
... :~ ' ' · •. t 414, Lff~: .?$4#4S!J.~lf-4W)&S$!Z,~Xkk~ MW{W(-4 .gs.z;:p&Pj) ., "'. f '\f 
r~ ,, 

Bd. 
Telefon 

Anul XI, 

. 
/~~F~ţ WESTBANK -;; 

t!''mo.ldul lft'alll!ld ... • "] 
:.-~"4 _ ;rAX~ass.aoaj 

' . .· ·. ' . ·" 
BANCA COMERCIALA MST BANK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozitele la termen ala 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mlllel) 

11UnA-IIO% 
2 lunl-151% 
3 Juni - !I3"'C. 

BRAT ~: Tiraj mediu·< 
-~zilnic vândut:: 

: i --- 35-948 . 
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_,,TRIUMFALISMUL"···· 
•. .'. . ·v 

... 
. . ' . ACTUALEI GUVERNARI 

Politlcl~nismul a Intrat bru~l şi in viata 
. .., socială a oamenilor. Mizeria materială şi mora~. 

~, ij creşterea aberantă a pr11ţurilor, lipsa oricărui 
' · . " respect pentru viaţa oamenilor, dispreţul total manl-
·~,. ' testat faţă de popor fac parte din criza sociali in care 

.. <.:.......,._. ., ne aflăm, evitată, escamotată !fi ocolită de actuala putere. 
..• ".,.. Tn loc de a se ocupa de cauzele care au dus la o asemenea 

• · stare a societăţii, preşedinţia !fi guvernul se ocupă de 
. chestiuni adiacente, minore sau promovează Interesele 
.1'-, .,_ unor grupuri restrânse, detenninând acutizatea unor con-
.·~·;; .;,.. • filele. Oamenii mor de foame, la ţară suprafeţe intinsa de 

teren sunt lăsate in paragină, marea industrie este dis

--t 

:_, . ..:: 

trusă, ca '1 economia in intregul sAu, iar puterea actuală se 
ocupă de &'flhzisele legi ale proprietă~l; de care vor benefl. 
ela citeva mii de oameni in defavoarea altor milioane. 

Situaţia de acum ne aminte,te '1 trebuie să ne 
amintească de ultimii nouă ani da guvern totalitar al lui 
Ceauşescu. El a plătit cu viaţa pentru frigul din case, pen
tru mincarea porţionată, obţinută la cozi imensa sau pe 
U'f& din dos, pentru neaslgurarea unor condi~l in spitale şi 

Dacă justiţia va fi "oarbă" cu noi, 
. A V 

VOM MERGE PANA . 
-~ 

LA T.RIBUNALUL 
~ -

~ ·-· 

DE LA HAGA!:.· .... ,.,.,-

., 

. -.." 

mai ales s-a făcut mare caz de decesele survenite la femel 
In provocarea avorturllor. Mai era '1 un anumit control 
asupra acţiunilor Individului, conlrol mult exagerat de unU ,..------------, ... ." ... ·. 

, Dugă ~ a :tm .· 
năueit gogulafia. 

prin hlperbollzarea sacurilălli ca .. poli~a politică". 
· Dar in condiţiile actua e ce am putea spune despre 
politicienii noştri, despre cel care conduc azi destinele 
României? S..a dat libertate avorturilor, dar după statistici, 
cu toate acestea femeile mor datoritA avorturilor provo
cate, din cauza sărăciei, din lipsi de bani. Spre deosebire 
de trei ora7e privilegiata, Arad, Tlmi,oara şi Ploieşti, in 
restul ţării m blocuri şi locuinţa oamenii inghea}li de frig, 
mor in case sa4 ingheţaţi in stradă. Grupuri mtregi de 
copli, de .,boschetari " trăillsc in condiţii de promiscuitate, . 
in care aurolacul Jine loc de hrană, prostitu~a sub cela mal 
diverse aspecte ţone loc de căldură. Mulţi cetăţeni renunţă. 

!
la serviciile societăţilor ori regiilor de încălzire şi apă caldă, 
cer cjebranşări"pentru că nu pot face faţă costurilor. Tn 

1 această Iarnă, după estimările făcute, aceste servicii, 
· • intr-un apartament de bloc, yor atinga circa un milion de lai 

f, ~,..."--. -~·; lunar, . · • · 
. · · • .... · ' .• D. IfiVOiflnO 

,,.. > · '· " (Continuare în pagina 5) • 

Bătaia· de joe asupra· 
nlanuaielor continuă: 
e In vizor,· manualuţ de limbă 
.şi literatură română pentru 
-· · clasa a IX-a • 

' 

RADU BERU ÎSI
CERE SCUZE CA A (TOT) 
: SCUMPIT CURENTUL · 

'. 1-

• ME:I~g~~~~ERN 
IJLTIMA RĂSCOALĂ 

: ... 

-_.::~ ...... ~-·: 

• AMENAJĂRI SPAŢII 
. COMERCIALE 
• MATERIALE IMPORT. 

•cALITATE 
SUPERIOARĂ :,-._. 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
~= 057/2248811 

082/771381 

- . . ~~~~~~ 
PREŢURI DECENTE 

;,., .. , 

·-·)·. 

... 
J . ., . 

·); .... 

.. la tl!omplărie din, . 
ALUMINIU .. 

• VII oferi! ... 
• TAmpiArle .......... cln~ 
şi (O~ 
e P.V.C. şi geanrurl lemoopal' 
• Rolele şi jaluzele 
T-: 279699; 01122925!11 
Alad, Str. Volnldor; Nr. :U. 

UŞI ş; FFRESTRE Dlfi . 
PVC. ARMAT . 

GEAM TERMOPAN 
Profila 'i'Rtir.li: Germani& · 

~~RTLINE 
~' -' '> Tel-fax: 251481 · . 

. ' 094 507211 
Arad_!Hiuii.Maniu bl.28 a .1 

. . 

\. :~$-'~~;,, 
.--~ . ' {._,. 

· ~ · TĂRĂNEASCĂ A MilENIIJLUI . · .·. ·.· . ~--· 

ARBITRUL TRIP A 
,y 

ltUIERADOAR 

UNDE DORESTE 
Pag.ll 

:- ·-~ -\~' . ·~· .. 
·-• .. -.-. ; .. ·;~ 

' 

ABONEAZA-TE lA 

.. - '--. 

• Pentru iuna noiembrie, preţul 
abonamentului - da numai 20.000 
lei • Se pot faca abonamente fi pe 
următoarele trei, tpase luni fi un an • 
Abonaţll pot cAftlga lunar 10 premii 
da lidalltala in valoare da o JumAtate 
da milion da lei flec:are. 
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+ La lllrfltal 
IID1IIal, ............ 
vor B oferite premil 
•peclale ia 'Valoare 
de saei de aailloaae 
de lei. 
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f9;1!j;IIJ;)iJ 
• Astăzi, Soarele răsare 

la ora 7 şi 44 de minute şi 
apune la or~ ,18 şi 15 de 

minute. ·' • 
• Au trai:u~ 298 de zile 

din acest an: Au mai ·rămas 
67 de zi!e pănă In. 20001 

• p·raznicul zHei: 
Biserica ortodo:~ţi: Sf. ~are 
Muce11ic Dimitrie, lzvoritorul 
de Mir; ·Bise(ica rQmano
catolici: Dumitru: Biserica 
greco-catolicii: Sf. M. 
Dumitru, lzvoritorul de Mir . 

~~rvenli~' 
fw:r:r~ 

La Arad: Hotăran Cristina 
Maria, Cristea ·corioian 
Cristian; Dorot Armando, 
Vincu Lauren~u. 'Dobra Petru' 
Vlad, Olari Marin _5:,!prian, 
Farcaş Dănuţ Ioan.~, 

· La lneu: BotielGabiiel. 

