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Convleţulraa pafnlcl a romAnilor cu celelalte 
minorităţi nu se poate faca prin redeschiderea rlnilor 
Istoriei, pentru că ele incă slngereazl. Este drept că faţl 
de orgoHIIe nemeflmll maghiara, ala extremlttllor fi 
xenofobilor unguri, Ungaria redusA prin Tratatul de la 
Trlanon din Iunie 1920 nu putea 116 le satisfacă pretenţiile 
.,Istorica". De fapt, chiar in acele condiţii, etnicii maghiari 
din Ungaria reprezentau circa 7 milioane, in timp ce 
minorităţile erau in numAr de peste 2,5 milioane. RomAnii · 
au rAmas in Interiorul graniţelor Ungariei, Inclusiv la 
Budapesta, cu o majoritate deloc neglijabili, care dupA 
racanslimlntele vremii, coroborind numărul romAnilor cu 
al .,ungurilor ortodoc,l" vom observa el erau cel puţin 
250.000 de suflete fi maximum 400.000. 

Şi atunci, logic, te intrebi unde este nedreptatea 
făcută Ungariei? Nostalgiile 'IOVInilor unguri nu pot fi 

.luate iri considerare. Este însă Interesant c6 in toată Isto
ria modernă fi contemporanA acetti nostalgici, fie că au 
fost mlnittri unguri pe timpul duallsmulul, ca Aponny 
sau Tlsza lstvan, fie că au fost demnitari al lui Horthy, ca 
Teleky, fie că au fost bOifevlctl lui Bela Ku,n, sau al lui 
Rakoczl ti Kădăr Jănos, au manifestat acelafl Ideal: 
recuperarea Transilvaniei ca teritoriu maghiar. Inclusiv Tn 
1989 au incercat să deturneze mersul revoluţiei prin 
incercarea de rupere a Transilvaniei de restul ţării, prin 
tot felul de manevra de culise, ca Proclamaţie de la 
Tlmifoara, folosirea agenţilor unguri ti a celor recrutaţi 
dintre transfugi pentru lntoxlcarea populaţiei, pro
movarea in forţă a evenimentelor din martie, de la TArgu 
Murat etc. ln prezent, folosind căi fi subtilităţi diploma
tice, folosind agentura din RomAnia • UDMR • guvernul 
maghiar este in stare sA tantajeze pe actualii guvernanţi 
romAni, care cedeazA in faţa evidenţelor contemporane ti 
se lasA antrenaţi in redeschiderea conflictelor Istorice, 
pe care guvernul maghiar fi UDMR au tot Interesul să le 
promoveze, pentru incitarea populaţiei rornlnetti, avind 
astfel posibilitatea si se plingA la organele europene. 

Pe scena arădeană: 

A V·A EDITIE A 
FESTIVALULUI DE 
TEATRU CLASIC 
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STATUILE NE POT 
INCENDIA, NE POT UNI?! 

Acum 1011 ani, 'In ArM, 'In 
1810, • fost inii!M un monc.

llilntflut 1n ~· arlda
nilor, 1n apeclat a maghiMIIor 
........... sub felurile clenun*l 
precum .Ungaria Mllenerl", 
Monumentul Celor 13 gene..._AU .Statuile LINitlţlf'. 
Al:est~-llc 

bronza fost rodul unei politici 
oficiale dusi de statul. 
maghi•, menlti a anlvarsa 
.Mileniul". adiel impllnlrell a 
1000 de ani da la venirea 
maghiarilor · Tn Clmpla 
Panoniel ~1896). 

maghiara locul fi rolul unei 
......... c~lrllpolllca. 

Ca fcrncţle • 1ncpllnl .-t 
~ atunci fiiii villar, 
monumant de o lncontesta
blll valoare artlstlcl? El a 
exprimat fi exprimi ....... 
.. slava adusi prin figurile u-
1111111 'In bronz ... celor 13 ... 
nerall tutunw eroilor naţiunii 
maghiara, cara s-au jertfit 
panlru lncplinlrea ldallnlnl de 
IIMitaola, cara la 11148-1849 a 
IMI!, 1n _,.al, .. 'ill!tl! ,.~ 
nfacerli Ungariei 11.-i prin 

--Transilvanlai la
tul maghiar. Tntru numele 

-.;vis .. trllt" MI luptat 
magtclarllla 11148-1841, claei" 
cel 13 generalllnsaipţlo.Miţl 
pe monumt1ntul ridicat Tn 

ANII.Indnbltaobl, -
meni exprimi un dublu llmblj..__,.. ... t ,,, 

Este semnificativă, in acest sens, atitudinea lui 
Frunda, care consideri motivati aprecierea Consiliului 
Europei care face din PUNR, PRM, PSM '' alte partide, 
forţe extnsmlste, xenofobe, Iar "Vatra Românească" este 
considerati .. braţul inarmat" al PUNR. Acest Individ pe
riculos, alunecos fi .'lmecher, Frunda, cunoa,te bine 
realităţile romAnattl fi ar fi putut si se abţlnl de la 
asemenea aprecieri, care sunt rezultatul propagandei 
UDMR fi a guvernului extnsmist maghiar. Tn acela'll timp 
ar fi trebuit sA ia atitudine toate forţele politica romlnafti 
impotriva acestei cataloglrl, cum el Tn RomAnia ar fi 1 .., .., 1 
leagAnul pertldelor axtnsmiste, xenofobe fi tovlne. SANATATE 

""'"'""-====-...;,;(Conllnu-.;,;,;;;;;;;;;D~-~;;,;;pag.;;;;;,;;sl'=:/1• . p l! J 

Da ce a fost rldlcet aMt 
monLI'nillitln Natn PWclru oi 

dl numell ArllciWul - laglt 
momentul infringeri! ,..... 
voluţlel maghiare, respectiv 
capltulana annatelor me
ghiara la Şlrla, la 13 august 
1849. Pentru că la Arad au 
fost uclfi, la 11 octombrie 
1849, cel 13 generell al 
lmilllal maglclare. ....... oi 

ladul, dupA ,...., a - " 
.... Tnc11n - 1 17 "" lilljlunll 

maghlarilol' fi intr-altfel 
iGi .. Aw. 

UN ALPINIST 
PENTRU 

STEAGUL DE 
V 

PE PRIMARIE 
Pllrtk:lpanţli III mltlngul da !llmlnltl c1n 

fala PrimAriei IHIU intrebat, ~(CII 
IA nu zicem revoltaţi) ce .. llitimplat Ql 

steagul tricolor ce flutura deasupra 

PrimAriei oraşului. laii fi explk:llţia pe 
eera o dl dl. Valentin NH11iţ prlmarvl 

Aradului. 
.steag!ll a clzut fllndcl a ruginit 

sistemul care-I susţiMB. A fost chemlrt 

u,n alpinist profesionist (operaţlunH 

fiind foarte riscanti) cara va rapune 

· · steagul la locul lui. ŞI -••ta, cit mai 
curind posibil. • 

·• 

Ieri. in premiera la Pâncota 

TITEIUL A ÎNCEPUT SĂ ERUPĂ ' ' . fn unn1 cu dteft luni 12 NnccM a -pt. La - Pndlc ...,. o IMI puri. 
de zile, GT1 OI S. A. a _,_ 1,00, ţlţelul a Inceput si 8nlul de la - a tnc.pul 
cesloMt c:b'CII as kilometri lai c1n p1m1nt 1n mod ne- erupţia u ani la o 
pltraţl de hlnn. ln uel bnl, cu un debit de • de edlnclme llln 5S2 fi SIS 
perimetru, confonn ana- •rnn s mlniiiL deiMIII. • ' 
llzelor • est1me a fi un_,_ lna. Teodor Voftlnuu, Plnl la ....-1 •ului. 
sislllnt liclmlnt de~· prlfllllce.ll COftil*ilel GT1 GTI OII lnhlnţlonuri si 

11111 el ieri, dupllunl de OII, na-a declaret: .Eshl punl t• fuRcţitiM Inel 7 
cercetirl '11 teste ele JKO- vorbe ele ţlţel UfOJ, un ..,..., 
ducţle, Sonda Sorina-Catlţa J:lclmlnt foHte valoroa. CI. C. 

• MOBILIER MOQEIJN 
LA COMANDĂ 

• AMENAJĂRI SPA'J11 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
.CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. ~;ULUI NR. 74 
TEL: /2248811 

082/177861 

PRETURI DECENTE 
.. t.mpUirte din 

ALUMINIU 

Vii
.~ ...... dn lqlalt 

'ţ'~~'1~11iiiqMI 
·-~jiU&Ia 
-:~-....."S.O*-.Nr.X 

Uf1 ŞI FEIES 1 RE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAIIIIWAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 
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La cules de vie, in podgorie 

• Astâz1, Soarele răsare 
la ora 7 şi 17 minute ~~ 
apune la ora 18 şi 50 de 
minute. 

• Au trecu1 278 de zile 
din acest an. Au mai rămas 
87 de zile pănă In 20001 

• Praznicul zilei: 
Biserica ortodoxi: Sfantul 
Mucenic Haritina şi 
Memelta; Biserica 
romano-catolică: Placid fi 
î~soţitorii: Biserica greco
catolică: Sfântul Mucenic 
Haritina (+304). 

raveni·r 
~ 

La Arad: Vintilă Eduard 
Florin, Parsoan Maria Garofita, 
Covaci Lidia Patricia, Vaştag 
Iosif, Gabor Matei, Demian 
Pavel, Varavei Daniel Nicolae, 
Musca Alexandra, Adam 
Claudiu Mihai, Sărb Corneliu 
caleb. Don Darius Florin. 

La lneu: Moise Vlad. 
La Upova: Laslo Alexandru 

Virgil, Bech"'i Petrică Dumitru, 
Ardelean Dora RodiCa. 
La~: Petrica Sara. 

• PIETE. 'l'lRIURI 
AstăZI este zi de plată la 

Sebiş. Almaş, Apateu, Serlm.c, 
Sântana, Şilindia, Vârfurile. 
Tărguri săptămănale se 
desfăsoară astăzi la Chisinau 
Criş, Ălmaş. Şilindia şi vaitunte 
(sat Avram Iancu- Tăcăşele). 

Mâine, miercuri, va fi zi de 
piaţă la Păncota, Beliu, Buteni, 
Şiclău, 1\Aacea, Vânători, 
Pecica, Şiria şi zi de tărg la 
Behu si Bu1eni. 
• ra•IIACIA • SEBVICJ'I 

in noaptea de marţi spre 
miercuri este serviciu, cu pro
gram non-stop, farmacia 
.Genţiana", Aleea Muncii, bl. 
5, telefon 288m. 

Fanmacia .Crai NoU Alfa", 
sttuată la parterul blocului 68, 
cartierul Alfa. telefon 277644 si 
"Noua Farmacie". strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 

A PLECAT 
DINTRE NOI 
~ Dehelean Saveta 

11-(1819),; 

ŞIR IA 
Sămbiltă, 2 octombrie, In 

cadrul .lntalnirii cu fiii satului", la 
Şl<ia a avut loc o slujbă de sftn~re 
a şcolii generale din localitate, 
care va purta de acum inainte 
numele .Ioan Slavicr, precum Şi 
a muzeului din Şiria, cu sectiile 
.Ioan Slavici" şi .Emil Monţia·, 
care a fost redeschis pentru pu
blic. 

Au fost prezenţi episcopul 
Timotei Seviciu, prefectul 
Gheorghe Neamţiu şi deputatul 
Ioan Ra~u. care au asistat la Sim
pozionul .. Copilăria si anii de 
şcoală ai lui Ioan Slavid", precum 
şi la confemea diplomei de 
cetăţean de onoare al Şiriei dom
nilor Hui Ioan, Moidovan Mircea, 
Voştinar Teodor Ioan, Chiriliuc 
Ioan si Lăzărescu Ioan. 

o'uminică, Intre orele 16-19, 
pe un soare cald de. toamnă, In 

lTJtl~)ll~il 
Vremea va deveni insta· 

bilă şi se va riăci faţă de ziua 
precedentă. Cerul va fi mai 
mult noros '' local se vor 
semnala ploi, care vor avea şi 
caracter de aversă, Insolite 
de descărcări electrice'~~ 
de intensificări temporare 

948, sunt de serviciu cu pro
gram non-stop. 

• CONSUL'fATU SI 
'fRATAMEN'I"E CU 

PROGRAM NON·S'I'OP 
Cabinetul .Apollonia", situat 

la parterul blocului din spatele 
Casei Albe (zona Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 
1, tel. 251225, efectuează 
tratamente injectabile (intra
muscular şi intravenos), 
aerosoli, E.K.G., ecografie fi 
analize laborator. 

• CABINI'I' 
1'1'8MATOL881C 

Cabinet stomatologic pri
vat, Bd. Revol~ei nr. 62 (viZa
vi de Biserica Roşie), telefon 
256865, deschis zilnic intre 
orele 8,00-12,00 si 14,00-
20,00, iar samtlătă ~ durninic:a 
inlre orele 9,00-21 ,00. 

APGMn'D 
Citirea apometrelor la 

abonaţi. Perioada 1·8 
octombrie 1999 

Cireşoaiei, Moldovei, 
Bucovinei, L. Li~, Poetului, 
Corbului, Jiului, Sz. Arpad, 
Cosminului, Câmpurilor, 
Greerilor, Sp. Preda, Radu 

ALO, AMBULANTA 
' in 'cursul Zilei de ieri, ambu- vârstă de 79 de ani, care a fi!aA 

lanţa a fast solicitată pentru hipertensiune. Pacientului i s-a 
cazuri ~ite. am ar 1 cotici domacor~-.asiste,nţă medicală la 
sau spasmofifie. Singurul caz ~ 
mai grav a fost al lui C.L., In ff. B. 
---~ --':~----v""'," ,;.,o•~;;;:.-";",,,k~ 0 ,--.<,.,;,-,_,.;w .. ,,,',;_A''• - .... -,,,,,,, __ ,,..,,"' r-~"-:~~ 

t ADEVARUL" YA ASCULTA 
- y~::. <A~t":':;;:,, ;.~•A'~ :r:~- .~tr!tl~t-~''o,q< __ '"' -i: ;•·_,.- ... ·• -o• ~ ;~"',,A 

L.a telefonul dimineţii, 280944, intre orele 9,00-12;00 
OI. 1.C .. cln Alad, ~ ~ 1 ift, in ciuda lapttU al nu 1 ~ 

l'll!fT1Uitltrm faţă de faplul că, la 1 sesc niciodată. , 
blocurne cu zece etaje, locatarii 

1 
de la parter şi etajul unu sunt Rvcl~ de servlda, 
obligaţi să ptaleas<:ă taxe pentru - ff. B. 

ţa telefonul după-amiezii, 280003, intre orele 15-18 

•• : l t •F-•r · fiE 
Se oferă recompensă pentrU Un grup de .lucrător• de la 

· orice fet de informaţie in k3gătură 1 intreprinderea .u~ertatea ~ ne 
cu acdden1ul de circulatie din 
seara zilei de 7 septembrie 1999. • semnalează că pasaruo .clintre 
~- 21 .30, in care a fost implicat Gara Aradul Nou ~i cattierur 
un m1crobus NISSAN-YANET:-1 ~IColaul Mic este un~ 

· albastru metanzat, cu număr de 1 focar de infectie. Ei soliCita ea ceo 
Bulgaria. Accidentul s-a petrecut responsabili, să se awpe de 
la 8 km de Arad pe şoseaua ariţ · 
Arad-T""'i'ira. Cei care pot să - """'tt:- cler servl•'-
dea relaţii sunt rugaţj s4 sune ta ~ 
094518215. s. fiMBIW$ 

1 

- I999 
curtea castelUlui din Şlrla, a avut 
loc un spectacol de muzică 
populară, dansuri, fanfară- dirijor 
Frunzău Petru. Au căntat soliştii 
Mihaela Varna, Maria Rasca, 
Lenuţa Moldovan, Ursulescu 
Petrişor, Nelu Ardelean, Lenuţa 
Petrică ~~ Livia Manea Cora. 

Toţi spectatorii şi participanţii 
la spectacol au avut ocazia să 
consume struguri, must, vin 'i 
mititei, oferite graturt de Asocia~ 
agricolă Siria si Statiunea de· 
cercetare viticola Minis, datorită 
organizatorilor Gurban Ioan 
Dorin şi Cretu los~. respectiv pri
marul ŞI v1cepnmarul din Ş1ria, 
sponsori tiind Cons~iul Judetean 
Arad, Consiliul Local Siria, 
Inspectoratul pentru cultură al 
judetului Arad si Căminul Cultural 
Şiria: ' 

I'IIRtEA SORIN 

ale vântului din N-V. Izolat, 
in zona de munte, canti
tatea de apă poate depă~i 
20-25 IIm. p. 

T emperaturi maxime: 19 
la 23'C; Temperaturi minime: 
91a11'C. 
~rolog de- serviciu, 

EUGENIA RUS 

N~ru. N. Golscu, Ursului, Tr. 
Andreica, Plopilor, Gh. Dima, 
Curcubeului, Grivitei cu sot, 
I.P. Pincio, Arh. Tabacovici, 
Amurgului, Maramureş, 
Bucegi, C. Brancoveanu, 
Brăncoveanu colţ cu Ural, 
Călăraşilor, V_ Conta, 
Obedenaru, se<)alei, C-lea 
Timişorii, P-ţa Eroilor, Berzei, 
S. Secula, C-lea Timisorii, 
Orşovei, Muncii, SemeniCului, 
C-lea Timişorii, Stan Dragu, 
Ogorului, 1. Fătu, Pascani; 
Bobocilor, Nucului, CoaSe;, P. 
Ra~eş, Frumoasa, St. Zarle, 
Vişinului, Gaiu. ' Cehov, 
Pescarilor. Margaretelor, S. 
Bărnutiu, P-ta MICă Răchitei, 
Marinarilor. ·Gh. D~a cu 
Gh, Doja fără sot, 
VIctoriei, O. Băncilil, 
tacus, 1. Mmea, Cordriei, V. 
Pârcu, D·ensuseanu, V. 
Bogrea, Memorandului, Bana
tului, Nufăr, Cămpeni, Lăcri
mioarelor, Sânzienelor, Bum
bacului, C. Porumbescu, 
Platinului, T. Vodă, V. Hugo, 
Toamnei, Fulgerului, Dorului, 
C-lea A: Vlaicu, Foişor, 
Frazlior, Dâmbov~ei, Lupeni, 
Slatinei, Predeal, FtUturffor. 

dct~ 
"·~.AURELDAJUE.·· 

. -secretar de redaefle· 
:_..... Ade'e <-, ·-,'·~ • 
-- lroJDO:râc.._u,. 

