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BeL Revoluţia nr. S-7 
Telefon ZS:JZ80 

BANCA COMERCIAlĂ WEST BAHK SA 
acol'dă dobinzi avantajoase 
la depozltele la termen ale 

perlloanelor fizice 
(aume minimă 500,0 mn lei) 

11UnA-SO% 
Zlunl-51% 

BRAT ;;.._; 'J'inl mediu 
-~ zilnicvânduU Anul XI, 

nr.2851 Miercuri, 1.7 noiem~ 1.999 • 1.• pagini • zooo lei e e-mail: adevarul@arad.ro ·-- JS.948 .ln~l1 •. "''" :;. 

DE CÂTitDPIAR 
}f 

HIFINEVOm! 
trecut ZIIC8 ani da la revolu~e ti proprietatea 

greu in RomAnia. Legile care vor SI 
proprietatea la condiţia sa normală sunt 

iăln1ăcl,te şi răstălmăcite cu scopul aproape declarat 
fie promulgata la pBttele cailor. Vasile Lupu a reuşit, 

după lupte aproape corp la corp cu pedeserl'tll fi Trlţă 
Finlţii să aducă plmAntul la cel in <hpt si-1 albă S.a făcut 
astfel unul dintre p .. ll care trebuie făc~ pentru reia.,_ 
agriculturii rominettl. _ 

Va trebui sA recunoa,tem el, tn anii socialismului, 
pămăntul a fost lucrat mal bine ti recoltele, per global, au 
fost mal bune. Expllca~a e &lmpll. Erau suprafeţe comaaate 
de culturi şi, in plus, existau utllajele necesare pentru 
lucrările pămintulul. Si mal adiugăm faptul că statulifl 
putea permite să folosească erblclda '1 tngrăşămlnte. Pentru 
că ale sale erau toate. 

După revolu~e. oamenii au Intrat in posesia plmăntulul, 
nu şi in posesia mijloacelor de muncă ale plmintulul. Doar 
cu braţele nu se poate face agricultură. 

Ce au făcut guveman~l pentru agricultură da la revolu~e 
incoace? To~, fără excepţie, nu au avut in vedere crearea ikî 
taclllll~ pentru ca ţăranul proprietar da pimlnt (deocamdată 
nu·i putem spune fermier) să-ti cumpere utilajale necesare 
pentru munca pământului. ŞI mă refer la mijloacele mo
derne: tractoare, combine ş_. a. şi nu la carul cu bivoli sau boi 

arhaic. Unii dintre conducătorii ';J!.i poatra-
scuopat in sin zicăndu-ti: lat ~ 

i a ţiranulul pentru păinlnt s·a 
cu timpul in injurăturl şi blesteme. Tot in dlrecjla 

pământului. De ce? Pentru că, din mijloc da trai, pAmintul a 
devenit o povară pentru cei ca-l au şi il mai şi lucrează. 

Cu toată lipsa mijloacelor modame da muncă, cu căl8va 
zile inaintea mileniului trei, ţăranii fac eforturi supraomeneşti 
U..llu- plmlntul. ŞI mai iese ceva. Dar munca şi afdr
turtle lor nu sunt răsplătite. Preţul cereale lor sau al altor pro
duse agricole este derizoriu in compara~ cu cheltuielile fi 
munca pe care elia Investesc tn lucratul plm6ntului. 

In orice ţară mal răsărlll, agricultura este subvenţlonali 
da stat. In România se dau nişte cupoane care ajută cu ceva, 
dare ca un fel da picătură intr-un oc:ean da nevoi. ~n paran
teză 'fie spus, in -t an, până la această oră, nu s-au dat 
încă cupoanele. Cum au fost, aşadar, ajuta~ ţiranll pentru 
lucrilrile de toamnă?). . _. . . 

. · . . · · · l. IE~fiH 
· , ,, (Contin...,. in pagina 5) .. 

~•\\Il + Ieri, fotballlftll de la lnter Arad 
oi 1IU primit vestea retragerii 

- ·:· -
echipei din" "C" + "VIctoria impotriva 

celor de la Dinamo este o surpriză doar pen
tru unii" - declară "Sportivul săptămâni!", 
baschetballstul de la West 

. :Petrom, ZELIKO BUBANJAl1mJJ(I!D 11':'9!,"'-'llli_,_ll'l_._ l'l\1 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEA/11 TERMOPAN 
Proftle 'l'll8eAt Germania 

Tel-fax: 211481 
094 507211 

Arad 8-dull. Maniu _bl.~ 

PRETliRIOECENTE 
la tâmpli'\rie din 

ALUMINIU 

&lRllllll 
VI ofert . 

• TAmplarie aluminiu din 
i"1)0rt ti ronilnefli . 
• P.V.C. şi geamu~ lannopan 
e Rclelş şi jaluzele 
Telefon: 279699; 092292S 
Alad, Str. Voinic/lor, Nr. 34. 

....... _ ._,_ 
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lumea satului: Sonda/ I!fl OD/n/e 
RomânU crad, in 
egală măsură, 
că Nicolae 

Caau,ascua 
făcut cel mai 

mara rău~ dar fi 

• V . 

REPORTAJ LA CAPATUL LUMII 
+ La Yascut s-a răsturnat căruţa cu mortul pe 

dnun + Tot Yucutu' nu la~ un miliard de lei cal mal mara 
blna României V 

"CETAfiLE" DIN PODGORIA ARABUL 

·--_..,_ 

' . 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME RECLAME 

• MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

• AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:087/2Z4 .. 

082/711861 

O PUTERNICĂ.< 
FDRTĂ ÎN LUMEA 

CONSTRPCTORILOR 
. IRADENI. 

Degeratu ,1 omologul 
său maghiar participă azi la 

"
1111

"
1111 Batalionului mixt , · 

In cursul •ilel de ul, tetul Marelui Stai Mlljor al Armatei 
Romana, generalul Constantin Oageratu va fi preant la Arad 
pentru a partlcfpa la aplicaţia Batallonulul mixt romAno· 
maghiar. Da asemenea, allturl va fi pruant fi omologul alu 
maghiar, generalul Farancz V6gh. . . 

1 IB'O\N:flli .. n 11 
1

1 ·~·-- .. -.".' • Pentru luna decem""b
50

rwle·, ·.•P'-,.·_.IU.._I~eboftllo • La afArfllul anului, 
. , _ mentulul nta de 27 .AOO lei 

• Se pot face abonamente fi pe urm• abonaţllor le vor fi ofe
~-, toarela trei, , ... luni fi un an rlte premii apeclale tn 

• Abonatll pot clttlll" lunar 10 P"""ll de valoare de zeci de mi
fidelitate in valoare de o Jumltata de mi- IJoane da lei. . llon de laltlecare. ._ _______ • 
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19;1!~if1J:1il 
• As!W, Soarele răsare la 

ora 7 şi 7 minute şi apune la 
ora 16 şi 56 de minute. · 

• Au trecut 320 zile din 
acest an. Au mal ramas 45 de 
zile până Tri anul 2000! 

• Pramlcul zilei: Blurlca 
OrtodoxA: SI. Grigorie 
Taumaturgul, Ep. Neocezareei; 
Biserica romano-catollcl: 
Gertruda; Biserica greco· 
catolici: SI. Grigorie, făclltorul 
de minuni. 

Arad: Lucaclu Codruţ, 
Chebac Octavian Paul, Călda""' 

. Zena, Jozsa Flonn, Van-Veeren 
Daniei-Everard-Nicotae, Bejenaru 
Dala'Oa Andrada, Luculescu 
Roxana Mihaela, lg"'"" Adnana 
Teodora, Julean Oenls Midălin, 
Daj VIctor Emanuel, Bridean 

. Simone And ..... 
Llpova: Covacl Adrian, 

Nedescu Adr1an. 

METEO 
Vremea va fi predominant 

lnchld,şlln general umedă. 
Cerui va ft noros. Pe alocur1 se 

. VQ( semnala predpltalll predomi
nant sub formă de ploaie, Iar la 
deal şi mume lapoviţă tl nin
soare. VIntul va sufta In general 
modera~ cu lntenslflcllr1 tempo
rare, din sector S-V. Izolat, 
dimineaţa vor fi oondlţil de polei 'li 
ceaţă In zonele joase. 

Temperatun maxime: +4 la 
+B'C; Tamperatur1 minime: ·2 la 
+2"C. 

. Meteorolog de eervlciu, 
ADELA T. ROŞCA 

ACTUAUTATEA CULTURAlĂ 
CINEMATOGRAFil 
Dacia: Capcană pentru 

hoţ (SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 
j6,30; 19 . 

Mure,ul: Halloween H 20· 
• După 20 de ani (SUA) 1 O; 
12; 14; 16;18 

Arta: Băiat de treabA 
(SUA) 15; 17; 19 

Sala mici: Picat din cer 
(SUA) 15,30; 18 

Conferlntă · 
Asoca~a Studen~lor Y:r~nl 

Ortodocşi Romani. filiala Arad, 
organizează mâine, orala 18 In 
sala Iuliu Manlu (clădirea ziarului 
.Adevărur), o conferinţil cu tema: 

• J'IEl'E, TÂROUIU 
Astăzi este ~1 de piaţă la 

Panoota, Bellu, Butenl, Şidău, 
Macea. Vănăton, Pedca, Şlria. 
Tot astăzi se desfăşoară targuri 
Săptamanale la Beliu şi Butenl. 

· Mălne, joi, este zi de lArg 
săptămAnal la Curtld, Nădlac, 
Sebit. Carmel, Sava.r,i~, 
Sacuslglu, Zerind. 

.FARMACIA 
DE SERVICIU 

·In noaptea de miercuri 
spra joi este de serviciu. cu pro
gram no·n-stop, Farmacia · 
"REMEDIUM", B-dul Revoluţiei 
nr.56. tel. 233195. 

Farmacla "Sinapla", Bd. 
Revoluţiei nr. 88, lăngă Noul 
'SUl, telefon 282369 şi ti .Noua 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 848, 
sunt de serviciu cu program 
non-stop. 

Progresul: Sfera 17 
(SUA) ' • 

ftATRU 
Joi, 18.11.1999, cu 

Incepere de la ora 18, Teatrul 
de Stat Arad prezinti specta
colul cu piesa "Noaptea 
lncurciturllor" de Oliver 
Goldsmith, regla artistică 
Ştefan lordănescu, sceno
grafia Doru Păcurar. 

.Temeiurile teologice ala culturii 
In Ortodoxie". 

Conferinţa va ft su&~~nUti! de 
P.C. Con!. Univ. Or. Ioan Tulcan, 
decan al FacuHiţll de Teologie 
din AraC!. 

• CONSULTA 'fii .. 
'l'RAT AMEN'I'E ct1 

PROGRAM NON-STOP 
Cabinetul. .Apollonia", situat 

la parterul blocului din spatele 
Casei Albe (zona Gării), str . 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, 
tel. 251225, efectuează trata
mente lnjectablle (intramuscular 
'li Intravenos), aerosoll, E.K.G., 
a6ografte şi analize laborator. 

• CABINET 
ft'OMATOLOOIC 

Cabinet stomatologic pr1vat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis ~linie Intre orele 8,00-
12,00 _şi 14,00-20.00. 

•INTRERUPI!IU DE 
CURENT 

In munldpiu: Miercuri: se 
Lucas Wirlng Sistems L.T.D. 
ROAMNIA SRL. Joi: Str. 
Plopilor • Depozitul de mataio
chimice. 

o nouă emisiune de 
·certificate de trezoreria· 

Ministrului finanţelor nr. 1352 
/12.11.1999, a fost aprobati! omisi
unea de certificate de trezorene 

. pentru populaţie, cu o dobandă de 
60% pe an, pe o per1oada de 180 
de zile, cu subsa1p\le In zilele de 

redeschide ciclul .,SE
!IUIIAJll FOLCLORICE" in ziua 

joi a flecllrei săptămâni, ora 
cu participarea solist\lrlul,tf 

HOil 
MIN-carll7a
~ ,_)\'IBERBECUL (21.03· 
~ ... 20.04).Pozlţle dvs. va fi 

....
..... .tlpericlitată de anumite 
•persoane. 1naă intulnd la 

timp acţiunea acestora, reuşiţi să 
le respinge~ atacul. 

TAURUL (21.04-20.05). 
Incepe sa vă mearga 
mai bine şi actlvllă~le pe 
care la desfăşuraţi se 

finalizează la timp, cu' bune re~~ 
tate şi puteţi ob~ne şi venltur1 sub
stan~ale de pe unna lor. 
r"W1GEMENII (21.05-20.01). 
• ')"' ,.se fac propuneri' de 

. colaborare, a'" că ave~ 
' • 1 •de unde alege. Decisivi 
nu va ft suma care vi se promite 
pentru munca p& care o prestaţl . 
~RACUL (21.08·22.0'7) . 
~ ~Climatul nu este propice 
f-..,.:=unor realizari de anver· 

'gură, dar daca vă 
lndeplinlţl sarcina lncredlnţati 
nimeni nu vă poate reproşa nimic. 
~LEUL (23.07·22.08) .. 

fir 1111 AC110na~ cu prudenţă şi 
l l -) lăsaţl·l pe ceilalţi dacii 
~se lncumetă si-şi 

MOCBETA 
Arad, Piaţa Gării 
Telefon 236221 

Vinda .. monteuă 
mochetă la preţuri 

cu o reducere 
11a ao-zo•J. 
BALANŢA (23.08· 
22.10). Pute~ şi trebuie 
să Tndrăznlţl mai mult In 
aceaatll ~. pentru el ar ft 

păcat să nu profrtaţl de ocaziile 
lvHe. Alcătuiţi-vă un plan de acţi
une cat mal riguros ,r urmaţl-1 
tntocmal. 

Doi ardeleni despreklMihai -Eminescu ... 
La librăria "Ioan Slavicl" 

a fost lansată cartea "Doi 
ardeleni 'despre Mihai 
Eminescu: Vasile Goldl• ti 
Ellie Miron Cristea", scrisă 
de Gheorghe Şora ti lullan 
Pu,că. Prelaţa cărţii este 
semnată de P. S. Timotei 
St~vlchi, avertismentul fiind 
semnat de pre,e.dintele 

Academiei Române • Eugen 
Simion. Cartea a văzut lumi· 
ria tiparului la Editura .VIaţa 
.,ideani". 

Motto-ul cărţii. poartll sem
niitura lui Vasile ,Goldl': 
.,Eminescu riSare in mintea 
vremurilor noastre mal 
mlreţ 'i mal puternic decit· 
l·au văzut contemporanii 

aii. Precum un Goethe 
atipânet1e 'i astazi sufletul 
german, Emln81cu lfl 
Intinde impiriţia sufletului 
asup(a românlmll Intregi. 

. Personalitatea lui stă, 
dreaptă ti mândri, printre 
oamenii mari al veacului 

ap..-... • •. < .,,"._,,.,_. O. B. 
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Ministerul Finanţelor a aprobat 
o noua emisiune de cet11ftcate de 
trezoreria pentru populaţie, cu o 
dobAndă de 55% pe an, pe o 
perioadă de 90 de zile, cu sub
scripţle In Intervalul 15-26 noiem
brie a. c. Termenul de rAs· 
cumpArare a certificatelor de tra
ZO<ar1e este In perioada 1.3-24 fe.. 
bruarte 2000. :::~,.a.1~·!:m··. te::·' Adeva-rul'~ "'a- asculta-.1 .. 

• ~"'"{S. ftf •1 " . w . 
:.~fJ~~m~f~~~~~ ....... -.-.--.-.-n-,-.-.--.-.-;_v_o_l_a __ n.......,~·4>28~9t;!~~~ ~F~r;;~!::~:F~~~;~~ 

De asemenea, prin Ordinul --~-~ 

24K: preţul cu ridicata • · . orele 9,oo-•z,oo gunoiul. 11 aruncă In capătul 
163.187 lei, illr preţul da • Luni seara, In jurul orelor autotractorulul TIR, marca eln,alată la c6ntar. Dna stră~il. unde s-au adunat mor-
achiz~le • 146.888 laL Preţuri 20·30 pe rau comunei Pliu s-a Mercedes. condus regulamentar Elena Popeacu ne aam- :mana da mlzene. Este un ade-
VIIIabila ieri. petrecut un acddent de droulaţle din sens opus de Ma~ Tama' .. naleazll cA Tn colt, la Tricoul, vAra! focar de infectie. Au fost 

Clos Zeno-Dinuţ·Eugen, 37 afli. . din Oebre\fn (Ungalia) r 
· PIATA NEAGRĂ· Aur 14 din Arad, In timp ce conducea • ·. · · Roşu există un punct de des· '1 la Salubrlteto, dar ml·au. 

K cumpărare: 95.000 loUg, autotur1smul Alfa Romeo AR-01· In urma Impactului Clo& tacere legume-fructe. ~In apus cii nu au pubelele nece-
vlnzare: 105.000 laUg. WBN, dinspre Vi,.and spre Pliu; ~o-Oinuţ-Eugen a le&t acd- aceastA dimineaţă am sare. Şi atunci noi ce facem? 

Awr 11 K cumpărare: din c;auu neatenţlel In conducere dentat, suferind u·n traumatism cumpărat un kilogram 'i jumă· • Firi apt potablli. Dna 
120.000 lal/g, ~6nzare: a trecut peste axa şoselei, tam- cranlo-cerebral acut da5Jlhla •i tate de struguri şi am plătit 47 Mercea Monica locuieşte 1" 
1 .. 30;.000;;:1aU:· g:._..:.~ ___ ;ponAnd;;;;;u-se;;de;;;oolţu;;j;;stâ;;ng;· ;la;ţil~at~~-~g~l~ta~la~ti!~nauti!~~·===~ de ·mii. Cănd am ajuns acasă cartierul Buj11c, pe strad11 
... l-am ctntărlt '1 am vă~ut el Bucureşti, nr. 15. DAnsa nfl 

m-a lnşelat cu 15.000. de lei. apune c11 po strada respectivă 
M-am dus lnapcl, dar vAnză- există 0 singură pompă de apt 
toarea nu a vrut ai recu- . potabiiA, dar de curAnd şi 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

. Editon S.C. ADEVĂRUL ....... .Arad 
.CODFISCALR 1681938ecooSICOMEX t9.604 •cER11FICAT 
J02/IIRI6din31 X 199i.COD SIRUES0209S660t etSSN IWl- 7489 

. c.a.utal da ...... allltraUea DOREL ZĂVOIANU 
<rrc•cdintc) telofon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
rm:rintc) tolefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor-<~:0 
teltfoq 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comcrdal) 
telrfoa 280904; DORt:l. BARBU (conlabil-~0 telefon 2817!J7. 

Coletlfal de a 'r .... MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor·sc0; 
AUREL DARlE (secretar ~>encral de rcdacli•) telefon 2811102, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef <ectic aetualilăli}; telefon 
28t8SS; 280003; IOAN IERCAN'(scf sectie politid), telefon 
280943; DORU ·SAVA-(~cfsccţic socicll~cconoin'ic), telefon 181738; 
VASILE FJLIP (sef sectie cultură~invitiimânl), telefon 181855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie •port), telefon 
281701; SORIN GIIILEA (sef sectie tÎncrct)'teiefon 281855, 
280003; MARCEL CANCtiJ (sef sectie foto), telefon 2809.3; 
NICU COJOCARU (~f•cc\ic pubticilatc\ tclcforilfax: 280904. 

1'1pai'id --tia Lapa' la S.C. MEDIAOLU' LA. 
AllAD, str. FeleMa1al F.N., tew.. U090Z. fu: :&S09Ho 

,._-_. 

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

noascll nimic ti mi-a apus el fos 
pcate cAntarul meu nu-i bun. aceea a 1 desflinţati . .Acum 
Oare pa aceşti oameni nu tre-. nu mai avem de unde să ne 
buie să-i controleze nimeni? aducem apă de blut. Ce 
De ce sunt lăsaţi să ne Tnşele? putem sA facem? Chiar nu se 
Por trebui sa se facil raiduri, ca gAn~te nimeni la oamenii de 
să mai ştie şi ei de fricii." · ~ rind?" Chiar aşa! 

• 11 strnl firi pubele. • Jandarmeria A,.d, cu 
OI. Dugulean Aurellocuieşte Tn eedlul In Vladlmlrescu, 
~icălaca, aproape de linia f• aduce la cuno,tlnţA celor 
rată. Dumnealui ne sesizează Interesaţi noile numere de 
că pe 11 dintre străzile din telefon. lată care sunt acea• 
zonă nu sunt puse tombe· taa: 514925 '1 514933 . 
roane . .Au existat pubele, dar Redactor de serviciu, 
cu tirtJpul s-au. distrus şi mai SORitlfl IIMBRO$ 

•. 

' . ' 

ta telefon, 
Z80003, intre · *"'"'· 
orele U·18 · ·· 

• Pe strada Memorandulul 
din Aradul Nou se schimbA · .. ,., . 
magistrala de. gaz metan .. ~· .... 
Lucrlrile sunt efectuate dt'~' 

· CIMV.EST,.Iar loc;uitorii de po ·". 
această stradă au ajune la .• ~ 
disperare. Săpăturile sunt 
făcute de mlntuiaiA. In urma · 
executării acestora; porejll 
.locuinţelor au fost murdăr ţi ;jc• · · 
Intr-un h11l fără de hal... DupA 
ce· sa va finaliza, ·oamenii va · •• 
tre'b.ul să Tşl ~ugrăve .. cA .. 

.. 

... -~ 

~{ 

---~ 
·"' 

faţadele. E normal? · ··~ ~· 
. RIICiactor de aervlclu, .~· .~~ 

"' DfltiA LRSC 

oopera Iva e r 
Banca Populara 

MINERVA 
ecord6 următo•rel• dobAru:l 
pentru depoalt.le 1• termen: 
11una 84o/o 
31unl - 87o/o 
&luni"" 88o/o 
&luni 88% 

121unl • 88o/o 
l.lotrtrM clitntului doWr* H poe..a&za. 

DEPOZITELE SUNT ASIGURATE 1 
Acordăm In sistem C.A.R. 

cnldlta în regim de urgenţă 
.-.::1'~· c:::>r~ 

credite in regim normal - 1 luna 
cu dobande uual• · 

.:illt ::iiiiE ~ 
rediiJ> pentru acliZitfonae 

cu dobonda amda de 
~ c:::::::a ~------~ 

lrdDnn•ttl 1• ..-nţt• .. "...,.... 
. ~ ....... ului.IMPII, 

W. H •llt ..... r (1 .... 81 "GoiiNd'"'" 
uw~• •llfU: 067/HUal 

• :i 
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rt~inm~~~~;:.~~~i BLOCUL 8 ( GRĂDIJTE) A TRECUT LA ... AUTOGOSPODĂRIRE 
~;ti\~?r~)~1±t1.Hilti&titL''-'/AJii 4-~.iili\h/iu:~fu..;d\~i~*L~ 

Azi, Banca Turco-Român~ Agigea, integrate in sistemul de 
va deschide oficial cea de-a legătură on-line-in timp real, 
paisprezecea sucursală a sa. ~~nut de tehnologie de ultimă 
Este vorba de cea din Arad, la oră. Capnalul propriu al acestei 
inaugurarea căreia va participa· bănci se situa la sfârşitul lunii 
preşedintele Băncii Turco-Ro- septembrie 1999 la 1091, 133 
mâne dl. Levant Yurukoglu, miliarde lei. Pe primele nouă luni 
preşedintele actionarului prînei- ale acestui ·an banca a ob~nut un 
pal al BTR, BAYINDIR GROP profit net de 341,5 miliarde lei 
din Turcia, dl. Kâmuran c;:or!Ur, comparativ cu 205,4 miliarde lei 
importanti oament de afaceri, in intreg anul1998. 
personalităti pubiK:e ale Aradului. Proiect~le de dezvoltare ale 
A fost invît8t să participe la acest BTR vizează extinderea reţelei 
eveniment si ambasadorul in intreaga ţară astfel încât la 
Turciei la BucUreşti. sfârşitul anului 2001 banca să 

Infiinţată in 1994, BTR ş~a opereze prin 35 de unităţi. In 
exti'ls rapid reţeaua in 1999 de plus, unnează să Implementeze 
la 6 unităti la inceputul anului la un amplu program memt să 
13, situate in Bucureşti (4), extindă g,ama d~ servicii oferite 
Timişoara, Constanţa, Braşov, de BTR. -
Galaţi, Piteşti, laşi. Cluj şi Dflttfl LfiSC 

Evident, este vorba de un alt f!!l de autogospodărire, nu cea vehiculată la nivelul 
bugetelor locale. 

Unii spun că prea vedem totul in negru, iar cartierele O""'ulul, aceste comu· 
nităţi alcătuite din oameni, blocuri şt case, sunt prea adesea prezentate cu ce au 
mai rău. Nimic mai fals, doar că exemplele bune se ivesc tot'mai rar, din păcate. 

> pe 
... Aşa s-ar putea descrie blocul B din 

cartierul Grădişte. Nu este blocul nimănui, 
nici vorbă. Dar în familia asociatiilor de 
locatari, cea de fată a hotărât mai de mult să 

· renunţe la serviciiie ARTERM-ului S.A. şi a 
altor regii locale. P"'babil, sătui să aştepte 

· să pice de sus dreptatea, reparatiile si a~e 
cele, au decis să treacă la treabă şi' să-şi 
rezolve singuri necazurile. Contorizarea s-a 
realizat şi aici, deja nouă proprietari şi-au 
instalat aceste contoare, plin banii proprii şi 
sacrificiile aferente. Dar diferenţa, spun ei, 
se simte lunar. Iar tn doi-trei ani se va recu~ 
pera această investitie. Admnistratorul 
blocului, dl. Blaga şi fum. Popescu au dat 
tonul, deşi unor vecini nu le-a venn uşor să 

. 20-30 la sută din cheltuieli intră 
in buzunarul beneficiarului de apă 

caldă şi căldură şi acelaşi procent scade din 
·încasările ARTERM, care se tot lasă rugată 
să remedieze .pierderile tehnologice"... . 

Când a fost nevoie de reparatii la 
coloanele de calorifere, ARTERM s-a făcut 
că plouă că, vezi Doamne, blocul B nu are 
abonament. Atunci vecinii au chemat o 
firmă particulară, al cărui .onorariu" n-a (os!· 
in nici un caz mai mare decăt costul călători
ilor tuturor proprietarilor până in centru şi 
inapoi. • 

MUNCAiNNOBILEAZA 
( •• .ADMINISTRA'I'ORUL) 

. In loc să provoace discuyi inutile despre 

A V , 

FOSTA SECURITATE PANDEŞTE DE DUPA FIECARE COLT .~. 
PRE'I'UI:! GIGACALORIEI RĂMÂNE IIIIC de Inmatriculare a fost eliberat in 24 iunie (nu 

PACATE 230.11011 DE LEII contează anul) perioada de preschimbare este 

salariul unei femei de serviciu, administra
torul a luat treaba (a şe citi mătura) in propri
ile mâini. Soya se ocupă de interior - casa 
scărilor - iar dl. Blaga, urmând un vechi dic
ton, se infiintează la prima oră a fiecărei 
dimine~ in raţS blocului. Cu toate că ieşirea 
blocului dă in statia de tramvai si, poat'e, 
este .filmar de mai multi ochi decăt ar fi 
cazul, preşedintele. mătură conştiincios ata! 
perimetrul asociatiei, cât si pasajul pietonal 
unde ar ttebui să func~oneze doar bunu~ 
simţ al trecătorului. 

De asemenea, copiii şi· mai ales nepoţii 
oamenilor se joacă in faţa blocului, dar orele 
şi mai ales modul de joacă nu provoacă 
Qbişnunele bârfe şi scenarii şuşotite in a~e 
zone. Locul de joacă cu nisip, coşul de hâr
tii, băncile amenajata suflt alte mici .detanr 
care ·fac din fostul bloc .al vagonalilor" nu un 
rai, dar în orice caz un -exemplu care ar tre
bui să dea de gândit. Veniţi şi vedey că ... se 
poate. 

fiDRJfltt IOSIF 

·-~~-.. 1. CrâsniC, strada Ardealului, Upova: 1) de la 1 noiembrie 2000 la 31 octombrie 2001. 