Lau:;:.~J:~'!.JI,<\ ~,lil4truţ 
~~~ader 

H 
Ma'1i.26 octombrie 1999 · 

. BERBECUL (21.03· 
'1' .nl\'2&.04). Faceţi orice, 
~chiar si lucruri mal puţin 

..... semnificative. numai nu 
staţi degeaba! 
TAURUL (21.04· . 
20.05): Pentru i:ă )liaţa i] 
vi se pate acum nein
teresantă. şi monoto-
na, trebuie. să incerca~ să găsiţi 
metodele prin care să vă revita
liza~ rel~ile sociale şi şentimen
tale. 
1""r1GEMENII . (21.05· 
"" " '120.06). Exploataţi noi 
l •1 'posibilităţi favorabile 

afinnarii profesionale ~ 
cereti in acest sens sfatul 
expertilor. Nu l!ste cazul să vă 
ascunde~ talentele sub .mantia' 
modestiei. 
RACUL (21.06-22.07).~ 
Subit aţi reuşit sa va~ · -: 

• implicaţi in planurile~..,.:= 
prietenilor şi rudelor, . ' 
aşa că acum, lipsa de fa ·o 
Intrunire va fi.putemic resimţilă. 
··~LEUL (23.07-22.08). 
fi_,~ llll Acordaţi prioritate a~u-
\ nilor bine pregătite şi cu 

. succes garantat. Once 
greşeala pe care o fa~ poate 
complica situaţia. Atenţia cu dna 

VREMEA neral moderat din sector 

. Vremea va fi în general 
rfrumoasă şi caldă. Cerul, 
,-variabil, se va lnnora spre 
· .. seară ~i pe alocuri va ploua 
. slab. Va.itul va sufla în ge-

; ' ...--·-,.-··----'-·· 
~.~peratura maxi(nă 

, 4~!Î~· 22; C; Tempe ra 

. orolog 

... -~ EuţiEfllfl JtUS 

• Intra~ in vorbă. 
FECIOARA (23.08-Jf] 
22.09). Ave~ tendinţa să 
vă povestiţi via\il unor • & 
persoane care nu 
reprezintă nimic pentru dvs. ŞI 
pe care nici nu le cunoaşteţi 
indeajuns de bine pentru a vă da'. 
seama ce hram poartă. 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinda ••monteaza 
:~ mochetă · , 

· ·· la preturi · . 
cu o reducere 
· da IQ-20•J • 

BALANŢA (23.09• 
22.10). Ce. rtitudinile 

. legate de viaţa de cuplu 
nu pot fi dobăndite 

Intotdeauna intr-un Interval scurt 
de timp, dar nid nu e cazul să vă 
·neliniştiţi pentru orice fleac. 
Acum puteţi inţelege şi percepe 
calita~le 1)artenerului; lncarcaţi 
să vă corectaţi defectele care 
afectează rel~a de cuplu. .·'. 

-·ACTUALITATEA CULTURALA 
CIIEMATOIBIR 

Dacia: Aventura in d01 (SUAj 
9,30; 11 ,45· 14; 16; 18; 20 
Mu...,ul razzo 
(SUA) 1!ii12; ,'. 
Arta: ~ k ';iti Love 
(SUA) 15;"f7, ' 
Sala mici: A sosit ~ (SUA) . 
15; 17,30 . 
Progresul: Singur acasA 3 

~~II.IESTITIBII 
pt'eZintă comedia poli~tă de 

ADMITERE LA .VASILE GOLDişn 
Coletjiui.Universitar Padllgogic Uni~~ersltatea de Vest 

• Vasile Goldiş" Arad anunţll 
organi2area unui cocurs ~e 
edmiere Trt data de 30 octombrie 
is99, la forma da Tnvăţămllnl 
IDD-Inviltilmânt deschis la dis
tanţă, pentru care universitatea 
a primit aprobarea Ministerului 
Educatiei Nationale la: • Fai:ul
lataa de drept; • Facullatea de 
marketlng; • Facultatea da 
Ştiinţe Umanist-Creştine; • 

.. La Colegiul Universitar 
Pedagogic se primesc absol· . 
venţl de licee pedagogice şi 
postlicaal cu profil pedagogic 
(durata IDD-2 ani) şt absolvan~ 
de liceu cu diplOmă de bacalau
reat (durate IDD-3 ani). 
· Inscrieri şi lnfonnaţll supll· 

mentare ia secretarlatale fa· 
cultăţllor: o. B. 

DE LA "FERONERIA" AU FOST FURA~ 
·.·HEI SACI CU YALE ŞI BALAMALE · 
Acestea n11 si lle ctmerclllillte iiiHISIIVII 

Poliţia 1-a i(lentlfidcat şi·l 
cercetează In stere de libertate 
pe Sirbolu Dan-Alin. 29 a11i, 

'·· .-·-~ .. 

CURSURI 
Casa .de ..• Culturi a: 

'Municipiului Arad anunţa 
tllscrieri la urmitoarete cursuri: 
limba engleză, ltrnba germana, 
limba italiana, mecanică-auto. 
dactilografie şf lu<r.l~ de secreta- . 
rtat. Inscrierile se fac zilnic, la 
sediul lnstftuţiel din str. Git t.azir 

..... 1. Informaţii la teleloi"l211.918, 

. "*"orele 10.1;l ,, ' 

r.t de 
Banca Populara 

MINERVA 
-·- 1 1 ... -::::~ trow d••u It h t. t. 

11una ,,. 67~ 
31unl ~ 700A 
&luni;.. 72 

·· 91unl ,. 72° 
21unl .- 720A 

fjSCORPIONUL (23.10. 
21.11). Evitaţi să staţi 
la serviciu peste orele 

de program! Partenerul se simte 
neglijat şi nu e cazul să-i. daţi 
motiv să se convingă că nu e 
doar o senzatie, d chiar n negi~ 
jati. • 
SA GET Ă T·o R U Lrf 
(22.11·21.12). Aveţi ..:1 
parte de o zi plină de ~ 
surprize, iar veştile 'şi informaţiile 
pe care la veti primi, unele dintre 
ele -la ~ dvs: expresă, per 
a fi.toarte bune. 
&. '11CAPRICORNUL 
~ ,(22.12-19.1)1) •. Cum aţi 

păsit, deja, intr-o nouă 
. ..... sJirecye Şi deoarece ~ 
tacut-o la timp, recomperysele nu 
se vor lăsa mun aşteptate. · 
VĂRSĂTORUL (20.01·~ 
19.02). Speraţi in reati· 
zarea unei afaceri care 
să vă aducă profituri. 
importante. Dimineaţa nu· va fi 
foarte productivă. Eficienţa dvs. 
va fi ma_i ridicată după ora 
prânzului. . .. . 

PEŞTII (20.02•20.03). 
Pentru cei care sunt 

~ Jincă singuri a venit 
:..momentul analizărli 

fiecarei rela~i avute pană acum. 
Dragostea perfectă este foarte 
posibilă ilf'cazul semnului dvs. şi 
puteţi să o găsiţi dacă a~eţl 
destulă Incredere Tn dvs. 

' • JIIITE, ,.Aaaula . ~ 
Astăzi este zi de piaţă la 

Sebl~, 11111111'1· Apeteu, Semlac; 
Santana, Silindia, varturile. 
Tărgurl săptăma'nale se 
deslăşOanl astăzi la Chlşlneu Criş, 
Almaş, Şilindla ŞI Varturile (sat 
A""'m Iancu· Tăcăşele). · 

La telefonul dimineţii, 280.944, · 
. · între orele 9,00-12,00 .. 

: • Risipă. 0-na Toteu Voorica, 
str. Auturilor nr. 1 O, sesizează că 
pe strada unde locuieşte ard 
becurile In plină zi Şi întreabă .pe 
al eul butunar ard aceste. 
becuri?" 

'Podgoria să nu primeSc 300'de 
.lei care mi se cuveneau. Uneori 
motivează că nu sunt bani 
mărun~. Ieri nici măcar această 
explicaţie IH!m primn-ol Trebuie 
să umbli cu săculeţul de bani 
mărunti? Să facă bine de la 

' 

.~a~!:'~~le:·~~~,,~~Lil_'···lfW!.;".. este foaf1e 
nernu~um~ caklrilefflle continuă 

oei responsabili nu 
deschise. Tot acest 

lucru risipa". Domnul In cauză 
eSte pensionar şi · 11 dansul, dupâ cum a~ 
(Iacă ar trebui să plătească mai p~n şi nu s-ar face atAia risipa. · 

'# Fără gaz. OI. Seceanschi, din Pţa Spitalului, îi reclarttă pe eei 
de la gaz pentru că. au venit să facă revizia de dimineaţă şf pâna)jl 
ora 12,00, când majoritatea locatarilor erau pleca~ la muncă . .Nn 
1~ să\rOibesccuprteva de acolo, dar deşi m-au ţinut 15 minute 
la telefl>n, nu am reuşit să vorbesc cu nimeni şf am rămas a~ o 
scară inlreagă fllră gaz". 

UTILITARE· 
gram non-stop, farmacia 
"Remedlum", Bd. Revoluţiei nr. 
56, telefon 233195 . 

· cabinetul "Apooonia', sltOat. 1a 
partar'ul blocului din spatele Casei 
Aba (zona Gării), str.· Miron Costln 
nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 251225, 
efi.ctuează tratam<Înte injectebile 
(lntramuscular şi IntravenoS}, 
aerosoll, E.K.$., ecografie şf ana~ 
ize laborator. 

• Clllllll'l' l'l'lllllftloll 
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Maine, miercuri, ~a ftzl de 
piaţă la Pancota, Beliu, Buteni, . 
Siclău, Macea, vanători, Pecica, 
Şilia si zi de ta~ la Belitllutent 

Farmacie "Crai Nou Alfa"', 
situată la parterul blocului 68, 
cartierul Alfa, telefon 277644 ~1 
.Noua Farmacie", strada Andrei 
Şagi.ma nr. 15, telefon 948, sunt 
de .S8(viciu cu program non-stop. · 

Cabinet stomatologic privat, . · :~-~---,. · 
Bd: Revoluţiei nr. 62 ,(vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic Intre orele 8,00· 

. • r•••ll!l DIS vUU 
Tn noaptea de marţi spre 

rl)lercuri este de serviciu, cu pro-

· • CONSULftTD · .. ,...,.IIMEN'I'E cu 
PII06IIAM N~ )2,00 şf 14,00.20,00. 

~foX.IfCl}AlfNQ1l'Of~:~9~11l]lJllll~QN~fg ~W<:•>"'·--~"'~'"'''ţ""'''""'~~:·:· .• ~~,h·", ~ •. ~'-*""''"""'~·"'-'''-·"-·~""ii),,.ţ,._.,_~_,..",, ··----"~--~-~=~·-··*""~---'-··"' ....... '·"'· ·"'''. ' -: .. _1 
Ieri la Clubul Presei Asociatia sonalul • 80 de cadre ·care venea ocupă de rel1 oteg1dlea profesionalil 

SOS Cc,p,1 din Săntana' a. orgaiu. 1n contact direct cu copiii: educa- a toxlcomanilor. · . 
zat o conferinţă de presă. Tema tari, lngrijitori. ' In Arad, bugetul Lâ resp'll'ti~a funda~& sunt 

· conlerinţel a fost_prot~ copilului _Instituţiilor de ocrotire se află la asJuse tot f~lul de obiecte care 
şf colaborarea 1ntema~onală In nivelul m1nun de existenţă: Cu necesita reparatii sau recon· 
domeniul protecţiei copilului. lllP"IW':"uni nefavorabile asupra -~- ciupa curSur; teoretice pe 
lnllitatul special la co11fe<lnţă a fost vieţii copiilor din cas'!le de tip fan-j. rn8sertt cei care ajung la fundatia 
dl Gllles Pavilion din Elvetia care lial. •In Alad există .o al1ă lume a' ·' · 
lucrează d& 25 de ani In' cadrul copilului abandonar, realizată ş1 du Le:~::.~teriApolale In~ -o 
departamentului pentru protecţia prin ajutorul dat de Gilles Pavilion • stare . e. .ma &-
copllor. · S·a intenţionat Inchiderea unei rialele respective sunt lndlrcate In 

OI. Vlorel Enaclle, directorUl caSe de IXlpii din judeţ propunere qiiT1ioane şi transpor1ate la ~ 
Centrului de Plasamant din respinsă de Comisia de protecţia a da copil Up -1 !llrr România, 
Săntana a pmctat cAteva aspede oopUi. • In perioada 199:}.1998, respectiv din jUdeţul Arad. Recent .. "j 
privitoare la i:oplil abandonaV: • Se . din oei 107 Jlbso!venţi proveniţi de a fost adus un camion cu 30 de . ·• ·~ • 
va inlllnţa o Agenţie Narilorţionaiă_ 1pen-1 1 

1
1
a
04

casele ~! coploc Idei dlmuncăn Şântana, tone de materiale. RitmU va fi de .. :~. · .... '!... ";._·· ~-:..' • j 
Iru prole<:\"' dreptu copo u u. _ŞNIU ,....., . • ŞI au trei-petru camioane pe an. Din· --~·.· --- • 
Există pericolul ca aoeastă ~ . locuinţă. 8 sunt~ soc:loiliO- transporturle adlise din Elvetia vor ..,.~ 

~se.J::':~n~= le!okoPI~d-IUGiesPe~Jl.- ::a::""ca::.: '~>:'),;,".;,: ;1 
fi hirtii fi mal puţin pentru Romania este legata de un proiect, familial. putea să itlv'"" - . : .. -·r '-.., •,' ·. 
copir. •In 1999, Instituţiile de pro- realizat cu.spljlnul unor fundaţii vor ...- .• _, 
lec!ie a copilului au. trecut printr-o elveţiene şf a Guvemuii,Î elveţian. 'I119S9Iii. TEODORfl MATICA · T' 
pe<loadă austeră, S.. taCiJS ".... Fundaţia dU Levant din Elveţia .se -~-·~:--·, · -~ 

COOPERATIVA DE CREDIT · ;-, 
~.CONCOR.DIA RO~ÂNĂ'~ . ~~,+~~ 'f 
BANCA POPULARA ARAD f: . ~' 

Nr .. Reg. Com. ,J02174411998 . Cod Fise,! U274982 

• acordă rmpnimuturi persoanelor fizice cu dobânzi atractiva 
• constituie depozite cu doi]Anzi nagociablle prin: 

-' _-,. 

.. . , din Arad. pompier In cadrul 

Sirboiu a transport cei trei sad 
l;! domiciliul n.Ji Critan Ioan, de 
"11 ani, din Ared, i:are intenţiona 
dl&·valorifice in Iugoslavia: . 

COOPERATIVA DE CREDIT .CONCORDIA ROMÂNĂ". 
. ~nea Populară Arad Str. Eroul NeţunQ~.nr. 10 / ··.:: 

' 

.. , 
~ ....... . 

. • S.C. Ferooeia S.A. Slrboiu a 
fost prins In flagrant In timp ca 11' 
sustres 3 saci cu yale şf baia
i"nale de la unitatea la care era 
angajat Şi 1-a arunţBt peste gar" 
dul societijţîi. După aceea; 

Cercetilrikl oontinuă, in· ve
derea. documentAri! intregii' 
actillită~ intrai:ţionala, şi ·a sta· 
bilirii prejudiciului, inforn\ează 

.• Biroul de ~ aii.J.P. Jl,rag. L 
--- - .. D. 
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Două accidente de circu
laţie, cu urmări tragice, au 
marcat sfârşitul de săptămâ
nă, pe şoseşele arădene. 

• Primul s-a petrecut, 
sâmbătă pe raza oraşului 
Chişineu Criş. Tn jurul orei 
11,30, Uldău Adrian, 29 ani, 

. din Nădab, in timp ce a con
dus autospeciala VW inma
triculată cu nr. AR-01-CHT, 1-a 

surprins şi accidentat grav pe 
minorul Petrean Octavian, de 
10 ani, elev. Nesuprave
gheat, Octavian, s-a angajat 
in traversarea străzii, in fugă, 
printr-un loc nepermis şi fără 
să se asigure. 

• Duminică dimineata, Tn 
jurul orei 4,30, pe raza satului 
Bogrodu Nou, comuna 
Felnac, lrinescu Dlnei-Dorel, 

l Ptctca} COMBINA A TAIAT PICIORUL 
UNUl 'EF .SECTIE DE LA AGROMEC · 
lfn accident de muncă 

stupid şi nefericit, prin 
urmările sale, s-a petrecut 
deunăzi pe unul din terenurile 
Agromec S.A. Pecica, in 
vecinătatea localităţii Tumu. 

Colea Ioan, felul secţiei 
mecanizare, s-a urcat pe 
combina agricolă, deşi nu-i 
era. permis să facă acest 
lucru, potrivit d-lui Teodor 
Lipovan seful Inspectoratului 
de Stat 'pentru Protecţia 
Muncii şi a d~lui .Muneranţ, 
şeful Agromec S.A. Pecica. 

Se pare că dl. Colea, in 
lipsa lucrătorului combinier, a 
fost surprins la un moment' 
dat de propria combină, care 
i-a retezat picorul stâng de la 
genunchi. La ora actuală, C.l. 
este internat ia Spitalul 
Judeţean Arad şi. dată fiind 
situaţia, va rămâne invalid. 
. La inspectoratul de 

Protecţia Muncii, dl. Llpovan 
ne-a informat că instituţia nu 

are, deocamdată, competenta 
să ancheteze acest accident 
de muncă: ,.Vom ancheta 
doar când comisia medicală 
va pronunţa starea de inva
liditate permanentă a mun
citorului. Noi intervenim 
doar când s-a produs dece
sul saU; de exemplu, cel in 
cauză îşi pierde un picior 
sau o mână." · 

Această .deliberare•, 
·POtrivit d-ui Lipovan, poate 
dura chiar câteva luni. 
Oricum, cazul trebuie clarifi
cat urgent şi cei in drept să 
hotărască cine e vinovat de 
accident. 

fiDRifiH IOSIF 
P.S. Şeful Agromec S.A. 

Pecica 'li totodată primarul 
localităţii, ne-a informat că 
nu 1-a mai deranjat pe Colea 
Ioan la spital, .. că are destui 
vizitatori de la televJzlune şi 
presă." 

.. 

24 ani, din Arad, in timp ce a 
condus autoturismul Dacia 
AR-04-HNE, datorită vitezei 
excesiva a pierdut controlul 
volanului, izbându-se de un 
copac. Tn urma impactului, au 
fost accidenta~ mor'tal Onica 
Ramona, 19 ani, din Zădăreni 
şi Adam Cristian, 19 ani, 
ambii pasageri in autoturism. 

D.L 

Poliţia, pe fOsele 
• Tn puncte fixe şi pe trasee 
poliţiştii au testat şi verificat 
7.850 autovehicule in trafic, şi 
ca urmare s-au retinut 23 cer
tificate de inmatriculare pentru 
defe~uni tehnice şi, au aplicat 
415 amenzi pentru încălcarea 
Legii circulatiei, in valoare de 
61.280.000 iei. De asemenea 
s~au ridicat în vederea sus-

. pendării 15 permise de con
ducere, din care 8 pentru con
ducere sub influenţa .!Jăuturilor 
alcoolice. Este cazul numitilor: 
Lucaciu Ionel, din Sofroriea, 
cu autoturismul AR:02-JLU; 
Cri'lan Dumitru, din Arad, cu 
autoturismul AR-02-TKB; 
Crivelente Vaii, cetătean ita
lian, cu autoturismul AR-
0363/99; Boc'la Iosif, .din 
Arad, au autoturismul 6-AR-
41 02; Girigam Octavian, din 
Arad, au autoturismul AR-04-
CNY; Henger Richard, din 
Sântana, cu autoturismul NM-
7172; lllef Gheorghe, din 
Arad, cu autotufismul 6-AR-
9687 şi Rezmive'l Arpad· 
Florian, din Arad, cu autoturis
mul AR-02-WWE. 

GUVERNUL VACAROIU • 81 DE ORDONANŢE; 
GUVERNELE CIORBEI ŞI VASILE • 466! 

1. Petrovlcl, Aleea Hipocrate, Arad: E ade- tarea de atunci că ..pune la index Pa~amentur şi 
varat că la un moment dat, invocăndu-se morţii şi că îşi bate joc de el, substituindu-i-se .grosolan". 
dezastrul provocat in Serbia, s-a discutat despre Ma rog, nu comentăm, dar ceea ce am intre
posibilitatea implicării NATO intr-un proces inter- bat noi a fost cum poate fi calificată atunci 
na~onal, dar, cum era de aşteptat, in .cele din Jucrarea" actualei puteri, mai exact a celor doua 
urmă ideea a fost abandonată. De altfel, nu prea guverne care s-au succedat la conducere dupa 
vedem cine in lume ,.. îndrăzni la ora acluală noiembrie 1996, care in cei trei ani a produs 170 
să judece Statele Unite fi mai mult să la de ordonanţll simple şi 296 de ordonanţe de 
măsuri impotriva ei?l Să fim seri"'l, nimeni • urgenţă, ceea ce da un total de 466 de ordo
nicl in glumă • nu la In calcul un asemenea nanţe 
scenariu fantezist Din motive pe care nu mai C~mparaţi şi dv. cele 81 de ordonanţe 
trebuie să le numim. .scoase" de atât de blamatul Văcăroiu in 4 ani de 

Ne pare rău, dar din Hpsă de spa~.u-,;.n::;u __ _;., __ -:'? zile cu cele '466 .scoase" de dnii 
putem publica intregul calendar al• Ciorbea si Vasile in doar 3 ani, spre 
pierderilor de vieţi omeneşti din a vedea eum stă treaba cu adevărat 
Iugoslavia, trimis de către dv., calen- cu .punerea sub index a 
dar din care vom spicui însă căteva: Pa~amentulur şi cu .grosolănie" de 
12 aprilie - bombardarea podului de care vorbea ipsta.opozi~e de acum 
la Gradelicka., pe care trecea un tren trei ani. Şi încă legislatura nu s-a 
de persoane, bombardament soldat cu 55 de incheiat, ea mai durând- cel puţin teoretic- incă 
morţi; 14 aprilie.- atacarea de către un avion aliat un an de zile, ceea ce in mod sigur va duce la 
a unui convoi civil .confundar cu unul militar - .doborârea" recordului de pana acum. 
bilanţ, '75 de mo'1i; 1 mai - bombardarea unui -.. 2. Povestea celebrului Tum de Apă de pe 
autobuz care trecea pe un pod din Priştina - 47 strada Ceaikovski este cam incuncată. Intr-ade
de morti; 7 mal • o bombă cade in centrul văr, Turnul are staM de monument şi figurează 
oraşului 'N~ - 15 morţi; 20 mal - o altă bombă ca atare in lista oficială a monumentelor, ansam
.scăpată" de sub control loveşte un spital din blurilor şi siturilor istorice la poziţia 028010. sa 
. Belgrad - 4 victime etc. etc. Nu are rost să centi- mai precizăm că ei a fost ridicat intre anii 1895-
nuăm discuţia, cănd vom avea pu~n spa~u o să '896, spre a servi alimentării centralizate cu apă 
vă publicăm şi restul scrisorii. Oricum, ziarul potabilă a oraşului, Aradul numărându-se din 
,,Adevărul" a căutat, de-a lungul conflictului, acest punct de vedere printre primele oraşe din 
să rămână căt mai obiectiv, condamnând, in tară in această privintă. Dar, să continuăm. Tn 
general, intervenţia NATO in Iugoslavia, po- 1990, in vâltoarea 'şi zăpăceala de după 
ziţie care, lată, acum, la câteva luni de la Revolutie, imobilul trece din proprietatea fostei 
incheierea bombardamentelor, este IJGCL ~ntreprinderea Judeteană de Gospodărire 
impărtă'ltă de majoritatea presei de la noi fi Comunală şi Locativă) in 'cea· a primăriei, dar 
de aiurea, inclusiv de către unii lideri ai inainte ca acest act să se producă, monumentul 
Alianţei Nord-Atlantice. este vândut contra sumei de 118.000 lei unei 

ŞL Veriesz, str. Steagului, Arad: 1) Nu am societăti comerciale. 
interpretat nimic, ci doar am pus fată in fată cele Ulterior, Comandamentul judeţean de pom
două situa~i: in perioada 1992-1996, deci în 4 pieri a incercat de mai multe ori, dar fără folos, să 
ani, fostul guvern Văcăroiu a emis 64 de ordo- intre In posesia Turnului, spre a-1 transforma 
nanţe simple şi 17 ordonanţe de urgenţă, Intr-un muzeu.al pompierilor, acţiune, cum 
aşadar, un total de 81 de ordonanţe - chestiune spuneam. neiuată in seamă 'i nesprijinită de 
care la vremea respectivă a provocat un val de către nimeni. Qar asupra acestui aspect vom 
proteste din partea opozi~ei, care a acuzat pu- reveni. M. DORGOŞAH 
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CET ·ul poate asigura energia termicâ necesarâ 

DACĂ '1 OAMEND VOR A VEA BANI, O SĂ FIE CALD ÎN CASE 
In oonferinţa de presă de ieri, a rilor direcţi de energie asupra faptu- cand este vreun val de frig, canti-

fost prezentat un comunicat in care lui că, in caz de neplata, se va infre.. tatea ajungând pentru 20 de zile), 
dl. Lucian Barniclu, d!rectorul rupe imediat furnizarea agentului un stoc de 450 mii tone de cărbune 
Sucursalei Electrocentrale Arad termic. Reluarea livrărilor se va face (care este suficient până in februa-
(CET), anunţa c.a .s-au luat toate atunci numai după plata anticipată a rie 2000) şi gaz metan care este ... 
rnăsulile impuse pentru asigurarea cantită~lor de energie termică solici~ pe piaţă. Tocmai de aceea in 
energiei termice necesare popula~ei tata şi numai după perioada de timp ' ~entul in care Arţerm nu va mai 
şi agen~lor economici din municipiul necesară aprovizionării cu com~ reuşt să adune banii de la populaţie 
Arad." bustillil. . şi va avea intarzieli la plata facturilor 

Cu toale acestea, funcţionarea Tn ceea Ce priveşte rezervele de lunare către CET, ~u se va mai 
corespunzătoare a sistemului de combustibil, dl. Adrian Ghilea, putea cumpăra gaz ŞI astfel produ~ 
termoficare este condiţionată de purtătorul de imagine al Sucursalei cerea ~~ent~lui ter~ic v~ fi intrew 
asigurarea necesarului de corn~ Electrocentrale Arad, ne-a informat rupt. Ca 1111echat se s1mte ŞI in case, 
bustibil. CET Arad atrage aten~a că există un stoc de 12 mii de tone e de prisos să mai amintim ... 
mai ales Artenn-ului şi consumato- părură (care va fi folos~ doar atund H. OP~EfiH 

PATRULELE MOBILE DE .....-
IHTERVEHTIE RAPIDA 

. &t!ltOOin ACŢIUHE 
.. Zonele fierbinţi vor 
fi supravagbaata 24 

din 24 da ora 
Trei patrule mobile de inter

venţie rapidă ale poliţiei acţio
nează de câteva zile şi în Arad.,; 
Prima acoperire. zona Teatru -
Primărie, cu punct de .sta~onare• 
Corleone. Cea dewa doua zonâ 
Banca Bucureşti, cu punct fix 
cofetărie Corso şi ultima acoperă 
traseul Gară ~ UTA, cu zonă de 

observa~e Autogară. . D. S. 

ZIUA ARMATEI ROMÂNE 
Ziua Armatei Romane a fo$t 

marcată prin depunerea de 
coroane de flori si ceremonii mJw 
litare in·oraşul Anid, la monumen-
tul Eroilor i 

Criş, unde au participat oficialita~ 
iocale, reprezentanti ai unor insti
tuţii, partide politice şi organiza~i 
obşte~ti. 

Foto: 

·.. - TIMISOARA • ZILELE 
ECONOMICE FRANCO·ROMÂNE 

. que le speeţaele eoDUDenee: ... 

FESTIVAUIL INTERNATIONAL DE 
' TEATRU FRANCOFON AL LICEELOR 

.... III-A IDlfiE 
scaldă Piaţa Operei din nmiŞO<•ra. 
Un cort, câteva butoaie din tablă 
vopsite in ro'u cu o stea neagră. 
Patru sau cinci domnişoare cu 
pAlarii Stetson imbie trecătorii cu 
prospectele finnel americane TEXA
CO. In cladirea Operei, la răcoare, 
se desfăşoară Zilele economice 
franco-rnmane. Reprezentan~ ai 27 
companH din hex'agon au considerat 
că merilă SI'! părăsească Burureştiul 
penbu a căuta oportunilă~ de afa
ceri mal spre vestul RomAniei. Au 
ales Timişoara poate 'i pentru că 
afacerea .Aicater merge bine. 
Man~eslarea 019anizata de Camera 
de Comerţ, Industrie şi Agrirultură 
Timişoara se desfăşoară sub 
patronajul (de la distanţă) premieru
lui RomAniei fi al ambasadorului 
Franţei la Bucureşti, d. Piene Menat 
(de la faţa locului). Este pentru prima 
dată când forumul franco~roman, 
desfăşurat cu regularitate la 
Bucureşti şi aflat deja la a dncea 
ediţie, se mută in provincie. · 

franceze şi la aceeaşi dată Franţa· 
ocupa locul trei in vmumul total al 
schimburilor comerciale ale 
Romaniei . .A Investi este un act de 
incredere şi cred că Franţa, care 
este pe primul loc, a arătat că are 
incredere (in România ~ n.n.)" a 
declarat ambasadorul Franlei la con
ferinţa de presă de ieri. :Franţa a -
trecut peste nişte intarzieri ale sls
ternuh.Ji legislativ românesc care nu 
asigură intotdeauna garanţiife n~ 
sare pentru investitiile străine si ln 
aceste condiţii a ajUns primul nOstru 
lnevstitor", a adăugat consilierul eco
nomic al Ambasadei României ta 
Paris, Emanoil Gheorgh~ascu. Dol!ă 
companii franceze, ~Eif Aquitaine" şi 
.Tatar· sunt interesate in privatizarea 
.,Petrom·. Oe asemenea prezintă· 
interes pentru mediae de afaceri diri 
Franţa privati.zarea Conei şi a 
Romgaz ca şi a băncilor Agricolă şi 
Comercială, a mai spus acelaşi vot.· · 
·bitor. 

Ieri a avut loc deschiderea ofiw 
cială a Festivalului international de 
teabu Jk:eal froncofon, aflat 1a cea 
de~a Vllwa editie. Deschiderea si 
prezentarea jUriului a fost făcută 
intr-un mod original de către direc
torul Iestivalului, Florin Dldilescu. 
Această nouă editie de teabu fran
oofon se buaml Şi anul acesta de 
o largă participare a unor licee din 
Bucure!fti, Timlfoara, Saint
Petersbourg, Gand, Rlposto, 
Viena, Huedin, Porrentru"y, 
Oradea, Pecs, ClujwNapoca etc. 
Noută~Je acestui festival: debutul 
liceelor ,,Andrei Mure,an" din 

i · Calderon" 

Cu aproape 730 milioane dolari 
Investiţi in Romania, Franţa se află 
pe locul inta.i in topul investitorilor 

, Anibasadorul PleiTe Menat a 
acordat ;.Adevarului· un interviu pe 
care...J vom publica Tn ..pagina eco
nomică" a ziarului. 

DO~O SfiVfl -· la 1 septemtxie erau Tnregls-

7,00 Matinal national 
9,00 TVR lasi ' 
1 o,oo Recurs la 
morală - rei. 
10,45 Top nostalgic 
11,00 .TVR Ciuj
Napoca 
12,00 Marele Jazz • 

rei. • 
13,00 TVR Tunişoara 
_14,00 Jurnal 
14,15 CiberFan 
14,30 Repere sacre 
15,00 Oameni ca noi 
15.30 Convieţuiri. .. 
sub aripa muzei 
16,00 Em. in limba 
maghiară 
17,00 Dor .. 
17,30 Scuzaţi! 
Pardon! Mersi! 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră 
Ştiri . 

1g,1o Sunsat S.ach 
-ep. 557 
20,00 Jurnal * Meteo 
• Sport 
20,55 Automobilul -
thriller, SUA, 1977~ 
22,35 Nu trage~! 
22,50 Jurnalul de 
noapte 
23,10 A-Faceoea 
0,5 7 arte 

----

7,00 TVM • Telematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Emisiune pentru 
copii 
1 O, 15 Limbi străine: 
engleză 
10,40 O familie ciu
dată- rei. 
11,1 O Desene animate 
12,00 Faţă In faţă cu 
autorul 
13.00 Un cântec, o 
glumă ... 
13.1 o Mistere Şi minuni 
14,00 Convieţuiri 
15,00 Desene animate 
15,50 Lin cântec, o 
glumă ... 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Santa Barbara -
s. 
17,30 Tribuna partide
lor parlamentare 
17,55 Muzeul Orsay (Il) 
18,50 Ştiri bancare 
19,05 Autograf muzical 
19,35 Universul 
cunoaşterii 
20,30 La plăcinte inain
te; Draga Olteanu
MStei - -
22,00 Credo 
23,20 P"'otul fÎ cArei-

. umăriţa - rei. . . 
0,1 O Sonata nr. 4 •de 
Beethoven 
0,30 TVM • Mesager· 

7,00 Buna dimineaţa. Pro 
lV eal tau! 
10,00 Tlnir fi nellnlfiH 
-rei: 
10,45 A Dlsappearlng 
Act- rei. 
12,30 Royal Canadian 
Alr Farce w s. 
12,55 Ştirile PRO lV • O 
propozl~e pe zi 
13,05 Babylon V- s. 
13,50 Ani de liceu. s: 
14,15 Miracolul tinereţii 
- s. 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15 Aripile pasiunii
s. 
16,00 Tlnir fi nelln"'lt 
- ep. 862 
17,00 Ştirile PRO TV • O 
propoziţie pe zi 

. 17,30 Spitalul Chicago 
Hope- ep. 2 
18,30 Doi pollţlfll fi 
jumătate - ep. pilot - a 1~ 
a parte 
• Extragerea cărţii .,.,.u>Je 
.. Te ui~ şi câştigi" 
19,30 Ştirile PRO TV 
20,00 Melrose Place- s. 
21.20 Chestiunea zilei -
edi~e specială 
21,30 Fotl!al: Liga 
Campionilor: 
Transmisiune în direct 
22,30 Stirile Pro TV w in 
pauza meciului 