Aclriaaa lgalf• 
--~ Ioan Leac, 

t a.-_,.,,_ VId-
;.··'- tela118redact.a.te:..-· 

" cempurerizat!L 
--....Antiii; 
1oaaaFrăţilă. 
. Doina JIU'Că, 

· Aueiea TeleiaA. · 
-- corectură. ' 

HeaesceP 
Marţi, S octombrie 
"., ....J\IBERBECUL (21 .03· 
~~ 20.04). lnftuenţele cos-

_, J1 mice nefaste fi pot afec
.... •ta pe unii dintre nativil 
zodiei, slăbindu-le capacitatea de 
concentrare şi reducăndu-le ran
damentul. Marea majoritate însă 
va beneficia de condiţii optime de 
allrmare Şi zeiţa Fortuna le va ft 
alături 

20.05). Dati dovadă de 
TAURUL (21.04-n 

o mare eficientă în 
activltătile pe care le 
desfăşuraţi şi recompensele 
materiale nu vor lntarzia să 
apar<l 
....,GEMENII (21.05-20.06). 
~ ~ • Există unele chestiuni la 
• •l 1care, numai când vă 

găndiţi, vă dispare brusc 
entuziasmul; din păcate, ele nu 
se vor rezolva de la sine. 
Rezolvănd<He scă~ de o grijă. 
Amânându-le in conUnuare, 
nscati să vă complicati situatia 
RACUL (21.06-22.07).w 
Străduiţi-vă să vă repri-~ ~ 
maţi tendinţele de a'('.,.f 
acţiona negăndit şi ' 
superficial, altfel aveti toate 
şansele să ajungeţi' Intr-o 
ipostaZă nedor11ă. 
LEUL (23.07·22.081. 
Deocamdată nu dispuneţi de 

,., 

r ~resursele necesal8 pen. 
((\ ~tru a ataca poziţii frun-
1 \.JII taşe, aşa că va trebui s4 

vă mulţumiţi cu locul pe 
care n ocup~ acum. lf] 
FECIOARA (23.08-
22.09). Se anunţă o zi ..,_ ' 
din cale afară de stre· 

MOCHETA 
Arad. Piata Gării · 

. Telefon 235221 

Vinda şi_ 
monteaza 
mochetă 
la preţuri · 

ca o reducere da ao-2cr1. 
sală, cu pericole ce vă păndesc 
la fiecare pas. Orice mişcare 
greşită vă poate costa enonn. 

BALANŢA (23.09· 
22.10). Evitaţi agresi
vităţile verbale In relaţi
ile cu colegii de serviciu, 

pentru a nu tenslona atmosfera. 
SCORPIONUL (23.10-fj 
21.11). VIBţa dvs. este 
foarte trepidantă in 
această zi si nu vă 
puteti plictisi nid un moment 

Innebunit de gelozie 
'v;-;,-_,,_~-~-.J><·~;· .-'r\" .. -,. ?~ -; .• -- ---::;qy;--~~-,-:,~:0~9?<.:_: _- .. -w,- ., .. · )~~-,~-,--~~--~'-"'" 

iiOH TA HAR Sl·fi DAT FOC~ 
L. ""• • '"'-· .. -"> .• ~ • .-•• "'-'·-:--.- , • •--~> .. • _,.,,,,~.~---·"'"""'~ .-•.<,'•:' . .''-:iWJ-~'(;.,. ,.,_.., _ __..,.~ 

Mari' Gheorghe Daniel, amenintat că se sinucide. 
26 de ani, din Şiria, a recurs, Vecinii au reusit să-I calmeze. 
In noaptea de 1 octombrie, la Nu In să pentru prea mult 
un gest extrem: ş~a dat foc. timp. După circa jumătate de 

. Mariş lucra ca zilier, pe la oră, Maris s-a intors cu o sti
cme apuca, nu avea clă de benzină, pe care a tur

. antecedente penale, dar avea nat-o pe el şi şi-a dat foc. 
un mare necaz ... Sca Focul a fost stins de Ioan 
despărţit de soţia sa. Sătulă Şiclovan cu ajutorul unei 
de beţiile şi comportamentul pături, iar Mariş Gheorghe 
cam agresiv al soţului, aceas- Daniel a ajuns la Spitalul 
ta 1-a părăsit. Maris nu s-a Judetean Arad cu arsuri· de 
putut In să împăca cu situatia. gradul III-IV_ · 
Ros de gelozie': in noaptea Din câte am reusit Sil 
a,mintită, sub influenţa aflăm, Maris nu se afla la 
alcoolului, acesta s-a dus la prima tentativă de sinucidere. 
locuinţa fostei soţii unde a D. L 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Matrix (SUA) 9,30; 

11,45; 14; 16,30; 19 
Mure,ul: lnvingătorii 

(SUA) 10; 12; 14: 16: 18 
Arta: Mary cea cu vino'n, -

ţ;0a (SUA} 15; 17; 19 

Sala mică: La hotarul din· 

tre viaţă şi moarla (SUA) 15; 

18 

ProgresUl·: Betman •i 

Robin (SUA) 18. 

~A~tJ~;m· 
:'LINIA VIETir 0

a • 
!Vă aseultă, vă îaţelepl 

O& - 14214 . - - t - i 
intre orele 20,00-08,00 · • P Ya a ută 1 

SAGETATORUL 
(22.11-21.12. ). Membrii 1 familiei dvs. se confrull

l:iiZ tă cu anumite diflcultăti 
Şi fără aportul dvs. nu se vor deS
curca. Deşi sunteţi exterm de 
ocupat, reuşiţi să vă fataţl puţin 
timp pentru a-i ajuta să-şi rezolve 
problemele. 
CAPRICORNULC. .... 
(22.12-19.01), Efortul.-:: ~ 
pe care trebuie să-I 
depu~ pentru a duce '* 
la bun sfărsit sarcinile lncre
dinţate va ti fără lndolală mai 
mare ca de obicei, dar vă simW 
in stare să faceti fată situatiei si 
problemele nu. reuşesc să va 
coplesească. 

, VĂRSĂTORUL (20.01· 
19.02).' Vă descurcaţi 
destul de greu. 
indeosebi Tn prima 

parte a zilei, dar privind in jur, 
puteţi constata că nici alţii nu o 
duc prea grozav. Lucrurile par 
complicate, însă li~ constata că 
obstacolele apărute pot fi 
depăştte cu uşurinţă. 
PEŞTII (20.02-20.0. 3).~ 
Nu se poate spune că ~· 1 
d~ lovitura, dar atace- . 
nle se derulează intr-un 
ritm care vă satisface , iar căşti
gurile, chiar dacă nu sunt mari, 
vă mulţumesc. 

PRECIZARE 
Domnul NICOLAE 

BĂTRÂN are gradul de căpi
tan şi nu de maior, cum gresit 
a apărut in articolul .fn 
căutare de produse falsifi· 
eate", apărut in ziarul ~Iru 
de luni, 4 octombrie, a.c. Mai 
precizăm că In prezent, dan
sul se află la comanda 
biroului de combatere a crimi
nalităţii economica-financiare 
din cadrul Poli~ei municipiului 
Arad. 

APEL UMANITAR 
Oniţă Daniela, de 41 de 

ani, caută un loc de muncă. 
Se pricepe la Ingrijirea 
biltrâniiOr, bolnavilor, copiilor, 
inclusiv la menajul casei. Yn 
schimb, ar dori să i se ofere 
ei si fetitei ei cazare sau 
maSă si' un salariu de 
350.000 'te~ Pe cei interesa~ 
li rugăm sli te adreseze 
redacţiei. 

Batalionul M1xt Româna
Ungar scoate la concurs pos
turi de: 

- militari angajaţi pe baZA 
de contract;' ospătar • 1 (cali
ficare); contabi~- 2. 

Informatii la sediul unltlitll 
mHitare din Cetate. ' 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
.ecorda unnetoarele dobarml 
pentru depozltela la tw~81! 

11una 67o/. 
31unl • 70o/o 
&luni • 72°/o 
91uni - 72°,/c, 
21unl 72°/c 

u cem-et~ dierul.Aui doWd:l. se ooat'! ca:OO.Vza. 
DEI'OZITEU! SUNT ASIGURATE 1 

CIOCI!e n I9C)Im ra:rd -3 saolcr.ml' 
Cu dobanda ·~la j 

22 'o 
.... watll ta • .,...._. din Alad 
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Prentiile de fidelitate ale darului ,,Adevărul" 

Talon de participare pe luna OCTOMBRIE 
\\!! ! !!! 

twu"''"ii pe 1 arul 
.Adevărul" sunt rugati să completeze cu lijere de 
tipar talonul de mai sus, să-I introducă intr-un plic 
şi să-I expedieze. până la data de 15 octombrie 
a.c., pe adresa: Redactia .Adevărul", B-dul 
Revoluţiei nr. 81, cod. 2900, Arad. Cele expediate 
după această datli nu vor partidpa la tragerea la 
sorţi. Pe plic, abonaVi sunt rugaţi să facă menV
unea .Pentru premiile de fidelitate". Taloanele 
primite vor participa luni, 18 octombrie a.c., la 

i vor 
abonaţllor 10 premii de fidelitate in valoare de 
500 mii lei fiecare. Lista abonaţilor câştigători va ft 
publicată in ziarul nostru de marţi, 19 octombrie 
a.c., iar premiile vor ft ridicate joi, 21 octombrie 
a.c., de la sediul redSCVei, pe baza buletinului de 
identitate si a cllitantei-abonament. 

Atenţie: In plic va fi Introdus doar talonul 
de mal sus, chitanţele-abonament rămanand la 

1 nc:~rc:a;~tr~ -. ... c:e»ticlia;~tn 

CREDINTA ŞI ISTORIE 
Pornim de la un fapt 

cotidian. O expoziţie de 
fotografii al cărui obiect 
este arhitectura Aradului. 
Demersul este de viitor, 
deoarece pe lângă timpul 
menţionat, angajează 

prezentul 'i trecutul. lată-ne 
confruntaţi deodată cu cele 
trei timpuri (altele nu mai 
avem). Cei pe care i-am dori 
mai reflexivi, le tratează 
pasager sau festiv. 
Monumentele de arhitectură 
ale ora,ului, cu siguranţă 
sunt înseriate undeva pe un 
tabel, in vreun registru. Pe 
urmă, pace. 

Cât despre credinţă '' 
istorie, înscrise în aceste 
monumente, bine-ar fi să nu 
rămână simple sloganuri 
ocazionale, să nu fie tratate 
astfel de cei care au fost 

-In Piaţa din 
Pâncota 

Piaţa din Pancota ~ cea mai 
mare din vestul tărti. este căutată 
in primul ranct Pentru tranzacţiile 
de animale. Din oferta de sâm· 
bătă, 2 octombrie, spicuim: purcel 
4 săptămâni- 150.000 lei/pere
chea: purcei 8 săptămâni -
250.000 leVperecllea; pord 10.000 
leiikg; viţei 300 kg - 2,5 milioane 
Jet; vad: 9- 10.000 tei/kg; cai 1 an: 
2 milioane, cai 2 ani: 3-4 milioane 
lei, cai 4 ani - 4-5 milioane lei sau 
chiar ... 7 milioane lei. 

După cum ne spunea domnul 
COSMIN BUPTE, administratorul 
pieţii, în fiecare sâmbătă vin 
vânzători dar şi cumpărători din 
judeţul BihOr, 11miş, O~enia şi din 
Republica. Moldova (produse de 
uz electrocasnic). 

Ca o noutate am re~nut faptul 
că recent. in Piaţa din Pânoota a 
fost deschis un birou de. intenn&
dieri auto (lângă seiVidul de con
trol alimente~- S.C. MIRCRIS 
IMPEX SRL - unde se pot solicita 
servicii ca transcrieri, inmabiculări, 
radieri etc . .A.stfel, amatorii de tran
zacţii auto din zonă nu mai sunt 
nevoiţi să bată drumul până .Ja 
Arad pentru o slmptă ... radiere. 

. C. T. 

investiţi si le .admi
nistreze·~. 

Expozliia "Aradul 
Credinţă 'i istorie", de la 
Galeria ,,Forum .. , expoziţie 
al cărei autor este inginerul 
Paul Ionescu este diversă, 
dar 'li u'or incitantă. 

Sunt alei bisericile -·ca
tedrale ,.a., pe care cu toţii 
le 'tim, cetăţile din judeţ, 
monumente, sculpturi, 
primăria t;i alte case demne 
de toată atenţia. Exterioare 
'li interioare. Şi totu,i, o 
expoziţie, cât de diversă, 
poate ea cuprinde totul? 
Mâhne,te sincer absenţa 
...... parandi•l, de pe stra
da Preparandl.,l. De'i 
este cunoscută importanţa 
istorică a Pr•parandi•i., 
marii domni din ora' nu 
mi,că un deget pentru recu
perarea t;i restaurarea el. 
Poate, fiind 'i ea in expo· 
ziţle, ar fi avut ocazia de a 
ie'i din uitare. 

TPatrul vpehJ este. ŞI 
se discută despre el de un 
deceniu. Dar destinul său se 
p;~re că evoluează confuz 111 
"ambiguu .. , din moment ce 
o face ca melcul. 

Şi Turnul d• apă este. 
Dar cum se administrează 
spaţiul ambienlal - cultural 
din jurul acestui edificiu ... 

Cine 'Ilie? 
N-a, spune că spaţiul 

din preajma Sinagogilor 
este mai dereticat. 

In plus de asta, reiese "~' 
din expoziţia de fotografii 
menţionată, suntem singu- . 
rul ora' cu o statuie decapi
tată (după ce, în prealabil, a 
fost desfigurată). Oare de 
cine va fi ţinând statuia 
respectivă? Şi cine cu cine 
ce are lăsând lucrurile ast
fel. Altfel, primăria arată fru
mos. 

Presupunem că, in 
demersul d-sale pe tema 
credinţei 'i 'istoriei la Arad, 
dl. Paul Ionescu ar trebui să 
Insiste cu obiectivul său în 
a inregistra starea actuală a 
arhitecturii arădene, indife
rent pe ce străzi s-ar afla 
marile sau "miclleu monu
mente. 

Poate '11 expoziţia, cu 
meritul său de a trezi între
bări '1 nelini,tl, va trece 
neobservată. 

Important este că ară· 
denii o duc tare bine. Cât 
despre credinţă '' istorie, să 
nu le tulburăm siesta cu ast
fel de cuvinte, bune doar pe 
Ici, pe colo, la o conferinţă 
sau la un toast La ce o asi· 
fel de încercare in cotidian? 

Pmo M. HAŞ 

ABONAMENT 

Prognoze prin· cartierele Aradului: 

ILUMINATUL PUBLIC IN ... 
2000? =ÎNTUNERIC BEZNA? 

... Aşadar, de-acum o sim~m 
cu totii: toamna si-a întins 
impărătia peste tot si toate; in 
ceea ce o priveste 'iarna ar fi 
bine de ... n-ar fi' chiar aşa de 
aproape si de tăinu~oare vizavi 
de surprizele pe care ni le 
pregăteşte până prin 2000; onor 
conducerea ... CONEL - S.C. 

Picătura zilei 

ELECTRICA S.A BUCUREŞTI, 
SUCURSALA de distribuţie a 
energiei electrice Arad (DIREC
TOR) ne-a lămurit cum stăm cu 
INTRERUPERILE NEANUN
TATE în furnizarea energiei 
ălectrice p·e care volens -
nolens trebuie să le inghlţlm 
Indiferent că ni se prăjesc 
televizoarele, mat;lnile de 
spălat, congelatoarele, 
frlglderele '' alte bunuri din 
gospodărie pentru că - daşi n-a 
bătut vântul, n-a căzut strop de 
ploaie, d doar soarele tomnatic 
a strălucit in voie, intreruperile 
s-au petrecut, în 2-3 ore, cu 
zedle, in luna septembrie, iar la 
sucursala amintită nu s-au găsl~ 
încă, oameni competenţi să le 
rezolve. Deh! Domniile lor sunt... 
aerieni cu retelele electrice, iar 
noi - obrazniCii de consumatori 
(buni platnid, căci altfel. .. ) - tre
buie să ducem crucea cOn
sedntelor incompetentei altora! 

Oricum, zilele su'nt tot mai 
scurte, nopţile sunt tot mai lungi 
şi se aştern tot mai devreme, 
înecând în intuneric o~şul cu 

străzile lui. Eh! Acum, să n-o 
luăm nici chiar asa, căci acolo 
unde onor Primăria Arad a vrut 
şi-a comandat (căci aşa merge 
acum!) străzile, bulevardele, 
căile strălucesc .a giomo" de ti-e 
mai mare dragul gândindu-ne'că 
ne va feri Sfânrul să nu 
orbecăim in noapte. Dar după 
cum merg lucrurile în unele 
cartiere, pe unele străzi laterale 
(vezi doar cele ce intră in-calea 
Timisoarei, luminată, acum fEHr 
ric noaptea, s-o recunoaştem) 
nu ştiu cănd au trecut, ultima 
dată cei de la Primărie, noaptea, 
să inventarieze corpurile de ilu
minat public care (cam de 
multişor poveste) aşteaptă să fte 
schimbate cu altele care 
tuncvonează. 

