIN A TIC· GRUP" 
SA. (27163) 

Mulţumim rudelor, priete .. 
nilor, vecinilor 'i ceL"~r care au 
fost alături de familia indoiiată i 
'i I-au condus pe uttimul drum 1 
pe Ing. PAHONTU NICOLAE. 
In veci nemângâiate: soţia fi 
fiicele:(27168) 

1 Colectiwl finnei SC ATLAS51B/ 
·este alături de colega de servi
ciu ZDRENDEA MONICA .In 1 
momentele triste pricinuite de 
moartea mamei. ~204) 

.. 

ii' SERVICII nNEBIBI ii' 

SC "JIOSfERA'I'U" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon 
270437; 094.554.874. Sprijinul 

dlt care aveţlnevoieln 
momentele grele 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE COM-

PLETE. 
.SICRIE: diferite esenţe fi 

modele occidentale. RES-
PETE: pânză, mătase (seturi 
complete), voal. CRUCI: lemn 

metal. ACCESORII: 'i 
prosoape, batiste, panglici 
neagră, baticuri, mânere, 
lumânări, catafalc, sfeşnice, 
steag de doliu. SERVICII: 
spălat, Tmbiilsămat, imbrăcat, 

transport intE;m 'i intemaţîon· 
al; ASIGURAM colaci, colivă, 
coroane, jerbe, fotografii pro-
fesionale, fanfară; ORGANI· 
ZÂM pomeni; INTERMEDIEM 
gratuit obţinerea actelor nece-
1S8re lnhumăril. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce .. 
750.000 lei. TRANSPORTUL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, 
este GRATUITIII. Experienţa 
noastră, este garanţia dum 
neâvoastril (c) · 

POMPE FUNEBRE 
NON-STOP 

RO-STYL-COMPNIY 
FIRMĂ PRODUCĂTOARE DE 

51CRIE 
str. li. Ermneacu w. 4, 

.....". 057-211929, 094.517.711i 
094.558.712. 

totul "fntr·un singur 1~ de 
producator ·t calitate 
• iMBRĂCA GRATUIT 
*iMBĂLSĂMAT-COSMETtZAT· Pt 
timp de VARĂ. LA JUMĂTATE de 
PREŢ. 
*SICRIE 10 modele (4e0,000 ~-
1.600.000 Jeli 
• LENJERIE clec ... ·7 m ....... 
(160.000 ......... 000 lol) 
"CRUCI, LUMÂNĂRI... 
TRANSPORT in ARAD GRATUIT. 
TRANSPORT GRATUIT la ftnnefe de 
pompe fullebRI, pentru ca d putap 
compara preţurile fi calltalu.. (c.) 

îi' COMEMORĂRI îi' 

Dumnezeu ne dll durere 1111 
si ln"iilăm sl-1 cunoa,tem. 
Dragul nor;tru SEBI, vei trăi 
Yefjinic fn Inimile noastre. 
Familia PUTERITY NARCIS. 
26831 

morăm un an 
de tristeţe ~i 
singurătate de 
ta plecarea din 
viaţă a celui 
ce a fost soţ, 

bunic, TOMA IOAN. 
ISi,ujl>a de pomenire va avea 

Capela Greco-Catolică 
de 8 septembrie 

11 ,30. Dumnezeu să-I 
nească in pacei Te 
plânge soţ1a ,. fiii cu flln•iiWie.ll 

neuitati va 
rămâne ziua da 7 septembrie 
pentru tot restul vieţii, de 
când zi '1 noapte te "'tePtăm 

vii, cu sufletul plângând. 
dată cu tine, 'i păsările 

lcă1litoar-eau plecat in drumul 
, lăsând veştedă câmpia 
pe noi plini de lacrimi fi 

Azi se impline'te un an 
când sufletul generos 

delicat al adoratului fiu 

Ing. EUSI;:BIU ROTARIU 
a plecat din această 

speranţi şi vis. 
Călduroase mulţumiri celor 
care vor participa la slujba de 
pomenire de duminică, 
12.09.1999, ora 13, in 

Pomenirea, la mor· 
(27131) 

Azi, 7 
tembrie ae 
implinefle un 
an de la tre
cerea in nafi .. 
inti a dragel 
noaste bunici, 
BAUL MARIA, 

n INEU. Dumnezeu si 
1 odlih•l88l1Ci In pacei Familia. 