1. Poate că Aradul n-o fi chiar un.....OOel de 
convietuire etnică, dar nici departe de asta nu 
e exceptând, unele animozităţi, zicem rioi, 
fireşti. Părerea noastră este că înlre români 
'i unguri ar fi infinit mal puţine conflicte 
dacă unii lideri politici • spre a-'i 'justifica 
existenţa şi funcţia nu le-ar întreţine in 
mod artificial, punând, cum se spune, paie 
pe foc in mod deliberat ru consecintele care 
se văd şi se ştiu. 2. Am aum şi noi versiunea 
cu fosta Securitate care ar fi. vinovată-· 
chipurile - pentru halul in care a ajuns 
România astăzi, o prostie in care nu stiu câti 
cred. Că probabil unii dintre cei Care aU 
lucrat in Securitate sunt in prezent oameni de 
afaceri prosperi o fi adevărat, dar, căti sunt 
aceştia? O mie, două, hai să zicem'cinci, 
ceea ce nu schimbă cu nimic datele problemei 
- şi nici nu ar avea cum - căderea economiei, 
şi in general, prăbuşirea tuturor sec· 
toarelor datorându-se nu "penebării ace• 
tora de către fosta Poliţie Politică" car.a 
incă pândeşte de după fiecare colţ - cum 
se exprima atât de .deştepr un politician • el 
lipsei de profesionalism !fi lipsei de interes 
a celor care s-au aflat fi se află la condu--

. ~<.· ._. 

Preschimba rea permise lor este una şi Deci, ave~ timp, berechet! 
preschimbarea taloanelor, alta. Aşadar, să 2. Am auzit şi eu ce a spus dl. .Radu 
recapnulăm: preschimbarea permiselor de Berceanu, dar preţul gigacaloriei din păcate 
conducere se face, pobiv~ legii, astfel: pentru este 230.000 de lei şi el a fost stabiiH prin 
cei născuţi in ani cu soţ (fără a depăşi luna şi Ordonanţa de urgenţă nr. 162 din 28 _ 

- ziua de naştere) preschimbarea, era_progra~ ,octombne a.c. Şa , 
mată in perioada 1 noiemlirle~1998- 31 : 'T~·.·· ,.f~ i r'iT~ ii'Til 
octombrie 1999, dată limită care a expirat. 11 :,CiJ h' 
Cum s~ vor d~scurca cel ~re trebuia _să-şi 1 - să le luăm pe rând A. aAjcut~ 
preschimba m acest răstamp permasele bă 1 'rdă ·, '1" 
rămâne de .văzut. de fapt fiecare se 8 descu _ nesc unar care se aco unor am1n peo-

. v r tru a trece 1ama nu se impozitează. Ar fi si cul--
ca,?!'" va. p4tea. Oncu~, _măsura PB. ca~ mea! a. Ajutoarele se acordă la cerere in'baza 
Po fţia o poate lua este ~dlcarea pemus~lua unei declaraţii date pe propria răspundere. 
de conducere e~te mal mult decât sufi~len~ Deci, in baza declaratiei dv. că venitul net 
lntrucât fără permiS de conducere llU mal po~ mediu pe fiecare din membrii familiei - dv. si 
conduce mBŞina. . soţia - este de 520.000 şi respectiv, 585.oo0 

_Găt pnveşte presch1mbarea taloanelor de lei_ unnează să primiţi un ajutor bănesc in 
de mma~nculare aceasta se Pff!'ZJnt_ă astfel. sumă de 200.000 de lei. C. Cererea trebuie 

. pentru cet c;are au obţinut talonul.in P,.,_ 10 adresată Primăriei Lipova D. Ajutorul bănesc 
~ · .zile ale lunn presch1mbarea trebwa să aibă loc '8e acordă familiei, indnerent că ea este corn-

până la 31 octomb':"' 1999, da~ care a .zbu- pusă dintr-o persoană sau din 6. De ce? 
. "."-.. 

rar dejB, pentru ce1 ca.re au obţinut talonut In Simplu: pentru că repartizarea cheltuielilor cu 
zHele de 11-20 ale lunn t~l de preschlm- căldura se tace nu pe numărul de persoane 
bare este de la 1 "?1embrie 1999 până la 31 dintr-o locuinţă, ci pe cota-parte indiviză, sau 
octombne 200(). şi, .In fine, PE'!'tru cel ca.re au altfel spus pe suprafaţa totală a apartamelltu-
obţlnut talonul 1n uHimele 10 ZJie ale lunn, dea lui 

~': ~~~ Y :;e~~~i:'2:g~3~ 0:: . . ..rmrr:=~~~~~WIU .· 
2001. In· cazut tiv., datorită faptului că talonul Gh. Boari, Splaiul Independenţei, Arad: 

cerea~l. , 
Evident. că cet mai uşor este să ara~ cu 

degetul către alţii, dar, nici chiar aşa, chestia 
cu .forţele oculte ale fostei Securităf fiind o 
prostie - fie-ne iertată expresia ~ in care nu 

.mai cred nici copilotll{tEfl DOI{GOŞfltt 

·. Bf!ti!l COHFECŢIILE POT ADUCE (ÎHCĂ) 350 LOCURI DE MUHCĂ 
.§" Nu. cu muit timp inainte, dl. locuri de muncă, la orizont ee mai că la .SAntaita se ·t>Ot-l>etntce'i ?"'~"'"J;iffltnî .. "ff·' ccomună ca 
· ~··· ,. CONSTANTIN CIUREL, primarul Intrevede ceva. Este vorba de lucruri bune. Sântana, cu peste 15000 

comunei Sântana ne-a vorbit construirea unei fabrici ·de con- .Investitorii italieni vor să locuitori, această investiţie 
despre nişte ·posibile invest~ii in fecţii, pe o suprafaţă de 5 ha, situa- ob~nă terenul in cauză prin con-- inseamnă mult. Mai ales acum 

~,~<""' zonă. După demararea investitiei . tă la intrarea in Sântana, lângă cesionare. Dacă totul va decurge cănd fabricile din Arad, unde pe 
firmei Electrocontact (produciie actuala staţie PECO. Pentru normal putem spera că la·, v~uri lucrau foarte mu~i locat. 
de cabluri electrice pentru aut'o- locuitorii comunei înseamnă încă inceputul anului viitor să înceapă nici, şi-au redus_activitatea sau 
turlsme marca BMW şi· Audi), circa 300.350 locuri-de muncă Iar deja construcţiile" • ne-a declarat chiar s-au inchis. 

~~ care în final va inserTl/la 500 pentru alţi investitori un semnal CONSTANTIN CIUREL. _ .. ! . ,.,., . .",~,, C.TRJF 

·u este 
cunoscută ca una dintre cele 
mai puternice pieţe ale 
judeţului. Miercurea, pe 
lângă locuitorii comunei şi cei 
din satele invecinate, vin la 
piaţă oameni chiar din sale 
sau oraşe mai indepărtate.!Şi 
aceasta pentru că, produsele 
de aici se vând la preţuri 
acceptabile. Numărul,inare 
de cumpărători a 
administra~a oraşului să facă 
unele modemizări. Piaţa de 
animale, unde ter8i1UI era 
mai apos a fost qetonată şi 
cu aceeW?i ocaz_ie ~4 . . _ 
najat şi parcări. . 

In momentul de faţă, pri
oritatea o constituie însă, 
piaţa de cereale. Şi aceasta 
din cauza faptului că in piaţa 
cu cereale·vin şi cei care duc 
spre vânzare scânduri .• Piaţa 
de cereale este supraaglo
merată, pentru că aici vin şi 

cu lor. Şi 

~~~ 

piaţă. De asemenea, ei nu 
plătesc taxele pentru că au 
camet de moţ; spune Pavel 
Ţica, primarul comunei Beliu. 

Acesta a fost motivul pen· 
trtJ .care Primăria a ajuns la 
concluzia că este necesară 
.amenajarea unei noi pieţe 
unde să se mute aceştia. 
..Avem Tn vedere amenajarea 
unui teren de.400 mp, teren 
care se află in vecinătatea 
pieţei. Am demarat deja 
·lucrările, dar de-abia in 
primăvară vom betona şi 
vom incepe împrejmuirea 
terenului. Lucrarea va ff'exe
cutâtă de oamenii noştri, 
ceea ce înseamnă că vom 
cheltui mai puţin. Totuşi, in 
primăvară sau cel târziu la 
inceputul verii, Beliul va avea 
piaţă nouă," spune Pavel 
Ţica. 

flttCfl BOGfii{IO 
Foto~ fiL 11fiRifiHOŢ 
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... Păi, nu se putea altfel 
dacă aşa or vru1, domniilor lor. 
Nu mai departe, doamna 

.Stela Nădăb!ln din Socodor, 
nr. 44, care tn mai multe rân
duri a fost avertizată asupra 
.necesităţii (obligatorii) de a 
Tnlătura dezordinea şi mur
dăria din magazinul alimentar 
cu bufet si din brutăria pe care 
le patronează. La ultimul con
trol, din zilele trecute, nu s-a 
sfiit să zică: .Dar am făcut, 
atunci când mi-ati zis (era cu 
vreo 6 luni in urmij), lnsă n-a~. 
venit să vedeţi"! Şi de-atunci 
n-a mai făcut ordine(!) ci a 
continuat să funcţioneze şi in 
regim de .eate-bar", altfel nu 
se explică mulţimea de. 
pahare folosite şi aruncate la 
ihtâmplare, fumul din unitate, 
scr~·miere pline cu chiştoace 
.şi toa~e acestea In .ilmestec• 

" . cu pAi nea de pe rafturi. CAt. 
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despre revizuirea a1:1torizaţiei 
de funcţionare - nici vorbă. 
Drept ·pentru care amenda 

-;~plicată de specialiştii 
lnspecţiei Sanitare de Ştat 
Arad a fost de u~ ·milion de 
lei... 

Tot cu un milion efe lei a 
fost amendată si d-na SOFIA 
UM::, tot><lin Socodor, ges
tionară la S.C . .ALPIN-VESr 
(magazin alimentar) pentru că 
·rn unitate au fost găsite pro
duse alimentare fără etichetă · 
şi expirate ca tenmen de vala
bilitate; apoi mizeria şi praful 
denotau că amintita doamnă 
nu prea stă bine cu regulile de 
igienă şi cu acelea de bună 
gospodină. Poate că şi la 
dansa acasă-i 'lot a,şa! 
Oricum, aviz amatorilor! 

COttSTflrtTitt Sl1110tt 
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·;~ RomânH cred, in egală măsură, că 
. Nicolae Ceauşescu· a făcut cel mai maie .. 

"''" rău, dar tl cel mai mare bine României ~*~:-:~~ .. ;,,;:)~/.;;.c_.:_.~:,."-..\..~--. ,,/:._;~J;t&&€kf.i_;~,.:_,.: .. - : -J(:.~u:r,: ht~~-;"·"-·;;.,(_, .:.-:;_::.t:J."t':':;:- · -__ "_.: '.<' JkbL.J" -_:_. ·~- ·· .- - ...•. ''*>"""" 
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Nicolae Ceauşescu este con
ducătorul care a făcut cel mai muft 
nlu Romanii>!, dintre liderii politid 
din- ultima sută de ani, releva un 
soodaj de opinie realizat de CURS, 
la COmanda Fundaţiei pentru o 
Socielate Deschisă. 

Dintre cei intervieva~ In cadrul 
sondajului, 22 la sută consideră că 
N'JCOiae Ceauşesat a făcurcel mai 
mare rău" Romaniei, dar tn 
aceeaşi JlfOilO<Iie şi "cel mai mare 
bine". 

Topul presta~ilor negative, aşa 
cum este reflectat tn sondajul 
CURS, este continuat de Emil 
Constantinescu (18 la sută), Ion 
16escu [T la sută), Regela Mihai (3 
la sută), Gheorghe GheorghitHJej 
(3 ·la sută), Ion Antonescu (2 la 

: sută), Petru Groza (2 la sută), 
RO@Ie Carol al n -lea (11a sută). 

In topul prestaţiilor pozitive, 
dUpă Nicolae Ceauşescu se mal 
află: lor1 lliescu (9 la sută), Regele 
Carol 1 (5 la sută), Nicolae 

. Titulescu (Sia sută), Ion AntonesaJ 
· (4 la sută), Gheorghe Gheorghlu 

Dej (4 la sută). Regele Mihai (4 la 
sută), Emil C"onstantinescu (3 la 
sută), Regele Carol at 1~ (3 la 
suia). . 

Dintre subiecţii sondajUlui, 41 
la sută nu ştiu sau nu au răspuns 
la intrebarea referitoare la liderii 
care au făcut cel mar mare rău 
Romaniei, in timp ce, la capitolul 
presta~i pozitive, segmentul celor 
care nu ştiu sau au dat nonrăspun-
suri este de 331a sută. • 

Sondajul a fost reariZat in inter
valul 14-27 octombrie 1999 pe un 
eşalion reprezentativ de 2019 per
soane, malja de eroare fiind de :t 2 
la sută.. ' 

Dintre cel intervievat!, 41 la 
sută cred că in decembrie' 1989 a 
fost o revolutie, iar 36 la sută au 
convingerea Ca a fost o lovitură de 

.,stat Nu şliu sau nu răspund 191a 
sută dintre subiecti, iar 4 la suta 
cred că a fost "alti:eva" decit re
voluţie sau lovitură de stat 

Peste jumătate dintre subiecţi 
(62 la sută) cred că Revolutia a 
reuşH, 27 la sută consideră Că a 
fost un eşec, iar 8 la sută nu 
răspund sau nu ştiu să răspundă . 

"Poporul roman, nemultumit de 
foame şi sărăde" este văzUt de 40 
la suta dintre cei chestionati ca 
principal autor al rasturnării lui 
Nicolae Ceauşescu, in timp ~ 
numai 19 la sută cred că schim-

barea regimului Ceauşescu s-a 
datorat lui Ion lliescu ~ oamenilor 
săi din FSN. In topul contribuţiilor la 
răsturnarea lui 

Ceauşescu se mai atjil forţele 
externe (marile puteri sau serviciue 
seaete) -11 la sută, anumite cate
gorii de populatie - 9 la sută, 
Armata - 4 la sută, Securitatea - 4 
la suta, anturajul lui Nicolae 
Ceauşescu - 31a sută, Ceauşescu 
insuşi - 2 la sută, revolta de la 
TimiŞOara - 1 la sută. 

Evenimentele din 1989 au fost 
detenninate şi de influenţe străine, 
cred 39 la sută dintre subiectii son
dajului, in timp ce 28 la sută' nu au 
această certitudine. Nu au stiut să 
răspundă la intrebare 33 la sută. 
Din totalul celor care au apreciat că 
au existat influenţe străine Tn 
Revoluţie, 27 la sută cred că aces
tea au venH dinspre URSS, 11 la 
sută dinspre URSS şi SUA, 11.1a 
sută dinspre agenturile străine, 7 la 
sută dinspre Occident, 6 la sută 
dinspre SUA, 3 la sută dinspre 
Ungaria şi Rusia, 2 la sută dinspre 
afte forţe, 1 la sută dinspre emi
gra~a romănească, iar 28 la sută 
dintre subiecţi nu au ştiut să nornl
nalizeze lnftuenţele externe. 

Premierul Radu Vasile respinge ideea promovării legii 
. ··- privatizării fostelor lAS prin ordonanţă de guvern 

Premierul Radu Vasile a 
respins, rtla'll. ideea lansată de 
mini"trul Agriculturii referitoare la 
pron1ovarea prin ordonanţă de 
Guvern a proiectului de. privatizare 
~a fostelor lAS, anat in dezbaterea 
Sena!Uul. 

· , · · Radu Vasile a declarat că 
proiectul de lege prtvind privati

.·· • zart1a lAS va rămîne In Parlament 
•Proiectul rămîne sigur In 

Senat. oo va fi o alb! OrdonaJ1lă", a 
·. · : ··~ apus Vasle. 

Ministrul Agriculturii, Ioan 
Mureşan, a declarat, luni, in confe
rinţa de presă a PNŢCD, că va dis
cuta cu primul-ministru problema 
debk>carii Ordonanţei de Urgenţă 
privind Agenţia Domeniilor Statului 
şi că va promova o altă ordonanţă 
de urgenţă referitoare la privati
zarea fostelor lAS, in cazul In care 
forma finală a legii pe aceasta 
tema, aflata in dezbaterea 
Senatului, nu va respecta "spiritul" 
proiectului iniţial. 

Ulterior, purtătorul de cuvint 
al PNŢCD, Remus Opriş, a 
anunţat că partidul va solicita pre
mierului Radu Vasile să 
deblocheze Ordonanţe de 
Urgenţă privind Agenţia 
Domeniilor Statului numai in 
cazul in care Comisia de agricul
tură şi Comisia de privatizare de 
la Senat nu-şi vor armoniza, tn 
zilele următQa~e. punctele de 
vedere, sensibil diferite, in privinta 
legii de privatizare a fostelor lAS: 

'_ ..... 
.,· ' . - .. -

' . 

-.. , . 

MIERCURI,~.,MJIG;JtEMBRIE 1999 
; TVRI 

. 7.00 Matinal na\iOOIII ~ 
• 9,00TVRiaşi 

10,00 Dor- rei. 
10,30 Scuza~! Paidon! 
Mersll-rel. 
11,00 TVR Cluj-Napocil 
12,00 Punt::t ochi!- Tal<
sha.v-rel. 

TVRZ 
7,00 TVM • T elematinal 
8,00 Desene animate 
8,25 Eărth Pial • doo ... 
9,20 lnfidelităji - s. · 
10,05 Limbi străine: 
franceză 
1 0,30 La ce foloseşte 
un drapel- doo. 

PROTV 
7 fXJ Buna wmincal"- Pro 1V 

·cal tău! 
1o;oo Tlnlr 11 a....,..m c 
reL 
1 11,50; Ultiiua fronderi - cp. 
1 

'IV ACASĂ 
5,00 Guadalupe- s. 

5,50 Renzo '' Adriana -
rei. 
6,45 DragosiB .. pulerf! -
rei. . . 

EMIL CONSTANTINESCU A PROMULGAT LEGEA PRIVIND 
w 

SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCA 
Presedintele Emil Constan

tinescu a promulgat Legea privind 
solutionarea conflictelor de 
munCă, se arata intr-un comunicat 
remis, marţi, agenţiei MEDIAFAX 
de Biroul de presă al Preşedinţiei. -

Legea reglementează solu
tionarea conflictelor de muncă 
ăvînd ca Qbiect jnteresele profe
sionale, sociale sâu economic~ 
care se ivesc cu ocazia negocierii 
contractelor colective de muncă, 
pe de o parte, şi conflictele privind 
drepturile salariatilor, pe de altă 
parte. Principiul fundamental care 
patronează intregul act normativ 

este solu~onarea conflictelor de 
muncă prin bună inţelegere intre 
partenerii sodali. 

Actuala reglementare con
ţine soluţii .noi prin planificarea 
conflictului de muncă tn funcţie 
de obiectul acestuia, in conflicte 
de interese si conflicte de drep
.turi şi, totodată, introduce noi 
mecanisme de soluţionare prin 
procedurile de mediere şi arbi
traj. 

Dreptul 18 grevă este garantaţ 
potrivit drepturilor şi libertă~lor fun
damentale constituţionale, atit prin 
art 50 al legii care stipulează că . 

participarea la grevă este liberă şi 
că nimeni nu poate fi constrins să 
participe la grevă sau să refuze să 
participe, cU şi prin art. 54 alin. (1) 
şi (3) care stipulează că partici
parea la grevă sau organizarea 
acesteia. cu respectarea dispoziţi
ilor prezentei legi, nu repr:ezintă o 
încălcare a obliga~ilor de servich:J 
ale salaria~lor şi nu poate avea 
consecinţe negative asuprş 
greviştilor sau organizatorilor. Pe 
durata grevei, salaria~i îşi men~n 
toate drepturile ce decurg din con
tractul de muncă, cU _excepţia 
dreptu- salariale. ·•· · 

Adunare generală la 
Asociatia Diabeticilor 

Joi, fa noiembrie cu 
incepere de la ora 16,00, la 
Tribunalul Judeţean Arad, se va 
desfăşura Adunarea generală 
anuală a Asociaţiei Diabeticilor 
Arad. Sunt convocaţi, pentru a 
participa toţi membrii asoci· 

. . ·.--: 
.~ ... 

' i 

-

ţ;enatul a respins, marţi, 
O<donanţa de Urgenţă referi
toare la selectarea administra
torilor societă~lor comerciale 
cu capital majoritar de stat, pe 
motiv că aceasta acordă salarii 
foarte ·mari managerilor corn· 
paniilor naţionale şi regiilor 
autonome. 

un coeficient avind valoarea 
maxima 44. Coeficientul este 
calculat in functie de numarul. 
de ahgajati al societli~i şi de· 
cifra de afaceri. 

aţiei. - ,, , ,, .. ,,, .. 

Preşedintele Agenţiei 
Române pentru Dezvoltare,. 
Sorin Fodore::~nu, prezent la 
dezbateri, le-a spus senatorilor 
că ordonanta nu are nici o 
prevedere reieritoare la salarii, 
acestea fiind obiectul unei 
hotariri de guvern privind 
normele metodo1ogice de apl~ 
care a ordonantei. Fodoreanu 
a spus că, in cOnfonnrtate cu 
hotărîrea de guvern, s~lariul 
administratorului se stabileşte 
pr:in inmulţirea salariului mediu 
Qjn societatea comerciala ~w 

Fodoreanu a spus ·el! 
există şapte sau opt societati 
peritru care, la calculare~ 
salariului adminlstratorului, se 
aplică cel mai mare coeficient, 
de 44, iar salariul maxim poatr:> · 
ajunge la 70 milioane brut, la 
salarii neputindu-se adăuga 
sporuri. preşedintele ARD .a 
precizat că. la peste 70% dirl 
societă~le comerciale aliate In 
patrimoniul FPS, care au orga
nizat, in baza OU 49/1999, 
concurs pentru selectarea 
adnlinistfatorului, salariul ma
nagerului variazil, i~ .10 şi20 
de miioane: · 

~~~~il'ţ!,~~~~lfy t\~~~rc~ 
In urma măsurilor specifice 

intreprinsa de poliţişti, au fost iden
tificaţi şi incarceraţi Gheorghiu 
Dumitru, de 34 ani, din Jina, 
judetul Sibiu, care are de executat. 
un mandat de 1 an inchisoare: 
pentru furt avut public ·şi Roman 

.Nicolae, de 37 a~i, din Lipova, 
care are de executat un mandat de 

.1, 7. ani iocl)isoare, pentru condu-. 
cere in stare de ebrietate. 

ANTENAI PRIMATV TVARAD TV INTERS.\t 
7,00 Observator 
8,00 Dimineata-· 
9,59 D=nnltim 
tOIXJ Stiri . ' ·~·· 
10,10 Colivia de a~r~~S. ., 
1 1,00 Mount Royal - s. 

. 11,00 Băywateb Nlghts .,_. 
12,59 Dcccnnium 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Pretender -s. • ' 
14,00 Deceptii - s. _ . 

7,00 Karaoke show .;rei. 
8,00 Dimineata cu Prima·- · 
magazin 'mat:OW • mctco. 
muzieă, revista presei,, 
bucătăria zilei 

.12,00 Cdebri !f boga!i-. 
rei. r 

13.00 Polilir:o do miine -
rei. 
15,00 Bi'-'- rcl. 
15,30 V~ a la Parisor 
- rcl. • • ' - • 

16,00 Viita in direct cu· 
Răzvan TuCaliuc 

7.00 Obsetvafor 
8,00Ştiri1VA-rel .• · 
8,30 Divet1isment- rei .. 

~~OOAn~ "' •. 

10:10~1Ma deaur-s._. 
11,00 PSI Factor- s. 
12,00 B.aywatch Nlghts -
s. 
12,59 Decennilm 

8,55 . .Dţschidcrca prob""H
mului 
9~00 lntcrsat Music ' 
9,30 Asta a fost atunci .... 
acum e altceva- fii~ teL' 
11,00 Stirile lntcrsat 
11,30 buJce bplli •$. <·o 
12,150biC~..'tivcconomic · 
12,30 Luptele de ... • 
film, rol. ; · · 
14,00 Aradul prin gaura 
chcii- rei. 
15,30 Emtai-lnJ!>.gc.-
mană . . 

'.~~"·': _ .. r . 
' 

' ...... .... 
.1 

- ·" .. 
13,00 TVR lin1şoara 
14,00Jtmal 11,00 Desene animate 

11,30 Trupa OP 2· 

11,4SPensacola-cp.l .. 
12,30 o cisnide petfodi- s. 
12,55 Stirile Pro 1V 
13,05Babylon 5- s. 
13,50 Ani de liceu- s. 

7,15 ·Acasă la bunica -
reţete de bucălllrie - rei. 
7.30 Căsuţa poveşll1or - rei. 
8,15 Rosalinda -rei. 

15,00 Luz Marlf • ii'iO)i. 
"143. 149 

17,00 Celebri fi boga!i· s. 
18,00 Focua • Sport- •. · 

13,00 Ştirile amiezii ... ,,,, 
13,15Pretender-s.. , 
14,00 Decep~i - s. 16,00 Peisaj cu timp· film 

17,30 Undcrdog Show_ -
dcscnc animate 

.,. 

' . , 

.. 
,_.: . 

. ·,' ~-

"· 

._ .. , 

; .. · 

·.1. 

.. ;:-: 

'· 
... \ 

;- ' 

-~ ' ' 

14,15 CiberFan • · 
14,30 EY!t<a! 
15,00 Teatrul Naţional 
de televiziune prezintă: 

13,00 Tribuna partid81or 
parlamentare 
14,00 Emisiune 1lllimba 

14,15 Mlracolurdnerolfl-•· 
14,45 FamUia Bundy • s. 
15,15 Nisipurile dln Mlaml 
- s. 

~1i·~. ··maghiară 16,00 Tlnlr .. oelltJqdt -cp. 
873 . 

16,30 Medicina pentru 
~· 

r1,oo Hora sa!Uul ... 
17,30 '""'"sIn doi 
18,00 Corect! 
18,05 .kmltatea lai 
19,00 Avanpremieră 
Ştiri • . ' 
19,05- din_,_. 
okl140 
19,10 Sunaet Beach-

·s. 

····' 

20,00 JtJmat • Meteo •. 
Sport 
20,55 30 da rinduri 
pentru un delict - acţi
une, Italia, 1998, cu 
l:uca , Barbarescf"!i, 
prrnaparte 
22,40 In llagrant 
23.15 Jurnalul de 
noapte 
23,30 care eorso · · · 
0,30 Lumea dansuM 

• 'f . 
·~' 

. -'~ ' 

. ··, 

15,00 Obsesia - s. 
16,30 Sania Barbanl -
s. 
17,15 Curier de ainbe 
sexe _ _ .. 
18,00 · Mapamdild-IB! .. 
18,35 Traditii . . 

19,00 Ştiri bancare 
19,15 Festivalul de chi
tară clasicii 
19,45 Dreptul la adevăr 
20,15 Omul zilei -
dramă, Romania, 1997 
cu Ştefan Iordache, 
Alina Chivulescu 
22,00 Arhimedia. 
Gravitatia 
22,50 Viaţa rnaa muzi' 
cală 
23,351nfidelităji- s. · , 
P.;!O Nocturne 
0,30 TVM • Mesager 

17,00 Stirile PRO 1V 
17,15 Stirilc PROlV Arad 
17,30' Splt~lul Chicago 
Hope-cp.l8 
18,30 Doi pol~ p jumi

. tate-cp.13 
_ • Extragerea cărtii po~talc 
.,Te uiti si câ .. 1igi" ' 

. t 9,30 stirile PRO TV 
20,00 StirilcPRO 1V Arad 
20,30 Academilll de poliţie 4 
- comedie, SUA, 1981, cu 
Stcvc Guttcnbcrg, Bubba 
Smith 
22,25 Ştirile PRO TV .. , 
22,30 Chestiunea zilei 'cu 
Florin CăJii"'CSCU 
23,30StirilcPROTY' 
0,00 C'rimlnalqtii - s. 
1,00 Chestiunea zilei ·CU 

AOrin Călir~ - rei. 
2,00 Ştirile PRO TV ' . 
2,30 Cine-I şeful? ;.. uhirriul 
episod. . 
3,00 Slrizlle ţrimel · • ultim
ul episod 

RADIO PRO FM (92,1 MHz) 
o,on. 5,oo 'H"ZIC-\; 5,00. 6,00 Rulctin de 

. :-· 

stiri la .fiecare sfert de onl · · 
6,00- 7,00 RONDUL DE l)lMINEAŢĂ
INFO PRO cu Dan Apostol siJ~ttra Călăceanu 
7,00- 10,00 PRO FM PA~ A LA 10 cu 
Flavius Esnican; 10,00 - 13,00 MIHAl CU 
NOI cu Mihai Dobrovolschi 
13,00 • 14,00 .,13-14 CU ANDREI" cu Andrei 
Gheon;he; 14,00-.17,00 ORAŞUL SUB 
LtlPA cu Cătălin Lăpuşcă · 
17,00- 19,00 STAR STA'tiON MIX-ctt 
Mihai Gun:i · 
19,00-21,00 ASCULTĂ-ŢI MlfZICA cu 
Călin Gheorghe . 
21~M).-22,00 PRO I<'M EXPLQRio:R cu Niki 
SL1IlCIU . • . ' 
22,110 - 24,00 RONDUl.. DE. NOAPTE ·cu 
Ril7"an~O 

.,._. 
,.- . 