Se pare că aleşii ""'~'li locali 
au cam uitat că si-n ... 
prăpăditele de cartiere ale 
Aradului trăiesc alegători care 
oricând pot, din cauza intune
ricului să nu mal ajungă la 
urne pentru el, ci să-şi for
muleze mai degrabă .mulţumiri" 
pentru aceia care, sub protecva 
intunericului, nu se sfiesc să 
săvârşească fărădelegi. Au mai 
rămas trei luni până in 2000. 
Toamna-i ici, iamcri pe-aproape. 
Oare, chiar va trebui să 
cumpărăm lumânări ca să 
răzbim prin noapte? Faceti, 
domnilor de la Primărie, lumină 
odată in mod normal si la nivelul 
anilor 2000 şi prin cartiere, unde 
iluminatul public suferă! 

tii'§:;JF~t NUMARUL ~ASATORIILOR '1 
AL NA,TERILOR ESTE IN CRE,TERE 

Nu mai este o noutate fap
tul că in marea majoritate a 
lgcalităţilor judeţului nostru, 
populaţia este intr-o continuă 
scădere, ca si numărul căsă
toriilor si al' nasterllor. Din 
acest punct de vedere, comu
na Bârzava, cu peste 4000 
locuitori, este o fericită 
exceptie. Astfel, in acest an in 
zonă,' au fost înregistrate, 
până acum 30 de na,teri 'i 
30 căsătorii. 

In opinia d-lui Adinel 

Popovici, primarul Bârzavei, 
acest fapt se explică şi prin 
creşterea economică con
statată in ultimul timp. Un alt 
lucru îmbucurător este media 
de vârstă a locuitorilor, situată 
undeva in jur de 40-45 de ani. 
Cifra este mai relevantă dacă 
o comparăm cu alte sate din 
judet unde media de vârstă a 
populaţiei depăşeşte 50 de 
ani. 

C. T. 

Noul şlagăr al 
actualei Puteri: 

... Se zvoneşte că pen
tru a da exemplu intregii 
Europe si chiar lumii de ceea 
ce inse8mnă adevărata re
conciliere, UDMR-ul local 
vrea să cedeze umilu-i sediu 
.Vetrei Româneşti". Intr-ade
văr, un gest emovonant. ... 
In vreme ce albanezii fac 
calea intoarsă din Statele 
Unite, sârbii din Kosovo le iau 
treptat, treptat locul. Evident, 
in aceleaşi State Unite care 
au reusit o ~reconciliere" 
.made 'in America·. + 
Pentru a-i disciplina cât de 
cât, conducerea Salubrităţii 
din Cluj ii obligă pe salaria~i 
săi să meargă la biserică 
pentru a se spovedi, 

~ . ........ _ 
spovedanie care trebuie insă 
.dovedită" cu o adeverintă 
semnată de preot. E o idee.' .. 
... Pentru că dascălii 
primesc cu mare întârziere 
salariile şi aşa amărâte, sindi
catele din învăţământ vor să 
dea în judecată Guvernul. 
• De la inceputul anului si 
până in prezent 500.000 de 
români au hotărât să renunte 
la telefon. Probabil, de bine 
ce o du'c ...... Valea Jiului 
produce aceeaşi cantitate de 
cărbune ca si acum doi ani 
desi numărUl minerilor s-a 
redus la jumătate. Oare cum? 
... Semafoarele din Arad 
luncţionează ori se opresc 
fără nici o noimă ca si când 
cineva ar vrea să-şi b'ată joc 
anume de nervii şi răbdarea 
automobiliştilor. Cine să bage 
însă în seamă asemenea 
lucruri? Primăria? Să fim 
serioşi! ... Şlagărul la modă 
si care are toate sansele să 
devină şlagărul 'anului se 
numeste "E bine, e bine, e 
foarte bine", şlagăr pe care 
PNTCD-ul vrea să-I adopte 
drept imnul partidului. ... In 
România se vor comercializa 
începând de anul viitor cele
brele motociclete Harley
Davidson la un pret cuprins 
intre 8.000 si 25:ooo de 
dolari. Cine a're bani ...... 
Un zvon, pornit de la un 
bătrân de peste 80 de ani 
cum Că in Munţii Retezat ar fi 
îngropată o mare comoară 
(!), a innebunit oltenii din 
Târgu-Jiu care, de câteva 
săptămâni, sapă intr-o ve
selie în căutarea comorii. Si 
dacă o ţin tot aşa - peste 
putin timp - se zice Muntii 
Retezat vor dispare ...... La 
concurenţă cu discotecile, la 
Cluj sunt la mare căutare cur
surile de vals şi tan~o! Greu 
de crezut, nu? ,._ Gabi 
Szabo s-a căsătorit, dar 
parcă si ea si mirele nu 
păreau 'prea veseli' ba dim
potrivă. Sau poate ne 
înşelăm noi. ..... De la 1 
octombrie perceptorul şef al 
României a hotărât ca 
accizele la carburanti, alcool, 
tutun si cafea să nU mai fie 
calci.date in lei, ci în 
euromonede. S-o fi schimbat 
moneda natională in 
România? ... Ministrul 
Berceanu s-a mutat recent in 
fosta locuintă al lui Victor 
Ciorbea, locuintă care 
cuprinde, printre aitele, şi o 
sală de gimnastică şi o 
saună. Greu e să fii ministru! 

MlltCEfl DOitCiOŞfiH 
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Coatiţia arădeană, in bnpas 

11 !i~l;1 ;!;! ,,j ,,, ~1)111: (i) o ;!j! ;)lldlliJ j ;)!(1) !1) 1 
• (Unnare din pagina 1) 
In aceeaşi zi, in Hotărărea de 

Guvern in cauză se propune ca 
"se aprobă transmiterea terenu
lui situat in municipiul Arad, 
judeţului Arad, in suprafaţă de 
3701 mp, identificat in cartea 

. funciară Arad nr. 385 • 
169/etcJC/213, proprietatea pu
blică a statului, din adminis
trarea Consiliului Local 
Municipal Arad in administrarea 
Ministerului Culturii, cu desti
naţia "Parc al prieteniei 

' romAna-maghiare." Păi din 
moment ce Ofa\'UI Ared era propli· 
etarul acestui teren, conform 
extrasu!ui C.F .. cum putea să fie 

· proprietar şi ~ român. S-a pro
dus o expropriere de care noi nu 
avem cunoştinţă? Prea puţin 
probabil. Pentru că in conformitale 
OJ Constituţia acestei ţări, expro
prierea se poate face doar pentru 
cauză de utilitale publică si doar 
cu prealabilă şi justă desi>ă9ubire. 
Or, nimeni n-a discutat cu CLM 
despre aşa ceva. Dar cum 
Guvernul Vasile s-a specializat in 
a da lot felul de hotărâri care se 
bat cap in cap cu prevederile 
legale in vigoare, nu-i de mirare 
că acum a ajuns să dea o 
hotărâre care sfidează Constituţia 

României. Să mai subliniem că 
dacă e să analizăm sintagma 
.pentru cauză de utililale publică' 
ea nu-şi poate găsi aplicarea in 
cazul unui parc. Cel pu~n. după 
cun"''tinţele noastre doctrina n-a 
consacrat vreo situaţie de acest 
fel! 

Consiliul Local Municipal Ared 
are in _situaţia dată obligaţia să 
alece in contenciosul administrativ 
această aberantă hotărâre de 
guvern. Acest lucru duce evident 
şi la s·uspendarea punerii ei in 
practică!!! . 

Chiar dacă am evitat să repro
ducem părţi din lucrările de cuvânt 
ma consilierilor municipali arădeni, 
credem insă că vă interesează 
rom au votat cei pe care în 1996 
i-a~ ales să conducă acest oraş. 
Astfel, au volei pentru aplicarea 
hotarârii de guvern în cauză şi 
implicit pentru .Parcul prieteniei 
române-maghiare·: Nagy 
Alexandru (UDMR), Tusz 
Francisc (UDMR), MUMii Nicolae 
(UDMR), Voorel Dolha (PNŢCD), 
Mureşan Ioan (PNŢCD), Mario 
Stoica (PNŢCD), Viorel Muscă 
(PNŢCD), Alexandru lercoşan 
(UFD), Alexandru Novac (PNL), 
Doru Sever Puia (PNL), Michaell 
Szellrier (Forumul Democrat 

Gennan). 
S·au opus hotărârii 

Guvernului: Buha Leontin 
(Partidul Pensionarilor), Ileana 
Dragomir (PSDR), Corneliu 
Matica (PD), Octavian Ban (inde
pendent), Ioan Popa (PUNR), 
Gheorghe Pantea (PNL 
Câmpeanu), Ioan Văran (PD), 
Gheorghe Seculici (PD), Ioan 
Miclăuş (PDSR), Mircea Groza 
(PSM), Mircea Roman (ApR), 
Ecalerina Oprean (PRM). 12 (NU) 
• 11 (DA) a fost scorul care a dus 
practic la imposibilitalea aplicării 
H.G.R. 793/1999. Oricum, ca 
hotărărea CLM sA treacă erau 
necesare 17 voturi pozitive. Ceea 
ce nici in cele mai frumoase vise 
ale coaliţiei nu 5-af fi putut aduna. 
E un lucru de care aceştia n-au 
fost conştienţi până. la sfârşijul 
şedinţei, când unul dintre 
reprezentantii opozitiei le-a spus 
ca au "discUtat o hotarâre ce 
priveşte administrarea domeniu
lui public, pentru care in confor
mitate cu prevederile Legii admi-

:~~~:'~~le e nevt>e 

Ce să-i faci, ocupaţi până 
peste poate să respecte cuvântul 
,Guvernului", coaliţia locală a uitat 
acest ... mic amănunt. 

Con•rabandă la Va01.a Nădlae 

PARIS S.A FOLOSIT DE MAFIA PENTRU A ..., 

TRECE PESTE GRANIŢA 2280 DE CARTUŞE 
Sămbătă spre duminică, puţin un alt cetăţean italian. Paris vamale n aparţine şi că a incărc&-

după miezul nopţii. la PPF Nădlac Giorgio, 53 ani, de profesie oomer· t-o in auloturism, in Italia, fără 
şi-a făcut apariţia cetăţeanul ilalian ciant. Paris are deschise in cunoştinţa lui Mafia. intrucăt urma 
Mafia Emilio, de 50 de ani, care România mai mulle baruli şi lot el să participe la o vânătoare organi-
dorea să iasă din ţară. Nimic es1e proprietarul autoturismului pe zată de Asociaţia judeţeană a 
deosebit până aici ... La controlul care-I conducea Mafia. Paris a Vânătooilor şi Pescarilor Sportivi. 
vamal efectuat in autoturismul venit în România cu avionul in Tn urma acestei situaţii, in 
respectivului însă, s-au găsil 2280 prima zi a acestei luni şi a fost sarcina lui Paris Giorgio s-au reţi-
cartuşe cu alice de calibru 12 mm depistat de către organele de nul infracţiunile de contrabandă şi 
pe care Mafia nu le declarase poliţie in unna masurilor specifice nerespectarea regimului muniţiilor, 
organelor vamale. Tn urma intreprinsa pe raza municipiului aplicânclu-se interdicţia de a părc'isi 
cercelărilor s-a stabilit că ilalianul a Ared. România până la finalizarea 
intrat in Romănia in soop turistic, Paris Giorgio a recunoscut că cercetărilor. 

D.L unde unna să se inlâlnească cu muniţia descoperită de organele 

Bunicul" si 
" ' "nepoatele 

fierbinti" 
' La vârsta la care alţii isi ingrijesc 

nepoţeii, Toma Gheorghe (Sa ani) fără 
ocupa~e. din Arad se ocupa cu racolarea 
de tinere cărora le inlesnea practicarea 
prostituţiei. Tn schimbul unor foloase 
maleriale acesta le punea la dispoziţie 
fetelor ... fierbin~. propliul apartament Nu 
pentru odihnă, evidentl 

Parchetul a emis mandat de arestare 
preventivă pe timp de 30 de zile. 

autoturismul AR-03-LEL; 
Gulaş Ioan, de 22 ani din 
Arad, cu autoturismul AR.03-
V AP şi Groza Relu Nicu, din 
Moneasa, cu autoturismul 
AR-10-GRD. 

MEDICI ARĂDEHI, Lfl 
CONGRESUL DE CARDIOLOGIE 

In perioada 29 septembrie • 2 
octombrie, la Sinaia, s-a· 
desfăşurat al 38-lea cOngres de 
Cardiologie. Este o actiune care 
se desfăşoară in fiecare an, fiind 
organizată d6 Socie1atea Romănă 
de Cardiologie. 

naţionale· - ne-a spus conf. dr. 
Maria Puşchiţa, şef Clinica 1 
Medicală, participanta la aceaslă 
acţiune. Pe langă medici din ţară 
şi străinătate, la al 38-lea Congres 
de Cardiologie s-au aflat şi şapte 
arădeni, medici la Spitalele 
Judeţean şi Municipal. 

lncepiind de la 15 octombrie 
1999, va incepe distribuirea carM 
netelor de asigurat. Operaţiunea 
va dura până la 15 noiembrie. 

care locuiesc in mediul rural vor 
primi carnetele de asigurat de la 
medicii de familie. 

week-end, în puncte 
fixe şi pe trasee, poliţiştii au 
lestat şi verificat 7.620 
autovehicule in trafic, au 
retinut 11 certificate de 
înrOatriculare pentru defecţi
uni tehnice şi au aplicat 
1.21 O amenzi pentru incăl· 
carea Legii circulaţiei, in va~ 
loara de 29.040.000 lei. De 
asemenea, S-au ridicat in 
vederea suspendării 12 per
mise de conducere din care 
7 pentru conducere sub 
influenţa alcoolului. In 
această situaţie s-au aflat 
Gorban Alexandru, din 
Frumuşeni, cu autoturismul 
AR.03-YFM; Popescu Florin, 
din Arad cu autoturismul 5-
AR-5261; Koyosck Ştefan, 
din Nădlac, cu autoturismul 
3-AR-3757; Mădăşar 
Ludovic, din Arad, cu auto~ 
turismul AR-03-ETF; Jecan 
Ioan de 48 ani, din Arad, cu 

In aceeaşi perioadă, 
lucrătorii de poliţie rutieră au 
acţionat pentru prevenirea şi 
constatarea incălcărilor 
actelor normative la regimul 
circulaţiei pe drumurile pu
blice de căre cetaţenii străini 
(in mod deosebij a tirurilor), 
fiind verificate un numar de 
25 persoane din asemenea 
calegorie. Au fost sancţiona~ · 
pentru diferite fapte un 
număr de 12, din care un 
număr de 6 pentru nere
spectarea vitezei legale 
admişe, 3 pentru nere
spectarea culorii Semaforului 
electric şi 3 pentru nere
spectarea regulilor de tre- -
cere la nivel de cale ferală. 

.Cu ocazia acestui congres, 
s-au desfăşurat şase simpozioane 
satelit, organizale de firme inter- D.DQŢO 

Dr. Gheorghe Domfa, director 
adjunct al Casei Judetene de 
Asigurări de Sănătate ne-a infor· 
mat că la nivel local, distribuirea 
carnetelor de asigurat se va face 
prin intermediul agenţilor eco
nomici care au trimis liste cu per;. 
soanele pentru care plătesc asi-

Pentru a intra in posesia do
cumentului care să ateste că 
ne-am plătit contributia la asi· 
gurările de sănătate va trebui să 
plătim -o sumă de bani .... simbo
lică (probabil, sub 1.500 de lei). 

DIAHA IKIŢ(J 

TVRI 
7.00 Matinal na!i<Jnal 
9,00lVRia~ 
10,00 Recurs la 
morală· rei. 
11,00 TVR Cluj
Napoca 
12,00 Jazz • rei. 
13,00 lVR Timisoara 
1·4,00 Jurnal ' 
14,15 CiberFan 
14,30 Repere sacre 
15,00 Oameni ca noi 
15,30 Convietuiri 
16,00 Emisi'une de 
limba maghiară 
17,00 Dor 
17,30 Scuzaţi! 
Pardon! Mersil 
16,00 Corect! 
16,05 Jumătalea ta 
19,00 Avanpremieră: 
Stiri 
i 9,55 Amintiri din 
secolul XX 
20,0 Jurnal * Meteo * 
Sport . 
21,00 .Doi catări. 
pentru măicuţa 

Sara • weslem, SUA, 
1969 
22,55 Nu trage~! 
23,1 O Aberatia zilei 
23.15Jurnalul de 
noapte 
23.40 A-FaCerea 
0,25 7 arte 

TVRz PROTV 
7,00 TVM • 7,00 Bună dimineaţa, Pro 
Telematinal 
8,00 Desene-animate 
8,50 Emisiune pentru 
copii 
10,15 Limbi străine; 
engleză 

10,40 O familie ciu· 
dată- rei. 
11,1 O Desene animate 
12,00 Alfa şi Omega 
13,10 Mistere şi minuni 
14,00 Convietuiri 
15,00 Desene animate 
15,50 Un cântec, o 
glumă ... 
16,00 Obsesia • s. 
16,45 Sania Barbara • 
s. 
17,30 Tribuna partide
lor parlamentare 
18,00 Wagner· s. 
18.45 Ştiri bancare 
19,00 Autograf muzical 
19,30 Teatrul liric 
20,40 Universul 
cunoasterii 

· 21.40 Credo 
22.45 Mărtisor • Casa 
memorială' Ţudor 
Arghezi 
22,50 Preotul fi cărciu
măriţa ·rei. 
23,50 Integrale· rei. 
0.40 lVM * Mesager 

lV eallăul 
10,00 Tânăr fi nellniflll· 
rei. 
11,00 Misiune de sai· 
vara- ref. 
12,30 Royal Canadian 
Air Force • ep. 2 
12,55 Ştirile PRO lV* O 
propoziţie pe zi 
13,05 Babylon V· s. 
13,50 Ani de ~ceu • s. 
14,15 Mlracolulli"""'"fi, 
s. 
14,45 Familia Bundy • s. 
15,15 Aripile pasiunii - s. 
16,00 Tânăr fi nalinlftil· 
ep.647 
17,00 Ştirile Pro lV • O 
propoziţie pe zi 
17,15 Ştiri Pro 1V Ared 
17,30 Rosalinda • ep. 22 
18,30 Inimă de !iQancă • 
ep. 107 
• Extragerea cărţii poştale 
.Te uiţi şi câştigi' 
19,30 Ştirile PRO 1V 
20 oo Stirile Pro 1V Ared 
20:30 Melrose Place • s. 
21,30 Mercenarii • ep. 33 
22,25 Ştirile PRO 1V 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Ştilile Pro 1V 
0,00 Criminaliştii • ep. 17 
1,00 Ştirile Pro 1V 
2,30 Cine-i felul • ep. 
130 
3,00 Accapulco Heat • 
ep.9 

RADIO PRO FM f 'MJ MHz) 
9:1K1- 21!1, MARiliS., GEOft.GE"ţ'l CELE~ 
ul<: m.,;ru. rei. 
;oo- 5,00 PRO FM BY NIGHT -cu Vlad 
Craiovcanu 
5,00 - 6•00 Buletin de stiri la fiecare sfert de oră 
M!!J · ~oo RONDUI. DE DIMIN~~~ · 
1Nr0PK0cu0anAPOStols.i.l...aurnCă- u 
zoo- 10,00 PRO "FM P~NA LA 10- cu 
J'tnVJUS f....smcan 
10,00- 14.00 13-14 CU ANDREI- cu Andrei 

Y.l:il'o'~''h.oo ORAŞUL SUB LUPĂ- cu 
Cătălin Lăouscă 
17"'1Kl- 19,00 STAR STATION MIX- cu 
Mmai Gure1 • 
!,9~00- 21,00 ASCULTA-ŢI MUZICA!- cu 
L-a.iln GheOnzhe 
21,00- 22,00 TONOMATUL PRO FM- cu 
NiCki Stanciu -
22.00 ~ 24,00 RONDUL DE NOAPTE- cu 
RăZvan Examu 

TVACASĂ 
6,00 Nimic personal - s. 
6,50 Acasă la bunica • 
rei. 
7,00 Renzo fi Adriana • 
rei. 
7,50 Preclosa • rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor • 
rei. 
9,151nger sălbatic· rei. 
10,10 Lanţurile Iubirii • 
rei. 
11,00 Dragoste fi pu· 
tere· rei. 
11,50 Singe din sin· 
gale meu • rei. 
12,40 O noapte la 
Operă. rei. 
14,15Marla·S. 
15,00 VIata noastră· s. 
16,00 Preciosa • s. · 
17,00 Ca sper • des. 
anim. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste fi pu· 
tere. s. 
18.20 Acasă la bunica 
18,30 Renzo '11 Adriana 
·S. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanturtle Iubirii • 
s. 
20,20 Somn usori , 
20,30 Inger sălbatic • s. 
21,30 Sânge din sân· 
gelemeu-s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Mercenarul • f. 
Italia/Spania, 1966 . 

