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PATRlE .. ., 
Andreea Esca rupe gura tirgului 'llinchlriază la 

Giurgiu nava de lux "Steaua Deltel" ca să-şi 
mbe invita~i (100) pe Dunăre cu ocazia zilei sale 
a!ft818. Cine este Andreea Esca? Este cralnică la 

emos•unea de ştiri a PRO TV. Ce munceşte sus-numila? 
C~te ceea ce găndesc şi scriu al~i- Pentru această muncă 
"grea", pentru care ai nevoie de- două clase primare ca s-o 
poţi face, crainica primet;te un salariu cate·i pennite să 
inchirieze nava de lux. 

Un mare cercetător romAn, al cărui nume imi scapă 
acum, va ajunge şomer pentru că slatul nu mai dă bani şi 
pentru 'institutele de cercetare. De cercetare avem noi 
nevoie? Nu s-au descoperit atâtea? Să descopere a~ll dacă 

>;-;;/'''' le trebuie progres şi clviliza~l La noi merge şi ca-n epoca 
de piatră. Cercetătorul de care aminteam, savant de talie 
internaţională, ar dori să se angajeze porlar • aţi citit bine, 
portari • la o bancă, unde se zice că femeile de serviciu 
câştigă mai mult decât un profesor universitar. Marele 
cercetător lasă orgoliul deoparte pantru că altfel rămâne 

· ,., munlor de foame. · 
< Sunt două exemple printre atătea altele care demon
strează pervertirea valorilor in socielatea româneaaci. 

' • Cum se explică acest fenomen? 
Tn epocile de tran~ie, care sunt caracterizala prin insla-

Podul CFR dintre Arad si Timisoara ' ' . 

O BETIE DE AVIZE, EXPE~TIZE ŞI 
-BANI ARUNCATI PE APA -SAMBETEI ' . 

' 

+ În gară, în 2.7 de vagoane, "zace" un pod de 
2.,3 nliliarde de lei (la valoarea din anul 1992.) 
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bH!tate, ml,cări_ economice şi sociale haotice, valorile sunt 
efemere ş• sunt gestionate de cei care reuşesc să urce 
mon>enlan pe creasla valului. Aceştia promovează valorile 
după propria valoare. Să aminteac dolll' Instaurarea comu
nismului in România. Liderii comunişti, alde Ana Pauker, 

, Gheorghlu-Dej ,.a., au pus in fruntea fabricilor muncitori 
semianalfabeţi fi au dat afară directorii burghezi care .su
geau sângele poporului". Gheorghiu-Dej era alfabetizat, însă 
doar până la genunchiul ~lei. Tot până acolo se ridica '1 
valoarea celor promova~ de bderul comunist. După ce a tre
cut perioada critică a Instaurării comunismului, adevAratele 
valori au inceput si se hnpunl fi, pa IAngă politicienii de 

Despre podul CFR dintre Arad •i 
Timişoara s-a scris mult pănă acum. Cu 
toate acestea, podul conti1uă să fie inchis, 
iar circula~a trenurilor deviată nepennis de 
mult. Disputa privind podul feroviar este 
departe de a se fl Incheiat. Dintr-o pro
blemă de transport feroviar totul s-a trans
l'onnat In ambiţii politice. Prosteşti! In 

acest schimb de replici politice, Aredul 
pierde pe zi ce trece. Organele locale se 
zbat Intre mutarea podului 'li repararea 
celui vechi. Spre bucuria "mltlcllor" aril
denll nu ştiu să-şi urmărească Interesul, 
drept urmare urbea noaslril continuA să fie 
Izolati! de sud-vestul ţarii. 

nou istoricul acestui pod construit in anul 
1912, pentru simplul fapt că ziarul nostru a 
publicat pAnA in prezent toatA istoria -
scrisă 'li nescrisă - a acestui pod. Cu aju
torul unor documente vom incerca sA 
punem degetul pe rani!, adicA sil vii 
prezentam realitatea a'IB cum este ea. .. profesie, In frunllla Instituţiilor au fost numiţi fi -nu de 

valoare. · t
'" 

. 
-· 

Aslfti, pertMda Cip trenzlţle aduce in primele rinduri 
multa nonvalori care s-au Impus prin mijloace neortodoxe 

' Intr-un context in care legea umblă cu .;apul spart. Mal alea 
-" 1n domeniul economic s-a intimplat fenomenul. · 
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UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

· {CIIftllnuare in pagina 5)-r 

PRETURI DECENTE 
. la tllmplărie din 

ALUMINIU 

. ~ . MOBILIER LA 
_"._ COMANDĂ 

.--"-

FIRME ŞI RECLAME 

Pe slrada, in carHerul ,a in localitatea ta .. intamplă multii liacnul 
lnter-.-.18. Vrei să le cuno,tl, vrei să am tot ce ae pelrece iD Jurul tăU. 
Vrei sa ,w ca fac, llar mai alu ce nu fac autorltălile locala, cum ta 
reprezintă Cal pe care 1-al alu, cum sunt cheltuifi banii tăi. Vnd să m 
ziiDic bine ,a corect Informat? Ai nevoie de un m. In care â 1U..U 
răspaaa le iDtrebărBe care r. frământă? 

ABONEAZI.-TE LA .Ahli~ 

' . 

Nu ne-am propus sll vllftdntllm din (ConUnWIII'eln PIQina.,. 

BENllNAŞIMOTOR!NA 

S.AU SCUMPIT CU 6-9% 
,, 
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CALENDAR 
• Astăzi, Soarele răsare la 

ora 6 şi 29 de minute şi apune 
la ora 20 şi 6 minute. 

• Au trecut 237 de zile din 
acest an. Au mai rămas 128 
de zile pană in 2000! 

• Praznicul zilei: Biserica 
ortodoxă: Aducerea moaş
telor SI. Ap. Vartolomeu; SI. 
Ap. Tit; Biserica romano· 
catolică·: Nicolae din Fliie; 
Biserica greco·catollcă: 
Cuv. Eufrosina. 

f/i:X' "'! • -"" • . • ".' 
~·· vemt-
~BARZA' liiL .... , ... . .", .. , ,, •. 

La Arad: Lucaci Sarah 
Pa ula. Debeleac O ana 
Maria, Sisan,Raluca Bianca, 
Cita Roland, Colea Denisa, 
Muja Radu Abel, Ruzsa 
Karina Adina, Măgulean 
Niculae Casian. Drăucean 
Minodora Antonia. Suldac 
Patricia, Nicula Petra 
Nicolae. 

La Ch~lne...Crlf: Poczo 
Beniamin. 

La lneu: Moise Cristian. 

VREMEA 
Vremea va fl predominant 

frumoasă, răcoroasă noaptea 
si dimineaţa. După-amiaza. la 
deal şi munte razlet se vor 
semnala averse d9 plOaie 
insoţite de descărciri elec
trice şi uşoare intensificări de 
vânt. Izolat, se va aemnala 
ceată dimineata pe văi. 

TemperatUri maxime: 24 
la 27"C . Temperatu~ minime: 
9 la 12" C. Meteorolog 

ADELflitOŞCA 

De astăzi, in Micălaca 
~.tr_-~t::.' ~-- >·,~··.-v··: __ ------,.. ..._.,, ., ·---'-_.·,~":-·_v.~-,_, .• , .. , .. ,. ...~ 

~.a NOUA SUCURSALA CEC' 
~ ,;,. • •.• ·•••· • .• . •..•• ·- . •• ' • . < .. • . ·'-"' 

Incepind de astăzi, la parterul blocului 246 (in fostul maga
zin Cuptorul de argint) s-a deschis o noul sucursală CEC. In 
cadrul ei se vor efectua acel""''i operaţiuni ca in oricare alti 
unitate CEC. Programul de lucru va fi inlnl orala 7,110-19,30. 

(M.M.) 

• PIBTE, 'rÂRGUIU 1 Albe (zona Gării), str. Miron 
Astazi este zi de piaţă la Costin nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 

Pancota, Beliu. Buteni, Şiclău, 251225, elec1uează tratamente 
Macea. Vânători. Pecica, Şiria. injectabile (intramuscular si intra-
Tot astăzi se desfăsoară lârguri . • 
săptămânale la Beliu' si Buteni. venos). . aerosoh, E.K.G .. 

Mâine. jOI eSte zi de târg sap. ecografie "' analize laborafor 
tamănalla Curtici, Nădlac, Sebiş, • CIBIIIE:t' S'rOII.ITOioiiGIC 
Cermei, Săvarşin, Secusigiu, Cabinet stomatc:Wogic privat, 
Zerincl. Bd: Revolutiei nr. 62 (vizavi de 
• F!UIIIACIA DE IIHIICIU Biserica RoŞ;e), - 256665, 

. . In noaptea ?~ rmercun spre deschis zilnic intre orele 8, ~ 
JOI este de sei'VICiu, cu P"'!Jra~ 12.00 şi 14.00-20,00, iar sâmbăta 
non-stop. farmaaa .Remedoum , . d .. ă 
B-dul Revoluţiei nr. 56, telefon ŞI umonoc intre orele 9.00-
233195. 21,00 

Farmacla .Crai Nou Alfa", IJrrREBUPIBI DE CUBEII'I' 
situată la parterul blocului 68, in municipiu: Miercuri: 
cartierul Alfa. telefon 277644 şi Cartier Micălaca, Bl. 356. 359, 
.Noua Farmacie". strada Andrei 360. 362, 364. 355, 386. 367. 
Şaguna nr. 15. telefon 948. sunt Joi: Cartier Micălaca Bl. 361 
de serviCtu cu program non-stop. . ' 

• CONSUL'rATII SI S.C. Cahforn SRL. Cartier 
'rRATAMENTii: CU Micălaca Bl. 532; 533, 534, 568. 

PROGRAM NON·S'rUP 569,570.571,572,573. 
Cabonetui .Apollonia', situat la În judeţ nu sunt pRigiMIJ81& 

parterul blocului din spatele Casei lntrerupen de curent. 

Reţeta zilei 
CARTOFI 
NEMTESTI , , 

600 g cartofi, 2 Hngurt unt 
sau margarină, 1 pahar cu 
smintinA Q1'0891i, sart, piper, 
1 lingură de pesmet. 

Cartofii spălaţi 98 ~rb In 
ooe]A. Se curaţi~, se sfarmă ŞI 
se prăjesc in untul fierbinte. Se 
adaugă smantâna şi se mai pun 
1 O minute la cuptor. Se pun 
ltotr-o tavă, se presartl cu pes
met şi se dau la cuptor la foc 
potrivit. Cind se desprind de 
marginile tăvii, se pot servi. 

La lelafaaal 280944, 
intra urale 9-12 

* Bonea Vladi•lr • 
Zădl•eDI 1511 .Din data . 
de 2, august postul meu 
telefonle (413139) e defect. 
L·am anunţat la 921 de cinci 
ori, dar nu s·a Intimplat 
nimic, nu S·a reparat." 

CINEMATOGRAFE 

• o.q ~n • JUoadl 
"Pină când ne mai poartă 
pe drumuri cei de la 
Banccoop ca Să ne luăm 
banii no~trl? Acolo n-al cu 
cine să vorbe,ti, numai ou . 
portarul." 

Dacia: Dupa faptă '' rAs· 
plată (SUA) 9,30; 11.45; 14; 16; 
18;20 

Mure,ul: Cum al devii 
newyorl<ez (SUA) 10; 12; 14; 16; 
18 

Arta: GcJ~Ia Jlle (SUA) 15; 

17;19 
Sala miel: lntAinll'll w Joe 

Black (SUA) 15; 18 
GrAdina de Wrl: Gorila Joe 

(SUA) 21,00 . . . 
Progresul: 001 •' lmptliuf 

zilei de mâine (SUA) 18,00 

• N•c•l• \#aeite .
Aaoadl "Sunt acţionar la lAS 
Chi'lineu-Cri'l cu 1,33 ha. 
Pentru recolta din 1998 am 
Optat si primesC! banii dupA 
vinzarea ei. Aceasta s·a 
vândut, dar eu banii nu l-am 
primit, cicil aunt blocaţl la 
ltanci. Pe directorul lAS· 
ului nu-l găsesc nici ia tele-

. 1 fon." 
i 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editora S.e. ADEVĂRUL s.r.l. Arad 1 
.• COD FISCAL R 168193X •coLJ SiCOMEX 19.604 ecTRTIFICAT' ',. 

'' J 02ii~X6din 31 X 1991 ecoD SIRUES 020956601 eiSSN 1220- 74l!9 

. R 1 'f's ~ ' *•htaaflat 2900 Arad, BJ. Rcmh1~1e1 nr_ !:< 1 
Telefoane: SI:CRETARIAT- 281802, fax 280655, 280625; 

1 ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI - 280989. 

Consiliul de administ•aţiel DORt:L ZĂ VOIA NU 
(prc~cdontc) telefon 281802, 280625; ŞTEFA"' TABIIIA (vice-

\ prc~cdmtc) telefbn 2107?6~ MIRCEA CONTRA~ (r~dactor~ct) 
telefon 281802, 280854: NICU COJOCARU (dircciOr comcrcoal) 

. telefon 280904; DORt:L BARBU (contabil-~cl) telefon 281797. 

, . Colegiul de redacflet MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef): 
AUREL llARIE (sccr..::tar general de redactie) telefon 281802, 

i 280854: MIRCEA OORGOŞAN (sCf sectie' actualitfl\t)~ iclcfon 
! 281855; 280003; IOA!'\ lfi:RCAr·((~cf sCc\ic polttic{t). telefon 

280943; llORU SAVA (~cfscc~ic social-economic) .. telefon 281738; l 
1 .\'ASILf FILIP (ţ:cf scqic cultur!i-invătământ), telefOn 281855; 
~ 280003; ALEXANDRU CIIEB~:u:u (~cf secţie sport). tclcl'on ' 

1

: 281701; SORIN GHILEA (sef sectie tineret} telefon 281855, 
. : 280003; MARCt:L CANCill (~cf secţie foto). telefon 280943; 1 

1 NICU COJOCARU (~cfsccţic publicitate) tclcfonllruc 280904. 

Tiparalezecutatla Jmp..-a S.C. MEDIAGRAF s.A. 
ARAD, -· FeleMulai F.N., telefon ::t50902. fax ZS09ZO-

,:~ 

A\11\EL DARlE 
--;--s~rrctar dl' rutaqic. 

. Bianca Felea; •· ., ~·· 
Adela Romorie _ edf 

Ioan Leac. · 
... , ~- Dina Rujan, •··.·----Vid..._. 

-tehnoredactare 
tom'puterizati. 

toana Frăţilă; 
Doina Jureă, 

Aurica Telciaft, · 
D1111iel V'aitiu . 

~c!~B! Ş,e care vă putetr ~ 
'f~ BERBECUL greu. . 

sentimentală pasageră 
si mai putin con
iormistă, dai care vă 
va b1ne disp:Jne. 

1 
SĂGETĂTORUL~: 

~)21.03-20.04). La ser- F E C 1 O A R A~ 
_... -'•vociu. vă dovediţi un (23.011-22.09). Chiar 
-.. •negocoator de mare dacă nu prea aveţi ... 
clasa. reusind cu o remarcabilă chef de lucru. strădu~ ' 

(22.11·21.12).~~! 
1 ~cţiunile dvs. suma I!'J 

1ncununate de succes 
şi sunte~ ploni de ene<gie. Pul"~! 
aborda acum cu incredere indu
SIV probleme ma1 d1flcile, ce 
odinioară vă pricinUiau mulţi 
bătaie de cap si ,_nao o. pen-

abilitate să transati in favoarea ţi-vă să vă achita~ in mod 011()-

dvs. rumeroase.siiua~i. rabil de sarcinile de serviciu 
TAURUL (21.04-~ incredlnlBie. Şeful este cu ochii 

20.05). Abtinet~vă de • pe dvs ' 
la a arunca oCheade &a B A L A N Ţ A tru a fi rezolvate. un elat .".,_ 
provocatoare per- (23.09-22.10). La ser-
soaneior de sex opus care vă v1ciu, situaţia se află, 

siderabil. . ...,..,, 

ies in cale, sau măcar faceti in permanentă sub 
acest lucru fără ca partenerul control şi singurele prObleme 

&, "W CAPRICORNUL 
..,::: ~( 2 2. 1 2. 1 9. o 1 ) -

să observe. În caz contrar. aveti 
şanse ~ provocay reacţii n&. 
gative. 
......, GEMENII (21.05-
~ <!i" "120.06) Ziua care 
l 1 l urmează nu vă va fi din 
t t cale-afară de favora
bilă, insâ nici nu vă puteti 
plânge că intimpinati dificuhâ~ 
foarte mari. ce vă îmPiedică să 
vă realozaţi obieclivele propuse. 

22.o~f;~~ ~!~~0!~ 
anumite probleme, în~ . ~ 
special legate de( .. ) 
bani, iar unele lucruri nu 
evoluează tocmai in sensul 
dorit. 
, ~ LEUL (23.07· 
fi, llll22.08). Dificultăţile prin 
,~ ~care treceti in această 
~perioadă au, parada.. . 

xal, şi o parte bună. in sensul 
că vă va ajuta să aflaţi cine sunt 

...,... Deocamdatll nu este 
recomandab1i să · _ 

pubhce planurile dvs. de v;Ltor'. -: 
deoarece v1 s-ar pune MOCHETA 

Arad, Piata Gării numeroase piedici în cal~a rea-
Telefon 235221 lizări lor si lucrurile nu ar evo!ua · .,._ 

rn sensul' pe care i1 doriti: -
· ' Vinda şi_ j vĂRsĂToRuL.~ 

monteaza (20.01-19.02). SitlJa1ia 
financiară va cunoaste 

mochetă ţ i o usoară ameliorare .• 

la Pra•ur1• i însă' acest lucru nu trebuie sa vă 
" . . ~ determine să cheltuiţi făril cu o reducere măsură. 

da ID-2011/e _ r~20_o';~~~~0! ··. 
care trebuie rezolvate sunt c8li · ~sarcini cu care sunteb · 
curente. Programul este cât se asaltat constitUie, î0 
poate de lejer şi este o ocazie v!z1unea superiorilor, ce~ mai 
foarte bună pentru a vă ocupa bună metodă de a verifica căi 
mai muH de anumite chestiuni sunte~ de capabil. Ve~ fi insa în 
profesionale, desigur, după stare să face~ fată cu brio futu.
orele de serviciu. ror sitUaţiilor, spre dezamăgirea 

SCORPIONUL (23.1 O· inamicilor dvs .. care sperau să 
21.11). Se profilează o aventură _as1ste la un eşec; ___ ·'~, 

se va organiza un mara ba! 
marei · . . .. ··. 

............ i. ... W~ 1 CunosE~de . 
Duminică, 29 august a.c., 1 muzică populară bănăteană .. 

cu incepere de ~a orete ! Ştefan Muntena• .. imP,.eună 
21 ,00, la Căminul cultural 1 cu formaţia sa, va asogura ·· 
din Seca~ (comuna Brazii) muzica si buna-dispoziţie! 

L--...:...:....;__~;...;..::....:.._;....:.::;:.:.:.:.:=.::..::::::=.::.::.;.,._",j;;. ~-

' 1 

' ·1 
1 OI. Negrău are. probabil 
1 dreptate şi ii sugerăm să ae 
t adreseze justiţiei. 

·"-'-"·~~ ~ 

Reda~:tor ele Hrvlctu. 
- . . Ş.P. 

La talalonur 
dupi-amiezii. 280003, 

intra orala 19-18 
e Fără careat elee~. 

tl'lc. 01. Măceanu Dimitrie, 
din comuna Semlac nr. 414·, . 
ne semnalează că jumătate 
dintre locuitori nu au curent 
electric de câteva zile. ,.Am 
sunat la Pecica si am vorbit 
cu un domn de 'acolo, oare 
este responsabil cu această 
problemă, dar ln·a repezit, 
spunAndu-mi că nu are 
avion să se deplaseze pânil 
la Arad, ca să ne rezolve 
hiJUă cererile. Nici milcar nu 
a vrut sil-1111 spună cum se 
nume,te." OI. Miceanu mai 
vrea să ştie cine-i plăte,te 
llespăgubirile pentru 

j pagubele provocate de 
1 acest incident. S~ o facil 

oat6 CONEL-ul? · 
e Con•aat 111are dlf 

apă. Ona Ranai Silvia, de pe 
str. Cicio Pop nr. 1, este 
nemulţumită că vecinii ei iti 
spală covoarele in curtea" 
imobilului 'i consumă 
foarte multă apă. "N·ar fi 
corect ca atunci să 
plătească cu o persoană in 

l:;.Î 1-\,; ~A AIA l>~Pi ~; 7 v} "' ........... 
51)i1>~1Aifi:i ~- /.lliiJiiJ.l(f(7A··· . . _, ~-- .. ,_, ..... 

·-- ·; 

~1 
-~- ·:.: _."_ ....... 

.;-- .. _ .. , _ ..... 

-~ 
_ _"..~ 

Lucrator11 Serv1clului adminis
trativ .de la Senat âu capturc;~t 
aproximativ 15 lilieci- care 
pătrun·seser~ in urmă c:u patru 

1 

;;ile~in!.s~e;d;i\..-~· iace;s;te;i ;c;.ame~re~•i·1~;E~~~j~~~~r'''' :-~'~ ~-g;s!<Jtive. 
_~;:-"·.--

buie să plătesc 'i eu un '- . plus la cheltuieli? De ce tre- ~~;~;;:!i~~:~~~~[~;~J~~~ 
sfert din apa consumată de Bradu a mai sruss~că~,~~!,~ 
dânsii1". "Am i sast; sau sapte cu 30 de arii, au mai (( 

.Redactor de serviciu, ma~i cam tot la fel", a. spus 1 l~iecl in clă<dore>~._c;o,,sihului: co ·:41!i"'" 

S. fi,._. L:.:-~·-----,;:..· ..,.;..:-·--'· .-_M_in_:işt_ri_. ~.,...,.___"""'::~::\· .. ~; .. , 

__ ;__. 

-:--~ 

PRETUL fiORUUH "-· 
' , 
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ACTUAUTATEA ARADEANA 

l";*'' ~: CoUib:inatul a~indnstrial. Cnrtiei ~ .:·. ;: 1 

(~())IPil())II'rl~lll~ll 11)1~11 1)1~ llS()(~II~Ill~ 
.. Agroindustriala" Curtici, CAP-ul capi

talist al domnului dr. ing. Muscă Dimitrie, 
este intr-o derivă periculoasă. Tot mai 
mulţi specialişti părăse·sc această soci
etate. Unul dintre ei imi declara "că nu 
putea să• se lase umilit de un ticălos, 
care 1-a considerat ca pe servitorul său". 
Cel ce-mi vorbea astfel este un om de 
bază, care a ajutat la punerea temeliilor 
acestei asociatii agricole, cu credinta că 
va fi în avantajul deţinătorilor de pământ 
De fapt, .în prima fază statutul nou înfi
inţatului combinat a fOst aşezat pe prin
cipii comerciale, prevăzând drepturi 
avantajoase pentru proprietarii de 
pământ, inclusiv participarea prin con
tribuţii la sistemul de pensii, asistenţă· 
medicală etc. 

Situaţia aceasta nu i-a convenit celui 
care a fost pus in fruntea combinatului, 
Muscă Dimitrie, si atunci a schimbat 
statutul printr-o chichită, prin care din 
acţionari deţinătorii 'de pământ au 
devenit unelte docile in mâna unui grup 
de afacerişti. Muscă Dimitrie exploatează 
pământul, dar ţăranului sau proprietarului 
de pământ ii dă cât vrea, fără a exista 
nici un contract. Inclusiv salariatii sunt 
plătiţi discreţional. Cei apreciaţi de 
Muscă primesc salarii bune şi produse, 
iar alţii sunt ţinuţi cu salarii necorespun
zătoare pregătirii lor şi sunt tăia!i de la 
tainul in produse, respectiv 200-300 kg 
grâu sau alte produse. Acest lucru il face 
in mod dictatorial, pe sprânceană, uitând 
că nu este decât reprezentantul propri
etarilor de pământ din asociatie. 

intunericului. Evidentele fie nu au fost 
făcute, fie nu sunt ţinute la zL 

in acelasi timp, sunt oameni care au 
depus cereie de asociere ulterior şi au 
adus pământul in asociaţie, dar nu au 
primit calitatea de asociaţi, nu sunt tre
cuti in evidente si in acest mod le dă cât 
vrea dL ing. Muscă, jonglând si cu pro
ducţiile. Chipurile, acest pământ ar fi in 
arendă, dar practic nu este, pentru că nu 
există nici un contract intre proprietar şi 
arendaş, care să stipuleze drepturile şi 
obligatiile. 

Acest pământ este lucrat tot cu utila
jale şj g_amenii Combinatului, şi in acest 
mod ridică cheltuielile cu plata salariilor, 

·motorina, seminte, ingrăsăminte, erbi
ci~e; alte cheltui61i administrative, dimi
nuând profitul combinatului şi drepturile 
.care s-ar cuveni asociatilor. in urmă cu 
3-4 ani, fiecărui asociat li revenea 1 .500 
kg cereale la· ha. iar acum le repar
tizează doar 750 kg la ha din cauzele 
enumerate mai sus, cât şi din cauza 
societătilor nou infiintate cu italienii, ale 
căror pierderi sunt suportate tot de asoci
aţii Combinatului, la care se adaugă re
tributia acestora, care sunt in consiliile 
de 'administratie, cheltuielile de 
deplasare din Italia, întreţinerea şi orga
nizarea distractiei acestor oameni de 
afaceri din Italia, care grevează tot pe 
spatele detinătorilor de pământ din 
Combinat ' , 

pentru altii, dar in arendă sau pe bază de 
contract'de prestări de servicii. Altfel 
încalcă toate reglementările legale şi 
aduce prejudicii asocia~ei. El nu face nici 
un contract cu nou veniţii pentru a evita 
obligaţiile către stat şi a nu se angaja cu 
nimic fată de acesti solicitanti. 

O altă problemă care trebuie avută in 
atentie este aceea a creditelor luate de 
la bănci. Din creditele avantajoase, pri
mite la nivel de judet, cu dobândă 
redusă, Muscă Dimitrie 'a luat circa 80-
90%. imprumuturile de la bănci le-a 
garantat cu patrimoniul societătii agri
cole. respectiv al Combinatului. in'firmele 
cu italienii, respectiv lAC. si altele par
ticipă Combinatul, dar membrii asociati 
nu au primit nimic din profit deşi s-a 
garantat cu patrimoniul lui. Este un trans
fer mascat de capital, in timp ce deţină
torii de pământ, asociatii, umblă toată 
ziua după Muscă să le' dea produsele 
sau banii. 

Din acest motiv multi specialisti au 
plecat pentru că nu s-au' complăcui in a 
face ilegalitătL 

Împreună cu câţiva acoliţi. Muscă a 
Infiintat si o fundatie non-profit. Pe 
această fundaţie, vă dăm doar un exem
plu. a primit o dubă frigorifică pe care o 
foloseşte in firma lAC pentru transportul 
de marfă, deci pentru a realiza profit. 
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BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ INVITĂ - " 
CREDINCIOŞII LA MANASTIREA BEZDIN 

Cu prilejul hramului 
Mănăstirii "Bezdin", 
Biserica Ortodoxă Sârbă 
organizează deplasarea cu 
autobuzul la Bezdin. 
Plecarea va avea loc din 
faţa bisericii din Piaţa 

i a 
Asociaţiei Cadrelor Militare 
in Rezervă 'i Retragere din 
Serviciul Român - de 

Sârbească, sâmbătă, 28 
august 1999, la ora 8,00. 

Transportul este gratuit 
Invităm pe doritori să ni se 
alăture. 

COMUNITATEA SÂRBĂ 
ARAD 

Informaţii pe toţi 
membrii in ziua de vineri, 27 
august 1999, orele 13,00, in 
sala mare de 'edinţă a 
Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Arad. 

COMITETUL FILIALEI 

SOCRATES • UN NOU 
PROIECT ADRESAT FEMEILOR 

ŞI FETELOR CU HANDICAP 
Ieri, Asociaţia Hand!- coordonator al proiectului, 

ne-a informat că acest pro
gram s-a adresat fetelor 'i 
femeilor cu handicap neuro
motor in vederea schimbării 
mentalităţii atitudinilor fi a 
modului lor de viaţă. 