23,30Chestiunea zilei 
o, 15 Fotbal: rezumatul 
Ligii Campionilor 

10,00 FM LA 10 w cu 
~: 10,00 ~ 14,00 13--14 CU ANDREI ~ 
cu Andrei Gheorghe; 14,00 - 17,00 ORAŞUL 
SUB LUPĂ~ cu Cătălin Lăpuscă; 17,00-
19,00 STAR STATJON MIX ·a/Mihai Gt.ni; 
1&,00- 21,00 ASCULTI\wŢI MUZICAl w O.! 
Călin Gheofghe: 21,00 w 22,00 TON'}"~TUL 
PijO FM • cu Nicki · 22,00 w 24,00 
RONDUL Exarhu 

·._,. 
-. 

6,00 Maria - s. 
7 ,o o Dragoste fi pu· 
tere- rei. 
8,15 Rosalinda- rei. 
9,00 Inger sălbatic- ref. 
10,00 Renzo fi Adriana 
-rei. 
10,45 Lanturile iubirii -
rei. : 
11,00 DraiJOSie fi PU· 
tere- rei. 
11,45 Nimic personal -
s. 
12,30 Petulla - dramă 
SUA, 1968 
14,15 Viaţa noastră- s. 
15,00 Dragos!~ fi pu· 
tere· s. 
15,30 Renzo fi Adriana 
. s . 
16,00 Preciosa-'s. 4 

17,25 Vremea de acasă 
17,30 Rosalinda- s. 
18,30 Lanturile iubirii -
s. 
19,25 Vremea de acasl'l 
19,30 Acasă la bunica 
19,45 Des. animate
Căsuta poveştilor 
20,30 Inger sălbatic- s. 
21,30 Sânge din sân-
gele meu -s. · 
22,15 Vremea de acasă 
22,30 Un om in 
genunchi - dramă, 
Italia. 1979 
0,30 Surorile - s. 

.._ ,. 

. :;.-- .y---- ·-

din Timişoara. Oebuturite externe 
au fost marcate de Rusia, Elveţia 
şi Austria. De-a lungul celor trei 
zile de festival se vor juca nu mai 
pu~n de 15 spectacole. · 

Deschiderea oficiala de Ieri a 
festivalului a fost precedală aJ o 
seară inainte de către Teatrul 
.Masca". care a prezentat specta
colul Monsieur de Pourceaugnac 
(de Moliere)._ 

Pentru prima oară, alături de 
finanţalorul principal al festivalului 

Arad) şi-a adus contribuţia 
Serviciul cuttural al ambasadei IIJI: paradă a madai ~ dlmoastra~ de coalară ~ cosmedcă 

ANTENA1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineata devreme 
10,00 Stiri . 
10,10 Colivia de aur- s, 
11,00 Inspiraţia Can>Jinel 
-s. 
12,00 8aywatch Nights -
s. 
13,00 Stirile amieZJl 
13,15 Viitorul incepe azl
s. 
14,00 Dacepţil- s. 
15,00 Fotbal: Oţelul 
Galaţi- Ceahlăul Piatra 
Neamţ 
17.00 Stirile amiezii 
17,25 Dragostea Invinga 
- ep. 2,3 
19,00 Observator 
20,00 Gotii -dramă; SUA. 
1996 . 

22,30 obse!Vator 
23,00 Marius Tucă sho\Y · 
0,00 VIZiuni de COf"lar -
lhriller, SUA, 1990 
2,00 Observator- rei. 
2,30 Inspiraţia carounel 
-rei. 

TELE7ABC 
7 00 Stiri 
1'.10' Buni...,. dtmineaţa, 
Rom>ria 
9,00 Lou Gtwd-rel. 
10 00 Stiri . 
1 o:30 bmon. aut8 de ziare -

'"'· 11,15-JudorVomlcu 
-rei. 
14,00 Medlclla datorie w s. 
14.45 Tele.hoppng 
15,00 Ştiri :. ·o ·c 
15,15 Post Meridian 

Astăzi, la ora 11, se deschid 
porţile targului PromoVest' 99, orga
nizat de Camera de· Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Arad la Sala 

ducători, distribuitori şi beneficiari. 
Targul se adres,ază oricărui 

arădean interesat 

. Sporturilor. . 
· -Cele 34 de ·firme expozante 

sunt producătoare şi distribuitoare 
de. confecţii, marochinărie, stidărie, 
ceramică decorativă şi menaj, 
rechizlte, papetarie, bijuterii, cosme
tice, telefoane şi accesorii. 

ln acest an, Pi-omoVeSt, ajuns 
la a opta ediţie, este structurat pe 
domenii de activitate şi îşi propune 
SI'! fie o punte de legătură intre pro-·. 

Timp de pabu zile, paralel pro
gramului de vizitare a ta.rgului, au ~ ._

1 
acţiunî conexe organizate de firmele 
expozante. Astăzi, casa de modă 
Lang va încânta publicul cu o 
paradă a mOdei, iar salOnul RwGO 
va face căteva demonstratii de coa-
fură şi cosmetică. ' 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show w rei. 
8,00 Dimineata cu Prima 
- magazin mStinal * Ştiri 
şi reportaje, meteo, 
muzică şi concursuri 
12,00 Nadine Show
rei. 
13,00 Politica de miine 
-rei. 
15,00 Viaţa in difect 
16,00 Cel~ri fi bogaţi 
- s. . 
17,15 Nadine Show 
18,00 Focus • Spori *' 
Meteo 
18,55 Clip Art • 
19,00 Romanle, 
Românie ... 
19,15 Karaoke shov( 
20,00 Film artistle 
21.30 Bilanţ 
22,00 · Rom~nl~. 
Românie ... 
22,15 Focus 
22,45 Revista presei 
23,00 Politica de malne 
1,00 film artistle 
2.30 Focus- rei. 

16,30 O sln!Jură vJâ!i- s. ·., 
17,30 Doct.meotar . 
18,00 Ştiri 
18,10 Lou Grant w s. 
19,00 SecJia de polljle- o. 
20,00AdualilaleaTele7'. 
20,30 Documenlar 
21,00 Dintre sde de zNn 
22,00 CUiia Pandoi'ei 
22,45 24 din 24 
23,15 Concert 
o 00 Stiri 
o:30 Or..,H -omis. de ax1f&. 
siuni 
1,35T~ 

Reamintim că intrarea publicului 
este liberă. 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Stiri lV A - rei. 
8,30 Divertisment 
10,00 Ştiri . 
10,15 Colivia de aur- s. 
11,00 Inspiraţia 
Carolinel - s. 
12,00 Baywatch Nlghts 
-s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 VIItorul Incape 
azi- s. 
14,00 Decepţll- s. 
15,00 Fotbal in direct: 
Oţelul Galaţi • Ceahlăul 
Piatra Neamţ 
17,00 Ştiri '·. - . 
17,25 Divertisment'' 
18,00 Mileniul Trei 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TV A . ,:,!; 
19,00 Observator 
20,00 Poli~a 955 . 
21,20 Viaţă Spirituală 
21,30 Ştiri TV A - rei. 
22;00 Observator 
22,30 Marius Tucă Show 
0,00 Viziuni de coşmar 
Tn continuare, program 
identic cu cel al Antenei 
1 

HBO 
10,00 Dincolo de 
tăcere -.dramă, SUA, 
1994 
11,45 ·Nemesls 2:. 
Nebula - SF, SUA, 
1995 
13,15 Des. animate: 

GERUHDE Kttf!P 

TVJNTERSAT 
8,55 Deschiderea pro .. 
gramului 
9,00 Jntersat Muslc 
9,30 Bătălia pentru· 
recoltă - film 
11,00 Ştirile Jntersat 
11,30 Dulce Ispită- s. 
12,15 Lumea adAn
curilor 
12,30 Văgabonzif. film 
15,30 Săptămana 

sportivă arădeană 

16,00 Intilnirea de la 
Aurora 
17,30 unaerdog Show 
18,00 Emisiune In 
lb.sArbă 

18,30 Obiectiv economic 
18.45 Ştirile Jntersat 
19,20 Dulce Ispită- s . 
20,05 Mistere, farmece. 
şi miracole 
20,30 Aradul prin gaura 
cheii - in direct 
22,00 Influenţa vraciu· 
lui-film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0.45 Inchiderea progra
mului 

acţiune, SUA, 1995 
17,15 Beverly Hllls 

. Ninja - comedie, SUA, 
1997 

RADIOSEBIŞ 
6,00 - 8,oo oem,amentul de b'ezlra; 8,00 -
9,00 Cânfi..mt liutare • rm.JZică. popular'll; 9,00 
- 10,00 AJo, tu alegi!; 10,00 w 12,00 Cafeaua 
de zece; 11,00 ~ 12,00 Om bun- muzică folk: 
12,00 ~ 13,00 La porţile dorului w muzică 

populară; 13,00 -14,00 FM-<11 de prinz; 14,00 
- 15,00 Numai pentrU tine; 15,00 w 16,00 
Astizl te sărbătorlm · muzică popularA şi 
dedicaţi """"""'' 16,00. 18.00 După pa1ru; 

Războinicii stelarl 
13,45 Banii • dramă, 
SUA,1995 
15,45 Tom fi Huck • 

18,45 In vizorul mafiei 
- thriller, SUA. 1996 
20,30 Glorie '1 onoa"' 
-dramă, SUA, 1997 
22,00 Pact cu diavolul 
'dramă, SUA, 1997 
0,00 Guvernanta 
dramă. SUA, 1998 

·.-,. 
18,00 ~ , Tetetonuf cu 19,00 w 

20,00 20.00 

ATOMIC TV 17,00 Freestyie-rel. 

7 oos 1 to 
17,15Seleclor , e ee r 

10,25 Reactor _rei. . 19,00 Atomlx cu Tudor 
10,30 File de poveste - 21.55 Reactor 
(el. 22,00 Clnematomlc cu 
11.00 Alomlx cu . lna' 
Michelle~ rei. e' 22,30 High action. 
14-;00-lnter_a,cti.v · ;_.., , adrenalin · 
15,55 Reac:ror _,;:;./' l ;<:;,uoRockada 
-~·e.'n9 Aria 52 ~ "r&l. · · ' o:Oo InSomnia 
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"SRI-ul nu se uită in 
gura lui verestov" 

de~>ul<at, cum 
logaJI aşa-numita lege Tlcu 
Dumltrescu, In forma actu
ală? 

- ·lnulllă. Legislatia 
României este deficitară 'ia 
multe capitole, in şpecial eco
nomice. Mai rău, această lege 
poate duce la invrăjbirea soci
etă~i romăn99ti intr-un moment 
in care numai de aşa ceva nu 
avem nevoie. Societatea 
românească este obosită, 
sărăcită, ajunsă in mizerie. Mai 
lipsesc doar uciderile fiilor de 
către taţi şi invers, ale fra~lor de 
către fraţi. Vor veni şi acestea 
dacă legea va intra in vigoare 
acum. Dacă vom da dovadă de 
un dram de luciditate, adevărul 
despre Securitate şi colabora
torii săi va fi dezvăluit - si este 
necesar să fie dezvăluH '. doar 
atunci cănd acesta va fi istorie si 
nu motiv de răfuieli. ' 

-'- Lăsând la o parte con
flic;tele sociale, desconspl
rarea colaboratorilor Se
curităJII nu ar insemna o 
scădere a capacltăJi\ de 
apărare a Jărll, având In 
vedere faptul că unii dintre 
foştii colaboratori sunt şi 
actuali? 

Arad. desfăşurată ieri, începând 
cu ora 13,00, preşedintele organi
~i judeţene, Teodor Pătrăuţă. 
a anunţat oficializarea "maliajutui• 
- adică fuziuQe prin absorbţie - cu 
PMR. Partidul Muncitoresc 

- Român adaugă 9.000 de membri 
la zestrea de 110.000 ai PSM
ului. cifră raportată la şedinţa 

ca ~~~~~~~nu vrem 't pe 
răspund . Pot să adaug că supeiVizorii; ci doriin să vedem 
desconspirarea colaboratorilor cum putem să-i ajutăm pentru 
se face de către o minte diabo- a-şi face mai bine meseria in 
lică, interesată in a-i şantaja pe slujba poporului român. 
aceştia in scopul obţinerii de - Este o expresie cam 
infonma~i. Sincer, nu cred că un bombastică, având in vedere 
om nonmal ar putea accepta cu faptul că din comisie face 
inima usoară asa ceva. parte fi Verestoy Attila. 

- Partidul' România Mare - D-1 Verestoy este un tip 
vrea să acceadă la guvernare. violent cu care am avut nişte 
Crede acest partid că este conflicte. Spre lauda celorlalti 
benefică schimbarea stnic- colegi ai mei, nu prea TI bagă in 
turllor de conducere ale SRI seamă. Balul lui Verestoy nu 
după cum bate vAntul Puterii? este că e maghiar. ci că e tot 

- De această dată m-aţi timpul sub influenţa alcoolului. 
intrebat ştiind că voi spune .nul" - Totuşi, este ()rgan de 
Personal, nu cred că se poate control, din partea unei uniuni 
umbla cu atata uşurinţă la struc- etnice. 
tunle unui serviciu de infonmatii. - Ali spus bine, UDMR-ul 
Prin schimbări se pierde conti- este o uniune etnică şi nu văd 
nuitatea, se pierde increderea ce caută la guvernare. Actuala 
in loialitatea conducătorilor SRI putere a acceptat această orga
faţă de România. Din păcate, niza~e teroristă numai pentru a 
cred că va fun~a acel păgu- mai câştiga voturi. Drept 
bos algoritm po!Uic. O spun de unmare, maghiarii s-au radica
această dată ca persoană par- lizat şi tropăie printre nervii 
ticulară. De. ce spun că este un poporului român exacerbând 
sistem păgubos? In medie, 37% ideea federalizării. 
dintre angajaţii SRI-ului sunt - Totuşi, Verestoy Attlia 
tineri care se adapteaza mai este In comisie. Cum poate 
greu. In momentul in care se fac domnia-sa să controleze SRI· 
schimbări. apare deruta. Este ul care se ocupă - să zicem -
extrem de periculos pentru sta- cu anchetarea unor afaceri 
tul român ca aceşti tineri care murdare ale unor firme din 
nu doresc decât să apere Ungaria? 
România să fie dezorientaţi din - SRI-ul nu se uită ln gura 
cauza manevrelor politice. . d-lui Verestoy Attila. Românii îşi 

- Ce faceJI ca st nu se văd de treaba lor si din cănd in 
lntâmple aşa ceva? · când ii mai dau câte un 

- Practic, ln comisia noastră bobârnac peste nas. Nici nu 
nu contează apartenenta .merită aUceva. 
politică. Drept dovadă, suntem SIHIOtl TODOCf' 
numiţi de către SRI .comisia Foto·. ŞTEF .... H'"'"' .. Ş 
noastră". Nu dorim să le dăm "" "' '" 

1 care a 
parafat fuziunea. La şedinţă a 
fost prezentată şi strategia PSM 
de către preşedintele executiv 
Ioan Sasu. Cel mai interesant 
punct din acea strategie este înfi
inţarea unor tribunale economice 
care să judece jaful practicat pe 
scară largă prin procesul de priva
tizare. • Una pe!lle aita. preşedin-

organi ," i 
Pătrăuţă, este de mulţum~ 
de faptul că in martie 2000 va 
putea deplasa la Bucureşti, la 
Conferinţa N~lă. 12 delega~. 
Avănd in•vedere faptul că nonna 
de reprezentare este de 1 la 280 
de membri, 12 delega~ înseamnă 
ceva ... 

S. TODOCfl 

V W A V 

l1/f1)1]f1 ;Ii'11]\ţ11J' t:l\Hlll\111 H ~ H IJil 1, 1] il L'I:W il!jll' fii ;fii 
In cadrul .. Lunii dreptet, ieri, ul UFD, intre orele 9~13. Spre pedepselor pentru orice fel de 

la ora 12,00, UFD-ul arădean a cunoştinţa celor care doresc să infra~une. 
organizat o conferinţă de presă. vină In contact cu specialiştii Fiind considerată o lnfracţi
Preşedintele · organizaţiei UFD-ului, preciZăm că sediul une, discriminarea pozitivă a pro
judeţene, Gelu Roman, ne-a e ;te vizavi de Palatul prietăţii de stat faţă de propri
dezvăluit faptul că există pro- t.dministrativ, la nr. 74, etajul2. etatea privată se vrea înlăturată 
grame PHARE'pentru investitorii • in altă ordine de idei, con- de către UFD. In scurt timp, 
in agricuUură. incepănd eu data cucerea UFD-ului doreşte să UFD-ul va pune la dispoziţia 
de 2 noiembrie, toti cei interesati ajucă amendamente la Codul cetătenilor proiectuL 
pot să ob~nă con.Uitanţă la sed~ <' enal In sensul inăspririi ' S. TODOCfl 

"'1, lll IJ ~~~~ ili .. I S IIIJ J .. " 
ACTUALI~I61JVI~RNARI 

(Urmare din pagina 1 ) afirmaJii tulburătoare. Frigul in casă şi neper-
Oamenll bolnavi nu pot să se trateze. formanJele guvernului, toate nenorocirile 

Spitalele sunt lipsite de fonduri şi pentru cele aduse după 1996, Inclusiv corupJia, se 
mal elementare medicamente, Iar birul de 7"k datoresc presei. Presa să suporte huiduielile~ 
pus pentru asigurările de sănătate este folosit să răspundă. Allnnaţllle făcute la Cluj-Napoca 
de guvern in alte scopuri, fiind o bună parte sunt stupefiante. Huiduit de tineri, de oameni 
blocat de Ministerul de FlnanJe. Unele spitale disperaţi, n taxează derbedei şi puşi să-I sb1ce 
ameninJă cu sistarea activităţii şi b1mlterea bol- Imaginea de Partidul RomAnia Mare. Ba mal 
navllor acasă. Să ==';!mult, aduce in 
nu mal vorbim ţară un trepăduf 
despre aban- american, fost 
donarea unor pro- ambasador al 
grame de sănă- SUA In România, 
tate datorită lipsei care declară 
defonduri. că singurul, 

La ora actuală Constantinescu, 
nu ne putem dacă va Il reales, 
plânge că maga- va fi garantul 
zlnele sunt goale. democraJiel, al 
Toate scursurll' Intrării in NATO fi 
alimentare fi de UE a RomAniei. 
imbrăcămlnte, Tot la Cluj-
chiar aparata) Napoca, acesta 

electro-casnic [:::::::::::::::~::~;;,==,J este numele sunt trimise din ora,ulul, fi nu 
Occident pe plaJa Cluj, cum n ·place 
românească, la preJur! ce depăfesc poslbl· dlornnulul Consta.ntinescu fi UDMR, a afirmat 
lltăJile noastre. Oamenii, copiii mor de foame, că Intelectualitatea este de partea dlornnlel sale 
nu au ce imbrăca, ce mănca pentru că banii nu şi n va susJine. 
ajung, nici cel din salarii, nici cel din şomaj sau Noi cob~rAm tumultos spre prăpastie, 
din tot felul de ajl!loare sociale. peste tot sunt declaratii că vom rămâne tam-

A crescut enorm aparatul birocratic, de la pon intre Oc;cldent şi fosta URSS, că nu vom 
prlmărll la regii, la tot felul de socletăJI care intra in NATO şi in UE. Că nu avem nici o per· 
fun~onează pe spinarea bugetului, unde se şi spectlvă de redresare. a situaţiei, că cele 
dau salarii şi tot felul de sporuri Imense. Tn 60 miliarde dolari promise de dl. Emil 
municipiu, de exemplu, drumurile arată cum Constantinescu in campania electorală au dis
arată, gospodări rea oraşului este dezas· părut ca o băşică de porc umflată şi dată de-a 
tru<iasă, dar salariile :>ers<>nalulul primăriei şi dura, iar preşedintele face declaraJil b1umfa· 
ale socletăJIIor sau rllfllile>r ce Jin de ea sunt liste. 
mari. Un funcJionar je la primărie, pe lângă lnconftlenJă, lipsă de răspundere, tratate 
salariu mai primeşte &-\O sporuri, de vechime, sei:!'ete de trădare a Intereselor naJionale, nu 
de continuitate, de perlculozitate, de inJ&Ieg ce este in capul actualilor guvernanJI?I 
cunoaştere a limbilor străine, de stress etc. Ce vede toată lumea este sărăcia, mizeria şi 

Pe lângă toate acestea, orice problemă care coruptia lnstituJionalizată. In rest foamete, frig, 
depinde de organele centrale sau locale ale lipsă de medicamente, haos, mortalitate ridl
statulul, şi mă refer la toate puterile existente, cală, dezastru economic prin subminarea· 
se rezolvă pe bază de comisioane, să nu le mal economiei naJlonale. Şi cănd te gândeftl că 
spunem şpagă. Ceau,escu a fost asashiat pentru mult mai 

In acest timp, preşedlntehî României face puJln. 

•. ,·. Oricum te uiţ~ · · un ca 
e cel mai ieftin abonament GSM! 
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a se con-
fuzii care au rezultat in urma 
evenimentelor petrecute in Arad 
la data de 06.10.1999, şi care 
au fost speculate de UDMR, 
transformanctu~le intr-o cam
panie murdară impotriva par
tidului nostru, conducerea 
Partidului Romănia Mare, filiala 
judeţeană Arad, doreşte să facă 
unmăroarele P.recizări: 

1. PRM Arad nu a 
zat nici un fel de maanif•ost;aţiea 1 
publică in data de 06.10 . 
chiar preşedintele Lucian Stana 
fiind cel care a convins condu
cerea centrală a partidului că o 
vizită in Arad. in această zi, ar fi 
total inoporiună. 

~- Regretăm unele sloganuri 
care s-au scandat in timpul 
evenimentelor din acea zi, slo
ganuri care nu sunt reprezenta
tive o;i care nu reprezintă gradul 
de cuUură 'iÎ civili~ al arăde
nilor, dar nu uităm că totul a 
pom~ de la provocarea realizată 
de .UDMR. care a impu's pe 
toate căile, inclusiv externe, ţării 
noastre acest fals .Monument al 
Ubertă~i". 

3. Toţi membrii noştri de 
partid, care au participat la 

calitatea lor de i ai 
Aradului, vor beneficia de tot 
sprijinul nostru in cazul_ rn care 
UDMR-ul va obţine acţionarea 
lor in instanţă. Aceşti oameni nu 
au altă vină decât aceea că 
sunt adevăraţi români, că îşi 
iubesc ţara o;i ora~ul o;i. pentru 
acest lucru, PRM, filiala 
judeţeană Arad, anunţă că va 
răspunde cu aceeaşi monedă 
oricui va incerca să 
prigonească llKllAnii in propria 
lor ţară. 

Practica identificărli româ
nilor. cerută acum de UDMR, 
aminteşte de negrul an 1940 
când românii au fost nomin~
lizati pe liste horihyste, unnarea 
fiind cunoscută de toată lumea. 

4. li-vom sfătui pe toţi cei 
pe care UDMR-ul ii va acţiona 
ln judecată să pornească. la 
răndul lor, o a~une in instanţă 
impotriva persoanekH" care i-au 
catalogat ,.huligani", n&Xtre
mifli" şi "valahi impuJIIi" şi 
vom acorda, prin membrii noştri 
de partid. consultanţă juridică 
gratuită in acest caz. 

WCIAN 
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Intr-un comunicat de presă, 
ministrul industriei si Comertului, 
Radu Berceanu, eXplică principi· 
ile care au stat la baza majorării 
preţului energiei electrice. Cităm: 
,aşa cum am arătat incă de la 
incepu'.ul mandatului, politica de 
preţuri la energia electrică s-a 
bazat pe două principii: a) 
scăderea permanentă a preţului 
mediu general (consumatori 
industriali şi consumatori casnici) 
printr-o politică consecventă de 
eliminare a costurilor nejustifi
cate şi a pierderilor in interiorul 
CONEL, in valo.ri comparabile 
(USD); b) eliminarea subven~ilor 
incrucişate intre consumatorii 
industriali şi consumatorii eas-

nici, precum şi intre energia 
electrică şi energia termică.' 

După ce sunt prezentate cal
cule peste calcule, dl. ministru 
arată că de vreo trei ani, în dolari 
a scăzut cu 20% preţul mediu al 
energiei electrice. Dar, in lei, din 
cauză că peste această scădere 
in preţuri comparabile s-a supra
pus devalorizarea leului, preţul 
mediu al energi8i electrice a 
crescut cu 66%. 

·Şi, atunci, care-i fericirea?
Ne linişteşte mai departe tot 
comunicatul (scris cu ..A • mare 
de tipar): .!N PREZENT, TOATE 
PRETURILE LA ENERGIA 
ELECTRICĂ SUNT CORECT 
AŞEZATE, NEMAIEXISTÂND 

NICI UN FEL DE SUBVENTII." 
Astfel, viitoarele ajustări 'ale 
preţurilor la eQergia electrică vor 
avea o amploare mutt mai mică, 
ele fiind determinate numai de 
factori cuantificabili: preturile 
mondiale la ~ţei şi gaze (parţial), 
cursul leu • dolar (parţial) şl 
structura producţiei şi a' con
sumului de energie electrică in 
România. 

Ba, mai mult, prin toate 
acestea, Ministerul Industriei şi 
Comerţului şi Guvernul Româ
niei nu vor mai interveni in modi
ficările viitoare ale pretului la 
energia electrică in România. 

.4dică, dacă e de înjurat 
cineva d~ acum incolo că s-a 

scumpit curentul, in nici un caz 
nu Guvernul trebuie să fie 
.obiectul", ci preţurile mondiale 
(parţial înjurături) şi cursul leu • 
dolar (să zicem 50% + 1 injură
tură). 

Oricum, după ce a năuci! 
popula~a cu majorările din anii 
trecuţi, dl. ministru Radu 
Berceanu incheie "cu scuze 
pentru insistenţe de a duce 
până la capăt o politică de refor
mă cuprinsă in Programul de 
Guvernare votat în Parlament." 

In comunicat nu se mai arată 
care capăt. Poate cel al răbdării 
popula~ei ... 

HICOI.fiE OP~fiH 

CERŞETORUL NOSTRU 
CEL DE TOATE ZILELE 
~: .. &-te lll4t ~ 44 eUu 

tUeat 44 fPeC.tf4tt" {'7i4«4- "Â't.t4~) 
că eşti un vas al dragostei fi 
milei lui Dumnezeu. 

·,Politia a anihilat două filiere le i~a1icanta ,ile ,;utoturisme: 
DE LA POLIJIE, PE SCURT 

Nu de mult m~a fost dat să 
vlid pe cineva ţinând în mănă o 
bucată de carton pe care se~ 
neîngrijit: .,SUNT GATA SA 
MUNCESC PENTRU MÂN· 
CARE". Am stat şi m-am intre
bat care este povestea ade
vărată a omului din ·spatele 
cartonului fi a feţei lui 
obosite? Probabil că mintea i-a 
fost dereglată din cauza tranzi· 
ţiei. Poate că a avut o nevastă 
ce 1-a părăsit sau a murit. 
Poate căndva se mişca în sfere 
inalte, era educat, conducea o 
mafină, era stimat de colegii 
săi. Acum insă, el stă jos, 
lângă drum, ţinănd in mănă un 
carton şi lăsând să se înţe· 
leagă că este singur pe lume şi 
la nimeni nu-i pasă. 

Fără îndoială, avem in faţă 
un om in nevoie. In dreptul 

Este imposibil să dăm timp 
'i bani fără să ne dăruim pe 
noi înşine, Altfel vom sfârşi cu 
buzunarele !fi sufletele goale. 
Oamenii zgârciţi, egoiştl, sunt 
ca piatra de tari, inima lor este 
atât de strânsă incât nimic nu 
intră 'i nimic nu iese. Ei sunt 
ca nişte roţi care scărţâie, eri· 
ticănd muH şi incurajând puţin. 
Mai mult, ei trec indărătnici 
prin viaţă, iar gindurile lor 
enervează pe toată lumea, 'i 
pe ei in,hji. Ace,ti indivizi se 
blochează în propriile lor pie
dici 'i funcţionează ca un 
motor gripat. Având grijă tot 
timpul de ei inşişi, nu-şi pot da 
seama de ce sunt atât de 
legaţi. A~ ajuta pe a~ii este un 
lucru străin pentru e•. dacă nu 
.se potriveşte cu programul lor. 

In urma măsurilor specifice 
intreprlnse, pollţl,til arădenl au 
reu,lt Identificarea a două fi· 
llere de traflcanţl de autoturis
me: una ce se ocupa cu auto
turismele de provunle"'ă autol>
tonli şi una eu maşini de lux. 

• In primul caz sunt implicati 
Papp lstvan-Tama,, 16 ani, din 
Arad, fără ocupatie si 
antecedente penale, 'Gttgor 
Dorel Cosmln, 21 ani, din locali
tatea Şandra, judeţul Timiş, 
Barany Florin, 21 ani, din Biled, 
judeţul Timiş, cunoscut cu 
antecedente penale, Mallţa Nelu
VIorel, 26 ani, Gărdurarlu lullan 
Cristian, 22 ani, vulcanizator 
auto şi Cozma ValenUn-Daelan, 
23 ani, taximetrist particular, toţi 
trei din Arad, fără antecedente 
penale. 

ciliu si au fosl dati în unnărire, iar 
ceila~ sunt cerc8taţi în stare de 
libertate. 

• Poliţia n cercetează In stare 
de arest preventiv pe Clomohac 
Ioan VIrgil, 28 ani, din Bragadiru, 
judeţul Ilfov, fără ocupa~e. dar 
cunoscut cu antecedente penale 
şi pe Grtgore Alexandru, 25 ani, 
din Bucureşti. Cei doi s-au făcut 
stăpâni, fără drept, pe autoturis
mul marca Mercedes cu numărul 
de înmatriculare AX-565-MB, în 
valoare de 27.000 OM, aflăm de 
la Biroul de presă aii.J.P; Arad. 

DfiHfl l.fiSC 

• In urma măsurilor speci
fice întreprinse de poliţiştii 
arădeni, au fost indentificati si 
incarce.,.ţi Banc Ciprian.' 2'1 
ani, din Arad, care are de exe
cutat un mandat de 3 ani 
închisoare pentru furt şi 

Bumbu Ludovica, 48 ani, din 
Alba Iulia, care are de execu
tat un mandat de 4 ani, pentru 
înşelăciune .. 

• Cu ocazia unei actiuni 
efectuate pe linia depisiării 
copiilor străzii de poliţişti 
împreună cu angajaţi de la 
centrul de Primire Minori, au 
fost depista~ Covaei Elvia, 1 O · 
ani, Covaei Alexandra, 11 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI 
' '• CONTABILILOR AUTORIZA TI DIN ROMANIA 

Filiala Judeţului Ărad 
--'ţ-ii. 

1.ln- de 26.10.1999, ora 2. Cu privire la cursul pre· 
15,00, se va organiza In sala ,iuliu v~zut ini~al a se desf~şura în 
Maniu' a Universitatii .Aurel Arad in perioada 25-29 octombrie 
Vlaicu' din Arad, 8-<lui'Revolutiei a:c., cu tema ,Standardele inter
nr. 81, intrunirea membriior naţionale de contabilitate • stan
C.E.C.C.A.R.· Filiala Arad. Cu dardele româneşti de contabili
această - se vor prezenta şi tate" susţinut de o;pecialişti români 
dezbate problemele referitoare la pregătiti prin proiectul cu asistentă 
aplicarea Legii 130/1999 modifi· olandeZă şi finanţare PHARE, Se 
cală şi completată prin Ordonanţa reprogramează pentru perioada 

ani, ambii din Vladimirescu şi acestui om am deschis geamul 
Faur Ştefan • Dumitru, 8 ani, maşinii şi i-am întins ceva ... 

. din Arad. Apoi am mers mai departe. 
Minerii au fost incredintati In timp ce mă îndepărtam 

părinţilor, care au fost imi ştergeam lacrima de pe 
sancţionaţi conform Legii obraz, gândindu-mă că 
61/19991 cu căte 40.000 lei. povestea acestui om este 

e Este cercetat in stare de povestea 'fiecăruia. El are 
libertate, Gaiţă Mihai, 35 ani, nevoie de mine, de tine, el este 
din Lucavuţa, judeţul Caraş- aproapele meu. Aproapele 
Severin, fără forme legale in nostru are nevoie de dăruirea 
Felnac, care nu şi-a achitat noastră. Dăruieşte-te. Ce lucru 

profund! Dăru!eşte-te. Atunci 
pensia de întreţinere pentru nu va mai conta cât păstrezi şi 
copilul său minor. căt dai. De prea multe ori ne 

e Tot in stare de libertate ingrijorăm cu ce rămânem noi._, 
este cercetată şi Stana Dacă ne dăruim mai întăi pe 
Valeria, 29 ani, din Nădab, noi înşine, aceasta nu va mai 
care in calitate de vânzătoare părea aşa de important 
la S.C. C.ONAR IMPEX SRL, Dăruieşte-te fără a te 
a vândut băuturi alcoolice cu aştepta să primeşti şi vei fi răs· 
lipsă la măsurătoare. plătit cu siguranţa liniştitoare 

--~=~!ii 
Plăţile compensatorii, găse~ 

niţa guveman~lor, găselniţă care 
în opinia muttora reprezintă .bani 
pentru nemuncli", intărzie lună de 
lună să ajungă în buzunarele celor 
,.ieşili cu ordonanţa'. 

renţi pe septembrie. Şi nu sunt 
unu-doi, ci 3314 persoane din tot 