ANTENAI 
7,00 Observator 

~o%"~eaţa devreme 

10,15 Colivia de aur· s. 
11,00 Damon - s. 
11,30 InspiraTia Carollnot 
. s. 
12,00 Tropical Heat· s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 VIitorul incepe IIZI· 
rei. 
14,00 Esmeralda • s. 
15,00 Luz Maria- s. 
17,00 Ştirile amiezi 
17,25 Elena, v1a1a mea • 
ep.81,82 
19,00 Observator 
20,00 Născut invlngitor. 
dramă, SUA. 1984 
22,30 Obse<vaW ' . 
23,00 Marius Tucă show 
0,00 Underground -
dramă, Iugoslavia, 1995 
partea a 11-a 
2,00 Observator 
2,30 lnsplnl!la Cerolinot 
-rei. 
3,00 Elena, vlap mea • 
rei. 

TELE7ABC 
7,00 Stiri 
7,1 O' Buni dimineata, 
România 
9,00 Lou Gnat · rei. 
IO,OOStiri 
10,30 Dinlle sute de ziare • 
rei. 
11,15 Studioul Tudor 
Vomicu- rei. 
14,00 Medici la datorie • 
s. ' 
15,00 S~ri 
15,15 Post Meridian. 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show • rei. 
6,00 Dimineaţa cu Prima 
' Ştiri şi reportaje, 
meteo, muzică şi con
cursuri 
12,00 Nadlne Show • 
rei . 
13,00 Poltica de mane. 
rei. 
15,00 Vtaţa in Cl1rect 
16,00 Celebri fi bogati 
·S. 
17,00 Nadlne Show 
16,00 Focus • Sport • 
Meteo • CUp Art 
19,00 Romanle, 
Romanle ... 
19,15 Karaoke show 
20,15 Film artistic 
21,30 Bilanţ - emisiune 
de analiză economică 
22,00 Romanle, 
Romănie ... 
22,15 Focus Plus 
22,45 Revista presei 
23,00 Polilica de rnăine 
1,00 Film artistic 
2,30 Focus Plus - rei. 

16,30 o singuri v1a11 . s. 
17,30 Documentar 
18,00 Stiri 
13,1 o L.u Gmt . s. 
19,00 Secţia de po1J11e • s. 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de-ziaR . 
22,00 Cutia Pandorci 
22,45 24 din 24 
23,15 Gala Tele 7 ·rei.. 
0,00 Stiri ~ 
0,300mH 

RAW>I~ SEBIŞ 

t88:~~~~~-""""' 
lată 
9,!10 ·10,!10 I>Jo, tu aleail 
1u,OO -1~00 Cafeaua a. ace · 
11,00 ·12.00 Om bun. OTlU2bl !olt 
12,00 • 13.00 la !>011ile dorului· muzică 

mi:it88=dopnlnz .... 
15,00 • 1il;00 _"r,:•~ · naalcA 
J"X)plAară SI dedical:ii I11UZK::ale 
18,00 ·18,00 După patru 
18,00 ·19,00 Tele!OOul cu buloMe 
19,00. 20,00 la Mulţi Anii . dedicali ...-
20,00 • 22,00 Unu plUs doi ·lai< shiNI 
22.00 ·ţ-!,00 Mebonom 21 roci< 
0.00 • ~Uu 92, 11nsomn1 
~00 • 8,00 Noctuma muzicali 

TVARAD 
7,00 Observator 
600Stiri1VA-rel. 
s:30 Ărena . rei. 
10,00 Ştii 
10,15 CoiMa deaur-s. 
11,00 Damon- s. 
11,30 Inspiratia 
Carolinei • s. 
12,00 Troplcal Heat • s. 
13,00 Ştinle amiezii 
13,15 VIitorul incepe azi 
·S. 
14,00 Esmeralda • s. 
15,00 Luz Maria· s. 
17,00 Ştiri 
17,25 Divertisment 
16,00 Mileniul Trei 
16,20 Anunţuri 
18,30 Şlil'ilVA 
19,00 Observator 
20,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri • rei. 
21,30 Ştiri lVA ·rei. 
22,00 Divertisment 
22,30 Observator 
In continuare. program 
Identic cu cel al Antenei 1 

HBO 
10,00 Don King: Numai 
in America • dramA. 
SUA,1997 
12,00 Creaturile • hor· 
ror, SUA, 1994 
13,45 Echipa specialA
thriller, SUA, 1996 
15,15 Fără apărare 
17,15 Teren primejdios 

TVIliNTEUIATIONAL 
21,.10 S-a întâmplat ... azi 
21 .. 15 Revista presei 
21,40 Vox Popu.li 
21,45 De la cinciU.al ... la 
capi lai 

ATOMICTV 
7,00 SclcctOI: 
10,25 Rcactor ·rei. 
10,30 File de po""""- rei. 
11,00 AIOmix cu Michcllo
rel. 
14,001nta'acliv 
IS,5SRcac:lo. 

TVINTERSAT 
6,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersal Music 
9,30 Un sfA'lH fericit • 
film 
11 00 Ştirile lntersat 
11:30 Dulce lspllli ~ s. 
12,15 Lumea adancurilor 
12,30 Lumea lui J.M. 
Glbson -film 
14,00 Dana Lase fi 
Invitaţii săi- rei. 
15,30 Săplămana 
sportivă arădeană 
16,00 Surorile ·film 
17,30 Desene animale 
16,00 Emisiune In lb. 
germană 
16,30 Obiectivecooooic 
16,45 Ştirile lnleosat 
19,20 Dulce ispllli • s. 
20,05 Mistere, farmece şi 
miracole 
20,30 Aradul prin gaura 
chei • in direct 
22,00 Personalitate 
multiplă ·film 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

• thoiller, SUA, 1996 
18,45 La pândă • acţi
une, SUA,1993 
20,30 Copacul • dramă, 
SUA,1999 
22,00 Răscumpărarea • 
thnller, SUA, 1996 
0,00 Dentistul D • horror, 
SUA,1996 
1,15 Jurnalul Pantp· 
!ului Ro.!fU • s. 

22,00 Jurnal • Curs valutar • 
Mctco 
22,40 Lumea si noi 
23,10 Ec01uriSm 
23.40 Istoric, memorie, 
recuperare 
O, 1 O Timişoara.. mica Vienl 

16.00 Aria-52 .rei,. 
11,00 Selector 
19,00 AIOmixcu Mir= 
21,55 Rcactor 
22,00 Cincmatomic 
22,30 High action adrena· 
line 
23,00 Rockada 
0,00 Insomnia 
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Proclamatia de la Arad 
1 

adoptată azi, 3.10.1999, cu ocazia mitlngulul da 
protest împotriva hotărâri! Guvernului României da a 
transfera .,Statuia Libertăţii", ca semnifică Ungaria 
Milenară, către Ordinul Minorlţllor 9i înfiinţării .,Parcului 
prieteniei romlno-maghiare" 

In acest sens, participantii la 
mitingul organizat azi, 
3.10.1999, lansează un apel 
cătrie ţară, pentru a sprijini urmă
toarele deziderate: 

1. Retragerea Hotărării de 
Guvern nr. 770/20.09.1999, ca 
fiind ostilă vointei cetătenilor 
Aradului. ' · 

2. Anularea Hotărârii 

Guvernului, cu privire la infi
intarea "Parcului prieteniei", 
initiativă lipsită de motivatie, 
deOarece nu avem ce să recOn-

1 ciliem. Această acţ(une ar 
reprezenta un demers artificial 
creat, ce ar genera suspiciuni şi 
neîncredere reciprocă intre 
locuitorii Aradului. 

3. ·Renuntarea de către 
autorMtile române centrale de a 
impune' celor locale, împotriva 
legii. unele simboluri care sunt 

privite de locu~orii Aradului ca 
fiind anti-romanestL -

4. Solicităm ~utoritătilor ară
dane: Consiliului ' Local 
Municipal si Consiliului 
Judeţean, de a sluji interesele 
celor ce i~au votat, conform 
jurământului depus la investi
tură, si nu intereselor celor din 
afura irontierelor României. 

5. Cerem, in memoria înain
taşilor noştri, a oorifeilor arâdeni 
ai .,Marii Uniri", ca intreaga soci
etate românească să înteleagă 
sensul mesajului nostru, Si să ni 
se alăture, pentru a nU ni se 
impune această umilintă si a ne 
păstra nepătată demn'itatea 
naţională. 

Participanţii la mitingul 
organizat în Piaţa Revoluţiei 

din Arad 

Week-end politic arădean 
A 

In febra alegerilor 
, incet, incet partidele arădene 

·ies din starea de vegetaţie şi încep 
să se ag~e. simţind că se apropie 
alegerile. 
ALIANŢA PENTRU ROMÂNIA 

Pre))edintele Ioan Biriş şi 
vicepreşedintele Gheorghe Ghiper 
au fost in judeţ, mai exact la 
Vârfurile şi Hălmăgel. La Hălmăgel 
a fost infiinţată o nouă organizaţie 
ApR, în,.truntea căreia se află 
Alexandru Bora, iar la Vârfurile a 
fost conferinţă de alegeri, in funcţia 
de preşedinte al organizaţiei fiind 
ales inginerul Gheorghe Roman. 
De asemenea, preşedintele şi 
vicepreşedintele ApR Arad au par
ticipat la sfintirea Monumentulul 
eroilor la Grosi', oomuna Vârfuri. 

'PUNR 
Duminică, la ora 17,00 

preşedintele Ioan Moş a participat 
la Siria la adunarea generală de 
ateQen. În fruntea organizaţiei Şiria 

a fost ales Dorel Vlad. 
PDSR 

Vineri, ·senatorul Ioan Bold a 
foSt la Misca urlde s-a Tntâlnit cu 
alegătorii şi a avut discuţii cu 
organele locale. 

PD 
Preşedintele organ'izaţiei 

judeţene, Gheorghe Seculici a par
ticipat duminică la Siria la întâlnirea 
cu fiii satului, la in~itatia Primăriei 
din localriate.' ' · 

PNL 
Organizaţia de tineret a PNL a 

organizat duminică, ,la Balta 
Măltăreţ, un concurs de pescuit. 
Au participat 15 concurenti 
reprezentând PD, UDMR, PS, 
Club 2000: Liga studenţilor 
bineinţeles PNL. Seara a fost orga
nizată o petrecere la care a partid
pal şi deputatul Trtus Ghiorghiof 

~tiPOPESCO 

Tmerii tărănisti isi dezvoltă 
' ' ' ,,aptitudinile personale" 

Conform noii strategii adoptate de catre organizatia de tineret a 
PNŢCD. şedinţele Comijetului Judeţean se desfăşoară în local~ţile 
unde există filiale. Ultima s-a desfăsurat la Ghioroc, într-un cadru natural 
deoseb~ şi a fost urmată de o nouă ~rundă· a .Şcolii oamenilor politici~. 

Aceasta s-a desfăşurat pe trei module de curs . 
• lngerinţele interesului personal în managementul puterii" a fost 

tema prezentată de către Marius Buftea, tinerii ţărănişti luând contact cu 
noţiunile de .~dine" şi .risc asumar. 

• Adela Cristea, preşedinta organiza~ei judeţene a prezentat o 
lucrare referitoare la .dezvoltarea aptitudinilor personale·. Tineri au fost 
învăţaţi cum să se comporle in relaţiile cu publicul, cu superiorii şi cu sub
ordonaţii pe linie politică sau managerială. 

• De departe, cea mai interesantâ temă a fost cea prezentată de 
către Claudiu Cristea, noul purtător de cuvănt al PNŢCD-ului judeţean. 
Domnia-sa a expus strategia organizaţiei de tineret în viitoarea campank> 
electorală. Greul campaniei pentru alegerile loCale căzând pe umerii 
organizaţiei de tinereţ aceasta va fi recompensată prin rezervarea locului 
doi pe listele de candidaţi de coosilieri în localitătile în care există filiale. 
. . . . . S.TODOQI 

. - . 

mm•Y>'W•'"":'f1""'"~~-::!I!~-!Y·'"f:?.:l f"alifiuo• pâl~uewarnoi~~ 
tk!!~!!!~:~!~1ls!!~i,~t 

Recent, la sediul Partidului irnagne-, este un veritabil ,.particu-: 
ParticulanlOf (I?P-PSDT) a avut loc ·Iar",· fiind patronul unui restaurant 

,. 
. ·. \. 

. '.:.• . 

. o întâlnire a unor noi aleşi ln Bilqll · follrte apreciat. Domnia-sa a foSt 
d~ conducere pe ju<leţ. <li>' părere că pal'rtica trebuie să 0 ' 

. Constantin Fâcea, prim- facă oamenii cu bani pântru Că · 
Vicepreşedinte; şi-a explicat apţi-' 'acestia nu sunt rentati ~fure bal1ii 

uŢ' pentru """';t ~ (~n ~ptuld 
1 

partidului şi ~i co~tribuabililor. 
c pnma par tcu a t u Alături. de dl Cosma . venit 
Particular~or), reprezintă preocu- · au mat 
parea pentru economic, In til"lp ce . în partid .şi alţi întreprihzători. 

.·a dotia (Partid Social Democrat Preşedintele ldan Tipei a remarcat . 
Tradiţional) este de natură să asi-- in special tinereţea ~~· · ' ·· · · 
gure electoratul ·de fqrţa socla~ • Magyar Vlon>l a fost aleS 

· democraţiei e ~ma POIJlpiliu, director de campanie electorali!. 
~preşedinte pe probleme de , . . S. 'I'OD()QI. 

··,.· 

. . ~. -·· ·' ·.·· ,, 
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POUTIC 

NEMUL'fUMIRI PE 
TOATE . 

De curând, la sediul PNL a 
avut loc intrunirea Comitetului 
Executiv Judeţean al partidului, la 
care au participat membri din 
apioape toate filialele din judeţ 

S-au anariZBt trei puncte princi
pale, toate de natură organiza
torică. 

Unul dintre ..- s-a referit 
la colectarea de semnături pentru 
modificarea Constitutiei. lată ce 
ne-a declarat deputatul Titus 
Gheorghiof, în legătură cu· acest 
aspect: "Suntem cam la jumă
tatea colectării semnăturilor. 
Pre~edin~i de organizaţii, poate 
ocupa~ cu munca câmpului, nu 
s-au implicat in această activi
tate. Tn comuna Vladimirescu, o 
persoană flZică ,i-a pennis să 
distrugă atât listele cât şi afişul." 

Listele cu semnături trebuie 
predate pănă la 1 noiembrie, dar 

dl. deputat este nemu~umH de 
ceea ce s-a făaJt pănă acum. 

In ceea ce priveşte listele de 
~ perBu aegerie kx:ale, s-au 
iscat câteva discuţii asupra 
locurilor de pe rlstă ... unul dintre 
criteriile pentru fiecare organiza
ţie este respectarea hotărârilor 
la nivel de judeţ, numărul de 
membri şi rezultatul sondajului 
pe care-t facem în local~", a 
afirmat dl. deputat. A treia pro-. 
blemă atinsă a fost acoperirea 
judeţului cu organizaţii PNL, 
acoperire care este momentan de 
85%. "Sunt foarte nemulţumit 
de acest rezultat pentru că mulll 
preşedinţi s-au mulţum~ să facă 
doar baremul minim de membri 
'i organizaţiile n-au mai cres
cuf', a mai afirmat dl. Gheorghiof. 