. __ ...... Există apoi o întreagă harababură, 
menţinută intenţionat cu privire la 
suprafaţa de pământ existentă în cadrul 
combinatului. Potrivit prevederilor LeQii 
36 ar trebui să existe o evidentă a 
suprafetei cu care a intrat fiecare rriem-· 
bru asoCiat. Dar aici -intrăm in domeniul 

De fapt, Muscă Dimitrie prin ce a 
intreprins compromite ideea de asociere 
şi aduce serioase prejudicii agriculturii 
judeţului. Profitând de PDSR, dându-se 
mare şef in cadrul acestui partid, a cău
tat doar să-şi rezolve interesele perso
nale, uitând de masa mare a oamenilor 
pe care ii exploatează. Sigur că soci
etatea pe care o conduce poate lucra şi 

Profitând de ignoranţa celor care 
şi-au dat pământul pe mâna lui Muscă, 
acesta este prezent In nouă societăti, in 
unele din ele fiind administrator cU un 
important pachet de actiuni. Tot pe 
această bază a reuşit să-Şi cumpere şi 
mari suprafete de pământ 

. capaţilor Neuromotor din 
România, filiala Arad,' a orga
nizat o conferinţă de presă 
ce a avut loc ca scop 
prezentarea proiectului 
"Casa". Acesta s-a desfă
'urat in perioada 1 februarie 
- 1 septembrie 1999 cuprin
zând patru judeţe fi anume 
Cluj, Arad, Sălaj 'i Arge' 
fiind finanţat de Ambasada 
Regală a Olandei la 
Bucure,ti. 

Chiar dacă proiectul 
,.Casa" a luat sfâr;;it Comisia 
Europeană va finanţa un 
altul 'i anume "Socrates". In 
cadrul acestuia vor participa 
persoane cu handicap din 
încă 2 judeţe 'i anume 
Hunedoara '' Mehedinţi. 

,,..,_,,,." ·~ ' w . . -~ 

~~·?>:·cORAŢEHIE. ;! 
.. ].ftMOHEASA 

....i~"Jieri0âiîâ.1'&:2iaii9u~f 
s .. a derulat proiectul .,.,Pro 
Dram•fia~" acţiune de 
remarcare '' igieni~are a 
traseelor turistice din 
împrejurimile staţiunii 
Moneasa. 

Organizator a fost 
"Condor Club" Arad iar" 
finanţarea a venit_ din partea 
D.J.T.S. Arad. Participanţi la 
acţiune au fost tinerii din 
formaţiunile nonguverna
mentale ,.Cercetasii 
României" din Pecic'a, 

-:,"'" ~Cercul de Turism "Oasul" 
din Salu Mare '' mem'bril 
"Condor Club", in număr de 
14 persoane. 

... Cazarea şi masa a fost 
<11sigurată de Tabăra de elevi 

Moneasa. Acţiunea a mai 
fost sprijinită de inimosul 
administrator Petru Toader 
'' de câţiva elevi de la' 
Constariţa, ce au dat exem· 
piui propriu faţă de ceilalţi 
copii, adunând gunoaiele 
din tabără. 

In cadrul acţiunii s-au ""''lllli-.. Uzat: remarcarea ~i igi
enizarea a 3 trasee turistice 

, 

.. integral; r&n)arcarea "i igi-· 
enizarea a 4 trasee parţial; 
igienizarea (adunatul 
gunoaielor) din diferite 
locuri de popas: camping 
Moneasa, Zona Cabanel · 
Si!vlce, Valea Lungă, Valea 
Meghe,, in apropierea 
·Staţiuni! Moneasa etc. S-a 
adunat o cantitate impresio
nantă de gunoaie (semn al 
trecerii turi,tilorl). -

De menţionat faptul cii 
in staţiunea Moneasa sunt 
prea puţine co,uri de gunoi, 
Iar acestea sunt mai tot tim
pul pline, ne-a informat dl. 
Gabl Groza, pre,edintele 
Condor Club Arad. 

ti.OP~EAtl 

Prin toate aceste Scţiuni, care ţin şi 
trebuie cercetate de Politia economică, 
Muscă Dimitrie a compromis ideea de 
asociere. · · 

D. lĂVOIAtiU 
D-na Monlea Antoel· 

pre,edinte 'i d-na 
Eeaterina • Ani lăger -

ALINA VIDRA 
BERNADETH BUZA 
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La Fundatia Universitară~ Goldir 1. Din w ţj, INVATAMANT LA DISTANTA LA COLEGIUL :.:; .. 
CONCURS DE !toca~~~,· ·' ~~ 
- ~ · A D M 1 TERE · ~Lgf~~~!~~~-~~G!~ ~--~~!~~.~1!~11~~!~~!~~ ~D~~t 

Din toamna anului universi- această formă şi organizează bacalaureat (d_urata IDO este 
tar 1999-2000. Colegiul concurs.de admitere in 25 sep- de 3 ani) care vor susţine axa
Universitar Pedagogic de tembrie 1999. men de admitere şi probe de 

Departamentul 
invătământ Preuniversitar din 
cadrul Fundatiei Universitare 
• Vasile GoldiŞ" Arad anunţă 
organizarea concursului de 
admitere pentru anul scolar 
1999-2000 la data de 1 ir sep
tembrie 1999 la următoarele 
specializări: agent comercial -
60 locuri; agent şi ghid de tu
rism - 60 locuri; asistent 
social - 60 locuri; contabilitate 
- informatică - 60 locuri; relatii 
publice, birotică, secretariat'-
60 locuri; broker (broker imo
biliar, broker mărfuri, broker 
valori) - 30 locuri; cosmetică -

coafură - 30 locuri; asistent 
medical- 30 locuri. 

Tnscrierile se fac in perioa~ 
da 01.09,1999 - 17 .09.1999 la 
sediul Departamentului 
invătământ Preuniversiiar din 
Str. Feleacului nL 1. 

Informaţii suplimentare se 
pot obtine la sediul 
Departam'entului lnvăţământ 
Preuniversitar din Str. 
Feleacului nr. 1, telefon 
057/256391 interior 17 sau 18 
precum si la Centrul de 
Informare 'al Universitătii din 
8-dui.Revolutiei nr. as,' tefe
. !on 057/2804:i3. 

-CIJII>E E?Tî 111 
'-EHE~, bOAHNE~/! 

.. -.·.,__ 

Institutori al Universitătii .de Colegiul Universitar Peda- aptitudini. 
Ve.:! .Vasile Goldiş" Arad orga- gogic de Institutori va şcolariza Colegiul Universitar Peda

. nizează o nouă formă de in anul universitar 1999-2000, gogic va pune la dispoziţie 
invăţămant Universitar - candidaţi proveniţi dintre: e cursuri de specialitate, dîs
invăţămilnt Deschis la Distanţă absolvenţi de Licee Pedago- chete, bibliografie pentru sudii 
(IDD, formă asemănăt9are cu gice, învăţători şi aducatoare şi alte materiale cu profil peda
invăţământulla fără frecvenţă), (durata IDD este de 2 ani) care gogic pentru pregătire. 
in conformitate .cu prevederile nu vor susţine examen de Informaţii suplimentare la 
Legii lnvătământului nr. admitere; e absolventi de Secretariatul Colegiului 
84/1995, pan3graful 8. învăţământ postliceal cu profil Universitar Pe'dagogic din str. 

Universitatea de Vest pedagogic (durata IDD este de Cocorilor nr. 57, telefon 
,Vasile Goldis" Arad a obtinut 2 ani) care nu vor sustine exa- 057/243777 sau la Centrul de 
aprobarea ·' Ministerului men de admitere; e absolven~ Informare din 8-dul Revolu~ei 
Educaţiei Naţionale pentru de liceu cu diplomă de nL 85, telefon 057/280433 . 

u 

EPIDEMIA DE CONJUNCTIVITA 
NU A AJUNS LA ARAD 

In câteva dintre judeţele ţării a 
fost constatată in ultimele zile o 
creştere îngrijorătoare a numc'iru
lui de cazuri de conjunctivită. ln 
unele judeţe datorită numărului 
mare de bolnavi s-a ajuns la ep~ 
demie. In ceea ce priveşte Aradul, 
e de remarcat că numărul 
cazurilor de conjunctivită nu a 
crescut in ultimele zile. Se sem
nalează doar cazuri izolate, 
neputând fii vorba de o epidemie, 

Tn anul trecut, in cursul lunii 

. Verificările efectuate de comi
sarii Garzii Financiare Arad im;xe
ună cu poliţişti de ·la Poliţia 
Economică, la sediul din Arad de 
pe str. Tribunul Dobra nr. 10, al 
S.C. SHOPING CENTER SRL din 
Tim~ra au condus la depistarea 
a nu mai puţin de 70 de facturi cu 
probleme. ln urma controlului s-a 
constatat că agentul economic ve
rificat a intocmit in periOada 
13-01.1999 -5.05.1999 facturi fis-

august şi in Arad a avut loc o ast
fel de epidemie. Focarul de 
infecţie 1-a constituH bazinele de 
inot din municipiul Arad. 

Pentru a preveni contactarea 
acestei boli, d-na dr. Magdalena 
Ţurlea - şefa Secţiei de Oftal
mologie a Spitalului Municipal 
Arad, recomandă respectarea cu 
rigurozitate a igienei personale şi 
evitarea locurilor cu grad ridicat de 
contaminare. 

D.L 

cale către diverşi agenţi economici 
care nu con~neau date reale sau 
nu aveau completate toate datele 
solicitate de formular. 

Comisarii Gărzii Fjnanclare 
Arad au aplicat o amenda contra
venţională de 1 O milioane de lei şi 
au solicitat O,G.F.P,C,F.S Timiş să 
facă o verificare de fond asupra 
intregii activHăţi desfăşurată de 
respectivul agent 6qlll()mic. D. L 

, ... 

•. 

i i 
"Vasile Goldlş"Arad, 
lnvăţământ Preuniversitar 
~~ Federaţia Europeană a 
şcolilor (F.E.D.E.) înfiinţea
ză începând cu anul şcciar 
1999- 2000, prin aprobarea 
Ministerului Educatiei 
Nationale Nr. 37434/ 
19.07.1999, Liceul Parti
cular nr. 1 Arad cu profil
urile: • Real, specializarea 
matematică - informatică -
intensiv limba engleză (30 
locuri); • Real, specializarea 
chimie - biologie - intensiv 
limba engleză (30 locuri); • 
Uman. speciariZarea filologie 
- intensiv limba engleză şi · 
limba franceză (30 locuri); • 
Ecdnomic, specializarea 
finanţe - contabilitate (30 
locuri). 

Relaţii suplimentare la 
teL 256391 , 256845, inl 17, 

... 
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t 1tjt§il BENZINA ŞI MOTORINA 
.. . · S.AU SCUMPIT CU 6 • 9% 

Societatea Naţională a 
Petrolului Petrom a modifi
cat, de marţi, preţurile de 
referinţă ale carburanţilor 
auto, cu 6 - 9%, de la 8.400 
de lei la 8.900 de lei litrul de 
benzină premium 'li de la 
5.300 de lei la 5.800 de lei 
litru! de motorină. 

Modificarea preţului de 

referinţă este determinată 
de creşterea preţului mondi
al al ţiţeiului 'li de deva
lorizarea monedei naţionale. 
. Noile preţuri ale carbu
ranţilor sunt: benzina 
Premium - 8.900 de lei, de la 
8.400 de lei, benzina Super 
Plus - 9.100 de lei, de la 
8.700 de lei, benzina Super 

Plus fără plumb - 9.100 de 
lei , de la 8.600 de lei, iar 
motorina - 5.800 de lei, de la 
5.300 de lei. 

In funcţie de situaţia· 
pieţei locale, filialele PECO 
pot practica preţuri modifi
cate cu plus sau minus s•A 
faţă de preţurile de referinţă 
stabilite de Petrom. 

Majorarea preţului carburanţilor va duce 
la scumpirea produselor agroalimentare 
Patronatele consideră ca in 

urma majorării pre!Urilor carbu
ranţilor auto se vor inregistra 
creşteri intre 2-5% ale preţurilor 
produselor agroalimentare. 

Valeriu Steriu, preşedinte!~ 
Asociaţiei Naţionale a 
Procesatorilor de Lapte, a 
declarat, marţi, agen~ei MEDI
AFAX, ca preţul laptelui de con
sum şi al produselor lactate ar 
ptrtea creşte cu circa 2-5%, de 
la 1 septembrie, ca urmare a 
scumpirii carburanţilor. El a 
adăugat ca, la produsele lac
tate, consumul "este intr-o 
prăbuşire continuă, iar noile 
preţuri vor duce la accentuarea 
acesteia, pentru ca puterea de 

cumpărare a popula~ei este din 
ce·in ce mai scăzută". 

Viorel Zi chil, presedintele 
Patronatului din industria pro
ducătoare de ulei spune că 
preţul de fabrica~e al uleiului nu 
se va modifica 'ca urmare a 
scumpirii carburanţilor, însă 
comerciantii ar putea să. 

mărească pretul de vinzare la 
ulei, pentru ca' in preţul de vin
zare este indus şi transportul. 

-Gheorghe Naghiu, prim
vicepreşedintele Uniunll 
Naţionale a Palronatului Roman 
apreciază că scumpirea 
motorinei şi a benzinei va duce 
la majorări de preţuri atitia pro
dusele agroalimentare cit şi la 

creşteri ale preţurilor la s81Vicii 
cu circa 5%. · 

Aurel Popescu, presedintele 
Organizaţiei Patro~ale de 
Ramură a Industriei de Morărit 
şi Panifica~e- ROMPAN, spune 
ca preţul la pnne nu se va rnodi
ffca in urma majorării preţurilor 
la carburanti, pentru ca motori
na şi benzfna au o influenţă 
foarte mica in preţul piinii. 

Societatea Naţională a 
Petrolului Petrom a modificat, 
de marţi, preţurile de referinţă 
ale carburanţilor auto, cu 6 -
9%, de la 8.400 de lei la 8.900 
de lei litrul de benzină premium 
şi de la 5.300 de lei la 5.800 de 
lei litrul de motorină. 

La inchidczrcza 
czditicz\ 

I..a Ca ... pionatele Mondiale 
de atletis ... de la Senila 

• 

' . con- inte a a r i, cu ' m. 
tinuă Intrecerile din cadrul doua medalie pentru tara noas- medalie vine după "bronzul" 
Campionatului Mondial de r tră, una preţioasă, ~a de aur, cucerit de Nicoleta Grasu, la 
atletism, sportiva româncă in proba de aruncare a cicx:anu- aruncarea discului. 

DEPOTfiTII PDSR RO PĂRĂSIT 
1 

DEZBATERILE Lfl LEGEA 
CASELOR tifiTIOHALIZATE 

1 
Grupul parlamentar al POSR 

a părăsit, 1118f\i, lucrările Camerei 
Deputaţilor, motivind ca majori
tatea parlamentară refuză dia
logul cu opoziţia pe tema proiec
tului legn caselor naţionalizate. 

Nici deputa~i PRM nu au mai 
perticipella lucrări, deşi nu şi-au 
anunţat oficial intenţia de a boioo
ta dezbaterile. 

Deputaţii PUNR şi-au 
condiţionat prezenţa de 
acceptarea amendamentelor lor 
şi de intocmirea unui Raport 

Bilanţul provizoriu al 
cutremurului din Turcia g crescut 
dramatic marţi, atinglnd cifra de 
aproape 18.000 de morti, in timp 
ce numărul celor rămaşi fără 
adăpost a ajuns la ordinul 
sutelor de mii, la o săptămînă 
după producerea catastrofei, 
infonnează AFP. 

Bilanţul provizoriu al 
cutremurului din Turcia era de 
17.997 de morţi şi 42.442 de 
răniţi, potrivit ultimelor date pu
blicate de Centrul de criză din 
cadrul Guvernului turc. 

Premierul Bulent Ecevit a 
afirmat, intr-un interviu acordat 
canalului de televiziune CNN, ca 
Turcia are nevoie de •sute de mii 
de IOCl;Jinţe provizorii" pentru a 
adăposti, pentru cir.ca o lună, 
familiile rămase fără locuinţe. 

Desi la nivel oficial nu a fost 
dată pUblicităţii riici o estimare 
legată de numărul celor rămaşi 
fără adăpost, ministrul Afacerilor 

suplimentar, care să cuprindă 
toate avizele oomisiilor de specia
litate. 

Deputatul PDSR Viorica 
Afrăsinei a anunţat in plen că 
membrii grupului PDSR vor lucra 
"cu mai multă conştiinciozitate 
intr-o sală alăturată", pe amenda
mentele lor la proiectul de lege. 

In timpul dezbaterilor ge
nerale, · deputaţii coaliţiei 
majoritare au criticat atitudinea 
opoziţiei faţă de acest proiect de 
lege. -

Externe, lsmail Gem, a s-a refe
rit la o cifră care ar plrtea urca 
pînă la 200.000. 

Ecevlt a subliniat ca prima 
necesitate este punerea in 
funcţiune a oraşelor de corturi, 
din cauza_ ploilor toren~ale care 
cad, de două zia, asupra regiu-
nii. 

Potrivit agenţiei Anatolia, 
tabara de corturi de la Yalova a 
fost inundată, in nOaptea de luni 
spre marţi, iar cei rămaşi fără 
adăpost au fost nevoiţi să 
petreaca inca o noapte sub cerul 
liber. 

ln schimb, riscul producerii 
unor epidemii părea diminuat, in 
ciuda depistării unui· caz, pînă in 
prezent izolat, de febră tnoidă, la 
Adapazari (capitala provinciei 
Sakarya), polriv~ unui medic al 
echipei de salvare israeliene. 
Ministerul turc al Sănătăţii a 
asigurat ca nu există nici un risc 
de porducere a unei epidemii: 

sp 
· susţinere a invăţămintului de 

stat va fi constituit dintr-o cotă 
de 2 la sută aplicată, lunar, 
fondului brut de salarii al 
agenţilor eţ:onomici şi nu va 
diminua veniturile angajaţilor, 
a declarat, marţi, agenţiei 
MEDIAFAX, Marian Cărăuşu, 
director general al bugetului 
din Ministerul Educaţiei . 
Na~onale (MEN). 

Fondul special se adună ,. ':, 
din două surse, una reprezen-
tind cota de doi la sută din 
drepturile salariale realizate 
de regiile autonome, soci-

.. 

etătile comerciale, companUie 't- _ 
na~onale, institutele naţionale - ,·:;;~ 
de cercetare-dezvoltare, orga
nizatiile economice străine cu 
sediul · in România, de 
reprezentanţele din România . 
ale societătilor străine care 
angajează personal roman, 
precum şi de alte persoane 
juridice care realizează acti
vităţi economice in România, 
iar adoua constind in donaţii 
si sponsorizări ale per-
Soanelor fizice şi juridice ~~f 
române şi străine. 

Fondul special va fi ges-. 
tionat de către Ministerul · 
Educaţiei Naţionale, colec
tarea şi folosirea banilor 
urmind să fie stabilită prin · 
normele metodologice elabo-
rate de MEN şi aprobate de 
Guvern. 

Controlul incasătii cori
tribu~ei va fi asigurat de spe-
cialisti din Minsterul Finan-
telor.' Cei care nu Vor achita, 

·.:·. -·-·-.•''·•· 
·-:.Y""· 

iunar, cota de 2 la .sulă vor fi 
pen<jlizaţL -F~s-4. --~' -w >--
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In privinţa legilor proprietăţii. 

prim-viceprefedintele PDSR Adrian 
Năstase ne declară în exclusivitate: 

,,NU VOM ACCEPTA ..., 

1 .~.--~~~~-~·.-<.. 
GHILOTINA POLITICA!" 

- Nu ·ne permitem să fim 
părtaşi la un simulacru de dezba
teri. Democratia nu este si nU 
poate fi doar 'un slogan elec
toral... Ne-am rezervat dreptul de 
a pără'si sala, deoarece actuala 
putere recurge la măsuri dictatori
ale. Fără niCi o consultare preala-· 
Qilă, ghilotina politică este lăsată 
să lucreze ... 

ce vor fi obligaţi să plătească, 
împreună cu nepoţii lor, pentru 
interesele clientelei politice a 
actualilor guvernanti. Pretentiile a 
cătorva mii de PfOPnetari se vor 
achita exclusiv prin contribuţia 
milioanelor de cetăteni plătitori de 
taxe şi impozite. Patrimoniul pu
blic va fi redus dramatic, vom 
plăti peste 50 de m'iliarde de 
dolari despăgubiri şi viitorii guver
nanti se vor afla in imposibilitatea 
de a acorda plăţi pentru medica
mente, spitale, şosele, şcoli, pen
tru ordinea publică şi pentru dez
voltarea localitătilor urbane si 
rurale. Aoeasta esie proble'ma! ' 

1 

1 

i 

i 
l ---:-.-

- O-le prim-vicepre!fedinte, 
parlamentarii PDSR au părăsit 
sala Parlamentului, preferând 
să nu fie prezenJi la dezbaterea 
.,legilor proprietăţii". De ce? 

- Ce urmăreşte Puterea 
prin promovarea acestor legi? 

- Sub pretextul juridic si 
moral al ocrotirii propriGtăţi'i, 
Puterea urmăreste revenirea la 
structura de 'proprietate a 
perioadei interbelice, când 5% 
din populaţia ţării deţinea 92% 
din avutia natională. Cetătenii 
Românii,; n-au fost intreba(i de 

· DO~Q SlltfiCI 
Foto: M. CflltCIQ 

c'"{ •• SĂ HO Mfil CREASCĂ PRETORILE 
~ . 

ŞI Sfi fiVEM DE LOCROU \ 

.. -.~-
. -~---"':.-

Gligor Toader, 21 ani, muncitor, Chisindia 
- Ştiţi ce fac parlamentarii 

la ora actuală? 
-Nu stiu. 
- Surit in sesiune extraor-

dinară şi discută legile propri-
__ -.;; __ -14 P 'lf _,.r-etăţii~ Ce părere aveţi în legă-
~·"·, . tură cu problema caselor 

; 

., naţionalizate? . . 
· .. - Depinde, dacă omul a 

-'4!:-:~·-j,z~--~;.:..~---\---~vut casa. să i-o dea inapoi, are 
-· · .-"' ~~ tot dreptul. · • _ 
; . · - Dar dacă In casă stau 

.,_- ~~- ·.?><•·- acuma chiria~i? . 
..,~- 7··~ '- Dacă ăstia n-au 

cumpărat-o si proprietarul are 
act pe casă.' să i-o dea inapoi 
proprietarului. 

. '·.--:·"~ ·~·-- .. , -Ce părere aveţi, în ge-
. ~· neral, despre politica ro-

"' . ...., , mânească? . . 
•; -· r,;o._:$-Y~---~- - Eu nu._ mă ocup de 

,,, ' .. " pOlitică, imi văd ae treaba mea. 
- Politica ne hotără,te 

soarta. Ar trebui sli 'tim ce 
se petrece In ţară. 

- Ne mai uităm la televizor, 
mai vedem una-alta, ce se mal 

La sfârşitul săp
mânii trecute, o dele-

P'-"">\(tioi~'"' e a Partidului Socialist 
Arad compusă din Florin 

Remeţan, preşedinte, luliana 
. Mureşan şi Viorel Enache, 
vicepreşedinţi, s-a deplasat in 
comuna ŞHindia, unde a avut loc 
o întâlnire cu membrii şi simpati
zanţii partidului. Aceştia au 
mulţumit pentru ajutoarele in al~ 
mente acordate in urma inun-

ll!l$11~!"!1!r.l . da~ilor din această vară. 
~; 1 -~' · _ Pe asemenea, oamenii 

şi-âu exprimat nemulţumirea 
faţă de l)lOdul in care adminis-

intâmplă. 
-Citiţi ziare? 
-Citesc .Adevărul" de Anad. 

. - Sunteţi mulţumit de felul . 
· curn merg treburile in ţară? 

- Nu merge bine tara. nici 
intr-un caz. Au crescut 'preţurile, 
popula~a nu are bani. 

. - Cine e de vină pentru . 
-starea in care se află ţara? 

- Conducerea. Dacă cei de 
la conducere asigurau traiul de
azi pe mâine, nu ar fi asa de 
greu. Şi dacă n-ar fi scumpirile, 
am avea bani. 

- Şi ce ar trebui si facă, 
cei de la conducere? 

- Să nu ridice preturile. De 
lucru găseşti când şi când, pe 
apucate. Azi lucrezi la un 
patron, mâine la altul şi tot aşa, 
din patron in patron. 

- De ce nu poţi lucra la un 
singur patron? 

- El are nevoie de tine 
două-trei zile si pe urmă ce 
faci? El nu·te angajează. 

V 

ar trebu 
iefim din situaţia asta? 

- După mine, principalu~ ar 
fi să nu mai crească preţurile şJ 
să avem de lucru la sigur. Omul 
se tine de lucru.- dacă are ce 
luCra şi dacă e plătit. 

- Speraţi că va 11 mal bine 
in România? 

-Va fi mai bine, poate după 
alte alegeri. 

1. IE~Cfllt 

O NOUA ORGANIZATIE 
' PS LA ŞILINDIA 

tratia locală isi duce la 
îndeplinire sarcinile care Ti revin 
( comuna Şilindia fiind oondusă 
de un primar al PSM ). 

Cu ocazia acestei deplasări 
s-au pus bazele organiza~ei PS 
Şilindia, in unna alegerilor Biroul 
Executiv având următoarea 
componenţă; . preşedinte 

Luminiţa Groza, vicepreşedin~ 
Viorel Salcu şi Nădăşan 
Nicolae. 

Tot cu această ocazie a luat 
fiinţă şi filiala locală ATS' 
(Asociatia Tinerii Socialisti) oon
dusă d~ d-ra Nădăşan R~mona. 

SO~IItfl fiMB~UŞ 

a promova o care 
le poate fi favorabilă", ceea oe, in 
opinia liderului tărănist arată cc1 
acest partid nu' este capabil să 
inţeleag.ă in profunzime care e 
importanţa socială a promovăril 
unor astfel de legi. 

Deputaţii PDSR şi PRM au 
părăsH, marţi, lucrările Camerei, 
reproşind majorităţii parlamentare 
că refuză dialogul pe tema legii 
caselor naţionalizate. · 

O oră mai til2iu .şi grupul par
lamentar PUNR s~a retras de la 
·lucrări, nemotrumit că. amenda-· 
mentale nun sUnt acoe~. · 

ÎtiTRE RESTITOIRE ŞI RESTAORAŢIE 
Ieri, Parlamentul Romllniei s-a intrunit Tn sesiune extraordinară pentru a dezbate 

pachetul de legi privind proprietatea in România. Pentru informarea rapidă şi corectă a citi
torilor noştri, i-am contactat in direct pe parlamentarii arădeni, solicitând_u-/e părerea in 
legătură cu dezbaterile din forul legislativ al ţării. Din nefericire, la ora 15,30 situaţia nu era 
prea clară in Parlament, doar 188 de parlamentari fiind prezenţi in sală. Motivul? 
Reprezentanţii PDSR, PUNR şi PRM au părăsit lucrările, in semn de protest faţă de nelu
area in considerare a amendamente/ar propuse de către opoziţie. Doar parlamentarii ApR 
au rămas la dezbateri (evident, in afara celor care aparţin puterii) ... Afa stând lucrurile, 
prezenţa a doar 188 de parlamentari constituie o majoritate extrem de fragilă, ştiut fiind 
faptul că pentru trecerea acestor proiecte de lege sunt necesare 172 de voturi-

MĂ ÎNDOIESC ••• '1 votăm, _iar c~i din opoziţie n-au decât să se 
" Em'l p t' supuna. Ch1ar dacă nu le conv•ne acest 

- 1 u 1n, 1 r .. 
deputat PSDR • uc u .... 
"Stăm in sală şi ne "NE-AM 

uităm unii la alţii. incă de RETRAS ••• " 
la ora 14,00 trebuia să 
înceapă lucrările, dar 
PDSR-ul, PRM-ul şi PUNR
ul au părăsit sala. Doar 

- Teodor Jurca, 
deputat PDSR • 
"Legile proprietăţii 

ApR-ul a rămas. Chiar acum se face apelul 
nominal şi am aflat că suntem la limită: 
doar 188 de parla!"entari prezenţi, dintr-un 
necesar de 172. Lipsesc foarte mulţi parla
mentari din partea puterii, iar legile propri-
etăţii ar putea să cadă. Oricum, mă indoiesc 
că vor trece in această formulă, mai ales 

deosebit de necesare, 
nu pot fi aplicate oricum ... 
ŞI noi suntem pentru 

dacă votul va fi secret...". 