. ',·. 

-~ .. 

9,00 Inger sălbatic- rei. 
10,00 Luz Clarita- rei. . 
10,45 Angela- rei. · '· ., 
11,40 Nimic personal- rel 
12,25 Mortadella- rei. 
14,15 Viaţa noastră- s., . 
15,00 Dragoste .. putere
s. 
15,30 Ranzo 91 Adriana -
s .. 
16,30 LuzCiartta ·S. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Rosallnda - s. 
18,30 Angela- s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasa la bunica -
reţeta aJiinară a zilei .. 
19,45,Desene animate 
20,30 Inger sălbatic- s.. 
21,30 Sânge din sângele 
meu-s . 
. ;12.2s vremea de acasă • 
22,30 Miresele lui{)racula. 
- horror, Anglia •. 1960 cu 
P-Cushing ' 
24,00 Dragoste f· puler8 -
rei, 
24,30 Surorile- s. 

16,59 Doccnnimn ._· .~. . 
17,00Stiri . . , ... ' 

.17,251>rago.teâ'tn>lnge~s. 
18.59 Dcccnnium 
19,000bscrvator 
10,00 Lan!UI ?Uter0 - acti
une, SUA, 1998, cu Michaci 
Dudikoff 
21,59 Dca:nium 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă shbw 
0,00 Clubul· de noapte -
actiune, SUA, 1997 cu Deni11 u;.y . 
2,00 Observator- rei. ·· 
2,30 Baywateh Nlght" rei. 

Mdco . . 

. IS,S5CiipAn _ ,, 
J9,00K.araokcshow-· _.,~ :· 
20,00 Comlsuul Rex 's. 
21,00 Cl5 Profeslon'!tli -
s. 
21 ,30 Apel de "'l!""\1 . 

· 22,00 Clip Ari- rei. ' 
22,05 Focu'> · 
22,30 Rcvl.'ita presei 
22,35 Politica de mâine 
0,30 Conspiratia vulpH 
shaolin - actiune, China, 
1985 cu Doris Chcn 
2IXl Focus- rei. 

TELE 7 ABC 15,30PootMcridian .••. 
7•00 Sl'

·n· 17.000 singuri vlo!l-s. 
18,00 Stiri 

7,1_0' Buni .~d~mineaţa, JS.IOi.ouGraat_-9:';·102 
Romârua! · 19,00 Secl1a de poJitie · cp. 
9,00 Lou Graat- rcl. ~ 98 

:~~~sutc'dc'~- ~g~~=tar -.-~. 
rei. 21,00 Dintrcsutcdcziarc· · 
11,15 Cutia Pandorei- rcL . . _ 22,00 Reporter Tele 1 
12,00 DincolO de sladioft--,;.. 2l,.10 Aventuri in aer liber-
rol. rei. ' 
13,30 Documcnla<- rei. -23,00 Derridt- rcl. 
14,00 Mfliid la datorie .;. 0,00 Stiri · ·. . 
cp. 9H · · ~.30 'ora H • emisiune .de 
15,00 Ştiri confcmuni 

RADIOSEBIŞ 
6,00 IM~mentul dt' trezi_n.o 
8,00 Cinti-mi liiutne .- rnulicl~ari 
9,00 Alo. tu alegi! . 

·10,00 Careaua4e ace · 
12,00 La porţile dorului~ Dlll2K:lpqÎiul81i. 
tJ,OOOubul femina . 

.15.00 Luz Maria- s. 
16,59 Decennium 
· ~~fs ~tlsiuioit ,,..;, ' 
18,00 EmiskJnea in lmba 
bulgară 
18.20 ArultJrl 
18,30 Ştiri lVA . ''···-. 

'19,00 6bservatcr. 
20,00CiubT 
2i .20 Anunţuri 
21,30 Ştiri- rei. 
22,00 ObsetvatDr 
In continuare programul 
este identic cu cel al 

. Antenel1. 

HBO 
10,00 Shine -dramă, 
SUA,1996 
11,45 Părţile lntlllle • 
comedie, SUA, 1.996 
13,30 Războlnlcul da 
pe str. Waverly • acţi
une, SUA. 1997 
15,15 Atat de aproape 
de cer - ciagoste, SUA, 
1995 - •· 
17 ,oo Cal trai Ninja -

TVB IJCTEINAţiONAL 
21,30 S-a intâmplat... azi 
21,35 Revista presei 
21,40 Practic.lnfo: arte 
22,00 Jurnal • Curs· valutar · 
• MctcO ,._ ·- · 

.18,00 Desertul V ....... ' 

t8,2S Coinorilc b;.;il'J~ 
18,45 Stirile lnk.--n;at · 
19,20 Dulce Ispiti ·L. , · 
20,05 Miste,.., far_.. 
miracole- s. 
20,30 Fortele speciale de 
cliti -s. -
21,30 Pro- ruit1lftl..' 
s . 
21,00 Vulaerablla IIDie 
albastri - film - · · 
23,30Stirilclntasllf' · 
0,00 Eiotica . 
0,45 Inchiderea progrăniil-
lui "· ,_ 

comedie, SUA, 1994 . 
18,30 Sărutul care · 
ucide - thrUier; SUA, 
1997 .. . ... 

20,30 Intre· vis·.,, 
· Insomnie - dragoste, 
'SUA, 1996 ' 
22,00 Stargate - s. ~ .. 
22,45 SunchasK .. 
draml, SUA. 1996 
0,45 Nume de COd: Y2K 
- thnller, SUA, 1999. 

22,40 Scrieti-ne! Vă 
rispundem! 
23,00 Cu oebi-i 'n 4 
23.45 Istoria clipei 
23,55 A-Facerea 

10,25 Casa mea 

15,00 Astăzi te sirlulborim- •nmdl popularii !; ATOMIC TV 16,00 Rockada- rei. 
dcdic::aVi . 17.00 Selector· muzici: noo-

••.-.· ., ... 

16.00 Dapi patn~ • 7,00 Sclccror ·_stop pc toate gusturile 
18,00Tekfonul cu hutoane 10.25 RcactOt- tel.· '19,00 Atomtx·eu Dinu 
11J,OO La mulţi ani! ~·dcdH:atii lt"IIIZi:c* , .;·.,. 10,30 CitlcriW.tomic • O!l _ . 21,55 Rcact()r- !ftirile zild·_ ·· 
20.00Nosllll2i.cTop·ol· · . ..._ ,·· ·· ~-.•-.-~ ·lt,OO.AioinixcuMichcbc,.:., .. 22,00AtQmic.~afC . 
2l,t)IJTopDisa.duna:·,-·_·i.J..;·i;.nl<".i;:':.:. rei.-"-· .,. · 22,..10Cybcmct ; · •· ,.. J 

IJ,_OO'Jl.,lln~nnnit, ··, , J4.00bltt;tl1ClÎ"\( , . · 23;00MctroPolis '·. 
2J~~~,~~~-~~~~ \ -:(.,:1 i.:;,_..;:- ~-:·· :;., ~ ·.-.~1~,5-~J\,;~~-.ştirlfcîik"l~,;·· ;O~DOJrisomnia 
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)_'''"lerl, 1~ sediul PNŢCD a 
avut loc i'idunerea·Generală 

--~~-de alegeri a organizaţiei 
· "• judeţene a Alianţei Civice. 

· Conform unui .algoritm" tran~
inis de la_ centru, preşedintele -
nu trebuie să aibă implicare 

· .. .i>f· politică si maximum o treime 
.. din comitet poate avea 

:0.:( 

-, apartenenţă'la COR. 
Fostul preşedinte, Florin 

Bănescu, a renuntat să mai 
candideze_ (ar ti fost al 

\patrulea mandat), iar 
vicepreş8dintele Ioan Kleln nu 
a putut să-emită pretenţii, con
form directivei, desi este 
membru _în Comitetul Na~onal 

, .. Director. In aceste condiţii, 
preşedinte a fost aleasă d-na 
Mirela Anghel, fosta secre
tară. Vasile Dan 'i Ioan Kleln 
au f!?st aleşi vicepreşedinţi, jar 
Corneliu Comea - secretar. 

••• .:.:;,..R- • ,. ; . S. TODOCR 
; ..... "J - ·' ...... 

Preşedintele PDSR lo~ 
lljescu a declarat, marţi, că 
feacţîa Partidului DeiJJOC,I;lt la 
declaraţiile sale privind impli. 
t;area in afaceri a parlamenta
rilor puterii este "o aberaţie", 
aceste declara~i fjind interpre-
tate greşit · _ 
. ' El a calificat C& •regretabil" 

modul in care au reactionat par
lamentarii PD şi conÎ;ideră că 
acestia nu au fost corecl' Intor-. 
mati' asupra deciaratiilor sale. 

'lliescu sustine că nu i-a 
Incriminat pe toţi pa~amentarii, 
el doar s-a întrebat cîţi dintre 
pa~ameiltarii actualei puteri nu 
sunt implicaţi in afaceri. El' a 
spus că PDSR a fost "tocat" pe 
această temă cînd a fost la 
guvernare şi atunci partidul său 
a reacţionat prompt şi a
renunţat la persoanele implicate 
in afaceri. 

In plus, rt<lerul PDSR a apre-,
ciat că reacţia ministrului 
Transporturilor, Traian Băsescu, 
a fost follrl8 c1art " Cii doar cal 

-;:. 

•, 
\ 
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care se simt vinova~ ripostează: 
Referitor la posibilitatea · 

ridicării imunitătii sale parla
mentare şi jmpiicilrea sa intr-un. 
proces de calomnie, lliescu a 
declaratcă, dacă se va lua o 
asemenea 'decizie. actuala pu
tere "se umple de ridicol". 
· liderul grupuluiPIY din 

Senat, Dan Vasiliu, i-a cerut, 
luni, în plen, preşedinielui 
PDSR Ion Jliescu, să prezinte 
'fapte şi dovezi" care să sus~nă· 
afirmaţia potrivit căreia ·nu 

, există pa~amentar sau ministru 
al paltidelor de la putere care să 

Despre reforma Sănătă~i în 
România s-au scris ~ s-au vorbit 
multe. Fostul ministru, care a tre
bu~ să demisioneze pentru că a 
avut le]ăluri cU fosta securitate, 
a promovat nişte proiecte pe 
care urrr·3su~ său le-a aplicat pas 
cu pas Liriii. i-au aplaudat pe cei 
doi, al~1i ;-au hulit, mai ales atunci 
cârid au încercat să stârpească 
rădăc na ciubuculuL Au apărut 
grevele medicilor si cadrelor 

' 

medii. S-a pus vina pe ~<•formă, 
pe guvern, pe miniştri. S-a spus~ 
absolut justificat - că 3Ste inad
misibil ca un medic ~·ă aibă un 
salariu mai mic decât o femeie 
de serviciu de la unele-regii 
ţ:~utonome. Un singur "amănunr 
nu a fost Juatnlciodată în seamă: 
obisnuinta aplicării pe unele 
halate albi. a unor buzunare căt 
mai încăpătoare. Tn ele se pun 
plicurile de diferite grosimL Cu 
căt este mai gros plicul, c:U atăt 
cresC sansele pacientului. de a fi 
tratat cimeneşte. S.G., un băribat 
In vârstă de 40 de ani, este 
invalid de gradul doi. Nu mai are 
un picior. Poartă o protetă din 
lemn de tei, ciopl~ grosolan de 
către un aşa-zis specialist de .la-

- Bucuresti. A plătit pentru ea 
aproape' trei milioane de lei, plus 
ciubucurile aferente, plus umi· 
linta de-a se milogi mai mult de 
dooă săptămâni în faţa .specia
listului", 

In loc să-I ajute, proteza în 
greutate de sapte kilograme i·a 
devenit o pOvară. Din şase in 
şase luni trebuie să se prezinte 
la oomisie, pentru ca 11ceasta să 
constate că omul este in conti
nuare invalid de gradul doi şi 
.,merită" să primească în conti
nuare _pensie de in~aliditatâ. De 

- parcă între timp i-ar fi putut 
creste piciorul la loc ! 

il întreb pe bietul om care 
8st& logica vizitei periodice la 
comisie. Tmi răspunde senin: 
.. Trebuie să-mi plătesc cotiza
~·- Dacă dau doar un pachet 
de ţigări '1 un pachet de cafea 
sunt Ju,t în bă,d!ite '' 
ameninţat cu tăierea pensiel." 
Cred, pen)ru că este absurd! 
Atăt de absurd, încăt iti vine să 
dai cu capul de pere~ ş'i să injuri 
-reforma care nu este decât o 
proteză din lemn, pusă pe post 
de picior. 

Un picior tăiat de tren nu va 
mai creste niciodată la loc. Se 
pune in 'locul lui o proteză. Dar, 
dacă tot esti fără picior, ai inăcar 
dreptul la o proteză care să te 
ajute, nu de una cioplită grosolan 
de către un asa-zis specialist.. 

SIMIOH TODOQI 

DE CÂŢI LUPI fiR 
Mfil FI tiEVOIE? 
..-(Urmare din pagina 1) , , _ 
Prin urmare, unde este piaţa in care ţăranul româp r,i 

poate vinde pnoduaale pentru ~relua ciclUl agricol? 
Problema c~a mai gravă cu- care se confruntă România 

este lipsa unei strategii pe termen mediu 'i lung in toate 
domeniile de 'activitate. Agrjcultura nu putea face excepţie. 
~ se face că, după ·zece ani am făcut un pas în relansarea 
agriculturii: instituirea proprietăţii private. Probabil vor mai 
trece zece ani până cănd proprietarii de pământ (căţi vor mai 
rămâne, pentru că sărăcia ii va obliga pe mulţi să-'1 vândă 
pământul) vor reu'i s~i cumpere utilajele necesare pentru a 
lucra acest pământ După care, alţi politicieni vor mal scoate o 

~~~_""ntru ca pnod..,. l!ll!i~~ ~ai~ _,i _e~ u~ loc ,pe 

Noi le facem toale pe rănd. Noi m,1 putem gâoidi complex, 
să .avem iri vedere '!legea proprietăţii, ~i rezolvarea problemei 
cu utilajele, ~i rezolvarea pieţei agricole '" a. m. d. Ne crapă 
capul dacă gândim prea mult. De fapt, Vasile lupu ,; spunea 
la sfâr~itul votării legii pământului: "aeum trebuie să 
---...-deutilajeeasăl11112'ăm - • 
taL" Până acum nU i-a trecut prin minte nici unui parlamentar 
lNW guvemant că 'i lucratul p~mântului ar fi o problemă. 

Rămâne să vedem in viitonul apropiat sau îndepărtat • la 
noi toate se fac cu vrenle, ca acum câteva sute de ani, când 
lumea se mi'ca cuîncetinltonul- de unde va mai răsări un lljp, 
fie ei ţărănist, pedeserist, aperist etc., care să lupte. pentru ca 
ţăranul să-'i poată lucra pământul. Şi apoi va mal trece o 
vreme până se va găsi un nou lup care să vadă ce 'i cum cu 
piaţa agricolă. Al;a că, din lup in Lup, agricultura românească 
se va izbăvi 'li ea, probabil, la sfă"iitul secolului viitor. 

lnceti,or, că nu dau ... lupii în fiecare legislatură! 

Dialoguri politice în lu111ea satului 

'-"' 

'· 

"N-AM VENIT DIN PAKISTAN ••• ~.:::~. 

Cu IOana Mari::; ::;i cu Ionel 
J'ledelea ne-am întâlnit pe 
hoturile Primăriei din Socodor. 
Cei doi au· venit In această 
localitate din Bistriţa-Năsăud. 

ratl "viniturl" in ţara noas· · · 
tră. N-am venit din Pakistan, ,:? 
ci din Bistriţa-Năsăudului . •• · ' 
N-am venit să> furăm, ci am 
venit. să lucrăm, 'i s~ 
cAţ~tigim bani. lj-am primit 
nici o palmă de pământ, ţi 
d~r blam '1 ocară ··: ". 

Ionel Nedelea are şapt~ 
copii, iar Ioana Mari::; cinci . -~· 
N-au cu ce-i hrăni şi plâng 
după .vremea lui Ceauşescu·: 
"atunci eram oameni 'f 
aveam de toate. Azi, ne 
lui~ 111~ea-n cap '' n-avem 
l)imoc .... 

.Politica de azi - ne · 
deciară cei doi -. nu-l buni. O 
să votăm cu lliescu. De ce? '~ 
Pentru că-I mal aproapa de 
noi ••• Mal aproape de 
piilma,l." 

, 

' J' 

- -·.· 

_'!"'· 

- i .. ·_, 

·-· ' ,_, __ . 
·.;· 

·.";' 

' nu fie amestecat in afaceri ·şi 
care să nu se fi imbogăţit în 
mod spectaculos·. făcută la 
Conferinţa organizaţiei de 
tineret a PDSR Bucuresti. 
Vasiliu a cerut Comisiei juridiCe, 
de disciplină şi imunităţi din 
Senat să se autosesizeze in 
legătură cu aceste afirmaţii, 
apreclind că acestea pot face 
obiectul prevederilor legale 
refaritoenlla calomnie. ---·- , . . Desigur, lmpin" de sărăcie '·' 

in cel mai pur grai ardelenesc 
cu putinţă, venit din ţinuturile 
In care s-a lnyăţat să gân
gureascil şi inegalabilul 
Cosbuc, cei doi ne-au 

.d.ciarat: .,su-m ~nslde--
DORO SIHfiCI 
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După negocierile avute la Bucureşti de către cei 
14 reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti, 
Decebal Traian Remeş a promis că va vira suma de 
8 miliarde in bugetul Ministerului Educatiei Nationale 
(M. E. N.). Această cifră, in opinia' miniStrului 
finanţelor Remeş, va acoperi subvenţiile pentru 
cămine şi burse. Cu toate acestea, ministrul 
invăţămăntului Marga a anunţat câ suma necesară 
pentru a satisface revendlcărie studenţeşti este de 
28 de mffiarde de lei. 

La nivel judeţean s-au suspendat toate lonnele 
de protest. Pe plan naţional tenmenul dat guvernului 
pentru rezolvarea revendicărilor este ziua de joi. 
Local, studenţii sunt mai răbdători, lixând o dată 1~ 
milă până la sfârşitul anului. lată ce ar trebui să 
rezolve edilii locau până la inceputul anului 2000: 

a. Alocarea; sub forma de administrare sau ~ 
prietate, a unui spaţiu Universităţii .Aurel ,VIaicu", 
destinat unei biblioteci +sală de lectură, necesar 
studenţilor din U. A. V., precum şi alocarea un~i 
finanţări pentru amenajarea şi dotarea acestuia. 

e. O informare reală şi exactă asupra spaţiilor 
libere existente in Municipiul Arad, precum şi apro-. 
barea acestora in funcţie de cererile şi nevoiJe reale 
ale universită~i. sub forrnâ de administrare sau pro. 
prietate. -

f. Stabilirea unul proiect <QillUn cu Universitatea 
,.Aurel Vlaicu·, respectiv cu M,inisterul Educa~ei 
N~nale, in vederea finanţării construini şi amena
_jării campusului_ Studenţesc al Universităţii .I'IJrel,ll 
Vlilicu". . 

OLIMPIO BOLZAM 
Foto: V. MUSCA 

De-a lungul a nouă zile, finna 
SieSta in ·colaborare cu Primăria 
'i Gospodărirea COmunală va 
organiza spectacole cu cei mai 
importanţi cântăreţi din România. 
Este posibilă şi aducerea unei for
matii străine. 

'Financiar Siesta se va implica 
100%. lntrucât s-a considerat câ 
platoul din fata Primăriei va fi prea 
mic pentru Un asemenea eveni
ment, C<incertele se vor destăşura 
in incinta !jtrandulul Neptun. 
Startul acestui grandios festival va 
fi dat pe data de 23 decembrie, 
punctul culminant fiind atins pe 
data de 31 decembrie. In total, 
Lucian Cordo!j. principalul pro
motor al acestui . spectacol 
estimeaz~ că vor fi 2000· de 
minute de show. In fiecare zi vor fi 

In disputa cu ACR 

două trei capete de afiş. Vor fi seri 
speciale de colinzi sau împărţite 
pe difer!te secţiuni muzicale: 

. Dance, Jazz, Folclor popular, 
Folclor comercial. HijHiop, Rock 
etc. 

Printre artiştii care i~i vor da 
concursul amintim: Valahia, 3 
Sud Est, LA, Vama Veche, Iris, 
Cargo, Nicu Alifantis, Alexan
dru Andrie,, Ioan Gyuri Pascu, 
Dumitru Fărcaş, Nicolae Furdui 
Iancu, Narcisa Suciu, Puiu 
Codreanu, Stana lzbaşa, etc. 

Doar in cazul in care firma 
organizatoare va întâmpina- difi
cuităti financiare, biletul de intrare 

. va costa 5000 de lei. Dacă 
lucrurile decurg normal intrarea 

. va fi liberă. lnstitu~ile culturale sau 
grupurile şcolare care vor ~ă 

II..L~II. 

evalueze pe scena acestui festi
val vor primi un spa~u inainte de 
concerte. Programul +ilnic va 
Incepe de la ora 18,00. 

Nu vor fi numai cele dou~ ore 
zilnice de s~. ci şi crearea 
unei ambianţe de sărbătoare: 

·ghirlande luminoase vor impodobi 
pomii din jurul scenei, instala~ile 
de lumini şi sunet vor fi la nivel 
profesionitl. Nu vor lipsi nici vinul 
fiert, ţuica fiartă, IJU<CI!ii, curcanii 
s.a. 

· ·: Ziarui."Adevărul" va organi
za in pagina de tineret un sondaj 
de opinie in care cititorii noştri vor 
fi invita~ ~ exprime preferinţele 
in legătură cu artiştii care vor fi in 
Arad de sărbători. Aşteptăm 
scrisorile voastre! 

OUMPIO BOLZfllf 
b. Alocarea din bugetul local a unei finanţări sau 

preluarea fondurilor M. E. N., destinate subventiei 
de 50% din preţul legnima~ilor ~e călătorie pentru 
transportul de suprafaţă local, in contul Companiei 
de Transport Public Arad, astfel încât studentii să 
poată beneficia de această reducere direct de la 
casieriile C. T. P. Arad, făr.l a mai exista posibilitatea 
decontării de către casieria universităţii, fapt ce 
ingreunează situaţia studentului şi reduce numărul 
de clienţi ai C. T. P. Arad din rândul studenţilor. 

..... ~···· ... ·~ Pl~ I••JNI~ ~I.L~S.L~ 

c. Alocarea, sub formă de administrare sau pro
prietate, a unei baze sportive Universitătii ,.Aurel 
VlaictJ", in condiţme In care se fac demersUri pentru 
înfiinţarea unui dub sportiv in cadrul universită~i (C. 
S.U. ,.Aurel VlaictJ") şi destăşurarea orelor de sport 
ale studenţilor are loc în condiţii difteile datorate 
dependenţei de sălle de sport ale unor licee şi şcoli 
generale. 

d. Acordarea unei case culturale a studenţilor, 
care să fie administrată de câtre Universitatea ,.Aurel 
Vlaicu" şi l:iga Studen~lor din Universitatea ,.Aurel 

Poliţia, 
pe seurt 

in replică la .atacurile" 
ACR - legată de incapacitatea 
acestei institutii de a efectua 
inspecţii tehnice pe-riodice -
RAR doreşte să precizeze 
anumite aspecte. in primul 
rând trebuie avut in vedere 
faptul că RAR a fost Tnflinţat de 
Guvernul României şi delegat 
de Ministerul Transporturilor ca 
organism tehnic In domeniul 
vehiculelor rutiere, pentru a 
contribui la alinierea ~a 
normele Uniunii Europene de 
securitate rutieră şi dep9luare. 

Tn ceea ce privesc acti
vitătile desfăsurate de RAR -
verificarea tehnică pentru rein
matricularea vehiculultJ.i, 
emiterea cărtii de identitate a 
vehiculului, .ăfectuarea ope
raţiei de secreţizare - contes
tată de ACR, aeestea i-au fost 
atribuite prin hotărâri 'de 
guvern in perioada 1991-1995. 

• Rost"' Vasile, 26 ani, 
Munteanu Gheorghe, 16 aAi, 
Muntean Marcel-Daniel, 19 ani 
şi Cârpacl Dan, 18 imi: to~ din 
Şiria, sunt cerceta~ in stare de 
arest preventiv. In sarcina lor 

-- s-a stabiiH ca in. perioada iulie
odombrie a.c., au comis nu mai 
puţin de 3 furturi din locuinţe de 
pe raza localităţii, furtun rămase 
initial cu autori neidentificati. 

· In puncte fixe si 
e trasee; poliţi~tii au 
al si verificat 2.161 

ehicUie în trafic si ca 

POLIŢIA PE ŞOSELE 

' • Politia ii cercetează in 
sfere de libertate pe Bodonea 
Ioan, 28 ani, din Socodor, care 
pe 13 nov. a sustras din 
locuinţa Llvlel Ml,cuţa, din 
localitate 620.()()!Jiei. 

• Lingurar Mlllan-Adam, 
2& ani, din Covăsănt, fără OCU
patie si antecedim'te penale este cercetat in stare de liber
tate. Lingurar, este, spune 
Poliţia, autorul furtului comis la 
Fenna nr. 5 Covăsănt, de unde 
a sustras bunuri In valoare de 
1,PSO.OOO lei. 

• GhlruJan Vasile, 47 ani 
Şi lrlmla Dănuţ, 32 ani, ambii 
d_in Sâmpetru Genman, au sus
tras in noaptea de 14/15 noiem
brie, 1000 1 'ţiţei biut din Parcul 
nr: 2 Sâmpetru German, 
apartinând de Schela Timi
şoara. Sunt cercetaţi In stare de 
libertate. 

• Este cercetată in stare de 
Hbertale Covacl Aneta, 32 ani, 
din Şofronea. In calitate de geS
tionar la S.C. Along Press SRL, 
In cursul lunii septembrie a.c. 
ş~a lnsuşH din lncasări suma 
de 2,4 milioane lei, pe care ~ 
folosit in interes personal. 

e Sunt cerceta~. in sfere de 
libertate pentru săvârşirea 
infractiunii de furt Fekete 
Marcei. 19 ani si Brad Florin, 

· 25 ani, ambii din Simand. Cei 
doi au sustras o m.isă din plas
tic de la S.C. IGRIS SRL 

' Chişineu-Criş. Prejudiciui a fost 
recuperat. 

e A fost depistat con
ducând pe drumurile publice 
autoturismul AR 03 GAE fără a 

. poseda permis de conducere, 
t:ama, Karoly, .30 âni,_ din 
Upova. 

D.L 
. 

urmare s-au retinut 7. certificate 
de inmatriculare pentru defecţi
uni tehnice, au fost aplicate 82 
amenzi pentru încălcarea Legii 

cirCulaţiei in valoare de 
8.140.000 lei şi s-au ridicat in 
vederea suspendării 3 penmise 
de conducere, din care 2 pen- . 
Iru conducere sub influenţa 

alcoolului. Este cazul lui Neamţ 
Cornel, cu autoturismul AR-02-
KYP Şi a lui Marchl' Adrian, 
cu autoturismul 2-AR-5593, 
ambii din Arad. 

1~. lll~l~I•J\IliJ'I" t;Jtii•l~ 
tatea naturală a organismului de 

· a rezista în general la intectiile 
bacteriene şi virala, deci şi la 
gripă. . 

+ Pe primul loc se sib.Jeatli 
in acest·context tot ceea ce 
facem ca s~-i asigurăm orga
_nisffilllui o odihnă cât mai bună. 

protejat. 
· Bineinteles, 'din partea 
măsurilor Pe care le·am enu
merat mai sus, nu trebuie să ne 
aşteptăm la mai mu~ decât sunt 
ele in stare să dea. In orice caz, 
mai mult decât sunt unii tenta~. 
să admită. 

Tn fiecare an, in timpul 
sezonului rece, milioane de 
oameni sunt amenintati de 
.capriciile" virusului gripal: Marea 
contegiozitate a bolii, repezlci
,unea cu care este in stare să 
invadeze ţil,ri şi continente intre
gi, precum şi numărul de cazuri 
mortale mai ales in răndul per. 
soanelor vllrstnice, al cardiacilor 
sau al bolnavailor cronici face, 

c::: ...... «»
pe bună dreptate: ca unora > • 

sosirea iernii să le provoace o 
adevărată spaimă: .Nu ~umva Un corp odihnit este mult mai 
sa fac iar gripă". In fata acestei apt să-şi pună in valoare 
forţe de răspândire, aP"re firesc resursele naturale de apărare 
Intrebarea: totuşi, nu există nici impotriva unui agresor micro
un fel de măsuri pentru. pre- bian. De aceea se şi spune că 
venirea ei? de omul odihnH bolile se lipesc 

O scurtă dezbatere a acestei mai greu. . 
teme încearcă să scoată la + O altă condiţie care 
iveală măsuri practice, concrete. favorizează rezistenţa nespeci
ln scopul de a preveni gripa se fică la infeCtii o reprezintă 
recomandă evitarea aglomer- regimul alimentar echilibrat, 
Sţ;ei, măsură a cărei utiliiate nu aportul corespunzător al prînei-
trebuie demonstrată, in special palilor furnizori de vitamine, Tn 
pentru copii şi vârstnici, pentru special ar legumelor, zarzava, 
toţi cei a căror prezenţă In turilor şi ftuctelor, deci al vita
locurile aglomerate nu este .minei C. La nevoie, câte o 

· neapărat necesară. Dar dacă ne tabletă de vitamina C200, mai 
referim la copiii .care merg la ales pentru turnători, poate cam
şcoală şi la noi, cei mul~. care pansa eventualele carente din 
ne ocupăm de Treburile prafe- hrană. · · .,. • ' · 
sionale şi cele gospodăreşti, +·Nu in ultimul rănd'este 
acest lucfu nu se prea poate grija de a scuti organismul de 
evita .. Ce ar mai trebui făcut, imprudenţa care să-I expună in 

· totusi? .. ·, · mod gratuit acţiunii frigului. Nu 
1. o cale de prevenire foarte frigul in sine, mersul sau ·acti

.. importantă. este cea care vitătile in aer liber sunt incriml
priveşte .rezistenţă nespeci1ică", nate. cât trecerea bruscă de la 
prin aceasta inţelegând capaci- _ . cald la frig a corpului insuficient 

.. , 

C»C:e»'I-
A doua cale o constituie 

asigurarea .rezistenţei specifice" 
a Organismului prin adminis
trarea vaccinului antigripSI, sin
gura metodă eficientă, verificalll: 
·in practică, de prevenire a gripei. 
In afară de efectul ei favorabil 
asupra sănătătii publice, l!illupra 
l~itării răspânrnrii epidemice a 
vin.isului, vaccinarea antigripală 
prezintă şi reale avantaje eco
nomice, ducănd la redu-cerea . 
pierderilor datorate absenteis
mului ridicat din perioadele de • 
epidemie si la scăderea cheltu
ielilor de' asistenţă socială 
(medicamente, zile. c,te .wi
lalizare). 
: Vaccinul poate fi procu'rat 

din farmaciile cu rircult deschis, 
costul fiind pentru vaccinul autu
hton aproximativ 50.000 d~ lei, . 
iar cel de import aproximativ 

· 80.000 de lei. 
Comelia Scriban · 

Direcţia de Sănătate Publică 

., . .-.. _ 

Veri.ficarea tehnică pentru 
reinmatriculare are ca qbiectiv 
depistarea automobilelor furate 
sau inapte din punct de vedere 
tehnic, iar cartea de identitate 
constituie atât document tehnic 
de identificare cât si act de 
proprietate, fiind un document 
similar cu cele utilizate in tările 
Uniunii Europene (de exemplu 
Fahrzeugbrief din Genmania); 

Operaţia de sacralizare 
urmăreşte protecţia impotriva 
falsificării cărtii de identHate si 
verificarea cOnformităţii prO
ducţiei de vehicule rutiere. 

T Relativ la operaţia de 
Inspecţie tehnică periodică, 
aceasta ·nu reprezinta un 
monopol fiind atribuită tuturor 
agenţilor economici care 
indeplinesc conditiile tehnice 
armonizata cu ' cele din 

. Directiva Uniunii· Europene 
· (UE) 96/96JCE. Obligaţiile 

Mai acum vreo lună şi ceva 
(dacă v-aduceţi amintel?l) 
'pornir~m câţiva· redactOri pe 
străzile, bulevardele. şi căile 
municipiului pentru a le COI'lS<!'T>
na ·sfarea ... de sănătate la capă
tul unui anotimp care ... cât a fost 
vara de lungă a creat stJficiente 
condiţii ca acea ... ·.stare" să fie 
cât mai bună la intrarea Tn foam. 
nă-iamă, şi nu numai! Nu de alta, 
dar taxele şi impozitele (directe şi 
Indirecte} viz.ănd situaţia 

Stop cadru 
.plămânului· ora~ului (a se citi:. 
.arterete de circulaţie") au fost 
adunate in mare măsură şi dacă 
tot ni se arală, din loc in loc, pe 
străzi, că ...• aici sunt banii dum
neavoastră", am zis. să vedem şi 
noi, la concret, unde, cum, cat, 
când ... 

N-a fost~ In multe cazuri, 
nevoie să mergem prea departe. 
A fost suficient să . dăm o raită 
·doar prin zona de centru a 
munidpiului - in lungul bulevardu
lui V. Milea, in Piaţa A. Iancu, 
P-ţa Romană (şi exemplele ar . 
putea continua!) - pentru a ne 

- convinge câ Aradul concurează, 
cu şanse maxime, la locul intai 
din topul oraşelor româneşti cu 
cele mai multe gropi şi şanţuri 

· săpate in locuri şi-n direcţii in care 
mai puţin te aştep~. Dar dacă am 

RAR referitoare la inspecţia 
tehnică periodică. constau in: 
autorizarea tehnică a staţiilor 
de Inspecţie tehnică periodică 
pe baza evaluăr(i capabilităţii 

·tehnice; supravegherea 
tehnică a agenţilor economici 
autorizaţi, de către inspectorii 
sâi, printr-un sistem care aco
peră intreg teritoriul ţării; o 
asemenea' supraveghere ·se 