SOIUrtfl fDtBit(JŞ 

Directia Agrkoiă Arad 
' -Către, PARLAMENTUL ROMANIEI, 

SENAT, COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ,INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

ŞI SE.RVIOI SPECIHCf. 
Prin prezenta vă aducem 

la cunoştinţă că, deşi ne. aflăm -
în plină campanie agricolă de 
toamnă. perioadă cu volum 
foarte mare de lucrări agricole 
(recoltări floarea-soarelui, 
porumb, soia, sfeclă de zahăr, 
frunte, legume etc.; precum si 
pregătirea terenului, efectuarea 
însămânţărilor de toamnă). în 
judeţul Arad ne oonlruntâm cu 
o criză acută si prelungită de 
motorină, fapt ce împiedică 
desfăşurarea !n bune condiţii a 
acestei campanii agricole. 

VĂ RUGĂM să inteiVeniti 
energic pe lângă Min. Industriei 

. şi Comerţului .. şi Min. 

Transporlurilor în vederea 
reglementării problemei ridi
cate, întrucât din informatiile 
detinuta se pare că motorina 
ce' ar trebui destinată agricul
turii ia cak>a exportului. 

Consy:Jerăm că-bunul simţ 
caracteristic românului obligă la 
stoparea unor astfel de practici 
şi la respect sporit faţă de 
munca celor ce trudesc pe 
ogoarele tării. 

Rog pe D-zeu să vă de·a 
înţelepcune şi să vă ajute în a 
reusi în sensul celor solicitate. -

' Director General, 
ec."Fiuieraş Avram 

Gheorghe 

Menţionăm că acela'i text a fost transmis şi Camer.ei 
Deputaţilor. Grav este faptul că motorina ia calea exportului. 
Evident, cei care au găsit această "conductă" externă pentru 
motorină, îşi pun şi ei deoparte pentru o vilă sau O maşină. Pâînea 
ţării? 5-o facâ ungurii! . 

Cât despre respectul pentru cei ce trudesc, aceasta e o noţiune 
de care n-au auzit profitorii vremurilor noastre. 

Ar mai fi de spus că parlamentarii arădeni ar trebui să preia 
jalba directorului Fluieraş şi să meargă cu ea Tn proţap in 
Parlamentul României. 

A consemnat: 
L IEitCAI'I 
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UN SIMBOL AL VRAJBEI 
(Unnare din pag.1) 
Dar aceste defăimări ale realtăţlor ~ au oonstituit pmctu1 

forte al propagandei maghiare. 
Un popor mic care, cănd a venit din Asia, nu depaşea 60.000 de 

suflete. Dar a avut oonducători care au ştiut prin foiţă. diplomaţie, prin 
privilegn să deznaţionalizeze popoarele cucerite, inclusiv să aeeze o 
clasă privilegiată, nobiliară inoepănd cu Ştefan 1. 

Acest lucru s-a făaJt timp de secole, in Transilvania prin etmnarea 
elementului românesc şi maghiarizarea conducătorilor români, cum au 
fost familiile Banfly, Mailat, Corvineştii. familia Gîndea - KE!I'Idef!y etc. 

Aceşt lucru TI constată înainte de 1848 Iancu pe pielea lui .• După ter
minarea cursului juridic, Iancu având cele mai excelente atestate, se 
saie in <<Magyarorszag es a nagyvilăg>>' s-a prezentat inaintea guver
nului din Cluj, pentru a fi ~ practicant fără salar. Dar bietul Avramut nu 
şi-a dat seama că în această ţară pănă la 1848 nu tot omul era om·. ' 

lana.J, după cum scria amintitul ziar, nu avea o înfăţişare recoman
dabilă. B a fost respins pentru că era plebeu, fiu de iobag, adică nu era 
nobil. De aceea s-a dus cancelarislla Târgu Mureş, pentru că avocaţii nu 
triebuiau să fie nobili. 

În anul 1947, !n 15 ianuarie participă cu Iosif Sterca Sulutiu la 
luaările Dietei de la Cluj. Guvernul nemeşesc susţinut de partidul c:OOser
vator revoluţionar, doreşte ca prin noul proiect de lege numrt ,urbariu" să 
strivească pe bietul ţăran cu desăvărşire. . 

In acea zi, şeful partidului ~bera!, baronul Kemeny Oenes a roStit în 
parlament unele cuvinte referitoare la emanciparea ţăranilor. 

.Ţăranului care după ce fu dezbrăcat de tot dreptul omului, de toată 
demnitatea omenească, i s-au impus sarcini, care nu numai că intrec 
venitul moşiei ce o lucră. dar intrec chiar puterile dânsului. Şi când ar 
avea numai un stăpân tot ar mai merge; dar după ce stăpânul său i-a luat 
tot ce bietul om a muncit, apoi vine al doilea stăpân, statul. Acesta îi 
impune o soartă şi mai grea. În timpul când nobBul işi petrece in Mdolce 
far nienten, ţăranul poartă greută~le ţării, plăteşte contribuţia singur, face 
poduri şi drumuri grele, şi tot el plăteşte vama pe ele. Apără ţara cu arma, 
ca nobilimea să poată dormi in linişte. Plăteşte pe popă, pe dascăl, pe 
jude, pe notar şi tot ce i se cere. Şi acest om în zdrenţele sale, e onest, 
blând, muncitor, îşi iubeşte ţara şi o apără ru credinţă, deşi el ştie că nici 
acel pămănt de trei coţi. care după moartea sa TI va acoperi trupul, nu 
este proprietatea dânsului. Aveţi grijâ! Dumnezeu nu poate suferi 
indelung o~ stare~. 

Sunt cuvinte profetice. Dar din păcate acelaşi guvern revoluţiooar li
beral inspirat din ideile baronului Kemeny nu Vne cont de acest lucru. 
lobagul rămăne tot in servituţi faţă de nobii din Transivania, ba mai mult, 
ca român este supus şi aHor umilinţe, batjocoriri, băM. ridicat in furci. 
Pentru că şi-a cerut libertatea şi dreptul de a fi reprezentat ca naţiune, 
guvernul revolu~onar condus de Kossuth Lajos prin armata sa şi .tri
bunalele de sănge" i-a astupat gura cu pănmânt. 

Aceasta a fost .libertatea, fratemriatea, egalriatee• proclamată de re
voluţia maghiară pentru români. 

De aceea urmaşii celor care au udat cu săngele lor dorinţa de liber
tate, de rea.moaştere a naţiunii române nu pot accepta monumentul 
Ungariei milenara şi al celor 13 generali, ~in al căror ordin românn au fost 
masacra~. 

Zilele trecute. Organizaţta.de ~-·~~!~~~~ 1 

pat: ing. Gheorghe Pele 
vicepreşedintele organizaţiei 

judeţene,· Marius Sălăjan M 

preşedintele organizaţiei de tineret 
judeţene, Lubko Orban- reprezen
tantul Ligii studenţilor. iar din partea 
organizaţiei locale dr. Puiu 
Lambing - preşedinte şi Cornel 
Gavrilă- vicepreşedinte. 

tineret. filiala PDSR Sebis, S-a 
reorganizat. În urma unei şW1inţe 
extraordinare a fost ales noul 
organ de conducere format din: 
Şpan Darius - pre,edinte, 
Sulincean Teodor, Roşu Viorel, 
Ciort Cosmin - vicepre,edinţi, 
Pop Ileana -secretar, Moisi 
Daniel a casier fi Mâneran 
Daniel- membru. 

. Oricum te ulţ~ 
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Festivalul de teatru clasic. ediţia a V·a 
În aceasta seara, "SLUGA IA 

DOI STAPÂNI .. , de Carlo Goldoni 
Aşa cum ne-a obişnuit in ultimele ediţii ale 

festivalului arădean, Teatrul National din 
Craiova ne prezintă in această' seară o 
capodoperă a dramaturgiei universale: .Slugă 
la doi stăpâni" de Carlo Goldoni. 

Valeriu Dogaru, Angel Rababoc, Gabriela 
Baciu, Constantin Florescu, Adrian Andone, 
losefina Stoia, Valter Dellakeza, Mihai Arsene, 
Tudorel Petrescu, Nicolae Poghic, Geni 
Macsim, Marian Politic, Alexandru Boureanu -
poartă semnătura unui mare regizor: Vlad 
Mugur. 

Spectacolul - in distribuţia căruia fi vom 
putea revedea pe Ilie Gheorghe, Anca Dinu, 

• Cu actorul George Mihăită, 
' Teatrul de Comedie Bucuresti • 

mnu 
George Mihăiţă? frumos? 
Tot tânăr? Tot june-prim? 

- Mai păcălim viata câtiva ani! 
- De la primul' d-vOastră 

film: "Reconstituirea" 'i până 
astăzi aţi rămas in atentia pu- · 
blicului; un lapt cu totul remar
cabil. 

- Este o constatare pentru 
care vă multumesc. Putini oameni 
mi-au spus-O. Este o pert'ormanţă 
pentru un actor să rămână in top 
prin meserie, şi nu prin lucruri adi
acente. 

- Aveti o frenezle interioară 
pe scenă, Şi poate şi in viaţă, 
de vreme ce suntep un mentor 
binecunoscut al adolescen~lor. 

- Este foarte adevărat. Am o 
·frenezie interioară pe scenă.Dacă 
n-aş ~ să o dozez in viaţă, proba-

bil că nu as mai exista. O mare 
parte din viaţă mi-Bm petrecut--o 
pe scândura scenei. Forta cea 
mai mare a unui actor eSte pe 
scenă, şi nu in viaţă. Consider că 
actorul trebuie să fie dincolo de 
scenă un om simplu. Să se com
porte normal. Să-şi surprindă pu
blicul numai pe scenă. Un 
cercetător, de pildă, nu-şi arată 
invenţia pretutindeni, ci doar in 
c:onciavul său. 

- Sunt foarte multi actori 
tineri blazati. 

- S-ar putea, .chiar, alcătui o 
Fundaţie a blaza~lor. Unii actori se 
blazează inainte de a da un rol 
important. In teatru, ca şi in viaţă, 
recunoaşterea valorii nu vine ime
diat, de aceea unii tineri actori nu 
au răbdarea de a-şi construi trep
tat o carieră. Uneori este trist. 
Chiar dramatic. 

- Pentru că aţi jucat un rol 
principal, îndelung elogiat de 
critică in primul film al regizoru
lui Lucian Pintilie, vă rog să vă 
referiţi la ultimele sale creaţii 
cinematografice. 

- Pentru mine, Lucian Pintilie 
este o icoană. Este Dumnezeul 
meu. Şi tatăl meu spiritual. Imi cer 
scuze că nu le comentez. Chiar 
dacă nu voi mai face filme cu el, 
nu vreau să-t cert ci, intotdeauna, 
să-i apăr. 

' - In prima decadă a lunii 
decembrie se va desfă!fura la 
Arad .,Miss Adolescenţa" sub 
genericul ,.Joe, ţi-aduce muzi
cal" 

- Mă bucur că pot adresa o 
invita~e - prin intermediul ziarului 
.Adevărul· - tuturor tinerilor şi nu 
numai lor, de a participa la un 
concert extraordinar cu formatiile 
Valahia, K1 şi aHele. Şi, desiQur, 
la .Miss Adoiescenla". 

- Revista ct-vo'astră, "Salut", 
continuă să aibă succes. 

- Apare in peste 60.000 de 
exemplare şi are un impact 
deosebit asupra tinerilor. 
Redactor"''"f este fiul meu, Tudor 
Mihăiţă, care a terminat, de 
curând, Şcoala superioară de jur
nalism. Revista apare acum sub 
egida Grupului de presă Media 
PnJ. ' 

- Deci, in decembrie, 
reveniţi la Arad. 

- Am sentimentul, şi poate nu 
numai eu gândesc astfel, că in 
aceste locuri suntem iubiţi mai 
mult decât la Bucureşti. Când 
aplauzele nu mai conteneau, 
m-am uitat in ochii spectatorilor 
arădeni şi regretam sincer că 
spectacolul s-a terminat. 

Convvrbirv conwmnată de 
UZiqf MlttUf 

V A A 

"DE ARAD M·AM DESPARTIT PLANGAND" 
' 

• dialog cu Virginia Mirea, actor la 
Teatrul de Comedie Bucuresti e 
- In această seară, (n.n. 

dumini<:ă) nu 'tiu câtă lume 
'i-a dat seama că unui per· 
sonaj i-a !lat vială o actriJă 
care a debutat a1ci chiar 1n 
urmă cu 20 de ani. Spune· 
ţi·ne, cum a fost inceputul? 

- Inceputul a fost superb. 
Asta nu ca să măgulesc trupa 
de aici si nici directorii de 

· at4nci. Am fost foarte bine 
primiti. Aveam repartitie, 
veneăm intr-un necunosCut 
total şi am găsit aici o echipă 
extraordinară, de· oameni 
extraordinari, in primul rând. 
A~a că, după trei ani, am ple
cat plângănd pentru că imi for
masem deja prieteni, ne 
simţeam extraordinar. Şi ce să 
vă spun, acum, după 20 de ani 
- chiar vorbeam cu soţul (n.n. 
Dobrovici), cu care am fost aici 
in teatru - ne intoarcem in 
Arad, exact cum am venit, 
toamna. Pentru mine a fost ca 

. o intoarcere in timp. 
. - Vă amintiti da specia· 

colul. de debut? 
- Imi amin~c. desigur. 

Primul specilacol pe care l-am 
jucat aici a fost .Kathleen" de 
M. Sayers, un specilacoi făcut 
de iosif M. Bâta. 

- Ce amintiri vă leagli de 
scena arăd11ană? 

- Sunt multe. Cea mai fru
moasă amintire legată de 
teatru, de scenă şi de colectiv 
este spectacolul cu .Proştii sub 
clar de lună", cu care am fost 
ia Piatra Neamţ şi am cules 
laurii festivalului in 1981. Imi 

' aduc aminte de acel specilacol, 
pentru că nu voiam, domnule, 
să merg la festival, aveam aşa, 
o chestie, ceva ce mă retinea. 
Doream să fie totul perfect si 
simţeam că spectacolul nu e 
pe deplin implinit, deşi era bine 
făcut. Probabil că in mine n-am 
avut încredere. 

- Şi totu'li acolo v-aţi 
remarcat şi ati intrat in 
"vizorul" bucure'jtenilor?, 

- Exact. Dar eu sunt destul 
de conservatoare, nu prea imi 
vine să mă mut dintr-un loc in 
altui. Am plecat destul de greu 
din Arad. Părintii ne tot dădeau 
telefoane să rie apropiem de 
ei, să venim in Bucuresti. La 
insistentele lor, in 19B2, eu 
m-am transferat la Teatrul de 
Comedie iar Dobrovici la 
Teatrul Odeon (fost Giuleşti). 
Mai departe viaţa şi-a urmat 
cursul ei si iată-mă acum, din 
nou, pe sc'ena arădeană. 

- Ati avut un rol de mai 
mică intindere, dar unul 
destul de greu de făcut ... 

- Când am citit piesa nu 
m-a multumit total, am zis că e 
un spectacol bulevardier .•. 
-~a este ... 
- Dar Hora~u m-a intrebat 

ce vreg~u să fac din piesa asta 
şi intrebarea a fost foarte grea. 
Mie imi place să risc, fac si 
roluri de două secunde dac'ă 
mi se par importante. Atunci 
am ales rolul ăsta, care era cel 
mai ingrat în scriitură. Şi 
Horatiu a zis că mi-am ales 
rolul Cei mai tâmpit din toată 

i 1 

calmă l-am făcut aşa cum 1-ap 
văzut. 

- Registrul fnterpretativ a 
fost dificil ... 

- N-am vrut să fac un roi ia 
prima mână. Putea să fie o 
baroană, pur şi simplu o 
·cochetă. Dar mi-a plăcut să 
caut, să mă pot juca in rol şi 
a'" mi s-a părut mai interesan
tă. Nu stiu cât am reusit dar 
publicul 'ni-a aplaudat, ceea ce 
înseamnă că spectatorii au 
înţeles ce-am vrut. .. 

- Cum ati găsit publicul 
arădean după 20 de ani? • 

- Mi-a fost teamă, la prima 
intrare, pentru că după 20 de 
ani reintâlnirea este totusi cu o 
mare încărcătură emoţională. 
Nu ştiu că~ m-au recunoscut... 
dar am simtit că mi-au inteles 
mesajul. ' ' 

fi conscrmnat 
V. FILIP . ' 

Reporter ~entimental: o c.arh;ri 
iiiîcP~~~m~,;·g~ .~rpc.l~niL~~!lta.:.âl 

Emil Simăndan adună, in 
volumul ' ~Po!1asuri printre 
amintiri•, aproape intreaga 
creatie l~erară (scMe si povestiri) 
si rePortericească ~niasă de la 
Crăciun Bonta, de Il' acest ziarist 
care a condus timp de trei 
decenii destinele presei arădene, 
în cei mai grei ani ai epocii totali
tariste. 

Culegerea .. Popasuri 'printre 
amintiri" a fost de fapt gândilă 
initial de Crăciun Bonta, care, 
Jnciinte de trecerea sa in nefiinţă 
a inmânat sumarul volumului 
bunei sale soţii, care, la rândul ei, 
a incredintat manuscrisul editoru
lui Emil ·simăndan (Fundatia 
.Ioan Slavici") pentru a-1. selecta 
şi pregăti in vederea publicării. 
Astfel, ingrij~orul ed~iei a selectat 
un număr de 40 de sch~e. pove
stiri, reportaje, interviuri: însem
nări si note de călătorie, pe care 
le-a Ordonat din punct de vedere 
tematic, fără să ţină seama de 
datarea lor cronologică. In felul 
acesta, paginile antologate, în 
consens cu titlul cărtii, constituie 
pertinente amintiri Şi tnsemnări 
pe diverse teme culturale. "Nu 
sunt portietele unor preocupări la 
modă, dar nu sunt nici in afara 
interesului actual atâta vreme cât 
cei despre care a scris Crăciun 

,Bon ta ne preocupă şi astăzi•. 
Apoi cartea ne poate face aten~ 

· la felul cum sună amintirile unui 
ziarist care a ·condus timp de trei 
decenii destinele presei locale 
arădene, a unui ziarist - cum a 
scris îngrijitorul ediţiei - care a 
învăţat .gimnastica" supravieţuirii 

• 
Pentru mag el 

bolizează si m~ul Ungari&i Mari, 
creându-le' o stare de confort şi 
beatitudine sufletească, in timp 
ce pentru români acelaşi monu
ment semnifică un atentat la li
bertatea lor naţională, la însăşi 
esenta lor identitară, căci e de 
prisos a mai spune statutul 
Transilvaniei in constiinta na
tiunii române - de '"iniTnă si 
ieagăn al românismului'. 
Existenta, adesea tragică, a 
celor două naţiuni derivă de la 
asumarea aceleiaşi funcţii vitale 
a Transilvaniei pentru unii si altii. 