judeţul Arad. Suma necesară pen
tru aceştia se ridică la 5,7 miiarde 
de lei. 

Vindecarea sigură pentru 
această impietrire a inimii este 
ee spune Sf. Apostol Pavel: 
nEste mai ferice să dai decât 
să primeşti" (Faptele Apos
tolilor 20:35). Ne eliberăm de 
lanţurile acestei lumi 'i ne 
inălţăm către ceruri atunci 
cănd dliruim, nu doar timpul fi 
banii noştri, ci ne dăruim fi pe 
noiin,ine .. 

Cre,tinii se gindesc de 
multe ori: "Cât să dăruiesc?" 
Dacă ne-am dărui mai intâi pe 
noi in,ine, această intrebare 
nu ar mai fi atăt de complicată. 

Socoteşte pierdută ziua in 
care nu ai făcut nimic pentru 
cei din jur. 

TIMOTEI DfiHIEL 

Cei şase. In perioada iunie c 
octombrie a.c., au sustras cu chei 
potrivite, prin spargerea geamului 
sau contact direct, de pe raza 
municipiului Arad, nu mai puţin de 
10 autoturisme Dacia. Parte din 
ele au fost dezmembrate şi va
lorificata, iar celelalte au fost 
ascunse pe raza municipiului 
Arad şi pe raza localităţii Şandra 
din judeţul Timiş. Cinci din auto
turismale ~ale mai sus au 
fost recuperate şi predate 
aparţinătorilor, iar trei au fost 
găsite dezmembrate. 

de Urgenţ~ a Guvernului nr. 1.0 noiembrie 1999. 
13611999, privind unele măsuri de • Inscrierile se fac la sediul fi. 

· Până mai zilele trecute, încă 
mai erau oameni ~ nu au luat 
banii nici pentru lunile iunie, iulie şi 
august. Acum, s-a terminat, se 
pare, cu restanţele din vară. Dar 
disponibilizaţii aşteaptă (şi pe 
bună dreptate, că doar suntem. pe 
sfârşnul lui octombrie) banii afe. 

Dl. Ştefan Pascu, directorul 
executiv al Age~ei judeţene de 
ocupare ~i formare profesională, 
ne-a declarat: ,Verbal, Bucureştiul 
ne-a informat că, spre finele lunii 
Tn curs, va vira banii.' Dacă se ~ 
proceda la fel ca în lunile trecute, 
înseamnă că prin 26-30 octombrie 
ajung banii la Trezorerie, pup~ 

vreo două-trei zile îi primeşte 
CEC-ul, care are, prin lege, timp 
de cinci zile să întocmească 
tabelele şi după ce începe virarea 
banilor către ,dlsponibilizaţi' mai 
trece o vreme pănă va primi toatii 
lumea, mai ales dacă nu vin gră- ·' 
madă~nii! . ' _ _.,.,-.,:,;pc-

Minorul Papp lstvan este· 
cercetat in stare de arest preven
tiv, Gligor Cosmin şi Barany 
Florin, sunt dispăruţi de la domi-

protecţie a persoanelor încadrate lialei din Arad, 8-<lul Dragaina, nr. 
în muncă. La dezbateri participă 22-24. La cursuri pot participa 
specialişti din cadrul Direcţiei• numai experţii contabili şi contabifii 
Generale de Muncă şi Protecţie autorizaţi înscri~i în Tabloul 
Socială Arad. Corpului. 

Iar toale astaa se în1âmplă In 
cond~iile în care judeţul Arad a 
vira! la ,centru' pasle 11,5 miliarde 
de lei. 

HICOI.fiE OPREfiH 

Lista solicitanţilor de credit din judeţul Arad, care urmează să se 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE ADRESA 
SOLICITANTULUI Municipiul Arad 
Ababei Cristian Dumitru Aurel Vlaicu 
Ana Ştefan Laurenţiu Aleea Tomis 5 · 
Andreiş Mariana Micălaca 
Andruhovici Sergiu 6 Vânătcri 
AsatteiCorina · Baladei4 
Bajura Ioan Auielian Simfoniei T 
Bajura Ioan Aurelian Simfoniei 7 
8arz Petru . Ştefan cel Mare 
Bejina~iana C. Aurel Vlaicu 
Bl!lju~ Corina Ana Constituţiei 56 
Belea Ioan ·, . Eftimie Murgu 18 
Biea Uliana Mihaela Mircea Vodă 20 
Blnder Linda C. Romanilor 45-49 
Bocz Dan Lucian . Miron Costin 16 
Buca Alexandra Eleonora Haţeg 5 
Buma Geo<geta Mirela Aurel Vlaicu 
But Maria Ghioceilor 34 

· Cadar Aurica Postavului 2 
Căpăţană Sebastian Pelrişor Sighişoara 3 
Chelu Mirela Uvia Lăstunului 

., Chelu Mirela Uvia Lăstunului 

Chintoan V;oontin Nioolae Decebal25 
Chinloan Valentin Nicolae Decebal25 
Chintoan Valentin Nicolae Decebal25 
Ciachir Adrian Petru Aleea Ulise 4 
Coiov Loredane C8melia Predeal 9 
Coldea Mihaela Mma Porumbiţei 45 
Comea Ioan Gabriel - Deleanu 37 

_./ ' 

prezinte la B.C.R. pentru obţinerea certificatului de solvabilitate 
Curticean Monica Hortensia Poetului 
Diaconescu Bogdan Alexandru Georghe Magheru 
Dri!goi Ioan Avrig 
Drecin Marius Gheooghe ,. Poetulul40 
Dumitrache Paul Badea Cirţan 26 
Faur Aurelia Vasile Gokf!Ş 18 
Filimon Mircea ... , , . Aleea Saturn 2 
Florea Vugil . Pionierilor 56 
Floroiu Dan Răzvan 14 
Fulge Pavel Rediana Maria Ulise 4 
Galea Mirtea Claud'll , . 8-<lul ReiiO!tJiiei 25 
Gherban Alin l.aurerJiiu lalom~ei 4 
Goia Uvia Adela Simion Popa 4 : 
Hamza Ludovic Guttenbrum 5860 
Hiticas Daciana Gina Mioriţei 7 
Hiticas Ionel Mioriţei 7 
lantoc V!Orel · Comunarzilor 7/9 
lliescu Maria Sorina , · · · Predeai4A 

. lovin Codrin 
Jinga!J'!Orel 
Kantor Tiberiu . ~,· . 

Kara Robert Ştefan 
Leuca Octavian Petru 
Lase Darian Marcel 
Lucaci Sebastian 
Man Honoriu 
Manea Daniela Salia 
Mine! Eugenia Sorina 
Mircea Ioan Tagaduan .,; 
Molnar Ştefan Gabriel 
M~u Gabriel Nicolae_ 

aujulul214 
Crasna 36 
Alba Iulia 2 
Vladimirescu 37 
Aleea Hipocrat 2 
Caius Iacob 20 
Aurel Vlaicu 206 
Predeal16 
Aurel Vlaicu 
Trtulescu 
Libertăţii 11 

.Grigorescu1-3 

..... 
: :; 

Muntean Daniela Claudia 
Năd~şen lufius 
Nernoianu Tftl , •. ,_.~ " ~ -'."ltc· 

Palincaş Maria Mureşen 
Pandek Mihaela 
Pandek Mihaela 
Peii Gyongyi 
Petrişor Dan Petrică 
Piroo Marioara Adriana 
Pirv Dorin Caludiu 
Pop Cricrina Mirela 
Pop Marcel Crăciun . 
Popa Sorin Marius 
Puşcaru Lau~ 
Radu Corina Diana 
Rus Augustin Petru 
Schlesinger Adrian 
Scriban Corina 
Şetb Loredana Delia 
Şerban Ovid'IU 
Sereş Zina Margareta · 
Simolov Angelica 
Sinkovicz Pallill · ''' h ;
Ştiuca Sorin Florian 
Sţolerduc Sorin . 
SzaboPetru 
T~nasă Vasile 
Timiş Laura 
Tociu Constantin Leoo 

' _Tomoioagă Ion Ştefan 
Undis Bruno 
Ususan Adriana Ofelia 

. ' 

Haţeg 5 . Voţelar Ioan . Scărişoarei 24 
Ardealului 10 Zlmermann Andrei Ioan Molidului 34 
Vladinirescu SCE LOCALITĂŢILE JUDEŢULUI 
23A Pantea Ioan Eugen Aldeşti 126 :-• 

Calea Lipovei SC. A Bak Marius Cristian Aluniş 149 
Calea l.ipovei se. A Maxim Adriana Marinela Aluniş 269 
Godeanu 4 Mirescu Vasile Buhani 73 
Oujului Schitea Ioan Căiugăreni 34 
Dr. Ioan Suciu Buca Anghel Cruceni 209 
P-ţa Mihai VIteazul Miloş Cosmlna Elena Felnac 743 . \. · 
Alba Iulia 26 Cişmaş Elena Gurba 170 
C. Romanilor 45-49 Mititi Ioan Dore1 . ' . Horia 130 
A Gutlenbrum 125 Paven Vasile Călin Horia 327 

Aurel Vlaicu 
Calea Tltllişorii 167. 
Mihai Eminescu 16 
Paris 1 
Prutului 13 . ' 
Poetului 
Postavului 5 · " 

Caius Iacob 17 
Mioriţel3 

Predeal? 
Poetului 61B 
Calea Romanilor 16 

, 8-<lul Revol~l26-38 
Mioriţai 31 . , 

. Aurel Vlaicu .. > • ~ 

Ubertăţii 11 
Crasna 21-23 

. ' 

Dumitrescu Sorin Co-lii• lneu str. Mureşulul7 
llionl Daniel .. Upova str. Matei Corvin 
Bicski Tibor · Pecica 439 
CheYereşen Constantin-., Pecica ~ 

~ Ardelean Otilia Călina Răpsig 373 . 
'Bonchiş Marian Gabriel Şeitin str. 1 Decembrie 71f 
Suci Daniel Şicula 442 
Bogateanu Elena Sănleani 194 B 
Faur Voichiţa l.enu\8 .· Sănleani 85 D 
pinescu Răzvan Tumu 346 
ltirciu Iosif · Vinga 370 
Şiclovan Petru Zăd~reni 100 
Lupo Nicoleta Maria ·' Zărand 517 
Fozedean Dorel Zimandul Nou 405 

Obs.: Persoanele nominalizate mai sus vor 
aştepta invitaţia scrisă a BCR Arad, care le va 
comunica si documentatia cu care solicitantul se va 

,prezenta la bancă in vederea ob~nerii certificatului 
de solvabilitate. · · 
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una are 
trei sate aparţinătoare -
Frumuşeni, Tlsa Nouă şi 
Alunis. Suprafata arabilă a 
acesior locaiităti este de 
. 2.761 hectare. E tiJT]pul ară

. turilor de toamnă şi al 
însămânţărilor cu păiaase. 
Dl. Radu lmre, inspector la 
Camera Agricolă Fântânele, 
ne-a prezentat stadiul 

• lucrărilor efectuate pe cele 
2.761 hectare de pământ. e 
Au fast arate 900 hectare si 

~f' însământa.te 670. • s-a 
'·· . mers pe ci.lltură ·de grâu -

i· • 400 hectare, 'orz - 250 

l . . c'.:;.c. hectare şi orzoaică de toam: 
• ·. nă - 20 hectare. • Chiar 

L~:':, ·· ,. dacă timpul a fost prielnic 
ţ . ,__, 

pentru -arat şi semănat, 
1 lucrările întârzia din cauza· 

f. ,'- ,.__ lip1 s~i d1e badni. es::',.udpietordrituăt 
ZI e 1n reg1 e mun.... a 

,,.,.~ • ·penurie! de motorină. e Dacâ i ,_ .· 
' . 
!:~-

i~. 
,.~-~~~ 

! 
·i'. •.. ~ 

"<'"·' 

s-ar fi muncit iri flux continuu 
ar fi fost semănate cel p1iţln 
1.000 hectare. 

Pe Faza tocalitătii există 
cinci asociaţii agricole care 
,încep· să, se desfiinţeze din 

,. ;" cauză că nu .,mat au fon-
., duri.~ Doar la SC Agricola 

.r·-. -~""' . '· . 

FM Alunis sunt do!~ri mai 
·bune. Asociaţiile sunt pe cale 
de dispariţie pentru că 

.nimeni nu te cumpărA pro· 
dusele." Lipsa unor con
tracte. ferme cu partener~ de 
afaceri afectează existenţa 
a.sociaţilor. Ciclul de pro
ducţie nu &8 poate relua, ro 
condiţiile In care plata p(o
duselor se face la şapte-opt 
luni de la livrare ... 
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După 1962, cănd s-a incheiat 
deposedarea ţăranilor de pământ, 
de animale şi de utilaje agricole, 
concentrarea acestor bunuti a 
condus la infiinţarea CAP-uri lor. 
Sub presiunea tancurilor sovietice, 
in România s-a schimbat atât 
natura proprietăţii cât şi modul 
acesteia de exploatare: In tocul 
proprietăţii private s-a impus pro
prietatea co!hoznică (CAP-ul), iar 
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brie 1969 o avere comunâ destul 
de consistentă: eate un CAP, 
dotat cu majoritatea ulilitătiior 
necesare, inclusiv cu un· pctd de 
maşioi şi utilaje agricole (SMA). 
Nu comentăm calitatea dotlirilor şi 
nici productivitatea muncii prestate 
(mei oles dacă avem in vedera ~ 
.!ertarea• anuală de datorii a aces

. tor unităţi), dar nu putem trece cu 
vederea. investiţiile făcute m sec-

V 

. Asffel, ţărann ronlăni au aUut 
in capcana ideologică a posesiuni 
private, fără a ~ne cont de modul 
exploatării acesteia. S-au trezit 
fiecare cu povara propriei propri
etăţi (scuza~ pteonasmut), uitlind 
că toată Europa încearcă să 
impună o exp!oataţie cocperatistă 
(ce nu denaturează pmprietalea), 
dar care se face pe suprafete cât 
ma~ intinse şi astfel se pune iA 

~It~:!:· ::,12~i-.·::?~~~§tt{!lţ~~~!~~~l~~~~ii.f!~âiJ;\~4~"7:~-
exploatarea a.cesteia &a făcea in torul ii"iga~ilor şi nici incadrarea acord cu nivâlul tehnidi mondiate. 
devălmăşia. Dupll două mii da CAP-urilor 'i SMA-urilor cu spe- · Ei bine, ţăranil·romănr s-au 
ani, ideologii. merxiştl • speriaţi de ela li şti: Ingineri şi tehnicieni ,răscutar impotriva CAP-urilor: au 
concentrarea propriata~i funciare- agronomi seu zootehnfei, medici dărâma! grajduri Şi sedii, turnuri 
redescopereau ·proprietatea Iri- ·veterinari sau ingineri mecanici... de apă şi sisteme de Irigatii, 
bată, unde munca şi averea erau R4scoALA • · depozîte de. cereale şi sectoare 
a1itbute comune. Şi de aici, comu- ; In prim~vara anului 1990 em zootehnice, şi-au Tmpărţit ant-
nlsmut ... Deoarece fO<ţa pumnului maleie Şi trnlajele agricole etc. 
s-a manifestat cu mult Inaintea asistat, pfl)babil, la ultima răscoală A fost vorba despre o re-
lnscrisutul notarial, concentrar1111 ţărănească a secolului XX. Nu tr!". voluţle?•Nul A fost vorba despre o 
exagerată 'a proprietăţii a fost buie să ne mire faptul' că aileastă râ!jcoală !mpoll1va intereselor ete-
nivelată la modul cel mai "egali· răscoală s-a produs tocmai de noi, mentare ale comunită~i să~. O 
tarist cu putinţă de r_evoluţia In România, deoare'<l' şi ultima ravolutie,' -orice s-a. r ~·ne • pra-

. .mineriadă' europeimă făcuse ..,... 
bolşevică a anului 1917. De atunci .detlciuiJui Emil Zola in .Genninaf• supune trecerea Intr-o etapă 
'' pânâ in 1947, intreaga jumătate superioară de bunăstare. Numai 
răsărlteană a .Europei avea să - lucrare de referinţă, scrisă In .Că, astăzi, taranii români conştien-· 
cunoască,cea mai cumpiHa răs- .. aecod~,:;'.':!;j·nlsco8tet dtri'1990 .. ,tizează cai se poate de dureros 
turnare in ceea ce.inaeam!ll' pro. ; făcută sub presiunea unor lde- 'travaliul agricol fără nici o eficienţi 
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.-
18t - i~naţi de alţii - impotriva 
proprietăţii. Bine au făcut! Dar 
s-au răsculat Şi impotriva modului 
de exploatare Şi au făcut cât se 
poate de rău: au dărâma! fel de fel 
de utiiHa~ comune Şi au. ajuns ta 
grapă şi la phigul tras de boi. 
Eficacitatea gestului? Doar 
reaşezarea productivităţii la nivelul 
inceputului de secol ... 

LOVITURA DE GRATIE 
Deoarece Revolu~a Românâ 

n-a fost unnata de ghilotină, cei 
care n-au murit de .glonţul ano
nim· s-au transformat in profitori 
contemporani: preşedinţii de CAP
uri au devenit iniţiatorii noil~r 
Asociaţii agricole sau. în cel mei 
ră!J caz, .bu11ii de gură• s-au 
impus Tn faţa consătenilor şi au 
infiinţat Asocia~i cu personalitate 
juridică. Ţăranii,.ln 6psă acută de 
utilaje specifice, s-au inregimentat 
cu tot cu pământ in aceste 
,.Asociaţii", lăsând toată coor
donarea acestora pe mane celor 
care s-au căţărat pe scaunul 
decizional... Toate bune şi fru
moase, numai că, dupâ 1996, au 
unnat câţiva ano proşti (din punct. 
de vedere agricol), dar cu o 
dpbândă bună. Aşa stând 

lucrurile, Asociaţiile au cootractat 
Imprumuturi bancare pentru infi
i~rea cutturilor, dar ri-au re~ 
să obtina profitul necesar pentru . · 
return'area creditelor. Cu ce au 
,9irat? Evident,. cu activete 
Asociaţiilor. Creditul rămâne, 
dobânda creşte, iar deflc~ul,.se: 
lnmu~eşte ... 

Acum, băncile (credttoare) 
caută să execute deb~orii. Cine 
sunt cel. care pierd? Nimeni alţii 
decât ţărann, care nu cunosc sub
tilităţile fiscale. Ei ştiu doar un sin
gur lucru: au d·atoria să 
muncească pămăntul. Chiar şi in 
pierdere ... Aşa se intămplă că vin 
executorii judecătoreşti, care scot 
la licitaţie averea tuturor. fără a. 
face nici o Adunarea popuianl: 
dispar activele, dispar proiectele 
electorale, dar liderii care s-au 
îmburghez~ pe .seama .proştilor" 
ridică din umeri: .Nu ne ajuti 
nimeni!". Asta ne detennină să 
credem câ tăranii români n-au 
participat la Revoluţia urb;lnâ din 
decembrie 1989, dar au fost 
Indemnati să facă ultime răscoalll 
a miteniulut: cea din 1990... · · 
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· pr1etatea privata, . : ologii de ocazie • 8 avut tn vedere economică: cu~lvll un hectar de 
. Dincolo de aceste neQr$ptliţl·· punerea In ·acord a sArăctel. grâu cu aproximativ trei milioane 
reparate parţial In România prin mul~mtlor rurale cu dori~ .mei-..•. de lei şi obţin, pe recottl!, sub ~ r'" .• , .,. . itJa. . • ".. .... ~ . ii; î't;; 
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. Aparat de distribuţie 

ingră,ăminte TORNADQ ~:·*·•""· 
;:ţ,-_. ' • •• . • . ·- . • . .~ --.• 
t~, Ne "_ce pliicere sil viS anunţifm. cii pentrU tmaf'ln//e -rlco/e · .~.: 

.•. ··produse de VOGEL&NOOT avem o finanţare 'oarte.(:>unii. 
VARIANTE DE FINANI.ABE: ~van• 30%;.,,. .·· ,· .. · ; )' . ·'. 
• Pleta la 8 tun! firi dobÎndi; · · ~"· · · ·" ... " .. ,<$-;r,r 
:III B~!~,~.,"!~Lcl~b~,nd~·.fll!i s,~, tAri. garanţii bancare·'": •• 

-·t l 

'·.--,.,\ .. 
Semănătoare de :c<' ., 

. . . '. . ~- ...... ';- -· ~ 
· · Dăioase lsa~: ·;,,.:. ; 

' f'luguri normale FARMER · 
·: cf:,,,;..;<'· z.atr\.piţe ,,. :· .. .. ._ 

Tran$umenţa a adus cele moment, in aceaştt zona, Dorm au toc de preci!P8ţll cere cer .pro-
700 de oi ale lui Văideanu 1n cămp, alături de oi, invetlţi in ducătorilor să ţină la preţ .• Dacă 
Gheorghe, din Novaci, judeţul cojoace. Mănânoă ce dau oile; nu faci ce-ţi cere a Tn lllara să 
Gorj, taman pe câmpurile dintre brânză şi came. te fi bată.' Lâna o vând "pe nim~ 
Frumuşeni şi Flntânete. Cinci teme, pentro ciobani ş1 timpul ·ca·. Dacâ aduni cât investeşte 
ciobani au venM cu tunna peste şi oamenii sunt nll: .nu mai - Intr-<> oale Şi socoteşte profitul 
păduri, peste cămpuri Şi au pa[- să ne vadă Fiec8re zice către- .mat că nu rămAi cu mare 
curs su\eie de kilometri In trei cem pasle pământul lui. PAnă lucru.' Kilogramul de lână se 
săptămâni. . acum pădurile erau refugiul vinde ,ieftin: 5.~.000 lei. CAl o 

.C.iobilnHul, val de mama· nostru. s..a zis fi cu ele: · bere. Statut nu mai ara interes să 
Iuti Patimă, asta astat•- ne o;pu- Ca să aibă sigura~ -- colecteze Jana. ·RemaFCa unuia 
nea unul dintre ciobani. .Ne-am 81 fi dispuşi să plăteaScă pen- dintre ciobani este un adevar trist 
învăţat cu oile, ~:-. dragi. Ne 1 care-facu ă · · pe care nimeni nu-! poate contes-
chinuim ·~ ele că aflu' nici ta ~ era mi -bit pe ta: .fAna noastrA o milnllncă 
P"\'0::•• nu se c."h!uie 8f8. • · vremea lui Caeu~ _ zic cio- moiHte. ti ""! cumpărăm ~e 

Cioba1111 au pornit Tn căutarea b .. 
8

_ d fa de cauciuc din străin-
unui Joc de iernat Şi au trotarat să anu. •anza o au a ce· 
rămână, cel puJI~. pentru fel 

. NU JIERGE CU PRĂ.JI'flJRA, FACEM PÂINE 
.. ~ozalia Hajdu a lucrat la Nu de mu~. a 11chidat ABC-ul-şi Intr-un cuptor ţărănesc, cu· 
·Laboratorul de patiserie dlr:e _nu se mai ocupă nici de comuri, lemne. Re1eta es.te proprie, 
.2:-erind. Odata cu desfiinţarea nici de prăjituri. Din cauza noilor ~nHa .de la mama". Afac8-· 
acestuia, a fost nevoită să se legi: .trebuia licenţă pentru rea cu paine s·a dov.edit a n 
descurce· pe cont propriu. Ca fiecare sortlment. O singurA rentabila. Brutăreesa coace carF 

. , .atara. şt-a deschis un AB.C unde licenţă costi un miliOn de lei. tită~ mici de pâine pentru câ • 
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...... & comercializa şi comuri ţi!nlneşti Nu mat e rentabil". li ramane timp şi pentru munca 
cu cacao, rahet ji gem, făcute . Rozalia Hajdu s-a reprofilat. de bază din gospodărie: agriQJI- ,,, 
chiar de ea. Când avea solicltll~. Face pâine. Zilnic coace 40-50 tura, 
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CULTURA .. 

VOM MERGE PÂNilA TRIBUNALUL DE lA HAGA! .. 
'' afirmă AUREL CORNEA, li.derul national al Federatiei Sindicatului Li~rdin invătământ 

Zilele· trecute O<aŞUI nostru a · 
fost vizitat de către rlderul national 
al Federaţiei Sindicatului LiiJ<ir din 
lnvăţământ, profesorul Aural 
Cbmaa.· 

Deşi cu un program foarte 
incărcat el a avut amabilitatea să 
ne ac::orde un interviu în exdusivi
tate. 

- DupA cum sa ştia, aţi 
acţionat in justiţie Guvernul 
României pentru nerespectarea · 
protocolului semnat in 16 ia
nuarie '99. Care a-fost reacţia 
ministrului Educa~ai Na~onale, 
Andrei Marga la acest protest 
agresiv al F.S.L.I.? · 

- fleacţia d·lui Marga a fost 
promptă - săptămâna trecută a 
avut loc deja o' întâlnire între 
reprezentanţii M.E.N. (Ministerul 
Educaţiei Naţionale) şi Biroul 
Sindicatului Liber din lnvătământ 
Tn cadrul acestei intrevederi am 
reuş~ să-i expunem problemele 
cu care se ccnfruntă şcolile şi 
dascăiH. . 

- Aţi solicitat Tngheţar_ea 
salariilor guvernanţilor şi 
preşedintelui României până la 
soluţionarea problemelor din 
lnvăţământ? 

. ·Dai Pentru că. Legea nr. 154 
a fost aplicata preferenţial. dis
criminatoriu chia~ De exemplu, ln 
luna septembrie a anului trecut In 
timp ce nouă ni se luau 100 de 
miliarde, Parlamentul, Preşe
den~a şi .Administraţia centrata: 
Şi-a suplimenta! fondurile! 

:. Fon!ful de susţinara al 
lnvlţământului are, prin norme 

metodologice şi lege, rolul da 
sus~nere a dotării din unită~le 
tcolare fi nu de finanţare a 
salariilor cadrelor didactice ... 
Totuşi Guvernul 1-a dirijat spre 
salaria~ ... Cum comentaţi "aceot 
lucru? · · · 

-_Intr-adevăr 8f8 este, dar din 
căle am inţeles anul acesta este o 
exceptie. Cu toate aceste 320 de 
miliarde, sunt destul de sceptic ca 
salan1te vcx fi încasate integral. 

- Am auzit că in unei& 
judeţe au inceput grave spon
time ale profesorilor ti invăţăto
rllor. Dacă este. adevărat acest 
lucru vă rog să-mi spuneJI UAda 
anume'? 

- Este adevărat. ·Au Inceput 
greve ale cadrelordidaclice dar 
care 'nu au durat mai mult de 
două zile. Este vorba de Bacău, 
lalomila. Buzău, Maramureş ... 

- Cum a~ caracteriza starea, 
actuală din fnvAţământul româ
nesc? 

- Foarte proastă! Datorită 
Salarizării defectuoase, profesorii 
nu mai sunt motivaţi să-şi facă 
treaba, lipsa banilor, gravele ş.a. 
vor avea consecinţe negative 
asupra invăţămăntului românesc. 

- CAt de departe sunteţi 
hotărât să merge~ dacă va~ 11 

.In continuare lgnorâţl de 
Guvern? 

- Suntem foarte hotărâţl ;. 
. dacâ _justiţia romAnească ya fi 
.oarbă" cu nQi, vom merge până 
la tribunalul de la Hagai ·· 

- Cum v&deţel reforme din 
:tnvăţământ?. 

- Care reformă? La noi nu se 
poate vorbi de 8f8 ceva! Ministrul 
Marga se contrazice' singur ... TI 
parafrazăm: .O reformă Tn 
invăţămănt trebuie să inceapA cu 
asigurarea unui minim nivel de trai 
pentru cadrele didactice ~ pentru 
~rea unui cadni educativ 
In ccndiţii optime ... • . . _ 

- Credeţi că trecerea-. 
unităţilor tcolare la Adminis
~a Publică Locală va rezolva 
problemele bugetare ale aces-
kNa? . . 
, - Dlmpotrivăl Vom ajunge in 
~a~a spHalelor care sunt ~ in 
ziua de astăzi lipsite total de 
finanţare! Trecerea la Adminis
tra~• locală inseamnA moarte si
gură! Va fi o bulversare totală a 
lnvăţămăntului .ta noi in ţară dacă . 
nu se vor acorda fondurile nec:e
sare unei supravietuiri minimei 
· · - Domnule Cornea, ·acţi
unea ,.profesorilor"' coincide cu -
o attă mi!;care de protest • cea a 
studenţilor. Care este poziţia 
sindicatului dvs. referitor la 
aceasta? 

- Suntem alături de studehţi, 
am dat chiar un comunicat de soli
daritate in acest sens. Eu consi
der că nu poţi deveni un bun spe
cialist fără nişte condiţii minime " 
un cadru decent. Studenţii au 
ajuns intr-<> situalle mal mult decăt 
jenantă! 

- Problema manualelor 
alternative a fost întoarsă -Pe 
toate părţile făcăndu-se multă 
tevatură în special pe marginea 
.ts\oriei" l<lna credeti ca ae 

faca vinovat de scăpârile grave 
care au avut loc Ja elaborarea 
manualelor? 

- Necazul pleaca de la pro
grama care a fost făcută in grabă. 
A fost o abordare preferenţială in 
care unii autori, in dorinţa de a 
~capara piaţa, au lucrat prea 
repede. 

- Credeţi cA a fost justifi
cată "ofensiva" oamenilor de 
cultull!i referitor t.a conţinutul 
acelui manual de istorie? 

- Numai specialiştii pot a;ire:. 
cie dacă un manual corespunde 
sau·nt.ll 

- Chiar dumneavoastra ne 
spuneaţi mal devreme că unii 
autori de manuale s-au cam 
grâbH. Vi sa pare normal acest 
lucru? 

- NUl Iri invilţământ nu se 
poate merge cu improvi~il Un 
manuallrebule să respecte .două 
caracteristici esenţiale: - să 
urmărească riguros programa şi 
să dea informa~i sigure, verificate 
şi recunoscute de istoriografie şi 
cercetarea ştiinţifică. 

- D·le profesor, In inche
iere v-am ruga să ne spuneţi 
dacă există posibilitatea ajun· 
garii la o nouă grevă generală· 
in invăţăo:nant? 

- Ideea noastră nu este de a 
ajunge la greva generală dlir, 
dacă tiu ne vom primi drepturile 
s-ar putea să incepem anul 2000 
in această postură! 

· A consemnat 

:~ . OUMPIQ BQLZAH 
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Marti, 26 octombrie 1999 
• 

DE JOC ASUPRA 
MANUALELOR CONTINUI: 

şcolile desChise 
şi trecerea romanilor la o religie 
anume fabricată cu vădltul scop de 
a ne deznaţionaliza. 

Mult trambitata teorie a ma
...- a~emative este de fapt o 
utopie. Motivăm aceasta prin faptul 
că nu există lncă, şi nici prea 
degrabă nu le vedem aparute, şi 
alte manuale. Este curios faptul că 
ambele manuale Tn discUţie au 
apărut In fieful .stăpânului" edu
caţiei na\i<Jnale şi din discuţia pur
tată pe un anume post delelevi· 
2lune, spectatorul a Tnţel_es ce se 
urmăreşte in realitate. Cel mai 
e~plicit răspuns t-a. dalln cadrul 
emisiunii Antena partidelor politice 
un .pseudo-patriot" român care-i 
tragea cu Europa ~ europenlzare, 
cu aHemanţe şi a~emative ~ cu 
alte Inventii moderne. 

t:facă' şi acest manual este 
lblositor tinerei genera~l. atunci nu 
ne mai miram că peste ca~va ani 
vom auzi că Ion Neculce a jucat 
stoper la F. C. M. Suceava, că 
MihiJI Eminescu a jucat extremă 
stangă la .Recolta" lpoteşti. că 
Alecu Russo a aparat cu brio poar
ta echipei naţiOOate şi tot aşa. 

Tuturor acestor denlgatod şi 
profitori de pe urma manualelor 
şcolare li se potrivesc versurile 
marelui Eminescu: .Cine a tndrăgit 
străinii./ Manca+ar inima câinii 1 
Mânca-i-ar casa pustia L Şi neamul 
nememicier· 

Prof. SEPTIMIUS 
PĂCURARIU. 

; ..... ·.·· • Recent, s-au desfăşurat, In· Musi..;~:stabiiîÎia Mund-). Simfonia·~- 11npuŞf~ntzat011 ... -.:.. -: · ·. · ·_.: 
Cap~la Bavariei, Zilele culturii fost primM da anşamblu ca un handicap şi Totul a decurs firesc, mai puţin două 
romaneşti. lmensul afiş tricolor . ~zolvarea sonoră a fost că au Tncercat sll · fOCUri, când am primit programul ~ compo

anunţa, printre altele, şi conpertul sccală tot ce s-a putut dintr-un prgram ce se nenţa orchestrei. Să că"li SchumaM@ difi· 
. Zilele trecute (21 octornbne) s-a~,.-~NOI:.~. ~::~~~~ 

Fllarmonlcii de Stat din Arad, in cea mai anunţa anost. Con~l de plan de Chopln, cii, fiind o muzică destul de ecieclică. ~de 
importantă sală a Munchenului, aflată In lucrare prost scrisă din punct de vedere al aM parte. era o' limitare cumpl~ a aparatu-
Residenz (un palat impresionant, construK lui orcheslr~l pe care-I puteam deplasa. 
timp de 200 de ani de dinastia de Formula de orchestra cu care ne-am dus In 
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Wittelsbach şi care dispune de I"'Pte cu~ tumeu este neconformă cu paMura. Aici am 
. Interioare găzdulnd două teatr~, două putea să COill<!fltăm, să arnolndăm, numărul 
.capela, muzee, tezaurul, apartamente de cordari, pe care t-a pannis Schema, Il-a 
regale, mal multe. cclecţii de artă). Orice fost adecvat. la suflătorj neputănd race 111c1 
brtlst visează să susţină un concert In uri fel de reduceri. Totuşi, indemânarea 
Herculessaal. doar cateva orchestre orchestrantilor, experienta scenică, simţul 
româneşti ajungind să cănte aici. ar1jstic al IHicaruia te-a diCtat o rerepartlzare 

Dată fiind impdrtanţa evenimentului. a ~elor. Mai departe a fost o problemă da 
prezentăm in cele ce urmeaza două .oplnH ambliie profesională a tuturor. . . 