,,LEGILE VOR 
TRECE!" 

- Mihai Calimente, 
deputat PNTCD -
"Suntem la litnită, 

legile vor trece. Nu 
poate altfel... Oricum, 
dacă n-ar fi părăsit 

r.arlameqtarii opoziţiei ar fi votat împotrivă . 
n orice caz, democraţia presupune un exer- · 
cltlu simplu: o _majoritate simplă .. - Noi 

prietate, dar nu in orice condiţii. Nu putem 
accepta ca trei-sferturi dintre centrele civice 
transilvănene să nu mai aparţină românilor, 
ca peste două mii de 'coli să nu mai fie 
lăcaşuri de învăţătură sau să renunţăm - de 
dragul unei restauraţii - la sute de muzee, 
de spitale, dispensare, pământuri sau 
păduri_ Populaţia trebuie să ştie că nu vor 11 
restituite doar vilele de lux, ci şi aparta
mentele, garsonierele, spitalele, magazinele 
şi atelierele in care trăiesc sau din care-şi 
căştigă pâiflea. Unde vom ajunge? inapoi, 
la 1938? Aceasta este problema! Din acest 
considerent am recurs la singura formă de 
protest aflată la indemina noastră: 
retragerea de la lucrări-" 

CI OCOli 
FAC lEGEA 
.IN PATRIE 

- r (Urmare din pagina 1) , • 
Principala calitate a miliardarilor români (cu excepţiile 

de rigoare) a fost cea de hoţ. Cu cât este mai mare hoţ, cu 
atAI mai "valoros" e miliardarul de tranziţie, numit miliar
dar de carton. In general, aceşti oameni provin din lumea 
interlopă (vezi Gigi Kent, Ilie Alexandru etc). Aceştia aduc 
cu ei în societate propria "valoare". Şi ce-i spune propria 
valoare lui Ilie Alexandru? Să construiască un raflch ame
rican, dar acolo să planteze t;i un Turn Eiffel, evident mai 
prăpădit decât cel de la Paris, dar se cheamă că e totuşi 
Turn Eiffel- La atâta 1-a dus mintea pe boxerul Ilie 
Alexandru să cheltuiască banii furaţi de prin băncile 
româneşti. Şi câţi ca acesta! 

Incultura ciocoi lor de tranziţie se îndreaptă, firesc, 
spre lncultură. Aceştia sponsorizează formaţii de muzică 
gen BUG Mafia sau diverse echipe de fotbal de trei lulele_ 

Câţi dintre parveniţii de azi s-au gândit să dea nişte 
bani pentru a fi premiaţi tinerii performeri la invăţătură, in 
muzică etc, viitorii ambasadori ai 'tiinţei şi culturii 
româneşti? Eu n-am prea auzit de aşa ceva. De ce nu se 
intâmplă şi cazuri de acest fel? Simplu. Clocoiul de tran
ziţie nu ştie ce-i cartea, nu ştie ce-i cultura. ŞI pentru ca să 
nu rămână pe dinafara societăţii, el încurajează incultura 
pentru că asta i se potrive,te. CioCoiul are nevoie în lumea 
in care se mi,că de mediocrităţi sau nulltăţl pentru că 
acolo este el cineva. In faţa valorii se simte mic şi, evident, 
face orice ca să nu se intâlnească cu ea. Pentru valoare e 
nevoie de transpiraţie, or parvenitului să nu-i vorba,ti de 
muncă_ · 

Şi ciocoiul dacă nu-l fudul, parcă nu-l ciocoi destui
Epatează mulţimea risipind banii {furaţi) in stânga şi in 
dreapta. Dar, inainte de-a o face, bate duba in lArg ca să 
'tie lumea că el e ajuns şi că-şi poate permite să arunce 
cu milioane in mulţime. Ciocoimea sfidează sărăcia cvasi
generală pentru că bunul simţ - de educaţie n!' poate fi 
vorba - nu face parte din trecutul '1 prezentul său-

Cei mai mulţi parveniţi sponsorizează însă politica. 
Aici au el nevoie de propte pentru a nu se prăbuşi o dată 
cu castelele de nisip pe care şi le-au construit. Destui 
politicieni se lasă cumpăraţi, mituiţi, in schimbul unei vile 
sau al unei limuzine de lux. 

Astăzi ciocoiul face legea in România, conducând din 
culise destinele naţiunii. Valoarea ciocoiului e valoarea 
patriei_ 

S.C .• Adevărul" SKL nu-şi asumă respon· 
sabilitatea pentru conţinutul articolelor pubH· 
eate. aceasta revenind în exclusivitate autorilor. 

DO~Q SlltfiCI 

cadrul conferinţei de 
presă a Partidului Pensiona
rilor, filiala Arad, preşedin
tele Organizaţiei Municipale, 
dl Ioan Pecican a făcut 
referire la situaţia pensiona
rilor in perioada de tranziţie. 
- "Pre..,.W.ţia nu ne 

lasă să trăim" 
•" Aceasta este opinia d-lui 

Pecican in legătură cu situa~a 
. in care se află categoria pen

sionarilor. De asemenea, 
domnia-sa impută guvernului 
lipsa de preocupare pentru 
ridicarea nivelului de trai. 
,Conducătorii se eschivează 
de la problemele majore ale 
societăţii şi_ tratează tot felul 
de prostii cum ar fi 
garantarea proprietăţii pri
vate, care pentru mine este 
cheia tuturor necazurilor_ 
Proprietatea ar trebui limi
tată pentru a putea avea 
fiecare câte ceva." 

in opinia ·sa, perspectivele 
pentru viitor sunt sumbre 
intrucăt pensionarii sunt con
sidera~ o povară pentru soci
etate. 

Pensionarii din alte 
partide-trădău>ri! 
Dl Pecican ii consideră pe 

pensionarii din celelalte par
tide ca-- fiind trădători ai eate,· 
goriei din care fac parte. 

De asemenea, dl preşe" 
dinte face un apel către toţi 
cei de varsta a treia să vină 
spre partidul care ii reprezin
tă . .,.Toţi trebuie să se gAn· 
dească la acest lucru, inclu
siv cei mai tineri, pentru că 
nu va mai trece mult timp '1 
vor ajunge la vârsta pan
slonării, Trebuie să ne 
mobilizăm pentru alegerile · 

·)ocale,· parlamentare fi 
prezldenţllile." '·· • -. • · 

SO~Irtfl fiMB~QŞ 

. .:.· : ·'<-
' : 
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O BETIE DE AVIZE, EXPEJ!TIZE ŞI BANI 
ARUNCATI PE APA SAMBETEI 

' In gar~ în 27 de vagoane., .,.,zace" un pod de 2,3 miliarde de lei (la valoarea din anull992) 
• (Urmare din pagina 1) 

e SCOATEREA LINIEI 
FERATE - O IDEE BUNA! 

ln anul 1987. in urma une1 expertize efectu
ate la podul CFR, km 53+534, s-a constatat că 
acesta nu mai corespunde din punct de vedere 
al siguranţei trenurilor ce treceau zilnic pe acest 
pod. Atunci s-a luat hotărărea de inlocuire a 
podului. Pentru a nu se intrerupe traficul, CFR
ul trebuia să construiasca un pod nou alături de 
cel existent actualmente, iar cel vechi rămăn'>a 
pe loc. Aşa procedează CFR-ul aproape peste 
tot acolo unde se simte nevoia inlocuirii unor 
poduri. In Arad, lucrurile păreau să meargă in 
această direc~e. adiel! ridicarea unui pod nou la 
16 metri de cel vechi. 

Imediat după revolutia din 1989, CFR-ul a 
dat comanda unui pod nou. Deşi ini~al se pro
pusese ca noul pod să fie construit la Vagoane 
Arad, pe vremea aceea firma arădeană avea un 
contract ferm cu Rusia. Drept urmare, podul a 
fost comandat la Ploiesti. Nimeni din condu
cerea SNCFR-ului nu s-in fi gândit nici o clipă 
că nu vor primi avizul de constructie. Prefectura 
şi FSN-ul din acea perioadă. nefiirid de speciali
tate, au căutat omul potrivit pentru a se consulta 
in vederea eliberării avizului solicitat de CFR. 
Deşi n-a figurat ln nici o schiţă de sistematizare, 
dL Miloş a venit cu ideea devierii liniei ferate in 
afara orasului. Lucru ce. evident. le convenea 
arădenno'r ce stăteau in zona Micălaca. Din 
această idea s-a născut imediat un slogan elec
toral. Toţi au promis in campaniile electorale 
locale că vor scoate linia din oraş de parcă 
această probli!mă se putea rezolva cllt ai bate 
din palme. Alţii spuneau că .. linia e acolo de 
cllnd lumea, blocurile au apărut după aceea .. .". 

Intre timp, ploieştenii lucrau de zor la con
struirea noului pod feroviar. Timpul a trecut. dis
puta se intetea. iar in anul 1993 in statia CFR 
Arad sosea~ nu mai pu~n de ... 3 garnituri pline 
ochi cu componente ale noului pod peste 
Mureş. Vagoanele nu erau acoperite pentru pro
tejarea componentelor impotriva ruginii. Logic, 
cine s-ar fi putut găndi că respectivul pod nu va 
fi construit imediat? Cele trei garnituri cu noul 
pod feroviar au fost trase pe liniile infundate, 
acolo unde se găsesc şi astăzi, la şase ani de la 
aducerea lor in Arad. Componentele date pe 
suprafeţe cu miniu maro, au Tnceput să ru
ginească. Ca să nu mai spunem că vagoanele 
pe care este stocat podul, cu o greutate consi
derabilă, nu vor mai putea fi utilizate Inainte de o 
reparatie capitală. 

e AVIZE, DA! MUTAREA 
PODULUI, BA! 

In anul 1991, s-a comandat Planul 
Urbanistic General. In toate consiliile s-a discu
tat scoaterea liniei ferate din municipiu. Când 
s-a mers cu propunerea la Bucureşb~ aceştia au 
răspuns că o astfel de ·1nvesti~e cum e podul 
CFR, mai ales pentru o dev1ere, trebuie făcută o 
documentaţie pentru avîzare. in comisia inter
ministerială sunt miniştri de la toate ministerele 
de resort. Aici se stabileşte cănd şi dacă se dă 
undă verde pentru orice investiţie. in 1995 s-a 
primit avizul da al MLPAT (Ministerul Lucrărilor 

Publice şi Amenajarea Teritoriului), avizul nr. 
23.08.1995, unde se scrie că se acordă aviz 
privind P. tJ. G. al municipiului Arad. dar cu 
condiţiile şi recomandările prezentate in cele ce 
urmează: 

CONDITIE . 
T Drumul propus peste traseul căii ferate 

existente din zona cetăţii Aradului, dezafectarea 
acesteia, precum şi traseul definitiv şi etapele 
de realizare a căii ferate din estul municipiului 
pe rela~a Timişoara-Deva-Oradea-Curtici se vor 
stabili pe baza studiilor de fezabilitate aprobate 
potrivit prevederilor legale. 

RECOMANDARE 
T in vederea aplicăm prevederilor planşai 

.. Reglementări" este necesară intocmirea regu
lamentului Local de Urbanism aferent Planului 
Urbanistic General. transmiterea acestuia 
Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării 
Teritoriului şi altor organisme teritoriale intere
sate pentru avizare, precum şi aprobarea sa 
conform prevederilor Legii nr. 5011991. 

Aşadar, nimeni nu promitea realizarea liniei 
ferate in afara oraşului. In timp ce arădenii erau 
.,indopar cu sloganul electOIJII al scoaterii liniei 
ferate. MLPAT-ul aştepta un studiu de fezabili
tate pentru această investiţie. 

Timpul trece, promisiunile curg rău, iar pe 
data de 13.04.1998, ministrul Noica dă exact 
acelaşi răspuns. E vorba de avizul nr. 5 din 
13.04.1998 pentru P. U. G ... cu condiţia respec
tării unor recomandări. Redăm In cele ce 
urmeaza oondi~ile prezentate in aviz: 

CONDITII: · 
1. Drumul propus peste traseul căii ferate 

existente din zona Cetătii Aradului, dezafectarea 
acesteia precum şi traseul definitiv şi etapele de 
realizare ale cării ferate din estul municipiului 
Arad pe rela~a Timişoara-Deva-Oradea-Curtici, 
se vor stabili pe baza studiilor de fezabilitate 
aprobate In conformitate cu prevederile legale. 

Văzăndu-se că toti cer un studiu de fezabili
tate serios, s-au Inceput demersurile pentru un 

astfel de studiu, dar (foarte important!) niciodată 
nu s-a prezentat un studiu serios. De ce să nu 
punem degetul pe rană, acesta este purul ade
văr! Atunci a apărut varianta rezolvării pro· 
blemelor intr-un alt mod. Aşa cum se practică şi 
in tările occientale: linia ferată să nu se inter
secteze cu circulaţia rutieră, vagoanele 
trenurilor să fie cllt mai silenţioase, iar in preaj
ma liniei trebuie să fie panouri fonoabsorbante. 
Spunem asta pentru că in cazul mutării liniei 
s-ar putea ca după câţiva ani să fie din nou 
necesară mutarea liniei ferate. Şi asta pentru ca 
tendinţa este de urbanizare! 

e EXPERTIZE 
COMANDATE AIUREA! 
S-a comandat o .nouă expertiză deşi rezul

tatul celei din 1987 este mai mult decăt edifica
tor. Dacă la expertiza din '87 podul CFR nu mai 
reprezenta siguranţă, atunci nu inţelegem pen
tru ce mai e necesară plata (aruncarea banilor 
pe apa sămbeteil) pentru o nouă expertiză. 
Cum ar putea fi podul CFR peste Mureş mai 
rezistent la 12 ani de la acea expertiză?! 

Cu toate acestea, Primăria solicitii unei soci
etiiti din Timisoara o expertiză. 

'societatea respectivă trimite Primăriei o 
adresă prin care solicită planurile podului. La 
răndul său, Primăria solicită planurile podului 
,Ministerului Transporturilor şi MLPAT-ului. 

-MLPAT-ul solicită şi el planurile Ministerului 
Transporturilor, care răspunde MLPAT-ului că 
nu mai este necesară o altă expertiză din 
moment ce in anul 1987 podul nu mai core
spundea standardelor de sitJuranţă. Şi astfel că 
planurile podului CFR n-au ajuns nici astăzi la 
A iad. Secretarul de Stat. Alaodor Frâncu, 
răspunde prin adresa AF/1548116.08.1999. in 
care se critică decizia de a se executa o nouă 
expertiză. In '87 expertiza a fost făcută de spe
cialisti ai Ministerului Transporturilor. 

Intre timp, firmele arădene pierd zilnic zeci 
de milioane de lei din cauza inchiderii podului. 

Există o listă întreagă cu semnături ale 
reprezentanţilor societăţilor ce suferă de pe 
urma Inchiderii podului feroviar, listă ce a fost 
trimisă Primăriei si Ministrului Transporturilor. 

In anul 1998: la discutiile purtate in cadrul 
Comisiei de Urbanism s-a' luat hotărârea să se 
elibereze un aviz pentru reparaţia capitală a 
podului. O nouă expertiză costa nu mai puţin de 
150 de milioane de lei. Atunci s-a condiţionat 
eliberarea autorizaţiei de construcţie de 
realizarea a trei subtraversări (din care două să 
fie pietonale şi una rutieră) şi realizarea 
panourilor fonoabsorbante. SNCFR-ul a accep
tat imediat ideea. Ba mai mult decăt atât. con
structorii CFR au solicitat exact kilometrul la 
care trebuie făcută subtraversarea pentru a 
incepe lucruL 

· e MIRAI CALIMENTE: 
"N" SE VA FACJ: PODUL 
ATATA TIMP CAT VOI n 

DEPUTAT .•• " 
E bine de stiut faptul că atâta timp căt tara 

se zbate in să'răcie, nici un ministru nu va' da 
aviz favorabil investitiei de scoatere a liniei fe
rate din municipiu. In acest caz, credem că 
alegerea trebuie făcută intre a repara podul 
existent (chiar a fi inlocuit) sau a rămâne Inchis 
pe o perioadă nedeterminată. 

Gurile rele spun că persoana ce ar fi .. torpi
lat" reparaţia podului este Mihai Calimente, care 
- ci~ă - ar fi afirmat intr-un cerc de prieteni că: 
"nu sa va faca podul atâta timp cât voi fi 
deputat.".Oare, soarta unui pod stă într-un sin
gur om? 

La int!ilnirea de pe 15 octombrie 1998, la 
care au participat dl. arh. Gheorghe Seculici. 
Sorin Bondoc, Radu Drăgan şi invitaţi din cadrul 
CFR, s-a stabilit că este necesară eliberarea 
autorizatiei de constructie pentru repararea ca
pitală a' podului CFR.' Pe 29 iunie 1999, in 
şedinţa ordinară a Consiliulul Local al 
Municipiului Arad. se decide (CU 14 voturi pentru 
şi 1 O împotrivă) eliberarea autorizaţiei de 
reparare a podului CFR. O parte a consilierilor 
au fost impotriva procedurii de supunere la vot. 
motivând că nu se poate lua o decizie privind 
problema ridicată. incă o dată situapa podului 
CFR a rămas in aer! ~ 

e ŞANSA ARADENILOR? 
REPARAREA PODULUI 

EXISTEN"r ••• 
Podul stocat pe liniile infundate ale staţiei 

CFR Arad a costat in anul 1992 exact 2,3 mi
liarde de lei. Din 1993 sunt stocate in sta~a CFR 
nu mai puţin de 27 de vagoane. Un lucru e 
limpede şi trebuie spus verde-n faţă: Ministerul 
Finantelor nu va aproba scoaterea liniei afară 
din ornş. Singura şansă (cel pu~n pe moment) 
ar fi executarea reparatiilor capitale, realizarea 
subtraversărilor si montarea panourilor fonoab
sorbante. Altfel,' podul CFR va rămâne Inchis 
multii vreme de-aC!JITI Incolo... . 

SORIIf GtfiLEff 
FOTO: ŞTEFfflf l'lffTYffŞ 

POLIJIA, PE SCURT 
MANDAT. in urma RUTIERE. in puncte fixe şi ALEGE OFERTA SABOTEL 

măsurilor specifice întreprinse. pe trasee, au fost testate şi 
a fost identificat si Incarcerat verificare 2.180 autovehicule 
Foltuţiu Gigel, de 27 ani, din in trafic, s-au retinut 8 certifi
Arad. care are de executat un eate de inmatriculare pentru 
mandat de 8 luni Inchisoare, defectiuni tehnice, au fost apti
pentru înşelăciune. eate i 4 7 amenzi pentru incăi-

STRAINI. In perioada carea Legii circulaţ1e1, in va
analizată. lucrătorii de poHţie loare de 21.130.000 lei. s-au 
rutieră au act'.anat pentru pre- ndicat in vederea suspendării 
venirea si cam baterea in căi-- 12 permise de conducere, din 
cilrilor a'ctelor normative la care două pentru conducere 
regimul circulaţiei pe drumurile sub influenta atcodlului. 
publice de către cetăţenii stră- respectiv Măduţa Florin. cu 
ini (fr mod deosebit a tirurilor). autoturismul 4-TM-27 1 O şi 
fiind verificate un număr de 251 Seredan Dănuţ (AR-03-HXS). 
persoane din asemenea eate- ambli din Seleuş. 
gorie, au fost sancţiona~ pen- SANCŢIUNI- in total, s-au 
tn..1 diferite fapte un număr de constatat 230 încălcări ale 
10 din care un număr de 6 diferitelor acte normative. 
pentru nerespectarea viteze. sancţionate cu amenzi in va
legale adm•se iar 4 pentru . toare de 26.965.000 lai. Au 
nerespectarea culoni-i. fost constatate 'li un ~umăr de 
semalorului eledric. l 3 infracţiuno. · 

1 
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TELEFONUL BOSCH COM 608 CADOU - BANI DE BUZUNAR 

IWIPREUNJl CU OFERTA CONNEX 
CONECTARE GRATUITĂ 2 LUNI ABONAMENT GRATUIT-· 

ACUM ŞI ABONAMENT CONNEX START 5 $/LUNĂ 
SABOlla G8M CENTER ·Str ... hei Emnesw20, tel. 2a 38 48 diiiif~) 
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O zi din viapa unei pri.JDărife 
~=- - .. - ,,. ............... " 

"E GREU PENTRU O fEMEIE, DAR SE 
"' 

POATE" SPUNE PRIMARIŢA DIN SECUSIGIU 

sunt 
la Secusigiu. 

Cons'tarttina Cordovan a fost aleasă 
primăriţă la Secusigiu in urmă ru lrei ani. Şi de 
atunci a incercat să facă tot ce a putut pentru cei 
care au ales-o. Este vorba de cei 5.000 de 
oameni pe care ii numără localitatea. plus 
locuilorii din celelalte 4 sale arondate comunei. 

O zi normală de lucru tncepe la ora 8 
dimineaţa şi ia sfârşit după ora 16, prelungindu
se uneori ch1a·· până la ora ,8. Jn fiecare 

dimineaţă se face organizarea muncii. Ne plani
ficăm plecările pe teren si lucrăm cu comisia de 
fond funciar. S-au făcut niutte contesta~i la Legea 
16911997 pentru că oamenii pur ŞI simplu nu o 
cunosc. Şi trebuie să-i lămuresc pe. fiecare in 
parte", spune Constanbna Cordolran. 

De 1re1 aN de Zile a illcercat să faali de IOIIte. 
Se ocupă in special de gradinite si de 5allt si in 
fiecare d1ntre cele oatru Sate a Poetru;t sosele 5aU 
a reoarat Cămmele culturale. Am aUtontate s1 
oamenti sunt destul de intelegălori. De mulle an. 
lnsă. mi-a Dărui rău.l:ii am canaidat. Am cătiva 
consa1ien care efectiv r'tU s-au tinut oecat ae reda
mabl. Am crezut că iSI vcx lăsa la o parte aparte
,_ polilidi dar se 'oare că m-am inselat. Este 
lilarte greu să vrei să impaci pe ll:lat! lumea. Mat 
ales pentru că a t<ebuil să restructurez pol SOt telul 
si ne aflăm ia ltmtta". spune j)llll18nta. · 
' in ceea ce priveşte famtlia, situatia este mai 
complicata .• Este lo8rte multa băta;e de cap ~~ 
famuia este singura care are de suferit. Pentru ai 
şi eu gătesc, spăl, calc sau lucrez in gt'ădină, ca 
orice allă femeie. Numai că la mine ziua de luau 
se prelungeşte până la 12 - 1 nooptea. Este greu 
pentru o femeie. dar se poate. Dacă as avea 
ocazia să dau timpul inapoi, nu ştiu dacă 8ş mai 
candida. Şi, de fap~ nu stiu dacă o voi mai face ,;; 
pe vib. li! res~ intr-o zi la primărie laci de ll:late: 
de la participarea la decese, până la incheietea 
de aisălorii." 

AnCABOGAmO 
Foto: AL Mflitlfln(IŢ 

Pentru că titularul a ieşit la pensie 1 
FI~I .. Nil(~lJJ .. il Itii!lilS I~i\Iti\ 

J)()(j'J,()Jl lTJ~'I,I~IliNilll 
Oe comuna Fetnac, aparţin f 
~ Zădăreni, Bodrogul Nou 
si Călugăreni. Si niCi unul din
tie ele nu s-a cOnfruntat cu epi
demii la animale. Din fericire 
pentru bietele anomale si pen
tru oameni. In urma penS;ooăn; 
medteului vetefinar, Felnacul a 
rămas doar cu cet dat tehnt· 
cieni veterinari. Şi chiar dacă 
lull$ tleeulll s-au desfăŞI!r&t j 

licitatiile pentru spatiile ve· 
tennaie, la Felnac nu a partiei· 
pat decât medicul veterinar 
pensionar, care nu a căştigat 
licita~a. Dimitrie Sălăjan. pri· 
marul comunei Fetnac. spuna: 
.Statul acordă subventii Tn 
cazul medicilor veterinari. Iar 
pentru .a ob~ne banti pentru 
tratamente se licitează spa~ila. 
Iar din căte ,ştiu au, doctorii 

pensionari nu au dreptul să 
lieiteze. Acum trebuie începute 
vaccinarHe periodice ş.i noi nu 
avem doctor veterinar pentru 
că nu avem niCi o formă de a~ 
plăti. Este adevărat că a solici
tat să i se dea un spa~u. dar 
oonsiliul nu a fost de acord. Nu 
na rămAne dacat să aştep
tam." 

A. BOGAIUO 

.,tii.};~··~·· J CRESCĂTORII ÎŞI·~.;? 
~.t~f: VAND CU GREU ANIMALELE·.~ 
~~l...l.;,u." ,_, .. -~~ ..... ~-·..._.,..,.,. .... _~~-...-.-. ......... .....;..•' "•"'- ~···•·•-"•-·•··~-• ....... o·-,.;g"~ 

:a mânme. piaţa din · mai sunt bant îa oameni'". Cerea lele se vindeau cu 
Hălmagiu este a doua piaţă Tra..n Giurgiu a venit la piaţă următoarele preţuri: porumb -
agro-alimentară şi de animala a treia oară, cu două vaci .• Te 180 mii lei şinicul, grău - 180 
din judeţul nostru si se ~ne in Tntreabă omul şi pleacă. In mii lai şinicul, orz 14() mii lei 
fiecare sAmbătă. Este căutat! piată, cât wzi cu ochii. sunt şinicul, tărăţe 2.000 leilkg. 
frecvent Şi de precupeţii din numai vaci." Doi cumpărători Precupeţii din târg erau 
judeţele limitrofe: Bihor, din Bihor lncmai cumpăraseră tare nemulţumi~ că nu reu~ 
Hunedoara, Alba şi Arad. două vaci, una de 5 ani. cu să-şi vândă animalele decăt la 

Ioan Coif esta responsa- viţel, cu 4,5 milioane lei şi una preţuri mici, iar taxele de tot 
bitul pieţei şi ne-a spus: de 4 ani, cu 2,7 milioane lei. felul sunt din ce in ce mai mari. 
"Domnule, nu mai au oamenii Un port: de 100 kg se vindea .Au mai fost ani grei, dar ca 
bani, munca şi truda ţăranului cu 900 mii lei. tăuraşi de 600 ăsta, nicidoat! n-am avut", ne 
nu mai aste plătit!. Vme bietul kg cu 4,5 milioane lei, de 8 spunea un crescător de ani
ţăran de 3-4 ori cu vaca şi nu o săplăm4ni • 250 • 300 mii lei maia. 
poate vinde, din cauză că nu · parechea. SIDA VOICQ 

"" _ Li•~!:~: SATEND ORTODOCSI VOR A VEA, 
~~,~~-">·-.. IN CURÂND, O BISERiCĂ A LOR · 

De frica hotilor 1 

CULTIVRTORII DE PEPENI l 
STAU ZI ŞI NOAPTE ÎN CÂMP: 'j 

· lncepută in 1991, conatrucţia 
~ ··:.:\~.·: ;V..ricii ortodoxe din Uvada se 

apropie de sfărşit. Cel puţin a•• 
susţine preotul Florea Gomboş 
care, optimist, crede că de sărbă-

1 tonle de lamă va face aici prima 
~ slujbi. 
.f ,.Toate cheltule!Ua sunt .,.O.:· 
j tate de cetăţeni. Fiecare con· 
;,J' . •> . tribuie după cum il ţin 

buzun.,.le. Unii sitenl au dat 
:~ """"· bani, altii materiale de con· 
1 ·""""': atrucţie, at!A au făcut Ufile. Incet• 
f •· tncet, s-a strins cam tot de ce 
~ este nevoie intr-o biserici. 