~~~~~~cn~ d~n că:;:,a~~ga~~;~: 
abilitate de stat, reprezentând 
forma sub care se manifestă 
.răspunderea autorităţii de stat 
faţă de calitatea şi obiectivi
tatea inspecţiei tehnice şi faţă 
de nivelul tehnic al parcului de 
vehicule; şcolarizarea perso
n"alului, asigurarea formularis~ 
ticii, a programelor informatice, 
instalarea, ihtreţinerea şi 
depanarea palculatoarelor etc. 

C.T. 

indrăznn să păşim şi-n cartiere -
· adică ceva mai departe de ... 
nasu~ iubitilor nostri consilieri 
locali , a~~~.'ajuns sli ne luăm cu 

~-tnainiie de cap: vezi doar s'tr. 
Memorandului din Aradul Nou 
sau zonele de la .300" la .soo· 
din Micălaca unde (in ultimul caZ, 
mai ales) se tot sapă de vreo 2 
ani incoace. Repetăm: nu mini
mallzăm importanţa lucrărilor 
legate de (din câte am înţeles!) 
mai buna aprovizionare cu gaze 
naturale ori cu apă, dar nu putem 
.inghiţi", la nesfârşit, ritmul de 
melc al lucrărilor, multe din ele 
demarata fără avizele necesare 
de la Primărie, dar abordate sub 
ochii prea îngăduitori (cu unele 
firme executante, dar oara de 
ce?) ai celor dip .suita• de la 
Primăriei. 

Ne-am fi aşleptat cel puţin 18 
un .drept la replică" dinspre 
prim~rie, in care să se spună 
alegătorilor (cetăţenilor) -aşa: 
deschis, transparent - ce .. ştie 
despre cele semnalate şi ce 
măsuri a tntreprins. Dar, iatti, 
după mai bine de o lună de zile, 
dinspre Primăria Arad doar . :. 
lăcere de mormânt. E şi ăsfa un 
stil de lucru mereu reactualizat şi 
... reformat pe-acolo. In rest, a 
venH 15 noiembrie. Oare se ştie 
la Primărie ce semnificatie are, 
confonn legii, data respectivă? 

COifSTfllfTIM SIMIOif 

Hoţ de.~. lănţi,oare 
·Politia 1-a llltrodus 'Tn P-rin amenintare cu an cutit 

'arestul 'unităţii pe Păduraru Individul a depos~dat.o pe 
Nicolae, 3.1 ani, din Sidău·. Pe femeie de un lăntisor de aur. 
. '14 noiembrie Pădura'ru a aco- ·paduraru· Nicolae i,u-mează a .fi . 
stat-o pe Ripa' Vlorlca, 28 prezentat Parchetului de pe 
ani, care se deplasa spre casa: lângă TrlbunaluiArad . 
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REPORTAJ LA CAPATUL 
LUMII: FISCUT ~ 1999 

Local/talell Flscut aparţine de comuna Şagu fi se găseşte la nici treizeci 
de lrl/ometrl de Arad. La fel ca Plncota, Şlmandu/, Gh/orocul sau Neudorful... 
Numai cii aici, lţ1 Flscut, parcă păfeşt/ Tn medieval/tate, spărglnd rostul tim
pului: biserica ortodoxli - fastuoasă odinioară - se află astăzi Tn ruină; uliţele 
sunt lmpractlcablle, noroiul te plndeşte pasta tot, stilp/( de 1'8/egraf se 
prăbuşesc, Iar gospodăriile locuitorilor nu ma/ au mult plnă să ajungă Tn 
paragină. Cu toate acestea, pămlntul este bun şi oameni/ sunt hanl/c/ ... Doar 
că sărăcia şi noroiul I-au Invadat peste măsură. 

.s-a răsturnat ciiruţa 
' c1 monulue drumr 
Această !ntamplare reprezinta pentru 

Baba Darinca ruşinea supremă a celor 
Fiscut. Este mai mult decât un strigăt 

disperat: este o tristi'! realitate ... Baba 

Lângă mine, primarul Liviu Anghel 
ridică din umeri: .,Ce să fac? Nu-a bani 
ti n-am ce să le fac. Mă doara sufle
tul ... Le:-am făcut drumul spra ... cimitir, 
ata cum am putut." 

DRUMUL SPRE CIMITIR ... Oare 
acesta să fie .viitorul" Fiscutuiui? O 

,. __ _ 

Ţinând o nepoată in braţe, Oana. 
Aurica Dorica pune bomboana peste col
ivă: "Pierim!" Un singur cuvant, dar care 
contine toată disperarea unor săteni care 
şi-a~ pierdut destinul. Şi-au. pierdut des
tinul, deoarece şi morţii se răstoarnă pa 
drumul către cele veşnice... . 

· Moş Nlchifor este bihorean. A venit ca 
,.slugă pe Banat" incă de la doisprezeca 
ani. Desigur, impins de foame şi de 
greută~: ,.M·o bătut bogătatul de n-am 
mai ştiut de mine; m-a prins dormind 
pe holdă. Eram copil ... Comuniştii m
au făcut om, că altfel eram de risul 
lumii. Astăzi, dacii mal merg clţiva ani 
inapoi, ajung ia loc ... CuldUf In toatii 
regula." 

.DIIDIBII CI ce-am PICIIBIIP" 
Oana Dorica are zece hectare de 

pământ: ,.li pArlog. N·am cu ce-l 
lucra .•• " Stăm şi vorbim acasA la un 
sătean, care se scuză că ne primeşte In 
tindă: ,.Doar alei am foc. Iertaţi-mi sărA· 
ela .. ," Desigur, nu noi avem căderea să-i 
iertăm pe nea ioan. 1-a iertat bunul 
Dumnezeu tol! le păcatele. Le:-a ispăşit şi 
le ispăşeşte prin viaţa de zi cu zi, viaţă 
care este departe de, nivelul pe care-I 
presupune sfărşit~l cel~i de al · 
mileniu de la nasterea Mantuitorului. 
;,Doamnei Cu c··am păcătuit?" -.se 
tntreabă nana Dorica. 

,.Am ajuns să cumpArAm porumb. 
ŞI pltii ... " se plânge un sătean. ,.Ne tre
buie treizeci de mii de lei ca să 
mergem la oraş şi să cumpărim o plti 
cu cinci mii de lei. Copiii merg ta· 
tcoală fi ne cer bani. Banca vine '1 ne 

' 
~ ..,.. Jil.l(~;;.s ID,ari11ca plânge şi se resemnează: .,Toţi pe execută asociaţia. Ne-au luat trac-

mului, cu lacrimile neputinţei in ochi şi toareie, utllajele, combiriete .... Toti 
stăm de vorbă cu Moş Nlchifor: .Toati parci vine Potopul." ·: ne-au uitati Parc·l suntem r. . blestemaţi.ŞI biserica ati ·aii se 

·: _ • priibufeascl. Toţi cel care au venit 
viaţa am fost tractorist fi bine mi-a · . • • • ·. 
mara. Acum, mi-e ruflne să mai spun .Intr-adevăr, ia Fiscut a venit potopul. 

-- după 1989 au umblat numai ai ne fure: 
~,. -~;ft.,.,.. nu mai. avem CAP, ~u mal avem seme ci-s om ... Se prăbufefte biserica Nu potopul·biblic, ci potopenia sărăciei, a 

peste noi. Daci aici, In Banat, pierim noroiului şi a neputinţei. Săteni! s-au trez
cu pita IAngii noi, atunci ce sii mai zicii it că surit rup~ de tot ceea ce fnsaamnă 
moldovenii? Acum nu mai rămAne stat. Au rămas cu 0 obşte sătească 
decit să vllndii fi ta"' cii pe noi ne-au·· aproape primitivă ... doar impozitul a 

-.. -~. 
.. y,· 

...... J. 

~.,..-·. 

, ..• 

-.· --- ,.~ 

teu nu-l telefon, nu-a drumuri ... Nu mal 
este decit drAcie. PIAngem după 
Ceau,eacu." . 

r"F"--,-~;,..;o;,-l!l!ll~"":j::~!!!l'!~~~~~'v':A~n~d~uit .. fl. "SCUbi' nU 
18
. CI rămas. Dacă in primele secole plăteau 

tribut niigratorilor..,,a.poi turcilor · 
. __....- -~ "'.: Un Dllll8rd d111r ungurilor, acum n plătesc statului. Un stat 

.,După ce l-or omorit pe care i-a uitat cu desăvarsire ... Cei din 
"'"Ad:e,IUtFe••·cu .• na pţ)va'ste,fa. ,F.ill.cUt.liU l'tlllll!l.·filrl'l drumUri, filni.asoct

Gheorghe Costea - am făcut 0 aţie, fâră dispensar, fără telefon, fără aPă 
Asociaţie agricoli la Fiacut. curentă, gaz etc. Ali' rămas .doar cu 
Am. dat pământul ti datorii şi c4 drumul către cimitir. Drum pa 
cupoanele, ca pro,tll, pa mAna care se răstoarnă si mortii ... In 1999, 
unor hoţi. Acum se aude că când omul a p~it d'e treizeci de ani pe 
.vem datorii.~& un miliard de Lună. Cat despre integrarea In Europa, 
lei: tot Flscutu' nu face un mtt:· ·maa Moş Pascu rade cu lacrimi: .1:11 ce 
· d N - d ă ·1 · 1 si ne băglm? 1;11 Flscutu'?" 

Telefonul fără.fir. Singura posibilitate •ar ... . e van c '' e t DORCI SII'IACI 
d. 8 comunicare a celor -''n "iscut · lnliml1nop1m in bordeie? Murim da 

~==========u=,"====~~~--.....;...----~~· :~··':··-:·~·_:_:··:' ...... ._Foto· fi. I'IATYfl$ 

.- -111· · ··zona 
odgoriei Aradului a~ 

ceput să apară după 
uţie, ca ciupercile 

după ploaie, case In con
structie care de care mal 
mari, 'mai arătoase. Putem 
spune că acesta constructii 
sunt adevărate cetAţi ale 'poe). 
gorlei. Satul în care cui
mineazâ aceste constructii 
este Covăsantul. ·Interesant 
este că deja de ani de zile 
clădirile sunt ridicate şi răman 

-··->·~· .. ::; 

1 "Cetăţile" din Podgoria Aradului 1 
în acelasi stadiu. Nu li se mai casele le-au fotografiat si-au cu buzunarele doldora si n-au 
adaugă nici măcar o IOplltă de. plecat din nou in Germania. avut cu ce să-Şi termine 
mortar. lată care este expli- Acolo au arătat nemţilor .bi- ·.cetaţile". 
caţia: aceste case aparţin sericile" ridicate, cere de fapt, Am intrebat o pjrandă care 
romiior. ·După Revoluţie ei au erau casele. lor si au pus de .~băluia prin curtea unui -asi

. .migrat" Tn Occidant undll sub altă colectă. Figura le-a tinut . fel de colos când işi va term1· 
pretexM'că '!"r să-~i cbnstru· piiRlh:li nemtii s-eu prins că na casa,, RăspuAsul a venit 
1ască b1senc1 au făcut co!ectă ţiganii din · România 'fi prompt: .. ~ai este pini-q 
de bam. Au adunat bam, s-au escrochează. Drept urmare; anul 30001 . " .. · 
reintors In ţară ş• au nd•cat tuc•uriii n-au ma1 venit acasă .-,-. ''i ··: .. ,, . T. M. 
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1 Ghioroc căci nu vom rau.l" zice prî-

există un lac (sau .baltă" marul. Mai sunt caţiva stălpi 
după cum i se spune) cu mul- de curent şi probabil "se vor 
tiple posibiliUiţi de. exploatare, trage câteva sârme acolo, 
inclusiv turistice. CAle nu s-ar cât ne vor permite bănuţi!." 
putea face cu această Malul dinspre satul Miniş 
.balUl". are stâlpii pentru curent de la 

Primarul comunei ·ne fantanile subterane. N-ar fi 
sp~ne că a fost curtat de ară- departe, sunt vreo 60-70 de 
deni şi timişorenL dar abia de m. Dar rămâne partea de 
două săptămăni Primăria· lungime a bălţii. In privinţa 
Ghioroc a intrat In posesia apei, aceasta se poate 
laculuj. Deocamdată, se aducţlona da la puţurlle de 
intenţionează să se facă un apă, de la coloana principală. 
plan după care se va da locui Primăria nu s-a gândit 
spre concesionare. De:-abia.in dacă va construi sau nu ceva 
anul ... 2004. Nu se conce·· trt perimetrul lacului. Eventual 
sionează Tncă, pentru că după ce se va Intocmi buge:
primăria vrea să pregătească tul. Dacă vor fi bani. 
perimetrul bălţii. Există · Cert este că balta da la 
denivelări de teren care tre- marginea satului reprezintă o 
bule să fie nlvelate. mare şansă pentru Ghloroc. 

Deocamdată curent elec-. Cu condiţia să ştii să 
tric nu există. ,.ŞI nici nu exptoatezi_acasstă şansă. 
vom trage noi.curentul, I.IERCAI'I 

, ENGlEZII "FAC FOC'' ,_,, 
PENTRU ElEVII DIN CIRAND 

Nişte englezi, "prleteltl 
cu pastorul lapas" au dat o 
mAnă de ajutor şi pentru 
Şcoala generală din Cărend. 
Prin banii donaţi de englezi s
a amenajat o Instalaţie de 
încălzire centrală cu lot tacă-
mut: un 

•' 

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

instalatla de calorifere. 
Englezii' au dat şi bani pentru 
cumpărarea lemnelor: 200 de 
lire, aproximativ cinci milioane 
si 200.000 de lei, suficient 
pentru ca profesorii şi elevii 
sa iae6din iami.-~.o:··. . .· , .. '.- ·t.l. 
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Paglna8- ADEVĂRVL ECONOMIE; 

LEGEA IMM-URILOR, O SCRISOARE DE DRAGOSTE 
A GUVERNULUI CATRE ÎNTREPRINziTORUL PRIVAT 

- Aşteptată cu mult interes de între
prinzătoril privaţi, legea privind stimula
rea fi dezvoltarea IMM-urilor a apărut, 
In cele din urmă, In Iulie. In ce măsură 
poate fi ea aplicată, ţlnAnd cont de situ
aţia actualii, reală a . economiei 
romAneftl? 

-legea 133 a fost scoasă foarTe greu. 
E;a se poate aplica, însă trebuie să existe o 
voinţă politică şi una profesională. Dacă 
facilitătile fiscale si celelalte facilităti nu se 
aplică', .înseamnă că nu există' voinţă 

~tlnete venituri t 
tou,l vor iDIPozita~ 
w~~ .. '!::i$.lil't,~•O•v>i/O»"''~"' .,·-- AA ,,_,.,._,_.-o;~ 

crede GA VIUL PO~, pn!f!dlntele IIUalel Arad a lMPMMR 
politică. Dacă FPS-ul nu s-a implicat, Iar 
funcţionarii Ministerului de Finanţe stau şi 
Tncă mai visează la modul cum se poate 
aplica această lege, InseamnA că nu 
există vointă profesională. . 

- Legea 133 este bine concepută, 
teoretic, insi punerea in practică 
lntamplnă greutăţi poate fi pentru că 
n-au fost, Tncă, elaborate normele 
metodologice de aplicare a legii ... 
' - Legea· asta' e practic o scrisoare de 

dragoste a Guvernului către intreprinză- . 
torul privat. Este bună, frumoasă, dar e 
doar o declara~e de intenţie, fiindcă încă 
nu s-a finalizat in nici un compartiment al 
ei. FPS-ul·nu se implică, in Agenţia 
Na~onală a IMM-urilor sunt oameni care 
,..au nici o legătură cu sectorul privat ... 

- c·um se poate caracteriza starea 
actuală a sectorului privat? 

- Tn ultima perioadă ·se observă un 
război, o agresiune puternică din partea 
statului contra sectorului privat. El este 

.supus la tot felul de modificări ale legis
laţiei, creşteri de taxe şi impozite. La 
sfârşitul anului, mini~trul finanţelor poate 
să anunţe victorios anularea impozitului pe 
profit, că e degeaba. Facilitatea asta n-ar 

avea nici un rost, fiindcă IMM-urile nu vor 
mai avea profit, dacă se continuă cu insta
bilitatea iegislativă şi cu creşterile taxelor. 
Tn Occident, sistemul economic tine in 
picioare firmele, la noi e invers, fimiele ~n 
sistemul economic in picioare. 

- CA~ membri are filiala arădeană a 
Consiliului Naţional al Intreprinderilor 
Private Miel fi Mijlocii din România 
(CNIPMMR), al cărei pre,edlnte sunteţi? 

- Acum avem 45 de membri. Din 
păcate, intălnirile noastre sunt mai mult 
amicale, fiec.are se plânge de greutăţi. 
Sigur, discutăm ~i de modalităţi de dez
voltare a IMM-ur~lor, dar nu stiu ce s-ar 
putea face, cănd ţara~ condusă de profe
.sori universitari iar cei Implicaţi direct in 
sectorul privat al economiei nu .sunt con
sUltaţi la luarea deciziilor. 

.,. Ce puteţi spune dupre lnveatlţllle 
străine din România? 

- Investitorii străini vin aici pentru că el 
caută un clima~ economic care să le per
mită dezvoltarea firmei. Tnsă, datorită 
măsurilor luate de Guvern,' nu facem aHce
va decăt să-i îndepărtăm. 

Dobanda (0/e pe an) 

GEIUittDE KttAP 
.. Foto: M. (flttCIQ 

Suma mlnlml(lel) 1---,..--------...-----"--------1 
Denumirea 

bAncii 
Pfrsoane fizice Persoane juridice 

'Persoane Penoane la Pe t~rmen de (luni) la Pe termea de (luni) 
fizice juridice vedere 2 3 6 9 12 vedere 2 3 6 9 12 

Bankcoop 200.000 15.000.000 10 45 46 47 48 49 50 10 45 46 47 48 49 50 

BCR * 25.000.000 1 o 50 .51 52 53 54 10 50 SI S2 53 54 

t4. z;_ .a __ :wu.; _._ 
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AGROSERV NU ARE ÎNCĂ "PE'fiTOf' 

Tncercarile FPS-ului de a 
privatiza societăţile arădene 
au continuat ieri cu o licitaţie 
organizată pentru vănzarea 
pachetului de acţiuni deţinut 
la AGROSERV (99,78%). 

Pentru că nu s-a prezentat 
nici un ofertant, licitaţia a·. 
rămas neadjudecată. Ea va fi 
reluată, după publicarea, din 

nou, a anunţului publicttar. 
Mâine, este rândul 

Apromatului. Pentru vânzarea 
acţiunilor deţinute aici (50,49), 
F.P.S. Arad a mai organizat, 
la sfârşitul lunii octombrie, o 
licitaţie, care a fost amânată, 
tot din lipsă de ofertanţi. 

G. K. 

Banca Populară Phoenlx se tine de cuvânt 

A PATRA flliA~ S·A DlSCHIS IlHI, lA liPOVA 
Ieri, la lipova a avut loc 

deschiderea oficială a filialei 
Băncii Populare Phoenix. Fiind 
a patra filială deschisă in judeţ, 
cea din lipova are ca obiectiv 
umplerea golurilor in domeniul 
serviciilor financiar bancare din 
zonă. · 

Practicând un sistem de 
depozite cu dobânzi avanta
joase, Banca · Populară 
oPhoenix doreşte să vină in 

lnlămpinârea nevoii de stabili
tate financiară a dientilor săi. 

Cu un personal 'deosebit 
de bine pregâtif din punct de 
vedere profesional, filiala din 
lipova a Băncii Populare 
Phoenlx îşi aşteaptă lncepănd 
de ieri clienţii pe strada 
Nicolae Bălcescu, .nr •. 9, tai: 
057/563111, 057/563'M2. 