autorizate, aparţ1nAnd secretarulUI muZJCal al · · · Am aCceptat, In legalitate deplină,. prin 
Filarmonicii şi dirijorului acestui ccncert . · contract semnat, inreQistrarea concertutUI, In 

D-na Codruţa Blăgăilă Dogaru: .Este. ccnditiile cele mai bune, da către tehnicienii 
cea mai importantă Invitaţie a filarmonicii din de la Radiodifuziunea Bal(al'eză,lnregistrare 

. ultimH ani, pentru că viza un centru ~1 · ~' ne va fi pusă la dispoziţie • va' fi folosită 
. unportant In celebra salA a Radiod1fuzJUnoi lll<clusiv ca document. 
bavâreze, Herculessaal •. Orice ansamblu - . Eu apreciez că â fost un· sUCces al 
este avantaja\ acustic In această sală. Nu orchestrei fiecare instrumentist fiind 
numai despre fidelitate este vorba, el de un conştient d~ locul unde a pAşii, reuş~ fiind o 
sunet refina!, deşi pe scenă un pericol ar_ dovadă a ma11Jrităti acestui colectiv artistle ~ 
putea fi ~ nu se aud foarte bine ccmparti- grcheslrei. Ne-a bucurat jnsă extraordinar nu ştiu cu care dintre cotactivele reprezenta, 
mentele mtre ele. Repet1ţ1a generală a Tntalnirea cu un pian de concert cu ţare tive ale Aradului l-aş putea compara, 
decurs Intr-un ln9d foarte crispat, urmare a n-am mai avut de-a face pan.ă şcum, ca mesajul nostru tind perfect Inteligibil de către 
dezavantajelor scenei, dar rezultatul in con- date acustice • cieritale absolut uluitoare, un oricine." 
osrt a fost cu totul altul. Pentru min<l a fosl Steinway din generaţiile consacrate." . - · '-, .,. · . 
cal mai bun conoM 81 orchestrei din Arad. A Dorin Frandef: .Istoricul acestei , . la aonCertu; anldenilor 1111 fo6t R!"Z8fl\i· 
fost o expaMnţâ unică pentru toţi partiei- col~bor)lrt este scurt ~ concis. potrivit men- 1 · t 1 d 1 1 • lstr 1 11 ·1 -"'"1 ; . tal~ăt,ii germa. ne. Impresarul, prof. Krafft, m nos ru e ex erne ş m.ln u cu un , ,... .,.. români care au Intrat In saUl plătind câte 50 

. Ce pot 8i spun despre program? N.-a ne-a spus că vom avea concertul In cea mai OM pentru bilet acolo neexistând practica 
fost ales de noi,' el impus de organizator, bunA şi de Irad'"" sală din MUnchen. Pentru ' ·.- ~defavoare. 
profesorul Walter KraHI (absolvent al mine, ca dirijor, a fost o l"'nsă, orchestra ,...Hfl TODO"" 
.conservatorutui din Bucureşti. clasa Florice noastra că.ntând In străină.Jate cu dirijoii .,.. "' 
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Situat la aproldr,nativ l"'pte km distanţă • • • . . . . \lQ8m cursulfie." . ·· · 
'de Ususău, s&tul Brusnic pare u~t atai de · Qt. Mlhal Ioan, invăţâtor suplinitor, ne' o· altă problema a calot două cadre 
lume căi ş; de autorilă\i.ln general, şcolile de relata: .cand am venit in şcoală, In urma cu didactice. din sat e domiciHut. Familia d~ul 
ta sate se contruntă cu mai multe probleme 8 ani, clădirea inştituţiei arăta jalnic: geamuri Mihai Ioan locuiefie ln.Chelmac ..• MI-am 
decât cale de ta oraş. Acesta e şi cazu.l spM8, interioarele şi exterioarele erau degra- cumpărat _o casă ln Brusnic, dar soţia şi cel 
,.,...,. de lnv"'"-•~ din lacalitatea cu priei- date. In anul In care şcoala a fost lnchisă, şapte ooptillllllocui<lsc in Chelrnac. E foarte 
--.. · ·g~"''""" copiii invăţau In fostul CAP. Condiţiile erau greu sll fac naveta. ŞI foarte ~ostlsitor,, 
na . · . mai rele decât in şcoală. Prin ef()rturi proprii · Benzma mă costă 50.000 lei zilniC. Dar ca 
~ stării daplor8blle In care sa alia, şi cu spri~nul Primăriei şi al mal multor pt1- pot să fac? AM alternativă nu ·am. La noi Tn 

şcoala din sat 8 fost inchlsă _pentru un ari. etenl. am reuşit să redeschldem fCOala. tocalltate nu avem locuri de munc:ll. Naevănd 
Prin efortul celor două cadre didactice 'i' prin Scă.ndurile din geamuri au fost Tnioculte cu altă sursă de venit fi ţinând cont de faptul că 
sprijinul financiar al mal mu~r persoane; sticlA Bineinţeles ca mal este nevoie de lamilia mea e 1111T181'08Să, trebuie sa ~n şi de 
zece ccpil pot lnvăţa, din nou, Tn Incinta şcalll. multe· repara\li, dar macar avem unde să ne poetul tlsl!l." · MfiDifiHfl Ml(fiN 
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desfăşur$t şedinţa Soclelăţii de convinşi că prin efortul nec:aru1a 
Ştiinţe Istorice, ft~ala Arad, când s-a primul rănd al factorilor de u~-·1 
a.les orgânul de conducere: in frunte cu M. E. N., se vor putea' 
preşedinte, prof. dr. C: Pădurean, · ed~ In viitor manuale bune la toate 
inspector şcolar, vicepreşedinte; ciesele. 
prof. O. Bogdan, directorul Liceului Pentru oă ·Istoriei i s-8 18Z81V&! 
Pedagogic, precum şi ~elegaţii la t<iate Umpurile, lncepănd lle ta 
Conferinţa naţională a Societăţii, ce Hemdot sec. V T. Hr .. .părintele lsto-
se va desfăşura la Ploieşti. · riei", un rol important in cadrul 

Normal că s-a diScutat şi despre umanM~I. celebrul scriitor 
manualele de Istorie la clasele de orator latin Cicero dăndu-i o 
lic81l, şi nu numai, apărute recent, parenA: "Historia m"ljisbra 
despre rplul profei[IOrulul, In noile Pentru că istoria nu are un ·' 
ccndiţii. rol instructiv, d mai ales unul f"'""'" 

Manualele au ilPilrut !4r;ziu, pro- tiv, nu numai că ne invaţă ceea ce a 
f~soril trebuind _să decidă repede 'fost, ci mai ales cum a fost~ da ce 
varianll! prefelati, unele,: de exem- a ,foSt aşa, fiecare genenoţia.avand 

manualul de clase a Xl-a, de IAvăţat din lecţiile trecutului. 
·lapân~~tntr-url8 singură, cea de la Istoria ccntribuie la întărirea senil-

editura Sigma, şi-atunci profesorul mentului p_atriotlc:ln .cadrul 
de unde oă aleagă? Nici la celelalte poppr,la cimentarea unei 
clasa riu au existat cinCI,variante, lupta sa pentru afirmare. 
aşa cum se· spusese anterior săndu-şe cursanţllor, de la ""'"'e·t 
Manualele nu s-au dezbatut pulJ.uc,,,; mia MIMileană, la inaugurarea 1~-
aşa cum anunţase M. E. N. incă din ilor sale ( 1843), istoricul marele 
felmJarie a.c. oni politic M. Kogilllni<:ea,nu . .l 

Sigur, profesorii de istorie dis- sjJunea: .,Sunt noroci! să dal"'olt-1 
cută mal mult variantale de istorie In Inimile dvs. Interesul pentru 
nationalA, cara se pradă din acest l•toria patriei. M·at făli că am 
an: doar in)r-un singur an (1). Se ştie ~ In dvs. iubirea catre patrie, 
ca aici manualul ed~at de Sigma ca am contlbalt la păstrarea 
abundă In omisiuni şi greşeU ştiinţi-. naţionalităţii, căci ce poate mal 
flce, prin care mistffică grav Istoria mult sa ne-o păstreze dacă.! lsto-
poporului nostru, ceea ce a făcut ria,. care ne arată ca am foat, ca 
obiectul unor critici. pe plan 10Unl8m '1 ca aliem sa fim." Oare 
judeţean, chiar In acest ziar, şi pa nu mai sunt ectuale aceste cuvinte? 
plan naţional. Manualele de la edltu- Iar cootemporanul său, marele 
ra Petrlon şi Ali Educational fllnd istoric. fi revolu~onar. N. BAlcescu, 
dupA pArerea noastră, aoceptablle. preciza mai bine locul Istoriei In 

Desigur, manualul rămâne doar viaţa socialA, ea fiind .cea dintii 
un ghid pentru profesor, care tre- carta a unei ~1, ln care acaa'!ta 
bule să se ccnducă in primul rând iti vada trecutul, prezentul '1 
dupA programa de lnvăţămănt ela- viitorul ... Un popor firi l1torle 
borată de M. E. N. (din pâcate.şi aa asta un popor barbar ... ". 
crlt,icaiJIIă) .. Profesorul trebuie să lată de ce profesorii da lslorle, 

prin filtrul propriu şi printr-un efort deosebit, de cer-
fes:pe•::tal1d adevArul. ştiinţific, sA calare şi predim; con9llincloasi'l şi 
prezinte elevilor conţinutUl cerut de obi~ctivil a lecţillor, pot contribui 
programă şi sa lămurească Qrlca decisiv la educarea romanească, 
problemă ridicată de aceştia. . umanistă a tineretului şcoter, prac-
. Dar să nu uităm că pentru elev tic, la inlărlrea spiritului nostru 
· lnatrurnant de lucru este naţional. In acest fel vom putea face 

manualul' şcoter. ŞI-atunci, dacă In ca istoria să rămână ceea ce a fost 
manual se ~ greşeli sau sa . dlntotdeaune:.C.. dlnt61 carte a 
fac omisiuni Importante,' rolul prof&- .na!l&l româna" . · · 
aorUu1 aeşte. Prof. CONSTANTIN AVRAM 
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de sănătate per
ţesutu~le' orga
sunt uŞor alea

line. alcalinltate este 
greu de men~nut. Pe măsură ce 
îmbătrănim, ţesuturile devin tot 
mai acide. 

Dieta prQa acidă, stresul, 
poluan~i. efortul fizic inten,s etc. 
produc acid în organism. Cu 
vârsta, ţesuturile îşi pierd capaci-

tatea de a regla eficient echilibrul . 
acid alcalin. Astfel, apar pro-

cum ar fi: vegetale, cereale, nuci. 
fasole, peste, fructe de papaya ' 

• să evităm hrana acidă sau· 
cea care generează acizi: · catea, 
băuturi acidulate, citrice, oţet, 

roşiie ca;furun o doză zilnică de 
' bicarbonat de sodiu 

e suplimentele minerale zH. 
nice ajută la refacerea rezervelor 
alcaline 

e să practicăm exerciVi aero
bice, să ne plimbam în pas alert, 
să mergem cv bicicleta sau să 
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VACCINUL· ANTIGRIPAL 
Gripa este produsă de 3 păstrate. în gheaţă. mai mutte alt personal care are contact 

iipuri de bază de virusuri mii de specii de virus, pentru cy grupele de risc crescut; 
· inflvenza A, B si C. Ele se acest· scop. ·virusurile bănuite .ţ,. persoanele aparent 
transmit de la persoană la a produce epidemii sunt inac- sănătoase, peste 65 ani 
persoană prin contact cu tivate şi plasate în- vaccinuri .. adulţi! şi wviii cu di&-
obiecte contaminate. Tipul A' · ··eare: vor stimula formarea de · · 
produce izbucnirile sezoniere, ai)_ticorpi !mpotriva virusului la bat, ,~oii renal~ ~~-alte boli .. 
ca şi marile paildemii. Tipul 8 ce·i inoculati. eran~. .-· 
produce· izbucniri mai mici. lmuniz8rea tuturor oame- . Majoritatea oamenilor 
Ti~ul C nu reprezintă de obi· nilor nu este posibilă pentru grlpaţl au nevoie doar de 
ce1, o problemă senoasă. _ că vaccinul este scump şi are· repaus 9i aport crescut de 

Când vtrusul mfluenza eficientă doar un an. lichide pentru o recuperare 
pătrunde într-o celulă gazdă, vacX:lnarea se recomandă completă Intr-o săptămână. 
o . comandă şi o foloseşte ~ntru următoarele grupuri d!! Se mai pot administra 
p11ntru autoreproducere_, după risc: . asiprină sau paracetamol. 
care 1ese dm celule. ŞI •_nva- .ţ,. B~~ultii si copiii cu boli · La ~rsoanele din grupele 
dează alte celule. Mulţt oa- cronica respiratorii si ·eardio- de risc, gripa poate fi severă 
meni dezvoltă- uşor anticorpi · 

1 
• 

care atacă .invadatorii" şi îi vas:;,t_ are . şi aceste persoane. trebuie gă 
inactivează asa că un virus '9r ~rsoanele HIV poz1- se prezin_te, neapărat, la · 
dat poate i~fecta 0 singură tive ...L . . medic ~ntru prevenirea corn
dată b persoană. Din neferi- _'9r __ ~rsoanele ~In casele plicaţiilor. In grupele de risc 
ci re virusul are o abilitate de mgnjtre ŞI tnstituţitle pentru $unt incluşi Şi vârstnicii cro
mist~rioasă de a se schimba cro~ici . nici, copiii mici şi femeile gra-
suficient de la om la om, pen- -i4f. medicii, asistentale şi vide. 

M. N., 65 a,nl, Arad. 
Tus11a este prodiJsă cel mai 
frecvent de fumati'ii de infecţii 
respiratorii. Cel mai bine este 
să vă prezentaţi la medicul de 
familie pentru un consult 
medical, deoarece !lupă cum 
Imi scrieţi tusea este mai 
veche şi trebuie vazut despre 
ce este vorba. 

lată şi câteva plante medl· 
cinale recomandate In tusea 
productivă (cu expectoraţie): 
ciubotica-cucului; pătlagină, 
cimbru, isop, podesal. Şi 
~eaiul .din coji de ceapă este 
foarte eficace In fluidificarea 
secretiilor bronsice. 

· P.' .i::., 26 arii, Arad. 
Vaginita -nespecifică este o 
vaginltă bacteriană şi este 
produsă de bacterii obişnuite. 
Simptomele includ mancă
rimea, secrE~~Ie vaginală cu 
miros urat, de culoare gri şi 
senzaţie de arsură. Face~ iri.
gaţii vaginale cu ~eai de 
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. bleme de sănătate, printre care: 
oboseala cronică, colitele, cis
tltele, guta, artrita, osteoporoza, 

!notăm . 

tru a nu mai fi recunoscut de 
sistemul imunitar. Aceste mici 
schimbări de structură sunt· 
produse prin mutaţii genetice 
spontane. Ele sunt respon
sabile de izbuţnirile se:z;o
niere, care sunt de obicei limi
tate pentru ca imunizarea fată. 
de formele, vech( conferă p,q. 
lectie partiala. 

ln fiecare an; oamenii de 
ştiinţA determină ce specie de 
virus să folosească pentru 
vaccinul diri anul. următor, po 
baza infoFmaţiilor despre 
micile Izbucniri din lume"a 
intreagă: In laboratoare fiind 

1-a>Sda-,ori·c :elullui i şi gălbenele 
şi aplicaţi unguent de 
gălbenele. Contraceptivele 

. 
,. 

.. 
·~·"'·. 

·~' .. ' . 

• diabetul, hipertensiunea, raceala; 
gripa. Specialiştii ne reC0)1landă 
câteva modalităţi de a ajuta 
organismul să păstreze acest 
echilibru foa'rte important: 

• să mancăm hrană alcallnă, 

• să ne. relaxăm ori de căte 
ori avem ocazia. Cu căt ~nem in 
frâu stresul. cu atât e mai bine 
pentru sănătatea noastră. -
Somnul odihnitor este foarte 
important pentru refacerea siş~ 
lemului nervos: . 

orale par să aibă un efe_ct pro: 
lector Impotriva acestor vagt· 
nlte. 

C.- D., 114 ani, Arad. 
Oamenii graşi sunt mai pre
dispuşi să faci. litiază bllieră 
(pietre la fiere). ce· ce devine 

bila suprasaturată '' 

Pr.oteetia ant•• -IIIV... nastere pietretor? Din pAcAte. 
nu 'se ştie exact. Factorii 

· . ditipozanţl sunt: qbezltetea, 
' ~-·~ ,:::· " : la tinerii rom.âni. Madi\âteo, V~rsta Si SaiCtt\1!.. 

~- ., .. 

~:~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~ •··--::7 -·=~~l''ilu .. l 'ele antlconcer~onale şi ·. Specialiştii susţin ca . i. Aproape 50% dintre.Une~ şi 22% alte sur9e de estrogenl, ... 
. sarcini! este important pentru dintre tinerele din RomAnia 'i-au · m •i ~n&le· rtiedlcsmen!e ., .. , 

=~~~~-.~~SimiJur~urn r:~~jţ~~~~M~~~~~~~M~a~~i~~~~a~i~m~p~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~s~c~i~d~e~o~l~e~§~~~r~d~IU~I~d~l~n~·~~·~·-7,~.-~.~;~~-:~~ .•..•.. ,. clrc~laţla, pentru a ·Jndepărta ede'!'ele, pentru bolile cu transmttere sexuală. dar numai 
.• , . a ,prev

1
efini durerile de spate şi pentru a pregăti câţiva foloseşc aceste mă!ode de pro- tinerii' lntervieva~ au prezerva- i;c• . · ':, :·. 

eoortu tZIC ·al naşterii. Pot fi continuata ace· lecţie, se arată in raportul Population tivul In ul1imul act sexual. De aseme- Studflle de până acum ... · 
leaşi activităţi practicate inainte de sarcină, Services lntemational (PSI). nea, numai 4% dintre tinere şi 19% din-
Insi! cu mai multă grijă, peotru a evita căderile. "Raportul arată că tinem se joacă cu tre subi~l bărbaţi au declarat ca au sugerează că regimul lllim~n-
mai ales In .ultimele luni de sarcină. Se reco· vfaţlllor sexuală, Ei şi-eu Inceput activi: Tnloldeauna prezervativ asupra lor. tar cu fibre.(proteine din soia 

. ..• . .. •mandă, in mod special; mersul, inotul şi exer- latea sexuală devreme, au avut mai · Alarmant pentru cercetălbri a fost şi scad concentraţia colesterolu-
. ciţille abdominale. Dar toate eforturile fizice tre- . mulţi parteneri, ştiu multe despre bolile fapiul că 33% dintre tineri şi 30% dintre lui in bilă !fi, ca urmare. ajută 

. cu transmitere sexuală şi despre tinere nu folosesc nici o metodă de con- in prevenirea litlazel ve:~:icu-
buie făcute cu mo<;leraMe. deoarece exerciţiile metodele de protecţie, dar foarte . tracep~e.JliOI măcar împotriva Sarcini! Iare. Acelaşi eleo;t fi au şi h,<;•1""'>i:''-'·• il! 
intense pot deprlva (ălul de aport &at;~~uin şi dintre el se protejează. El-ia~ totul ca pe nedorite, Iar 23% dintre ijnerele active următoarele plante medici-

•• 
• 
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.. - ~ lac:tori nutritiv!. .. . · . · · · un J'oc de noroc, ca pe o ruletă ru- •. exual au recunoscut ca. au 'Ilem cel.. · 1 
T 

· • - · . - ,, nale: anghinare, tur ţa-mara, .·f"' • .. -~; 

'· 
rebuie Incetat orice exerciţiu dacă pro- sească, la care c:el care pierde o face rumn un avort. . • 

• d t lb • · d · · ~"'" coad_a-~orlcelului, peli_n, trai-
".,·,-. '; uce u urort e respiraţie, p~lpitaţii, pentru ultima oară, a afinnat Michael Cele mai importante SUill8 de lnfQr-• T 

ameţeală, greaţă, senzaţie de tensiune In Holscher, directorul generl\1 al PSI mare despre HIV şi SIDA au fost citata, &ta ciobanului, pellnlţa ma-
. · t • .... Rom•-' · 1 ord. ~-~- ........ ft .... ....., rillmă, gălbenelele , pătiagina; . 

-,, ··· .p1ep, songerar., vaglnală, contracţii uter!lle =•a. n lll<l: """"ouunea, --· rBVI._ · 
··--- seu orice altă· durere neobişnuită. · ' ·" ,_ ·' 90% dintre III ~li că SIDA este o şl cărţile. • . , . .... ,. de porumb. 

.. .;• ..".,·, . SUI!sul est!> cel mal-magnetic 
,- >t · .dintre atuurile seduC\i&I-Buze pline 

volum. lmpiantul de aqoşt lip este 
Indicat l.a comlsura buzelor sau 
exact pe mijloc. El trebuie lnjediJI 
de o mină de ...,_,, pen1ru că 
dacă numai o singură picătură 
urcă Sp.e COnturul buzei de sua «o· 
poata ajunge şi plnă la nări. 

Menstruaţia este o mani
festare clinică lunară a. activităţii · 
hormpna«> pstrogenoprogesta
tive' de la- pubertate pană la · 
menopauză, ·cu exCeptia 
perloadelor de sarcinA'' ,r 
alăptare. Ea se manifestă prin 
scurgere ~ ~e din cavltat4!il 

ciclică cu flux sanguln excesiv de ,la câteva picături la o canti
(menstruslie abundentă). .-tate moderatA sau abundenti!. -

·-cauzele pot fi organice locale . Amonoreea coQstă In 
(miom uterin, polip endometrial absenţa perioedel menstruale .. " 
etc). De fapt, menoragia esli> · Ea poa~ !Ofizio!Oglcă (Tn sarcină, 
situa~a In "i:are hemoragia ute- alăpta re sau menopauza)',; 

• · .,_ de voluptate. Cine nu~! doreşte? 
·, ·' ' ŞI cine 1~ poate avea? Cele care 

.. 
• _, . · c:elcă pmgul Uf\UI cabinet de lnfru-

-. , ·. ~-,. . - muS~ re ~~e ~ fac tratamente 
-efe redlmenslonare a buzelor. 
Rezultatul depinde strict de ceea 
ce vă doriţi. de abililatea medicului· 

rinA continuă rnenstrua~a. . patolog!~ primară (cAnd inen- •. 
Pollmenoreea se catilctit-. · strua~a a apărut după vărsta de ·'' 

r1zeeză prin ciduri scurte de 17 - 18 ani) ori patologică secundara 

,_ ~ .. j.if _ ..... ;Jjj 

.· ....... ,--._' ~·-~ 
~ ".-.,' -., !f ·' .,. 

.- .. q 

' . ..,. ·. ··~ 

'· 
· · · • Şi de substanţa injectata. De la dis-

• .. creve maxim~ şi plnă la opulenţa 
provocatoare, buzele tale P91 juca 

•· orice carte. 

posibil să reacţioneze inftamatoriu 
In 4&-72 de ore !Iar se colmeazli 
In trei, patru zHe. 

Dennallve: amestec de acid 
hialuronlc da Oilgine llllfl !U>irnati! 
şi da miCfoblla de hidrogel aaltlc. 
Nu necesită teste prealabile pen1ru 
că nu există nici un risc de Intole
ranta. lnconvenlentele nu au ro.t 
1ncă bine dellnlte, tratamentul !Ind 
nou. 

. uterină şi are drept ·scqp 
pregătirea organelor genitale ale 
femeii pentru o eventuală 
sarcină. Timpul scurs din prima 

_21 de zile. cu menstru~l abun- (când apare qupă cicluri meA- · • :~ .: 
dante. Cauza este enctocrinl struale noimale şi dureazA mai .. 
sau sistemică. . . · .. rnutt de 2-3 luni). 

"· ,·'-' s,·~. -- " 
;;#:· ... 

•• 
';· lmplantul ·cu roaboorbţle 

foloseşte o substanţă pe cere 
· '·" -' · organismul o "digeră" Incetul cu 

Incetul. Este lnconvenabll pontru 
că durata lUI de viaţa eate llmltatll 

. de la 4'1a 121unl, tn funcţie de pro
dus şi de locul In care ae face 

.. , 
--~ 

~-
Colagonul: Zyp!aat, Zyderm 11 

(dmerican), Koken (Japonez) sau 
Restoplast (nemţesc). Toate sunt 
de origine bovlnl •1 necesită 

· testarea obligatorie. . • 
. , " . , Endoplastul' amestec de 

colagen bovln 'li de elastlnă. Se 
testează obllgaloriu. Colagenu1 se 
resoafbe In timp ce peptinele din 
alastln dlnamlzează llbroplastele Şi. 
recrează ţeeut. Este lridlcati! apli
carea Iulia co\UIIIe buZelor sau !il 
locur11e unde sunt ridate. 

. ' Prvlll: produs outll te sută sin-
.. tetic '' termoelastlc. Lichid, te 
· aolldlftcă la temperatura corpului. 

' Restylane: acid hyaluronlc 
non animal, obţinut prin proCedee 

, blotehnologlce. -Nu necesită 
testarea şi este unul dintre pro
dusele favorite de dermatologl. 
Umple perfect ridurile zise "de 
amărăciune·· şi radă buzelor tot 
lannecul pierdut odată cu vlrsl<!. 
lnconvenlentele aurit lrlta~lle care · 
apor dUpă lntBIVenţie, plnă ţesutul 
uman se oblşnui~te cu substanţa 
fi predlspozlţla la herpes. 

· lmplantul lirA reabtorbţle 
foloseşte substanţe dellnilive, deci 
nu este nevoie 116 te supullilr Şi Iar 
Intervenţiei. lnconvanlente; orice 
aplicare greşlti! n!mlne aşa pentiU 
toată viaţa, impianlurlie nu- mal pot 
n extrase decit cu foarte mare diJI. 
cultata şi cu foarte mari riscuri. 
· Artocoll: amestec de colagen 
91 mlcroblle de plexlglas. Co
lagenul ~de vector. apoi se 
""'?"rbe rapid. Reacţia inllemalo-

· (Adaptate dupi MARIE 
CLAJRE) 

..... c ... famlllll 
acradltat 

itr. N. Grigorescu Nr. ~., 
El. 1, Ap. 5, tai. 255803 

roagji persoanele lnocrtalii 
H prezinte, 'urgent, la 

cabinet confrunţarea 

SE MAl FAC INSCRIERI 
PE LISTA MEDICULUI DE FAIIIUE. 

Lanl" villlrl: 1_2,30- 16.111 
- mllrcud, lai: 8.111·11.30 

. zi a unei menstruaţli pană lh 
primii zi a unnătoat:ei menstruaVI 
formează ciclul menstrual, care, 
de obicei, le femela adultă este 
de 28 de zile. 

Orice săngerare uterină ce 
dWeră de sângerarea· obişnuiti!, 
cictică, din timpul unei menstru
aţil. reprezintă o tulburare de 
ciclu ·menstrual, Cat.aele pot fi: 
afecţiuni genitale, tulburAri 
endocrine funcţionale sau orga-

' nlce, boli benigna sau maligne, 
afecţiuni sistemice. Aceste 
aAnger6ri . anormala duc la 
apariţia· anem iei fi irvpun. 
prezentarea, de- urgenţă, la 

medic, pentru lnvestlgaţll " trata
ment prompt 

Există mal multe tip1,1ri de 
IAngerarl: . . . 

Hlpomenoreea 8ste o tulbu- Amenoreaa patologicA se 
rare menstruală caracterizată . poate datora unor boli cronice, 
prin flux menstrual redus, sub 3 endocrine, unor afec~wni ner
zile. nlburarea poate fi voase, unor Infecţii ale Ol'ganelor 
reprezentată uneori de o simplA -genitale, traumatismelor, pal-· ·' 
.pată po lenjerie. Cauzele pot fi: hozelor, malforrna1illor etc. · 
boU inflaniatorll genitale, boli In concluzie, dacA ciclul 
generale acute sau cronica, menstrual nu este regulat, men-
~uni neuropsihice, illloxi~i straie sunt prea abundente sau _·:· 
(profesionale, CU alcool, ct.i nf~· 'PI'Ba miCI CllnlitatiV SaU SS . 
lină). TBCendometrial etc.. lnsoţeşe de durer' intense, 

Ollgt;~menoreea este o tul- . prezentaţi-vă le medicul de laml
.burare menstruala caracterizată ,lie. pentru lnv~~Stigaljl '' trata
prin hemoragie menstruelă ce men~ 
apare la peste 35 de zile '' ~~~~~~~~~ 
neregulat. cand intervalul de 
timp este peste 6 luni, atunci vor
bim de amenoree. Cauza este 
endocrină sau sistemică. 

Mnor.g~a-este săngerlir8e 
uterină ce apare Intre 
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Hlpermonoreea (menore- lingen!lrtle normale menllrullle 
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· •• IOLIO MAttiO .. · ~ Ott LICEO fiL VIITOROLOI 
Liceul "Iuliu Manlu" este 

. unul cu tradiţie in Arad. Fost 
' ani la rindul grup şcolar 
. , industrial, uLiceul nr. 2" !fi-a 

schimbat specializarea la 
pu~nl ani după Revolu~a din 
Decembrie '89. Acum clasele 
de bază sunt cele de matema
tică • Informatică dar s-au păs-

. trai '1 citeva clase cu prizl 
mare la public de profil tehnic: 
depanatori Radio-TV şi calcu
.Jatoaro. Actualmepte, la 
"Maniu" sunt 12 clase de 
Informatică, liceul dispuniPd 
da 54 de calculatoare. Ele 
sunt dispuse iP patru labora
toare de Informatică, la inel' 
putul nmetrului 11, urmiPd să· 
flo gata încă unul. La toate 
acestea s~ adaugă un atelier 
de depanare a calculatoarelor. 

C1un ae fac banH- , 

Majoritatea şcolilor sunt In 
criză acut,ă de bani nereuşind să 
mal zugră~ească sau să doteze 
~li le de clasă de ani de zile. Nu 
este cazu'! celor de ia ,Iuliu 1 

zugrăvirea şcolii şi repararea V11mrnJ saai bine! 
acoperişului. La aceste lucrări După terminarea lucrărilor 

. şi:a adus contribu~a şi Consiliul de intre~nere a şcolii, condu· 
Local Municipal Arad care a alo- cerea ·liceului s-a gândit să dea 
cat suma de 170 milioane lei. ajutoare sociale elevilor cu pro
Chiar dacă nu au ajuno; încă to• . blem11 de acest gen, să pre, 
banii la liceu .. , mieze cef mai buni ~~~ şi cei 

Upsesc spe Jeli'J"" la mai buntprofesori . 
..info" fi ..el-.." · Ca şi dotare se doreşte 

. Din păcate, Liceul .Iuliu· montarea unor geamuri de ter
Meniu' se confruntă cu lipsă de mopan care să protejeze elevii 
specialişti titulari la disciplinele de poluarea Ionică a străzii. 

-~-:::: 

··Meniu"' care ·au reuşit Sa ! 

· gâseas<:ă resurs11 . extra: 1 informatică~ electronică (pentru 
· bugetare. Acestea au· fosl 1 calculatoare). · . 

Anul ac:esta 50 de eleyl 
•• rimu ae din•1•riru 

· • obţinute prin il'ich;rierea halelor. 1 Deşi sunt destul absolvenţi 
de producţie (care oricum nu la facunătile de profil ei evltli 
Jlllli ~rveau liceului) unei firme postulile din invăţămant de cele 
mixte romAno·ltaliene de rn.ai multe ori. Motivaţia este 
!ncălţllminte. Cu banii rezultaţi simplă: s.alariile neatractive din 
din aceasti. !nchlriere._ a-a rau,~ lnvăţămantul romaneso. , • •. . " ' . . . 

---------........ DIG STAR 

SPONSORIZAT DE. MACAZINIJLI!'' G U!J 
DE PE I-DOL R~OLIJTIEI NI. 24, LI PODGORIA 

O altă problemă a celor de 
la ,Iuliu Meniu' este desfiintarea 
claselor de filologie. Astfel peste. 
50 de elevi au rămas pe 'dina· 
fară ei indrep!Andu-se p;:obabil 
Spre alt$ llcae. '· ·. l . 

TINERII
AUDIENJĂ LA 

,f::-

PRIMAR ... 

lnspectoretul: Şcolar 
Judetean a dispus reparti
zarea' claselor de profil tehnic 
pe anumite u.nităţi şcolare: 
lată ce ne spunea directorul 

.adjunct· al liceului, dl. Stellan 
lonuţiu: "Ideea eSte bună,· 
clasele noastre de informa
'tlcă '1 electronică fiind 
foarte solicitate. Dar noi am 
avut cerinte din partea 
elevilor la clasele de filolo· 
gie, la profilul limbi străine. 
Din păcate, nu am primit la 
acest profil nici măcar o 
clasă!" · · - . 

Mai trebuie precizat că. -
Liceul .Iuliu Maniu' mai dis
pune ce multe profile (Fizică, 
Chimie, Biologie etc) dar noi 