Preotul, lmpreunt cu consiliul 
paroll~l. se ocupă de ·dirorarea 
1ucr6nlcr" sj'lune vlcO!prlmarul 
comunei. tvne-t Somesan. 

Candva, Livada a fost o 
comună nemţeasclt. Oupi ple

~ _,,<· carea nemţilor, alei s-au stabilit 
;,~ · ·'""~· oar.eni din toate judeţele 
' Rominiei. Şi. fiindcă la Uvada n!l 
~ · exista biserică ortodoxă, doar la 
!-:.. .. Sinleani (sat aparţinător), ei s-au 

. gfmdlt si-,1 construiasclt una, si 
~-· .• .:..: ~~ . .:e·. 

j ·- - • 'l 

fie ~ tn Uvadlt biserici ortodox~. 
Acum s..., aJuns la executarea 

picturilor din interior. Acestea 
sunt făcute de o familie de pictori 
din Moldova, care se află in 
Uvada de la inceputul lunii iunie. 
Ei sunt găzduiţi de o familie din 
-comună, iar mincarea le eSte 
asigurată tot de oamenii din sat. 
Zi de zi, in ordinea numitului de 
casă ... "Suntem foarte mulţumiţi 
de pictori "' de ceea ce lac. Ei au 
restaurat multe biserici din 
judeţul Arad", ne spune pniObll 
Gomboş. 

Cu toate ci cei mai mulţi 

locuitori al Livadlli - Mrăbdl
torl să vadi biserica gata. •i in 
acest sena c:ontrib""' firii nici .., 
rasentiment, sunt "' ciţlva • puţi
ni, ce .. i drept - care nu au dat 
nimic, "" ar avea de unde, dacllt 
stau ta birt toati ziue ... •, ,.,....,. 
viceprimerul. 

GatUitDE IOtfiP 
Folo: GnOIUQ FELEff 

. /· ····'•'" .... 

~~~VA CONTINUA· 
L ·•lfJ4,~'TRODUCEREA GAZUWI 
: ·~- li>wn" .. c • •aaa. iUalrie-d& illl;olo••e 

i 

···~··~ 
i"" ._,....,;;... ~ ;..:> a g~.zulut Wo~ prii 1 !!95. ~ treo .. 
t....-' e1e o ' r,,"' cp.'ite 1i: ·. l4lsă de bani. Până au 

trecu:., 8C~* d:n c;asete rin Uvada si santean 
_ ·· · · au bst ra,cx<Ua'e la """""" de gaz .• Oamonit 

, . sunt nerăbd.lton şi pe -.a ~. pan1ru 
•'•""""(., ...,. . . că ga;:ut e. ceva ne;naipomenl. lr!Si pănă nu 
· . . *:'<-- bam, :;,rea 1 m1l1ard de lai, nu putem 
· relua !um'if.le. Treb""' să ne achilj!jm ~ -.;.. 

, ~~<ile.către ~ce a executat ltrninle, lSl.,. 
:"t"""'' .· $. """ne de lei . spune viceprnnarul -· ..... . Iane: &>-~. . 
;,.s · ,.. Câteva sp~ se "inln:Nttd. totuşi. pentru 

locuitorii ne'acorda\i. Plmăria are de ~ 
~;J.,'i-, aproape 400 de molioane de lei de la AvlcaiB 

'·W. 8ucure~ti, socoetate ce are pe teritoriul 
i,;:z-' 1:>Dlnunei o fermă de pasAri. Avicola e 

reslanlieră la plata ~ pe clădiri. pe 
""'4.:·.·' J_ .. ·. .. teren. dar conducerea s-a angajat s6 

;1&1 ! ă daiiJrill ih nr., de eate 50 lllliUiille 
lei . .Dacii _." ÎhC8SII dalona. putem -
lucnltr1le la gaz", ....,; spuna voceprilnMW 

._ Suit : L 
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De mai multi ani. in perioa
da recoltării 'pepenilor si 
lubenitelor, producătorii Tsi 
petrec' atăt ziua, cât Şi 

. noaptea, In cămp. Cultivatorii 
T~ păzesc, astfel. producţia, 
pentru că .amaton- de lubeniţe 
' papeni sunt destui ... 

• Trebuie să stăm aici. cA 
altfel se fură tot. Facem cu 
schunbul, femeile ziua, bărba~i 
stau noaptea". spune 
Eiisabeta Bukva. din SAmpetru 
Gennan. 

Şi. pentru cA rămAn in 
c6mp non-s10p, cultivatorii de 
lubeniţe ~-au amenajat mici 
locuinţe, construite, in general, 
din tuteo. Asezările au, in interi
or. un pal o masă, unala chiar 
şi o butelie, pe care se 
~Ataşle mAncarea. După ce 
reooltarea se tarmină. aoeste 
~ezAri dispar .• Trebuie să le 
dăm jos, că altfel ţiganii carii 
lot. la anul le vom conslrui din 
nou", adaugă d-na Bukva. 

Muni cultivatori isi vănd din 
marfă acOlo, in cllmp. Ceva 
mai ieftin decât la piaţă. Unii, 
însă, preferă să stea in piaţă. 
ca să căştige mai mult. .Cu 
ani in urma mergeam şi noi cu 
luben~ele in piaţă, la lneu, la 
Oradea, dar acum nu se mai 
rentează. E scump transportul 
şi trebuie să stai acolo tot tim
pul. Acuma vindem la diverse 
persoane, care la rândul lor 
vllnd la ora~. Dar ei câştigă 
mai bine decAt noi. Asa-i intot-
deauna. Comercian~ ca~tigă 
mai mult decăt producătorul", 
mai spune interlocutoarea 
noastră. 

Agricultorii spun că, faţă 
de alte culturi, lubenila e mai 
rentabilă. De lucru.' Tnsă, e 
dastul. Se seamănă in aprilie, 
iar pAnă prin august, când se 
recoltează, trebuie pră~ită de 
mai multe ori. 

. G. KlffiP 

In mulle sate ala ~ am , grtuluo. La ......-ă, grtu1 este trans
intillnit ~care măanau grtu sau formal ;" laină, făn11B şi gris .. Făina 
porumb. tn genern1 monie oatau de ! obtinutll are pilită de desfacere la 
demult. în majoottalea dl!idioik:i care 1 t:tnitan. dor> Arad, ia cele două bnJiării 
allăpos1eau o moar.i se - pat;. din A pateu, pentru locwtorii din 
na timputu;. Moafa de la Apateu OOI1'llfti si din - invecinale. De 
putem spune că este o e•cepţie. la moară făina se vinde cu 3300 
Construila In perioada 1!l!n-1992 şi !eiAog. Tărălele sunt v1lndute la 1600 
Windu\8 <*ria, moara - pro- leilkg, in special la crescătoriile de 
prielatea :nginerului Viorel Darie. animale.lobt.,.llatl, la moară nu se 
PtqJtiet:aoul o""*" Şi incepe s-o ambaleaz.ă gns. Administra!Drul 

ore moara macină 15 tona. Făina 
este ambalat! in saci noi de rafie 
care după umplere sunt cusuţi ru o 
maşină specială, apoi aticheta~. La 
moară se lucrează .pe bază de 
analiă: nu in1ră gr3J necontrolat, 
nu se livrează făină neconb olată. 
Noi ,m. orice făină din ce lot de 
griu iese". Grău1 este măcinat ~e 
cinci mori pe valturi aduse din 
in1X>rt. din Gennani<i. 

e>:p'Oaleze. morii ne spunea cA din primăYarji va 
OI. Ioan Stane. adminisllt!tbul U1diona s o moară de mălai care 

morii este de kx: din Apaleu dar. de va ;:>iooucie Jană pentru pufuleti si . 
zece ani s-a - In M!d. Doumul tiiinA grisaiA. T ct a1iJnci moara Y& i 
Alad-Apaleu pe care-l pan:urge o delaia ru o maş;nA de antla1at care 
dali la două zie nu 1 se ~ goeu. va ambala ~; gnsul. La moară se 
Satisfacţia muncii de la moară prestează şi seMei d!lre pop oia!ie 
şteve orice fel de obo 1 E al6. Firma Particularii aduc grau1 şi plătesc 
Btlizl!iot ~ grtu de la lAS sau de pen1ru măcinalul ..,..; kiloglam de 
11 piOducMori particulari la ... preţ griu 350 de lei. la ora actualii. 
de circa 1500 "'*11. Aai!!A preţ este moara are zece angajaţi cara 
negociabil, In funcţie de c:alilalea Ucn>azA In trei sc:hinmuri. Iri 24 de 

. Interesant este că In 2Dftă pro
ducţia de grâu este foarte slabă. 
Pămân!UI. de categoria a IV-a, nu se 
preteaza unui astfel de culturi. 
Localnicii. ca sa...; sooată pMeala, 
Olltiva ardei peniru boii!. Cu toate 
acestea, moara este rentabilă. 
01eia $1 MXe$1 •i trebuie lntotdeau
na căulală. Palrord morii se pare 

ala~ "ff'TTCfl 
Folo: ŞTEffl" MATYfiŞ 

·---- --- . -- ----
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A 20 DE ANGAJATI 
TRIMIŞI IN ŞOMAJ TEMPORAR 
• Marea restrucrurare va ft, insa. in decembrie 

ncepând din această 
săptămână, 20 de angajaţi ai 
societăţii Zahăr S.A. au fost 
trimi'i in 'fOmaj. Este vorba, 
însă, de 'fOmaj temporar, 
pentru eli după un timp 
ace,tla vor fi reangajaţi. 

,.Când incepem campania de 
prelucrare a sfaclei de zahăr 
vom avea, din nou, nevoie 
de ei", spune RADU HURJUI, 
director general al societăţii. 

Totw;i, până la sfâr,itul 
anului, la Zahăr S.A. va avea 

loc o restructurare. Prin luna 
decembrie, 80 de angajaţi ai 
societăţii vor fi disponibili
zaji. In prezent, la S.C. Zahăr 
lucrează 370 de persoane. 

G. KtlfiP 

CREDITE IMM-URILOR 
CARE ANGAJEAZĂ ŞOMERI 

:.1 ba·~ dOar 3eeftri ~ate 16 maeri var avea de laen;.l 
-·,-·----~ • .. ,,. .. :-··--~··•-•~- ---~•---·· •• •··"' ---·'-·' ·•--·-··-C- .. . ,. ·••· .... .•.. ....J 

.. ntr!pr1nderde mici 'f~ acor~at se multiplică in care deja 3 sunt soluţionate. 
miJlocii care creează noo funcţie de numărul locurilor Valoarea totală a creditelor 
locuri de muncă pot beneficia de muncă nou- create. pe care le primesc aceste trei 
de- credite acordate de Suma prevăzută pentru IMM-uri este de 360 mHloane 
Agenţia Naţională pentru acest gen de creditare este de lei. Vor fi create 12 noi 
Ocupare fi Formare 150 miliarde de lai, iar era. locuri da muncă, din care 6 
Profeşionali. Condiţia de ditarea sa faca prin Banc angajaţi vor fi 'omeri. Dacă fi 
bază la acordarea acestor Post. celelalte dosare vor fi 
cr<:~ite est~ ca jum~tate din La Arad, la Agenţia soluţionate se vor crea mai 
nou ~gajaţi să tia don răndul Judeţeană pentru Ocupare 'fi multe locuri de muncă", 
tomenlor. Formare Profesională au fost spune ct.AUDIA MIUŢESCU, 

PentN un loc de munci depuse mai multe cereri de purtător de cuvânt in cadrul 
se acordă 30 de milioane de acordare de astfel de credite. A.J.O.F.P. Arad. 
lei, iar valoarea creditului .sunt 7 dosare in lucru, din GEIUJitDE KtlfiP 

Dobânzile bancare in vigoare la 25.08.1999 
. 

Debinda (•;. pe ••> 
Suma mlalaoi (lei) 

Persoaae fizice Denumirea Persoane juridice 
bindl 

Penoaoe Persoaae la Pe rermen de (ta•i) ... Pe termen de (luni) 
fizice juridice vedere . 1 l 3 6 9 Il vedere 1 l 3 6 9 Il 

Bankcoop 200.000 15.000.000 10 68 61 62 63 66 67 10 57 58 58 S9 61 61 

BCR • 15.000.000 10 55 . 56 57 58 59 ,10 55 - S6 57 58 59 

BRD 1.000.000 • 10 55 S5 56 S7 58 59 10 58 SI 52 SJ 54 S5 

B. Tnnsitvaaia 300.000 lS.OOO.OOO 10 55 - S7 S6 55 55 10 58 - SJ SI 58 58 

B.I.R. 300.000 15.000.000 10 58 58 S9 60 60 60 10 58 58 SI S2 SJ 54 

Banc Post soo.ooo S80.000 10 55 - 56 S7 58 60 10 45 - 50 54 ss 57 

B. Agrkoli soo.ooo 5.000.000 10 56 . 57 57 58 S9 10 51 - 53 54 55 56 

[~~~;~~} ~ROGRA~AR~A PLĂJILOR COMPENSATORII,~ 
~.,~,~--~_.._..,.~ .... T .... -'--•·•·~-- .. :-~-~ >< -~·••'.:.>~· ., .~._; ·-·.; . .;.,.c,:·~.,~:..-:-.~·~·-~·."~ •••· , . ._,1, ·~•.,;. • •" ~ '·' 

Astăzi, C.E.C. plăte,te sumele compen- ~i vor incasa banii cuveniţi. In X1 august e rân
sato_rii p~ntru persoanele disponibilizate de la dul celor de la Azoma f'i Teba, iar luni, 30 
socoetăţole: lntertrans Lipova, Construcţii august, vor fi plătiţi disponlblllzaţii de la Alotra
Rutiere, Agromec Qurahonţ, UTA, Apele Călători. 
Române. . Plăţile se fac la agenţia C.E.C. de pe strada 

Măone, 26 august, disponibilizaţii de la Aris Horia nr. 2. 

PENTRU RECOPEUREA PAGDBELDR INREGISTRATE DE 
SIF·DRI ESTE NECESARĂ O ORDONANTĂ DE GUVERN 

- ' Comisia Naţîonala a Valorlor de capital, in valoare de peste 20 tHiuri de pe piaţa Rasdaq sunt 
Mobiliare {CNVM) va promova o miliarde lei. proprietarii de drept ai acestora. 
ordonanţă care să permită recu- Returnarea actiunilor către Alătur; de celelalte Societăti de 

SIF ridică o serie de probleme investiţii financiare şi SIF B~mat 
perarea pagubelor înregistrate in tehnice pentru că, potriv~ legii, C~na are de recuperat 202000 
urma re<:entei fraude cu acţiuni cumpărătorii de bună credintă actiuni in vatoare de 3,190 mi-
ale mai multor societă~ pe piaţa care au achiziţionat respecliveie liarde ei. · 

• BNRSPERA 
INTR.O REZOLVARE 

POZITIVA A 
SITUATIEI BANKCOOP 

BNR 9p8fă intr-o rezolvare 
pozitiva a situatiei de la 
Bankcoop, prin ve'nirea unor 
investitori, pentru că tn caz 
contrar kx:rurile ar căpăte o tur
nură nefavorabilă. 

'ln cazut in care tratativele 
eşuează, ceea ce nimeni nu--Şi 
doreşte acum, ne vom afla in 
faţa unui aH moment. şi se va 
impune o altă decizie", a 
declarat agenţiei MEDIAFAX 
Adrian Vasilescu, directorul 
Directiei Comunicare a BNR. 

Directorul BNR le-a 
prezentat luni, . unei delegeţii a 
deponenţilor de la Bankcoop, 
poziţia Băncii Nationale referi
toare la situaţia sankcoop, care 
este in aiză financiară şi care 
are nevoie urgentă de o infuzie 
de cap~al pentru a se salva. 
Bankcoop a incheiat un con-
tract cu banca de investitii 
Credit Suisse First BostoO, 
pentru atragerea unor investi· 
tori care să aducă capital. 

i, 
Ordonanţa de Urgenţă privind 
constituirea fondului pentru 
lnvăţămint, acesta urmind să 
reprezinte 2 la sută din fondul brut 
de salarii al 'fiecărui agent eco
nomic. Ministrul Educaţiei 
naţionale, Andrei Marga, a 

Spre slafliW!Iunii septembole 
a.c., Agenţia judeţeană de ocu
.pare şi formare profesională 
{AJOFP) va organiza .Bursa 
locurilor de oruncă". 

OI. Iancu Gheorgbe, direclot 
oropare şi formare profesionalcl 
din cadrul AJOFP Arad ne-a 
declarat: .Dorim să anuntam din 
timp atât agenţii economiCi cit şi 
persoanele aflate in căutarea tnd 
loc de muncă (~ sau actual 
salariati ce vor să-si scl1imlle loctJ 
de muiocă). asia df.oarece •Bur.l8 
locurilor de rn.oncil• reprezintă ,., 
eveniment ta care este bine să 
participe cat mai multă lume, 
căştigullilnd alai pentru cel ~ 

Executivului, că, din colectarea 
acestor bani se vor aduna anual 
intre 500 şi 900 de miliarde de lei, 
sume ce vor fi folosite pentru 
investiţiile începute in reţeaua de 
invăţămint şi .- din cauza lip
sei de fonduri. 

cauta o slujbă cat şi pentru fltme". 
In zilele următoare. AJOFP 

!vad va trim"e scrisori de intentie 
agenţilor economici prin care 'le 
solicită să prezinte numărul 
locurilor de muncă Vi!:cante şi 
condţlile de angajafe. 

Dacă agenţii ecoc....,..,."...n .. ld<i vcr să 
fie şi sponsori ai ..Bursei locurilor 
de muncă" AJOFP Arad nu va 
SIJUI!8 nu, incă dimpotrivl!l! 

In martie, cănd s-a~ 
la Arad Targul fortei de muncă. 
sute de persoane Şi-au găsit de 
kocru după ce s-au prezenlal. au 
expus o scurtă biografie şi eu dat 
lntsrJiul pentru ~are. 

. . · n.OPIWIM 

1-lU AM D~C~T c,uVii-JTE DE 
LAUJ>~ LA ADR&SA ECOf.JOHi ,;;-j 

~oHi{fJE 'Ş-Ti ... PEJ.JTRV <:A"' l>SSPR~ 
Ho~....-j >~VI-lAi .J),t ( 

SPERANJE PENTRU ... LA VARA 
oriCe intentii de finantanl a M de 
către instiiUuiie internationaii. si ar 
fi fost creai un !jOC lefibil aaUswa 

i. 1 1 

ordonanţe! aprobate săptămina 
trecută de Guvern, ministrul 
Finanţelor va emite ordinul privind 
actualizarea accizelor şi at altor 
impozite indirecte. 

~ ~-----
f'rirnul...n*is Radu Vasile a 

declarat, luni, in conferinta de 
presă a PNŢCD că. de ia mi]locul 
anului viilor, - va intra in 
normalitate, iar factorul principal 
este stabilitatea politică. 

Prerrierul c:onside<ă al, "cq,ă 
cum se prefigurează lucrurile", 
Romania va reuşJ să iasă dln 
"marasmul bilkotului pa5lAII pe loc 
de nouă anr. B a spus că atunci 
cind nu va mai fi convins de acest 
fapt, va pleca din funcţie. "In rest. . 
nu pot să plec", a declarat pre
mierul. ŞeM Executivului consJ. 
deră că evitarea silloaţiel de .......,. 
in incapacitate de plată externă 
reprezintă unul dn ·noJellele de 
Vitf' ale adiVilălli Gtoiern001. 

Radu Vasile a aiiDnal. Uol, r. 
ud .. ln\10 de presă a f'NTCO. că 
daci~~ nu,. fi fost. 
evitat:i. ar fi fost blocale toale post. 
IJilitilllle Romaniei de a fi prezenlii 
pe piaţa externă. ar n 1oo1 opo1te 

monedei natla<me. · 

·-Scenariu nu s-a re11zat, 
căci nu existii alternativă pentru 
România, aşa cum era in 
Bulgaria". a spus premierul. El a 
oemarcat că România se conlrun
tă cu ,., deficit de imagine ·aeat 
in timp". incepind de la mineoiadă. 
El a arătat că. pentru a modifica 
această imagine, Guvemul trebuie 
să facă dovada că acţionează. 
Armele de oatlng mi evfderl\faZA 
progrese In privi$ Romaniei. 
fiindcă planează ideea că in tara 
noastră lucrurile nu st111 duse pina 
la capăt a alinnal preollieN, RadU 
Vasile a apreciat că. fa nivelUl 
acestor lfnne. "!l>dsll iner\fl mari", 
clar a recunoscut că, pentru 

lmbună~ mtln!J.IIUI, ·straţla de taple trebuie să fie 
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pelroliere vor ~ de la 1 sep
tembrie, pentru a compensa 
scăderea lor in termeni reali din 
cauza inflaţiei, iar accizele la 
tutun fie vor fi majorate, fie se va 
schimba modul lor de calcul, tol 
incepind d1n septembrie. se arată 
în scrisoarea aditională de 
intenţie a Guvernului către FMI. 
refecitoare la politicile economice 
din următoarea perioadă. 
Documentul aminteşte că 
accizele la celelalte produse decit 
cele petrollem au fost majorate la 
18 iunie. Jn·medie cu 25%. 
Guvernul nu a luat, joi, nici o 
decizie 1n privinţa majorArii 
accizelor. Săptămîna trecută, 
Guvernul a aprobat. printr-o ordo
nanţă, principiul de achllizare la 
inflaţie a accizelor şi a attor 
impoz~e Indirecte calculate la 
produsele prevăzute tn 
Ordonanţa 5011998. Aduallzarea 
accizelor se va realiza, trimestrial. 
la indicele printr-un ordin 

.-·~~,·~ . 

..-::-::-:---::-::::::::~----------------------------..--v·"'""" . '~J 
Dupâ 

Ministrul Finantelor, Decebal 
Traian Reme'f. a declarat recent 
că vor avea loc adualizări ale 
impozitelOr şi accizelor, excepţie 
lâcind însă accizele la produsele 
petroliere. Ultima majorare a 
accizelor la produsele din lullA1, 
cafea şi băuturi alcootic:e. pro
duse care intră sub incidenta 
OrdoroaJo!ei 5011996, a avut loc ia 
1 iulie, printr-m ordin al -... 
lui Finanţelor. Majorarea s-a 
datorat actualizării acestora in 
func1ie de rata inllaţiei. Ultima 
rioafizare a accizelor la cart>u
ranţii auto a fost realizată la 2 
martie, cind preţul acestora a 
crescut cu peste 50%. 
Memorandumul Guvernului cu 
FMI prevede o creştere a 
accizelor la carburanţi cu 70% pentru--inaors. 

Acţiunile SIF BANAT-GBIŞANA AU SCAZUf 

f$:C~1:ASJRA Vauoano .C.alatorij_ S.A: Arad~·i -~--··- ~~j 
~~;G~-~;e~~~~~f;~;-~i S"Et?c~:~~~Ntr~t;~~~;~~·.~;~~ ,.~;,>?>1 

In coofun Un~ cu OUG 4911~ fi HG 384/1-. ·"_-.~··>. . "'": 1 

Două societăti de investitii 
financiare - SIF Transilvania ~ 
SIF Muntenia - au reuşit să-şi 
lmbunătătească Yaloarea actiooii 
in iunie f~ţă de mai, în timP ce 
acţiunile de la celelalte trei SIF• 
Banat C~ne. Moldova şi Oltenia 
- au inregisâ'at o scădere. 

Acţiunile SIF Tra~ au 
crescut cu 12,6%, ajungind la 
2.617 leVactiune. iar actiunile SIF 
Muntenia aU~ 6%·, ajungind 

la2.818-. 
Pe de altă parte. acţiunile SIF 

Banat Crişana au. scăzut cu 
13, 1%. ajungind la 2.422 lei/acţi
une. 3C\iur>ile SIF Moldova au 
pierdut 1.7",~. ajungind la 1.472 
leflactiune. iar actiuntle SIF 
O»en~a au scăzUt' cu 1 .5%. 
ajungind la 2.0011eiiaqiune. 

Acţiunile SIF Munlenia vor ~ 
primele cotate la Bursa de Valori 
din~. 

la concurs poate participa orice persoană cara locul de dtsfi,urare a concursului este lladltll s::c. ~ 
irldapline~ condijiila prav~te de H.G. 31411999. ' "ASTRA Vagoane Cilllifori " S.A. Aracl, iar perioada de 

Cererea de oftrtâ fi C(iterilla ~ Mlecţia iNftt ~ale la 
sediuleocietă)ii. . . . · 

Oocuonantale necesare Tntocmirii ~ •• pun la dispo
ziţie ia secretariatul societăţii, incepind cu clata de 
19.08.1999. 

Ofertele se vor depuna in plic inchis, fa sediul societăgi. la 
secretariat, pănă cel târziu in data de 24.09.1999, ora 1 . 

des~-eeta25.09-08.10.1999.. · 

Alte relatii si ·pot obţine da la sadM secietiţii, li secmari- 0 - .-~ 
at sau la talfion 057/270231. . '.:;. .. 

Director General 
S.C; "A8TRA Vagoane Călători" S.A. Arad 

ing. Liviu Bobar 
IS2242561 

' ::;.j 
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EU,MQARE MESERIA 

NLJm•ele lui lanos s 
din Vânători a făcu"t ocoiu"l 

rli. Şi nu numai. In zona 
unde locuieste nu este om 
care să nu-l cunoască pe vin
decătorul lanoş. De 40 de ani, 

~ pune la loc umeri, 
picioare si coloane ver~ 

lt••h••'" luxate. '"Rupturi nu 
repar. astfel de cazuri bol
navul trebuie si meargă la 
spita:, si fie pansat cu 
ghips." .Meseria" a invătat-<> 
de la unul din bunici. ~i pâ"nă 
acum a fost o traditie '" fami
lie. lanos Vekas are două fete 
care nu Vor să invete- arta vin
decării. .. Le e frică' şi fetelor 'i ginerilor.•• NepoţH sunt 
mici, aşa că slabe speranţe de 
vreun urmas vindecător in 
fatn~ia Vekas' . .,Poate eu voi 
fi ultimul care practic. Mor 

moare 'i meseria asta. •• 
Vekaş a lecuit primul bol

nav pe când avea 15 ani. In 
acest an implineste 61 de ani 
~i de atunci a fost de ajutor 

. • u.,.Kru nenumllrate persoane. 
le descoperă luxaţia prin 
pipăit .Simt dacă osul e rupt 

Furt din 
·~~~~ă!!Js!ci-

fice intreprinse, a fost identifi· 
cat şi este cercetat in stare 
de arest preventiv Homor<>jan 
Daniel, de 22 ani, din Arad, 
In sarcina căruia s-a stabilit 
că este autorul furtului comis 
in 23/24.03.1999 din locuinta 
părţii vălămate B. Valeriu. din 
Arad. cănd, prin escaladarea 
unui geam a sustras bunuri 
in valoare de 3.000.000 lei, 
comunică Biroul de presă al 
IP J Arad. Impotriva ·autorului 
Parchetul a emis mandat de 
arestare preventivă pe timp 
de 30 de zile. 

' 

sau luxa!. Luxaţia nu-i o 
problemă: fac un masaj '' 
pun oasele la loc. La sfâ'fil 
pun comprese cu apă de 
plumb." In mod curent. pentru 
masaj, Vekas foloseste crema 
"Nivea". Neffitii adUc cremă 
specială peniru masaj . .,0 
cremă bună ajută mult. Dar 
nu cu cremă se repară oase
le, ci cu mâna mea.'' Dacă 
problema cu care vin e simplă, 
oamenii pleacă vindecaţi după 
o singură ~edinţă. Dacă boala 
e mai veche trebuie să vină la 
tratament de două-trei ori. In 
functie de caz, o sedintă tine 
de la 10 la 30 de minute. 
"Coloanele nu prea dor. Dar 
picioarele sa1.4 umărul dor. 
Suportă omul durerea unu
două minute şi osu-i la loc." 

Sunt zile când la lanoş 
Vekaş caută vindecare mai 

mult de zece persoane. După
masa afluenta e mai mare. 
Fiindcă drumul până la casa 
lui Veka~ este impracticabil, 
uneori îşi primeşte pacienţii 
acasă la una din fiice, care stă 
aproape de sosea. Altfel, 
majoritatea bolnavilor ajung 
greu la Vekas: cu căruia in cel 
mai fericit caZ, cănd nu plouă, 
duşi in roabă sau pe bicicletă. 
Dar pentru sănătate ce nu 
face omul? Vine din 
Constanta, Focsani, lasi, 
Germania, lsrae( chiar din 
America. 

Pe lângă munca de vinde· 
care, lanoş Veka~ trude~te cat 
il ~n puterile şi in gospodărie. 
Pentru el, o zi de muncă 
incepe la. ora 5 şi se sfâ"eşte 
către miezul noptii. 

TEODO~fl MfiTICfl 
FOTO: ŞTEFfiH MfllYfiŞ 

r.-----~--------~ 

După ce pleacă cu oasele puse la loc, 
oamenii riscă să şlle rupă din nou 

1n hlrtoapele de pe strada lui 

Sâmbătă, 28 augus't ~~'ii ··din - martie. 
prezent la Arad presedintele De acesl ajutor oferit de 
C.E.C., Camenco Petrovici. C.E.C. vor beneficia 10 familii 
La ora 9,30, la Prefectură, ale căror gospodării au avut 
acesta va acorda 100 de mi- de suferit de pe urma dezas
lioane de lei unor familii din trului de acum~ luni. 
Arad afectate de G. K. 

RlD.M. ,,ulombează" Aradul 
In săptămârla 23-2g august a.c. ae vor efectua lu<:rlllri In 

municipiu, pe străzile: Oituz_. între Eftimie Murgu • Căpitan 
lgnat; Robăneşti; Rllzboieni; se continUă lucrarea la platforma 
vis-a-vis de lndagrara. 

·-

O FEMEIE DE SUFLET INCEARCA DE DOI ANI SA 
DEMONSTREZE CĂ FETITA PE Cill A GĂSIT .O 

A ~ 1 ~ 

UNGA UN CONTAINER DE GUNOI EDSTA 
Micuţa a implinit deja un an 

.Am găsit-<> in 20 martie 1997. lângă un container ,----2.,",..------.,""'"..., 
de gunoi de pe strada Predeal. Avea lângă ea nişte ., 
hăinuţe ~i un bileţel de gât, pe care scria Sevincy 
Nercys, că e născută in 25 oclombrie 1997, la sapte 
luni. Era plină de viermi.• Femeia şi-a pus în poale 
fetiţa. Copilul e îmbrăcat intr-<> ~lopată, e tunsă scurt şi 
se lipe~e de pieptul mamei adoptive, ascunzându-si 
~· - . 

Labău Mana, văduvă ~ pensionară, spune că a 
încercat de cănd a găsit oopilul să-i obtină certificatul 
de na~tere. Fără acest act, practic, micuţa nu există. 
.Am fost la Poliţie, m-au trimis la Direcţia pentru pro
tecţia copHului. de acolo la medicul legist. Am ajuns şi 
la Tribunal ~i iacă a~. de la lună la lună, tot merg." 
Fetita a implinit un an si zece luni. E sănătoasă si 
vioaie. Dacă se va îmbolriăvi însă? .Nu pot să-i fac niCi 
măcar un vaccin că nu are certificat de nastere. Eu 
vreau să o ~n. N-<> dau la lelenţ", spune labâu Maria. 
.Ajutaţi-mă să pol căpăta un certificat de naştere pe 
numele e;r , DO~O SfiVfl 

Foto: ŞT. "fllYfiŞ 

1Jl1f[!Jif~-~t~ji~I!D~~âiiii.se''C~1~Jil!rii 
"() 111\.)JJ\. J) ISI11~1lll'l,ll" 

Problemele cu care 118 confruntăm zilnic 118 transformă în 
nifte oameni duri, fără sentimente, interesaţi doar de căştigatea 
unei situaţii materiale mai bune . .,Banul este ochiul dracului" -
spuns o vorbă din popor. Şi este adevărat! Banul reuşeşte să 
dezbine famiiU. O nenorocită de hârtie este în măsurii să rupă 
legături atit de importante • cum ar 11 cea dintre frate ~ soră, 
sau ... dintre mamă şi fiică. 

loc, că ginerele mă tot 
ameninţă să imi găsesc cât 
pol de repede o altă locuinţă. 
Unde să ştiu să mă mut? 
Apartamentele sunt scumpe. 
Şi după aceea din ce mai tră· 
iese? Din pensia de urmas de 
340.000 lei? Sunt d·isperată. 
Nu mai ştiu ce ·să fac . 
Ginerele meu, Petru Lăban, 
nici pe băiatul meu nu-l Iasii 
sA vină la mine. Spune că 
bagă cuţitul in el, il taie bucă~ 
şi îl aruncă In stradil. Nici cu 
venicii nu mă Iasii să vorbesc. 
Dacă slau cumva de vorbă cu 
cineva şi între timp vine 
ginerele. persoana cu care 
vorbesc spune: .Plec că vine 
Petre si mă vede aici." De ce 
să nu Pot vorbi cu nimeni. · 

Zilele trecute am întâlnit 
un caz care de-a dreptul ne-a 
şocat. La sediul redactiei, a 
venit d-na Filon Desanca, de 
70 de ani. O femeie în vârstă • 
.o mamă disperată· cum ne 
mărturisea. 

Din relatările dAnsel am 
inteles că împreună cu sotul 
ei; în urmă cu aproximativ 4o 
de ani, a cumpărat o casă. 
Neavând posibilităti materiale, 
cu 3 copii de crescut, familia 
Filon a incheiat .cu vechiul 
proprietar doar un contract 
provizoriu prin notarial. 
Ullerior, respectiv in 1990, 
ginerele doamnei Filon a 
reusit să Incheie un contract 
definiUv al locuinţei cu pricina. 

S.C .• Adevărul" SRL 
n""1i asumi responsabili
tatea pentru conţinutul 
articolelor publicate, 
aceasta revenind In exclu· 
sivltate autorilor. 

.Dar în loc să pună casa pe 
noi adică pe mine 'i pe soţul 
meu a pus-<> pe el, pe fiică, pe 
noră şi pe băiat. De plătit eu 
am plătit toate chelluielile • 
adică 9000 lei, şi asta în luna 
mei 1990." 

.In '96, sotul doamnei 
Filon a părăsit această lume. 
In '98 copiii au vândut casa 
(care între timp se dărâmase) 
cu 36 milioane de lei. Din care 
mi-e mi-au dat 23 milioane de 
lei, iar restul i-au impărtit între 
ei. Acuma întreb ce poi eu să 
fac cu banii ăştia?" 

In prezent biitrana 
locuieşte într-o locuinţă a 
ginerelui săU •• Nici aici nu am 

/ 
' 

Dacă-i spun fiicei mele, 
ea-mi răspunde: .Lasă mamă 
că nu-i Petre aşa de răul Sunt 
amenintată si mi-e frică." 

. MADiflttfl MICfiH 

S.C. MANITOBA TEX S.R.L 
llr. Ursului 22 

Ph.: 057-250505; 'For our text/le com(Niny we are 
Fllll: 057-281322 tooking for ambitious people who e-maH: 

-oba@t".,.tro · 1/ke to worlf in 11 young team a 

TEXTILE ENGENEER 
CONDITIONS: you know to speak and wrlte In Engllsh 

language. · . ' 

WE OFFER GOOD FUTURE POS/8/L/TIES. 
lf you - curlou. to /urow us, - ",. .tHKiy to know ţ,ou. 

( 73812) 

. 

J• -



··' 

·., ... 

• ~ . - . 

' '·. 

Pagina 1 O - ADEVĂRUL FEMlNA Miercuri, 25 august 1 999 

... 

c::Fiilsurile!!:tt• 
~~~,,,,,, -~"'"'~"·'- '· - ""'· '"<-''"~,:,,;;:",-.'. --'~'-' ~ ~ 