AstAzi, dragi LUŢULE, 
cind ar trebui ai-ţi urim La 
mulţi anii cu acee"'l durere 
nemărginitA mergem la trlsM 

mormint cu lacrimi 
ne rugAm ca ~ .. -'·''" 

Du1mnezetu să te odlhneascâ 
Soţia Aurelia, copiii: 

i Cristian din lneu. 

ALE ZIARULUI "ADEVĂRUL" ARAD DIN LOCALITĂTILE JUDETULUI 
IIIEU 

Pl1măria ora~ulullneu _ , 
• agent publicitar Carrilen 
Ţole -

• pregram a,oo . 15,00 
·Telefon 511.550 

JIĂDLAC -
Upova ,.GYUR!AN"- str. Grivitei 

· S1r. Bălcescu Nr. 16, Nr.58 ' 

. Telefon 561.426 s~u Fax - agent publicitar Gyurian 
1 Bohuslav ' · · 

1 ·Telefon 474.580 ~ 

' 
::;..-~'-i:.:;.v.~.'-·· 

' CIIIŞINEO CIUŞ 
llrimllria Qrjlfului Chlflll!IU 
Crlf -
• agent publiplla'r Mihaela 
Brândaif · 
·program 8,00-15,00 

PECICA 
DACODA • A.F. DUMICI Nr. 
281 
• agent publicitar Dumicl 
Dănuţ 

-program 8,00 • 20,00 
• Telefon 468.7 45 . 

liNTAU-~~ 
Qlbll&tecă . -

• agent publicitar Alexandru 
Victoria 
·program: 8,00- 15,00 

GURABON'f 
Primăria Draifului Gurahonţ 
~ agent publicitar Alexandru 
Heriău 

·program: 8,00-15.00 . 
PANCDTA. 

Cofetăria ,.ELIDOR", Str. T. 
Vladimirescu, nr. 34 

. - . 
-' 

• agent publicitar Crl&tlna CERMII 
Mlhăicuţa Primăria Cennei 
• program: 8,00 • 15,00 -!Vlnt publk:itar Florica Nagy 
·Telefon: 466.213 ŞOMOŞC~ 

CUR"IICI ·• agent publicitar înv. Ioan 
Str. Vasile Goldis nr. 1 Nagy · 
(Magazinul HOBBYLĂND) • Telefon: 511.860 
• program: 9,00 • ~ 8,po ŞiRIA 

SĂVÂRŞIJI Asociaţia Agricolă 1. Slavici • ; 
Magazinul alimentar Mixt sau la domiciliul d-nei l!ltlt 
.Hans auto", Str. A. Iancu )llr. Adriana, din Şlria nr. 516' 
411 1 · !Vlnt publicitar Bot Al'lriaru~ 
-Telefon: 557.339 · -Telefon 531.084 ·' 
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S.C. IESTOB liTEBNITIONAl S.B.L 
ARAD - st:r. Vrancei nr. 5 

•magazine 
• apartamente 

EXECUTĂ 
AMENAJARI 
INTERIOARE 

Compartlmentărl rlglps . 

EXPERIENŢĂ ŞI CALITATE 
ITALIANĂ 

Tavane false 
pentru: ... , 

ltmJRMATD 
. TEL: 092-663270; 

082-870853 
• hale industriaki 
• sedii flnne 

FAX: 0117-263038 
(973838) 

111/DOMUS sr/ 
2900 ARAD· 

ROMANIA 
-·ŞTEFAN CICIO 

POP nr.17 
TeUFax 

00-40-57·280G.4 

la a sellt8lllbrle1999, ora 9.01, 

SE DESCHIDE 
NOUl MAGAZIN 

""DOMUS ... 
· le parterul blocului de uce etaje din Piaţa Romeni. 