am accentuat doar profilele 
care sunt considerate pe bună 
dreptate ,de mare viitor". Este 
Tmbucurătoare această reori
entarea liceului care a reuşit 
să transforme profilurile care 
nu prea aveau căutare pe 
piaţa de muncă în profiluri 

· care oferă poslbilităti ritlfcate
. de găsire a unui servtciu. · 

O strategie foarte bunii · 
aplicată de conducerea liceu, 

Tur care ar putea fi un exemplu 
pentru alte licee sau şcoli care 
duc lipeA de bani··! de ... elevi. 

OUMPIQ IKIWIH 

-. -.". 

.• 

,, 

. ~ . --· 
·-.--~ 

'.· ~ 
- .... 

... PC ~ranţle 3 ani 
- arnprtrnant• EPSON 

rr6optatoa,_ .A MINOLTA ··: 
r:r 8el~urt ..., ;;;, 
(~'Mobilier c:t.11 birou' :·· ::·::/ 

,.,. Ma,ini de numărat bancnote· ' 
<J-Centrale telefonice SOLOMON 

La~ fltt>lul ,......,.. ltl'llacotdM o n:duc<n de: h, 
IM.........ako:o:~ ....... dc:lO.tlOO.I!OIIh:i. 

.". --- 1";0' 
. •, ,..."_.,.--.--.-----------.;., 

-~ Â <.t SC ,,ASIROM" SA 
de Pregătire fi Perfecţionare Profesională • 

~ · .. ·. ~·;:~';=~~~~d ;~,,. \ 
~ .. - . . rn luna nojtmbrit ' . 

- ; : >-... -.. ..:t~ Sucursala Arad, cu sediul Tn Anid, 
D'~~· ... trada Nicolae Grigorescu nr.1·3, 

~·· · · următoarele cursuri: ·: ,; 

.• 

'• 

. •, 

' ' 

- ~,. 

arganizeazlln data de ,2, 11.1999·, orele 10, lri'şedlul mai 
sus men~onat, coricurs pentru oc,uparea postului de inspector 
economist. : . . · . · • 

CQI)dlţll: · • studfi superioare ecoi'IOIJllce · 
,. · • minjm 3 ani vechime In activitate 

~ · .• vârsta maximA .. 35 ani " - .. · _"_ '~ 
. . ~-domiciliul stabiltn Arad · . 

.·Sotlcltanţli var depuoe Curriculum Vitae III Biroul P.aonal, 
pa"nii cel IArziu la 15.11.199g, • _ 

. Informaţii suplimentare la •edlul Sucursale! 
SC ASIROM SA Arad; str. N. Grigorescu, nr. 14-' . 

, , ; : ,. ·.·, .•• ,__ ..... __ .. _u_t_e_l" ... fo._n._2_5_5,..9,..2_7_, ..,2.;.55_.,..94_8_ • ..,'..;' ·---"-7-•1..,71..;J1. 

,, . •. .-., 
. _ ... 
•• -'·' ·. 

'-'!<. ,.·;o' .. 
•;, . 

- ·OPERA TOR CAlCULA TOR cu durata de 60 ore 
·UTILIZARE WORD (tehnoredactare) cu durata de 20 ore 

. , ·UTILIZARE EXCEL (ca!cul tabelar) cu durata de' 20 ore 
, ·UTILIZARE FOXPRO (baze dedate) cu duratade20 ore 

• ,., ·INIŢlERE PC pemru copil •. , . · · ... , '·-...,.;;~. 

•. ·SECRETARtATcuduratadaffllnii - ·,· . 
, CONFECŢIONER' fMBRĂCĂMINTE cu durata de 3 !unt 

lnforma$11 suplimentare se potpbţlne la sediul .. · 
. Fundaţiei · . · 
2&15 Vladlmlrescu/jud. Arad, etr. GArii nr. 59 · · · 

tai. 057/251.870; 255.636, fax: 057/216.512 
Cursurile aunt autorizata de Mlnlatorul Muncll 
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. Marţi, 26 octombrie 1999 

Va pl'opune
·o nouă I'Ubl'ică: 

mâncat aguridă. copiilor li se 
strepezesc dinţii. Intr-o lume In 
care ideea democra~ei capătă 
deseori lntrepretări cel pu~n 
hiler.e: apucăturile nefaste ale 
·celor mari' găsesc drum neted 

· in căutările adolescentine 
către un mod de existenţă mai 
comod. mai plăcut ~i dacă se 
poate, lips~ de responsabilităţi 
majore. 

Dorinţa părioţllor de a-~i 
· scuti odraslele de greutăţi ~i 
dll a lua totul asupra lor duce 

,, .. n 
• • 1 

• 

: Vă lntrebaţl poate de, ce 
am Iniţiat o asemenea rubrică 
In ziarul "Adevărul"? Răs
punsul este simplu; pentru că 
astăzi, mal mult ca oricând, 
adolescenţii - răutăcioşi sau 
buni • au nevoie de modele, 
de valori stabile, ihtr-un sens 
ce nu se perimează nlclcănd;• 
pentru că lipsa de ldootltate 
face ravagii şi răul pândef;te la 
fiecare pas; pentru că, '11 azi, 
ca 'li Ieri, adolescentJI vlseazl 
fi nu ftiu cum lfl pot Implini 
visele Iar cele eşuate produc 
adevărate ravagii in personali
-• In formare a cetăţeanului 

la rezultate catastrofale in răn- ( .. , .. 
dul tinerilor care ajung să con-' 
sidere că .încă" n-au nici o 
lndatodre fată de societatea in· 
care trăiesc,' Iar veşnicul .încă 
n~ .. ." se prelungeşte pănă la o 
vârstă la care e greu să se 

.-~: 

de mal tărziu. . .-· .. 

1 .·.-

· lată de ce, dragf părinţi, 
rubrica de faţă 1'11 propune d 
ia în dezbate.re problemele 
tinerilor, Interesele acestora; 
grefelile lor, precum. 'li rolul 
familial In formarea viitorului 
OM al BOI'Ietăţli. 

mai remedieze cev~ .. Daci .• :, .... ''-""''' 
atentie părintil · - 'i': 

... .... . .. nlncanu. •• '. 

· ln aştepiarea gllndurllor, 
lntretiărllor, propunerilor, critl· 
.cilor şi sfaturUor ·voastra, 
mereu dor-nică de dialog vă .. 

E un adevăr tot mai evi· 
dent faptul că. dacă părinţii au 

stă la dispozitie: 
. . . · Ofltifl CJttERMfiH 

(· . x---....---...... -----x -~· 
. Acum ai de unde . ' ., 

·.{ ,, .alege t•· ~;' ~ · 
..,-_ .. 

• il 
~-~.:.' USO ~ w 
~ .· .... -··~· .... !! I
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~-"' De la un stadion la altul · 

LA ORADEA. AMBIŢIA fi 
LOAT LOC FOTBALOLOI 

T Chiar dacă la sfârsitul 
jocului F. C. Bihor-UTA, Renzo 
Rubinacci se declara incântat 
că a asistat la o partidă ade
vărată, noi putem aprecia meci
ul de pe stadionui.M~nicipal" ca 
departe de ceea ce se aşteaptă 
spectatorul să vadă intr-o par
tidă in care evoluează liderul 
clasamentului. T Duelul celor 
două galerii, o mie de arădeni 
contra două sute de orădeni, a 
fost net câştiga! de .• Red 
Fighters", mutt mai bine dotati si 
mai inspiraţi in sCandări. 6ii1 
păcate, nu au lipsit nici trivia
litătile, remarcându-se o ură de 
neinteles intre cele două orase. 
Aceste momente urăte au fost 
perfect transpuse in teren, cel 
22 de jucători intrând şi ei 
intr-un joc dur, lipsit de orice idei 
tactice şi spectaculare. Dacă de 
la gazda nici nu asteptam mai 
mult, UTA era ob'iigată să-si 
respecte blazonul şi să joace. 

mal mult fotbal. T Apărarea 
supr-aaglomerată, gândilă de 
Mister, a privat UTA de prea 

multe actiuni ofensiva. La· 
Oradea, .Bătrâna Doamnă" a 
expediat cele mai puţine şuturt 
pe poartă într-un meci în acest 

sezon. Doar două. T Bun jocul 
in defensivă realizat de Botis si 
Panin, bine ajuta~ de Todea Ş; 
Almăşan, in timp ce cuplul de 
atacanţi Drăgan-Kent nu pare a 
fi .suda!". T .Gazdele au dorit 
mult, dar au reuşit puţin, pro
blemele conducerii răsfrăngăn
du-se etar asupa echipei. T Ga
leria arădeană a confiscat o 
minge de joc ajunsă în tribună, 
spre disperarea oficialilor oră
deni care au avut doar ... două 
mingi la dispoziţie pentru par
tidă. T Punctul obtinut de UTA 
reprezintă un nou 'plus la ade
văr, ceea ce in final va conta, 
poate decisiv. Cum in meciul cu 
.Polr de miercurt, victoria UlA-
ei este foarte probabilă, urmă
toarele deplasări, la Câmpulung 
si Sibiu, se doresc finalizate cel 
putin la fel ca la Oradea. Si 
atunct fiecare puJlct are impor
tanţa sa. 

DACIA" TOD<IŢA 

s-a disputat la~~"!~, a ne , i 
Sebis si s-a incheiat precum gazdă. Tricoul a reusit 
Steaua:Dinamo, tot nedecis. A a rea in prelungiri, 
fost una dintre cele mai dispu- perioadă a jocului pe care dl. 
tate şi spectaculoase partide primar de la Şofironea a văzut-o 
din acest sezon, dintre două din tribună, el fiind expulzat de 
echipe cu antrenori tineri, dor- pe teren pentru proteste .. 
nici de afirmare. Până acum, CJ Decepţia rundei se numeşte 
duelul Gaica-Mănăilă este F. C. lneu, echipă cu pretenţii 
echitabil, dar vine el şi returul. la un· loc pe podium, care s-a 
Jocul a fost oficial de arbitrul făcut de râs prin evoluţia de pe 
Dumitru Buică, care astăzi işi terenul FZ. Copiii Romvestului 
serbează onomastica, prilej au oferit' o lecţie de fotbal 
bun pentru prieteni şi colegi de ineuanilor, câştigând trei 

A CUI VALOAUE, IIIS'I,EU t•IO? Pentru doua ore. Geoleau 

a-i ura un sincer "La Multi puncte extrem de preţioase. 
Ani". CJ In sfârsit, Gloria mai Supăra~ pe neputinţa lor, jucă
gustă din cupa victoriei, după tarii oaşpeţi s-au răzbunat pe. 
etape buoe de aşteptare. arbitrul Dumitru, pe care 1-a 
.Blestemul" pare a se fi rupt şi amenintat să nu mai calea prin . 
datorită schimbării zilei de dis- lneu. POate a notat şi observa
putere a jocurilor de pe teren !arul AJF acest amănunt. .. 
propriu. La pauză .tramvai.ştii" CJ Ghiorocul invinga şi 
au oprit .motoarele", pentru a pasează .lanterna roşie• 
le umple desaga cu goluri eGhipei care a stat in această 
curticenilor. Cel puţin bizară etapă, Dacia Beliu. Nădlăcanii 
hotărârea AJF-ului de a-1 deie- abia s-au adunat pentru jocul .• ,,. 
ga pe CI. Tripa in locul unui att de la Ghioroc. şi n-au făcut o 
arbitru, ştiind că inainte cu tragedie din această infran
doar 24 de ore, favoritul C.J.A. gere. CJ Am lăsat la urmă jocul 

• Foarte disputat jocul de la 
Pecica dintre cele două echipe 
care evoluează sub titulatura 
Universitătii de Vest • Vasile 
Goldiş". De'şi caseta tehnică a 
meciului arăta la rubrica şuturi 
pe spatiul porţii 4-0 pentru West 
Petrom, in realitate, situa~a din 
teren a fost cu totul alta. Oas
pe~i, antrena~ de prof. Marius 
Demian, au evoluat foarte bine 
tactic, având o posesie foarte 
bună a mingii şi un joc de pasa 
care a pus deseori in dificuitate 
.lupii" lui Gian Pio del Monaco. 
• Echipa gazdă a jucat haotic, si 
văzând că nu le iese nimic, au 
incercat să recurgă şi la unele 
interven~i dincolo de limita regu
lamentului, fapt care ~a nemuttu
mft pe mister Pio, acesta certân
du-şi .harta". Replica a venft ime
diat din partea celui mai bătrân 
Jup", Darei Toderaş: .ll)ai lasă
ne Mister in pace, doar jucăm 
acasă!". !' Cei mai buni jucători 
ai meciului au fost de departe 
studen~i Oprean şi Rusu. Primul 
a jucat ~xcelent pe post de 

Timisoara, ce se 
pe Stadionul UTA, 

miercuri 27 octombrie, orele 
11 ,00, se pun in vânzare 
biletele de intrare incepând de 
m11rţf, 26 octombrie, orele 
12,00, la Stadionul UTA, iar 
. miercuri 27 octombrie, in ziua 
jocului, incepând cu orele 6,00. 

Pra!W ~ bdranl: 
• TRIBUNA - 25.000 lei • 

cu program de joc 
- PELUZĂ - 20.!JOO lei - cu 

program de joc 
Intrarea la acest joc se va 

face numai pe bază de bilete, 
abonamentele si legitimatiile 
oficiale eliberate' de club, prin 
cele 3 porţi de acces - respec-
tiv 

·- poarta 1 - principală 
- poarta 11 - din A. Vlaicu 

dinspre se ASTRA SA 
- poarta III - dinspre SC 

UTASA. t 
Porţile de acces pe stadion 

se vor deschide incepând cu 
orele 1 0.00. 

' Preledinte, 
MARIN UPAŞ 

·.·.-

.libero", iar al doilea, avăndu-1 pe 
decanul Ioan Marconi, pe tot 
parcursul jocului ca sfătuftor in 
spatele porţii sale, a reuşit in 
ultimele 10 minute două inter
venţii de excepţie la Ştefăligă 
respectiv Bolos, aducând un 
punct de aur in lupta pentru 
supravieţuire. • La capitolul 
.intâmplări haioase", putem 
spune că in minutul 60, lundasul 
oaspete Ionescu incercând Să 
degajeze mingea a reuş~ să o 
spargă. e La sfârşitul jocului, 
antrenorul italian al West 
Petrom-ului, Gian Pio del 
Monaco, spunea că la această 
echipă de vină este valoarea 
scăzută, fără a spune a cui. Noi 

a devenit •• telefonist" 

· ne intrebăm însă, e vorba de 
valoarea echipei· sau a 
antrenorului, pentru că anul tre
cut, aproximativ cu acelasi lot, 
echipa se afla pe iocul 2, iar 
acum e cu două locuri sub 10, 
deci pe 12 şi un negativ de 4 
puncte la .adevăr". Deci, a cui 
valoare Mister Pio? 

WCIA" D'Ă"ILĂ 

Sala Sporturilor din Arad a 
fost gazda a două meciuri de 
handbal la juniori III. Mecurile 
s-au disputat duminică, 
aducând o viciorie pentru 
echipa de băieţi a Aradului şi 
din păcate o infrângere pen
tru As. Se. Gen. Avram Iancu 
Arad. Rezultatele inregistrata 
au fost: 

e JIJl'WIORI m
MASCULIN 

LPS CSS Arad • Ind • 
SAnnii CAmpla Turzli: 23·14 
(13-10) . . 

Echipa LPS CSS Arad a 
fost formată din: Crâugaşu, 
Sărăndan (5), Bistrian, Avram 
(5), Flonta (11 ), Versan, Sipa 

+ • Telefonişti!" arMeni au 
invins la pas o nou-promovată, 
care nu a avut tupeul necesar 
de a pune probleme elevilor 
pregătiţi de Mihai Ţărlea şi 
Miroslav Vidak. + Echipa din 
Caransebeş cu O .la adevăr" a 
expediat prtmul şut pe poarta 
lui Bota abia in min. 69. 
Oaspeţii au venit să se apere, 
să obţină cel mult un punct, 
dar pănă la urmă experienţa 
unor jucători arădeni a făcut 
diferenţa. + iri tribuna oficială, 
preşedintele lui Telecom Arad, 
dl. Gh. Marinca, era exasperat 
de ratările incredibile ale 
băieţilor lui. Doar aşa se 
explică scorul de 2-0, prin sttu-
a~i uriaşe ratate ou seninătate. 
+ Lângă observatorul FRF, 
doctorul Dan Dragoş Crăciun, 
a luat loc o trumoasă doamnă. 
Când noi, gazetarii, puneam 
pariuri de genul: e soţia sau 
amanta, am dezlegat misterul. 
Frumoasa era o prietenă a 

(1), Dermendji (1), Mencinta, 
Cosma, Unguraş, Laurenţiu. 
Antrenor: Şt. Deacu. . ,. 

e JIJlQORI m
FEMIMN 

As. şc. Gen. Avram 
Iancu Arad CSS 
Hundeoara: 16-23 (12-12) 

Lotul echipei gazăe a fost: 
Călămar, Anghel (7). 
Bonchiş, Covaci (2), Szocs 
(6), Chindraş, Abrudan, 
Szabo, Sălăjan, Lădău, Pop. 
Antrenor: M. Anghel. şi P. 
Moldovan. 

Au arbitrat: A- Solovăstru 
şi A. Moldovan din Arad. 

AU"ABOTAa 

GIINNECTED TO YDUR BUBINEBB 

Retele de ca cu atoare 
. BICC Milleniurn 

1 S ani garantiel 

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

.. ;• 
. ~<~ ... --_.".. 

'\ • -~··"'(,o,_)'~:-

-aribitrului-asistent orădean, 
Dor el Pop. Acesta a şi fost 
furat de joc, in câteva rânduri, 
datorită privirilor aruncate in tri-
bună. + Prin min. 40 al primei 
reprize un elicopter a survola! 
zona stadionului Telecom din 
cartierul Micălaca. Un şugubăţ 
nu a scăpat prilejul de a pune-
ta: "Le-a mai rămas nl,te 
solutie contra tântarllor şi 
acuma s_capă de ea .•. " • 
Frumos gestul gazdelor de a 
oferi reprezentanţilor mass-
media un tratament special 
pentru sezonul -în care ne 
aflăm. + In tribune l-am zărit şi 
pe foslul mare jucător al 
.Craiovei Maxima" Gheorghiţă 
Geolgău, care a venit la Arad 
pentru a se reintâlni cu Viorel 
Vancea, un prieten vechi. Nu 
ştim dacă Geolgău n-a pus 
ochii şi pe ceva jucători .tele-
fonişti", dar cu siguranţă vom 
afla acest lucru ... 

DA"IEL SCRIDO" 

Stadionul ,.Arls", In p~~~~t~~~~rf. 
aproximativ 70 de s 
rugbyştll arădeni antrenaţi de 
Ovidiu Şerban, au inregistrat 
prima victorie din aeest campi
onat, tocmai in dauna liderului, 
echipa giuleşteană Rapid 
Metrorex. Jocul a fost clar dom~ 
nat de echipa noastră, care a· 
beneficiat de un Viaşu In zi de 
gra~e şi cu un joc elaborat şi o 
apărare exactă a reuşit să se 
impună destul de uşor. Antrenorul 
Ovidiu Şerban a folosit urmă
toarea gam~ură: Voia-loaneş, 
Vidam, Cre stiei, Paraschiv-

,Erdei, V. Epura, 

nu a catadicsit să se pre- de la Zădăreni, unde Motorul a 
zinte la jocul din Grădişte. avut nevoie de .propta" găz
CJChiar şi fără· amnezicul darului Bondar pentru a 
Tripa, care a uitat să se pre- depăsi ambitioasa echipă a 
zinte la joc, CPL-ul a făcut Păulisului. Nu' credem că elevii 
scor de tenis cu C'!-işul lui Marcel Coraş aveau nevoie 
,Chişineu Criş. Totuşi,_gru- de ajutorul fratelui celui aflat in 
parea lui Adi Lucaci <1 incă Consiliul cre Administraţie de 
departe de vârful clasamentu- la Astre (na, o ştim şi pe. 
lui. CJ .Şoimii" Lipovei nu au asta ... ), pentru a-şi trece in 
reuşit să treacă de ambi~oasa cont cele trei puncte. Cât 
echipă din Macea, care, iată, despre demnitatea celui mai 
urcă treaptă cu treaptă, inde- bun arbitru judeţean de anul 
părtându-se pe moment de trecut, ce să mai vorbim .. ., 
zona .minată" a ierarhiei. Cât cănd acesta a acceptat să fie 
priveşte trupa lui Brănişcan, catalogat in gura mare cu 
aceasta nu s& regăseşte şi apelativul .hoţule!". Şi-atunci, 
când apă minerală de Lipova să ne mai mire faptul că 
nu beau .arbitri! casei" e cam echipele refuză să joace la 
greu să caştige. CJ Cel mai Motorul... CJ Meciul vedetă al 
injurat personaj al jocului de la etapei viitoare se va juca la 
Şofronea a fost arbitrul lneu, când gazdele vor intalni 
divizionar Apătean, care, prin .lidera la zi a Diviziei D. 
deciziil.e sale, acoperite de Dfi"IEL SCRIDO" 

\f~, Tănase, Vanxli, Fknn.Au 
mai jucat: Roşu. Căruceru, 
Băden, Tmcu, Bălan şi Bogdan. 

·Punctele celor două echipe 
au fost marcate de: \ftaşu 14 (2 
eseu şi 2 transf.), Floroiu 5 (1 
eseu), Podişoreanu 5 (1 eseu), 
Nichescu 3 (1 l.p.) respectiv Vlad 
6 (21.p.) şi Manee 5 p (1 eseu). 

La sfârşitul jocului, antrenorul 
arădean d-1 Ovidiu Şerban a 
explicat infrăngerea cu Sportul 
Studentesc. Dânsul spune că de 
vină suirt cei de la Universitatea 
de, Vest .Vasile Goldif, cere, In 
plină pregătire au exclus din fa
cultate pe cei 12 sportivi care 

urmau 
tuţie de invăţământ. Astfel ei au 
fost ~ afară din cămin şi roJ au 
avut efectiv unde locui, nu au mai 
fost primiţi la canlină, ceea ce a 
dus la o adevărată degringoladli 
in sănul lotului. Domnul Ovidiu 
Şerban nu Inţelege această 
decizie, mal ales că, aşa cum 1llt 
domnia sa a avut să ne spună, 
au dat facu~i materiale in va
loare de peste 60 de milioane lei. 
In ce priveşte infrângerea de la 
Piteşti, «acolo nu se poate 
câştiga datorită uzinei de 
automobile• spune antrenorul 

arădean. WCIA" Dfl"ILĂ 

SUDUL DOMINĂ SEMIFINAIJEJ] "MONDIALE" 
S-au consumat, in acest .pumele" argentiniene. Astfel că in • Noua Zeelandă • Scoţia 

· sfarştt de săptămână, meciurile penultimul act al competiţiei, 30-18 
din cadrul sferturtlor de finală ale Sudul va fi majoritar, toate cele Semillnalele,programeazA 
Cupei Mondiale la rugby, In care trei selecţionate fiind foste cam- meciurile: 
trei dintre partipantele la Turneul ploane mondiale. Dar laiii rezul. 30 octombrie: Africa de Sud 
celor Cinci Naţiuni, au părăsit 1atele: ·Australia(Twickenharn) 
competiţia, fiind invinse de e Ţara Galilor • Australia' · 31 octombrie: Noua , 
reprezentativele de la Antipozi. 9-24 
Doar .Cocoşul galic" a pătruns • Africa de Sud ~ Anglia · Zilelandli • Franta (Twlcken: 
intr~ primele patru formaţii ale 44 - 21 hl'· 
jumll, dup'! ce a trecut de . • Fra""'- Argentina 47-26 .., , 
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S.C. TEHNOTON SERVICE Sl 
• cu sediul in laşi, şos. Păcurari nr. 2a, bl. 5908 

ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ 
deschisă cu strigare in data de 29.10.1999, ora 12, 

la sediul societăţii pentru 

VÂNZARE SPAŢIU COMERCIAL 
situat in localitatea Arad· Piata Spitalului bl. 1·5, ABC p. 

Pret de oomln> a licita~ei 998.670.000 fel. In caz de neadjudecare la 
prima şedinţă, se va organiza cea de a doua licita~e la data de 
4.11.1999. ora 12,00. 

Caietul de sarcini ooate fi procurat, contracost, de la sediul societiitil. 
Pentru participare la licitatie, ofertantii vor depune la sediul societiiiii. 
pănă la data ~nerii ticitaţiel, documeniale prevăzute In caietul de sarCi
ni .. 

s~c. ROMTEXTIL IMPEX s.r.l. 
ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

·. ~-__ . 

2900 ARAD - ~~~~r....l..&.l~ 
Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, SI. 717, ap. 11 

' . 

PUBUCITATB 

... 

~Sanf. 
·SUnet~ 
• Slsll!m de 2 dlflm8'll NI Ranga 
• Procesor <lgllal de .. ' 
• f<Jnllll16:9 
• Emln ~T!Wh!~ 

"Cumperi unul din cele două modele de 1V ti prinlefll gratuit 
o pereche de căşti Sony MOR E 827. . . 

S 0 NY Model : KV-29X51KV-25X5 

Reconlll VHS Sony 
• FM 1 MW cu 30 posluri pt 1111 11 
• Mecarism Smart 
• kngis~tate 1.ong P1ay 
• Super Trlogic, Smrii1k, ShoW Vlaw • • 'Mecncorder VHS Hlfl a1 4 capt1B 

SONY Modei:SLV-seAO 
. - --~ 

Magazin Quasar, Arad, P-ţa A. Iancu, Nr. 10 
tel.: 057-211.822.. 

AI:MI magazin cometdatizează proclJse originale Sony tnsojlte de . 
oer1lficatlll de IJII8Illie o6cial pentru România, emis 'cncmt de Sony. 

··.• 

Marti; 26 octombrie 1999 • 

SC MANEX MA SRl 
ARAD, STR. GUTTERBRUNN NR. 100, 

TEUFAX 057-286834 

1.1 Ascute toată gama de scule 1 
11 pentru prelucrarea lemnului 

Vinde: 

POLIURETAN IMPORT UNGARIA 
+ Lacuri, diluanţl, grunduri, vopsele, palux, vopsea 

SPOR, acetona, antigel, Tifel + Placaje, pal fumiruit, placaj 
fumiruit, pal simplu + Pâslă, hârtie mătase, tablă cutată de 
aluminiu + Aracet, prenadez 300, parafină, urelit· R şi P 
+ Accesorii mobilier, feronerie BLUM, şuruburi pentru lemn, 
capete pt. inşurubat, garnituri uşi + Scule pt. prelucrarea 
lemnului, discuri diamantate + Abrazive, pietre polizor, 
discuri abrazive, baiţ, colorant lac, cepuri lemn, burghie. 

VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI '----------,,.....---------' 1 DESCHIS l!unr- vineri .. 
mtre orele ţJ - 16. · . (974165) 

•. 

DE CUSUT INDUSTRIALE. 
Pentru comenzi ferme se asigură toată gama de maşini, 
, subansamble~ accesorii şi piese de-schimb. ,. ~- · 

9/a-~./ 

ea- u 
compu er 

.OFERTĂ SPECIALÂ 

' ~2000 

- Calculatoare 
- Imprimanta 
-Retele 
.Soft 
-Sewice -~ -· 

CAACASÂ ATX 230W 
PI.ACA DE BAZĂ 

SI$ 530, BUS 100, 5!ZI<O 
AMD Kt-2 400MHZ 
HDD 4,3CB UDMA 
PI.ACA VIDEO SIS AGP 
FDD 3,5"11.A41o111 
SOUNO YAMAHA + BOXE 
SORAM 32MII Pc!OO 
MONITOII14" 
TASTATUIIA 
MOUSE•PAD ARAD, CLOSCA 2 

Tei./Fax.: 251838 
INIW\HI:Ukt'I:Ywt. ~111:1: 485USD + lVA 

.. ·.-

- Tigle import Ungaria 'cal. l-a tip JAMINA ' . . . 
. . . ~ 

+ Ţigle CSARDAS .. 
+ Tigle TANGO . _,. 

' ,, + Tigle KERINGO ' . + COAME GLAZURATE 

·,. · ... 

+ FOLIE PENTRU ACOPERIS 
' 

- CĂRĂMIDĂ DE STICLĂ 
"e •· , ___ -' ;' 

/ ~ Societaţe~ 
·~, Comerciala 

ll~'d;1 ;JJ:I 
angajează 

UN ŞOFER, · 
gradele A, B, C, D, E 
fi cu autorizaţie de 

macaragist. 

Vechimea minimă 
de 5 ani. 

RelaJii supum·entare 
la Birou Resurse Umane, 
telefon: 223025,' 223032, 
223035, interior 241. 

(4114857) 

MI 'DA·•···•· 
OFERTA SPECIALĂ DE TOAMNĂ< ·.: .. efi/ Rigips · · 

iiîil .. , ''-': 
. :., -...... . -,_·.~ ·-

Placă Rigips RB 12,5 • 41.000 lei/mp. 
Placă Rigips RB 9,5 . - 39.000 lei/mp. · 
Placă Rigips RBI12,5- 62.000 lei/mp. 

CIMENT • 39.000 lei/sac 
. --... 

Preţurile Includ T.V.A. 

,·. 1·.'·· 

Depozite;,;· 
. .. ;. 

Gara CFR, Tel: 270960 , ;. ., ; .: "' . · 
·str. Poetului 95, Tel: 243490· ·, 

. ,_ .•.. 
. str. Andrei Şaguna 83, Tel: 285377 

-·- .. ' . Calea Timi.şorii .1.1.0, Tel: 278800. '. 

t.
• 
.. 

·.•·· 

c;'~:;:_c_._:<'-~'-:.:;,;;..."z" --... 
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Marti, 26 octombrie 1999 • 

VĂ OFERĂ:IiA CELE MAl MICI PRETURI: 

e sisteme de alarmă antiefracţie şi antîincendii 
• sisteme de televiziune in circuit inchis alb/negru 'i color 
e sisteme de interfonie 'i videointerfonie 
e Jaluzele orizontale din lamele colorate de aluminiu import · 
• Jaluzele verticale din benzi textile de diferite calităţi şi culori 
• uşi pliante din material plastic , 
• folie colorată, reflectorizantă şi pentru securizare geam · · 
e geamuri TERMOPAN 
• tapet pardoseală din plută (WICANDERS-Portugalia) ~--.-.• ~-~-..,.. . .,._,- " 

Căutăm reprezentanţi in orafele judeJului Arad. 

l9'1ETATEA,COMERCIA~.~NICOLA .. B~!~~.~\~ 
t:omuna Păuliş Judetul Arad 

Declanşează distribuirea vinului cu plata in na'!ură pentru acţionarii şi 
locatorii, înscrişi in evidenţa societă~i noastre pentru anul agricol 1999, in 
aceleaşi cantităţi ca şi in anul agricol 1996, începând cu data de 
27.10.1999, la combinatul de vinificatie, zilnic intre orele 6-16. 

In vederea evitării aglomerări! din preajma sărbătorilor de lamă, vă 
rugăm să vă prezenta~ din timp pentru ridicarea.cantită~i cuvenite. 

Relaţii la telefon: 057/256506. (~114663) 

PlACE CE VEZI'I' 
~ SuM SI ALEOEIII 
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JUDECATORIA 
GURAHONT · 

1 
Anunţă organizarea .li

citaţiei publice, la sediul 
Judecătoriei Gurahont, 
camera nr. 2, in data de 
JOI 26 OCTOMBRIE 
1999, ORA 12,00, in ve
derea vânzării bunurilor 
mobile si imobile ale de
bitoarei !le Agroinduslriala 
lneu SA, la preţul maxim 
oferit, pentru următoarele 
bunuri: 

X ~ preţul. ăsta 49 $ * >< 
sa tot vorbeşti ... 

Oferta Connex: 
- conectare gratuita. · 
-două luni de abonament gratuit.** 

ERICSSON~ 
A 1018s 

-valabil şi pentru CONNEX START cu abonament 
de numai 5$. . . 

Oferta Quasar: · · · 
- te conectezi ... şi primeşti pe loc un tricou MYX. 1. SUPRA OFERTA cu 

10% peste suma de 120 
mîL lei, adjudecat pentru 
sediul Fermei nr. 6 Cuied 

.· . deii'•" ") 
~ ~X 2. Sediul fermei nr. 9 şi 

10 Cuied. · 
Informaţii suplimenta

re la sediul Judecătoriei 
Gurahonţ- executor 

judecătoresc. 

Mag. QUASAR- Arad .. 
X .!'.:!:.~~~-~~~~,~~~~~~!,:2~~~.~ X. 

S.C. FLASH lH ITALIA S.R.L. ~ 

#' Curăţătorie chimică .ta", 
şi 

-..spălătorie 
Servicii ireproşabile 1 

TRmUNALUL ARAD 
solicită oferte pentru achiziţionarea de locuinţe de 

serviciu in m~nicipiul ·Arad, zonă ~ntralii; după cum . ' -. . . 
urmează: 

.•. 2 apartamente cu 2 camere 

- 1 apartament cu 3 camere · 

· Ofertele se vor depune până 1a data de 1 noiembrie 

1999. Informaţii la serviciul contabilitate al Tribunalului 

· Arad, etajul.ll, telefon/fax 230556. 

ÎNCHIRIEM HALĂ PRODUC'fiE 
in Arad 5500 m.p. fi BLOC E' ROURI p+2, 770 m.p. 

Informaţii telef.J~n/fax 464429 
· , între orele 8-IS •. 

·'· 
(4114660) 
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~~,RA~V~E~L~A~G~E~N~C~Y~-~T;O~U~R~O~P~E;~~T;O~R~ 

·, 

la preţ de fabrică% 

·,·- .. ,.;,_,· __ 

Vă mai oferim 

-: înmatricularea autoturismelor cumpărat~ 
.., montăm profesional sisteme de al.armă 

,.. echipăm autoturisme cu radiocasetofoane PIONEER 

~i BLAUPUNKT : ' : .·.·•·· · ,.; ' · . . . 
•. , ..• _. t' 

• (659243) 

SUNA TI-NE PE NOI PRIMA DATĂ! 

VĂ OFE~IM BILETE DE AVION DUS•ÎNTORS ..• 1.;:_;:~~ ... 
CU PLECARE DIN TIMISOARA • --~-~-, · 
BUDAPESTA SAU BUCUREŞTI PE ZBORURILE . ·· .. • · "'-· , . 
COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES, 
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTĂ 
COMPANIE PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ 

la preţur.i...atlate.ds~e~mtad'!i ~ "'a.ltitudine! 

ZBURATI PRIN···· 
' 

~~· 
·-·:-, 

e NEW YORK 368 USD 
e WASHINGTON • 368 USD 
e ATLANTA • 408 USD 
e DALLAS • 408 USD 
e DETROIT • 408 USD · 
e MIAMI • 408 USD 
e CHICAGO • 408 USD 
e HOUSTON • 408 USD 
e BOSTON • 383 USI:' 
e PITTSBURGH • 466 USD 
e PHOENIX - 427 USD 

. e TORONTO • 364 USD 
e MONTREAL • 364 USD . 

... 