Ş. T. 

~~~!:ţit;l;ISINDICATUL A INCEPUT 
NEGOCIERILE ·cu CONDUCEREA 
Aflaţi de două săptămâni 

In conflict de muncă, sindi
caliştii de la CONSTAR au 
inceput luni, negocierea c~ 
conducerea societăţii. a con
tfactului colectiv de muncă. 
Acesta n-a mai fost negociat 
din 1QQ7. 

spune Ioan Andries, liderul 
sindicatului din produdţie. · ·. 

Principala solicitare a 
angajaţilor este ·majorarea 
salariilor. 

Pe de aM p!lrte: directorul 
general al CONSTAR, 
Gheorghe Zlman, spune: .Eu • 

,.-â·· . .• 

Prin Ordonanta 73/1999 
s-au abroga! actele normative 
prin care erau acordate facilităti 
fiscale (scutirii sau reducerii d6 
impozite) unor categorii sociale 
sau activităti, dar s-au introdus 
ane fadlilă~' fiscale având drept 
scop proteqa .socială in cazul 
persoanelor cu venituri foarte 
·mici. Veniturile aceStor persoane 
vor fi scutita da impunere. ' 

BRD 1.000.000 • 10 45 46.5 48 51,5 3.5 60 10 45 46 47 48 49 50 .Luni am depus actele cu · 
toate solicitările noastre. Joi ne 
vom întâlni cu. conducerea şi 
atunci vom vedea In ce 
măsură vor fi ·solutionate 
revendicările noastre. Dacă nu· 
obţinem ce dorim, ne gândim 
la o manifestare de proteşt",. 

sunt convins că, vom găsi ·.·,y~· 

- .:U -

Persoanele care vor fi premi
.ate in bani sau prin alte forme, 
vor fi scutite de impunere. De 
asemenea, veniturile obtinuta din 
,sumele Compensatorii acordate 
la desfa-cerea contractelor de 
muncă în urma reducerii person
alului, avantaj~ in bani acordate. 
persoanelor cu handicap, inva~ 
izilor, veteranilor şi văduvelor de 
război, persoanelor persecutate 
din motive politice, nu. se 
irnpazitează. . 

Nici ajutoarele, indemnizali-
·,.' ile şi alte forme de sprijin, 

sumele incasare din asigurAri, 
sumele primite sub formă de 
sponsorizări, sumele pentru 
acoperirera cheltuielilor de 
deplasare etc. nu vor face obiec
tul impozitării. 

Prin introducerea noului sis
tem se are 1n vedere şi posibil~ 
latea calculării impozitului In 
fun.qe de situa~a fiecărei per
SC818 •• 

o. fi.. 
' . 

,, 
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torul Băncii Naţionale 
Romaniei· a afirmat ·luni, că. in 
sistemyl bancar romanesc 
inr<1Qistrează modificări sub
ştan~ale da structură: in sensul 
că sCade ponderea bândlor de 
stat, dar in acelaşi timp se 
înregistrează şi o restructurare 

1 

a băncilor private. "Este o coti
tură imponan!ă. care.arată ori
;).~tarea -de facto c ~(irnănieî 
către Valorile . societăţii OCciden-
tale', a menţionat lsărescu. 

Dacă în~inte_ ~0% din 
activele bancare erau deţinute 
da cele 7 bând de stat, acum 
ponderea băncilor de stat a 
scăzut la 49,4%. De asem& 
nea, patru bănci din primele 
şapte din sistem au capital 
majoritar străin. 

B. Transilvania 300.000 25.000.000 10 49 52 51 50 46 10 44 48 46 45 43 

B.1.R. 300.000 15.000.000 10 49 49 50 S1 Sl 53 12 44 44 45 46 46 47 

BancPost soo.ooo 500.000 10 47 48 49 50 SI 10 38 40 42 43 45· 

B. Agricoli 500.000 25.000.000 10 49 50 51 52 53 •• .45 46 47 48 49 

B. P. Auror. 100.000 10.000.000 J2 54 S3 S2 56 60 10 54 53 52 56 60 

8. P. Phoenls 500.000 500.000 10 65 66 67 68 70 10 65 -. 66 67 68 70 

MINISTRUL FINANTELOR ANUNTA 
REDUCERI DE IMPOZITE ŞI DE TVA 

Ministrul Finantelor, Decebal 
Traian Remes, a' precizat, in 
cadrul unei intilnm da lucru cxga
nizate luni de Departamentul 
pentru Dialog Social al 
Guvernului, eli a făcut pro
punerea ca, din anul 2000, 
impozitul pe profilul reinvestit să 
fie r<idus la 20%. Remes a mai 
arătat că Ministrul de Finanţe va 
propune aplicarea unei cote 
unice TVA, da 16%, şi a subliniat 

că se doreşte, totodată, redu
cerea globală a accizelor cu · 
20%. 

ln cadrullnl11nlril, la care au 
mai participat ministrul 
Agriculturii, lqan Mureşan, secre
tarul de stat la Ministerul 
Sănătăţii lrinel Popescu .fi. 
reprezentanţii Federaţiei 
srndicatelor din 'ndustria 
'Alimentară, au fost semn.1late 
probleme legate de adoptarea 

unor măsuri pentru protectia 
ramurii in<lustriel afimentare. pie
cum şi a OOr)sumatorflor de p~ 
duse alimentare, revizuirea legls
l"llei din domeniul agricutturii şi 
industriei alimentare, aţ:ordarea 
de credite cu dobindă sub
venţionată producătorilor agricoli. 
Ministrul Agriculturii şi reprezen
tan~i Federa~ei Sindicatelor din 

. Industria Alimentară vor continua 
dis~ile joi, la sediul Ministerului 

.Inţelege rea necesară şi din 
partea noastră şi din partea 

· lor. Vom face ca ambele părţi 
să fie mulţumite şi astfel, con
flictul de muncă să se 
incheie'. · 

GEJtLittDE KttAP 

~şirc.N .s.L.a·:;·rrăţia-Aia-d. 1 

~(~ere demişia._~e~lllim'uC 
W"1#.J.--:· _ ·· -'&*'wc->«=:<~ .,,. - . ~-~-- c-.-;$_4Kt*@if"·t ,_ .. ;.;._._. (.' .. ;;:~;<;:t;k-'<-.-:··~-::.":<' 

Confederaţie C.N.S.l.R. C.N.S.l.R. Fră~a Arad, a pre-
Frăţia va declanşa la nivel cizat: ,Cerem demisia Guver-
national miscări sindicale in nului, pentru nerespectarea 
care va solicita demisia Memorandumului semnat cu 
Guvernului Vasile. Seria de C.N.S.l.R.- Frătia in primăvara 
proteste va culmina cu un mi- acestui an. CabiOetul Vasile s-a 
ting sindical, pe 23 nolentbrte~ doved~ Incapabil să gestioneze 
la Bucuresti. Vor participa circa economia. românească, iar 
150 de si.idicalişti arădeni, care nivelul de trai a scăzut sub llml-
fac parte din amintita Conle- ta suportabil~i. Cred Că sunt 
da~. suficiente motive pentru a pleca 

lucian lagşaghi, preşedin- da la putere." · 
tele . Uniunii . Judeţene G. (, 

•' ~ c.uAA~o~t~_v-4 ·1J.JCE1>!;·'"~1JAVAL.Lf.~ 
biiJ 1.o~"'iA' &TQzi~ YDR~i Jltlilf. 1 :I:!:~~:~ 1 l i ~! ij i i!:li:IIIP:~ i ~~ 1 ~~~ 1 ~il il~ i ll~1l :I:I r,J :I~ il 
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Preschimbarea bancnotelor Se pot preschimba acele Bancnotele primite pentru 
străfne uzate, deteriorate sau bancnote care posedă toate ele- pres~himbare se achită ciien~lor 
scoase din circula~e se poate ·mentele de identificare (serie, în termen de minim 00 de zile, 
face incepind de luni la Banca număr, valoare) şi din care nu dacă biletele de bancă au 

Comercială Română {BCR). lipseşte sau nu este grav detefio. suprafaţa completă (chiar prin 

Posesorii, persoane fizice .<ată mai mult de 25% din lipire) sau au lipsuri foarte mici . 

sau juridice, ai unor -astfel 'de · suprafaţă. Pentru preschimbare, Pentru bancnotele eu lipsuri 

bancnote aufentice, cotate la BCR percepe un comision de sau deteriorări grave (dar care nu 

Banca Naţională a României, se 8% sau 1 O% din valoarea nomi-
afectează mai mult de 25% din 
suprafaţă) termenul de achitare 

pot prezenta la oricare dintre nală a barlci.ot81or, în funcţie da este da minim 120 de zile . 
unHăVIe operative ale BCR. starea acestora .. . ,' ~~ ' 

Compania Ta rom- 45 de ani de activitate 
Tarom aniversează 45 de·ani ln 1920, In România este· tiJZiu cu societatea română de 

de activitate sub organizarea de infilnţată prima companie aeriană .transport aeiian SART A. Tn 1954 
companie da stat, iar In prezent continentală din istoria aviaţiei, este înfiinţată compania de stat 
eforturile sale da modernizare Şi CFRNA, companie 'tranco- 'Taroin, care a .început o dez-
eflcientizare sunt legate de română care 'efectua curse regu- voltare intensă, poziţia monopo-
strategia de privatizare, care tate intre Bucureşti şi Paris, via listă aslgurindu-i mari încasări. 
urmăreşte alianţe cu o mare Strasbourg, Praga, Xlena şi Ta rom avea curse in aproape 
compenie, care să preia 51% din Budapesta. Aparuta In 11l30, toate statele europene, iar In 
aqunl, lnlormează un COI1'lJI1Icat compania aeriană de stat 1966 face primul zbor transat-
transmis agenţiei MEDIAFAX. LARES fuzionează f8P1a enl mal lanllc. 
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Miercuri, 17 noiembrie 1999 VIAŢA ÎNDOI ADEVĂRUL -·Paglna9 

"Acela care n-a păcătuit niciodată_să arunce primul piatra ••. " Textul Sfânt s .. a 
dovedit Iertător cu femeia adulteră, adiind un parfum ... de Infidelitate. /Isus 1-a 
indemant pe .,fideli", pe cel hotărjţJ să strivească trupul femei/ cu pietre, la un 
examen al proprie/ comjtllnţe, iar ea a scăpat cu viaţă. Aceeaşi forţă a dorinţei? 
Despre cafe· Talmudul spunea cu inţelepclune: ., Tentaţia, mal bine să fug/ din 
ca/ea el der;§t să 1 te impotrlveşt/". Un sfat greu de urmat, pentru că puterea 
dorinţei este infinit mal mare decllt stăpllnlrea de sine. Tn cele mal multe din 
cazuri bătălia este pierdută incă inainte de a incepe... · · 

GK e'elile mărunte te enerveaza, parca numai tu al obligaţii fi 
vestesc intotdeauna almţl cum te adie un vând de libertate. 

~ Tnceputul a fost făcut. De alei incolo 
pacatul cel mare fiecare poveste se derulezaă In felul ei. Unele 

O privire, un gest, un răspuns la un ~m· 58 'i termină repede. Cuprins de remu,care, 
bat ~a se ?X?rsează capacitatea de a .fl~rta, bărbatul de acasă simte ceva '1 dacă este 
la inceput tom1d şi nevinovat. Se spune că ' . 
bărbatul li este dator bărbăţie! lui să încerce, suficient de de·t~pt, recâştlgă terenul pier: 
iar femela să nu accepte. Să nu accepţi ce? dut Am o cunoştmţă care-mi spune o data. 
Admiraţia, sentimentul măgulitor că 'i alţi .,Nici nu 'tii, dragă, ce blne-1 face un~l cuplu 
bărbaţi au ochi pentru tine? Greu, foarte greu obosit ap~rlţla unul al treilea, care-•• vara şi 
să treci nepăsătoare peste Interesul cu care el coada. Avea mare dreptate. Pentru alte 
.,alţii" te privesc. Mal ales el pentru bărbatul femel insi lucrurile Iau o Intorsatura tragica. 
de casă nu prea mal al mistere. Plictiseala '1 El o descope~. apoi urmează certuri, acan· 
rutina au măcinat ceva din dragostea care vă dalurl, bătal, divorţuri. Mai exista o ~orie 
mistuia la Inceput. Acum abia dacă se mal de lnfidele care ajung să slugăreaeca doi băr· 
v_ăd căteva pălpâlri ... ,1, la urma urmei, c:At si baţi. Pe cel de acasă, tocmai ca să nu 
ţină şi dragostea asta? Iar Intr-o zi, pe bănulasca ceva fi pe el, Iubitul, care merită, 
neaşteptate, constaţi ca mal existA '1 alţi bărţl 
'1 ••ti tare mlra!A cii multA vreme pentru tine 
nici oameni, nici lucrurile n-au mai avut nici 
gen, nici sex. 11Toate genurile sunt bune, in 
afară de cel pllc'tisitar." Dacă ar fi să te 
gândeşti la bărbatul IAu ca la un spectacol, 
extrapolând puţin, te macină faptul ca el a 
inceput să fie .,genul plictisitor." Pe când 
ceilalţi sunt mal interesanţi, mal plini de vlrill
tate, mai dispu'i să te asculte, să te admlre. 
Doar un semn să facil 

Şi, azi un schimb de priviri in tramvai, 
mâine capeţi mal mult curaj 'i pari să incuvi
lnţezl flirtul, apoi o cafea. Şi, bineinţeles, dis
cuţii Interesante. Te miri şi tu cAt de spirituală 
poţi să fii cu alţi bărbaţi. Proaspeţi, nu obosiţi 
mereu, ca cel de acasă, atenţi, nu Indiferenţi 'i culmea culmilor: pentru 11C&ilalţi" nu există 
nici fotbal, nici canale de sport la TV, nici şafi 
in criză de autoritate, nici pene de motor, nici 
salariu Cl!li'e nu mal cre,te, nici... Nici macar 
omul nu se vaită ,1, brusc, te întrebi cum de 
1-al ales tu pe cel mal slab. In compania altora 
simţi cum recapeţi încredere în tine. ~1 aduci 
aminte că. n·al mai fost la coafor de aproape 
un an, că ai picioare frumoase şi se poartă 
mai scurt, descoperi ce bine-ţi stA cu rimel 
albastru. Şi cum nu te înduri de atAia timp să 
dai câteva sute de mii pe u" parfum original. 
Le faci pe toate, !ţi schimbi fi nuanţa păru· 
lui... RENAŞTii 

Te simţi pe zi ce trece fi inel mal speri ca 
fi bărbatul tău să vadi ceea ce alţii obeervă 
din plin. Constaţi că îţi acordă o atenţie 
deosebită domnul Ionescu, domn care nu-ţi 
displace nici ţie delo.c. Scenariul este acela,l, 
un schimb de priviri îndrăzneţe, câteva vorbe 
pe hol, la o ţigară, la serviciu. Apoi o cafea, 
un film In timpul programului. lncercări lan· 
dre, timide ,i ... surpriză! Ce bine miroase, ce 
cămăti are, ce pedant el Trec lunile, plimbAri, · 
conversaţii Inteligente. Nimeni nu trebuie să· 
'1 inchlpule nimic compromiţător, existA intre 
noi o culme a ... platonhimulul. Iar acasă nu se 
schimbă nlnilc In bine. Ba chiar in rau, toiul 

· vreme s·a crezut că 
noaptea este potrivită pentru 
·dragoste, in aceeasi măsură 
în ·care primăvara este 
anotimul cel mai senzuaL 
Nimic mal fals, afirmă revista 
·.Ca m· interes se·. · 

Biologic, bărbaţii sunt pre
dispuşi să facă dragoste 
toamna, in jurul orei opt 
dlrnineata, <:and testosteronul, 
hormon'ui sexua,l masculin, 
atinge concentrarea maximă 
in organism. . -

La femei, libidoul pare să 
fie dirijat mai mult de ciclul 
menstruaL 

doar, toată atenţia. Aleargă de besmetlce 
intre propria-i casă 'i cealaltă. l,ln ve~hi 
proverb spune că cine are douA Iubiri t,i 
pierde sufletul, d·ar cine are două case i'i 
pierde minţile. ~'joi n-am pierdut din vedere 
nici infidelli care o fac din dorinţa de reci
procitate sau din spirit revanterd· .,Daca ar o 
face, atunci eu de ce si nu o fac?" se in· 
treabă unele doamne. De cele mai multe ori 
replica lui, a soţului,' este: .,Nu-l totuna, <:~eu 
sunt bărbat". 

Aţi tot ce era 
dar sunteţi in continuare sin· 
gurjă).lată ca ziarul ,,Adevărul" 
va olari! încă o posibilltaţe de a 
vă găsi partenerul visat 

o data la două saptamini, 
~adrul acestei pagini veţi 

găsi rubrica "ANUNŢURI MA· 
TRIMONIALE". Nu vă costă 
nimici Nu Vă rămâne decât să 
completaţi talonul de mai joS, 
sa formulaţl textul anunţului' " 
să-I expediaţi pe adresa ziarului 
nostru. · 

e Pentru a păstra discreţia 
asupra persoanei ~re for
mulează anunţul, acesta va' 
apărea însoţit de un cod; eles de. 
dumneavoastra. 

• sâisOrile cu răspunsuri -
fi trimise, pe adresa ziarului nos
tru, rubrica .Anunţuri matrimoni
ale·, mentionfmdu-se pe plic 
codul per~nei căreia ii este 
adr~tă .. ' ' 

Trucuri pentru a·~ 
· simplifica viaţa 

Nu ai nevoie de o schim· 
bare radicală, ci numai de dle
va idei pentru a-ţi simplifica 
viaţa, incarcata, debordind de 
amanunte care nu te lasa nici 
sa respiri. 

Mi ,. ~,. 

impGctanfa 
. Poate ca la prima vedere, 

acest sfat pare cam dur. 
Incearca insa sa inţelegi ca nu 
tot ceea ce se Intimpla acasa 
sau la serviciu depinde de tine. 

Luă la o parte 
8riiile c-ce1 JOU1in o 

parte din ele) 
Trebuie sa mai renunţi 1~ 

unele responsabilitaţi, daca vrei 
sa traieşti mai liniştlfli. Ce se va 
Intimpla? Se va prăbuşi lumea? 
Pu~n probabil. Există un mod 
simplu In care iţi poţi da seama 
la ce poţi renunţa şi la ce nu. Fă 
doua liste, una cu responsabi
litatile de la serviciu, alta cu cele 
de 'acasa. Dupa ce ai terminat, 
trage o linie orizontală pe la 
mijlocul fiecăreia. Foarte rar, 
poate chiar niciodata, să mal 
faci ceea ce se află dedesubtu) 
liniei. Incearca! Vei vedea cii 
nimic nu s-a -schimbat in .afară 
de slarea ta interioară. 

J.enev..,w. cind 
..... singură 

Roagă-1 pe sotul tau sa laM 
cu copiii la plimbare, după
amiaza, si să nu-ti pese unde 
se duc. Stai acasă si leneveste 
in voie. Nu face nimic după 
plan. după program sau pro
ductiv. Dacă adormi pe cana
pea .. foarte bine. Poate ca vei 
citi vechi scrisori de dragoste, 
poate ca i9 vei face unghiile. Nu 
contează. Savureaza fru
musetea unei zile în care nu 
eşti obligată sa măsori timpul. 

:t.ene.I..,W • cind 
8fti cu 'amiDa 

Cele mai frumoase amintiri 
nu sint cele in care mama 
roboteşte prin· jur, el cele qind 
imparte cu copiii momente de 
intimitate, Intreaba-! şi pe cei, 
mici ce_părllre ~u.Vei vedea ca· 
!IŞ8 este. . . . 

Răsfaţă-ţi soţul 
,_ ,.J!l~laurează r"9Uia unei seri 
~~ 'săptamină, a adulţilor. 
Atunci sotul tau trebuie să se 
bucure de aten9a ta. Intreaga. 
La fel şi tu. Aceasta r"9ula va 
face minuni. Copiii pot merge la 
bunici. . 

bat ideal este unul de modă 
veche, un cavaler medieval care 
ar fi In stare de orice ca să- te 
salveze. Specia asia a dispărut 
insa complet de pe taţa pamantu
lul: 

Madonna: .Tandru, posesiv, 
cu ochi hispanici. bani, umor, viri
litate. Doriti sa mai continui?" 

' Michelle Pfelffer: .Să arate 
bine, să ştie să facă dragoste 
bine, sa rildli, dar să se ab~nă 
cănd trebuie. Să ştie să se des
cuJ<:e oriunde, in orice şituaţie. 

Whoopl Goldberg: .Daca 
vrei sa fie frumos ca Alaln Delon, 
atunci trebuie să fie impotent, ca 
să~ ai IAngă tine pAnă la sfA,..nut 
zilelor". 

Llnda Evangelista: .Inteli
genţa atarna destul de greu in 

i mea 
Urmează, In ordine, lnfll~şarea, 
situa~a materială, celebritatea fi 
simţul umorului. Asta apreciez 
eu·. 

Uz Taylor: .E greu de găsit. 
E atât de greu Incat nu vi~ pot 
descrie·. .. 

Jennle Garth: .BArbatul Ideal 
este cel care mă iubeşte la ne
bunie şi ma face să mă simt o 
altă fiinţă cănd sunt IAngă el. Don 
(soţul ei, n.n.) a reuşit acest 
lucru•. 

Annle Lanox: .Cine vorbeşte 
azt despre bărbatul ideal, sigur 
crede in Moş Crăciun". 

Jacqueline Blsset: .Nu s-a 
Inventat incă aşa ceva. Poate 
peste căleva sute de ani genetica 
se va ocupa ~ de asţa". 

Femeile frumoase sunt 
mş1e1a1te în dragoste 

Un studiu al Universită~i americane Ya~ arată că femeile frumoase 
sunt In marea lor majoritate inşalate de catre prietenii lor. Profesorul 
Edgar Cole, unul dintre autorii studiului, crede că acest lumJ se datl>
rează faptului că tipele care arata mutt prea bine !şi al"9 numai tipi care 
sunt ori foarte bine. făcuţi din punct de vedere llzlc. ori bog~ şi celebri, 
Iar aceşti parteneri sunt cel mai pe<fecli don-juani, netllnd In cea mal 
mare parte stabil sentjmenlal. 

·~:.ANUNŢURI :~~:?;:: 
+Cetăţean australian de ori

gine romană, cu domiciliul In 
.Cambera, tara obligaţii, 
38/185/90, doresc cunoştinţă cu o 
tanara 28'35 ani, chiar cu un 
copR, peOtru realizarea unei clisă-

MATRIMONIALE 
inţeleagă şi să mă ajute să-I 

. iubesc. Sunt prea pretenţioasa? 
Adevărul e ca m~am trezit sin
gură! Vf<IBU să cunosc un băroat 
brunet şi .bine". 30-40 ani. Exclus 
mincinoşii, musculoşii fără pic de 
malerie cenuşie, ingâmfaţii şi alţii 
asemenllor-.Rog foto. PRE· 
TEN'J'lOASA. •~ 

+ Agronom pensionar, venit 
ifin Germania, 61/180/80. fără 
copii, nepoţi, singur, sănătos, 
doresc căsătorie (prietenle) . 
TELEFON 232124. 

căsătorie. Posed gospodărie torii. PACIFIC. • 
modeslă, pensie de peste 1 mi- + Cetăţean roman stabilit in 
lion lei. Rog foto. DOREL , Italia, om de afaceri, s1ngu1r, 11 

• Asistenta medicală, pen- 28/180/80, necasatorit, iubitor de 
··Sb'tară. 60 ani, plăcută fizic, buni copii, doresc să cunosc o 
gospodină, doresc sa cunosc un domnişoară. 20-35 ani, cu ganduri 
domn 60-70 ani, care sa posede serioase. Rog foto. Scrie-mi pe 
locuinţă. Ştiu sa ofer totul pentru adresa: Frăţllă Pelritor, str. 
fericire şi armonie. ASISTENTA. Eftimie Murgui nr. 5-7·, 2900 

+Aş putea fi partenera idealA Arad. · 
flentru un bărbat extrem de +Do8mnă d<Yesc sa cunosc 
amb~ios, un bărbat care ştie ce un domn întelectu81, 45-50 an., 
vrea de la această. viaţă. Condiţia singur. fără obligaţii, prrt.:cnra~!:, 
e ce EL saiie intr-ade.vlir un om 1 cu situatie materială bună. fărâ 
de succes., să arate bine, să nu vicii, peritru prieter:-te (eventual 
aibă mai mult de 40 ani şi, dacă casatorie). RICA. . 

cunoo;c o doamnă, 40-50 ani, sin- se poate să fie şi roma~. Rog 1 + Intelectuală, 30/165/50, 
gură ca mine, fără fato. PARTENERA IDEALA. brunetă, ochi negri, stilată, serlSI· 

ie~i:'ii~Yţ{~''ţ''ft'7\>'·'.0~'\tl'i!Ui?l';l'\':!~Y.;t·~· , · ' ·' · · bilă, doresc să cu~osc un lăni!r 

+ Pensionai la limită de 
.vârstă 50/186/78 doreSc să 

Omul nu functioliează 
doar după regulile biologice, 
ci este .conditionat de exi· 
genţe cultura'le, sociale şi 
emoţionale. Aşa se explică şi 
preferinţele pentru noapte, 
care intr)dneşte condiţiile de 
intimita.te necesare unui 
cuplu. 

e Nu sunt luate In conside
rare anunţurile n81nsoţite de · ~,'l,!'f.I~.!J-l.fl: ,:''*;'8};','J'~~c:':.J';ff.•"."'t:-'..>-f.'"'-' '""'J.,.I''""'f~:!lJ stilat, prezentabil. realist. profund 

şi romao!Jc ;n acelaşi timp Rog 
Iota recentă. O FEMEIE 
SllLATĂ. 

In privinţa anotlmpulul, 
vara este perioada cea mal 
.toridă", relaţiile sexuale fiind 
favorizate de vesti-

mentaţia sumară. Astfel, 
lunile mai si iunie soot 
.perioada de 'vârf a mater
nităţilor. Iar toţi aceşti 
bebeluş! care se nasc primă, 
vara nu au fost puşi pe orbita 
toamna_- cum ar fi vrut natura 
- el rn· fier~inţile nopţi de 
vanL. 

' ' 

taloo. Anunţul nu va fi prea lung. 
De preferinţă. se va incadra In 
limita a 20 de cuvinte. 

e Corespondenţâ se va ridica 
de la sediul redacţiei noastre, pe 
baza buletinului de identitate. 

+ Lumea spune că sunt tru. 
moasa. inteligenta, ca am toate 

pentru a reuşi In viaţă. Şi 
Am nevoie de Iubire, de 

tarod ... te de cineva. care sa mă 

---.-~ 

·,. :1. 

P.S. Facem precizarea că 
rubrica de faţă nu se doreşt<i a fi 
una care Incurajeaza relaţiile Intre 
persoane de acelaşi seX, prosti
~. relaţiile extraconjugaie.şi din 
aceasta cauza v6 rugăm sa nu 
trimHeţl astfel de anunţuri. Ele, 
oricum, nu vrx ft pubicate. 

,. 
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Sponlvul 
saptamânli · "Victoria in .faţa celor· de la 

Dinamo este surpriză aoar pentru unii" 

greu 
dem cine a .. sportivul sAp· 
tămănll". AtAI Claudiu Drăgan 
_(F.C. UTAI, cit fi Zeliko 
Bubanja (West Petrom), au fost 
jucătortl "cheie" in formaţiile 
lor, care au cA,tigat în 
deplasan>. lnsă, cum Drăgan e 
in divizia secun~. invingind 
pe lnter, Bubanja e in p;lma 
divizie ~i a invins' pe Oinamo. 

adevarat, am şi recunoscut la 
acea vreme, am avut o prestaţie 