Ridicat de statul magtiiar'in 
plină. perioadă a dualismului · 
cănd Transilvania, in mod fortat, 
împotriva voinţei na~unii roma'ne 
majoritare, a făcut parte din 
structura institu~onală adminis
trativă a Ungariei, acest monu
ment sirhboliza atunci un hotar 
spiritual si terestru cu valoare de 
reper 'existenţial pentru 
maghiari. De aici şi cultul fără de 
seamă si pe care-I exprimă 
maghiari;' in faţa acestui monu
ment !n preajma zilelor de 15 
martie şi 6 octombrie ale fiecărui 
an. 

Cum a fost receptat acest 
monument de români si cum 
i-au simtit ei? Sunt întrebările 
care tr8buie puse pentru a 
inţelege oportunitatea ream
plasării acestui monument. E 
suficient să redăm reacţia unei 
distinse personalităţi politice si 
culturale arădene din epocă, 
avocatul Ioan Popovici Deseanu 
(1831-1892), care văzând mo
numentul ridicat in ~ctuala Piaţă 
Avram iancu, dm Arad, a 
declarat: .Din clipa aceasla, jur 
că pasii mei prin aceste locuri nu 
vor mai călca" adică prin piata 
mai sus amintită. Se lnţeleg 
sentimentele de umilinţă şi ofen
să pe care venerabilul înaintaş 
le-a trăit si cărora le-a dat glas 
sub forma unui jurământ tesla
mentar. 

In timp ce inimile maghia
rilor, mai acum 109 ani, tresăltau 
sub lumina mândriei zidite la 
adăpostul ideii-vis Ungaria 
Mare, intrupată !n bronzul mo
numental ce domina piaţa ară
deană, inimile românilor arădeni 
la 1890 erau cernite de ima-

sub tăvălugul zgomotelor 
absurde ale veacului său totalitar. 

Gestul îngrijitorului ediţiei, 
de-a insera la sfârsitul cărtii un 
interviu - biografic, de 30 de pa
gini, realizat in anul 1991, ridică 
valoarea culegerii în sensul unei 
mai bune intelegeri a vietii inter
locutorului său, interlocutOr care 
a intentionat să-si scrie .,memori
ile", ori' .,romanUl vietW, dar din 
cauza sănătătii si stresului de o 
viaţă nu şi-a. ffia'i putut "ordona: 
gândurile. 

Emil Şimăndan ne-a dat o 
şansă in plus să cunoaştem (şi 
să înţelegem) mai bine cine a 
fost publicistul Crăciun Bonta. 
Prezentându-ne .. aventura" vie~i 
lui Crăciun Bonta, aflăm multe 
lucruri inedile: că la 14 ani, după 

i i 
amintirile tragice date de cele 
aproape 40 de mii de vieti pier
dute de români, de zecile de 
sate incendiata si ruinate. Sunt 
toate acest6a a'mintiri 
dureroase, pe care acelasi mon
ument şi imaginea celor i 3 gen
erali le readuceau in memoria 
afectivă a românilor. In definitiv, 
acesta-i rostul esential al oricărei 
statui: de a nu lăsa Să se uite de 
către prezent şi viitorime sim
bolurile unui destin istoric naţion
al. In cazul de fată statuia 
.Ungaria Milenară" avea 
menirea, la vremea ridicării ei, 
să ir;nortalizeze peste ani şi ani 
nu doar figuri istorice devenite 
legende la maghiari, ci săream
intească mereu şi mereu că 
visul oricărui privitor maghiar, 
atunci cănd îşi îndreaptă ochii 
spre slatuie, trebuie să fie visul 
celor·13 generali- făurirea 
Ungariei in hotarele trasate, prin 
nedrepte cuceriri, de regele 
Stefan 1. 
' Se pune legitima intrebare: 

de ce si cănd românii au înlătu
rat acest monument? Guver
nanţii români ai anului 1925, 
deci din perioada imediat urmă
toare Marii Uniri, intelegând 
incompatibilitatea dintre mesajul 
şi simbolul istoric al acestui 
monument şi noua entitate politi
co-statală - România intregită 

·prin unirea Basarabiei, 
eucovinei şi Transilvaniei cu 
România - au purces la 
demontarea acestuia pentru că 
prezenţa unor eroi maghiari care 
au luptat pentru anexarea 
Transilvaniei ia Ungaria nu mai 
putea fi .acceptată" intr-o 
Transilvanie intregită cu Pa
tria-mamă - România. Se poate 
pune intrebarea retorică: astăzi, 
Transilvania, din ce structură 
statală face parte? Răspunzând 
la această intrebare răspundem 
si la legitimitatea reamplasării 
5au nu a statuii celor 13 gene
rali. . 

Reinstalarea acestei statui 
in Arad, astăzi, înseamnă, pe 
scurt, pentru maghi~ri, revi
talizarea unui simbol istoric si 
deci recăştigarea unei embleme 
ce defineşte iden.titatea etnois
torică maghiară. In egală 
măsură înseamnă readucerea 

- : . .. ,._· · ... 

Dictatul de la Viena, intr-o zi de 
vară, aflat cu vacile stăpânului la 
păscut pe izlazul comunei natala 
(Săcădat - Bihor), s-a decis să 
treacă in România. Granita de 
după Dictat trecea prin mijlocul 
izlazului. L-a luat cu el, până la 
hotar, pe fratele mai mic, căruia, 
la despărtire, i-a spus: .Frate 
dragă, te 'rog să ai grije '' de 
vacile mele, pe cele ale 
stăpânului să le duci acasă, eu 
trec «dincolo» în România." · 

Pagini interesante sunt, de 
asemenea, cele care vorbesc 
despre apropierea sa de presă, 
de ziaristică, anii petrecuţi la 
scoala de Ziaristică din Bucuresti 
(ln genuJ şcolii de Literatură 
.Mihai Eminescu"), ori paginile 
care vorbesc despre primii ani ai 
presei arădene de după cel de-al 
doilea război mondial, precum şi 
despre preocupările sale cultu
rale si literare. 

Dorim să incheiem .această 
recen~ie prin a reveni la 
"C.uvântul inainte" semnat de 
Emil Simăndan, care arată că 
voluniul acesta postum al lui 
Crăciun Bonta a putut să vadă 
lumina tiparului cu sprijinul ge~ 
nerOs al fostilor săi colegi din 
redactia cotidianului .Adevărul". 

' VfiSILE FILIP 
Notă: Cartea va fi lansată 

azi, 5 octombrie a.c., ora 16,00, 
la librăria .Ioan Slavici" din Arad, 
de către îngrijitorul edi~ei, publi
cistul şi editorul Emil Şimăndan. 
Va fi prezentă, de asemenea, 
sotia autorului, care a sprijinit' in 
mOd direct apanţia volumului. 

ce va 
redesena, in mintea şi inima 
maghiarilor, o anume hartă cu 
hotare ce stârnesc legitime şi 
hotărâte reacţii de respingere 
din partea românilor. 

Reamplasarea acestui mo
nument, din nou, la Arad, in loc 
să unească, să solidarizeze, 
poate incendia popoarele noas
tre si deci un fragment de lume. 

'Pentru români, chiar pe fon
dul unor dorite şi pertinente pre
ocupări de integrare in spaţiul 
euroatlantic, mai mult decăt atât, 
pe fondul unei necesare, si 
firesti, sî dorite reconciliefi 
româno-inaghiare, o reinstalare 
a statuii ar insemna să accepte 
un atentat vizibil la identitatea 
lor, in timp ce maghiarii ar 
căştiga in sporirea identită~i lor. 
lnţelegând implicaţiile şi, deci, 
consecin"tele dramatice ale 
reamplasă'rii monumentlilui, pe 
care' le-ar putea avea, liderii 
nostri politici începând de la 
presedintie, prim-ministru, parla
mer1tari Şi guvernanţi vor trebui 
să inţeleagă că acest monu
ment, din nefericire, niciodată nu 
poate aduce pacea şi concordia 
intre români şi maghiari. 

Statuia celor 13 generali ne 
indeamnă să retinem, ca invătă
tură cu valoare' de model com
porta mental că noi, românii si 
maghiarii si to~ cei ce trăim p9 
aceste pământuri, trebuie să 
devenim şi să rămănem făuritori 
ai unui aH tip de istorie, clădită 
pe dragoste, pe respect şi pe 
inţelegere, aşa incât cei ce ne 
vor urma nouă să înscrie 
numele noastre pe monumente 
durabile, spre care ochii şi inimi
le lor, privindu-re. să se 
lumineze de lacrimile recu
noştinţei oglindita in parfumul 
florilor ce le vor împrejmui, ca 
semn ai unei eterne ocrotiri. 

Avem nevoie, Ira~ maghiari 
şi fraţi români, de statui-docu
ment istoric,care să ne soli
darizeze, să ne armonizeze, să 
facă Joc mai mult în inimile noas
tre dragostei şi nu să ne înde
părteze, să ne dezbine, sii ne 
incendieze minţile şi inimile. 
Pentru binele nostru comun si 
viitorul copiilor copiilor noştr'i, 
pentru bunul Dumnezeu, luati 
aminte! ' 
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AGRICULTURA· O CE~UŞAREASA! 
UN LITRU DE MOTORINA = 7 KG GRAU 

Dintotdeauna bunastarea 
omului de la Iară s-a măsurat in 
hectare de pământ şi in capete 
de animale. Pământul si ani· 
malele nu Stiu niCi de sărbă
toare, niCi de oboseala 
stăpăn1lor. Fapt conf"mat şi de 
loja Viorel şi Aurica din Şicula. 
Familia loja munceşte 40 de 
hectare de pământ cu utilajele 
proprii: trei tractoare. combină, 
disc. A~Jică "toată gama de uti
laje". ,.De dimineaţă mă scol, 
la cinci ti jumătate, hrănesc 
50 de porci, pregătesc.coplil 
pentru tcoală fi mulg vaca". 
Intre timp, Viorel loja hrăneşte 
cei trei cai din gospodărie. După 
ce sfârşesc munca de lângă 
casă, cei doi incep munca afară, 
la câmp. fn general se profilează 
pe culturi de porumb, grâu şi orz. 
Din rewltă ingraşă animalele şi 
vând dacă au surplus. ,.Porcii D 

ingrăşăm. Mai tăiem, mai vin
dem.'' Pentru aescătorii de an~ 
male, o problemă este preţul de 
achizitie a cărnii. .,La abator, 
kllogrnmul de carne de porc a 
ajuns de la 8000-9000 la 
10.000 de lei. Asta e foarte 

. Puti" la c6tă muncă investim." 
Chiar dacă au toate utilajele 

pentru <~gricultură. familia loja nu 
prestează luaări agricole pentru 
nimeni. .,Avem riol mult de 
muncit, plus ci piesele fi 
motorina sunt scumpe ti nu 
rentează să te duci la altul". 

ln acest an. un hectar de 
pământ a .inghitit" două milioane 
de lei. Acesti bani includ toate 
lucrările. sământa si erbicidul. 
.,Totdeauna când facem 
socoteala constatăm ci l1111im 
in minus". Cu toate că "agri
cultura nu-l rentabilă", V10rel şi 
Aurica n-au incotro. ,,Ce sa 

Utilaje mai existi, de muncit se (mai) 

facem dacă n-avem nici un 
salar? Să mergem si dăm In 
cap?" Mai mult, pământul e 
lăsat de Ja părin~. ,.Noi suntem 
crescuţi s-avem grijă de el. 
CAttlgăm, nu câ,tigăm, 1'1!1 
putem să-I lăsăm pârlog." 

.Motorirul eolorwt4l 
··o soluţie JW'*'"' 
eupoaneN "'lrieoo44 

Pe Ioa~ Căprar, lot din 
Şicula, l-am inlllinit tocmai când 
venea de l!llneu, de la baza d!> 
recep\fe, unde s-a interllSilt dacă 
preiau por~mb. ,.Nici vobă si 
preia. De bine, ·de riu, anul 
ă$ta a rewltat un ell'cedent de 
porumb. Unde să-I vlnderp?". 
Pe banii primiţi pe porumb 
intenţiona să cumpere grâu de 
sământă. Ioan Căprar mvnceste 
zece hBctare de pământ. imp;e
ună cu socri. "Este foarte greu. 

dar profitul pe nieăiflri 

AAGHICUL TOHI 

Aparate dg ert;!icistat VN 

GYttwaw GU diK.Yd EZ 
Acllete IISttt ~rn!M I)OUiul 

t:Uitivatc;>r !llllirllllli Y!IIJ'II Ilo Nc>ot 

··Ne ·. plăce;;, d vii en'iFnjiim~i'IT•U;'ti-'11!lii'irflniJ;fflirli!"D~ 
produse de VOGEL&NOOT avenJ oflnanţare foarte bună. .". 

VARIANTE DE FINANŢARE: Avana 30"/o;, ·'""'. 
• Ptata la 6 luni fără dobândă; · ··c" 
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YN- Sagak Prczll 
l'l:egiiiiiN patului garmin8tiv " 
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Grapa Rotatlvă VN -
Terramat 3 S Profi 

Generatia de mare putere de 11....,. 
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, , ARAD, CaMa ztmandillul nr.5 
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• Peste tot intervin piedici". l..a 
Inceputul săptămănll trecute 
.nicăieri pe rlWIIneulul nu 11m 
găsit motorină. De-abia la 
SMA Curtl$1 am putut 
cumpăra eu 7800 de lellltrul." 
Ioan Căprar propune "eă se 
coloreze motorina, pentru a fi 
o departajare între plim~re
al• fi m11ncă.'' Să fie motoonă 
colorată la pr!'ţul d!! 1000-2000 
de lei lilrul, "IICCIISibilă oricârui 
ţăran". Dacă s-ar cplpra motori
na d!>stinală agriculturii, ~n 591l· 
dai pe str"!Jă ar d!>monstra cine 
rnşală statul. ,.Ar fi o frică. 
1-umoa n!J ti-ar mai permita şă 
folosească mowrina dii'Stinlllj 
agriculturii in aJto şeopurl.'' 

cupoanele nu sunt <lgreate 
4e cei care fac agricultură lii 
mo<M serios: "Jol 11n cupon de 
la taica Pătru la jumătate de 
preţ 'i folosettl motorina la 
pllml:>are. Asta nu-i (:!1118 vla· 
bU. Cupoanele nu <1uc înainta, 
el înapoi. Şi nu·• cea mai 
bllnă soluţie." 

Initiativele intreprinzatorului 
de la tars sunt sufocate d1n lasă. 

1 Căprar ar fi vrut sa deschidă o 
microfermă de porci. 11 NU·i 
cresc pentru Ql le OtJ ll!'lllală 
preţlll câmii de porc e nejustJ-. 
ficat de mie." Drept urmare, 
vinde rtl!X>Ita pe piaţa liberă ,,Ar 
fi rentabilă munca In momen
tul când al o piaţă de de•
facere a produselor. In 
condiţiile in care un IHru de 
motorină inseamnă fSPie kil9-
grame de grt!J, 11<11. mai j)!ltem 
Rol spttra?"'. 

TlODORII ttB'I1<II 

•••zat4i l•ngj Slntana, 
Pilm6nt bun, tradiţie agri
colă cât incap•. hiirnleie la 
fel ..• Şteflln Musd, primarul 
eemun!ll, n• declarii: ........ _ .... -···Il 
•llrleol..- ,...,,. '" Olari 
(,.POMJ\G'") fi ••• la 
lila._ Mieii (!UAII~J\ .. ). ... ~~-............. 
elafll "" ._...,.. Vea• 
Dl! er-'7 Dr-e_areee •·•• 
tl...,.plta117.af dia p~~a.ct 
..,.,..........,lllll_lar.Nu 
III• 'l'laa ler, el tii• 
"""~ preastel politiei 
ll•veraaDOeatale 4• 
............. ,1 .. .,.. ••1 
...... •• ••p!i llt!t ••• 
.,.,.,,. .,., prl"""" •1111'1· 
e•Uura. Produeătorll 
BJII"._II au suuf laeur• 
Jaţl fi 8BIIf llillaJI la 
ladt>D06ua laterDOedl•· 
rllor. ia flual, au de 
IIDf.,rlt af.ăf produeă· 
toril (care-şi suaf 11111.1 ...... ., ................. . 
prefurl .a.. •bale). eAf tf. 
--•torll" care,....., 
aevoiJi q pllifeafleli la 
pre.al predusulul fi 
poftele iater•e•llarller 
. .a.. Haloeeăţi,.. rapitlli.'< 

In Olari exi11tă 24 de tr""· 
ţoare pertlclllere. Un pro
ducător particular, care are 
Pflll'- lr!liiKI dll ~e d!l 

conformitate cu Pfl~Vederile Ordonanţsi Guvernului nr. 
3611999, CEC acordă din resurse proprii credite produ~;ito
rilor agri,;oli ~ntru achi~iţionarea de tractoare, ~;ombine, 
ffltJfÎIIÎ fÎ I!IIIWt .".;.-. iMIMtil "."".,.,din ~pe 
internă. 

C!llll o perioadă grJţie un 
(IIJ .• Creditul ~ să reprezinte 

~fiaan li' spnpnutui _.. ~1 mvlt 85'1, !lin preţul !rac· 
diJI de stil! pnn subvenţionarBf! lo!lretor. "'))T1bineeor, ~nilor şi 
~ 70% a ~Jobânzii la geditel~;> IJlilaiek:>r <lQricole \}le, diferjlnţa 
i!coroate de CEC ppt fi prp- urn$ld a se suJ)OI1a dlit ~ 
prletarii de terenuri agri.cote, aer din fonduri proprii. 