. ·.·' 

.•. ··-: 

. ,,_ 

e OTTAWA • 364 USD 
e VANCOUVER • 510 USD 
e CALGARY • 510 USD 
e EDMONTON 510 USD 
e WINNIPEG- 472 USD 
e SYDNEY • 685 USD 
e AMSTERDAM - 184 USD 
e ROMA • 221 USD 
e PARIS· 210 USD 
e LONDRA· 193 USD 
e MALAGA • 290 USD 

. e TEL AVIV· 234 USD 
e LARNACA • 201 USD 

ZILNIC TRANSPORT 
. TIMIŞOARA - AEROPORT BUDAPESTA 
· la cele rnai mici preţuri 
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ANIVERSĂRI a 
Cu ocazia zilei onomastice 

fi a le,lril la pensie a tatalui 
nostru 

GtJJ..q DUMITRU 
din MIŞCA, TI urăm la căl

duros .LA MUL Ţ1 ANII" ,, cAt 
mal mulţi ani plini de bucurie, 
slnătate '' fericire. Marlnela, 
Adi, Adina, Ionel fi Sorin. 

1 (33492) 

. MATRIMONIALE[;) 
' 

ITALIAN, 50 ani, 
remarcabili, vin lunar 
afaceri, caut domnl•<••rll 
tAnărl, frumoasă 

tente, ~·~!~~~~~~~ clar. T •~•:.~;<o. 

vand apartament una 
cameră, bucătărie, baie, depen
dinţe, casă str. Mărăşeşti (zona 
Intim). Telefon 289280. (33401) 

VAnd garsonieră, str. Buşteni 
(telefon, gaz, etc.) Telefon 
234583, seara. (33479) 

vand garsonieră zonă cen'
trală. lnforma~i telefon 094 621 
968. (33256~ 

vand garsonieră, renovată, 
central, bucătărie mare, et. 11. 
Telefon 281124. (33341) 

vand urgent garsonieră, COl}. 

fort 1, Confecţii, parter, geamuri 
schimbate, instalaţie sanitara 
schimbată, 6.500 OM. Telefon 
270856. (33347) 
. vand garsonieră, stare """"" 
lentă, ocupabilă imediat, preţ 
covnenabll. Telefon 263953. 
Adresa: str. Abrud, bl. 236, ap. 
8. (33354) . 

vand garsonieră 1n Micătaca;· 
str. Abrud, et. IV, acoperiş 
garan~e 1 O ani, deslg oi:ciden
tal, condiţii deosebite, preţ 
10.500 OM, negociabil. Telefon 
260094. (33357) 

vand garsonieră, confort!, et. 
IV, zona UTA. Telefon 469081. 
(3042159) 

vand apartament o cameră, 
ocupabll. Telefon 257851. 
(33219) 

vand apartament In curte, 
una cameră, baie, camară ali· . 
mt;~nte, str. Eminescu nr. 51, ap. 
2. Telefon 245974. (33382) 

vand garsonieră, confort 1, 
Mioriţa, 7.500 SM, negociabil. 
Telefon 253326. (33070) 

vand apartament 1 cameră, 
uHracentral, parter, bl. C2, Piaţa 
Gării, 14000 OM. Telefon 
092.281.023. (33487) 

Vând camere, 
Mlcălaca, etaj 4/4, acoperiş 
ţiglă, decomandat, lmbunătă~t; 
19.500 OM negociabil. Telefon 
235784; 092.308.400. (33529) 

VAnd apartament 2 camere, 
centru, Praporgescu, etaj 1, deco
manda~ suprafaţa mare; 30.000 
OM. Telefon 092.308.400. 
(33529) 

VAnd urgent apartament 2 
camere, preţ acceptabil, str. 6 
vanătorl bl. V2, se. B, et. III, ap. 
14. Telefon 057-222530, 
277337, 092 636 421. (32656) 
Vănd apartament 2 camere, 

Conf~i. bl. 12, se. B, 10.000 
OM. Telefon 092 295 340. 
(32981) o 

vand apartament 2 camere, 
decomandat, confort 1, P'lrter, 
Aradul Nou, preţ negociabil. 
Telefon 094.147.965 sau {)57-
411184. (33053) 

vand apartament 2 camere, 
central, et. IV, acoperiş ţiglă, 
lmbunătăţlt. Telefon 255867, 
094 612 Ş81. (33233) 

Ocazie! 23.500 OM aperta• . 
ment 2 camere, ultracentral, 
multiple lmbunătăţlrf + mobilă. 
Telefon 210255; 210555. 
(33206) 

vand apartament 2 camere, 
ultracentral, decomandat. 
Telefon 234538, 254330, după 
ora 16. (33340) 

vand apartament 2 camere, 
stil occidental, marmoră, gresie, 
mobilat, balcon Inchis, zona 
gării, preţ negociabil, 30,000 
OM. Telefon 092 459 403. 
(33344) 

1 L..:.:-:,: _ _:_~ _ __::-: -~;-:cc2:c._.c~; 

vand apartament 2 
camere, Vlalcu, 10.000 OM. 
Telefon 270856. (33347) 1 

vand apartament, str. 
Ecaterlna Varga, 2 camere, 
decomandate, et. li, preţ 27.000 
OM, negociabil. Telefon 
231410. (33357) 

vand apartament 2 camere, 
Viaicu, eL 2/4. Telefon 273628. 
(33371) 

vand apartament 2 camere + 
dependinţe, ultracentral, tangă 
Casa cu lacăt. Informaţii telefon 
282927, orele19-21. (31138) 

vand urgent apartament 2 
camere, central, etaj li, 16.000 
OM. Telefon 253326. (33070) 

VAnd apartament 2 camere, 
parter, str. Banu Miricine. 
Telefon 235021. (33229) 

VAnd apartament 2 camere, 
Micălaca, nelmbunătăţlt, et. III, 
preţ 14.000 OM. Telefon 092 
397 193. (33216) 

vand apartament 2 camere, 
zona IRIL Pecica. Telefon 
469467. (3042159) 

. VAnd apartament 2 camere, 
Vlaicu, bl. A 15, parter, 
lmbunătăţit, recent redecorat, 
preţ 11.000 OM. Telefon 
237215. (33393) . 
. vand apartament 2 camere, 
zona Alfa, mici lmbunătăţlri, el 
III, 14.000 DM. Telefon 
270834.(33347) 

vand apartament 2 camere, 
Vlalcu, preţ10.000 OM, nego
ciabil. Telefon 270872. (33070) 

. vand apartament spaţios 2 
camere, pe malul Mureşului, 

. zona 300. Telefon 261092. 
(33427) 

vand apartament 2 camere, 
lmbunătăţit complet, Chlşlneu 
Criş, central, str. Primăverii 
nr.1, garaj. Informaţii telefon 
520917 sau 092.821.786 •. 
(4113152) 

l 1 \;:1 1
: 

1 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca-506, 16.000 OM. 
Telefon 057-210066, 092 706 
028. (32583) 

vand apartament 3 camere, 
garaj, Alfa. Telefon 258271; 
283064_. (33007) . 

vand apartament 3 camere, 
et. IV, Alfa, lmbunătăţit, deco
mandat, 15.000 OM. Telefon 
257946. (33292) 

vand apartament 3 camere, 
Romanilor 4/4, 16.500 OM, 
negociabil. Telefon 283025. 
(33301) 

Ocazie! 21.500 OM aparta
ment 3 camere, central, 
lmbunătăţlt. Telefon 210255, 
210555. (33206) 

VInd apartament 3 camere, 
decomandat, zona Vlalcu, bl. 
X.34. Telefon 417191 sau 
092.995.057. (33358) 

vand apartament 3 camere, 
decomandat, etaj III, Alfa, preţ 
17.000 OM. TelefoR 255133. 

• -(33216) 
VAnd apartament 3 camere+ 

garaj, Vlaicu, bl. B21. Telefon 
271747, seara. (33320) 
· VAnd apartament 3 camere, 

zpna 300, 23.000 OM. Telefon 
272019. (33136) 

VInd urgent apartament 3 
camere, Samantha urcitor, 
al. 111-IV. Telefon 531594. 
(33424) 

Ocazie! VAnd apartament 3 
camere, 125 mp, aranjat stil 
occidental (salon 50 mp, bar, 
gresie), et. 1, bloc nou, 2 bal
coane + terasA, 2 băi, uşă blin
dată, 39.000 OM. Telefon 
250783; 094.292.683. (33437) 

Vand urgent apartament 3 
camere In casă proprietate, 190 
mp suprafaţă loculbllă, anexe: 
pod propriu, pivniţll, garaj. Sunt 
posibilităţi de e><tindere a 
clădirii. Central: str. Gh. Gari~ 
nr. 15, el. 1. Telefon 287776 sau 
092.298.298. (f.659467) 

VAnd convenabil apartamnt 
3-4 camere, et. 1-111, zona 
Mlcălaca 30,0; preţ 23.000 BM. 
Telefon 094.145.752; 222823. 
(33444) 

vand apartament 4 camere, 
160 mp, str. Coşbuc; aparta
ment 3 camere, 140 mp, str. 

,cozlel. Telefon 092.227.450. 
(33109)_ 

-~ ·- .·:--.-~ ..... 
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VInd urgent apartament 4 
camere sau schimb cu 2-3 
camere, Mlcălaca, bl. 543, al 
III. Telefon 264393. 

VĂNZĂRI CASE~ 

Vand cesl In Peclca nr. 1711, 
3 camere, bale, bucătărie, 
garaj, atelier, anexe, curte, 
grădină, telefon, cablu. Telefon 
289064, după ora 16 sau 
~~5b~55, pret Informativ 

vand casl cu grădină, gaz, 
canalizare, Gridlşte, str. 
Porumbulul nr. 15, vizibilă 
vineri, orele 16-18, sambăti 
orele 10.13 sau telefon 255976. 
(33475) 

vand casl cu ·grădina, 3.600 
mp, In Gai. Telefon 254477. 
(33476) 

Vand casă, Grădlşte, toate 
utilităţlle. Telefon 092.207.518; 
276353. (3311 O) 

OCAZIE! VÂND. CASĂ, 
toata utllltătlla, suprafata 900 
mp. Telefon 092.239.471; 
256543 • pAnă la ora 16. 
131726, 31955) 

vand (inchonezJ casa on 
Mlcălaca, 3 camere, suprafaţa 
1500 mp; 45.000 OM. Telefon 
235784; 092.308.400. (33529) 

vand casă noul, cu 
mans8rdi:l, 4 camere + anexe, 
Bujac; 40.000 OM negociabil. 
Tel elon 244431. (333s0) 

vand casă central, singur In 
curte, 43.000 OM negociabil. 
Telefon 094.837.193; seara.: 
259246. (33515) 

vand casl cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092 599 416. 
(33333) 

Vând casă central, etaj, 3 
camere, (alimentară, restau-

4 
vand (schimb cu apartament) 

casă In Zăbranl. Telefon 
219331, 092 823 772. (32586) 

Vand casă in Vladimirescu, 
zonă centralâ, 4 camere, 
dependinţe, lncălzlre centrală 

automata, preţ negociabil. 
Informaţii telefon 514207. 
(32993) 

vand casă tot confortul, 
comuna Vladimirescu. Telefon 
255981; 092.284.409. (32501) 

vand casă mare, 3 camere, 
dependinţe, posibilităţi privati
zare sau creştere a animalelor, 
zona Aradul Nou, sau schimb 
cu apartament 2 camere + 
diferenţă, preţ 28.000 OM, 
negociabil. Telefon 
057/278908. (31954) 

vand casă nouă, grădini, 
Grădişte, 65.000 OM, negocia
bil. Telefon 276724. (31695) 
· vand casă 4 camere, 
lncălzjre centrală gaz, grădina, 
garaj, str. Arhitect M. 
Tabacovlcl nr. 35, Arad. Telefon 
092.640.821; 473012. (32312) 

vand casă cu grădină, 2 
camere, bucătărie, şpaiţ, mobi
lată, Zimandul Nou. Telefon 
264198, orele 7-2. (33012) 

Vand casă In PArneava, cu 
grădină şi gaz. Telefon 211792. 
(33165) . 

vand casa In Peclcri, 3 
camere, bale, anexe, şi grădini 
sau schimb cu apartament Tn 
Arad. Telefon 468540. 
(3042157) 

vand casă mare, cu grădina, 
pivniţă, lncălzire gaz, calorifere, 
toate facilităţile, total 1200 mp; 
preţ 55.000 dolari, str. 
Gheorghe Doja, nr. 94. Telefon 
284811. (32548) 

vand urgent casă, 3 camere, · 
central. Telefon 270854. 
(33400) ,. . 

vand casă In comuna 
Secuslgiu nr. 307. Informaţii 
telefon 255662. (33425) 

VÂNZĂRI SPATIIriJ 

Vănd căsuţă lemn (spaţiu 
comercial) cea 30 mp. Informa~! 
telefon 094 282 449, non stop. 
,(33199) 

VAnd ghereta Piaţa Soarelui 
pentru orice activitate, pr~ţ 
4.500 OM, negociabil. Telefon 
263732, seara sau la gheretă. 
(33410) . 

vand spa~u amenajat, ultra
central, pretabll pentru: sediu 
firmă, bancă, societate asi
gurări, cabinet medical, farma
cie, etc. suprafaţă 82 mp. 
Informaţii telefon 520917 sau 
092.821.786. (4113152) 

VÎNZĂRI TERENURI~ 
vand teren intravilan 600 mp, 

front 15 m. Telefon 262619. 
(33045) 

vand teren arabil, 1, 72 ha; o 

din Asocia~a sanpaul. Telefon 
244552. (33312) 

vand cabană localitatea 
Baraţca cu 500 mp teren; 1080 
mp, grădină intravilan Zimand 
Cuz; 0,50 ha teren localitatea 
Arllneag (zonă turistică); gră-
dină cu pomi şi vie, localitatea 
Ghloroc. Telefon 282940, orele 
18-23. (32486) . 

vand 0,5 ha pămant arabil In 
Slnicotaul Mic, IAngă SMT, preţ 
4 milioane lei, negociabil. 
Telefon 057/278908. (31953) 

vand· teren In Grădlşte, 500 · 
mp, toate utllllăţile. Telefon 
253368; 253575. (32682) 

Vând teren intravilan, 
Subcelale, str. 13 Martiri nr. 6, 
921 mp. Telefon 280231; 
092.645.958. (33068) 

Vand teren Intravilan 
Săvlr~n. Valea Trotuşulul 2300 
mp, 7500 OM. Telefon 289966, 
248064. (33430) 

VAnd teren 540 mp, Bujac cu 
amenajărl, str. Suceava, 15.000 
OM. Telefon 289966, 248064; 
(33430) 

1 VifJ:Ii 11ihi"~l 
vand Dacia 1310, an 1985. 

Telefon 289432, după ora 15. 
(33373) 

vand tractor U650 şi lfron, In 
stare foarte buna. Telefon 
256189, 092 247 941. (33316) 

VAnd Mercedes 350 S; Jeep 
Toyota Land Crysler. Telefon 
092.227.450. (33109) 

vand convenabil Dacia o km, 
orice model, livrare i111ediatA. 
T 1 f n . 91.896. 1 

Vand DACIA 1310 TX, an 
1986, pret2.150 OM, negocia
bil. Telefon 260869. (33368) 

· · vand avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARO, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12. 13, 14,15,16,17 ţoll. Telefon 
259339, 563027. (3040386) 

Vand Saviem izotermă 5,5 
tone, preţ avanlljjos; negociabil. 
Telefon 094.517.763. (30964) 

Vand Volskwagen Golf 11, 
stare foarte bună. Telefon 
092.777.361. (32603) 

vand Flat Crema, an fabri
ca~e 1990, 5.500 OM. Telefon 
259251 sau 094 793 940. 
(33250) 

Vand Dacii O km, noi, orice 
Hp şi la comandă. Telefon 094 
157 830. (33309) 

VAnd Dacia O km, orice tip 
sau schimb cu una mal veche + 
diferenţă. Telefon 056-219869, 
094 291 600. (33293) 

VAnd Opal Vectra Turbo 
Diesel, lntercoler, cu toate 
lmbunălăţlrile, adus recent In 
ţara, fabrica~• 1994 sau schimb 
cu Dacia. Telefon 056-219869, 
094 291 600. (33293) 

VAnd Ford Slerra, an 1987, 
2.300 OM; ARO camlonetă 
3.500 OM. Telefon 214010. 
(33376) . 

VAnd Audl 100 Diesel, 5 pls
toane, stare bună, Inscris per
soană fizica, an 1981, 4.200 
OM. Telefon 057- 535140; 
092.473.386. (32998) 

vand convenabil BMW 5251, 
. 1990, lnmatrlculaţ, stare exce
lentă. Telefon 092 274 828. 
(32977) 

vand autobenă Savlem -6,5 
·tone, an 1980, stare bună de 
funcţionare. Telefon 276488. · 

vand spaţiu central oocurl, vand semănătoare grău pan-
ţ>irourl, prestări servicii etc). tru tractor U-445. Telefon 
Telefon 259715: 280753. · 411~06, seara. (33396) . 

1 (33504) . VAnd Dacia O km, preţ nego-
vand gheretă, Piaţa Fortuna. ~abil, zilnic, str. M. Eminescu 

Informaţii telefon 092.267.802. nr. 54 sau Informaţii telefoo 
(33338) 092.203.237. (33398) 

~-· •.. -... 
• o -:. ·---

• 

Marti, 26 octombrie 1999 • 

Vllnd Dacia 1310, CIV, 1650 
OM, negociabil. Telefon 
269635, seara. (33404) 

VAnd Dacia 1310, an 1987, 
preţ 1800 OM, negociabil. 
Telefon 253572, 094.544.832. 
(33406) 

vand Dacia 1410 L, 1994, 
stare perfectă, str. Salonle! nr. 
37/A. Telefon 222806. (33431) 

Vand Dacia Nova GT, In 
garanţie pană In septembrie 
2000 cu sistem de lncălzlre şi 
·alarmă, stare ireproşabilă . 
Informaţii telefon 237470. 
(33432) . 

vand Jeep Mitsublshl Pajero, 
4950 OM, schimb cu Dacia 
(Nava) şi 950 OM. Telefon 
277181. (33435) 

vand piese Flat Croma din 
dezmembrare. telefon 268152. 
(33441) 

vand sau schimb Dacia 
Nova, 1997, 21.000 km,. roşu, 
cu autoturism v~st european 
Diesel. Telefon 092.410.565. 
(33449) 

vand autodubă frigorlflcă 
MAN, 3 tone. Telefon 259715; 
280753. (33504) 

Vând OPEL KADETT lnma
triculat + motor rezervă, stare 
exceptlonală, 1.500 OM. 
Telefon 21 0366; 094.245.572. 
(33521) . .. 

Vand autodubă IVECO 3,5 
tone. Telefon 259715; 280753. 
133504\ 

Vând OLTCIT 1991, stare 
excepţională, 1.300 DM. 
Talefoo 210368; 094.245.572. 
(33521) 

vand Dacia 1310, an fabri· 
caţle 1978, stare bună, 1500 
OM. Plncota, telefon 
094.772.264 sau 466017.· 
(522688) 

vand sau schimb cu Dacia 
avariata + diferenţă, Dacia 

· 1310, 1989, stare perfectă. 
Informatii şrot Plncota. Telefon 
094.772.264. (5226667) 

vand Ford Escort 4 uşi, an 
1968, motor 1100, persoană fi
zică, 5.200 OM. Telefon 
094.522.621. (4113153) 

111 HVW1WH .. ,·1 
Vindem LĂZI FRIGORIFICE;. 

CONGELATOARE; VITRINE; 
COMPRESOARE 5.000 W; 
CAMERE FRIG; DULAPURI 
FRIG; Inox; garantia un an. 

·Telefon 281384, orale 8-18. 
(29999) . 

vand TV COLOR: da bandă 
largă, pret 1.600.000-
2.000.000 lei, cu telecomandă 
nouă. Telefon 244904, orele 9-
17. (32146) 

Vând Ieftin INSTALAŢII 
. SATELIT ,1 BOXE 50 W. 

Telefon: Arad 237471; lneu 
511465. (28no) •• 

. vand televizoare color, 
garanţie, preţ 1.500.'000-
2.500.000 lei. Telefon 211028. 
(33073) 

VInd Mt'ŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATA, 880.000 lai; TV 
COLOR 700,.000 lei; LADĂ 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lai, 
ofer garanţie. Telefon 259339, 
563027 o (3040385) 

vand TV color, maşini de 
spălat, frigidere cu congelator 'i 
lăzi frigorifice, la preţuri conve

. nablle, (cu 6 luni gerdnţie), Intre 
orele 9-17. Telrfon 251392 sau 
094.293.568. 1.33025) 

vand TV C<>ior 51 cm, 59 cm, 
maşină spălat Automatica, 
calorifer electric cu ulei; cu 
garanţi~. Telefon 284604. 
(32556) 

vand TV color Philips, Nokia, 
Grundlg, teletext, telecomandă. 

-Telefon 264004. (33304) 
Vând toată gama da piese 

pentru frlgidera casnica fi 
comerciale, frlgldere second .. 
hand. Telefon 270622. (33362) 

vand avantajos PC Pentium 
MMX AMD K6/266 32MB SD 
RAM 1,44 MB FDD 32 GB 
ExHDD, 6 plăci reţea, In 
garanţie. Telefon 245077, 
468920. (3042160) 

Vindem o mara gamă de 
TELEVIZOARE COLOR, STE
REO. lnformatJI telefon 280260, 
211213, orele 10·20. PREŢURI 
CONVENABILE. (33185) 

vand telefoane mobile noi: 
Nokla 5110; Nokia 3210, Sony 
C1. Telefon 094.544.832; 
092.528.181. (33406) 

-:,. 
,~.: ,_ 

vand frigider, congelator, 
ladă frig, combină frig, uscător 
rufe, robot telefon, TV color, 
garanţie 1 an. Telefon 220926. 
(33409) 

Vând cuptor patiserie '' 
cuptor pentru pizza. Telefon 
210019. (33447) 

vand TV color, maşină spălat 
automată, calorifer electric, cu 
ulei, cu garanţie •. Telefon 
284604. (33442) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vănd sobă teracotă nouă, 
pereţi beton prefabricate, 
betonieră 100 litri. Telefon 
284594. (33384) 

moteci ş_i_<;o~tver1toa•re, sog11a1:e. 

Telefon ~~;:;:,~:~;~:;~~ vand cuptor electric, 
fabricaţie Germania. Informaţii 
telefon 514207. (32995) 

vand vitrină frlgorlflcă şi 
mobilier magazin. Telefon 
468470. (33191) 

Vând EUROBOLŢARI ter
molzolantl cu garanţia: 
300x250x200, 3.600 lal/buc; 1 
mc·240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (33294) 

vand linii telefonice 89xxxx 
(erotice, matrimoniale, party 
line). Telefon .094 523 31~. 
(33379) 

Ocazie unică! Plecare defln~ 
tivă, vand casl cu mlcrofermă;. 
apartament 5 camere, mobilat, 
In Grădişte, tractor cu gama de 
utilaje; teren arabil 7,60 ha. 
Informaţii str. Privighetori!, nr. 
73. (32492) 

vand colţar albastru, preţ 
I'Vantajos. Telefon 251412. 
(32312) 

vand 9,5 mp parchet, stare 
excep~onală, din stejar + mar
gini, preţ avantajos. Telefon 
211804; 092.664.981. (31953) 

vand haine de iarnă, second 
hand, 3 OM/ kg, negociabil. 
Telefon 279682. (32680) 

Vand sufragerie Lengyel; hol 
complet nou; vitrină, masă 
birou, bufet; antice, fotolii sculp
tate; persana manuale; tablouri; 
porţelan; stlcili. Telefon 
284811. (32548) 

vand scaner imprimantă; fax 
şi telefon Panasonic, Sega, 
video cameră, defect, bicicletă 
copil, uscător proseflonal, 
expresou cafea. Telefon 
284811. (32548) 

vand bundă femel, costum 
pantaloni bărba~. TV alb-neg!ll, 
masă, scaune, fotoliu, mobilă 
hol vopsită, aparat de lncărcat 
baterii. Telefon 240535. 
(33138) 

vand porţi garaj, rabatabila, 
Germania, la mana a doua. 
Telefon 092 684 661. (33267) 

VAnd casă mare, 4 camere, 
la şosea, In Aluniş şi computer 
486 nou. Telefon 241562. 
(33319) 

vand cărucioare pentru copil 
(Import), preţuri bune. Telefon 
254 796. (33390) 

vand boiler 50 litri, cazan 
cupru 100 litri, sobă petrol, 
sobă cărbuni. Telefon 220763, 
supă ora 20. (33391) 

· vand arcuri solar, uşa aparta
ment Telefon 255475. (33399) 

vand utilaje de moară com
pletă, adus din Germania. 
Telefon 057/287312, după ora 
19. (33403) 

Vand (lnchiriez) garaj auto
riza!, 2.200 OM, Podgoria. 
Telefon 094.840.314; 221679, 
seara. (33342) 

Vand GRÂU panlflcatla. 
Telefon 531324, ora 19. 
(33279) . 

vand canapele extensibila. 
oolţare, fotolii pluş. toate noi, 
preţuri mici. Telefon 264892. 
(33220) 

vand 100 de capre. 
Informaţii .localitatea Agrl,ul 
Mare nr. 742. (5226664) 

Vând MOLIZI ARGINTII 
radacina, pentru 
Telefon 281188, 

Merlln, calibru 12/1, producţie 
americana. Telefon 244833. 
(33421) . 

(Continuare In fN111Ina 15} , 
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r (Unnare din pagina 14) 
vand dormitor complet In 

stare bună, 5.000.000 lei, nego
ciabil. Telefon 289966, 248064. 
(33430) 

vand 'oua prepeliţa (m&dica
~ent, reproducţie) cu instruc
ţiuni. Telefon 289966, 248064. 
(33430) 

CUMPĂRĂRI AUTO 

Cumpăr parbriz Robur. 
Telefon 532125. (33349) . _ 
Cumpăr pompă de Injecţie 

pentru Audi 100, 5 plstoane, 
(motor). Telefon 057/535140; 
092.473.386. (32998) -

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm mobilă veehe stil, 
sculptată; birouri, credenturl, 
biblioteci, paturi fier, paturi 
lemn; noptiere lemn; mese; 'It. . 
trtne; jilţuri; bufeturi; oglinzi 2 m; 
_servarite: instrumente muzicale; 
lămpi de tavan; ceasuri de 2 m. 
Telefon 092.426.444; George 
Grecu. (33100) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

ASOCIAŢIE non profit, 
angajeazA CONTABIL auto· 

·- rtzat sau expert contabil cu 
, experienţă. Telefon 221777 

sau 092.218.865. (33438) 

AngajAm BRUTAR! 91 
VĂNZĂTOARE cu carle da 
muncii. Telefon 094.597.431. 
(33443) 

ANGAJEZ SECRETAR (bir· 
bat), cunottlnte operare PC '' 
proiectare tamplărta aluminiu; 
Telefon 092.292.559. (33517) 

ANGAJEZ ZIDARI (tencuit), 
Aradul Nou, str. li>Sif Lengyel, 
nr.1. Tele! n 28708cLQ352.~ 

1Jii$$(U'1H' 11711 

"ANA·FRIG" repară: FRIGI
. DERE, CONGELATOARE, la 
domiciliu, garanţie 6 luni.' 
Telefon 210420. (33411)' 

REPAR MAŞINI SPĂLAT 
automata, domiciliu, REBO· 
BINĂM MOTOARELE. Telefon 
259146, 094 241_ 398. (33139) 

Execut: construcţii, lzolaţiL 
contra Igrasiei, faţade, 
zugrăveli in lavabil, r:enovlrl 
Interioare, etc. ~ Telefon 
272695: 

SC "GABITEX" SRL cu 
sediul in Arad, str. Unirii nr. 
14, doreşte autorizaţia de 
mediu pentru deschidere 
magazin lmbriiclmlnte, in· 
cilţiimtnte, aceea'l adresă. 
Eventualele .contestaţii se pot 
depune la Agenţia de 
Proteclla.-Medlulul, B·dul 
Draga'f na, n1=. .18, ·Arad. 
(33383) ' -· ' 

Pierdut portmoneu, acte.· 
. numele ·MOCAN IOAN, dOml· 
clli_ul UNGARIA, Ofer RECOM· 
PENSĂ. Telefon . 287916, 
fam,III .. Gal. (33446) · 

SCHIMBURI 

apartament 2 
camere, mobilat, Falează Sud. Suntem alături de colega 
Informaţii telefon 289845. noastră MARIA MATEI jn 
(33389) greaua Incercare prlclnulti 

Ofer spre Inchiriere· locuinţa de pierderea fratelui. Sincere 
.mobilată cu 2 camere. Telefon· condoleanţe! Colectivul 
271958. (33392) Secţiei Glneccilogle. (33466) 

· · Dau _in chirie apartament O 

Azi; " , 2,6 
octombrie~ se 
i!'lpllnesc 
şapte ani de la 
decesul so)lel 
mele . 

eameră + dependlnte, zona 'colegii '' 'prletanll din w••"-cAN BO•rPA.-
Stadion Glorii!; Telefon 255157. cadrul Secţiei de Pslhiatrl~e --< ·-• 

,(334o7) sunt alături de fam_ltia SILVIA PAnă mă voi cobori In 
Tnchlriez ~parlament 2 91 DORIN BITANG, greu Inear· groa•>i, te voi i>liinge. Soţul 

. ·camere, termen lung cu telefon. . cata prin pierderea tatălui şi n Mure,an -~aslle. Odlhnet_te-ta 

· lnlormaţii telefon 22:<!7'41. . transmit sincere condoleanţe. _ ~~~n:p:a:ce:_l~~;=~~~~;îil -(33380) . ". ' ' •. , (33445) . . ' 
mar spre inchiriere garso, J>los · 

nierl in Micălaca, mobilată + 
satelit. Telefon 094.256.787; 
26371_ 1. (33295) • .. 

. lnchlriez halli producţie cu 
pod rulant, 300 mp: Telefon 
250692,.orele 9-1_3; 41_2119, 
după ora 14. (33414) 

Cu durere In suflet am aliat 
·da P'loartea tatălui meu 

TRIJTA IOAN 
91 doresc pe aceasta Fale 

sl-1 aduc un ultim omagiu. 
fiul Nelu cu. soţia Ana, din 
America. Duinriezeu .sa-I 
odlhnaasclin pacei (33520) 

Dau .în.chlrle apartament 3 · .-=----~~~__",........., 
camere, decomandat şi mobilat. Slncare.cpndolaanţa doam-
Telefon 274692. (33427) nal LUKACI IULIANA din . 

Ofer in chirie apartâment .partea l;lactlal Pedlatrle • Boli 
doua camere, central, mobilat, Infecţioase. a Spitalului 
incălzire, telefon, satelit, 125 ·Judeţean Arad, la moartea 
OM. Telefon 289966, 248064. prealubltel mame. Dumnezeu 
(33430) s-o odlhneascl ·In pacei 
· Ofer spre Inchiriere i (33533) 
cameră, bucătărie, ~ehtral, 

1' SEBVICU FUNERARE 'i' lncălzire gaz. Telefon 284565. 
(33434) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
comercial, central In Chişlneu 
Criş. Telefon 0112.2U.620. 
(4113151) 

PIERDERI 1 

._ . Pierqut carnet de 'iomaj eli
berat de DMPS Arad pe numele c 

- tuga Lucia. Tt declar nul. 

:(33386) '·"·*"'"'''-'. ' . 
Pierdut certificat actionar, 

_ 72433 cu seriile 7i07S406-
71077380 eliberat de SIF Banat 
Crlşana pe nu"},.ele Ml&fiUţ 
Llliana. (33439) , _ . 

NON4TOP 
aO·STTL·COMPANT 

ftnnl producătoare da slcrte, 
str. M. Eminescu nr. 4, (vizavi 
Cinema MUREŞUL) telefon 
211929, -r- 094.537. 715; 
094.558.712,· 

TOTUL iNTR•UN SIN• 
GUR LOC, LA PRET DE 
PRODUCĂTOR, CALI· 
TATE .. OPERATIVJTA'flt 
OCCIDENTAlĂ.; 

- lmbiils_ămat, fmbrlcat, 
. cosmetizat 

·alerte: 400.1.800.000 ~1 
·alerta lux 
• lenjerie deces: 160.POO· 

800.000 lai 

tată, socru 
T~ 

QIMITRIE 
de la moar-

.Se Implinesc unSprezece 
de când Iubitul nostru fiu 

IVUUMIUC · 
·ne-a părăsit prea de tim· 

Mulţi au plâns In ziua 
1 ac:eea, cind in monnAnt te-au 
1 aş,ezltl, numai roua dimineţii, 

spune neincetat. Multe 
1 lacrlrnl li suspina, după tine 

lAsat, lndureratel tale 
(32550) 

recuno,tini 
1 nltult:are 'entru cel ce a fost 

..... MAIACU ION. 
la 8 ani de !a plecarea 

noL Sotia, copiii 
lui dragi. (33417) 

omagiu la Implinirea 
ani, respectiv 5 ani, de la 

in · V&fnlcle a 
1 plirln!lllor 91 bunicilor no9tr1 . 

SIDA DIMITRIE ,a .. -.. 
SIDA AUREUA. 

t.Jora fi nepoatele. (33388) 

REPARĂM aragaza, maşllil' 
spălat, Instalaţii sanitare, 
electrice, microunde. Telafo'n 

Pierdut certificat acţionar 
72435 cu seriile 71078356· 
71.079330 eliberat de SIF Banat 
Crlşana pe numele Mlerluţ __ 

Schimb apartament' Tlmi- ' ' Mihai. <33439) .. 
· ·cruci, minere· sicriu, etc: 
OFERTĂ• sicriu, lenjerie, 

cruce. 73o.ooo'lal; 
Transport In Ara.d Gft.,_. 

:rurr. . 

gind plin de tristeţe, 
26.10.1999, pentru soţia, 

·tmlan•a, _aoacra ·fi bunica 270098. (33378) . şoara, a-camere, el. 1, parche
tat, greslat, mobilat; balcon 

·.PARCHET" executăm fu· Inchis, ganij zidit, zona 16 
rări de: PARCHET ARE,' Decembrie, Kandla, cu aparla
AŞCHETARE, PALUXARE. ment Arad, zona UTA sau 

:=•~le~fo~n~2~680~=32~-~(33~. ':,1~48:;);::=~ • Vlalcu. Telef!>n 094 785 620. 
MAISTR autoriza!, axe- (33271) 

cut: GRESIERI, FAIANŢĂRI, Schlm 
ZUGRĂVELI, TAPETĂRI, ten- 1300. Telefon 210366; 
cuieli şi lnstalalll sanitare. 094.245.572. (33521) 
Telefon 261062. (33413) _ 

MONTEZ SOBE de TE· 
· RACOTĂ, rapld.'li convenabil. 

Telefon 232414. 33436 .. 

· DIVERSE 

ÎNCHIRIERI 

Ofer spre lnehiriere aparla
ment şi casă (ne)mobilat(ă). 
Telelbn 235784; 092.308.400. 
(33529) 
· Dqresc să lnchlrtez locuinţa 

OFERIM IMPRUMUTURI (ne)mobil&tă. Telefon 235784; 
avantajoase IN LEI. Relatii 092.308.400. (33529) _ •· 

ii' DECESE ii' 

. Cu adinci durere anuntlm • 
1 incetarea din vlaţl a Iubitei 

noastre mamă fi bunică 
WltA.c:s' IUUAMNA. 

' in virstA de 68 ani. lnmor· 
telefon 212020. (326~1 lnchlriez spatiu cornerclâl, str. 
~~~~~~~~~;::;;::~..., Teodor ~Acâteanu nr. 12. · mAntaraa va avea loc, azi, 26 