PUTETI SLĂBI, MÂNCÂND --~-,,;.-
ALIMENTE CARE ÎNGRAŞĂ! , .. _ Sunt convinsă Că nu vă plac: Nu vă i tisme verbAle. la m•naun• conventlonele, 

plac niCi falsurile, nici falsetele. nici 1 nu Se autom•ntmalizează in OChii celortalti 
oamenii talsi. Si pe toate acestea le s•mtiti 1· prin complimente de doi bam bucata. · 
de la distantă.' oncăt de abil ar fi invăluite in aceeas• orome de lde,. ati văzut că 
olicăt de Inimos inveşmăntate, olicăt de 1 au apărut unghii false. gene false. prin 
subtil perate. Cu acel .ce· etern feminin si fals (natural sau smtetic,l in peruc1. Şi 
ancestral imbatabil, le percepe~. le rep&. toate arată foarte bine. in ambalaJele lOr, 
ra~. le discemeţi şi le !llsp•ngeti. Cu mai în broşurile lor imb•etoare. Dar puse pe 
multă sau ma• puţină delicateţe, dar.

1 

mâini, pe ochi sau pe cap toata urlă a fals 
oricum, nu le acceptaţi decâ.t pentru a nefiresc. a contrafacut. Ati observat cu 
moment si doar pentru amuzamentul siguranţA Că o peruca • oitcăt de fin şi 
dumneavOastră doamnti. Şi aveţ• perfectă 1 bine lucrată ar fi, olieăt de frumoasA ar fi 
dreptate. Dar atunci • iertat•-m• 1 ca nuantă si străluci!ll, oricăt de savant ar 
indrăzneala întreb6rii • de ca le adOptat• 1 fi coafatii -·se vade Că n-are viata, că nu 
Chiar ŞI dumneavoastrA uneori, fără SA 1 trăieste, Că nu e detAt un obiect SUpli· 
aveţi mţ~car scuza nevoii, a lmprejurălii 1 mentar şi străln omului. Sigur, &XlStă sitU
sau a m•ne~unn conventional nevinovate? aţii când o perucă poate salva 
De ce spune~ .vai ce piăcem Imi face sll aparentele ... de la distantA, când este 
te văd" cănd nimeni n. u vă obligA, iar j foloSită doar din curiozitatea schimbălii ... 
•ntertocutorul v6 e total indiferent? De ce Dar tot ce este fels se autotnldeazA. E ce 

Dieteticienii francezi eu 1 mai multe calorii atunci când ~'"": -~- .r?. 

ajuns la conclUZia Că alimentele aveţi in fată o mâncare apen-
care până acum erau con- santă. care slirnulează secretia 
traindicate persoanelor SUCUlui gastriC. ' 
supraponderale, pot fi mâncate PAinea nu ihgrasă daca nu 
fără grijă. Ele vă ajută chiar să depăŞiţi 2000 g zilnic: !n plus. ea 
vă menbneb silueta, cu conditia conţ•ne zaharuri lente, care se 
sA nu Iti cOnsumaij in eanbtăij 
exagerate. Dieteticienii au digeră intr-un timp indelungat, 

furmzâna treptat energ1e. · 
demonstrat că arde Painea este bogată in ci>m- '· 

rostlti .azi, arati superb, dragă", tocma• 1 '' când oamemi în carnaval ar putea 
cana ab constatat s• suntati convmsă de 1 mască dar. ma1 devreme sau mai tArziiJ, 
exact contranui? De ce va lăsau ftatată de ~· vme s1 c11oa l~i •1os masca· - ş• aceea 
un banal .sunteti o persoană cu totul. este cea hotârătoare. Si, la urma urmator 
deo~eb•tll" cănd stiti prec1s Că nu~ asa, ci de ce să ne osten•m. doarmă. cu lelsuli -
ma cel cere o debiteaza nu o crede> Oa i vertlala. cosmeuce, de situatu - cana 
ce? Din politete. conventionallsm veni· · putem sa facem econom•e ae meter~e 
tate sau din aŞa-z•sul seVoir·vi~ prost cenuşie ş;. de oboseală, lăsănd adevărul 
Tnţeles până la grotesc? Pentru că niCi· să curgă curRt si fănl meandre? El asta 
unde si nicicând un adevârat om de lume aur de 24 de karate. nu tinichea - ~ Şiju 
nu recurge la uzitate Ş.i uzate autome· că aurul nu vă displa-ce, doamnA ... 

DIETA CARE 1 

MEtiTitiE 
BROtiZUL 

• Doli~ sA va ment•neb silueta căstigată cu ' 
multii trudă si sA prelung1ţi efectele dezmtox•· 
cante ale vacanţe•? In amble cazun coctellul ~ 
sucul de fructe '' legume reprezintA o solutia 
fll&jorl, aeoarece oferA vitamtne enz1me si 
~Biruri minerale oretloase. fără a tulbure digesti&, 1 

purificând in sChimb pielea obrazului SI a.et.~rpu· 
lui. Se recomandA ca frt•ctela sau ieQumele ce 
se introduc in centnfugă sau in mixer să fie 
foarte proaspete, ab1a recoltate. pentru a se 
evita oxidame lor. De asemenea, trebuie să se 
cântărească pentru a nu aduna un numar prea 
mare de calorii, iar amestecul lor trebuie să 
urmeze anumite criterii bine precizate. Spre 

.. · exemplu: doar merele se pot amesteca cu 
verdeturile, dintre cam telina este idealA. 

• 'iată cateva sfaturi utila pentru a prelungi 
culoarea bronzatA a pielii: amestecul da talină· 
morcov-castrevete; roşu·ardei-lllptucă; an'anas
kiWl, papaya. 

• Pentru a se mentina plalee tAnaril si ca· 
tifelata. in fiecare zi, dimmeeţa, pe stomacUl gol, 
se bea suc da morcovi. varza ?i mere. 1 

Telefonul mobil este una 
dintre cela mai importante 
realizAri ale civilizatiei con
temporane. BenefiCi!ÎFii aces
tei minuni a tehnicii moderne 
sunt disponibili pentru a li 
contactati oliunae si oriellnd. 
Dar nu irebule ali uitati ci 
simpla posesie a unui telefon 
mobil nu v6 transfotma Intr-o 
persoană de . excepţie: 
deosebita de cei din jurul 
dvs., da cei care nu posedă 
un utfel · de aparat. 
EnumerAm. mJII jos. cateva 
sfaturi menite să faca d•n 
posesorul unui telefon mobil 
o perspanA de e~cepije, 

+ Telefonul este un mijloc 
'de legătură intre două per
soane. Acesta trebuia să fie 
numArul celor participanţi 1111 
conversatia telefomcă! 

• vorbiţi incet. dupe post· 
biliUI'i retrageţi-vi! intr-o 
parte, la-o oarecare distanta 
de cei alături de cara vă afla~ 
In momentul in care aţ• fOst 
contacta~. · 

• Cumptraţl·vi aparatul 
'lnAnd cont de modelele cara 
beneficiazA de regiaj sonor, 
facand posltlllă comunicarea 
!Ari a deranja pe cai din jur. 
Cale mal performante sunt 
aparatele cara permit apelul 

·nu cu ajutorul sunetelor, ci 
plin vibraţii. 

+ Luaţi măsuri ca tale· 
fonul dvs. să nu poatA fi 
folosit in urma tnatrilniirii sau 
furtului. 

+ ·Nu aa recomandă uli· 
ttzaraa telefonului mobil In 
timpul conducerii automobilu
lui. Cu atât mai mult cu cât nu 
doar conducerea automob"U· 
lui, ci Si conversatia teletomell 
presuJ,un o doză' de eoncen-

~ t:rare 
+ CAnd vA lfleti intt'o Yt

ZliA OfiCiali!, la resuiurant sau 
la o aniversare, se reco· 
menda să nu fi~ apelat va fi 
un semn de bun·simt care va 
fi apraciat de intertoc~tori. 

+ .Sacrificeţi-v6 de dragul 
artei" şi nu·i împiedicaţi pe 
ceilalţi telespectatori să 
audiaza concertul de muzică 
clasicA, când In Intreaga salA 

. va rAsuna mobilul dvs. 
+ In Europa si SUA, unde 

-foenele mobiie au devenit 
de multA Vftlme o realitate de 
fiecare zi, nu veti auzi mei· 
unde sunetul apelului unui 
telefon mobil. In multe rvstllu
rante, teatre. sAli ae spet;lil· 
COl posesolii IICMtono le ln6 
111 lntraree ITI 81111, pentru ce 
un eventual epel si nu <lenin-

......... 

jeZe intarpreţii sau Pe cel din 
jur. 

• Nu exage;aţl In 
folosirea telefonului mobilt 
Amintiti·VA Că influenta tele
foniei inobi1e asupra Olganis
mului uman nu a fost lncă 
stabmtll. 
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Parfumulne define~ 

CHAMPAGNE • YVES 
SAINT lAURENT 

Bllutura C8lll poartă numele ta duce w 
·gindul la silrbAtoa~ .. La mi este •' par
fumul. cu milos de samparue, un adevărat 
mister. dar şi o desfătare pentru fumeia 
romanticA. Ideea lui Saint Laumnt de a rea
liza un astfel de parfum e stAmtt vii come~r 
tatii, ajungiindu-se chiar la un proces intnl 
ateSta şi villCultorii francezi. P91fumul InsA 
a Invins si rn prezent este comerdeliZet rn 
frumoasa sllcluţă cu dop asemăn6tcr ca 
fermA cu cel al slielei de sampanie. 

Cum ~i-a •maginat Yves Saint Laurent 
femeia ce foloseste acest parfum? Este 
femeia Ideala a viSator unui bATt>at si cu o 
uneiA permanentă de rrnster. fi o1ac opera Şi 
,,Anotimpurile" lui Vivaldi. Iubeste tlorile si 
fructele in aceeasi masurii, căCI din acesteia 
aste realizat perfumut: mandaNI'lfi, trandafir 
Şi chiparos. !n ~tA poarta tot timpul "" 
mic esanbon din parfum, un ruj si canea sa 
de viZită. ÎŞi doreşte sll petreaCa ultima ZI 
din an intr-un castel vechi, unde sa po!l14 
asculta focul ea arde In şemineu 'i să 
poalt& o rochie ~e. asemeni iubirii ce o 
are pentru aproapele sAu. 

Semnul său disbneliv este lumina din 
priviri. CulOrile Plafelate; roşu, lllb şi auriu. 

RAFINAMENTE CULINARE~ 
~ ~â:.\ ;·~;~·.ll~Îo..:··F**~.:w·~,. --riu rti «e.;..;:sr4 .• -, .4 ·~&&" wm ·wAf - • .............., ... - ......... J 

• PUl m SOS smAntAnA. 2 ligunte de cafea măclna!A, 
.._. -400 9 giaZul1i de ciOcolată arnal1i. 

DE JAIJRI' · Pentru blatul de biscuit 2 014. un 
praf ae sare, 150 g zahăr, un pachet 
zahăr vaniial. 80 g făină, 80 g amidon. o 
linguriţă rasă de pRlf de oopl, 110 g cacâo 
pudrll. 

lngNCIIante: 4 pulpe de pui, cond!· 
menta pentru carne de pul, 2 linguri de ulei, 
4 linguri de migdale, 2 ciţei de USWIOi, 2 
pAholn!le de iaurt. 

PrepelwH: 1 . Plllpele de !M se spalA 
cu apA rece. se ~- se presem cu cond•· 
mente. Se pră~sc pe toote părtite în untunl 
la foc putemic. Se mai prăjesc fncă 7 minute 
la foc mie. 2. PAnă se frige camea. sa pră
jesc inlf-o tigaie de leflon, fără niCi "" fel de 
gltsime, migdale. Se rurălii căleii de usturoi 
şi se !Ilie fin. 3. Se amesiecă Înigaalele cu 
usturoiul şi iaurtul şi se siirează puţin. Se 
IOIImli 90Sul in falfune, deasup~~~ se pune 
pulpa de pul. Ce Şi gamilul1i M SIIINMC 
canoti oopt; Si salatli. 

Pentnl decor. 2 ligun de apă de 
ci~. 150 g gem de panocale. 50 g CIO

colatA rasă, 16 pi'8IOne aloe, perle din 
<lltlAr. zahAr pudrA. 

In llfaril de acestea: o fonnă pentru. 
copt cu diametul de 24 cm, ~un 
oomet de bucătAiie. 

Cretlle de clocolatl: 1. fnc4~tl 
s!Mntina si cafeaua, !ifă a se IASa să 
fiarbA. 2. Ri.deti glaura ai topl!i-o apoi, la 
loc rM: ş; ame~ oOntinuU. in smAn
IAna talda. Ltseli ~ Nl8l* aema de 
~tăia~. • TORT DE 'IR.UPB Blatul de biscuit: 1. ~ Qllbe-

Pefttna orema de clocollltl:. SOO !It nuft.rila de albu,uri. 6ateţi Sl!uml 

. -·-~-;--

plexul de vitamine 8, rn săruri 
minerale si fibre. acestea din 
urmă an•hilând senzatia de 

' fOame' ragli!nd digesba. · 

1

1 Mazllrea, linte. a ş• fasolea 
uscată au IJII'· conţinlrt bogat tn 

. vitamine s• sArun mmerale. O 

1 

port•~ nu' depăs:ste 300 de 
caloni, fiind SI toartă satiollsă. 

1 

Canorul. deslll& care se ae
dea Că este •namicul nr. 1 al 

1 
siluetei, are o valoalll calo!icli 
de num&l 500 de caloni la 1\ib

. gram, aportul de vitamine c ' 
86 fiind binevernt pentru orga-
nism. 

:>· • ..,,... .• ····:-' .1 
' 
il 

Pastele făinoase conlinAnd 
zaharuri lente ~ ~lne: sunt • > " ,, 
I9COl1l8ndate tn regimulile de 
slăbire. . "'"~ 

Zaharul, tn canblâtl mode- .:·•· 
rate, este un pu\emic stimulent • 
al actMtăţii celllbrale. iar mag
neziu! continut de ciocolată 
combate stările depresiva. 
MAncân!l Căit! 50 9 de CiOtOial6 
pe ZI, v6 menţine~ in fofml!, lără 
sA adăugaţi niCi un gram 
greutăţii dvs. 

~cu sarea şi apoi turnaţi in ploaie 
50 g zaMr. 2. Frecati bine gaibenusurite 
cu ll!Stul de zahlr, cU zahărul putin) '!' 3 
lingun de apll caldll. 3. ~b fllina, 
amidonut, pn!ful de copt s• ca.cao8. apoi 