PlfSOIII18 flzit:!l, crescâtorii de 1 -- at 
animale 'i păsări, perSO!lllll -•me 8 88C8111W 
fi~c;e. Ş9Cietăţll' agri~:ole t:U lctnlldl t:reditulll 
personalitate ;;;ridici" asoct. Pentru incheierea con-
aţiile t.o~: .... le, arend"fii, per. tractetor de cred~. clien~i trebuie 
""""" fizice sau )uridi~ care sA prezinte următoarele docu
av lncheiat cpntracte de i- mente: producătorii individu~li 
arendă în condiţiile prevăzute 1 sau co~stitui~ in asociaţii fami
lie Legea anendării 16/1!194, liale s.au alte forme in agricul
inştituteie fi staţiunile de tură. potrivit Legii 36/1994, aren. 

Ucer(:etl...,-do!Pclitlln eli profil 1 daş1i persoane fiz1ce care au 
,..n<:c>l 1 ill(:helat contracte de arendă in 

l'6fSOIIR!IIt ·~ Si J~ 1 condiţiile prevăţute de legea 
en. umerate. tr1>bu.ie sa a1bă. ~ arendării: cererea de ~:redit 
pcupeţ1e permanentă si pri~ !IYizată de Direcţia Generalj 
pată cultiva,." pământulUI sau 1 pentru Agric~ltură fi Industrie 
cceşterea ammalelor, să detint Alimentară Judeţeană sa11 8 

leg91 ŞJ sa exploateze ~ puţm: ~ Municipi11lui Sucvr-.tl; ade-
5 ha oe teren arabil di'Stinat ~~ Y!trinţă de venit 1 de stare 
tivăni cereatelor, plantelor material~ pentru imprumutat; 
tehnice şi fura)ere, sau ~ ha adeverin!ll de venit 1 de stare 
teren arabil pentru cultura materială pentru 2-3 giranţJ; 
legumeiQr de câiJlP, s.au 0,5 ha ~rlificatul de producâtor agri-
teren pentru cultivarea , ~;of; declaraţia privind con· 
le!Jumeler în salarii sa~ sere., ţrfb11ţia proprie la achi
sau 4 ha cu v1tă de v1e nobilă , zlţionare·a bunurilor; copie 
şao ~ ha pepiRIS!e vitiwle. sau 4 i xerox QLiflă titlul de proprl
ha livezr !n masiV sau -~ ha i etate asupra terenului deţinut 
pepmtere pom1cote sau 30 ha sai) c9ntraett.~l de erendi; 
fănete 'laturaie; •: vac1 pentru , autOrizaţia de fvncţlonare 
!apte' sau 15 taunne 1R ·~ ' vizată pe anul în curs de 
s.au 50 pcrCin& la 1ngraşat sau 4 Adminiştraţia FinanciarA fi 
scroafe penln,i reproducţie seu dacia raţia de venituri pe 
1.000 găini ouatoare sau !5.(l(l{) 111t1mn doi ani pe anul In curs 
pui pentru carne anual. dePUIIII; adeverlnţa eliberată 
111-·lfUdiWI de PrimAria din raza c6re111 
Crlilditel~ şe acprdă pe o aparţine terenul, ~:are Q 
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.,Prefl!r sili pll'odae la 