·Informa~! telefon o94 62·1 968.; ; octombrie, ta Ctml!lrul d!n 

;::S~C~-= .. ~R~E~E~ş~,A~P~A~R~E~.~I~R~E;:;· 

(33
2561 

_ · . · ADEA. Familia Klss. 
.; J ', : ... ,·,, .. ;,~--· ' :)': . ' 

lnchlrlez la preţ convsnabll . 
spaţiu. depozitare, 600 rnp + 
tilrourl, excelent. Telefon 
092.207.518· 276353. 33110 

Cu adinci durere anunţlm 
Incetarea dln viatA a celui 
care a fo.st mare '1 priceput 
meseria' · -· . 

PARARE ANVELOPE" SA cu 
sediul In Arad, str. Câmpul 
Llnlşut, nr. 5, vinde In data de , 
01.11.1999, ora 10, la sediul Olar spre Inchiriere sparta• 

Transport· GRATUIT la 
firmele concurent,, pentna ca 
sa putajl compara prtiţurtla 91 
calitatea. (c.) 

se "NOSFERATU" SRt., 
str. Ghlba Blrta nr. 26, tele

fon. 270437; 094.554.874. 
Sprijinul da care av-tt nevoia 
In momentele grele 

NON-STOP 
' SERVICII FUNERARE 
•. COMPLETE. 

. FEIUCEAN VJORICA, 
care ar fi Implinit 66 ani. 

Soţul, .fiicele, gln~trela_ fl 
(33433) 

durere In suflet 
azi, sa Implinesc 6 

ftl,mJ,nl da regreta şi de dor de 
ne-a p'lrlislt scumpa 

soţt.~, -maml. 

vom plinga. Soţul v'"""'·" 
Silvia fi Mariana, 

Vtorel, glp0reta Doru, 
Dana,· napo'tn . .Sergiu, 
Alexandra· . fi 
(3042181) ,_' 

- Intreprinderii, prin licitaţie: Q · meni (ne)mobllat. Telefon 

581rlo••ita1ta.,T~1IefoR! · malină de montat demontat 210555; 210255. (33206) 
anvelopa de autoturism Doresc să lnchirlez -aparte:· 

.JOSAN PETRU (I)OXA). 
.Inmormintarea miercuri, · 

27.10.1999, ora 13, da la 
Capela din Grădl,te. Familia 
,JOSAN ADRIAN., -

· SICRIE: diferite esenţa fi 
modele occidentale. AES· 
PETE: pAnză, mAtase (seturi 
complete), voal. CRUCI: lemn 
fi ' metal• · ACCESORII: 
prosoapa, batista, panglici 
neagrl, ballcurl, minere,. 
luminAri, catafalc, sfe,nlca, 
steag de doliu. 'SERVICII: 
spălat, lmbllslmat, lmbrăcat, 
transport Intern fi lnter· 
naţional; ASIGURĂM colaci, 
colivA, coroane, J.erbe, 
fotografii profesionale, fan

. fara; ORGANIZAM pomeni; 
INTERM.EDIEM grat"lt obtl· 

· Cu acaea9l- durere In 
Ja•nl<ltlm cA sa Implinesc 8 ani 

la decesul Iubitului nostru 
ARDELEAN MOISE 

din ŞlRIA. Vei rimlna 

.In. gl11durlle '1 
lslofl<el•lla noastre. Soţia 11 

cu famUiila. (33490) - • 
TOLEDO, Arad, 

CONFECŢtON'ERE TEXTtLe. 
de muncă 'i sal_at 

Informaţii telefon 

. , '-

. ·; · . ..~.· · .. '. 
; .. :• .•. 

.··~ . .: .. ,' 
. - .•, 

_marca .RAVAGLIOLI; _ o meni frumos mobilat. Telefort 
ma,lna. electronică de ac~lll· . 2105~5. 210255. (33206) 
brat roţi autoturism marca Ofer spre tnchi.riere spatiu 
CEMB. Untilajela sunt in stare· '· ultracentral pentru birou s~u 

·bunii de functionare. Preţul - . ' ' 7 
da strigare 10 milioane lellull· ,cabmeL ., !!'Ialon . 2307~ .. : 

· hije + TVA. tnformalll supll· · (33331) . · 
montare - la telefoanele: Primesc 2 băieţi In gazda. 
247481; 247~85; 094.580.868. . Telefon 241575, după ora 16. 
Deasemenea Societatea vinde (33366) · 
anvelopa semluzate de to.ate Ofer spre lnchlrte're spatiu 
dimensiunile acordind -ultracentral 40 mJi. Telefon 
garanţie pentru <!le. (33077) 2117~2- (33165)'. ' ·' . · . · 

Dil·u !n chirieo avantajoS, 
apartainent--3 camere, el. 1, 
garaj. zugrăvit, telefon, parţial 
mobilat,' 6 Vanătorl. Telefon 
287105, 283000. (33287) -

COLECŢIONEZ OBIECTE 
ANTICE (monezi, bibelouri, 
picturi) CHINEZEŞTI. Telefon 
_252401, orele 10·24. (33514) 

.Ofer avantajos VALUT 
Imprumut, cu garanţii IMO· 
BILIARE. Telefon 250783. 
(33437) .. 

. • "; 
.~ .. 

:v'"-" '·•f· • , · 
·:,.~·- .. ~,-; 

lnchlriez spaţii comerciale-~ 
. depozit pe Calea Lipovei nr. 

113L vizavi ReStaurant FIOi'a. 
Telefon 092.92.11.03. (33387) 

. ,. 

.".? 

Cu a!lâncă durere In suflet, 
anun!ăm incetarea din viaţă, 
la 78Cte ani, a scumpulul. nos,. 
tru tată, bunle şi străbunic · 

· TRIJT A IOAH. .· 
lnmonnântar&a va avea loe' 

astăzi, ora 13, la cimitirul din 
Gridlşla. Dumnezeu· 'să-I 
odihnească In pacei Fal'(lllla 
indUrerati. • 

"f.CDND8LEANTE 'l' 

Coleotlvul ·da muncii 
Arad, deplinge mo•artaa 1 

lfullaelrilc>anl a colegei lor 
ONICA RAMONA. 

Suntem alături da faoBlll-al 

nerea actelor necesara 
lnhumlrtl. Oferta brad: slcrtu 
brad, 'respete, cruce • 7SO.OOO 
ei. TRANSPORTUL SICRIU· 
LUI LA DOMICILIU, este GRA· 
TUITIII. li'xl>erlenţa noastrA, 
este garan!la dumneavoastră! 
(c) 

îi' COMEMORĂRI 'ii' 

Nenea MITICĂ, azi da SfAntul 
Dumitru, nu ne mal lntălnlm la 
un pahar ca să ne lnvasallm, ci 
la clmitl_r ca si te plingem. 
Dumnezeu si te odlhneascl, · 
suflet bun şi dragi In veci 
nemlngllaţl napopl: Nlcu,or, 
lrlnuţa, F[orln fi Cosmln. 

• .. _.-. 

scumpa 
tmama, bunicA ''străbunici 

ESTERA CI.&J 

fi 1 an '1 jumatate ele 
jpl<OCI,rea In V&fnlcla a dn•g•-11· 

nostru tatii, bunle 
străbunic 

, laY. IOAN CLII.J. 
Dumnezeu să v~ odlh· 

Jn••••u;l In ·pacei Familia 
Zoltin, SEBIŞ. 
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' ' 

rEst TRINs-·ijoijstiliicfl 
. · .. · .. angaJeaza ......... :~ 
· "· GESTIONA.R.A. ··:;; 

··.-· 

i " Condi~i: ' ~ 
' 8 virsta maximă 30 ani . · • , /1Wl 

• • domiciliul stabil in Arad , · · · ·"1 ;?·•;,;! 
IC 8 cunoscAtoare a limbii maghiare . "· · .C" ; ;:_"' 

· ţJ.. • studii medii sau superioare · • , -:f,~:\ 
"''!r:< 'J1 disponibilitate de muncii pentru program prelungit ·:·leg 

l IDformatllla sedlulllrmal EST TRANS CONI-. ,";. 
~•,,c,TBUc:',IIJr.ăJaca. CalaaBatblal,~r. 282~ 
'l}~_ .. _, ____ .,v.C. _ '1• . <._..' •. ·---- • -- _ _ • , ' _ • 

' COMPLETAŢI-V 
GARDEROBA CU PRO
DUSE DE CALITATE 
EUROPEANĂ LA UN 
PREŢ ROMÂNESC! 

.. . LA STANDUL . 
· · • · ·s.c. MOOA S.A. 

DIN CADRUL TÂR· 
·., GULUI .PROMOVEST" 

'DESCHIS LA SALA 
SPORT_URILOR PUTEŢI 
CUMPARA UN BOGAT 
SORTIMENT DE CON
"FECŢII DE SEZON LA 
PREŢURI CU ADAOS 
COMERCIAL MINIM. 

VĂ AŞTEPTĂM! 
. (5224448) ' 

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
Eklul Revolu~ei nr. 26-38, telefon 231.853 
_ Liviu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 , . ,. 

la.,.,.--~-· . . ' ., . 
• GRESIE caL 1· 96.000 leUmp 
.FAIANŢĂ·88.000-80.000ieUmp ,:. .. , , ..... ,· •• ,, ,. 
• ADEZIV ,1 CIMENT pentru rostult . , •o 

•.. '. 1 =~~~::~.t;=INEDUŞ . . • ·' : ·.; < 

- ~ _, 
' ' 

'.·. 

~-- -~ ·. 

---. :. 

8 BOILERE ELECTRICE ti CAZANE BAIE , - , "· · · 
8 RDBINETI.I FITINGURI• CĂZI BAIE fii,CCESORI , . .,. ;: . ' 
8 OBIECTE SANITARE ,1 ACCESORII . . · .. 
• 5VĂ POLIETILENĂ CU ACCESORII . .>'>1 ";:<• .• : "; ' 
• VĂ ZINC ,1 NEAGRĂ . ·. ,·>i' 
8 ROFILELAMINATE-"TABLĂZINCATl,'-polii"-··· ·, 

•cARBID nOGRAMZD.NKl9,-s7,ae ·, · 
aAMlliTl. • .-Q,oo . 

• computere & accesorii . 
• echipamente de reţea · · 
comunicaţii prin satelit 

'·' • Internet prin l,inii dedicate 
.. ,. 

., 

' 
'• ..... _. 

' ·; 
·" . 

.. -.- _.,(. . ' . >·-;. 

- web design · 
conturi e-mait ~:fr~-1;i;~.- -- • 

• internet c@fr. · · ·. . · 
calculator · · .. , 

8uritem o llnnl ..,.ct.IIZ8tl Tn gee~~one,.. .. evldenţleru uurOr 
, cheltulel•or aaoclatlllor de locatar1/ proprtetari, In conformlate cu . 
_. .. romlnl In vlgoere. prin prM!area unniiOarolor -il: 

·~ catc:ulul COnlc:t 81 cheltuielilor comune ce revin 
fiecilrul apal18ment din asociaţia de locatari 1 
proplietari, w tipArirea listelor şi chllanlelor aferente; 

• Rapartizanltl cheltulaftlor de fncllzlra dupl 
consumul real prin montarea şi citirea periodicA 

·'' ·a repartitoarelor de energie tennicl. · . . ... 
. Noi VII ofarfm lmpllrflalltllte fi cal •• · · ·. · · 

' 1974183} 

PUBUCITATE , Marti, 26 octombrie 1999 , · 
• 

Programul actlvldţllor conexe 

Marti 2&.:.0.1999 j 
a___~· ___ ___;"_." ' 

Ora 11.30 Parada model 
Casa da ~odA IJ'""'~ 

Miercuri ~7.:.0.19991 
.J.,..-Or'111'6.30 Concura c.u on~tniill 

pentru vizitatori -
· · Firmele Norlal. Manlto''' 

··.Ora 1_7.00 Par•da model 
. . .. Grup Şcolar d& Industria 

' ,· 

. .. 

···- ···-.. ; 

..... 

,.,·, .... ·. ·. U'Poar6 Arad 

~oi 2&.:.0.1999 ~-* ' . .. . 
Ora 16.00 PIM. DAY concursuri .... 
Ora 17.00 Prezentări •1 demonstraţii ·-··. 

,, .. de machiaJ Firma INA Center 
Ora 17.30 Tombola Rornte!acom 

INTIRARI"A LI8ERAI · '· .. ">. 

LA INTERSAT ŞI STARLINE 

CONECTARE ..... 

· GRATUITA! ~· ·. 
SC "INTERSAT" SRL ,1 SC "STARLINE" 

SRL COMUNICĂ: tn această perioadă se 
conectează gratuit (fără taxă de Jnstalare)la 
televiziunea proprie prin cablu. Toţi cei care 
optează pentru această cablare, beneficiază de 
gratuitate. cu .condiţia să achite abonamentul .• TV 
anti~;ipat până 1.51 sfârsitul acestui an (1999). · 
la aşteptam iâ catiarilll aaastre: 

INTE.RSAT: e Calea A. Vlaicu, bloc 27; e 
Micălaca bloc 501; • Alfa, bloc 47, se. A; • str. 

ZILNIC PROMOŢII SPECIALE GSM 

--- ~~1lCDnhlfJJ~fn!J'SJJ~J 
ARAD2900 

1 

Str. Voavod Moga nr.65-67 ... ~ 
email: arcommat_group@inext.ro · · · 

TeiJ Fax: 0571 281 779, 0571 276 333 - · 

În calitate de distribuitor autorizat · · 

L••• f.»olicolc t: • . liiil PENTRU LUMEA TA COt >R' :'!: 
;_.;:'., ~- •• , c." ,;-. • . - ./' ' •• , • 

";:-;.. \" >'+ 

· ;.. vă oferă la · -, · . '"'' 
pret de producător _.,, · 

' ~~ 
intreaga gamă de lacuri , vopsele, 

. ' 

M. Eminescu, Cinema Muresul. · · ' ·. . -
STARLINE: e Bd. Iuliu Manlu, bloc 26. '· 

grunduri, diluanţi pt. auto, decorative, i . 
·. construcţii civile şi industriale. ..· e · ·· 

Angajează . 
personal pentru · 

···: ftiTIE·' . 
DISftUB1JTIE 
CARBOBUTI 

~ONDIŢII: 

·• liceu '+ bacalau
reat 

· -• stagiu mJIItar 

satisfăcut 

~ELAŢIITEL. 

057• 468829. 
(5224487) 

.. 

• &: SC ANDROMfDA SfRVICf SRl 
And.romGda· · . 

.. şerv~qe ,c•,.,···· :. ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 
·' ... -:~ ,- ..., :- ,_ .. -., """' . . ...., ·;,_ -~. 

~,~ ~·- V, . Va ·ofera ·. . _,. 
_'';,.:" URMATOARELE PRODUSE CU FUNCŢIONARE "' 

•: PE BAZĂ DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 
• Şemlneele Napoleon : repnzen,-, 
tant unic in Romln.fa al firmei 
Napoleon (canada); 
• Convectori (incălzltoara) • 2,5-
5,8 Kw (30..140 mc volum incAlzit); 
• Bollera cu !ICumulara; 60 i; 
120 1; 160 1; 
• Boilere .cu i~inl instanta
a apel; , 

• Cazane pentru incAlzire clintrall 
ela 12-136 Kw; . 
• cazane pentru incAlzire centralA 
ti prepararea A.C.M. 111-40 Kw 
Unle importator al caza.nelor 
weSTEN (bila) 
• Module pentru Tnclilzire calltr'ali 
ela 120-1200 Kw; 
• Module p11ntru prapararu 
A.C.M. ela 120-240'Umin. · 
• ArzAtoare simpla fl automati- . 
zata pentru IIObe fi cazane; . . : . 
• Radiatoare din aluminiu; ' ·.' • : · 

,_ ·OFERTA SPECIAli DE 
... · .,, . SEZON: ··· _, ·: 
RADIATOARE DI.ÎNAFERRl 'X-N 

. Din oţel (Ungaria) .. · · · 
8 Ol&lul .,. un grad inalt de transmltel:'e a cll
durli; 
• Radlatoarele DUNAF,ER!t LUX·N au un ddlgn 
'i aspect deosebit; · · 
• Sunt aconomicoase dlltorltl calităţii auperiCNWa 
·a maiarialalor fi a tahnologial utilizata in produ-
cerea lor; . · _ . 
• Durată de intrebulnţere foarte mare; ; · • · 
• Radiatoarala DUNAFERR LUX-N sunt disponi
bila la diferita inAiţlml (300; 500; 600; 900 mm), 
precum fi cu lungimi cuprinse intra .400-3000 
mm; . _ ._ .;:; __ ~'···--~~·>- __ _·· .. 

· • Putare radlantii foarte mare · n · , . ·., .; . · 
• Garanţia .1ll..illll. . : ·. · · · · 
• Preţuri extrem de avantaj- comparativ cu 
preţurile <-adiatoarelor din oţel fi aluminiu din 
toat.li ţaral •.: -~··· ·, ' ' ., 

. ; -·, ' . :, . -:!!':::· 
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