1 

1 
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bine 'folosind teM. 4. ~ ~ la 
115 grade. Pune~ pe!gam&nt pe fundul -· 
formei <le copt. tumaţi apoi blatul de bis- · . · ~ ; 

~~~~~.,~~~:~~:~~~el~ cP.~=~~-l 
tăia~~ In trei, ~ ce s-a răcit. 

Praglillre: 1 . Amesreatj bine C1l!mli 
de ciorolatA. Strop;ţi blatul cu apa de 
ai~. Îneătzi\i gemut ~ ungeţi cu el blatul 
de joc şi pe cel din mijloc. 2. Turnaţi 
pu~nli crema de ciQOolallli pe - cele 
trei blaturi, asezatHe unul peste celălalt. 
Aplica~ apoi rfilul'de a.ml! de jur-împnr 
jurul tortull.â. Marc:e\' 16 felii. 3. f'resăfe\1 
ciooolatj l1lsA pe 1118190""1 tonului' ... 
ru ajultwul rometutui. JlUIII!Ii Căle o *"'J\11 
"'d!epllA fieCărei felii. Omaţi cu praline. 4. 
Oma~ ceniiUI tonului cu dotolad - ? 
c:u patle din Uhlt ..... ,.,., d•••"" 
at>ăt~ 

-.,.~, 

'"'17 . . i . -ti( 1 • 

·•· ,,_"> UIJfii\,:, 
,~ .. 

7..~ 
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-Lucian, 
fellciUri pentru prestaţia 
foarte bună din meciul cu 
Minerul Motru. Cum îţi explici 
această diferenţă de scor, 
mai ales că până acum UTA 
nu a strălucit? 

- Trebuie să fiu sincer si să 
spun că· Minerul Motru 'e o 
echipă modestă, având o 
apărare «varză». La fel de ade
vărate şi faptul că trebuia să ne 
dăm drumul la joc şi, dacă vre~. 
era de asteptat să fortăm, după 
infrânger'ea de pe teren propriu, 
cu hunedorenii de la Corvinul. 
Trebuia să batem şi noi pe cine
va. 

- Influenţează negativ 
jocul vostru fiuierăturile ~~ 
apostrofările publicului? 

- Spectatorii pot ·să influ
enţeze evoluţia unei echipe 
negativ ori pozitiv. Dacă pe noi 
ne huiduie, ne pierdem încre
derea. Dacă ne încurajează, 
parcă ne duce un val. Cred că 
acea"stă coniportare, oStilă, a 

" " 
"SUNTEM .,CONVINŞI CA URMEAZ4 O 
PERIOADA FOARTE IMPORTANTA" 

§!f'"'''--":"':'~~"..._·1'««:"'-"\-'~'- ·- '·· ~--,Y"<'_, __ "'-':?T~r.-~ -• -,.-,-.-"' ~""~;""':?~"- ' '- ··• -· ., ···'!':·:.•o.·w~-"v'···o ,V"<'':•· «·"·' •·. •. -~::·:;,·:-.· ' ._,__,.,._.,~ 

FI declara lucian Ciba · fotbalistal echipei F.C. UTA 
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spectatorilor vine după înfrân
gerea de la Alba Iulia, cu Rocar. 
Nu cred că e nonnală o aseme
nea atitudine, deoarece tot noi 
am ajuns la barajul de pro
movare. 

-Cum te descurci pe pos
tul de servant 'i cum te 
împaci cu schimbul de locuri 
intr-un singur meci. De exem
plu, o repriză joci pe stânga, 
iar cealaltă, pe dreapta? 

- E mai bine să joci la 
mijloc, decăt atacant Cert e faJ>
tul că Jlici fizicul nu mă ajută să 
joc vârf, aşa cum am făcut-o 
până nu demult. Deci, imi con
vine pentru că, astfel, nici nu tre
buie să mă bat prea mult cu 
adversarii. Primesc mingea pe 
un culoar şi am spa~i mai mari 
de joc. Nu am probleme 
deosebite. Pot juca şi pe stânga 
şi pe dreapta. Pe stânga 

. ~voiuez de obicei, iar cănd trec 
pe dreapta, antrenorul 
Rubinacci îmi cere să pătrund în 
interior şi să şutez la poartă. Nu 
e mare lucru, însă cum eu nu 
dau la fel cu dreptul ca si cu 
stângul, se preferă intrările mele 
spre centru, urmate de suturi la 
poartă. • 

- Joci destul de bine in 
ultima vreme. Te-ai acomodat 
a~a de u'or, mai ales c;:ă nu 
erai titular? 

- Am venit la UT A ln campi' 
onatul trecut, inaintea cantona
mentului de la Timişul de Sus. ln 

returul campionatului trecut am 
jucat şi nu prea. Oricum însă 
timp de acomodare am avut. 
Acum se demonstrează .că 
m-am pregătit aşa cum se 
cuvine. Plus că mă înţeleg bine 
cu colegii, iar antrenorii au 
Incredere ln mine. 

- Apropo de antrenor!. 
Cum e acest Rubinacci? 

- Antrenamentele nu diferă 
foarte mult de ceea ce făceam 
până să vină el. lnsă sunt mai 
plăcute si, eu cel putin, sunt mu~ 
mai reh:ixat decat ia nea' Feri 
(n.n. - Tisza). OI. Rubinacci vrea 
să dea dovadă că este antrenor 
profesionist, asa cum ne cere să 
fim si noi. Fiind străin, de ce să 
nu iecunosc, TI privim cu alti 
ochi. • 

- Cum e cu noul sistem de 
joc? 

- Acest 44-2 e bun, e mai 
eronomic, dacă sti să il transpui 
ln practică. Noi suntem la 
inceput, e ceva nou, însă deo
camdată cred că ne descurcăm 
binisor. Cel mai important lucru 
e Ca un jucător să nu 
greşească, pentru că, apoi, tot 
sistemul se ~ă peste cap. Din 
păcate, asa s-a lnUlmplat de 
căteva oii Şi am avut de suferit, 
atât acasă, cu Corvinul, cât şi.la 
Mediaş. cu Gaz Metan. 

- Să înţeleg faptul că 'i 
aceasta ar fi o explicaţie pen
tru startul mai slab din acest 
sezc;m? 

- Nu sunt sigur, dar s-ar 
putea. Nu prea pot să-mi explic 
exact ce s-a întâmplat cu noi in 

.cele două meciuri pierdute. A 
fost, cert, o perioadă mai slabă 
prin care am trecut şi, in ,plus, 
am întâlnit adversari valorosi 

- De ce duminica seara 
intraţi in cantonament, lucru 
nemaivăzut pe la noi? 

- Noi nu eram obisnuiti să 
facem antrenament 'tiziC in 
prima zi a săptămânii, asa cum 
ne cere antrenorul italian. Aşa 
că, am venit intr-o luni, după un 
week-end încărcat si eram 
«morti». El ne-a văiut si a 
hotărât, chiar de la începutul 
acestui campionat, să intrăm in 
cantonament in fiecare 
duminică. 

-In final, ·douA vorbe 
despre ce unnează. -

- Toată lumea aşteaptă 
mult de la noi. Suntem 
convinsi, ca mai toti iubitorii fot
balului 'din Arad, că urmează o 
perioadă foarte importantă, cu 
meciuri accesibile in deplasare, 
pe care ar trebui să le 
câştigăm. Dacă adunăm 
puncte şi de afară, chiar din 
următoarele partide, ne va fi 
mult mai uşor să ajungem sus, 
acolo unde cred că ne este 
locul. 

- !ţi mulţumesc pentru 
minutele acordate! 

LEOSFÂRA 

·Pe terenurile Diviziei D 

PĂULISfiNfi • IERI ÎN 
1 

IIIJI A IIIJI 

COfiDfi, fiZIIN FfiTfi 
Etapa a IV-a a Diviziei D la fotbal a avut de toate: victorii ale 

gazdelor, un egal, succese ale oaspeţilor, o neprezentare, ell
minări, dar şi arbitraje mai modeste. Cinci echipe nu au cunos
cut incă gustul victoriei, iar alte două sunt neinvinse. Dar să 
vedem ce s-a in tam plat in ultima rundă •.• 

• La lneu, gazdele nu au avut soarta celor din Moneasa e 
probleme, trecând la pas de aproape pecetluită, dar să nu 
Dacia Beliu, o echipă 00 de trei cobim ... • .. Soimii" Lipovei s-au 
etape si-a mutat resedinta fortat. distrat cu .constructorii" de la 
Dacă băieţii primaruiui Feieş sUnt Comera, care in acest start de 
pe .. val", .. dacii" au cam rămas de campionat au fost tari doar in 
căruţă. Se anunţă zile grele pen- dedaratii si intentii, că pe terenul 
tru beleni. • Neinvinsele au de folbf.l au răm3s datori. Una-i 
rămas tot asa si după intâlnirea "Onoare" si CUloti.Jl ălta rn· .o·. * 
directă. E drept egalul de la Scăpată de la retrogradare la 
Pâncota îi ajută mai mult pe .baraj", Păulişana are tupeu şi 
.motorişti", care sunt favoriţii s-a .căţărar pe un loc patru ono-
numărul unu la promovare, con-
form specialistilor. • Mare sur- rabil. Primarul de Păuliş, Edi 
priză pe areria .. Gloria". unde Cucoş, a reuşit să aducă c_ţl~va 
copiii lui Tisza nu s-au speriat de jucători şi cine până mai ieri a 
faima_ elevilor lui Gigi cameni\ă şi fost .,ciuca" bătăilor, acum a 
le-au servit acestora 0 lectie de devenit o sperietoare. De-ar tine 
fotbal, ce nu o vor uita 'prea ritmul măcar aşa ... • Ghiorocanii 
curând. Aşa se întâmplă în fot- si-au văndut scump pielea la 
bal, când iti privesti adversarul de Curtici, unde au fost învinşi de 
sus. • PlOaie de goluri şi răs- .veteranul" Suciu, pe final de 
tumări spectaculoase de scor la meci. De apreciat l~a de arbitraj 
Sebis .• Vamesii" nădlăcani au .made Ologeanu jr.", care poate fi 
acuzat.unele decizii de arbitraj, luată drept exemplu la şedinţele 
care ar fi scris istoria jocului. Cert .fluierasilor" arădeni. • La Macea, 
este că ambele echipe pot fi tre- combin'ata semlecano-măceană a 
cute pe lista revelaţiilor acestui vrut mult, dar a realizat puţin in 
debut de sezon. • După o pro- faţa .lemnalilor" arădeni conduşi 
movare cu _surle si trâmbite" si de Adi Lucaci. Parcă arădenii sa . 
tot felul âe angajamente .de 
adormit copiii", fotbaliştii din 
Moneasa strâng în braţe .lanter
na". Din păcate, ei uită să se 
prezinte la Tricoul Roşu, iar moti
vatia cuiva este cel putin lamen-

. tabilă: _am crezut că meciul e la 
ora 12,00 ... ". Noi credem că 

simt mai bine pe terenuri străine, 
unde au câstigat ,.sase din sase". 
Astăzi avein .,intermediară" cu 
două jocuri, opinăm noi, intere
sante: Motorul - Gloria Arad şi 
Moneasa- S. Macea. 

DArtiEL S.CRIDOrt 

~o~Cîiaj?1'ii"ie·····î 'rost'"~ii'rmnerliî'M.iirlî"Ţ ~%., •.•.. ,.. i&•·Sd;&.x~LJ' ·· .. ·· ....... ·. • .. ;;;: .• u.,"~. ""''.< ·····.~· "·' 1*1 '·"- 1 POPAS PRINrRE FRUMOASELE AMINTIRI 1 
·JUCATORII DE LA UTA PUTEAU Drumul care leagă Gara Înaniiurmători,echipaapar- debani,amijloacelordetransport 

FI BOIUBARDI ATI" cu ou.· i ~~~;r~~!,~~:!etr~m~a: ~~:.l~c~~i~~~~ti~~~~:: ~~a~ăsesc acoperire nid măcar 
ff jYA, :1'1 li aşezări. Cu puţin timp in urmă am n!lnduri, ca in 1951 să promoveze N-aş putea incheia această 

t trecut pe acolo şi am zăbovit in Campionatul regional Banat. primă parte fărâ să aduc un + Chiar fi făina ca de obicei, pe gard. Apoi, per>- fotbal. E adevarat, dupll prestaţia privind cu profundă tristeţe şi Veneau, duminică de duminică, omagiu celor care s-au ocupat de 
. era pregătită tru a plăti «poliţa» din meciul cu exeaabilă de la Mediaş, s-a vorb~ gândindu-mă cu deplină amAră- tot mai mulţi spectatori care se destinul fotbalului săvârşinean: 

R . tă . . mă- Corvinul, când s-a aruncat cu tot ca la meciul cu Motru, i;uportelii ciune că lotul s-a năru~. Un bici- bucurau de suocese sau se întris- Karol Lambertus, Eugen Kafka, 
evenJm, as ZI, cu 00 a felul de obiecte după noi, am con- să vină cu ouă şi făină, pentru a Iosif Sebeny, Nicolae Dobra, şi-n 

nunte 1:gate de c?nfl 1?~ 1 de 1~ siderat că galeria trebuie salutată, protesta in cazul unui esec, însă ~~~->·.,c,xr~"""'"""''"'·''"·''~~~"?~W'!Wp_,-w .;:;;,._«w,~·"":"',·~__,__,,.·x-:--..-.;"..""..,~.,.,~r~~,~ anii mai apropiati Sapi 

UTA, d10tre galene ŞI tucăton. lnsă decent, doar aplaudând. Şi nu am cunoştinţâ că s-a' trecut şi ~Durerile unui Stadion 10.::1 Unterweger. Dintre aceŞtia, doar 
Dupll ~um S!ne ";' ~etu!~~ asta, după streching. Şi sa nu la fapte. Cred însă că unii, pre- l::.c .. ,.,·....:"""''·~~·"'""""'''"-~'"'-<"'"''·" .. ·-c~!l ultimul mai este lncă şi 
meau_ cu ... lneru • • 0 IŞ 1 uitaţi cel mai important lucru. cum Almăşan, se cred mari fot- funcţioneazâ ca profesor la liceul 
.Bă:;,:~e.1 ~o~mt"·~ au 1 salu~at Dacă ar fi ieş~ prost cu Minerul balişti, mult prea devreme. dist care venea dinspre comună, tau când meciul se pierdea. din Săvărşin. Celor plecaţi spre 
spe om e a n. una • pre ~ Motru. suporterii erau pregătiţi cu Deocamdată, nu am luat nici un văzându-mă, s-a oprit şi mi-am Spectatorii stăteau pe laviţe făcute alte tărâmuri veşnica 
rand să salute galena, a~atâ ~a tri- ouă şi făină, pentru a ne improş- fel de poziţie vizavi de atitudinea dat seama că este un coleg de din lemn şi aşezate in apropierea recunoştinţă şi creştinescul: 
b~na ~ 11-a. d~pă ObiŞnUitele ca. Aşa ceva nu e posibil: , jucătorilor, avută sâmbătă. Drept generaţie, cu care am jucat in celor două tuşe. S-a construit in Dumnezeu să-i odihnească! 
~Jşcăn de revemre: Cum 0 parte Considerând câ aceste fapte dovadă, mergem să-i lncurajăm, echipa de fotbal a savărşinului. partea dreaptă şi o popicârie, din Prof. SEPTIHIUS 
dintre _su~en au '~tors spa~ele, sunt puţin deplasate şi ele s-ar chiar la Vâlcea, peste patru zile·. Am depănat amintiri. Actualul sta- care nu se mai vede nimic. ... 
au ~uJdUJt ~1 s-a slrigat.:,ruşme, petrece ln premieră, am cerut şi lată, deci, că acest conflict, dion este al treilea ln această Pe parcursul anilor echipe a PACURARIU 
nlf&nB~ ru,me ~vă fie 'a~~ părerea şefului galeriei de la UTA, genercU, se pare, de fotbalişti, comună, primul fiind cel de lângă fost înscrisă in diverse campi-
cut, Ieri, la eluadarea cazulUI. ŞI, Luca Alecu. Acesta ne-a declarat aduce ln faţa noastră intâmplăli moară, apoi cel din tărgul de vite onate judeţene, obţinând rezuHate 
am ~fl~t _ca, de fapt: co~Oict~l e că .acest conflict durează din· nemaivăzute la Arad. Nu de alta, fiind al doilea. La el au muncit meritorii. Jucătorii echipei erau fii 
vechi ŞI ~ne. cel puţin, d1~ pnma prima etapă, atunci-când, imediat dar, surse din cadrul galeriei tinerii comunei 'ia fost inaugurat ai comunei, lucrând aici sau studi-
etapă, de când UTA pierdea după meciul cu hunedorenii de la ne-au informat că ouăle 'i făina la 25 iulie 1949. Inaugurarea a ind la şcolile din Deva, Lipova şi 
acasă~ cu ~DIVInul Hunedoa~. . Corvinul, Almăşan a injurat şi a erau 1~ stadion şi, in cazul unui fost făcută cu participarea unei , Arad. 

PnmuiJnterpelat _a fos!JnS~ŞI făcut semne o~ spre tribuna eşec, jucătorii de la UTA ~rau echipe de la UTA, din care făceau Duminică de duminică, 
căpitanul e:hlpel, Cătăh~ a 11-a. Apoi, la un antrenament din .bombardaf cu ele. parte: Boitoş, Mircea Boaru, săvârsinenii veneau la stadion, iar 
Almăşan. Supar~t P~ suporten, timpul sptămânii, Almăşan şi Pap · Poate că, impacarea va avea Kapasz. Seresz etc. Echipa din după 'meci, in parcul din faţa bi-
acesta ne-a spus .• NOI nu am vrut s-au repezit si au injurat un loc la Rm. Vâlcea. Poate... Săvârsin a fost întărită cu cătiva sericii catolice, se analizau fazele 
să salutăm galeria, urcllndu-na, suporter, care lei-a strigat să joace LEO SFÂRA jucători de la Dobra: Gorcea, jocului, comentăndu-se pro 'icon-

Vulpe, Milentie şi alţii. UTA' a tra. 
câştigat cu 2-0. La meci au asistat Vremurife 'au trecut, ultima 
circa 800 de spectatori, veniti din participare la un campionat este 
toate satele apropiate. ' " de arum 7-8 ani. lnvcx;area lipsei 

SPort la TU 
TVR 1 : ora 22,30 - CM de 

atletism (Sevilla) 
TVR 2: ora 2{).00 - CM de 

aijatism (d) 
Eurosport: ora 10,30 - · 

Eurogol magazin 
ora 15,30- Tenis, _magazin 

·ATP 
ora 17,30 - CM de atletism 

(SeviUa) 
ora 0,00 - Fotbal, Liga 

Campionilor (rez) 

Ziua a treia a Campionatului 
Mondial de atletism, ce se 
desfăşoară la Sevilla (Spania), a 
programat patru finale, din cele 

;,1\an\\\la~ţ "0" ARBEMA ARAD • STEAUA 
~".,,~···· , BUCUREŞTI 27·32 ( 15-14) 

Man:el4, HMau 3, Pera, Cristescu, 

. _ 46 ale competitiei. Pe noi ne-a 
P' ·'Interesat finala feminină de disc, 

unde Nicoleta GrasU era credi~ 
b;.--e...--·~··tată cu şanse la o medalie. 

Sportiva noastră nu a dezamăgit 
si cu performanta de 63,35 m a 
Cucerit medalia· de bronz, ree-

tantei, d~pă care a cedat initiati
va,' terminănd cursa pe tocUl 8, , 
cu timpul de 8:18,17. Asa cum 
era de aşteptat, medalia de aur a 
revenit unui kenyan, C. Koskei, 
această probă fiind. specialitatea 
atleţilor din Kenya. 

Mare surpriză in finala femi
nină la săritura in lungime, marea 
favorită, M. Jones (SUA) 
prinzând doar ,.bronzul" mondial, 
cu o săritură de 6,83 m. ln uralele 
unui public formidabil, spaniola 
de origine cubaneză, N. 
Montalvo a sărit 7:os m si a 
câştiga! prima medalie de 'aur 
pentru tara organizatoare. 
.Argintul" probei a revenit cu 6,94 
m, americanei F. May. 

m, care a dominat proba, în lipsa 
multiplului campion Sotomayor 
(Cuba), suspendat pentru dopaj, 
căştigând premiul de 60.000 
dolari, oferit de organizatori. Pe 
locurile următoare s-au clasat: M. 
Boswall (Canada), cu 2,35 m ~i 
M. Buss (Germania), cu 2,32 m. 

VIZila echipei miitara in oraşul 
nostru nu a atras. _din păcate, prea 
mulţi spectatori in tribunale Salii 

·sporturilor .,Victoria~. aceasta fiind 
aproape pustie. Cei care totusi s-au 
incumetat să vină la Polivalenta au 
asistat la o partidă amicală destul 
da atractivă. Steaua - pregătită de 
Stefan Birtalan, care i-a luat locul lui 
Gheorghe Goran - in lotul de jucă
tori, 1-a inclus şi pe Cătălin 
Popovici, revenit din campionatul 
Franţei. Cu toate acestea, prima 
repriza a apa~inut gazdelor. Avănd 
in Sergiu Huian un realizator de 
excep~e, ,.U'" Arbema se va.detaşa 

la 9-5 (min t4), cea mai mare dife
renţă de sa:>r înregistrată in aceste 
30 de minute. Steliştii revin puternic 
dupEi pauză, inscriind şase g'oluri 
consecutive, fără' să primească vre
unul (15-20, min. 38). Avantajul 

Ursache, Ciur. Pai. · 
Steaua: Laufceag, Stan, 

Cenuşă-Popovici 2, Murariu 7, 
Iacob 7, Luca 1, Băiceanu 8, 
Costea 2, Slreja 5, Tase. Bilal. fJ.JJ 
arbitrat Octavian Fânatli si -Călin -·~ · ditând succesul de anul trecut d&' 

la .. eUropene". Titlul mondial a 
revenit germanei F. Dietsch, cu · 
68,14 m, iar pe loCui 11 s-a clasat 
A. Kelesidou (Grecia). cu 66,05 
m. 

România a mai avut uri 
reprezentant şi in finala de 3.000 
m obstacole. Florin Ionescu a 

. ""condus până la jumătatea dis-
· În fine, la inăHime bărbati s-a 
impus rusuLV. VOronin, .cu ·2,37 

,. 

Tot in ziua a treia a .mond~ 
alelor" de atletism, al~ doi sportivi 
români au ratat calificarea in 
fazele superioare. La triplusalt 
masculin, lonut Pungă a sărit 
16,67, ratând intrarea în finală 
pentru ooar 3 cm. Curat ghinion. 
ln .. sferturile" probei de 400 m, 
Otilia Ruicu a sosit a 6-a, irosind · 
şansa de a alerga şi in semifi~ 
nale. 

D. SCRIDOrt 

1 

· oaspe~lor va rămâne neschimbat, 
deşi tabela va indica un .,decalaj" 
mai mara, de şapte goluri (17·24, 
23-30}. Interesant este faptul că 
pană _la finc,~lizarea primei părţi, · 
bucureştenii au condus o singură 
dată (0-1)1 

Au evotiJ'at: ,.U" Arbema: 
Drăgan, Postolache-Gilspar 1, 
Olaru 2, Huian 15, Dima 2, Tudor 

Lascu (Arad). , • · -
Vineri şi sămbătă, .,li" Arbema 

va participa la un turneu de 
pregătire organizat la Reşiţa. unde 
advelsare u vor fi echipeta CSM dn 
localitate, .. U" Politehnica 

· Tmisoara si Vulturii Lugoj. 
. A.DRIArt lifil{fĂU 

•:. 
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O nouă ofertă fierbinte 
Whirlpool! 

Whirlpool, liderul mondial în produse 
electrocasnice, vă oferă din luna august, 
preţuri mai tentante pentru cele mai bine 
vândute cuptoare cu microunde. 

Vă aşteptăm in magazinele: 

Coraura - Str. Micalaca, bl. 602; Tel: 057- 259.884 .. '< · 
Coraura- 11-dul Revoluţie~ nr.lO; Tel: 057-259.373 
Coraura- Str. Aleea Borsec, bl. 511; Tel: 057- 259.721 
Coraura (Upova)- Str. Bogariu, nr.lO, bl. TI; Tel: 057-561.804 
Evalux- 11-duiRevoluţieinr. 97;Tel: 057-282.2.14 

: ~-- . -
Dis'bibuitor Meda SA· Oradea 
Tel: 059- 412.2.55; Fax: 059. 436S17 

Arădenl!, 
+ Doriţi o tâmplărie mo· 
denaă pentru easa dvs.1 
+ Preferati ea aeeastă tiim· 

' plărie. PVC eu stielă ter· 
mopan să fie de ealitate fi 
din import! . · .· . . 

'· . 

· Apela'i la: ... 
• Casa dvs. poate avea de 
·_astăzi: USI. FERESTRE CU 
. . J . 

STICLA TERMOPfitl! 

S.C. DAEWOO 
"FRANCKMAR" ~~~ 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, MATIZII 
MUSOOII KORANDOII CIELOII 

TICOII DAMASII LUBLINII AVIA 
• Se pot cumpăra în rate !7i leasing cu avans de 20%. · · 
• Se asigură service în perioada de garanţie !7i post garanţie. 
• Dispunem de service modern cu dotare de specialitate !fi per
sonal· cu înaltă calificare. 

-1 
"' '!e 

PETRI ROMANIA S.R.t.~ =®= · 
filiala a concernului german PETRI AG 

ANGAJEAZA ;._-- . 

• ingineri mecanici- proiectanţi (de preferinţă speciali~ti 
T~C.M.) pentru: 

- proiectare matriţe de Injectat mase plastice ~i magneziu 
- proiectare piese noi pentru industria -automobilistică 

Condiţii: - cuno~tinţe tehnice temeinice · . +:e" 

• prezintă interes pentru proiectarea pe calculator 
-cunoscători de limba engleză sau germană ... ''""-.;;· .. ,-;c .. ·::';'o.~;f 
-vârsta maximă 32 ani 

e Concernul german PETRI AG, cu sediul în 
'Aschaffenburg, are filiale în peste 10 ţări din întreaga lume având 
peste 5500 de angajaţi. Concernul lucrează pentru cele mai mari 
companii producătoare de automobile: VW, Audi, Opel, Ford, Fiat, 
Renault, Nissan, BMW, Mercedes, Honda, executând volane, pen
tru toate tipurile de automobile, air-bag-uri pentru autoturisme \Ji 
camioane si o gamă lar.9ă de _piese auto din masă plastică;" · · ,~·· 

e PETRI ROMANIA S.R.L, înfiinţată în Arad în anul 
1996, este singura filială din România a concernului PETRI AG. 
Firma are peste 80 de angajaţi cu perspectivă de a se ajunge la 
aproximativ 200. Ea execută o parte din sculele necesare fa
bricării produselor concernului PETRI AG. 

in prezent, PETRI ROMANIA S.R.L. construie!fte c> hală nouă de 
producţie, la intrarea în Arad, echipată cu utilaje !fi aparatură de 
ultima generaţie (tehnologie germană). . · 

·~'.'''1 
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Masura economiei tale 
VINDE DIN STOC 

ŞI PREIA COMENZI 
• Tigla import Ungaria cal. l·a tip lAMINA 

+ Ţigle CSARDAS - 8250 lei/buc. 
+ Tigle TANGO - 8250 lei/buc. 

' -+ Ţigle KERINGO - 8500 lei/buc. 
+ Ţigle CSABAI ROŞU - 7200 lei/buc. 
+ Ţigle CSABAI MARO - 7700 lei/buc ... 
+ ŢIGLE HOLLAND - 6.200 lei/buc. 
+ COAME Gl.AZURATE - 36.000 lei/buc. 
+ FOLIE PENTRU ACOPERIŞ · 

.--•_,,. ·_ 

• CĂRĂMIDĂ DE STICLĂ • 30.000 lei/buc. 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI 
DIRECTIA SANITARĂ VETERiNARĂ ARAD 
Arad. cilea Bodrogului nr. :Z:Z 

Pentru organizarea licitaţiei publice deschise 
în vederea concesionării unor activităti sa

nitare veterinare de interes public naţional, a 
unor bunuri proprietate publică a statului 

Ministerul Agricultuii şi Alimentaţiei Bd. Carol 1 nr. 24, sector 3 Bucureşti, 
organizează repetarea licitatiei publice deschise in vederea concesionării unor 
activităti sanitare veterinare 'publice de interes national si a unor bunuri propri
etate publică a statului din cadrul circumscripţiilor saniiar veterinare de asis
tentă din judetul Arad neadjudecate la prima licitatie în confonnitate cu preve-
derile H. G. nr: 446/1999. ' · 

Durata concesionării este de 15 ani. 
Caietul de sarcini şi instrucţiunile se pot cumpăra de la sediul DSV Arad. 
Locul unde poate fi studiată documentaţia privind organizarea şi 

desfăsurarea procedurii de concesionare este DSV a judeţului Arad, Calea 
Bodrogului nr. 22. · · · 

La licitaţie poate participa orice medic veterinar, persoană fizică sau juridică 
de drept privat română cu atestat de liberă practică, eliberat de Colegiul 
Medicilor Veterinari din România şi cu avizul special eliberat de DSV judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, în confonnitate cu prevederile Ordinului M. A. A. nr. 
19/1999. . 

Depunerea actelor pentru concesionare se va face până in data de 
7.09.1999, ora 15,30,1a sediul D. S. V. Arad, Calea Bodrogului nr. 22. 

Rell!ţii suplimentare la sediul D.S.V. Arad, telefon 281925, 280760 int. 36. 

~~~====~~~S~.~~.;S~O~~~io~N~~~-T~I~I~~~~~~~~~
97

~ij'a) 
' S.R.L.ARAD 

SCGaW la 'CODCUJ's 1 post ţie secretar• 

dactilograf 1 la Biroul Vamal Arad •. 

'·". ANGAJEAZA: 
· - maistru constructor 

- inginer constructor- poate să fie stagiar 

Informaţii suplimentare la sediul Direcţiei 

R.egionale Vamale Arad, situat in str. Colonia 

UTA nr. 10. ·.,~,0:·>·•<•.' .. 

• · INFORMATII: · 
- Micălaca, str. Viorelelor nr. 1 

-Telefon 263275 

GRA"rtJI"l" prioncle 20 accundc 
-.·nr•f- 6-450 Ici /30 ,.e.,undc 

(5224253) 

GRA 'l'lJ rt· fl'rirncl" 20 ..:cundc 
Tnrif- 6 .. ~0 lui 1 30 -=cundo 

(97~11) 

S.C. PARC S.A. 

24 RATE lunare 
FĂRA AVANS~! 

Toate actele se fac în magazin 

DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) DTablii zlncatili O Oţel beton 
,.I::IP.C. OPiacaJ I::IPFL OPAL I::IBINALE (u,-i, 1'erestr<!'- pe-e aO 

.__ . modele) CIPodele ~1 tarnbrturl din brad O Parchet- 'fag 

. OCAHLE TERACOTA (mecanice •' manuale) I::ICiirărnidă 'f&rnotA 
LIŢIGLĂ- TArnăvenl LI Plăci azboc:lrnent O Bitum OCarton 

aa'faltat c:J.Carbld OEiactrozl 

O Angajăm: e Muncitori necalificaţi e Vânzător la depozit materiale construcţii 

VIZITÂND DEPOZITUL NOSTRU VĂ PUTETI CONSTRUI O CASĂ LA UN PRET ACCESIBIL 
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Telefon 
263832, '(25681) 

Vând garsonieră, confort 1, 
arnnjală deosebi~ parter, Micălaca 
zona 300, pret 10.900 OM. 
Telefon 412275. (25654) 

Vând sau schimb garsonieră 
confort 1. toate utilitătile, zonă 
ultracentrală, cu apartament 4 
camere + diferenţă şi una uşă 
nouă de 1 m din stejar. Telefon 
252906. (25386) 

Vând garsoniere confort 1, gre
sie, faiantă, Micălaca, str. 
Săva~n bl. '173, se. O, et. IV, ap. 
50, 8.500 OM, negociabil. Telefon 
092 994 310. (25393) 

Vând garsonieră confort 1, 
Mioriţa, bl. 230, et. 11. Telefon 
220132. (22219) 

Vând garsoniere Gredişte, elaj 
III, confortabila. Telefon 237065, 
seara. (23029) 

vand garsoniera confort 1, 
lmbunatătită, Confectii, et. IV. 
Telefon 468645. (3038387) 

Vând garsonieră, zona 200, 
Micălaca, et 11, 9.500 OM. Telefon 
242991. (25597) 

Vând ieftin garsonieră, confort 
III. Telefon 240992, orele 19-21. 
(25614) 

vand garsoniere, confort 1, bl. 
243. Telefon 259112. (25714) 

Vând urgent apartament 1 
camera, cenlral, et. 1, preţ 12.500 
OM. Telefon 249806. (25726) 

Vând urgent garsonieră, confort 
1, et. 1, Micălaca, parchet, gresie 
faianţă, 9.600 OM. Telefon 
249806. (25726) 

Vând urgent garsonieră, cen~ 
trai, preţ negociabil. Telefon 
230927. (25644) 

Vând apartament cu o 6ameia, 
zona "Aurel Vlaicu. Telefon 
094.786.354. (25859) 

i Vând apartament 2 
camere Vlaicu, 9.500 OM. Telefon 
270856. (25510) 

vand apartament 2 camere, 
amenajat, mobilat, la cheie, stil 
occidental, str. Miron Costin, 
bloc 1, preţ46.000 OM negocia
bil. Telefon 094.122.434. (20377) 

Vând apartament 2 camere, in 
Alfa. Telefon 275338. (25389) 

Vând (schimb cu una cameră) 
apartament 2 camere. et. 11, bl. 
252, negociabil 22.000 OM. 
Telefon 262861,411102. (25473) 

Vând apartament Vlaicu, bl. 
Z.28, două camere: Telefon 
211476. (25495) 

Vând apartament 2 camere, 
cenlral. Telefon 233272, după ora 
16. (25514) 

Vând apartament In casa, 2· 
camere, bucătărie, baie, gaz, 
grădină + 1 familie, zona UlA, 
informativ 18.000 OM. Telefon 
,.249206, 092 294 842. (25529) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, ultracentral, zona 
Mini Maxi Plus. Telefon 094 776 
723. (25570) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlalcu, bloc oontonzat, 9.000 OM. 
Telefon 271897. (25609) 

Vând apartament uitracenlrai, 2 
camere, pentru birou firmA. 
Telefon 231554. (23206) 

Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, la parter şi etaj. 
Telefon 250209. (23243) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 11, Aradul Nou, imbunălăţil 
Telefon 286338. (25702) 

Vând apartament 2 camere şi4 
camere, zona UTA şi Vlaicu. 
Telefon 249614,275198. (25703) 

vand apartament 2 camere, et 
1, Colonia UTA. Telefon 243797. 
(25709) 

Vând apartament 2 camere, et. 
11, Podgoria, vizavi de catedrală. 
preţ 26.000 OM. Telefon 
0921397411. (25839) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, et. 11. Telefon 24586', 
249871. (25849) 

Vând la un preţ extraordinar, 
apartament 2 camere, 'onă cen
lrala. Telefon 270872. (25856) 

vand apartament 3 camere, 
III, zona Podgoria. Telefon 
0571237322. (25509) 

vand apartament in casă, cen
tral, 3 camere, pivniţă mare, bun 
pentru privatizare. Telefon . 
233858, orele 15-18. (25611) 

Vând apartament 3 camere, 
zona Poiivalenlă. Telefon 256329, 
preţ 30.000 OM, negociabil. 
(25667) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandai, garaj, Alfa, bl. 52. 
Telefon 257525, 267986. (25643) 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa bl. 1, se. B. ap. 5. Telefon 
277844. (25635) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, et. 9110, Vlaicu, 
Stomatologie. Telefon 244145, 
243869. (25685) 

Vând ieftin apartament 3 
camere, et. 11, UTA. Telefon 
253326. (23098) 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, 16.500 OM, imbu-natatiri. 
Telefon 270856. (25510) ' 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu, Stomatologie, 15.000 OM. 
negociabil. Telefon 241800. 
(25684) 

Vând apartament 3 camere, et 
1, Micălaca, 19.500 OM. Telefon 
262575. (25688) 
Vănd apartament 3 camere, 

' confort 11, Fortuna et. VII, 12.500 
OM. Telefon 272299. (25722) 

Vând apartament trei camere, 
bucălărie, baie, şpaiţ, hol, posibil 
garaj. Telefon 282623, sir. Paris 
nr. 3, raza Piata Arenei. (25725) 

pn:~\~t.l,:iJ::!:'''@I 
Vând (schimb) apartament 4 

camere, Vlaicu, bl. Z-28, et. 8/8, 

:;~~ftăţit. Telefon 281215. 