La deschidere, finna "DOMUS" face 
REDUCERE DE 20%!!! pentruonDiatacllentiiL 

VĂ OFERIM: 
• Covoare PliC {blleum) 1,5- 2 m lăţime- Pf8\ 47.000 I!Nr!i.p. 
• T apel~ accesori d.c. fix (folie cclantă penlru pere1e Oji ll'lObil*) 
• Covoare penlru baie .Dreamtex" 
• Produse pentru decoraţiuni interioare: faian\i. gresie Import 
~~ . 
• ProdJse .Hentter . 
• Firma oferă seMei oomplelll: zugriiiiÎt tapetat ipit etc. 
• Dispunem de stocui penlru vânzare en detall şi en gros. 

Nlagazlnul .,Domus'' este deschis zilnic 
9,00 • 18,00 Iar sllmbiita 9,00- 13,00 . 

(73838) 

P~d5Tc.:>P 
------~~~----

Arad, str. Banu Mărăcine nr. 1; tel. 0571233281; 0941525048 

VA OFERA LA CELE MAl MICI PRETURI: 
e sisteme de alannă antiefrac~e şi antiincendii 

sisteme de tei<iviziOOe in circu~ inchis -iiGfttiJiealar _ .. 
•llisleme de interfllnie Şi videointerfonie 
• jaluzele orizontale din lamele colorale de aluminiu import 
• jaluzele verticale din benzi texble de diferite calită~ şi culori 
• usi pliante din material plastic 
• f<ilie oolorală, reflectorizanlă Şi penlru sacurizanl geam 
• geamuri TERMOPAN 
• tapet şi pardoseală din pluta (WICANDERS-Porlugalia) 

Căalăm repre:~eataaţi iD or8fllle jude!Wui Arllll. 

iuiiSfBIALI 
U,.VINJ' S.l. 

cu sediul In local~ Utvln"- cemuna Zlmand, judeţul Anld 
organizează concurs pentru selecţia ADMINISTRATORULUI, 

in confonnitate cu OUG 49/1999 si HG 36411999. 
La concurs poate participa orice persoanA care tndeplinette 

c:sndl{lile prevăzute deliG..3§4/1999. 
Cererea de ofertă şi crite1ilie de selectie sunt afiŞate la sediul 

aocletatii. 
Men!k>nAnf c:a documentele necesare tnlocmlril ofertei şi cele

IaU& documente pre~ăzute la art. 8 lil. a-g din Normele Metodologice 
se pun la dlspozi~a ·candidaţilor, la serviciul Personal al socielă~i. 
Tncepând cu data de 09.09.1999. 

OFERTELE se depun In plic sigila~ la sediul socielă~i. pAnA la 
data de 09.10.1999, ora 10,00. 

- LOCUL DE DESFĂŞURARE al concursului esle sediul aoci-
elil~i. Iar perioada de desfil""rare este 11.10~18.10.11999. , 

. RELAŢII SUPUMEiiT ARE se obţin la sediul socielilţlt, setViciul 
Perso.1al sau telefon 0571217164, doamna Nicoleta Cemat ·(522AZ84) 

' . 

' 
--:-..:_-·. 

1 

PUBUCITATE 

· j111ll[l;J.;n;U·"'arJ[IV ~ 1:1 · 
/liLVYJYII~,·Il -~11 h FJ11~1, 

ARAD2900 
Str. Voevod Moga nr.65-67 

email: arcommat_group@inextro 
TeiJ Fax: 057/ 281 779, 057/ 276 333 

În calitate de distribuitor autorizat 

•1• Poli color. III ~, 
PENTRU LUMEA TA COLOR 

vă oferă la 
pret. de producăto11 

intreaga gamă de lacuri , vopsele, · 
grunduri, diluanţi pt. auto, decorative, 

constructii civile şi industriale. 