nemulţumitoare, dar ia~ că am 
revenit. Nu cred că există un 
secret, dar acum sunt mai liniştit 
şi mă pregătesc foarte bine. sa 
nu se Inţeleagă faptul că pAnă 
acum am tras chiulul, dar, efediv, 
traversez o perioadă fastă. ·· 

- sa fi fost de vini, atunci,. 
restanţele bănettl? 

-· Nu, in nici un cazi Nu mal 
eşti sportiv dacă Intri in teren să 
pierzi, doar pentru faptul că nu al 
prim~ banii. Eu, cel puţin, Intru In 
teren, Intotdeauna, să căştig. Cert 
este faptul că nu mal sunt pro
bleme cauzate da bani. 

- Cum a fost cu Dlnamo, 
victoria voastră, cu 7().62, sur
prinzAnd pe toată lumea? 

unda nu se poate şti ce se Tn!Am-
plă. .. 

...; Recent, a fost convocat 
lotul naţional de baschet al 
României. Nu crezi că avea loc 
acolo ti un juCator de la Weat 
Petrom? 

- Sigur, din lot puteau face 
parte Vereş şi Apostol. Primul a 
fost convocat la 19 ani si nu Ştiu 
cum de nu a fost adus SI acum, 
când e foarte matur. Şi Rares 
avea loc, dar a treburt să fie adus 
Caraianl, de la Dinamo, care nu a 
jucat nimic cu noi. lnsă, pentru 
West Petrom acest lucru e exce
lent, având In vedere că cei doi 
rămăn la pregătirile lotului 
arădean .şi nu fl19l9 prin alte pă'1i. 

-In final, o ultimă intrebare. 
Cum e cu baschetul la nivelul 
llceelor, tn Iugoslavia? Asta 
•f'!· să file tot romAnul care-I 
d~. . 

.. , Acesta a fost, practiC, elemen-

- După cum am mai spus, 
dacă anihllăm unul din cei doi 
sărbl, Slmici on Marcovici, ·vtctorta 
va veni tară probleme. Reusind . 
să ne apărăm excelent 1a Simici, 
izbanda a venit ca o consecinta 
logică, Olnamo evoluAnd, in maie 
parte, destul de modest Asadar, 
victoria in fata bucurestenilor este 
surpriZă dolir pentru unii. Pentru 
noi. nu! · . 

- E greu de explicat In 
cuvinte. f'lu se poate faca nici-un 
fel de comparaţie. ln Iugoslavia 
există tot felul de campionate, la 
diferita nivele de vârstă. Se fac 
antrenamente la tcoeiă. iar apoi 
se intră intr~un sezon regulat, 
sponsorizat de Mc' Donalds. 
Acolo se investeste. acolo se 
plăteş,e. Totul. Să nu vă mai 
spun cA fiecare cartier are
nenumărate panouri Instalate, 
cam două la un bloc. Practic, 
baschetul e sportul naţional şi 
toată lumea il Tndrăgeşte. in 
Iugoslavia. Atadar, nu se poate 
faca nid un fel de comparetle. 

. .... _-:-. 

. tul hotărător in decizia noastră. 
Atadar, iatâ, In continuare, dis
cuţia purtată cu baschetbaHatul 
.. petrolist". 

- Zeliko, In tumeele de sală, 
dinaintea Intrării In cele douA 
grupe valorice, e~oluţia ta a 
fost una modestă •. Acum, iată, 
11-al reventt. Care a secretul? 

- Să ştiţi că şi acum sunt 
intr-un picior, adică Tn continuare 
accidentat. Antrenamentele şi 
jocuri;p nu le fac la posibil~~le 
maxime. Am o fisură, de 5 mm, la 
picior, ceea ce nu e In regulă. E 

- Ce va IT In continuare, 
pentru el, laii, aţi ajuns pe 
locul4? • 

- Din uttlmiile 11'8! meciuri, cu 
Heriltz, .Poli" lasi si Carboehlm. 
vrem tot atâtea ~i. ·Sunt con
vins că nu ne vom culca pe laurii 
viCtoriei din partida cu Dinamo şi 
vom continua să mergem la victo-

. rie, pentru a ajunge pe locul 3. 
Nici pe 4 nu ar fi rău; deoarece 
am ajunge In semlfinale, âcolo 

- lţl mulţumim pentru 
minutele acordate! 
. · · LEO SfiiRfl 

Pali, Luca, Moise, Săpungiu. Au ••i ' 
lacatl Szabo, LllcăiUJ. AD-ora Mihai 

lratoşo • ICRTI 
Arad 2-1 (1·1) · 

Pali. · · 

· rc:ana S. Okak-Popa, Plstrul, Chirlac, 
Bota, Plisărllli, Brllndu,e, Gavaziuc, 
Botescu, Junc, Moni. Au 111111 lacat: I(QI, 
E. Okak. An--. Ştefan Gat. 

Au- Luca·; mln. 11, Pall·mln. 
47, respectiv Gavazluc • mln. 42 

l'or-tll. lrato•• Vldltchi·Horv.th, 
llolezo, Lovea, Şt_. Czank, F. Ol!ank, Toth, 

...-.-·· . ' 
-- :·;.;-·. 

• 
-- ~ .. 

Au arbitrat& Mihai Jlvan • la centru, 
ajutat de Adrian Blaguescu fi Aurel 

· Ionescu • asistenţi. 
Ollu oator AJFa Nicolae Ardelean ·-

·_..._ .,.. : 

Pentru meciul de IJaschel ROMÂNIA- GERMANIA 

Preparatlvele se intensifică 
După ce luni au susvnut cel 1 

de-a doilea mea de verificare Tn 
,Compania reprezentatlvei de 
tineret a Iugoslaviei, ce este con
stru~ pe osatura echipei Spertek 
Subotica, şi au oierdut cu 51-54 
(22-~6), baschetbalistele selec
ţiOnatel de senioare a Romaniei 
au revenrt, ieri, in tară. Cazat& la 
hotel .Central",' jucătoarele 
pregătite de Geolge Mandache şi 
M~gdalena Jereble au avui pro-

gramat aseară un antrenament la 
Sala Sporturilor .Victoria" din 
Arad, cu incepere de la Ota 18,30. 
Jucătoarelor convocata pentru 
data de 12 nQiembtie, s-a alăturat 
Laura Nlţulescu, venită tocmai din 
Grecia, în campionatul căreia· 
evoluează. Pentru mâine este· 
aşteptată şosirea altei baschetba
lls1e aj'ădene,. Monica Bn:>şovszky, 
'din Ungaria şi a Daniele! Colcaag 
Moro'l"nu. J_ol şi vineri, la Arad, 

RomAnia va juca ultimele partide 
de pregătire, _de la orele 18,00, 
adversară filndu-1 tot reprezentati
va de tineret a Iugoslaviei. 

VA reamintim că prima1nial-, .-
nlre din campania de calificare . · 
pentru turneul final al C.E., va 
avea loc miercuri, 24 nQiembtie, Tn 
oraşul nostru,· !,mpotriva 
Germahiei. 

· · . · . fiDRifiH HĂRJ'ĂCI 

Ieri~ fotbaliştii de la lnter Arad au· primit 
vestea retragerii echipei· din "C" · c_ 

-"·. 

Supărare mare, iert, In jurul · 
prânzulul, pe capul fotballstllor 
divizlonarei C arădene, lnter. 
Intreg lotul, impreunA cu 
antrenorul Blrăo, reunit la sta• 
dlonul .lndagrara·, a fost 
anunţat că lnter nq mai poate să 
participe In campionat, datorită 
lipsurilor financiare. Anunţ\JI a 
fost făcut de vicepreŞedintele . 

clubului, Gheorghe Lazăr. 
La câteva minute dupli 

'incheierea şedinţei, portarul 
Mihai Grozav ne-a declarat că 
toţi jucătoril erau. supărat!, dar 
ştiau ce Ti aşteaptă. Tot pOrtarul 
ex-interlst a spus că pană In' 
Iarnă fotbaliştii rămlln pe loc, 
după care !şi vor Indrepta ~1 
spre aHe zări. 

lată, aşadar, că semnalul de 
alarmă tras de ziarul nostru, In 
urmă cu două săptAmani, 
asupra echipei lnter, s~a bazat · • 
pe adevAruri din interiorul clubu-
lui, chiar 'dacă unii au incercat 
sa ascundă faptele reale, care 
practic tngropau lnterul,încet, _4 :..J--. · -:f"'< 

dar sigur. 
. - .. ~ LEO ~ÂRfl 

~··•T•'db'''''"':i 
n8D d 

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

In prilnul an de existenţă.~"· .·· 
- - - ·'- _-__ .",. . ~-

Tran u. V. v. G. Arad este 
la un pas de promovare 
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Reznhatele etapei a lVII-a, 
nhima a tnrnlnl 

Recolta Apateu·Şolmll Şlmand 2-11; Şlrl, 
ana Şlrla·VIItorul Şepreu• 5·0; 'fnfriţlrea 
lrato•·ICRTI 2-1; Olfmpla Blrzava-Armonla 
lneu 3-2; Voinţa Semlac·A. S. Vladlmlrascu 
,1•3; Inainte Slnmartln·flacira Ţlparl 4-4; 
Unlre'a Sintana·Stărulnţa Dorobanţi 2-2; 
VIctoria Falnac-Dinamq Zlrand 3·0 (f, ·j.); 
Unirea Şeltln a stat. ' · . 

-~--

-.-. 

• Victoria Zilbranl a fost exclusA din campionat 

.. - ~~ . ' -
·: 

..... '"<.- ' ... _ 
'. 

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

.. -'· 

,·, 

i--;y-·.., 
1 ~-: 

t 

1 
' 

i 

. -.. - ,. 

' 

'i 
1. . ,, 



,, __ 

__ .,:__, 

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

.• 
·-~ 

, __ , ".., ____ _ 
.··~-. 

-~ 

.. 
' ' 

' ' 

' ' 

.. ··· .· 

Miercuri, 17 noiembrie 1999 PUBUCITATE . ·--- ADEVĂRVL ..;, Pagina Il 

supreme ale lumii moderne. 
- Mai exact ce înseamnă acest lucru? 
- Capacitatea de muncă, inovaţie şi spiritul de 

'l ...... ' ....... ,. ......... 

BANCA POPULAR IZVORUL 

economie sunt inegal distribuite in masa populaţiei, la fel 
de inegal fiind distribuite şi bunăstare'! şi prosperitatea. 
Datoria statutului national nu este aceea de a egaliza 
nivelul de bunăstare 'şi prosperitate a cetăţenilor săf, ci 
aceea de a crea fiecăruia şansa de a le cuceri. Noi ofe
rim această sansă fiecărui cetătean care devine actionar 
al Băncii Populare Izvorul. Banc'a, realizează mediui eco
nomic social şi moral-prielnic pentru implinirea acestui 
deziderat. 

- Cine conduce la nivel naţional .Banca Populară 
Izvorul? 

t . - Director general este eminentul economist dr. 

OI. A.LEXANDRU ~ruJ. sueursalei Arad. 

Constantin Cojocaru, cunoscut românilor ca fiind autorul 
.variaţiei de privatizare Cojocaru• a cărei esenţă constă 
in apărarea dreptului românilor la proprietate şi prosperi
tate. 

Profilul moral al mentorului nostru, a 11tras -şi atrage 
increderea unui mare număr de români care au nA'vArtit'll 
_sau vor deveni acţionari ai Băncii Populare Izvorul. 

. p-dntii. in eontiu.uare llanea. Populară Izvorul. 
- De unde provin mijloacele financiare t;i fondurile 

băncii? 

- Mijloacele financiare provin din părţile sociale; văr
sate de acţionari, taxele de inscriere, profitul realizat, alte 
mijloace din contribuţiile cooperativei la fondurile spe
ciale, taxe de arbitraj, plusuri de valori constatate cu 
ocazia inventarierii patrimoniului etc. 

Fondurile Băncii Populare Izvorul sunt fondul de dez
voltare, fondul de rezervă, fondul de risc, părţile sociale, 
fonduri mutuale, alte fonduri de natură statutară aprobate 
de Adunarea Generală. 

- Pe ce se bazează Banca Populară Izvorul? 
'~ Banca noastră este o invitaţie la muncă, inovaţie, 

economisire şi incredere Tn propriile forţe ca fiind sursele 

Arad, str. Banu Mărăcine nr. 

VĂ OFERĂ LA CELE MAl MICI PRETURI: 
• sisteme de alannă antiafracţie !fi antiincendii 

1 ::::::~: de televiziune in circuit inchis alb/negru fi color ~ :,,-., · 
1' t de lnterfonle '1 vldeolnterfonle 

• jaluzele orizontala din lamala colorate de aluminiu Import 
e jaluzele verticale din benzi textlle de diferite calltă~ ,1 culori 
e u'l pllante din material plastic . 
• folie colorată, reflectorizanti fi pentru sacurlzare geam ·"· '_,.,-<;_._-

• geamuri TERMOPAN 
• tapel"ii pardoseală din plută (WICANDER5-Portugalla) · 

Români~ 
Judecătoria t:h. l:ri' 
nr. 88199 · · . 

in baza adresei nr. 8811999 a·Judecilltoriel Cl'liljllneu 
Crlş se pUblică spre cunoştinţa generală că in ziua de 
23.XI.1999, orele 12,00, se va vinde la licitaţie publică 
in oraş Ch. Crlş, jud. Arad, Str. infrăţlril, nr. 87, averea 
Imobiliară a CAPUCEAN CORNELIA, Loc. Şimand, nr. 
1171 care se compune din CASĂ LOCUIT+ ANEXE in 
Sl'fH'8taţă de 2809 mp Tn valoare de 88.125.000 tel. 

Relaţii suplimentare la sediul judecătoriei Chişineu 
Criş executor judecătoresc şi PriiJiăria Şimand . . 

(4114750) 

- experienţa Tn domeniul textil 
- cunoscător limba engleză. . . ,_ , 

fireşti şi legitime ale drepturilor la proprietate şi la.pros
peritate materială. Munca, inovaţia şi efortul de 
economisire fac parte din categoria valorilor 

.................... 10· ... ~ 

DORITI O TÂMPlĂRIE-..,, 
MODDNA PENTRU CASA DVS.t 

·; 

+ Preferaţi CII această tâmplărie PVC eu sti· 
elă terttaopan_ să fie de calitate fi din import1 

,,.. 
' 

,~#r~~.,.~~ Apela'i la: ·l:(-r': ·-- -. 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 
·- .. '~-' - ~ 

USI. FERESTRE CU • 
STICLĂ TERMOPfirt! 

ŞERBfl" POPESCO 
(974272) 

., 

...... ;.-. -· .. ,. 

. . 

.. 

Informatii suplimentar-e la telefon:· 25.05.05. · ' . ....;; ..... -- - - - - - - - ··_.· ...... 

AGEXIMCO 

st.tlltwllo 
em/6/tt-recepiM -, · 

si.tom.. "" 
nd/ocomunbt/1 
Prolecblre retele 
61 #16beme de 
rwllocomlllllatll 
Opt~~"» tor public-de 
I'WIIocomunlattll 
Sen~ke •utorlZJJt 

-:.".,.' .. ·· . ·' 

.•. ~~ _.,"..", ....... , 
Reprezentant Ansd: 
Tai.:,092~318730 1 057-!57879 ' 

,,;,_,_ 

'!'-. 

'· J • 

.,..".· -.. · ... ·· ... ". *"•---. 

· __ Anunţă 
INCEPEREA SELECTĂRII PERSONALULUI MUNCITOR 

CII data de 1.5 noiembrie 1999. la sediul SQCietăţii ARNETI A 
ROM din Arad. str .. Independenţei nr. 3. .• , 

Condlţiil. , · - · . 
- -de preferinţă femei. ro experienţă Tri'i:onfec~l textile · 

.. , vârs)ă max. 40 ani . 
- pentru masini triplok, simplă, UBERDEK, 

butonieră. nasture.! " ·· 
. · .-.. j 

11 ·-~~c!o~::_'J~l~~~ 8 clase 
"" lnftmn.atll supliment~re la tehilon: 2'â9244:· • "-

··'· .• 
: ·~ ' 

,,.- .. ,. .. ,.~·-'~----~ -. .. . ~.' ,; . .-,." ... 

~)t -;~·· Splaiu!Geo.Gb.MagberuBL329B(Mkălaca) f. 
IJ._ /, ~ TeiJF~x: 057/l7011l;·l70100, Arad i 
Comrace Elite Mlctoooft-aeooc.EtL 

Intel Pt!:ntlum 111450 MHz· M~ftkrtemetExplorerS.O 
5.32KBI100MHz AntiViru. RAV7 

~ 
Microsoft Oflice 2000 SB 

10,2GBUHraATA -~taiat,. culk:enladeUtillzare) 
BMB 3D AGP% ATX p1ot1orm, chlpo,tl- BX 
15 .. ADI ProVfata 1544 Dtgbt" · 

C..M-23GWATX -
FDO 3,5"·1,44 -· ,j 
·~-......-

30 PCI SoundPro ~ 
JaZZJ.2106 

Fast Etheme& 100110 PnP UPT ~ ~ ~~+pMi J ., · . 
.. • f -. -~' • •' • ·- ' ~- -... · ... 

Ga!!nţl~36...!.:!,:!, :,. PREŢ us~. :.J 
1227 . - ' 

.~·. •. 
- - .,._ .:...·- p- ~,,;- .... -/- ·_ 
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- -=-- -- --------.:;:--

.·-".-. 

' . 

\ 

-.' '. 

. 

- ~-::-:- ' 

~-·· •' 

- -_:i;' 
.'J-

1 

·'~ 
.1 

" •. J 
1 

j 

,;) 

' .• .t :1 
'"- , 

1 

'1 

1 

') 
i 

··~ 

,J 

·j 
. . ] 

'' --:·-~ 

i -;· .. 
.• ·~ 

·-A 

·········~ 



., .. - .... 

/ 

'. 

•· 

·.·--

-.- ·. 

-·- -. 

-... ~-- ' 

. ' 

. ~--- . ·, 

•' .· 
. ~ .. 

,.- .. 

.. · . 

~-· 

Pagl- 12 - ADEVĂRUL 

SOCOM CRIŞUL ~ INEU, 
str. Rahovei, ar .. I.Z, tel. 511486 

1. Organlze~ză licitaţie pentru inchirier~a următoarelor SR-a'ţll 
CQm&rciale: _ . - . · · 

Cineu ·str. Republi<:il<\5-47 '7:jmp, .. · · 
.. • lneu - str. Dunării 5 A·. 67 mp <<·. ;, 

- lneu -str. Republicii 44 -·21 mp • _ · · -. . · 
Data !icitaţiei: 19:11.1999, ora 10,00. Tn caz de neadjudecare se 

va organiZa etapa a 11-a la 23.11.99, etapa a m:a la 26.11.99. 
2. AngajeaZă • contabil şef · · • · .. 
Condiţii: studii econOmice superioare, vechitne Ct'l f)Uţin ş-ani. . 
lnforma~i la sediul socletâţii. 

(chil. 2055848 Ag. lneu) 

. a..tlal RO!volafH-1 ar. % 
Organizează in fiecare zi de vineri de la ora 10,00 la sediu, 

vănzarea prin licitaţie publică deschisă a două autovehicule tip 
ROMAN 8120, un autovehicul ijp ARC 320 şi un autovehicul 
tip DACIA 1310. ·. · 

Relatiile privind autovehiculele şi conditiile de participare se 
pot ob,tlne· la telefon 0561199416 şi OS6/191999 Serviciul 
Mijloace Tehnice. ' ... · 

PUBUCITATE ... ., 

\f 

ll)jE~fi)O~~~~r~lh 
CONSTRUCTION 

.. 

Miercuri, •17 noiembrie 1999 

S.C. ROLAND PLUS S.R.L. 
ARAD, STR. ANJ)REI ŞAGUNA. NR • .:JB, TBI- 257323 
'IN-z ,,,.. .. . . .. 

._ uşi 111.etaUce (uşi bUndatc) pentru apartame~te; 
~ giesle, CafanţA import Spania, Italia., Iugoslavia; 
,.. parchet,. Cag, stejar, carpeo,. tel; · 
• calorifere de alunJinlu - "Global"' t:DI[H»rt }taHa; 
.,_aplice tavan; · 
.,.. adeziv pentru gresfe., f'alaa.ţA; ., _ _,_ 
".. şapil autoalveJaotA; 
".. gtet - tntertor şi exteri~r; 
".. laD1briurl şi elen~ente de gard. 
Pa....-: .._. - "._., .a7: • ..,.,.... 

VA oferi. ctn'mlrt: 

• C!'EfiiiJOR CAt CUI •toR 
_,_ •'. 

Arad, str. Pădurii- nr. 49, tel.:254457 
_,."-p 

VINDE DIN STOC LA PREfDRI 
· : ~, . . .. DE DEPOZIT! .. . ·. · · .· 

.. DUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) CJTabUio zlncat.lli Cl0ţe1 baton 
·-~ I,;IP.C. !,;~Placaj I,;IPFL I,;IPAL I,;IBINALE (u.i, ferestre.- peste 20 

modele) ClPodele .,1 larnbrlurl din brad O Parchet- fag 

CCAHLE TERACQTĂ (mecanice •' manuale) CJCărilirnlcta ••motii 
. CŢIGLĂ- TArnAvenl CJPiăcl azboctment CJBitum CJCarton , . 

· · -1'altat Ccarbid CJEiectrozJ ' 

' 
IIZrrÂND DEPOZITUL lfOSftiU IA PO'rETJ CONSftiUI O CASĂ LA UN PRET 

. -.· .. 
,,i_. 

. .. ·_ . .,.-.--~ry~' 
. . -· '\' . 

- ,."' ~ -.. _. 
•_;.... 

. ·, 
•\ 

• ~~---'' :IJ 

-,-.·· 
;·.• --~--' .~..;. 

•• _·;.r._~. 
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cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horia nr. 78, orgamzează licita~e publică cu strigare. conform Legii 
nr. 99/1999 şi H.G. nr. 45011999 privind privatizarea societăţilor comerciale, pentru vânzarea .urmă-
toarelor active; . . · · 

• 1. Denumirea actlwluj: 
Obiect de activ~te: 
Adresa activului; 
Pretul de pornire: 
T ax~ de participare/costul 
dosarului de prezentare 

2. Denumirea activului: -.-
Obiect de activ~te: _ 
Adresa activului: 
Preţul de pornire: 

"' Taxa de participare/costul 
···:.dosarului d~ prezentare: 

SPAŢIU PRODUCTIV MOCREA·INEU 
spa~i productive. depoz~e 
oom. Mocrea. jud. Arad _ 
500.000.000 lei 

2.000.000 lei/300.000 lei : .., .. ..:· 

INCINTĂ CARIERĂ MINIŞ ·BARZA VIŢA l 
exploatarea diatomitei · 
corn. Tău~. jud. Arad 
350.000.000 lei 

2.000.000 leU300.000 lei · 

Activele nu includ si terenul aferent. 

_.; .. 

la preţul de adjudecare se adaugă T.V.A. supoftată de către cumpărători. · . 
licitatia va avea loc in zilele de 29-30 noiembrie 1999, la sediul S.C. COMINEX NEMETALIFERE 

SA Cluj,' după cum urmează: • · 
·pentru '!ctivul "Spajiu productiv Mocre!Hneu": . . 29.11.1999, ora 14,00 
·pentru activul "Incintă carieră Mini' 1": ' 30.11.1999, ora 9,00 

In caz de neadjudecare la prima şedinţă se va organiza oea de a doua şedinţă a lidtaţiei in zile.[e de 
7 decembrie 1999, in aceeaşi succesiune ca şi la prima şedinţă. in acelaşi Joc. . 
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic de la sedilll societăţii comer" 

ciale între orele 8,00-14,00, la preturile care au fost indicate in prezentul anunt. 
Alte rela~i pentru activele ce urmează a fi vândute se pot ob~ne la sediul societăţii de la dl. Moga 

Vladimir, telefon 064·130.360 sau 064·134.2881107. · 
Pentru particip!lrea la licita~e. ofertan~i vor depune la sediul socie~i. până in ziua·Jicita~i. la ora 

8,00, documentele prevăzute de legisla~a in vigoare, precum şi _dovada acMării contravalorii_ dosarului 
. ' " ,. ' "':. - : . ' ' . 
, · la licitaţie-voi' depone la casieria societă~i sau in obntul 25.11.00.90.20.3().103 deschis 

la Banca Rani~r1ă de Dezvoltare - Filiala Cluj, taxa de participare indicată mai sus, pentru fieeare activ 
in parte Şi vor face dovada consemnării la dispoziţia societă~i comerciale vânzătoare a garan~ei de 3% 
din pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare activ. · 

ValOarea terenului aferent activelor nu este inclus in preWI de pornire, urmând ca acesta să fie vân-
<lut cumpărătOrului, oonform prevederilor al. 4. 13, art. 26, doi H.G. nr. 450/1999, (974V4l 

o N" . . 
A>;,ad. a!;>:'.Eroul Necunoacut nr,J!5 tal/fax:21Jl.l70 ORAR 

:o:Unlc • 
9-17 

_.rn~t. 

_8-'13 

GRE SI E GIUlsiiHlLAZURATĂ PENnUJ lNTERIOR SI EX'I'ERIOR -c:,}]fi~~ 
._ _ _ • 6rupa. d. • "' __ .... ____ obraz-ivi! .. IV_ •.. (trafic· int.,...) ,. __ '._1'_-_:_.t 

,;•~;~""olafns!het; ~onn IS0 10545-:U_,;A,'c•;J:) 

FAIANIA,obiecte sanitare• 
. . ' la pret de producător,de la n .. •. . . · .. 

MONDIAL S.A. · 
•LUGOJ• 

MINISTERUL ~ANŢELOR 
D.G.F.P.C.F.S. a jud. ARAD 
CJRCUMSCRJPTIA FISCALĂ ŞI 
TREZOREIUA ORA,UWI CH. CIU' 

In temeiul art. 55 din OoG.'nr. 111'1996; privind executarea silită a 
creantelor bugetare se face ounoscut prin prezenta că in ziua de 25 
nov.l999, ora 10,00 în localitatea Chişineu Criş. 'str. Gării nr. 42"" 
vor vinde prin licitaţie publică unnătoarele bunuri, proprielalaa S.C · 
ARLEFRUCT SA, dosar de exeCutare sili1ă nr. 611999: 

1. ~de piersică · 820 gr.preţlbuc. 208131ei 2500 buc. 
. 2. Gem asortat . . ·. 1000 gr.pnM,>uc. 226921ei 2500 buc. 
. ~.Tocană de legume · 1/1 • . • · 166531ei 5000 buc. 
. 4. Conoentrator pastă . 

tomate · ' 1 buc. preţ 110.000.000 lei nr.iriv.3394 
5. Linia Nebus 1 buc. 80.000.000 lei nr.inv.3725 
6. Linia Suero, suc roşll preţ 60.000.000 lei nr.lnv.3391 

lnlo~ţii la telel- ar. suou· 
. (974270) 

-,~ <.,..- . 1 

Villeroy & Boch 
1748 

(974021) 

Se convoacă pentru 02.12.1999 ora 1 0,00, la se
diul SC Romania Corribi SA din Arad, Str. N. 
Bălcescu nr. 22, 'edinţa extraordinară a Adunării 
Generale a acţionarilor acestei_ societăţi, ·având pe 

· fDIRE' . "'GENEIW.ADEMUNCA î] 
~ţ\~·~~~~A.~~~ fJf11 i ;IIJ \[tJJ:I! 1 !1l1liJ 

CU SEDIUL ÎN LIPOVA. CALEA TIMISORII NR. 109 ÎN 
CONFORMITATE CU LEGEA 3111990 REPUBLICATĂ, CON
SILIUL DE ~DMINISTRAŢif; Al,_ S.C. STRUNG S.A. LIPOVA 

ordinea de zi: . ' ·- . · 
1. Aprobarea bllanţului contabil 'i a contului de 

profit ~i pierderi la 30.09.1999 cu ocazia fuziunil 
'societăţilor S.C Roman_ia ComL; 'i SC Combi 
Speditlon S.A. . . 

2. Raportul comisiei de cenzoA . _ 
3. Diverse. · ,. -. ..·:,;•'/ . .. .-.. _. 

:··· (4808553) 

anuntă că în data de 30.11.1999 va avea loc o liootie publică pen
tru vanzai-ea următoarelor bunuri mobile care au fost seChestrate de la 
S.C. Cotul Morillneu: 

3 buc tractoare U 650 
1 buc.lfron 
2 buc. remorci RM2 . .··. 
1 buc. remorcă 7RBA • 

Llclta~ va avea loc la sediul socleiAţll situat în lneu, str. S. BămuţiU 
nr. 1, tnoepand cu ora 11 . 

Eventualele informatii se pot ob~ne la sediul D.G.M.P.S. Ared, 
Oficiul Juridic sau la telefon 2801_78 int._.118.. · (974273) 

CONVOACA A.GA ORDINARA PENTRU DATA DE ... 
03.12.Hi99. . .. 

PREŞEDINTE CONSIUU DE ADMINISTRAŢIE 
· _ .' ING. MARC IOAN 

. . . ' . (Agenţia Lipova) 

S.C. COMAGRO VEST S.A. 
' ·Prestează ser:vicii de 

• 

·' 

s;t. VINALCOOL S.A. ARAD CONDIŢ,JONARE ŞI DEPOZITARE'~'-:''""" '·. 
·, 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, UNit:LI;t: 
ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

e vopsele Javablle pentru fatade !fi interior, 800 nuanţe (HERA., 
SUPRALUX TILATEX, LIMIT, MODAKRIL) _ _ _ _ 
e Vopsele pentru lemn 'i metal superl~~tooo nuatqak· ;~: . 
e Baiţurl, lacuri, chiturl, grundurf · '· , 

· VAPOREX (soluţie pentr\1 pereţi cu lgrasle) 