Vând apartament 5 camere, 
decomandate, îmbunătăţit, et. 
IV, Micăiaca, 18.500 OM. Telefon 
259399. (25881) 

Vând apartament 4 camere, et 
III, Micălaca 500. Telefon 264060. 
(25533) 

Vând apartament 4 camere, 
decomandate cu imbunătătirl, 
zona 300 pe malul Muresuh.ii + 
garaj autoriza!. Telefon 2S9891. 
(25316) 1 

Vând apartament 4 camere, 
zonă ultracentrală, parţial, 

:~~ftăţit. Te~efon 255133. 

Vând apartament 4 camere,. 
decomandat, imbunătătit, et. 1, 
Confecţii, 14.000 OM, ne9oc;abil. 
Telefon 244515. (25704) 

Vând apartament 4 camere Tn 
asocîa~e. et. 1, garaj, Romanilor, 
75.000 OM. Telefon 249806. 
(25726) . 

VÂNZĂBI -
· CASE 11111 

Vând VILA NOUA: 2 aparta
mente, intrări separate, trifazlc, 
garaj, curte, grădina, incăizire 
proprje, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 
285485; 092.607.568. (25507) 

OCAZIEI Vand CASĂ NOUĂ, 
5 camere, gaz, curent electric, 
apă, grădină 770 mp, bună pen
tru firmă sau de locuit, Arad, 
'str. Grlviţei nr. 149A, preţ40.000 
OM. _Telet_on 282538, 094 700 
374. 1259121 . 

vand casă cu: gaz. grădina, 
apă lrasă, canalizare, 500 mp, din 
căramidă, semicentraiă, ori 
schimb cu garsoniere (apartament 
cu una cameră) plus diferenta. 
Informaţii telefon 28562'1. 
(25655) 

Vând casă mare," confor.t· 
occidental, încălzire propria, 
grădină, singur in curta. 
Telefon 251042,094.397.419. 

Vând casă 4 camere, 
bale, bucălărie, incălzire cenlrală 
gaz metan, zonă centrală, 
Vladimirescu. Telefon 414207. 
(20632) . 

Vând casă nouă ne(mobl· 
tată), tot confortul, încălzire 
gaz, apă, trifazlc, garaj dublu, 
Alcatel, satelit; preţ 65.000 OM 
negociabil. Telefon 248548 sau 
092.295.353. (23010) 

vand casă In Lipova str. N. 
Bălcescu nr. 22 cu curte comună. 
Telefon 245738. (5224860) 

Vând casă mare, stil occiden
tal, comuna Vladimirescu, str. 

, Ştefan cel Mare nr. 41, preţ 

PVBUCITATE Miercuri, 2.5 august 1999 

100.000 OM, negociabil. Telefon 
267951. (25281) 

Vând casă cu 3 camere, lra1Dş 
nr. 370. Telefon 249508. (25492) 

vand casă .mică cu grădină 
mare la Sampaui, nr. 272. (25493) 

Vand casă mare, Cuvin nr. 3/2, 
magazii 120 mp. pivniţă cu bollă 
200 mp. cu posibililă~ privatizare, 
depozit vinuri, suprafaţă totală 
2750 mp, acces din 2 străzi. 
Telefon 461205. (25502) 

Vând casă Sânicolaul Mic, 
toate condi~ile. Telefon 233822. 
(25494) 

Vand casă, tot confortul, comu
na Vladimirescu. Telefon 255981, 
092 284 409. (25558) ' 

Viind casă cu etaj, zonă cen
trală, avantaj deosebit Telefon 
283399, (25562) 

Vând casă comuna Vladimlres
cu, str. Bisericii nr. 15. (25563) 

Vând urgent casă Calea 
Timişorii, 20.000 OM, negociabil. 

·Telefon 211028. (25571) 
Vând casă -nouă, tip vilă, 

suprafaţa construită 140 mp, 
garaj, apă, canal, încălzire cen
trală proprie pe gaz, cartier 
Subcelale, sir. Radu de la Afuma~ 
nr. 26A. Informaţii după ora 19, 
telefon 280704, 092 344 816, 092 
778 625. (25582) 

Vând casă cu grădină mare, 
. iocalilatea Zimand Cuz nr. 114. 

Telefon 233858, Tnlre orele 15-18. 
(25610) 

Vând casă, grădină mare, 
Curtici. Telefon 464653, după ora 
16. (25651) 

Vând jumătate de casă, gră
dină, Grădişte, zonă bunii. 
Telefon 094.88.00.18. (25657) 

Vând urgent casă firmă sau 
locuit, zona Micălaca, preţ 35.000 
OM. negociabil. Telefon 258329. 
(25687) 

Vând casă 2 camere, bucălărie, 
baie, grădină mică, dependinte, In 
Micăiaca, sir. Prutului nr. 20, 'pen
tru informaţii str. Abrud nr. 13. 
(25626,27) 

Vând casă cu grădină si anexe, 
apă, gaz, cablu, lelefon. Informatii 
telefon 241431, Bujac. (25605) ' 

Vând Casă mare în Lipova, 
35.000 OM. Telefon 561628. 
(25619) 

vand casă in Zimandui Nou, nr. 
145. Telefon 277531. (25623) 

Vând casă mare, zonă cenlrală, 
subsol, parter, etaj, pod amenaja
bil. Recomandări: sediu bancii, 
societăţi de asigurări, centru de 
afaceri, sediu de companie impor
tantă, hote~. ~le. Telefon 
092.295.320. 125601) 

Vând casă in comuna Macea, 
mobilală, teren 1400 mp, cu toate 
anexele necesare. Informaţii 
Macea nr. 317. (25675) . 

Vând urgenl casă, ianga 
Poliţie, formală din 2 apartamenle 
şi 1 spa~u comercial, preţ nego
ciabil, 60.000 OM. Telefon 
280632. (22065) 

Vand casă in Pecica sau schimb 
cu apartament 2 camere, in Arad. 
Telefon 468628. (3038385) 

Vând casă mare, in comuna 
· Vladimirescu, preţ negociabil. 

Telefon 250209. (23243) 
Vând casă 2 camere, bucălărie, 

hol, apă in curte, gaz la poartă, 
zona Biserica Sarbească, 9.000 
OM. negociabil. Telefon 263592. 
(25284) 

Vând casA. două camere, 
bucălărie, baie, cămară alimente 
+ anexe, Tncălzire centrală pe gaz, 
telefon, satelit. bună pentru 
mansardare. Informatii telefon 
286904, 256289. (25717) 

Vând casă ocupabilă cu gră
dină, apă, gaz, Pameava. Telefon 
094.773.308. (25724) 

Vând casă, Subcetate, str. 
Giadiator nr. 16, 38.000 OM, 
negociabil. (25710) . 
, Vând casă in Parneava, trei 
camere, dependinţe, grădina, 
suprafaţa 1100 mp, posibililăţi 
gaz, canal, sir. Gh. Doja nr. 185, 
ideal privatizare. (25689) 

Vând urgent casa in curte, 
comuna, 108 mp, gaz stradal, 
telefon, zona Biserica sarbească, 
eventual schimb apartament la 
bloc, zonă bună, preţ 19.500 OM. 
negociabil. Telefon 094.873.623; 
284471. (25835) 

Vând casă şi loc de casă sau 
schimb cu garsoniera. Telefon 
249946, ora 18. (25645) 

Vând casă 3 camere, bucălărie, 
hol, baie, spaiţ, garaj neterminat, 
curte şi grădină, localitatea 
Fantaneie nr. 392, vizibil pană 
vineri sau telefon 03012121069 
ITalia, Brescia. (25848) 

vand casă in localitatea 

Sântana str. Bistriţel nr. 85. 
Informatii telefon 462454. 
(5225482) 

VÂNZĂBI SPATII 

Vănd convenabil COMPLEX 
motel .. restaurant - bar, 
deosebit, zonă agrement. 

1 
Vând firmă mixtă paste făi

noase cu casă proprietate (3 
camere + dependinţe), hală mare · 
de productie, 2 maşini de lăttei, 1 
malaxor, 'site şi rafturi pe'ntru 
uscat, miaobus inscris, gaz, tele
fon, ap~, curent lrifazic. Telefon 
286333. (25265) 

Vând Motel compus din ABC
bar, funcţionabil şi restaurant şi 
spa~i de cazare 7 camere in curs 
de finaiizare. Telefon 270312. 
(25375) 

VÂNZĂRI7BRBNURI 

Informaţii telefon 244980, după 
ora 16, sau Şepreuş 181A. 
(25672) 

Vând Dacia 1310, 1999, multi
ple imbunălă~ri, preţ foarte avan
tajos. Telefon 094.206.599. 
(25638) 

Vând microbus Toyota Diesel 
8+1, din 1988, persoană fizică. 
Telefon 094.845.923. (25640) 

Vând Cielo, cu toate extrasele 
sau la schimb, orice maşină, preţ 
8950 OM. Telefon 0561219869; 
094.291.600. (25625) 

Vând urgent Opel Veclra Turbo 
Diesel, intercole '95 cu toate 
exlrasele. Telefon 0561219869; 
094.291.600. (25625) 

Vând Dacie O km, sau schimb 
cu una veche+ diferenta. Telefon 
0561219869. (25625) ' 

Vând Peugeol 305 Diesel, 
1986, inmalriculat 4.100 OM. 
Telefon, 092.458.101, 259532. 
(25619) 
Vănd Audl 100, inmatricuiat 

persoană fizică, an 1980, stare de 
. Vând intravilan pentru cOn- funcţionare, preţ 1400 DM, nego-
strucţie, sir. Cincinal Pavelescu nr. ciabii. Telefon 420224, 
1, colţ cu sir. Gladiolelor (malul 094.926.940. (5226727) 
Mureşului). Informaţii telefon Vând maşină autoutilitară, Fiat 
286333. (25285) Fiorino Diesel, consum 4 lilri/100 

Vând 1·0 ha teren agricol, km; talon Renauit 18. Telefon 
Pecica, 600 OM. Telefon 468785. ". 210012. (25601) 
(3038386) ' Vând Dacia 1310, stare foarte 
Vănd intravilan pentru con- bună, an 1986, 2.700 OM, nego-

slruct!e sir. Diaconu Coresi nr. 2 ciabil. Telefon 253830. (25683) 
colţ cu Gladiolelor (malul Vând Ford Sierra inmalriculat,. 
Mureşulul). Telefon 286333. 2.500 OM. Telefon 220853. 
(25266) (25522) 

Vând 1/2 ha teren in Dealul Vând Mercedes 300 Diesel-
Viilor, lneu, livadă, şi cabană de Cobra, an 1978, lnmalriculat per- . 
lemn, preţ informativ 1500 DM. soană fizică, preţ negociabil. 
Telefon 259742, după ora 17. 4.700 OM. TelEfon 259536, 
(25641) . 094.527.045. (25698) 

vand vie In Pealul VIilor lneu, vand Ollcil, an 1988, stare 
rândui 1. Telefon 512680. foarte bună. Telefon 094.634.010. 
(2525414) 1 (25707) 

Vând urge.f teren intravilan Vând Dacia papuc, Dacia 1310, 
1100 mp, sir. Pimitrov. 70.000 CI V, taxe. Telefon 464027 ._ 
OM. Telefon 24~806. (25726) (25708) 

H l.'f \\ j j H 1 :Il~~ pi~~~~::t!!1~1:!':.~~~e:':~ 
• 11 1 1 1 11 •11 o 1 1 _ 224, preţ1600 OM. (5213461) 

Vând motocicletă de viteză 
Gilera 125 cc;.inmatriculată, 6 
viteze, răcire apă, 2.500 OM, 
negociabil. Tetl!fon 094 159 594: 
(25906) 

Vând urgent FORD SIERRA, 
inmatriculat persoană fizică, 
2.000 cmc, an fabricaţie 1990, 
culoare ro'le, stire foarte bună, 
preţ convenabil. Telefon 092 
529 611. 

Vand remorcă 7 tone, slare ire
proşabilă. Seleuş, telefon 206, 
după ora 20. (25886) · 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice mode-l, livra.r:. im~5!iată. 
Telefon 094.391.896. t22021J 

Vând Dacii O km. Telefon 
094.157.830; 246423. (230471 

Vând avantajos anvelope auto, 
folosite, in stare foarte bună. 
Telefon 563027; 259339, 262616. 
(5224868) 

vand Renaull21 Nevada, 1991 
be"hzină, injecţie, inscris recent. 

, Telefon 094.698849. (25391) 
Vând VW Passat combi, alb, 

1600, benzină, 1988. Telefon 
468613. (3038390) 

Vand urgent Peugeol 305 GTX, 
inchidere centralizată, geamuri 
electrice, gen~ aluminiu, persoană 
fizică, preţ 3.600 OM, negociabil. 
Telefon 286451. (25573) 

Vând VW Golf 1 Sport, stare 
foarte bun~. preţ 3.200 OM. 
Telefon 257881, orele 10-13. 
(25569) 

vand urgent Dacia 1310, an 93, 
in stare bună, pret 2.800 OM, 
negociabil. Telefon d94 143 554. 
(25565) ' 

Vând Opel Kadett, inmatricu
lat non-profit, piese schimb, 
2.000 OM. Telefon 210366, 094 
245 572. (25604) 

Vând Oltcit an 1991, 1.400 
OM. Telefon 210366, 094 245-
572. (25604) 

Vând Dacia 1400, an de fabri
catie 1995. Telefon 466091. 
(2sS60) . 

Vând W Golf 1, Diesel, lnmatrl- · 
culat, 4000 OM. Telefon 
092.437.218. (25682) 

Vând Mercedes 200, benzină, 
-1987, inmalriculat persoană fizică, 

12.500 OM. Telefon 275717. 
(25669) 

Vând Oalhatsu Charade 1,3 
benzină, 1996, Euro 2, 14.000 km, 
neinmalricuiat, 7.500 OM. Telefon 
275717. (25669) 

Vând Dacia 1310, In stare 
foarte buna, an fabricaţie 1989, 
preţ negociabil, 2100 OM. 

. 

·, 

Vârd ARO 320 camlonetă, 
comuna Pleşcuţa, lelefon 148, 
lamiia Hard. (2513462) · 
· Vând Dacia 1300, din 1981, 
locc;itatea Dier.i nr. 74. Informatii 
telefon 138. (2513464) . ' 

va. ,d mullicar 3 tone in perfectă 
stare de funcţionare, preţ 
15.000.000 lei, negociabil. 
Informatii loCalitatea c~ai'tfa nr. 
172, teleion 167. (5225415) 

Vând tractor U-445 cu plug şi 
remorcă. Informatii localitatea 
Răpsig nr. 19. cOrnea Pavel. 
(522f412) . . 

vand Vol1<swagen Golf 1,6 
Diesel, 1988, prin dezmembrare. 
Telefon 513036. (5225411) 

Vând autoturism Dacia, 1993, 
preţ negociabil. Telefon 511320. 
(5225410) 

Vând Mitsubishi Galant, an 
1987, martor 2400 injectie, ben
zină, prin dezmembrare.' Telefon 
417191. (25728) . 

Vând Dacia avariata cu CIV. 
Telefon 233907. (25833) 

VÂnd Dacia Break, alb, 1992, 
stare bună, 3.000 OM, negociabil. 
Informaţii telefon 263698, 
092.344.692. (25836) 

Vând Renautt 19 Turbo Diesel,. 
1994, multe extrase. Telefon 
462590 şi 094.773.365. 
(5225483) 

Vând urgent Dacia 1300, 
an 1976. Telefon 277085. 
092.846.587. (25860) 

Vând Dacia 1300, an 1978, din 
Slovacia, stare excepţionaiA. 
informaţii telefon 092.485.823. 
(3718995) 

Vând lractor U.650, disc, plug, 
1994. Telefon 421072, Seblş. ·. 
(5226730) 

Cl!fl111 +iiH1 •~' 1 
Vând maşini spălat automate: 

Whirlpooi, lndesit, model 1998, 
preţ 3.000.000 lei. Telefon 
270518. (25862) 

Vând CONGELATOR CU 
SERTARE, COMBINĂ FRIG, 
FRIGIDER BOCH, garanţie un 
an. Telefon 289667. (25453) 
Vănd MASINĂ AUTOMATĂ 

SPĂLAT BoCH, garanţie un an. 
Telefon 274118. (25453) 

Vând TV color Philips şi maşină 
de spălal aulomală, nouă, cu 1 an 
garan~e. Telefon 284604. (25523) 

Vând diverse tipuri TV 
COLOR, preţ 700.000 lei, 
garanpe 6 luni. Telefon 244904, 
orele 9-17.(25681) _ 

Vând avantajos TV color, 
videouri, receptoare satelit,. 
microvele. Telefon 259339; 

! 

563027, 262616. (5224668) 
Vând avantajos maşini de 

sp~lat automate Philips, Bosch, 
combine, lăzi lrigorifice, congela
toare cu sertare, lrigidere. Telefon 
259339; 563027; 262616. 
(5224668) 

vand combină lrigorifică, mare, 
2 m înălţime~~ mică de 1,7 m, 
r;~J35~un. elefon 211491. 

Vând congelator cu sertare, 
mare si mic. Telefon 211491. 
(23235} 

Vând TV color stereo; teletext, 
telecomandă, preţ convenabil. 
Telefon 211491. (23235) 

Vând TV-uri color, stereo, tele
text, telecomandă. Telefon 
211028. (25571) 

Vând (schimb cu dlferenjăl 
telefon GSM Sony C1, abso ut 
nou, (cutie, prospect, încărcă
tor). Telef_on 094.88.00.18. 
(25657) 

Vând:_ MAŞINĂ-AUTOMATĂ 
DE SPALAT, preţ 100 OM; 
VITRINĂ FRIGORIFICĂ, CON
GELATOR cu sertare, 500 It; 
COMBINĂ FRIGORIFICĂ, TV 
COLOR, pre\ 80 OM; LADĂ 
FRIG, FRIG DER. Telefon 
275277. (20566) 

pentru televizor (155.000 lei), 
video, satelit, transformatoare 
linii. Telefon 092.368.868. (mp) 

VInd diferite tipuri TELEVI
ZOARE COLOR miel şi mari 
(1 00 modele), stereo, de ia 
900.000 lei. Telefon 211213;' · 
094-161.466. (25830) 

VÂNZĂRI DIVERSE 
1 

Vând BOL TARI termoizola· 
tori 4 modela', pavele, borduri, 
etc. Telefon 245689. (20375) 

Vând PLASĂ GARD zincată, 
orice diwensiunl, PLASĂ RA
BITZ ~1 CUIE CONSTRUCŢII, 
str. Vrabiei nr. 4. Telefon 
289997, 275701, 094.558.552. 

esenţă tare, orice cantitate. 
Telefon 276488. 

Vând cazan tuică, nou, 170 lllrt. 
Telefon 094.698849. (25391) 

Vând pavilion apical populat, 
capacitate 36 familii, miere 
poliforă, familii albine. Telefon 
257667 sau 094.917.920. (25268) 

li r canapea, 
dulap, balansoar, ceasuri vechi. 
Telefon 250209. (23243) 

Vand LEMNE FOC, tăiate, 
155.000 leVmc. Telefon 220853. 
(25522) . .,_ 

Vând calorifere font~. tOate 
tipurile, garanţre totală de la 
30.000 lei/elementul, str. P. Rareş 
nr. 77. Telefon 276859, 220659. 
(23178) 
Vănd EUROBOJ,ŢARI TER

MOIZOLANŢI cu garanţie 
300x250x200, 3.600 leUbucata; 
1 mc - 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (23256) 

. 
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Vând garaj metalic, proprietate."' """"'"·· 
Telefon 247250. (25433) 

Vând candelabru aislal şi cup
tor electric 4 ochiuri. Telefon 
238501.()256€5) . 
· Vând preş; ulei, fabrlcata 
.lnfr~~rea Oradea·, preţ negocia
bil: Telefon 243355. (25671) 

Pătuţ de copil, de vânzare. 
Telefon 286486. (25631) 

Vand rochie mireasă 42 şi TV 
color, telecomanda.Telefon 

... 

276913. (25632) ,,_",~>'li!f~ 
Vând garaj metalic demonlabil. 

Telefon 233172, zilnic, după ora 
19. (25606) 

Vând urgent cuptor cu rotisor 
Muiiinex şi plilă aragaz lrei ochi
uri, preţ 150 OM şi 350.000 lei. 
Telefon 289205, după ora 18. 
(25608) 

vand. colţar + masuţă, stare 
excepţională, preţ 3.000.000 lei, 
negociabil. Telefon 257246, orele 

. 19-22. (25618) 
(Continuare In pagina 15) ~. 
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.- (Unnare din pagina 14) 
Vând colţar extensibil, pătuţ 

copil, cărucior rabatabtt. Telefon 
279441,092.649.759. (25622) 

vând cauif&e lonlă de soo cu 
3 coloane. Telefon 279441, 
092.649.759. (25622) 

Vând aparat de cafea Faerna 3 
capuri. rotisor 16 pui. Ţelefon 
210012. (25601) 

Vând pian man:a Bert<szaszy. 
lrilclma!l telefon 251229. (25539) 

"! . . ··.>.;;,<.. 1! Vând LEIINE FOC, tăiate, 
1 esenţa tare, 155.000 lei tol mc. 
, Telefon 277027. 22198 

""""'---~ ' ;~"il!.·::...$-1 -.• ~-:-. "1.--,..,. 
Vând alacere rentabilă. Telefon 

0941523312. (255191 : 
1 
j 
1 
1 

' 1 . -·-· · ... 

Vând 3000 actiuni SIF banat 
cnşana. pian vienez Ferdinand 
Karl. Telelcn 280037. (25699) 

Vând dulap cu doua uşi şi 
canapea- nică. Telelon 
263352. (25711) ' ' 

.• 

Vând repatriere de Arad. 
Telelon 092.448443. (25723) 

Vând motor eledric 4 KW.3000 
ture cu masâ, moară, pompă de 

"';,~;.....:.--'~ 1 apă 1 ţol şi 114 şi c.rcutar. 

l
lnlormaţio sir. AaO 1'11'. 10. Pollura. 
(25838) 

.;. ·.•,:c: 1 Vând ouă de prepelitA c:u 
• · .. - ·•·t Instructiuni. Telefon 289966; 

-~ . 1 248064. (25840) 
· Vând aparat echilibrat roti, 

-- · · aragaz, boiler pe gaz. geam eu r--,·. . . . rolelă 2-3 canale, biciclete, câfU. 
~ cior copii, P<af de poatra. masinâ 

~"-''''' ~;1~1&~;omată. Telefon 

t 
Vând lemne de foc. taiate. 

,,,...e.. T-276641. (25867) . 
~ _ Vând aparat sudură cu argon 

~··· ' plus tub ineârcet vând masii!A-
ţ- , sifon suc-· plus tub încărCat. 

~,Ch1S1nd(a, llJ. 166. tele
fon 177. familia Borlea. (5226728) · t ..• ~:-

1 •"' 1. 

r~""' 

CERERI $1 DFEII'I'E 
· - SltRVICII 

Angajez IN<ii<J.JI 
MALE, 24 din 24 

masă. 

~~:~!:;r::c:CONFECŢIONERE in localitatea 
str. Gării nr. 21. 

Informatii la sediul firmei sau 
telefon 094.928.087. Conditii 

. .._.,,....o:Jl;•;v:;;antajoase pentru persoaneie 
Arad se asigură TRANS· 

• ''•,·· 1 . ,.ORIZONT" angajează VAN-! 
. Jl.lATOARE-GESTIONARĂ.: 

_;~·]JOII'"' .. ·.oi.jJ&I!I.IllWtl'!f_elelim 280514.280442. (25599) , 

. SOCIETATE AGRICO . 
... illlll!l!it<"f, .. ŞOIMOSANA" angajează ing. 

i AGRON6M Şi CONTABIL ŞEF 1 
cu vechime minimă 5 ani. 1 

· telefon 562092 sau 

,. 

.MANtVA • angajeazA CON
FECŢIONERE '' CONTROL 
INTERFAZIC; salarizare deo
qbită. Telefon 256935. 23103 

MASSIMO COM IMPEX flrmi 
de producţie lncălţămlnte, 
angaje~ IIAŞlNISTE callflcalll 
şi ŞEFA de bandă. Informaţii 

. telefon 270072 sau str. Ştafan 
Zarie nr. 65. 25305 

! SC .MINI-MAXI" SRL anga-1 

1 
jează VANZĂTO.\RE cu expe
rienţă pentru magazinul din 

· Arad, str. 1. Antonescu bf. M 1·2. 
cu recomandare de la ultimul 
~ m~=1 şi c:a>l:.r. Telefon 

1 
COMPANit; BRITANICĂ 

angajează PERSONAL in -
t niul relaţii cu publicul. Vârsta 1 

. !18-25 ani, cel puţin 12 clase, ţi-, 
1 nuia profesională obligatorie fi 
1 aspectul fizic plăcut. Pentru 
j realţii •'""''i la telefon 210779. 

j Angajam BRUT ARI callficaJll 
[ 'i TINERI nacallficafl. Telefon 1 

)281228. (25721) . 

1 SC .JACKSON INT." SRL 1 

t
angajaază două CONTABILE. l,. 
Cerin1e: studii de spaclalilate, 
operare PC. CIEL. C.V. reco
mandare. Interviu sâmbătă 
28.08.1999, ora 10, la sediul 

!
firmei, EXPO MARKET JACK
SON. lnfonnaţii suplimentare la 
telefon 257300, interior 29. 
2583 

Angajăm V ANZA TOARE pen
tru depozit, program NON 
STOP. Telefon 014.!155.251. 