Arad, Str. Gh. P.c:>pa 
(t'c:>stă Stejarului) nr. 5 

mi:OB7/2B7148.28342B.2B340B 

DOAR IMPREUNA 
VOM PROSPERA 
DEPOZITE CU DOBÂNZI 
SIGURE ŞI ATRACTIVE-

65 -70% 

VREI SA TE;_ GOSPODAREŞTI? 
CAUTA MAGAZINUL ·. 

LAN'ft1L • SANEX 
ARAD, CAL. TIMIŞORII NR. 39, TELEFON 28777S, 287340 

0rar zilnic: 8-18, sambătă: 8-13 

Va ....,.ma..,... eisefll .. tNte! 
Articole uz gosp<ldaresc, articole uz casnic, malllfiale penlru 

instala\ii electrice, ins!jllaţii sanilare, ilslala~i gaz. 
Ofertă de sezon: • folie solar - 21.5oo leilkg; • sobă gAtit -

138.000 lei; • plasă gard - 14.500 lellkg; • plasă rabi\• 22.500 
leilkg; •jgheab PliC- 21.000 leVm; •cuie oonslrudii- 9.900 lellkg. 

NU UITA, GĂSEŞTI ••• APROAPE ORICE! 
(659467) 

· '· 4 1W-:*"ţVA%tP. ~- Y,.Jt X QZUS _! _ J ·. 6 1 Li$ _A_,#4l&4BHW~'- .&l\~ 

Marţi, 7 septembrie 1 999 

manageriaiA de mlnlmn~2~:~16(':f~p~refa:~ra::t =~- cu 
alimentar); 

capacitate de decizie, ln'llatlvl fi op1r1t -; 
• abili!Ji~ de fider '1 de lucru In ochipi; . 
• foarte bune cu""'tinţe de limbi strilne (pntfetabll engleza): 
• disponibilitate de deplasare in teren; 
• ;::::T.tinţa de operare pe calculator.-Oftice 95197198; 
• s de conducere. 

CV se va depune /a sediul societJiţii din Jllnld, str. Că/ugăranl nr. 1/A 
(in spatele Pollcllnicii Municipale), plnă la data de 15.09.1999. 
Interviul va avea loc tn data de 20.09.1999, orele 10,00. Telefon 
257360

' SPATIU DE iNCHIRIAT 
se ARVINEX SA dispune de un spaţiu de inchiriat 

in suorafată de 210 mp la sediul societăţii. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE la telefon 25736q~4301) 

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII 
Str. Pădurii colţ cu Eftimie Murgu Tel: 057 • 256189 

VINDE: 
·CĂRĂMIDĂ IMPORT UNGARIA 
· 30 X19 X 19, 36 X 21,5 X 19 
• PLĂCI GIPS • CARTON KNAUF 

._.,-' 

• FIBRĂ STICLĂ ; CĂRĂMIDĂ STICLĂ 

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

...... 
'<'·F -~~ • UŞI-GEAMURI-PODELE-LAMBRIURI · 

·VATĂ MINERALĂ·AMPORĂ-VOPSELE 
• PAVAJ CURTE·PODELE LAMINATE 

1 ·MEMBRANE HIDROIZOLANTE · ~. ~\ 

-~ASIGURĂM TRANSPORJ .~· 
-----------------------------------

1 

! 

DEPOZITUl ·· .. _, 
COMBUSTIBil BUJAC 

. it#:;~~:-:,. 
~;'"·.: ... ~ 

VINDE 
Lemne foc 

Lignit sortat 
Huilă spălată 

Str. Măgurel ASIGURAM ~.·._· .f:""··· J·.· . 
(l_l!n~;~ă Fabrica TĂIAT 

Spirt fi Orojdht) ŞI "..l>r::!. 
TELEFON 244243 TRANSPORT i(,~~j"' 

(111242110 ~·-

·~==-=====-========~-~~-·~ 

G.l. OTOR 
. /' 

\ Telefon 251411 :~::·tX . rt III_;,.· 

Vinde numai prin 

•. 

CIMENT ALESD 
1 

39.000 lei sacul lare inclus TVAJ 

' ' • 
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