/' ·.OFERTA. LUNII·::'':"'#~ .. 

•• ,;o· DISZPERZIT mAN • 25 kg • 31_10.000 lei 
· Arad, sir. 'Lucian BMga nr. 19 (fost Miron Consllnli-cuf · · .. 

TELEFON 210676; '·' 
PROGRAM ZILNIC 8,30.16,30; SAMBĂTĂ 9,00..12,00 (SS8Q88) 

~;UlTMEillOCURI.UBERE PENJBu···!~ 

~!{!I~D~ŞTIIDII.J!tjlM~IC4Jj 
O Ş\NSA UNICA PtNDUJ EU\'1: 

CRĂCIUN '99 & BEVEI.ION '2000 ÎN MUZONA • stJA. 
CENTER FOR Cl)L TURAL INTERCHANGES, ÎN URMA EXlRAOR· 
DINARULUI SUCCES CU 'ELEVII ARĂDENI OIN VARA 1999 PRO-

fN~~i. ~t~~! ~~~~~1~~~t~~~~u~~~f;·t~~~~~~~ 
SĂPTAMÂNAL) CAZAREA ÎN FAMILII AMERICANE, VIZITARfA 
MARELULUI CANION COLORADO, STUDIOURILE TUXON, ZONA 
PHOENIJ5. UN!VERSITĂŢI ŞI COLEGII AMERICANE, MAREA 
SURPRIZA:CRAGIUNUL ŞI REVELIONUL '2000 ÎN STIL AMERICANI 
EXPERIENŢĂ UNICĂ ŞI ULTIMA OFERTĂ DE LOCURI LIBERE. 

'IUD<'ON: 221856, 094-51046.'1 (4114745) 

' . -3;,.·-

' 
... , __ .,:·'· ·<·- .-

CONVOCARE· 
''. S.i convoacă Adunarea Generală Extraordina-ră a 

Actionarilor de la SC Vinalcool S.A. Arad, pentru data de 
3.12.1999 orele 10.00 la sediul său din calea Timişorii nr. 30 
cu_ următoarea ~. .,, 

ORDINE DE· ZI 
: 1. Aprobarea programului de .l'llStructumre a scx:ietă~i . 

4. piverse. · . · -
• Tn cazul nellldeplihit'il cvorumului necesar Adunarea va fi 

reprogramată pentru data de 4.12,1999)a aceeaşi oră şi in 
acelaşi loc. _ .. _ .. -~ r _;;ri>~>.,;~-

lnfonmajllla telefon 286183. 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE (974276) 

Casa Teritorială a Cooperativelor de Credit, prin agQn~ile 
sale din Arad, acordă imprumuturi pe perioade de până la 24 
luni, cu dobândă medie de 35% lan. · · 

. lnf<!rmaţli·la telet011: . C.T.C.C. Arad: 057-254884 " 
Agenţia Mure,ul: 231968 
Agenţia Aradul Nou: 286195 
Agenţia Vladlmlrescu: 514124 u 

Agenjia !l'icălaca: 251561 · 
(974275) 

La cel mal Riie tarif .din Arad 

TAXI-:; GlOBAl 
Tol: 945; 23.00.00 

"'ANGAJEZ 
cu convenţie de colaborare 

, TAXIMETRIŞTI 
~ ~: 

cu ma11ini proprii, echipate cu staţii ;de. 
_--,; '>·.·· ... _ emisie-recepţie. ,, ... ·· 
·• ~ • ·. · - (c.b.) 

o,\ • ~ -• .... • ... ":1> .. 

.. -
... ~· ._; ·. ' 

;' .. ~-~-ţ- ._,._,._· 
• 

'" · . · . . a porumbului la 
. 1 . 

SILOZ F.N.C. ARAD, str. Cimpul Ll""til 
Tarife avantajose şi posibilităţi de ~alorificare a mărfii. 

INFORMA. ŢII IA 
TELEFONa :!55270; :!70790 (65929Sl _ 

S.C. HO&HO TRADE S.R.L. 
: ~ ····.:: .,_ .Prograrn zilnic: 1o-- 17 · 

Duminica inchis 

ACBIZITIONAM .11 .VINDEM .~ 
sTICLE. aonciw..".~şri.Ăzl P.v.c. 

Orice tip •a cantitate 
T~ 279'739, 0948ID42 · 

, -- •· ';'.• - -Str. Crinului nr. 2 colţ cu Iuliu Manlu 
<:-.· . , ,_, . (vizavi de ,....murantul FLORA) 'Y< · 

(974038) 

llfCITY·TAXI 
CITY~TAXI ARAD intr-o 

nouă formulă managerială 
!lngajează 'oferi cu maşină 
:proprie pentru activitatea de 
taximetrie. acordând multiple 
facilităti (parcări gratuite, 
spălări 'auto gratuite). fără 
obligaţia de a efectua _comi· 
sioa~e şi protocoale diverse}. 

., SPĂLĂTORIE 
AIJTO NON STOP 
Vă a,teptăm la sediul SC 
ARCO CITY S.A. din str. 
Pădurii nr. 43, telefon· 

~520Z4. ~-~0~6. 252028, . 

. ,;. 

·'. -

' .. 
' . . , .. .. 

: ... 
... -

.. 

~~-' 

... _,o;· 

~ .. '-
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i ' ;ill;i;rt;i;iierif 
1 cameră, balcon inchis, . 
lmbunătăţiri, Micălaca. Telefon 
210255. (34889) 

Vând garsonieră, zona 300, 
parter inalt, 7.500 OM. Telefon 
270834. (35457) 

Vând garsonieră ci. 1, 
Grădişte, et. III. Telefon 237065, 
461529. (34708). 

Vând garsonieră confort 1, 
parter, zona Confecţii. Telefon 
094.610.513. (35421) 

Vând apartament 1 cameră, 
confort 1, parchet, faianţă, UTA. 
Telefon 270872. (34921) 

Vând garsonieră confort 1, str. 
Abrud, ne( mobilată). Telefon· 
289638; 092.232.265. (35463) 

Vând garsonieră confort 1, 
lmbunâtă~; bloc 607, Micălaca. 
Telefon 211190; 094.623.430. 
(35440) 

Vând garsonieră confort III, 
·Calea Romanilor. Telefon 
267320. (35490) .. 

Vând garscnieră (schimb cu 
apartament 2 camere plus dffe
renţă), numai in Micălaca .. 
Telefon 262454. (35507) 

Vând garsonieră zona 
Romanilor confort III, proaspăt 
renovată, 5.700 OM. Telefon 
223392. (35517) 

Vând garsonieră confort 1, 
lmbun~. zonă Micălaca; preţ 
convenabil. Telefon 282460; 
092.728.479. (35528) . 

Vând urgent garsonieră 
lmbu~. zona Mioriţa, 7.500 
OM. Telefon 210555. (35575) 

Vind garsonieră cf.:l. et. 1, 
lmbunătăţltă, Mlcălaca, 10.500 
DM. Telefon 210366, 094 245 
572. (35632) 

Vând apartament 2 camere, 
centru, str. Călimăneşti, et. 1/4, 
suprafaţă mare, 29.000 OM, 
negociabil. Telefon 235784, 092 
308 400. (34848) 

Vând apartament 2 camere, . 
Micălaca, zona III, el. 4/4, 

I Jmt!Uniita'~ţiglă, decomandat, 
18.000 OM. Telefon 

235784, 308 400. (34848) 
Vând apartament 2 camere, 

Vlaicu, 9.800 OM. Telefon 
270858. (35457) 

Ocazie! Vând apartament 2 · 
camere, zona 300, parchet, · 
faianţă. gresie, uşă schimbată; 
14.000 OM. Telefon 270856. 
(35580) 

Vând apartament 2 camere, 
zona UTA, 10.000 OM. Telefon 

Vând apartament 2 camere 
amenajat stil occidental, zona 
gării; preţ 33.000 OM. Telefon 
094.160.581. (35503) 

Vând sau inchiriez apartament 
2 camere. Informaţii telefon 
094.124.318. (35479) 

Vând avantajos apartament' 
central bloc, etaj 4/4, 2 camere. · 
Telefon 210928. (35472) 

Vând apartament 2 camere in 
Vlaicu, etaj 1/IV, toate dotările + 
garaj; 14.000 OM. Telefon . 
232285. (35504) ' 

Vând apartament 2 camere, 
etaj 11, cartier Micălaca, bucătărie 
-gresie, faianţă, hol -gresie, baie 
- faianţă. uşă stejar, nouă; după 

1 
?."' 1~: Telefon 262658, urgent. 

'1135438) . 
Vând (schimb) urgent aparta

ment 2 camere, zona Scări
şoarei, cu 1 Cameră. Telefon 
243498. (35511) 

Vând apartament 2 camere, 
decOmandat, etaj 1, zona Banc 
Post. Telefon 092.852.090. 
(35537) 

vand urgent apartament 2 
camere, Aradul Nou; 9.000 OM. 
Telefon 288243. (35547) 

Vând apartament 2 camere 
mari, zona Confecţii, bloc 12, 
10.000 OM. Telefon 092.295. 
340. (35571) 

Vând apartament 2 camere, 
Mlcălaca, 9.000 DM. Telefon 
210366, 094 245 572. (35832). 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, 9.000 DM. Telefon 
210366. 094 245 572. (35632) 

ltlwt%\~. 
Vând 2 apartamente, ultracen

tral, (160, 140 mp) cu posibiiM~ 
pentru sediu firmă. Telefon · 
092.227.450. (35293) 

Vând apartameot 3 camere, 
Iuliu Maniu; imbunâtăţit. TelefOO 
253326. (34921) 

Vând apartament ultracentral 3 
camere, dependinţe, parter, tele
fon, Legea 112. Telefon 233230. 
(35425) 

Ocazie! Vând apartament 3 
camt;tre, decomandat parter, 
Alfa; 14.000 OM. Telefon 
094.158.200. (35499) 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca: zona 500. Informa~! 
telefon 258753. (35567) 

vand apartament 3 camere. 
decomandat, imbunată~. Mică
Iaca, cbntorizat. Telefon 093. 
280.636. (35570) 

Vând apartament 3 camere, 
· central, 110 mp, ga~ .. curte (1. 
- Antonescu). informativ 60.000 

OM. Telefon 251602. (35576) 

IHl,W~\'i~jt:l:l::fiGhll 
Vând urgent apartament 4 

camere, decomandat, et. 1, str,· camere, decomandat, et. 1, aran
Piaţa Spitalulti bl. 5, se. t,· aP· 3. jat occidental, zonă liniştită, 2 
Telefon 233146 şi 094.513.335.. balcoane inchisa, bl. 715, CCli1IO' 
(35076) . · rizat, preţ negociabil. Telefon 094 

Ocazie! 15.500 OM, sparta- 661 161. (35226) . 
meni 2 camere, decomandate, Ocazie unică! Vând aparte; 
Vlaicu. Telefon 210555. (34889) ment 4 camere, Micălaca, et. 616, 

Vând apartament 2 camere, 14.000 OM. Telefon 263578 .. 
etaj 1, parchetat, balcon inchis, (35253) . . 
bloc contorţzat, Micălaca (lângă· Vând apartament 4 canieie; 
restaurant .Orizont"). Telefon zona gării, contorlzat. Tele.ton 
245115, orele 17-23. (35154) 223552. (35358) 

Vând apartament 2 camere, Vând apartament 4 camere, 
semidecomandat, Galea Ronia- toate imbunătă~rile, zona 300, 
nior. Telefon 210358. (35394) .. Malul Mureşului şi garaj auto-

Vând apartament 2 camere,' 'rizat. Telefon 259891. (35494) 

VÂNZĂRI CASE ~~ 

PUBUCITATE Miercuri,· 17 noiembrie 1999 

Ocazie! Vând casă in Zăbrani, 
grădină 4.000 mp + spa~u co
mercial + brutărie sau schimb cu 
apartament + dfferenţă. Informaţii 
Şagu, telefon 167, nr. 466. 
(35219) 

Vând casă cu grădină mare, 
locaiMtea Zimand Cuz nr. 112. 
(35012) 

Vând casă cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092 599 416. 
(35277) 

Vând casă 3 camere, curte, 
grădină mică. Telefon 270854 .. 
(35037) 

Vând o vilă pe str. Trimfului nr. 
6, Imediat ocupabilă, 3 dormi
toare, salon, 2 băi, bucătărie, 
antreuri şi terasă inchisă. Telefon 
210338, 092 811 149. (34907) 

Vând casă din cărămidă 
(anexe), tomuna Nădab, jud. 
Arad. Telefon Arad 249591, intre 
orele 10-17. (35090) 

Vând casă lratoşu, şosea, 
racord apă, grădină mare. 
Telefon 258177. (35396) 

Vând in localitatea Turnu, 
casă cu grădină lângă şoseaua 
principală. Informaţii telefon 
533060. (35480) 

Vând casă in Sânmartin, 4 
camere, baie, anexe+grădină 
(sau) schimb cu apartament; 
variante. Telefon. 094.566.209. 
(35442) 

Vând casa mare şi grădină, 
sat Nadăş. nr. 115 şi sălaş mare, 
aproape de sat. Telefon 276125; 
094.600.332. (35121) • 

Vând . jumătate ·casă, 3 
camere, casă mBi mică, anexe, 
grâdină 3680 mp + 3 ha pâmâ~ 
comuna Şilindia, nr. 374; 7.000 
OM. Telefon 259245, Arad. 
(35448) 

Vând urgent casă cu grâdină 
in Mândruloc. lnforma~i telefon 
561702 şi 562132. (35418) 

Vând in rate casă 5 camere şi 
teren intravilan 1500 mp, In 
Grădişte. Telefon 276419; 
237794. (35526) 

.-/-. 

VAnd cad + loc de cad in 
tl'Arneava. Telefon 210373. 
(35585) . 

Vând (schimb) casă Chişineu 
Criş, str. Plevna, nr. 6, cu aparte-

Vând tractor U-650 cu plug, 
stare bună. Telefon 092.479.339. 
(35215) 

Vând Meroades 250 Diesel, an 
fabricaţie septembrie 1992, 
inmatriculat persoană fizică, in 
stare excelentă, alarmă, jen~ Al, 
central. Telefon 094 616 315. 
(35345) 

Vând Mercedes 350 TD şi 
Toyota Land Cruyser TD. 
Telefon 092 227 450. (35293) 

Vând (schimb) Ford Sierra 
CLX motor 1,8 Turbo Diesel, 
consum 5,5 %, an 1991, preţ 
9.200 OM, negociabil, urgent. 
Telefon 258482 sau 094.819906. 
(35370) 

Vând Opel Rekord Combi, 
inmatriculat, fabricaţie 1979, 
2.000 OM. Telefon 266657. 
(35372) 

Vând tractor L-445 U, stare 
perfectă de func~on11re, locali
tatea Semlac nr. 851. (35389) 

Vând Opel Astra 1,7 IDI, Euro 
11, neirTegistrat. Telefon 231215; 
094.797.828. (35434) 

Vând Fiat Uno Diesel, fabri
~e 1988, 3.500 OM, negocia
bil. Telefon 094.801.326. (35453) 

Vând Ollcit Club 11 R, stare 
bună, 1.100 OM negociabil. 
Telefon 094.929.799. (35566) 

Vând Dacia '90; 2.600 OM 
negociabil. Telefon 238425. 
(34550) 

Vând urgent Renaull 19X35, 
. an de fabricaţie 1994; 117.000 
km rulaţi; 12.000. OM. Telefon 
259520. (34900) 

vand automobil mixt marca 
Mercedes 307 stare bună de 
funcţionare şi piese de schimb 
pentru aceasta. Telefon 25921G. 
(34855) 

Vând Opel Ascona Diesel 
nelnmatriculată, talon + caroserie 
Audi 100, persoană fizică; preţ 
convenabil. l'elefon 057 -
464908. (35442) 
· Vând VW Passat Diesel, an. 
fabricaţie 1983, preţ 1.800 OM 
negociabil; Aradul Nou, str. 
Armoniei, nr. 1/C. (35432) 

Vând Dacia Breck, an 1988, 
2.200 OM şi Dacia 1310, an 
1992, 2.600 OM .. Telefon 
092.281.508. (35405) 

Vând Dacia 1310, 1998 
noiembrie, 13.500 km reali, stare 
impecabilă, 4.500 OM negociabil. 
Telefon 094.253.955; 257999. 
(35521) 

Vând remorcă carosată, stare 
foarte bună, preţ 2.500 OM. 
Telefon 094.897.428 sau 094. 
843.759. (35523) 

Vând Dacia 1310 cu elemente 
CN, stare foarte bună, an 1965, 
preţ negociabil şi Dacia 1310, an 
1978, stare foarte bună, preţ 
1.400 OM. Localitatea Almaş, 
telefon 224. (5213493) 

Vând ARO 243 şi Dacia 1300, 
, remorcă, local~atea Zărand, nr, 

347, Arad. (35555) 
Vând Ford Fiesta capacitate 

1600 cmc şi combină recoltat 
păioase. lnfonnaţii Pâncota, tele

. Ion 466512. (526678) 
Vând Ford Scorpio benzină, 

inj~e. 1993 cmc, inmatriculat 
stare perfectă, adus de 1,5 ani in 
ţară, 5.800 OM negociabil. 
Telefon 251602. (35576) 

Vând Dacia, an 1985, 
proaspăt vopsM, preţ 1650 OM. 
Telefon 514167. (35601) 

Vând ARO 243 Diesel, CIV, . 

~~:;:,:,.noi!: ~f~\~~ 
(35602) . 

Vând urgent Citroen Saxo ID 
nou, 1999, preţ negociabil sau 
accept variante. Telefon 092. 

. 483.150; 092.245.500. (35605) 
Vând camionetă Mercedes 

Diesel 3,5 tone, lnscrisă per
soană fizică, stare perfectă, 
piese schimb; urgent: Telefon 
092.483.150; 092.245.500. 
(35605) 

1'/l!fll 1f;1%H -~· 1 
Vând TV color, 1.000.000 -

2.000.000 lei, garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele 9-17. 
(35334) . 

vand televizor color, stare 
bună, 100 OM. Telefon 094840 
399. (35634) 

Vând TV COLOR en-groa, · 
en-detall, gamă diversificată, 
preţuri minime; garanţie. 

Telefon 289456; 092.239.242. 
(35449) 

Vind CÂNTARE ELEC
TRONICE şi CASE MARCAT 
FISCALE avlzate Ministerul 
Finanţelor. Telefon 272727. 
34781 . 

Vând maşină de cusut eleo
trică 24 operaţii. Telefon 266585. 
(35458) 

Vând congelator cu sertare, in 
rate, 1 an garanţie. Telefon 
289667. (34661) 

Vând TV color 100 OM, 6 luni 
garanţie. Telefon 274118. 
(34661) 

Vând TV color; maşini de 
spăla!; lăzl şi combine frigorifice; 
frigidere, la preţuri avantajoase; 
intre orele 9-17. Telefon 251392. 
(35493) 

Ocazie! Vând Ieftin calculator 
486 DX2/66 8 M~ga memorie 
(16) HOD 170 pănă la 500, moni
tor 14 inch color, preţ 180 OM 
(compatibil windows 95, compati
bil~e procesare text). Informaţii 
telefon 092.281.515;. 252983. 
35520 

Vând celulare noi Nokia 3210 
·şi Siemens C25, preţ 360 şi 240 
OM. Telefon 092.509.397. 
(35539) 

Vând combine frigorifiqe şi 
maşină spălat automată. Tl!felon 
216143. (35574) 

Vând cQmbină muzicală 
Kenw'Nod nouă, toată digitală, 
400 OM negociabil. Telefon 
279582. (35558) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând FIER BETON 5700 
lellkg; B.C.A. 600.000 .lellmc, 
str. Independenţei nr. 7, Bujac. 
Telefon 273785; 092.457.280. 
(35016) 

Vând (inchiriez) garaj auto
rizat, zona Vlaicu-F ăt FrumoSl 
1.200 OM. Telefon 235784, 092 
308 400. (35450) 

Vind en-gros HAINE second 
• hand GERMANIA, peste 20 
sortimente. Telefon 289456, 
092.239242. (35449) 

VAnd termotekă Ber81ta, oon
-vectoare instant baie, pe gaz." 
Telefon 253973. (35578) 

Vând Fiat Ritmo, an 1987, · 
stare bună, 1.800 OM. Telefon · Vând toată gama de telefoane · 
092281 .508. (35408) · 
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meni Arad. Telefon 266987. · 
(35577) 

VÂNZĂRI TERENURI Vând Dacia 1310, an 1995, sau · 
preţ 3.400 OM. negociabil. Vând TV stereo, teletext, 
Informatii telefon 231- Beliu sau · ·bandă largă,. Telefon 211491. 

Vând 2,5 ha pământ si 1 ha 420591 •• Intre orele 
7

.16. (35316) ·. 
ft•. dure. Telefon 057 .- 464908.. 1 ă f · 'fi ă ""' .•. (3042235) ·• Vând ad rogoro 1c • stare 
(3~n~ 3 ha ·pământ In Pecica,· Vând Opel Ascona, an 1984, excep~onală. Telefon 211491. 

•1 T l f (35316) preţ convenabil. Telefon 244266, 3.000 OM negociabl. ee on , Vând ma,lnă spălat auto' 
după ora 16. (35400). . 253000.orele B-16· <35443) mată 1.000.000 lei; TV color 

Vând 1800 mp teren lritravllarF''"' Vand Renaull 18 TL + CJV, ' . 930.000 lei; ladă frigorlflcă 
1n sucetate, 11 DM/mp. Telefon preţ 1.400 OM şi talon Volsk- 1 .~00.000 lei, ofer garanţie. 
092.579.044. (35390) • . wagen 1390. cmc (broscuţă). 

Vând 7 ha de pământ pe dru-.. Informaţii ·telefon. 234884 •. ·. Telefon 259339.; 563027. 

mullratoşului lângă păşune (ofer (35465) (~308~ color deosebit 
In arendă 8 ha pământ pe dru- • Vând Dacia 1310, an fabricaţie · ând • e, car-
mullţatoşului la km 13). Telefon.·· 1988, pret, 1.500 OM; necesită casă plastic. Telefon 259353. 

(35084) . . 
232470 după ora 14. (35501) repara~i in valoare de 200 OM. VIndem 0 gamă mare TELE-

Vând 2,15 ha t~ren arabil In, .. Telefon 475184. (35488) VIZOARE COLOR stareo; con-
Zimand Cuz. Telefon 238897. Vând BMW 316 i, toate opţiu- : venabll. Telefon 280260; . 
(35525) nile, inmrtriculat. Telefon 094c 211213, orele 1a-2o. (35330) 

11/nqjii,)I4!1J~~ 51~J:·o~:~)300 sport, stare. Vind Ieftin INSTALAŢII 
_",.,1111•1111• -....,., 1984 CN ·SATELIT,IBOXE50W.Tele-

""" .ectă, ' ' numere noo; fo Arad 237471 1 · 511485 . Vând Peugeot 406 TD, an 
1996, Full Option, inscris per
soană fizică; BMW 318; 
Md.1982, neinmabiculat. Telefon 
057/212076 sau 092.989.127. · 
(3541.9) ' 

VAnd FORD ORION, an 
1985, lnmatrlculat fundaţie, 
preţ rezonabil. Telefon 264240; 
270729; 094.799.979. (31939) 

1.500 DM. Telefon 232285. n • neu • 
(35504) (34571) 

Vând 2 tractoare u 650; Fard Vând telefoane mobile noi, 
Scorpio o. Telefon 094.522.567 . meniu, limba română: Nokia 
după ora 19 sau localitatea 5110-250 OM; Sony C1-240 OM 
Răpsig, nr. 237. (4112502) Şl allele. Telefon 094.544.832; 

Vând auto' tractor Scania ' 092·5~8· 181 · <35362) 
motor 360 CP Full Spoiler Rol Vând două televizoare colo•. 

31 000 OM. noi, teletext. telecomandă, diago-
Barinmabiculat preţ · . · nala 51, Daewoo.lntormati. ,·i orele 

. Telefon 094.274.127. (35485) 
Vând tractor u 650, stare 10-12; 1.8-22, telefon 288973. 

Beretta, 24 kw, 1.000 DM. 
Telefon 259854; 094.600.332. 
(35119) 

Vând cazan ţuică, nou, 170 
·litri, motor trffazic 7,5 KW/1440 
rotaţii. Telefon 094.698.849; 
279651. (35027) 

Vând EUROBOLŢARI TER
MOIZOLANŢI cu 
300x250x200, la 3.600 eli/buca
ta; 1 mc - 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (35588) 

Vând ouă prepeliţă (medicac. 
ment, reproducţle) cu · 
Telefon 289966, 
(35080) . 

Vând societate comercială cu· 
activitate .casa de schimb valu
tar" (modificabilă). Telefon 094 
661161.(35226) • 

. Vând fellator pălne şi maşină 
.. comun. lnforma~i telefon 057-

269938. (35237) . 
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confort 11, Fortuna, parter, 
canalizare separată, lmbunătăţit. 
contoriza~ zonă linistită. Telefon 
057/242579; OQ4..698.567.' 
(35402) 

Vând casă 4 camere, incălzire 
. centrală, in Vladimirescu, zonă 

Vând convenabil Dacia O krn, 
orice model, livr:are imediată. 

bună, 29.000.000 lei negocia- · (35398) · 
bll. Telefon 094.893.913. Vând TV .color . Philips, 

,.,._. 
orice cantltata, • , 1 ,,~,.. ... _,_ 

· tă. Telefon 214010 . 
Văhd apartament 2 camere 

Vlaicu, 8.500. OM. Telefon 
247752, după ora 17. (35416) 

Vând apartament 2 camere, -
Vlaicu, la numai 10.000 OM. 
Telefon 270872. (34921) · 

Vând apartament 2 camere, 
Alfa in faţă; 13.500 OM negocia
bil. Telefon 270858. (35457) . · 

Vând apartament 2 camere, 
falanţat, gresiat, balcon inchis; 
preţ negociabil. Telefon 269213. 
(35444) . 

Vând urgent apartament 2· 
. camere, vagon, Piaţa Gării, 
neâmbunătăţ~; etaj IV. Telefon 
280107; 252839. (35424) 

Vând apartament 2 camere, 
central, etaj 1, cu garaj. Telefon 
092.579.044. (35390) 

1 

. ;· 

centrală, cuptor pentru patiserie · W~!fl!I~~M!U~ll!l::-:-f 
. german, preţ negociabil. Telefon · Vând VW Transporter 2.4 

(35484) . . ~::~=·<=i teletext.. 
Vân Ford Resta. an 1993 Euro .... ·v··â d .~ ă f. rifică. . 

514207. (34546) • Diesel, an 1991, preţ15.000 OM. 
11 benzină preţ 3 {;oo OM nego- · n vou .n ngo pe on-
cÎabil. T~lefon 092.413.147. zontală, compartime.ntată, 180/ Vând in Batania (Ungaria, Telefon 258482 sau 094.819. (35473) · 80 cm, 1 an garanţ1e. Telefon 

judeţul Bekes), casă particulară, 906. (35518) 
Vând ARO 244 starec foarte 289667. (~1) .· • confort, telefon, anexe gospo-

. dăreşti, grădină, str. Dam]anlch, 
nr. 83; 32.00!f OM. Telefon 
0036/0668-457-142, sau la 
adresă. (35145) • 

' OCAZIE! VÂND CASĂ toate 
utllltăţlle, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 -
pănă la ora 16. (35610) 

Vând casă central, parter - pri
vatizat; etaj - apartament. 
Telefon 234862. (35181) 

bună, 3.800 DM negociabil. Vând frig1der,-1 an garanţie; 
Tel~~~;g7~~~ o: tip, Telefon094.893.913.(35484) plata in rate. Telefon 289667.· 

Vând avantajos ANVELOPE Ocazie! Vând 2 Dacii 1300, an ·.(34661 ) . · 
auto noi'' folosite, de camion, 1976 şi 1978 CIV persoană lizl- Vând maş\J)ii de şpălat 
diametru: 17 •. 5; ARO, Jeep că, perfectă ;tare de funcţionare, automata Boch şi Privileg, 100 
15,16; autoturisme 12, 13, 14, · 1.200 OM/bucata. lnfonnaţii teJe:. PM in· rate, 1 an garanţie. 
15, 16, 17 ţoll. Telefon 259339; .. fon 421058. (3042237) · Telefon 274118. (34881) 
563027. (4113081) - Vând Dacia 1310, 1988, 2.000 Vllnd diferite TELECOMENZI 

Vând Renault 21 Nevada, OM negociab~. Telefon 258616. pentru televizor (165.000 lei), 
1991, benzina. inj~. Telefon (35509) video, satelit; transformatoare 
094 698 849; 279651. (35027) Vând Dacia 1310,. fabricaţie linii. Telefon 092.368.868. (mp) · · 

Vând urgent TV 35. Relaţii la 1985, 1.800 OM negociabil. Vând combină frigorifică 1 an 
Vârfurile, tam~ia Miclean, telefon Telefon 277437 orele 19-23. . garanţie; plata In rate. Telefo.n 
188..(35251) . 1 (35515) 274118. (34881) . 
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Vând termotecă gaz, instant 
baie, bucătărie, calorifere, ofer 1 
a~ garanţie. Telefon 092.989 .. 
017. (35388) 

Vând sorg (tătarcă), remorCA, 
bloc motor U-650,' cazan 
incălzire centrală. lnformaţll tele-. 
ton 461246. (35366) · 

Vind LEMNE FOC, esenţă 
·tare, orice cantitate. Telefon 
210378. (25280) 

Vând staţie benzina. Telefon 
0941290433. (35393) 

Vând .vilă In provinde şi utilaje 