1 

"AIIIDOCO" angajează ZU· 
GRAVI. Telefon 092.636.467. 

. (25873) 

,--· 
1 SCOALA DE ŞOFERI .,BI!LC", 
curs nou, categoriile 3, C, E. 
Casa Sindicatelor, telefon 
223004 216570. 

1 REPARĂM: aragaze, boilere, 
~ini spălat, micround l, in sta
Iatir electrice. Telefon 4.'70098. 
(2552o 

.,l REPAR la domiciliu: FRIGI-,. 
DERE,CONGELATOARE,cu 
~;~e. Telefon 094.257.151.1 

, DIVEBSII: . 

1 1 PIERDUT acte pe numele i 
STOICA si PENISOARÂ, racom-

1

1 pensă. telefon 092.569.897 . 
(25615) .. 

EfectuNza zilntc transport de 
persoane ln GERMANIA. AUS.. 

TRIA .. FRANTA. la ......... -
.... cu autocare rnodefM. 

NOU!!! ITALIA cu tnnzil AIJS.. 
tRIA. SUEDtA cu tr.nztt POLO. 
NIA" UNGARtA la BUDAPESTA. 

M'ORTANT! - ..ATlASSIB" 
-~ cAIMoriln looll EUROPA. 
BELGIA, OLANDA, DANEIIAR· 
CA. FINLANDA, NORVEGIA, 
ANGLIA. SPANIA. PORTIJGAUA. 

Pentru grupuri organizate, 

lnchlriom .......... -
modomo. 

.,ATLASSJ8• efectueaza ser· 
vk:il de mesagerie, •lglriri .... 
ctlcate ~ cărţi verzi 

Agenţiile din centru: telefo_n 
1 

251871 ~i 252727 .. AUTOGARA. 
teklfon2705..J2 

VAAŞTCPTAII.zllnlc. (c. 17) 

AGENŢIA DE TURISM 

"SEMO TOUR" ARAD 
VĂ OFERĂ: 

• oxc:unle- FRANŢA 20 SEPfEM. 
BRIE ŞI 5 OCTOMBRIE 
• PREŢURI DE EXCEPŢIE le 
MAMAIA. NEPTUN, SATURN ,1 
EFORJE NORD. 
-excursii lurwe in EGIPT, rfALIA. 
SPANIA. GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC. MAREA EGEE, 
AUSTl!IA, FRANŢA; saptimânale 
in: OUBAt. CHINA si·TUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, la ...-ţur! 
tirA concurenţă. 
-excursii indivicluMI1h CROA 'JIA 
'iUNGARlA 
- bitete de odihnă si tralllment ta: 
FEUX, HERCULANE. OLANESTI 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 
VO.NEASA lnfo~ telefon/ fax 
057- 283311, !Iau 9tr. Eminescu 
11<.13. VĂAŞ'TEPTĂMI !C.1000) 

NOIJil! REDUCERI DE PRETURI 

n··,. vă oferă.: 

'""'·lli'fe-~ 
PASSAU·REGENSBURG 

·NORNBERG-HELBRONN 
- STUTTGART • KARL
SRUHE • HEIDELBERG -
WORZBURG -FRANKFURT 
•MAINZ • GIESSEN. 

SERVICII: cillltotle ln 
autocare noi, moderne; 2 
bagaje gratuite; Insotitoare 
de bord; o masă caldă in 
Ungaria. 

lnformllfll '' Inscrieri la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, 
telefon 057 ·252291 ; LIPO
VA, telefon 057-561377, tete
fon 057-563011; TIMI
ŞOARA, telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞffA, -ton 055-224904. 
(c.) 

SCHIMBURI· 
Sch1mb casa 4 camere. nou 

renovată, curte. grădină, vie, apă 
lrasă, ln Sântana, cu apartament 
1-2 camere + gara;. în Arad. 
Telefon 094 923 361. (25589) 

Schimb apartament 3 camere, 
parter, str. T. Vladimirescu cu: 2 
camere, spaţios, ultracentral. 
parter, et. 1 •. Telefon 222224. 
(25642) 

Schimb casă in comuna Apateu 
cu garsonieră in orasul Arad. 
Telefon 231085 (255'1'.· 

~ 
Caut să inch1riez. casa. aparta-

COOPERATIVA DE CONSUM ment, garsonieră, in Lipova. 
ALMAŞ scoale la licitaţie pu- Telefon 563027. (5224883) 
blică in 01:09.1999, iNCHIRIE- Dau in chirie garsonieră mobi-
REA brutăne1 drn comuna 0Jeci .

1 
lată, Micălaca. Telefon 232059, 

si BUFET din satul BROCNA. după ora 16. (25668) 
·Alte inlorma~lla birou. (2513465) j lnchiriez lvând) apartament 140 

.,., fnp. 3 camere (deasupra la 
SOL)CIT urgent P~OFE- '1 Corona). Revolutiei nr. 44 Telefon 

SOARA limba GERMANA pen- 092.826.917· 241585.125647' 
Telefon· r-,..-... Închiriez ~partameni 2 ca~. 

, ____ ! zona 3QO, iunar 200 OM, platâ 

"SEMO TRAVEL" 
Âgenţie internaţională, ~ce 

excursiî de excepţie: 
ISRAEL • 27 septembrie; 

ITALIA, FRANŢA, SPANIA· 
28 septembrie. 

Telefon 057-256041, Bd. V. 
Milea nr.11. 25935 

anticipat 12 luni. Telefon.-
057/461.241:094.827.809, după 
ora 22. (25648) 
. Ofer spre inchiriere apartament. 
Ş. camere, central, Piata 
Pompierilor. lnforma,.ţji telefOn 
204911, interior 105. (25628) 

Caut să inchiriez apartament 2 
camere, semimr;lbilat, central, ofer 
100 OM + cheltueiHe, plata lunar. 
Telefon 094.555.075. (25617) 

Ofer pentru lnchiliere apaJta.. 

mant 3 camere, eventual~ 
Telefon 252360. (25621) • 

închiriez garsoniera mobilata, 
numai tineri căsătoriţi. Telefon 
279039. orele 18-21. (25676) 

Ofer spre inchinare apartament 
(ne)mobllat. Telefon 210255' 
(22141) 

Doresc să - apar1arTat 
mobilat ofer 100-150 OM. Telefon 
210555 (22141) 

Ofer spre lnciWiere -laii1B111 
2 camere mobilat, parter, 
Romanilor. Telefon 094.397873. 
(25634) 

Primesc elevi (studenta) In 
gazdă, ultracentral. Telefon 
280037. (25899) 

Oâu in chirie locuinţă pentru o 
familie fără copn, 1 cameră, 1 
bucătărie. 1 cămară alimente, 1 
cămară lemne. apâ. cablu şi gră
dină. str. Zambilelor nr. 10. Gai. 
Telefon 271317. (25701) 

Da" in chirie spabu "COI"'m"""omcial"" 
perimelru central. T elefoo 249614, 
275198. 245642. (25703) 

lnchiriez apartament mobilat In 
Arad, zona Fortuna. nalnllooălă!it. 
75 OM. Telefon 287, Beliu. 
.{2525413) 

incflniez casA nouă cu etaj pen
tru sediu firmă, cabinet medical. 
birou notarial, etc. in Arad, str. 
Lăcrămioarelor nr. 11. Telefon 
264139 sau 092.530301. (25720) 

Ofer spre inchinare garsoniera 
confort 1. mobilată. Telefon 
233678. (25727) 

Pnmesc fete in gazda. ~ 
Aleea Azuga nr. 3. bl. o. ap. 1, 
Arad. (25843) 

1nchirlez apar1arTat 2 camera, 
zona Aurel Vlaicu. Telefon 
271949. (25850) 

~·'·· 

1 Pierdut cod flscal nr. 1 

1 R.8908648 apartinănd firmei se 1 

l .UNEA ENNE" .SRL eliberat de 1 
1 Administraţia Financiară Arad. '1 
1 declar nul. (25663! 1 

Pierdut legitimatie student .,."_ 
Iru transport in COfTU1' eliOerală de 
U.M.F. Timişoara pe numele 
Moklovan Călin. O deGiaf nulă.,. 
(25674) 

Pietdul CAAO - de SCA 
pe numele Moldovan Călin. 11 
declar nul. (25673) 

Piendul camet şomaj rv. 22337 
-de DMPS Arad pa nurne1a 
~~~~şu lluţll. li declar nul. 

Pierdut camet şomaj nr. 64755 
d& OMPS Arad pa numele Mlnzal 
Eugen. il declar nul. (25686) 

Pierdut permis COilduce<e 11'1011>
sfivu~or eliberat de CPL Arad pe 
numele loja losH. il declar nul. 
(25713) . 1 .• c 

Pierdut . autorizatie de 
funcţionare nr. 320694 eliberată de 
Consiliul Judeţean Arad la data de 
20.02.1997, pentru A.F. OANY, 
locaUiatea Vidra nr. 38, comuna 
V'lflurile. o declar nulă, (5213460) 

Pierdut camel şomaj pe numele 
Tosca Emil seria 8498/4, eliberat 
de OMPS Arad. il declar nul. 
(2513463) 

Pierdut certificate de trez~ . 
cu seriile 062555, 0254358, 
0254359, scadente la 24.08.1999, 
pe numele Radu Ion. Le declar 
nule. (25846) 

SC ,.NOSFERATU" SJU., 
str. Ghiba Birta nr. 29. tele- · 

ton 270437: 094.554.13'74. 
Sprijinul de care aveti nevoia: 
in momentele arefe ' 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SICRIE: diferite esenţe si 

modele occidentale. RES~ 
PETE: pânză. mătase (seturi 
<:omplete), voal. CRUCI: lemn 
~i metal. ACCESORII: pro
soape, batlste, pa~glică nea
gră. baticui"i, mânere, lu· 
mânări, catafalc, sfesnlce, 
steag de doliu. SERVICII: 
spălat, imbălsclmat. îmbrăcat, 

transport int~rn şi intemaţio· 
nal; ASIGURAM colaci, colivă, 
coroane, jerbe, fotografii pro
fesionaie, fanfară; ORGA
!'IIZĂM pomeni; INTERMEOIEM 
gratuit obţinerea actelor nece
sara inhumăril. Ofertă brad: 
sicriu brad, respete, cruce .. 
750.000 lei. TRANSPORTUL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, este 
GRATUIT!II. Experienţa noas
tră, este garanţia dumneavoas
tră! (c) 

··~-··. 
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POMPE FUNEBRE 
NON-STOP 

R~TYL-COMPANY 
PIRMÂ PROOUc.ATOARE DE stCRI! 

str. M. Eminescu nr. 4, 
-057-211929, 094.537.711; 

094.558.712. 
totullntr-un singur loc, la =:J de 
producitor si calM* ac el 1 
"iMBRACAT GRATUIT 

I"IMBALSAMAT-COSME!IZAT· ... 
i timp de VARA. LA JUMATATE de 

PRET 
"SICRIE 10 modele (•00.000 leJ. 
1.600.000 lei) 
* LENJERIE deces· 7 IIIOdele 
(160.000 le ..... O.OOO lol) 

,
1
! =~r;:~GRATUIT. 

- lRANSPORT GRA TUTT ta firrrMM de 

·~ pompe funeb<o, """'"' ca oa """'li 1 
~ ~·1 calitatea. (c.) 

Cu adânca '' nemărginit~ 
durere anuntăm tncetarea din 
viaţă după O scurtă ~i grea 
suferi"!ă a calul care a fost 

cont. dr. in__g_ 
RAliU STOIJIESCU, 

cadru didactic al Univar .. 
sltăţii Politehnice nml~oara, 
membru fondator al Academiei 
Romane de Robotică, om de 
aleasă ţinută morală şi ştlinţ~ 

flcli, Iubit '' stimat de toţi cal 
cunoscuţi. Ceremonialul in
mormantării va avea loc la 
Cimitirul Eternitatea, joi, 26 
august. ora. 15,30. FamUia, in 
vect nemangaiată. 

Cu nespusă 
durere in suflet 
anuntăm tre· 
cerea in nefi· 
intă a dragului 
nOstru tată, 

'I'ITA lOR, 
pensionar, 

VETARAN DE 
RĂZBOI, in vârstă de 89 ani. 
Înmormântarea va avea toc azi, 
25 august 1999, ora 14. de la 
domiciliul din comuna UVADA 
nr. 110. Familia indoltată .. 

Familia Siboteanu Gabi 
anunţă deceSul mamei lor 
. TIGU EUGENIA 
ln YAnllil de sg ani. lnmet· 

mAntarea va avea loc azi. 25 
august 1999, ora 14,~a 
Cimitirul Pomenirea, unde este •i depus~. Familia indoliată. 

lacrimi şi flori pe moi11\An~ 
lUI Iubitului nostru unchi 

conf. dr. ing. 
RADU STOIHESCO. 

Eternă recunOfllnl~l Nepoţfl 
Stanc.a ti Sorin CordOf. 
(25886) 

Pios omagiu celui ce a fost 
conf. dr. ing. 

IWIU S'I'OINEIO · 
şi sincere condolean'e 

famfllllor indurerate. Familia 
Cordo Ionel. (2S886) 

Oeplângem moartea fulgeră
toare şi neaşteptatli a bunului 
nostru vecin si prieten, 

corlf. dr. ing. 
RADU S'fiJJNESCO 

şi transmitem sincere con .. 
doleante familiei indoliate. 
Asociaţia de locatari str. 01tuz 
nr. 1, Timişoara. 

llultumlm pe aceasta cale 
colectivului Secţiei Oncologie 
pentru dragostea, lnţalegerea 
cu care m~au lnconjurat. 
Familia ŞIBOtEANU GABI. 
(25869) 

Suntem alături de familia 'i 
ŞIBOTEANU la decesul mamei · 
sale ŢIGU EUGENIA. Trans· ~~ 
mltem sincere condoleanţe. 

Familia Străchlnartu Nina '' !' 
Teofll. (25870) 

1 Ce durere In suflet fiicall 
Cormen şi nepoţii Oinu, 
anunţa· pierderea mamel.şll 
bunicii 

ŢIGU EUGENIA. 
Dumnezeu s-o odihnească! , 

• (25871) 1 

. Consiliul de Conducere ali 
!ASOCIAŢIEI JUDETENE A; 
1 HANDICAPA TILOR LOCOMO.. 
1 TORI Arad este alături de 
!familia DRAGA din lneu, in 
greaua incercare pricinuită de 
piederea celui care a fost 

coleg 1 DRAGA GHEORGHE. 
Durnnazau .._, odihnaascil 

(25911 1 

! Mu11umim .celor care aui 
! incercat să ne consoleze la 1 
daspărtorea de sotul, tatăl '' 
bunicul plin de dăruire, 1 

BIRIŞ GHEORGHE. 
Mulţumim dr. Novacovici l 

Dan, vecinilor, colegilor luij 
, Viorel de la ASTRA Vagoana,

1 

1 

prietenilor Carminei, rudelor. 
din Arad şi Curtlci. foştilorlj 

1 

vecini din. Calea Aurel Vlaicu jl 
şi din Drumul Curticiului, 1, 

fostilor săi colegi d-= munca, 11 
! tuturor cunoscuţilor. Familia·j 
'inpQh_at~ . .(2Ş91~: __ ---·- ~----• 

Au trecut 40 dit zHe de cind 1 
s-a stins din viaţă cea care a i 
fost 1 

• · dr. BORHA FI!LICIA. 1 

Timpul nu o va şterge din J 
Inimile noastre. Parastasul va , 
avea loc la Catedrala 
Ortodoxa Veche, joi,, 
26.08.1999, ora 12. Familia. 
(25729) 

l
'.iel Azi, 25 au-11 , . ·. gust •• lmpll- !! 

. . nasc 2 anili * .· de lacdml de11 ~~tl cind a plec. at!·l · ' "''~ · · dintre noi ! 

'

. MUREŞAN i 
MILENTE. .'1 

. Te vom plin-I 
19• mereu: soţia, fiul, nora: i 
nepoata. (25719) · 

a si,.. , . 
mi 

mai 
vei trăi 

mereu tn Inima 
mea şi vai con
tinua să fii 
acea rază de 

lumină care timp de 49 da ani 
. a strălucit in viaţa ~a. dragut 1 
1 meu soţ, CIUMPILA FLORE,: 

l
de la a cărui plecare se! 
implineste un an. Nu te vo1 1j 
uita nici'odată şi sunt sigură·.J 
ICă·de acolo de sus tu Vei ve..! 

_Biroul TVA din cadrul Admi-- J ghea asupra mea. Lacrimilej'{ 
1 nistratlel Financiare Arad l mele se vor sfâ~i atunci când.1

1 1 transm~te sincere condoleante , ne voin întâlni. Fie c-a bunul 1; 

1 cOlegei CRAŞOVAN MARIANA ! 1 Dumnezeu să a~eze sufletuli! 
!in trist~/ moment pricinuit de! !tău in loc~Jri lu~in~ase cuij-

.
! decesut mamei. Dumnezeu s-o j' / verdeată '' de odthna. Mereu li 
1 odihnească! (2589~\ îndurerată, solia IULIANA.:1· 
L... ' . 1 (25933) . ' il 
l Suntem alături de colega : . · 1 

, __ ,AA~~~ .. ~·, r ~ ' '""'"'-'' 
1.: şi de familia 8; in durerea priei- 1 . . ge~ător dintre 1'! 
1 nuită de decesul mamei; !- . inot, tatăl nos~ 
1 Sincere condoleanţe! Colegii ' j l . "·c • li Iru drag, il 
1 dm .cadrul Administraţiei : • 1 C 1 U M P 1 LA: 
! Financiare Arad. Serviciul !-~! .r '1 FlORE 'i azi.)! . 
!Contro1Fiscal.(25892' ! 1 .:.-. -"" la trecerea!! :========='==== . unul ar. de la! ; Mulţumim celor care au foSt l ~ i trista de~părţire dorul. nestins d 
!alături de . ~ r 1 1- ! /ne mactnă v1aţa, durerea It 
; n?'.'" c •pe e gre e; cre,te cu fiecare zi. nevoia de·: 
i!tle despărţirii d!l_ cea care a j ! tine tată. o sîmtKn în fiecare ~i 
:fost : i clipă. Vei rămân~ mereu· în !1 
i CRUCEAN LETIŢIA (BUNI), 1· i sufletele no~slre şi cu drag ne·' 
'. mamă ŞI bunică IUbită., lvom aminti de tot ceea ce ne .,.:. 
1 FarniUa lndollată: (25858) ! ! invăţai. Copiii: Florica, Florin, 1 

1 
Petru, Luminiţa, Marloara şi 

1
. 

' Din partea Secţiei Oncologie , Florm. "Pomene~te, Doamne, 
jpersonalul şi colegele sunt 1 pe cei ce intru nădejdea 
aljturi de ŞIBOTEANU GABIIa invierii 'i a vietii celei ce va să 
pierderea mamei. Sincere con- 1 fie au adormit, pirlnţi ai 
doleanţe. (25868) (25933) 

·" 

.. 

.~.·.·.·.'.' :1 
< 
• ; j ,, 



•• 
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In anul1991 

~IJTLtNE 
va oferea televiziunea prin cablu, o 
ferea1tro, deschisa spre lume. 

Acu,;;;:~~r~j .. r .. 

rr 
TROCAL 

Germania 

Producem si montam 
usi si ferestre din PVC armat cu 

geam termopan 

tel-fax 251461 ;094507211 ,, 
Arad str, FELEACULUI Nr. 1 

-S.C. SUPERSEM S.A. Arad 
-1•1 ia ,\1"1111, _. •• n..~.,.....,, ar. :nz, 

anunţA organizarea conrursului de selecţie a administratorului con
lotm O.U.G. 4911999 şi Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr 
364/1999, completate cu dispozi~ile referitoare la administratori din 
legea 3111990, republicafll. Gandida~i pe""""'e flzloe sau juridice, vor 
depune ofertele Tn plic sigilat pana la data de 08.10.1999, ora 12, la 
sediul sociefll~i. serviciul contabiAtate, domnull Maghid Gheorghe. 

Societatea pune la dispozi~a candida~lor documentele prevAzuta 
"la art. 8 din H.G. 36411$19, începllnd cu data de 06.04.1999. 

Tn 15 z~e de la expifarea perioadei de depunere a ofertelor comisia 
wrifica, evalueaza, puncteaza şi transmfte candida~lot rezultatele con
form art. 15 din H.G. 364/1999. 

lafar•alll •apll111eatare •• pal dlfl .. la talefn 
117/1871181, ........ llllagbk:IGIIa ulw. 

S. C. ROLAND PLUS S.R.L. 
+ calorifere de aluminiu import 
Italia; 
+vopMe~ : 
• aplice Iavan; 
• adeziv pentru~.-.: 
+glat pentru peoalo. 

_,..,1:1·17; --li: 1 ·li 

r:rCopletoare 
r:r Belft.lrl 
r:rMoblller de ~lrou. 

r:r Maşini de numărat bancnote 
r:rCentrale telefonice SOLOMON 

la pn!:tt!ntarea acestui cupon se 'a acord11 o n>ducere de 5%, 
la comennle ce depăşese soma de 10.000.000 lei. 

UNITATEA MILITARĂ 0556 ARAD 
organizează la data de 14.09.1999 ora 12, la .sedlui sAu 

din str. Ceaikovschi nr. 2, licitaţie publicA pentru vinzarea 
unnătoarelor bunuri: 

·ARD 11, pnfDI ........... ale .. IZ.IJ88.742 III 
·DACIA 1311, pnfDI .. Jllllllft _.. .. 13.408 200 lef 
·DACIA 1311, preţaJ .. Jllllllft ata !1812.817.8110 lef 
Cota de participare ce nu se reatltuie este de 3% din 

valoarea bunurilor licitate. · 
Pentru Bunurile .de mal sus Instituţiile publice pot tri

mite solicitAri scrise pentru transmitere fAn\ platli cu cel 
pu~n 5 zile inainte de data licitaţiei. 

Bunurile pot fi văzute la sediu~unltlipl incepind cu data 
de 05.09.1999. In caz de neadjudecare licitaţia se repetli in 
datele de 21.09.1999 ti 28.09.19911 la aceeati.orA ti in 
acel"'i loc. 
RELAŢII SUPLIMENTARE SE POT OB'ţiNE 

LA TELEFON Z708'70, interior u.s. 
(5224251) 

PVBUCITATE 

~FRACTE 

llmf 1 
HENKa executat de Mondo SIJ!e Buctuesb 

cu protile de aluminiu HUECK si PVC TROCAL 

Proiectare • Executie • Mont;Q 
Arad, P-taS~talului, B1.1C, parter tel: 092 • 787.163 
Timisoara, Calea Aradului, 87: tel: 056·200355, 200321 

Vinde: 
• COLTDE • CUAPELE .. F8'I'8LII 
EXTEifSIBILE dia productie proprie, 

l8pifale cu ...... SUA. 

Preţuri cuprinaa intnl: 3.355.000-3.843.000 lei 
(TVA inClus, adaos comercial 0%) 

DrM zllllic iDinl orele 7,110-1&,30, str. A 
ltdaDlllraml •. 114; tiii/IU: 28&0&8. 

(52242501 

COMERCIALIZEAZĂ 
ŢIGLE JAMINA - IMPORT 

· UNGARIA, 
modelele: Holland; Csabal; Tango; 

· Csardas '' Keringo, 
glazurate şi neglazurate, precum şo alte materiale 

aferente necesare construcţiilor. 
INFORMAŢII: tel.-fax: 0!57-285333, *· AndNl 

· Şaguna nr. 122 

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

• vopsele lavabile pentru faţade şi interior, 800 nuanţe 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MOOAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn şi metal- 1000 nuanţe 
VAPOREX (soluţie pentru pereţi cu igrasle) 

OFERTA LUND 1 

vopsea lavabllă HERA 25 kg • 360.000 tel 
Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constanti!-) 

TELEFON 210676; PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30. 
SÂMBĂTA 11,00-12,00 

fCOALA POSTUCEALA SANITARA 
"CHRISTIANA" ARAD .· .. 

Calea VICtoriei IU'. l·J, telefon: 057/U14ffl 

. ANUNTĂ ···· 
Scolarizanla in arul şcolar 11100-2'fi00 a urmAtoarelor specia-

lizări': 
e asistent medical generafist 50 locui ..• _. . . 
e asistent medical de ocrotire; 25 ioa!ll • .i!!!LW~;;~ 
e asistent balneoftzioterapi: 251oa.tri · · · 

lnsaietie intre 16 august-13 septembrie 1999. 
Coocursul de admitere se va sus~ne in data de 17 seplenlblie 

1999 (testgrilll). -

septembrie 1999, a 
cursului de calificare in meseria de mecanici ~ni de 
cusut, in colaborare cu O. M.P. S .. Anld. 

Inscrierile sa fac ta sediul •ocietAţli din Ara(~. str. 
Independenţei nr. 3, până cel tirziu 9.09.1999. _,7;.~·. 

Condiţii de inscriere: • "'· .. 
a da pre(erinţi blltNiţl. cu 1taglul militar aatiBtlcut 

a tomefi ti ne'omerl . . ··'<" ·' ".,, ·" , . 
• vtntli maxlml35 ani i!»"'~";r>""""'" ,. - - ,•. ···-~- . .,. 
a ..,.,.la minlmi 8 cleaa • · · · . • 

.S.~"~· ... -.-
·;,::--

·-SOCIETATeA ASIGURĂ TRANSPORT GRATUIT 
PE RAZA MUNICIPIULUI ARAD. lnforma~i suplimentare la telefon: 289244. 

(1224248) """'''· 
._ _________ ..oi!"""--..:;;;;;;;;;;.:.~ r -" 

iiliii~iiiliiiiiiiiiii;ii~..-.iiiiiiiiiili .. ~ < _, .... 
~'),(~, 

Tel. 057/270078; 270979 
fn Incinta depozitului de lângă p()dul din Grădi'te 

vă oferim: ····· ''·-··:'-· .. 

. .. .--.. .. 
·~-Ilie'!~• cllllent aatonlvelatDl'l pilei aliluia -" ............. Nbibq -tel ,..._ 
~ teacrlie'i deeotadri; ~ uhl +ac 1 

.• plici-(s-. lml-tGennaftla) 
• plici bltuwell (tr........-te. dare.~ G& 1 ) 

\ ~.plidpoD.,...-t(--te~Ou ah) 
: · + Bbri de stlcll· tr-ti o-rt ltaDa) 

• plid Knaal de 6! 9,51 l2.sJ1S- .........ale, IB Tip• fi _...,. __ 1111 
+ ftti -~~ S- ·20""' (lmport SUA) 
o pollotlfttl de 1 - -:ao- Eopandat III --• a-t llivefloo> C:..U ....... -pl) . . 

..... ..,._(- ....... el) . . .. ··. 
+ drilmidă de stlcll (gama Solarb) (12 JIIDdele ·albe fi colorate) .. 
+ mem.brane bitumlnoue eu bitum adltlwt DeDbllltate la rece (-5 • 00 C) - ' ', .. 

. + -ranebitum- "ak'VlllabW'. ' 
• rone.,- IIUbtlcJi • · 
• lflndrlli bltumati 
• parchet !aminat •• --te (lmport ~ nia) 
+ lambriuri !aminate • 29 nuanl'< (lmport Germania) 
+loDe .,_ ........ (nit~ (lmportSUA) 
+ drămldă horn 

' ' 

• adreloa {proteeţle ..... ·=r:.o 
+ Jlheabarl fi burlane PVC {3 cu 1 --fllalicl . Per8 • 40 + '10' C 
• pava) .-te borduii; paVllj -.ar~~...-
+ tavane caserate 
+ pamuri vehm 
+ cirimldă Polo-
• bloc:uri ........,lce s-(lmportU~ 
+IICA! .....,_ -tleelulare!P~ -..rare blguriJD tranSpart pe ,_ Jad.._. Anii 

S.C., BODIMAR IMPEX S.R.l. 
Te- 2700'781270079 

VINDE: 
lemne'' clrliunlla depozitul din Grldlfte, str. ArdelluhJI.nr. 2 (ltngl poclj 
AsigurAm transport pe rata judeţului. 

- ...... · .. 
.. •. ~ .. ,_ 

. • " + 

~;-.-'" 
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