:Sc{3~~~i;. Telefon 092.592 . 

Vând 15 oi ţurcane, Pecica. 
Telefon 468023, după ora 18. 
(3042188) 

(Continuare In pagina 15) • 
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Miercuri, 17 noiembrie t 999 

200 OM. 
(34661) 

Vând protezA strAina pentru 
picior drept gambA 1/3; preţ 
negociabil. Localitatea Mândru· 
loc, nr. 325. (35095) 

Vând ·plasă sârmă zlncatl. 
cantită~ mari. Telefon 246910. 
(34679) 
Vănd dozator de bere, 2 braţe, 

ANGAJĂM PERSONAL 
minim liceul, vlreta maxim 30 
ani. Telefon 270858. (35580) 

SOCOM .,PIELARUL" ARAD 
. angajouă CONFECŢIONERE 
feţe lncălţămlnte, calificate 
(ma,lnlste, la masă). lnformapl 
telefon 238118 sau la sediul 
soclet4ţll din str. Ghlba Blrta 
nr.18, Ared. (35120) 

Import Italia + 10 butoaie Ar· SOCIETATE COM!;:RCIA 
bema: preţ deosebit. Telefon angajează ABSOLVENll BIJU· 
094.600.332. (35121) - TI ERI sau MECAI".ICĂ FINĂ. 

Vând ber tip Topllţa stare per- fo 
fectă, Terpe Pavel. Cued, str.- Tele n 094.588.97!. (35466) 

Carpini, nr. 316: preţ oonvenabll. SC .,FARMEC" SA, Repre· 
(35452) ' . 

Vând drujbA Husqvama 371 zentanţa Tlmlf. angajeaza 
după repara~e capnală. Telefon AGENŢl COMERCIAL! pe zona 
057 • 484908. (35442) · Arad. Relaţii suplimentare ~ 

vand garaj metalic betona~. Ion 058 • 215779 sau 056 • 
autoriz_at, Vlaicu, str. Fluturilor. · ~290~~844~. ~(3~543~3~) ~~~;::~ 
Telefon 232285. (35504) . . _ r 
Vănd cărămidă normali: ANGAJEZ PATISERĂ cu 

Telefon 222806. (35516) experlenţi fi serioasă; sala· 
VAnd termotekă Beretta 1000 rlzare deosebită. Informaţii 

( _< OM negociabil. congelator •i · '-ts~le~fon~2~80~1~48~. (~354~1:;1);:;::::;: 
r mobilA bucAtArie. Telefon r 
" "' ,·" """' .. ,.1 252313. (35531) . . . . SOCIETATE COMERCIA 

Vând clţei Techel de 6 luni, angajeazA femel pentru 
părin~ camplcnt Teleflxl280147. SORTARE MIEZ NUCA, Con-
(35532) dlţll bune. Telefon 270024, 

Vând bicicletA bArbaţl ger- orele 111-11. (35488) 
mană, 800.000 lei şi CO.Piayer 
defect 200.000 lei. TeiE!fon ., ANGAJ M tlniri cu studii · 
286805. (35536) · ' ' medii sau superioare, cunos. 
Vănd fermoare, nasturi noi şl2 cătoare LIMBA ITALIANĂ. 

boxe de 250 W. Telefon 279582. Telefon 256358, orele 8·17. 
(35557) (35491) 

vand căţel rasa clobAnesc 

1 

ameficano-canedlan (lup alb), 8 SC .,MOBIMEXA" SA anga. 
eilptlmânl. Telefon 067 • jează 1 muncitor necalificat. 
461222. (35602) c d"'l 1 1 1 tta It-

Vând prin lichidare. lciculnţll, on ••: stag u m 1 r aatls 
cărţi, recamler cu 2 fotolii roti- cut, domiciliul In Arad, virsta l ,, ._:,,;,",.",- t d 1 blbl' It 30 ani. Relaţii 8Upllmentare la 
oare. u ap, lotecă, ra uri .. dlul firmei, str. 6 Vlnltorl, 

perete, birou, lămpi •i altele, .. · nr. 35/a. (35549) 
Telefon 280107: 262839; 
(35424) 

ANGAJ M VĂNZATOARE 
profil alimentar. Telefon 
243485 aau 084.3117.850. 
(35553) 

;---

·.;_ 

Vand navete 1/24 cu sllcle tip 
Pepsl şi Priget Telefon 257666 
orele 9-15. (35526) 

~...-.. 
Doresc să cumpăr teren 

vilan. maximum 300 mp (numai 
zonă centrală). Telefon 092 684 
843. (35153) 

Select4m: INGINERI, MAIŞ. 
TRJ. ZIDARI construcţii, pentru 
contract da muncă Germania, 
orele 8-17. Telefon 257529. 
(35558) 

Cumpăr urgenl &parlament ~-· , . . ANGAJAM V. TOR pen-
3 camere. Telefon 2708.72. ' tru Alimentara Non-Stop (bll'o' 
(34960) bat). Tele231882, orele 8-10. 
Cumpăr apartament 2 camere, (355511) · 

decomandat, zona UTA sau :=:=========;; 
Micălaca III: ofer 15.000 · 17.000 SOCIETATE COMERCIALĂ 
OM. Telefon 2227Ş7. (35535) cu profil alimentar angajeazi1 

VĂNZĂTOARE. Telefon 094. 
206.5118. (36573) 

--· ... ,. .. 

-.···~.;.> 
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CUIPĂIIĂIIIAn'O 
Cumpăr parbriz faţă BMW 

seria 500. Telefon· 223961, 
(35407) 

CUMPARARI DIVERSE 

Cumpăr sceun st~tologlc. 
Ofertă telefon 280281. 

umpirim orz, g u , 
.. '"·· orzoalcl, porumb, recolta 

1999, plata la ridicare. Telefon 
065/163885; 094.788.037. 
(0874228) ' 
Cumpăr porumb baabe 91 

--of~<cp;. C, fllule~. plata la recepţie. Teleflxl 
094 784 568. (34894) 
Cumpăr• tablouri vecllf pe ulei 

şi candeiabre alamă, model 
deosebit. Telefon 280567, 
092344808. (35362) ' 

·. :ce~- · . Cumpăr porumb şi grau. 
. Telefon 094.772.259. (35234) · . 

Cumpăr sticle de bere. 
Informaţii zilnic orele 8-16. 
Telefon 280695. (35430) 

CAUT MENAJERĂ pentru 
Ingrijirea unei t.mella domlclo 
Hu. Telefon 224547. (35587) 

"TUTIMEX" angajează ur• 
gent VĂNZĂTOARE, OPE· 
RATOR CALCULATOR. Te ... 
Ion 270821. (35603) 

CAUT PERSOAN pentru 
Intraţi ne re gospodArle,. cartter 
Poltura. Telaton 248n7. . 

SOCIETATE COMERCIA 
angajlm CONFECŢIONERE 
pentru croitorie aerle, sala. 
rtzare buni. Telefon 211214, 
orele 7·18. 35817 

PRESTĂRI SERVICII 

MAISTRU AUTORIZAT·exe
cut: falanţirl, go:esleri,, lnstatapl " 
sanitare, zugrăvit '' tapet4rl. 
Telefon 281062. (35506} 

~.- '; .. CERERIŞIOFER'I'E 
. DESBRVICU 

'ţ .. ·· 
.:1 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează .OSPĂtARE. 
Telefon 256835. 

ANGAJAM.: mecanic auto, 
'ofe)'l proleslon1911 28-45 ani, 
1 O ani experlenţi; contabil 91 
agenţi comerclall. Telefon 
281118 orele 17-20. (35522) 

. 
'. 

... ~ 
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Şcoala da .oferi, col. RUSU 
LUCIAN, face lnacrlerl. Telefon 
283898. (35258) 

Execut lucrirl NC LZIRE 
CENTRALE • SANITARE (cu• 
pru). Telefon 094.381.882; 
218552. (c.) 

Repar TERMOTECI GAZ, 
· asigur asistenţi tehnici peri· 
odlci. Telefon 082.989.017. 
(35368) 

EXECUT: lucrirt InteriOare, 
grosle, falant4, zugr4ve.ll. 
Telefon 094.931.'252. (35451) 

EXECUT: zugrivell, greslerl, 
falanţlrl; teracote. Telefon 
092.840.288 aau 094.175.868. 
(35447) 

.,CANAAN" executi: gletulrl,. 
zugrlvell, vop1ltorll •1 casa 
acănlor; talanţi, grosle, lzolapl 
termo, hldro, lgr .. ll plvnlţe; 
pensionarii reducere. Telefon 
092.930.S07. (35498) 

.,LOUIS" emalloul firi 
demontare căzl, chiuveta. 
Telefon 203431; 258808. 
(35508) 

EXECUTĂM: tencullel, ren• 
ovirl Interioare, zugrivell, 
Instalaţi sanitare • lncllzlre, 
gr .. lerl. Telefon 211048. 
(35541) 

EXECUT: lucrin construcţii, 
zugrivell, gre•lerl, acoperl,url; 
falanţ4rl: Izolaţi!. Telefon 
273233. 

Clllm..,ti cu outocarole 
noastre moderne '" 

Europa: • 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plectri zllnlco). · 

BELGIA, OlANDA. DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIJI, 
IUGOSLAVIA fi poli fi un 
cilitor cifllglltorl 

NOUl Reduceri de tllrtfe In 
luna NOIEMBRIE! Roducorl' 
•upllmentare pentru: elevi, 
atudenţl, penalonarl fi gru· 
puri. B-dul Revoluţrel nr. 35. 
telefon 251871, 252727; 
Autogoro, l*lefon 2705112. 

NOUIII REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vidwi: ---PASSAU • REGENSBURG • 

NORNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. . 

SERVICII: -In-. 
noi, --; 2 bogojo vnotufte; 
fn•o11toare de bord; o ma•i 
"**in Ungorta. 

Informaţii fi tn•crlerl la 
AGENŢIILE PLI!TL: ARAD, -
Ion 057·mz91; UPOVA, telefon 
057-581377, 1\tlefun 057-583011; 
TIMIŞOARA.- 056-200119; 
UJGOJ, telefon 058·359051; 
REŞIŢA,-0SW2>1904 (c.) 

(ofer) garsonieră In 
cartierul GrAdl,te, preţ 60 OM. 
Telefon 092.548.216 sau 
238004. după ora 17. (35481) 

Ofer apre Inchiriere apaţlu 
40 mp, vad bun. Telefon 
282808. (34728) . ' 

Oferim spre Inchiriere aparta
ment 1 cameri, nemobilat, ter
men lung, zona UTA. Telefon 
219414. (35505) ' ' 

lnchiriez spa~i comercialE! fi 
depozit pe Calea Llpovei, nr. 
113. vizavi Restaurant Flora, 
Telefon 092.92.11 .03. (35510) 

lnchiriez (ofer) apartament 2 
camere, 70 OM. Telefon 094, 
532.742. (35550) 

lnchlriez (ofer) garaj In zona 
Podgor.ia. Telefon 264910. 
(35551) 

Dau In chirie apartament 2 
camere, zona -Fortuna. Telefon 
237595. (35583) ' 

lnchiriez (vând) apartament 
una cameră. mobilat, Vlalcu. Z 
26. Telefon 277105. '(35572) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment (ne)mobllat: Telefon 

. 210555. (35575) 
Oferim spre Inchiriere hali 

producţie 300 mp, cu pod rulant 
Telefon 250692; 412119. 
(3Ş606) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
comercial bine amenajat ap~ 
pentru: Alimentara, servicii. an
gros, alimentaţie publică etc. 
Telefon 246727. . 

Doresc s6 lnchirlez s 
Diesel, 8+ 1 locuri pentru .trans· 
port persoane, ofer 8.500.000 lei/ 
lună. Telefon 514870. (35624) 

PIERDERI 

Suntema ai~tur• de colegii 
• noştri. lnvăţătoaree Zuba Aurics 
şi profesorul Zuba Dacian In 
Incercarea grea pricinuită. de 
moartea prematură a soţului fi 
respectiv tatălui, Zuba Gheorghe, 
după o scurtA şi grea suferinţA. 
Colegii de la Liceul TeoreUc -
Curtld. (3231502) 

Mulţumesc tuturor 
care mi-au lmpărt4flt lmanaa 
durere prlclnultl da 111011rtea 
fiului dreg 

IOVUfA DOIUIGIL 
plecat prematur dl~tre noi, 

In special doamnelOr dr. MICU 
fi COZMA. Mama ve,ntc 
llată. EXPERŢI CONTABILI 1,1 

oferi serviciile pentru evldenţil 
contabilA. Telefon 285508. 

FIRMĂ GERMANĂ vi oferi 
cill4torll rapide In GERMANIA, 
cu mlcrobuze. Informaţii te.._ 
fon 281498. 35338 

. Pierdut carnet sănătate nr. 
0060295 pe numele BrAiţl 
lasmina. eliberat de Dispensarul Mulţumim tuturor celor care 
Medical ·Turnu. li declar nul. au fost a!iturl da noi la marea 
(35462) . durere prlclnultl de de<cM,u.lll 

Pierdut carnet sanatate nr. celui care a Ioel 
DIVERSE 

VÂND .1 ACHIZIŢIONEZ 
MOBILĂ FOLOSITĂ, regim de 
Conalgnaţle. Telefon 094.803. 

1240296 pe numele Brălţil OBJNCEVAGIIBOilOIIII. 
Gabriel, elibera!_ de Dispensarul • Familia lndotlalil. (35607) 
Medical Turnu. li declar nul. ' :=:;;::;:=:=::;:=:;;:::=:;~] 
(35461) . -

ÎNCHIRIERI 
094. (f) . 

închiriez (ofer) apartament şi · Pierdut 1eg111maţ1e de transpoi1! 
casă (ne)mobilat(ă). Telefon eli~-~· de Uni·-""tea , __ _. 

,.DOLLA" vinde en gros· ""'a"' ·~~"' """'~ 
235784, 092 308 400. (35450) · · Vlaicu' pe numele Dumilrescu 

pungi cadou perfumerle cos- Doresc să lnchiriez aparta· Loredana. o declar nulă. (35459) 
metice fi produse Igienice din ment 2 camere, cenllaf. termen Pierdut certifical Trezo191ie A1 · 
gamele: Dulgon, Alpi, Mola, lung, ofer 150 OM. Telefon 
Santex. Telefon 0571284243; 235784, 092_308 400. (35450) , .;.: ,:;\~=~~;=· ~ 

~092=YI~-~:~D~~o:~,=·,~(
3

~:=
2

=
0

~~;:;MA;;:Ş;I;;: '1JI~ rz=: ~~ . (~~~ut ~lti~~e-~t~t'pe 
C LIBRAT 1 ă Gospodarul). Telefon 092.684 ... numele.......,,.~ .............. lă ...... 

de E Hl • 1 ma'in de 643. (35153) '· ··-.., ~...,... -a "" 
dejantat anvelopa auto, la. Iau In chirie apartament 2•3 Universitatea .Aurel Vlalcu". o· 
preţul de 10.000.000 lellbucatl ld t 1 declar nulă. (35480) 
+ TVA. Telefon 247481 aau camere, standard ace en a. Pierdut camet şi legillmaţle de 
247485. (•••17) Telefon 094.384.030. (35152) si d libe d Faculta 

"_ Iau In chirie spaţiu comerdal: u ent e rate e tea 
central. Piaţa Spitalului sau .Aurel Vlaicu" p8 numele Radu 

C.I.A. TĂMAND anunţi llcl- Vlaicu. Telefon 094.364.030. Ramona Jullela. Le declar rUI. 
taţle LUCRĂRIINTREŢlNERE, (35150) . (35474) 1 
25.11.1999, ora 12. Telefon Ofer spre Inchiriere JIP&rta· .--------~--. 

· 111S70. (1011147) meni 3 camere. et. 1, Banu Pierdut facturi 35417330 ti 

CMI MEDICON cu sediul In 
etr. Mlorlţel, bloc 142, ap. 3, 
sollcltă autorizaţie da mediu 
pentru cabinet medical, 
aceeatl adrea4. Eventualele 
contestaţii se pot depune la 
Agenţia de Protaeţla Mediului 
A'rad, Bd. Dragallna, nr. 18. 
(35514) 

PIERDUT CAlNE rasi 
BOXER tlgrat. cu pat4 albi pe . 
piept, In Aradul Nou: OFER 
RECOMPENSĂ! Telefon 
243321;. 248183, 2889'1. 
(35554) 

C ,,zASSPROTEUS" SRL 
cu sediul In Tlm .. oara, Calea 
Şagulul, nr. 38, dore,te auto
rizaţie de mediu pentru activi
tate de comerţ In Arad, Bd. 
Revoluţiei, nr. 26·38. Even· 
tualele contestaţii se pot 
depune la Agentia de Protecţia 
Mediului Arad, Bel. Dragallna, 
IV. 16. (35579). ' 

.,_ : 

Mărăcine. Telefon 220132: -ehltanţi m 11 118 eliberati de 
270623. (35278) READY SRL pentru Corpul 

lnct\irlez apartament 1 Gardienilor Publici • Anld. Le 
camere. parţial mobilat, preţ 80 declar nule. 5524 
OM pe lună. Telefon 277466: 
094. 581.79(), (35370) 

Familie serioasă, dorim si 
lnchiriam apartament 2 camere, 
mobilat, telefon, sateiH, oferim 
100 OM + cheltuieli lntleţlnere. 
Teletoor271324. (35391) 

Ofer spre Inchiriere aparts
ment 2 camera. mobilat, Vlalcu. 
Telefon 288651. (35387) 

Ofer SPte Inchiriere. pe
lung, garsooieri oonfort 1. toate 
facilităţile, Mlcillaca. Tel.efon 
266620. (35242) ~-

Ofer spre Inchiriere garaj core
spunzător şi pentru ARO. zona 
Intim. Telefon 231606. (35456) 

lnchiriez (ofer) garaj autorizat. 

îi' DECESE '-U' 

Cu adinci cluNN anunţ1m 
btcetarea din Ylaţil a acurnpel 
IIOIIIItrebunlcL 

TOKAT 1'l!ldZ, 
In vlret4 da 77 ani. Jnmot. 

. mlntarea va awa loc azi, ore 
13, In_ cimitirul din Chl,lnau 
Crlf (Pidurenl). Familiile fndo. 
llate: Gabor, Petrlla Ioan fi 
Patrlla Gabriel. · 

i' SERVICII FUNERARE i' 

NON STOP 
110-SM COMPANY 

. In cartier Alia: preţ convenabn . 
Telefon 092.626.184. (35431) 

Închiriez termen lung. aparta- . 
rnilnt 2 camere. lnfomiaţii telefon 
2227 45 (35427) fimui producil~re l.h: t.k:rW, ""· 

• seara. M. Emin~scu nr. 4 (~uvi ClllC'•a 
lnchiriez apartament .2· MlJRF.SlJL).. tel~roa ltl9l9, 

camere. proaspăt zugrăvit - . 094...~7:h5,tW4~...:~711 . 
.VIaicu. 70 OM +cheltuieli, nemo- · . TOT!il. i~TR-t '~SINGUR I,OC, 
~.... LA PRET DE PRODPC,\ TOR, 
"""'· Telefon 240642. (35430) CALIT ~TE 1; J>PI!RATIVITA TE 

OCCI!> •. NTALA• . 
SCCA .FIGARO" Arad; ..... .....,.,.,_...,_ 

1 ă bl -IÎa'Îe: 400-1.600.l0JW nchlrlaz spaţii parter oc • .,., lux 

338 Mlcălaca, 184 mp '1 bloc -ionj<ri<-!611-W'oi 
X34 Vlalcu, 100 rnp. Informaţii ·'""'-·oicriud<. · 
telefon 254287, orele 8·13. m-.:RTk - .. lwj<rie,.._. 

nchiriez garsonlelii oonlbtt l, 
Confecţii; mobllatl, T.elefon 
267320. (35490) 

•, 
'··-

"'-~ . 

'7liLIIOO ,.. 
Tnaapart 1• Ara• GRATUIT. 

S..W.prucloalturi ................ 
~-lilalplitNO&i 1 n:ţ(e) 

-~ ' . 

'ÎÎ' COMEMORĂRI 'ÎÎ' 

· Aatlzl, se lmplln&fle un an 
de la deceaul celui ... ' foet 

lot. tati, frate '' unchi, 
NELU GII&JEU. · 

Parastasul va avea loc 
· slmblt4, 20 noiembrie, ora 

12.30 la Catedrala Ortodod. 
(35620) 

Pios omagiu, duloase 
amintiri 91-un dor nasUna la 
Tmpllnlrea a 4 ani da la tre
cerea 'kl wtnlcle a oelul.- a 
feei 
~ ........... 

Dumnezeu d-1 Ierte fi al-I 
odihnească In pacei $oţla. 
(35302) 

. Aatill cind ., 11 trebuit ..., 
spunem .La mulţi ani", la 
Tmpllnlrea celor 10 de ani, 
IICUIIIPul noetru 

1 .JOIUIMIRCBA .··. . . 

1 
tţl aducem la mormantul 

tiu, fiorle trls""tl' fi ale durerii 
91 rugAm pe bunul 0\tlnnuau 
el te odlhneascli In pacei In 
veci nemlngAiaţl: Dolnlţa, 
Laurenţiu, Ram- ti Sofia. 
(35512) 

. ._-

acea care ne-a fost aoţle, 
maml, bunici, străbunici, 
sori, c~natl, mltutl, pe 
care nu o putem uita. 
Dum-u el o odlll-cll 
'So\UIIonel. (35511) 

·, 
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ORGANIZEAZĂ 
CONCURS DE ADMITERE 
la următoarele forme dJ~ invăţiimânt superior 

FACULTATEA DE DREPT 
Organizează examenul de admitere pe baza a doui 

proba fi anume: • 
un test grilă de cunottlnţ! ge'!~rale din latorta Romllnlal 

şi limba română (gramatică): 
• un test de inteligenţă · -
Forma de învăţământ: F. F. 
Durata de fCOiarizare: 5 ani • 

-· • ,_,. ·,,;,. .,.._ - . , •' .y._, 

COLEGIUL UNIVERSITAR 
· DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Organizează examenul de admitere pe baza a douA 

proba fi anume: · 
• un test grilă da cunottlnţa generala de psihologia fi 
filosofle; 
• un test de Inteligenţă . . , .· · •· · · 
Durata de fCOiarizara: 3 ani . •• 

COLEGIUL UNIVERSITAR 
. DE MARKETING IN TURISM 
ŞI ACTIVITĂŢI HOTELIERE. 

OrganizeazA examenul de admitere pe baza a doul 
proba: · 
• un test grilă de cunottlnţa ganenlka da matamatlcă (alge
bră fi analiză matematică) fi optional economie politici 
sau geografie . . · · ' 
• un test de Inteligenţi • 
Durata de fCOiarizara: 3 ani 

COLEGIUL UNIVERSITAR. 
DE FINANTE-CONTABILJTATE . 

f -

ŞI INFORMATICA 
· Examenul constA din două proba: 

• un test' grilă de cunoştinţe generale de matematică (alge
bră fi analiză matematică) fi opţional economie politici 
sau geografie; ·· 
• un test da Inteligenţă ·••'··· ,· 
Durata de şcolarizare: 3 ani 

·-- ~-

INEORMAlJI 
UNIVERSil'ATEA DE VEST .Vaollo Goldlf" Arad· Filiala 
Sebiş, telefon 057-422083; 057-422008; fax: 057-422083 _ ._ ... 
Adresă: Sobi,, Bd. Victorloi nr. 10 .. · 
PE PERIOADA EXAMENELOR SI! ASIGURĂ caunt la HOI81ul 
Studenţesc Sebif, Bd. Victoriei nr. 12. . · 
MASA se aoigurlla Cantina siiJclenle..al ·• penaiune, .., Ici. 
Victoriei nr. 4 

SC •• BEN DEA~~ SRl . ' ' ·-·-

'.VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
B-dul Revoluţl~ nr. 2&.38, telafon 231.813 · 

Uvlu Rebreanu nr. ea, telefon 250.905 

LA CELE !"'Al MICI PR,EŢURI 
... ·. j .... 

• GRESIE cal. 1 • 96.000 loUmp ... 
• EAl ANŢ Ă. • 78.000 • 93.000 lti/mp • .. .· ... : 

=~~J~~~U~ITa=.':.~lult .. "~''&>i--ti•~,"; . 

: .:,~L~~~d~.g~t.~~~N~JAIE . 
• ROBINET! şi FITINGURI' CĂZI BAIE fi ACCESORII ... • .... 
• OBIECTE SANITARE fl ACCESORII • . . .. . . 
• ŢEAVĂ POUETILENĂ CU ACCEIIORII - .... . ··, -. .... . · 
• ŢEAVĂ ZINC i NEAGRĂ .. ' . · 
• PROEILE ~ATE • TASLĂZIHCATĂ, d..,opall fiRtall 
•cARBIDPROGRAM ZILNIC 9,00-17,00 
. '"' SÂMBĂT~ 9,00-13,00 

(522A1111) 

Conectează:..te aţ;um .. 

SIEMENS C1 O ll9$'' 
ERICSSON A1018&< 59$ .. 
NOKIA61SO· 239$-

eone(:tareGRĂTutTA. .. · , 
. • + 2 LUNI · . 

ABONAMENT GRATUIT. 

NOI DĂM TONUL COMUNICAŢIILOfU ' 

ilfoton România {'tit~!.*!~ '\ 
Lucian Blaga 2-4 : ~ CONN•X 
tei.:057/281800 ·--""'"'"'" 
......."cu~ .. CONMilflltlt..,_....,..,.......,...: ....,....,a-..TM: 

... "" ...... ~·- .. - ...... 2 ..... -x_ 
'~ ' . 

--.··:, 

-~ -'• --~ .. 

PVBUCJTAT.E 

sioier 
>Consum o, 11/oră pt 1000W 
> Nv are .nevoie de c~tajlzator 
>Caldura economica cand şi 

unde dorjţl • 
>Siguranta maxima • 
> Apiindete electronica 

Prezentarea;şi modul 
. de funcţiOnare 

ln fiecare zi fntre orele 8-17 

S.C.lORETO 
COMPANYSRl 

. ---, 

. Angajează 
~ MAŞINISTE 

CUSUT maşină şi subţia~ 
profil incălţămint&, manual, 

ştanţatori ' • 

~MECANIC 'i 
ELECTRIC lAN 
Experienţă in domeniu 

constituie avantaj 

Salariu SIGUR 
fi AVANTAJOS. · 

TELEFON: 251682; 
092-973109; 092-936320 
sau la sediul societăţii 
din str. campullslaz. 

ARCOMMAT: 
' GRUPS.A. _i 

'. 

VINDE EN-GROSS 
ORNAMENTE PT. 

POMUL DE 
/:""-.-.. 

"" CRACIUN·-
-Globuri sferice~i ovale cu 
diametru! de 45: 60: 70; 80mm · .. , 

1 
-Globuri figurinll(con gh1nda · 

· · ciupercuţă. ursuleţi. vulpi\!i: • 
. spirală) . .JJ.. . 
r ::~~~SELE O~~RI~T 

' 1 

Miercuri, 17 noiembrie 1999 

anunţă organizarea următoarelor cursuri 

• Strategii da negociere fi derulare a cOntractelor da 
comerţ lntamaţlonal; 

• Contabilitate; 

• Iniţiere da utilizarea calculatoar,alor _!Windows, Word); 

• Umbl străina (engleză, Italieni, franceză); 
' • Operatori camate de munci. _ . . ':'.\i·• 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA SEDIUL CCIA ARAD, 
· str. Clofca nr. 5, camera 31, elajul 2, . 

tel.: 25.22.50 sau 25.30.00 · ·: .... 
ic.211) · 

SC TRICORP SRL 
V ÂNZĂRI EN GROS 

Arad, Sjr. Andrei Şaguna, nr. 81-85 (Tehnomstllllca),_,_. 
TELEFON; 281453 

COMERCIALIZEAZĂ IN SISTEM EN GROS; 
ADAOS O (PREŢ DE PRQDUCĂTOR) produse fabricate 

de: ARBEMA, INDAGRARA. ACLPROD, BARATCA. KANDIA 
·Timişoara,(. DROPSURI. CIOCOLATĂ. SALOANE). 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI 
.. peste 200 de produse 

alimentare din depozit: • ULEI HOREA. OŢET. PIPER 
• OREZ. CAFEA. ZAHĂR. EUGENIA. NAPOLITANE 
• BISCUIŢI (un bogat sortiment de dulciuri şi sucuri • CON

SERVE PEŞTE, PORC. VITĂ fi o gamA largă de pateuri (Cehia). 
· Toale acesta produse se găsesc In vânzare cu amănuntul 
la chioşcul nr. 5 din Piaţa Catedralei. <•

1146861 

S.C ..... ALDOR"" 
. SRLARAD :t 

.TELEFON 
057-246727 ..._ ___ _r 

DISTRIBUITOR DE FOLU 
ŞI AMBALAJE DIN POLIETILENĂ 

VInde la sediul aiiu din Arad, 
· AUREL VLAICU COMPLEX ŞEGA . . . 

';- ~, 

..... 

• folie liţlma 4,20, gr~~alme 0,111 , ,. , : '-\;;-;,;... · c 

1 kg • 20690'1el + TVA · . ·w 

• folie tratată U.V. garantatA 2 anl, llţlme 4,20 groşn~.1 
1 kg • 22.954 lai + TV A . .~;. . .-.."'oi' , . _ 
• folie lăţime 11,20, grQahne 0,1 _. · · ·· 1 ~.-i!k !.1 

;: _ .-. ·-; ·'-'- -' ... 
1 kg21.1151ai+TVA .. ,. ;,. ,· 

Centrul-Comercial 
Rusco .. Hala ,.U", 

intre orele 12,00-17,00. 
METALIZATE, DECDRATE ŞI • folie lăţime 5,20, grosime 0,12 

(4808552) 

·. 

, NE DECORAT~ , . • . '.- . 1 kg20197 .lei+ TVA . ._ __ ;.._.:..;.. _ __, . .. ··~f·~'-. _,_._.;.._.;.... ___________ .... 

SC IZOLTA~SRL 

• CIMENT la comandă 
. '' .~ "";" 

38.000 lal/aac ~: .. . ., "-· ' 
. ··,.: , .. 

La cantităţi mal mari de 5 t se asigură · · 
· -· · · · ·.· transport gratuit in otat 

• B.C.A. la comandă · .-

- . ' - . 

800.000 lei/DIC .. ~ , .. 
,_"_. 

• Materiale construcţii 
• Plasă garţl . :" )'\ :~ .. . :."_;,_, , 
• Plasl rabltz 

.:..:..·:. 

• Plici azboefment Import UCRAINA • preţ 57500 leUbuc. 
•eule . ...- , · 

... ,:-
• Vopsele fi altele 

·'' 
• Antlgel concentrat.- 21.000 lel/kg ..-

f.,_·-. 

·-- --··' --; . ' ' 

· ' Depozit Cocor/lor nr. 4 telefon 273706 
Depozit Eftlmle Murgu f.n. telefon 256589 
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