-1ar11. lheeaaulac.ă. -
"'"'" lue.,ll'ajatli pro· 
4oaeJhJ •llrl.,elji pe 
spaţii lafl•••• Nl•eai 
.......... lfalllli-.ldve 
"'erealel u ........ ••• , 
...... leatal ( .... ., ...... 
,. ••r•atare• v•l•rl· 
flelirll ll'e-ltel) 4'iit tf. 
leii•• protecţiei IDOp&· 
trlv• -•••ltliţlter. C11 
••larllle •6 •••e•r.e, ...... , .. "···· ..... ., ............... ...._.. 
cr- .,. eăU.va r.eel ... 
porei. De -T Ca llli ua 
Ua obllll•t sili văatl _ ......... ~ ......... 
~~~ 

Cu alte cuvinte, comuna 
Olari este incă un caz tiple 
de agri~ultură românească, 
care nu f!lce excepţie de la 
regulă: uociaţii care se 
zbat in greutăţi de tot felul, 
populaţie imbătrânită ce 
lnc:ă nu s-a desprin& de 
agricultura de subzistenţă 

1 "~' wlll4 ""';s;.,.,ll L.PuJi 1 ~~ 
etc. 

Excepţiile sunt rare ti nu 
fac altc:evll decăt d .con
firme regula: există 

potenţial, dar nu sunt per
spective . ., Cel puţin dto· 
C!lomJ&Ij. 

• DOIW Sltlfl<l 

ateste ex1stenţa, SU<>raiata 
proprietarii ill~uill; ofertll 
preţ pentru bunurile ~ se vor 
Alflllljira prii! t;t'8111t; Cl>fllrae
tul de a~:htzlţle .. bu"'lrilor, _.,m ti~'**" (1111111 
.-.an .. 

ŞocilifA~Ie agri!l91e eu per
sonalitate jvridică, societăţile 
oomarcial!> pe ~uni cu q~pitat 
privat cu profil agricl;ll, arendaşii 
perşoane juric;Jice carfil 
incheiat C\)rllracte de arendare 
in condiţiilE> prevl\zule d!o l<lijea 
arendării, institutele şi slaţiunile 
de carcetar&dezvoltare cu profil 
agricol: _,_. ~ illvili>-
tl de D.G.A.J.A.J.; docu
mentele care atestă consti
tuirei! legală a societăţii; iiiWI'• 
dul expres al AGA; o 
prezentare generală a soci
etăţii; bug!lt\11 de venituri 'i 
c:heltulell pe anul In curs 'i eal 
prevlzionat pe perioada c""' 
dltărll; bilanţul contabil pe 
ultimij dpl llfll Inregistrat la 
Administraţia Financiară; !lilu
aţla Imprumuturilor fi ~ 
disponibllltăţllor l:>ineftl ta 
alte unităţi b•nl'are; lista 
bunurilor ce constituie 
garanţii; acta privind situaţia 
juridicA a terenului; adevennţii 
eliberatA de Primăria din raza 
căreia aparţine terenul, care 
să ateste existenţa, suprafaţa, 
proprietarii acestuia sau, auplj 
c:az. societatea care 8 primit ln 
aren<iă terenul; contractul de 
arendA după caz. inregistrat le 
consiliul local; situaţia con
tractelor de livrare; oferta ae 
preţ pentru bllnurlle <:e se 
wmpăfll din cr.dft; contreatul 
de ach~, precum fi,_.. 
penti'U plata avanaulul. 
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Hrănirt!a naturală a sugalilor ~~uitate ~~ ceva mai slabe 
mar~te cu trei pina la cinci 'i o adaptabilitate SQCiala mai 
puncte roelcientul de inteligenţa SCăzută. 
al copiilor In raport cu cei aimen- Laptele matern prezintă două 
taţi artificial, se arată intr-un avantaje r:najore comparativ cu 
studiu publicat, In American biberonul: compooentete nutritive, 
Joumal of Clinica! Nutrition. care cresc in medie coeficientul 

Acest studiu demonstrează de inteligenţă cu 3,2 puncte, şi 
ca alimentarea cu lapte matern dezvoltarea legăturii afective 
uşurează c.u mult acumularea mamă-copil. Uşurinţa acumulării 
cunoştinţelor. Copiii cei mai de cunoştinţe in cazul celor 
flămînzi sunt cei care profită cel· tvăniţi la sîn este semnificativ mai 
mai mutt de acest fenomen. ridicată intre şase luni şi 15 ani, 

Studiul confirmă că ele- subliniază cercetătorii. Ei consi-
mentele nutritive din laptele de deră că acest fenomen este ge-
mamă au efecte benefice nu nerat de faptul că laptele mat<lffi 
numai asupra sănătătii fizice a furnizează elementele necesare 
nou-născutului, cit şi aSupra dez- dezvoltării rapide a creierului, 
voltării sale intelectuale. aflat încă in formare. Creierul 
Specialiştii au ajuns la conduzia este compus din 60 la suta lipide 
ca micuţii care sunt privaţi de ~ unele dintre ele, esenţiale, sunt 
alăptarea la sin vor avea un coe- oferite de mamă, in timpul sarcilii 
ficient de 1 , m"a_i ,.;red;;:.:.u;;s:.., -!".:C!::;;;;,==:;.:ma::.::;tem. 

+Psm-ă~de 
· ~unui film 

violent 
O fetiţă australiană, in vîrstă 

de zece ani, a fost internată intr-o 
clinică psihiatrică după ce a 
vizionat, de ziua ei, filmul horror 
"Şcream·. 

Pollivit ziarului, este pentru 
prima data In Australia cind se 
dec~ o pşihoză, fie ea ~ 
uşoară. în urma vi2ionarii unui film 
violent 

Profesorul CampbeU Paul, 
psihiatru la Spitalul regal pentru 
copii ~in Melboume, a admis că 
medicii nu ştiu încă dupa clt timp 
va reveni copilul la normal. ·N~ 
este nici o îndoială că vizonaFea 
acestei casete a fost 
declanşatorul acestei stări", a 
(jeclarat el. 

PotrivH Herald Sun, filmul 
"Saeam", a căriJi casetă video nu 
poate fi inchiriată legal de per
soane sub 18 ani, a fost împrumu
tat de mama fetitei, care 1-a 
proiectat pentru prieien;; invitaţi la 
zi&,a ei. ' 

la două saptamîAi dupa 
afliversare, fetiţa a Inceput să aiba 
halucinaţii, pierderi de memorie şi 
accese de violenţă. Ea şi-a atacat 
mama, a smuls cu dintii curelele 
cu care a fost legală In ambulanţă 
şi a incera;tt să se .caţere pe o. 
~ din mers, pentru că i s-a 
parut că lumina roşie a farurilor 
din spate repre«intă pete ~e 
sînge. 

Oir~cton,1l ş.;:olii a trimis o 
SCiisoare parinţilor copiilor care eu 
fost invitaţi la aniversare, sfătuin-, 
du-i să-şi di,ICă a;lpiii la un CQIWrQI 
psihiatrie, 

Mama fetiţei a declaFat 
ziariştilor oă nu este •impresif>., 
nată" de demersul directoruiiJi şi a 
spus că nu a ştiut că filmul 
"Şcream" este interzis copiilor. 
• Oei soţi cDn t.'rg .. 

v-ulacă 

schimbare de -
Un bărbat şi o femeie diA 

Ungaria, căsătoriti, au decis să 
facă, literalmete, sChimb de roluri, 
şi să treacă amîndoi prlntH> ape. 

· "'Iie de schimbare de sex. 
Cei doi lecuiesc la Szeke& 

lehervar şi vor suferi interven~a 
chirurgicală Intr-un spital local. 
Identitatea lor nu a fost făcută 
publică, echipe de medici care se 
oeupi de dubla operaţie n4,1 111 

făcut declaraţii, iar pacienţii au 
refuzat orice interviu. Cei doi 
transsexuai au fost transporta~ In 
secret acasă, după un control 
medical, pentru a se feri depresă. 

• Două virusuri 
--unţă ţările 

1 e :i Je:atale 
Doi virusuri apărute in 

Australia ~ ln Malaysia, care au 
l!icut deja >;eci de victime umane 
şi au dus la elimi1area a pes1e un 
milion de poFCi, ar putea afecta In 
l1rice moment ţările occidentale. 

•Aceste virusuri denumite 
Hendra şi Nipah, sunt mai periru- · 
~ decit Ebola, penbu că, deşi in 
cazul lor rata mortalitlţii nu est<> 
atit de ~. se pot transmite cu 
uşurinţă de la animale la oamerv•, 
a declarat Dr. Clarence Peters, 
directorul secţiei pentru agenţi 
patogeni speciali din cadrul 
Centrului American pentru 
Controlul Maladiitor (COC), cu 
sediul la Alianta. 

Virusul Ebola este mortal ln 
90 la sută dintre cazuri, viruşii 
Hendra şi Nipah, In aproximativ 
40 la sută dintre cazuri. O ar. in 
timp ce primul afectează numai 
oamenii, ceilalţi doi trec barie~ 
dintre specii şi au un grad de 
răsplndire mult mai ridicat 

"Cele doua epidemii. au dis
păful, prima spontan, iar cea de-a 
doua datorită măsurilor luate de 
malae>ieni, dar revitimentul este 
posibil in orice moment", a subtini
at Dr. Peters, cu ocazia celei de-a 
39-a confeFitlţe pFivind agenţii 
microbieni şi chimloterapia 
(ICAAC), CI! se desfă~oara, 
incepind de luni, la San 
Francisco, 1n statul ca-. 

e B. S., 38 ani, Arad. ~ 
feriprivă are multe cauze care 
determtnă o scădere a concen
tra~ei de fier din organism. lată-le 
pe cele mai importante: hemoragi
lle mici 'i Fepetate, dar şi cele 
mijlocii ŞI mari. La bărba~ cauza 
principală o constituie săngerările 
digestive datorate unui ulcer gas
tro-duodenal, vartce esofagiene, 
hemii hiatale, polipoze digestive, 
rectocofite hemoragica, cancer 
digestiv etc. La femel, fibromul 
uterin, avorturile şi naşterile multi
ple, cancerul genital pot detennina 
sangerart ca~ duc la apariţia an&
miei feriprtve. De a$BfTlef\OO, o an
menl;l~e săraca In fler poate cauza 
acest tip de anemie. Alte cauze 
sunt parazitozele digestive (oxiu
rază, lambllază etc.), absorbţia 

' 
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lnfecţia cu virusul hepatic 
D are loc numai In prezenţa 
virusului B, fie ca infectie con
comitentă, fie ca o suprain· 
fecţle. adică ulterioară infecţiei 
cu virusul de tip B, de obicei la 
bolnavii care au antigenul HBs 
pozitiv. 

Transmiterea infectiei cu 
virusul hepatitic D se face la 
fel cu cea a infecţiei hepatitei 
B: * prin transfuzii de sânge III 
utilizarea seringilor in comun * contact intim interuman.' 
Rolul homosexualitătii in trans
miterea infectiei cu' virusul O 
este foarte cOntroversat, unii 
autori considerându-1 ne
Insemnat, iar a~ii foart~. impor· 
lant. 

Purtătorii de Ag HBs con
stituie un .grup de risc faţă de 
infecţia cu virusul hepatitic D. 
Practic, introducerea vaccinării 
Impotriva hepatitei virala B 
duce şi la prevenirea hepatitei 
o. 

In concluzie, persoanele 
cele mai expuse la acest tip 
de infec~e sunt: politransfuza
ţii, primitorii de derivate de 
sănge (hemofilicii), homosexu- · 
alii şi contacţii cu persoanele 
infectate cronic cu virusul_ 
hepatic D. 

~ 1 ,, ' - ~ 

Primul virus a apărut în 1994, 
la Hendra, o suburbie a localitătii 

australiene Brisbane, afectind, 
iniţial, douăzeci de cai, care a tre
buit să fie împuşcaţi, apoi s-au 
îmbolnăvit doi îngrijitori de cai, din
tre care unul a murit. ln acelaşi 
moment. la peste 800 de kilometri 
depăflale, la Macl<;>y, alţi doi cai 
au murit din motive necunoscute, 
dar virusul nu pilFea pe aluflci pe
riculos pen!ru oameni. Autopaiile 
iniţiale au demonstrat că cei doi 
cai au murit din cauza unei otrăviri, 
şi, respectiv, a unei muşcături de 
şarpe. Ulterior, o persoană~ a 
participat la autopsiite celor doi cai 
a început să sufere de dureri de 
cap, imobilitate a oefei şi. apoi, de 
tulburări mentale. In organismul 
său medicii au descoperit antioof
pi ai noului virus ~. dupa moartea 
sa, virusul însuşi a fost ~ in 
creierul bomavuh.Ji. 

Experţii au constat că, dacă 
virusul aparţine familiei paramy
xovirus, nu pare, totuşi, unuf 
cunoscut. Noi analize ale ţesu
tulilor pretevate de la caii morţi la 
Hendra au demonstrat că era 
vorba despre acelaŞI ~ pata, 
gen. Virusul este transims de 
către o specie de l~iac la cal, ier 
de la acesta trece la om. 

. Cel .de-al doilea virus a 
aparut, trei ani mai tlrziu. In oraşul 
malaezian Nipah, afectind doal'. 
adufţii de ~x masculin şi de ~
gine chineză. Ac_eastă extremă 
selectivitate a atras atenţia epi
demiologilor ~ eu con- că, 
dintre ţăn1e cu popUaţie majoritar. 

• musulmană, doar ~sunt <8 
care cresc porti. 

.... 
ŞTIAfl CA ... 

este foarte eficient. 

e medicii germani au pus la punct o 
tehnica ce le permite refacerea formei craniu
lui pacientilor, folosind titaniu. Până acum, 
medicii folOseau plastic sau oase din alte părţi 
ale corpului pentru a inlocui părţile indepăr· 
tate in cursul operaţiei. 

e 70% din populaţia RomAniei are pro· 
bleme cu greutatea. Romania este pe primul 
loc in Europa din punctul de vedere al obe
zităţii. Dintre cauzele supraponderabilităţii se 
pot aminti: stilul de viaţa nesănatos, alimen· 
taţia bogată in grasimi şi dulciuri, sedentaris
mul şi factorul genetic. 

e ta~i britanici nu prea ştiu mune despre 
creşterea copiilor. In urma unui sondaj, care a 
inclus intrebări simple, cum ar fi de eate 
scutece de unică folosinţă are. nevoie un copil 
in prima lună de viaţă sau după câtă vreme 
de la naştere poate avea mama din nou, 
relaţii sexuale, rezultatele au fost dezas
truoase. 10% dintre cei ch'lstionaţi sunt con
vinşi că femeia nu poate rămâne din nou 
gravidă atât timp cat alăptează, in timp ce 113 
au spus că nu sunt siguri. Numai o treime din· 
tre cei chestionaţi au ştiut că abia după 3 luni 
de la naşterea unui copil, mama poate să 
aibă relatii sexuale. 

e ing'roşarea valvei aortice poate determi
na boli cardiace gr~ve. Această afectiune, ce 
este o formă de scleroză, nu poate fi tratată 
decât prfn inlocuirea valvei, in cazuri extreme. 
Dintre factorii de risc se pot aminti: tutunul, 
diabetul, nivelul ridicat de colesterol Tn sange, 
hipertensiunea arterială etc. 

e s-a descoperit un nou vaccin impotriva 
gripei, administrat prin inhatare, şi. se pare, 

e părinţii sunt sfatuiţi de specialişti să nu 
lase copiii mai mici de doi ani să se uite la 
televizor, pentru a asigura o dezvoltare nor
mală a creierului şi pentru a favoriza o 
însuşire potrivită de cunoştinţe sociale, 
emoţionale şi cognitive. 

Un nou medicament lansat pe piaţa românească 

:::: -
Pe data de 29 septembrie, 

ora 12,00, la hotelul .Parc· din 
Arad, a avut loc simpozionul 
cu tema: .Kiacid - Intre confir· 
mare şi perspectivă". Invitaţii 
de onoare au fost dr. Carmen 
Barbos şi dr. Caius Doros, de 
la clinica ORL din Timisoara, 
care au prezentat rezuitatele 
concrete obţinute cu ajutorul 
acestui medicament in 
tratarea sinuzitei maxilare 

acute, precum şi a diverselor 
forme de faringite şi 
amigdalite. 

Klacid are succes clinic si 
în acutizările bronşitei cronic~, 
precum şi în penumonii. 

Ameliorarea sau disparitia 
Simptomelor la pacienţii ca're 
primesc Klacid se instalează 
in mai puţin de 48 de ore de 
la inceperea tratamentului. 

Se găseşte sub toate 

e Salată de ..."U compoziţie se umplu roşiile 
umplute cărora li s-a scos miezul. 

8 ro,. ii (le mărime • Salată- ..."U fi 
T brânză de v--' mijloQie, 100 g vaRă, 100 1! .._ 

mon;ovl, un pătnlnjel, sare, 500 g rofii, 500 g caa• 
ulei, frunze de ţefină, traveţi verzi, 1·2 bueăţi 
pătrunjel verde, salată verde, 2 ardei gr8fi, 1 

Ro,iile se·spată, după ceapă, măsline, 250 g 
brânză de vaci, 3 ouă, o 

c.are li se taie capăcelul şi se legătură de mărar verde, 5 
SCQbe~e cu o lingură miezul linguri ulei, un fir de tarhon, 
cu seminţe.. Varza se toacă un căţel de usturoi, sare 
fideluţă, iar morcovii şi pătrun- Roşiile se spală ~ se taie 
jelw se curăţă, se spală şi se in sferturi. Castraveţii se 
dau prin răzătoarea mică, curăţă de coajă şi s.e taie. 
după care se amestecă bine, Salata, bine spaJată, se rupe 
adăugandu-se ulei, sare, frun- in bucăţi. Arde ii spălaţi ~i 
ze de ţelină şi de pătrunjel curăţa~ bine de nervuri şi se· 

tocate mărunt. Cu aceastma~~~~~ 

formele de prezentare: 
tablete, suspensie şi soluţie 
intravenoasă. Se poate 

.administra o dată sau de două 
ori pe zi. Are tolerabilitate 
bună in toate formele de 
administrare. 

Klacid se va găsi pe noua 
listă cu medicamente com
pensate, singurul său deza
vantaj fiind preţul ceva mai 
ridicat. 

măslinele se curătă de sâm
buri, se amestecă toate ·intr-o 
salatieră şi se stropesc cu 
ulei. Se adaugă sarea, 
tarhonul tăiat fin, usturoiul 
pisat si mărarul tăiat mărunt. 

'Se presară deasupra branza 
de vaci şi se ornell2:ă eu găl
benusuri de ou. 

.. Salată de vani 
O varză mici, sare, 112 

linguriţe mu.tar, 2 linguri 
ţelini rasă, un ardei verde 
tăiat solzitorl, 112 lingură 
ceapă tăiată solzt,ori, 5 Ilo
guri ulei, mărar 

Tntr-un castron suficient 
de mare se amestecă zarza
vaturile tocate, peste care se 
toarnă uleiul, sarea şi condi
mentele. 

• Salată de vană-
=ă•IJne 

112 varză albă, sare, tS 
li11gurl ulei, o ce,cuţă de 
măsline, c:himion ldupi 
gust) 

Se taia varza ftdeluţă şi se 
amestecă cu celelatte ingredi
ente. Secretul satalei de 
varză proaspăta consta ln a 
fram~nta in prealabil varza 
tocată cu sarea. 

Poftă b• il• 

MEDICUL VA RASPUNDE · Aeavoastra se numeşte enurezis. 
Este o afecţiune ce constă Tfl 
ijrinare involuntară şi inconştientă, 
ce apare de obicei noaptea, la 
copilul oa a d"'lii!i~ trei ani. 

deficitara a fierului, cauzată de 
opera~ile pe stomac (gastrectomii) 
enterooolitele, adorhidria gastrica, 
nevoile crescute de fier care nu 
sunt acoperite prin alimentatie in 
timpul unor etape din viat~( ca: 
sarcină, alăptare, perioada de 
creştere. adolescenţă, e~istenţa 
unor boli ce determină sângerărt 
ca: hemoliză intravasculară, heroo
globinune paroxistică 'lOCtuma etc 

Anemia feriprivă se mandestă 
prin: oboseali! pronunţată, Hpsil de 
aer la efort, palpitabi, lipsa poftei de 
mancare, ·dureri de stomac, 
balonare, diaree, dureri de cap. 
ameţeli, dureri in spatele stemuluf, 

dureri la ingh~it, pierderea puterii 
de concentrare şi a memoriei·, 
paloare, tegumente uscate şl 
aspre, sto-matită, uiceratii la nivelul 
limbii, par 'ISCQt ~ friabil: unghii fri.. 
abile etc. 

l"enbu prevenirea acestei boli 
este necesar un regim alimentar 
bogat în fica~ came, oua. zarzava
turi ver:zi, fructe. Oricum, tratamen
tul anemiei feriprive este de durată 
şi implică respectarea unor reguH 
"" trebuie neaparat unnate, exact 
• cum va recomanda medicul 
dumneavoastra de famifie. 

e M. C., 39 ani, Vladlmi,_.., 
8ulerinţa pe care o""' copilul d\.m. 

Enurezisul are o I!'IOiutie fa\10-
rallilă, însă este necesar ...i oonsu1t 
urologic şi psihiatrie. 

e N. A., 56 ani, Arad. Regimul 
laclovegetarian protejeaza Impotri
va hipertensiunii arteriale. 
Inlocuirea unturii cu ulei de floarea
soarelui şi ulei de măsline scade 
considerabil valorife tensiunii arteri
ale. Numeroase studii efectuate 
arată ca alimentaţ!a echilibrată <NO
Iacto-vegetarian4, din care s-a 
exclUS complet carnea, va detem'i
na In ti~ o ~tare ele san4tate 
e>O;elenbl, 

medic de familia 
acreditat 

roagă persoanele In· 
scrise să se prezinte la 
cabinet pentru com
flletarea fi'elor medlcalf!. 

Se mal fac tuscilurl 
pe lista madf:r::nbd 

. dafam!l!a 
la cabinetul din: 

str, N. Grigorescu 
Nr. 4-6, tet 255803 
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~ eŞI au un orar supramcarcat 

~ DE BAZĂ RĂMÂN MEDITAJIILE ... 
TINERII - IN AUDIENTA -lA PRIMAR ... 

Săptămana aceasta ne vom opri asupra unei clasei a 
Xli-a A din Grupul Şcolar Economic, a cărei dirigintă 
este d-na Monica Băltăreţu. fntâmplnaţl cu receptivitate 
fi căldură de frumofii adolescenţi am fost incântaţi să 
petrecem aproape o oră 1h compania lor. Fiind o clasă 
foarte bună, nu prea au intâmpinat de-a lungul anilor 
probleme cu profesorii dar câteva intâmplări inedite tot 
am găsit. Asta nu inseamnă că aceşti tineri nu se con
fruntă cu probleme, că nu se simt uneori frustraţi sau 
neinţelefl ... De altfel, toate acestea fi multe altele le 
puteţi descoperi Tn materialul care urmează ... 

Monica Băltăreţu. Cel mai 
bun pedagog este Mihai 
Popescu (Mişu) iar cel mai 
sexy .prof" a fost declarat 
Dorin Herlo, de ... chimie. 
Fetele zambesc cu nostalgie 
când işi amintesc de .praful 
de geografie", Ioan B., care 
.,sălta" puţin nota dacă 
vedea o fustă scurtă". Ce-i 
frumos şi lui Dumnezeu ii 
place!. .. 

"Mama nu acceptă 
stilul meu de a mii 

Acum pagina Tineret a 
ziarului .,Adevărul" vă 
rezolvă aproape orice pro· 
blemă. Nu trebuie decât să 
puneţi mâna pe creion şi să 
ne scrieţi ce probleme vă 
apasă. Prin amabilitatea dom
nului primar Paul Valentin 

Neamţ, orice problemă in ce 
priveşte primăria arădeană 
poate fi rezolvată cu ajutorul 
rubricii • Tinerii in audienţă la 
primar .. .". Scrieţi pe adresa 
B-dul Revoluţiei nr. 81, 
Adevărul - Tineret, pentru 
• Tinerii in audienţă la pri-

SPONSORIZAT DE MAGAZINUL 
DIG S'IAR DEPE B-DUL 

REVOLUTIEI NI. 24, LA PODGORII 

mar ... •. Noi vom publica 
răspunsurile d-tu·, primar Paul 
Valentin Neamţ la pro
blemele prezentate de voi In 
scrisori. Nu ezitaţi să ne 
scrieţi pentru a vă rezolva 
problemele! 

S. G. 

DIG STAR 

Cea mai veselă clasă a Xli-a alături de 
cea m<Ji sexy dirigintă 

, îmbrăca!" 
Neconcordanţa opiniilor 

dintre adolescenti si părinti a 
existat intotdeauna starnind 
conflicte mai mult sau mai 
putin aprinse. lată ce ne 
spunea o elevă din a Xli-a A: 
uMama mea nu acceptă 
stilul meu de a mă îmbrăca. 
Ea nu acceptă că sunt dife
rită şi vrea să mi încadreze 
in standardele ei. Eu prefer 
hainele largi \'1 bulgii hip
hop pentru că aşa mă simt 
bine fi nu pentru a-1 face 
cuiva in ciudă!". 

"DACA TATA N·A MURIT CA A LUCRAT O VIAJA, 
N·AM SĂ DAU NICI EU COLJU' DIN ASTA!" · 

Toată elasa faee 
medita fii! 

De ani de zile, elevii au 
făcut meditaţii la materiile la 
care se· descurcau mai putin 
sau la care doreau să obti;,ă 
performanţe. Din. acest p~nct 
de vedere problema meditaţi
ilor nu este nouă, dar se pare 
că ia amploare. De exemplu, 
din clasa a Xli-a A de la 
Grupul Şcolar Economic nu 
există nici un elev care să nu 
apeleze la un profesor care 
să TI ajute extrascolar. Doar 
11 elevi fac mediiaţii la o sin
gură materie restul... la două 
sau mai multe! 

so.ooo lei 
manualul ••• 

O altă fată ne mărturiseste 
că nu este înţeleasă de' ta'tăl 
ei: .. Şi eu simt conflictul din
tre generaţii dar nu pot să 
Intru In detalii pentru că 
tatăl meu citeşte ,.Adevărul" 
din .,scoarţă in scoarţă". O 
să meargă la ziar să dea 
dezminţire ... ", a mai adăugat 
tănăra zâmbind. 

Elevii cred ca vina nu 
aparţine profesorilor ci pro
gramel şcolare care este prea 
încărcată şi faptului că ta 
Bacalaureat se dau probleme 
mai grele decat cele din ma
n'ual... Totuşi, este IIOrba de o 
clasă la care, anul trecut au 
fost 19 medii peste 9,00 şi 
restul peste 8.50!!l ... 

Unul din .of'-urile elevilor 
de la .Eco" este faptul că sunt 
obligaţi să cumpere ma
nualele de istorie. Acestea nu 
costă .decât" ... 50.000 lei. 
.. Dacă nu dăm Bacalaurea
tul din istorie de ce ne 
obligă să-I cumpărăm. Eu 
mai am fraţi la fCoală \'1 
părinţii mei nu i'i permit să 
cumpere âtâtea manuale!", 
ne spunea o elevă . cu 
supărare in glas. 
.Economiştii" .se plâng" şi 
datorită c;>rarului mult prea 
încărcat pe care îl au. ,.Din 
păcate, nu avem posibili
tatea să aprofundăm ceea 
ce dorim, In speţă contabili· 
tatea/' ne declara un tânăr 
căruia li dăm dreptate. 

l.a Geografie, fetele 
eu fuste seurte au 

luat note 11111ri! 
Cl"a mai sexy profesoară 

e incontestabil .Dira" - d-na 

Am lăsat in urmă .Liceul 
Economic" plăcut impresionati 
de elevii pe care i-am întâlni't 
si care nici nu se gândeau să 
nu continue studiile. In acelasi 
timp ii compătimeam pentr~ 
programul pe care il au, cu un 
orar .Iuti" ·care mai este pig
mentat şi cu inevitabilele 
.meditaţii •. De ce mai au 
nevoie elevii romani de medi
taţii după şase - şapte ore pe 
zi de studiu??? 

P.S. Mulţumim d-l.ui 
director Silvlus Cureteanu 
fi profesorilor de la 
•• Economic"' care na .. au 
sprijinit in realizarea acestui 
material. 

Vinerea trecută, •Ilie de tineri din municipiu '' judeţ 
s-au prezentat la ,.Sala Pollvalenti" din Arad pentru a da 
un interviu. Un Interviu mal special - cel pentru ocuparea 
unui loc de muncă! Şi nu oriunde, ci la .Bursa locurilor 
de muncă", manifestare organizată de Agenlla judeţotană 

Florin Covalciuc este unul dintre cei 
mal tineri actori care evoluează pe 
scena Teatrului de Stat din Arad. Născ\11 

· In 19761n Cemăuţl URSS (pe atunci), el 
a făcut parte ln timpul liceului dintr-o 
trupă neprofesionlstă de teatru. A 
cunoscut actorii teatrului din Cemăuţl şi 
al teatrelor din intreaga Basarabie. L-a 
cunoscut pe Emil Loteanu, care a cola
borat cu tatii său la atructurarea dis
tribuţiei filmului .Lăutarii", ce parţial a 
fost turnat ln imprejurimile Cernăuţi ului. 

A absolvit ln prima promoţie a 

• 

de ocupare '' formare profesională. . 

OUMPIO BOUfln 

Deoarece, până la această ori, nu a fOst incă elabo
rată .,statistica bursei", ne vom referi la opinia organiza
torilor ~~·la părerile citorva tineri veniţi la bursA în ve
derea găsirii unui serviciu. 

,,AM CONSIDEUT TEATRUL O CAlE 
COMUNICARE CU MINE ÎNSUMI" 

primului Hceu In Hmba română .,Mihai 
Eminescu". Şi-a continuat studiile in 
România la Academia de Artă Teatrală 
din Tărgu-Mure,, împreună cu încă 15 
nord-bucovineni, In ideea ca după 
absolvire ace'ltia să înfiinţeze secţia 
română la Teatrul din Cernăuţi, lucru 
care nu s-a mal intâmplat. Primele con
tacte cu viaţa teatrală arădeană le-a avut 
in studeţie, fapt care a fost indeajuns 
pentru a-1 determina să facă parte din 
ea. La tenninarea facultăţii a intrat prin 
concurs in colectivul Teatrului de Stat 
din Arad, din care face parte fi acum. 

- Care este motivul care te-a d-. 
minat să-ţi alegi aceastil profesie? 
· - Intotdeauna am considerat că teatrul 
este o cale de comunicare cu mine insumi, 
oferindu-mi astfel posibilitatea să mă 
deschid către cei din sală. 

- Cum vezi munca din spatele 
cortinei trase, pe care spectatorul nu e 

. percepe in mod direct? 
- Este cea mai importanta parte a 

muncii· actorului asupra uriui rol, in acelaşi 
timp este şi cea mai grea, pentru că se face 
cu nervi, transpiraţie, certuri dar şi 
momente frumoase. Spectatorul vede doar 
punctul final, unde converg toate traiectori
ile pe' care le presupune realizarea unui 
spectacol. 

-Care suntmo..-tedllsa"uafactt
dln viaţa unul actor? 

- Latura materială lasă de dorit; chiar 
dacă Teatrul din Arad are printre cele mai · 
mari salarii din tarii. Satisfactiile sunt destul 
de multe. Putem incepe cu' faP.tul că sunt 
recuroscut aproape oriunde mă duc, ceea 
ce imi face activitatea nocturnă foarte 
bog'ată. Dar să revenim la lucruri serioase. 
Adevărata satisfactie o am in cele două ore 
cănd mă aflu In taia unei san mai mult sau 
mai putin pline, timp in care uit de pro
blemele cotidi-. dedic.lnctu-mil c:te-a
ntregul meseriei. 

- Ce faci in timpul liber'? 
- Sincer. aş prefera sa nu dîSClllăm 

despre asta. . · 
- Eşti tânilr. Al tn faţă o carleri pe 

care acum incepi să o modelezi. Cum 
vezi viitoruf? 

- Atăta timp cat suntem conduşi la n~w~· 
guvernamental de indivizi care confundă 
cultura cu cultura cartofului sau a porumbu-
1\Ji, viitorul nu este prea roz. Şi dacă tot am 
ajuns Să-I caracterizăm din punct de vedere 
cromatic, haide sa-t facem totusi gri, asa 
cum este el in fapt. Speranta nu moa;e 
niciodată. chiar dac.l acum ea este bol
navă. 

-Al vreun model in carl'erii? 
- cand se va face o casă de film In. 

Arad, mi-ar place să ajung ca şi Ion 
Caramilru. adiel MiniStrul culturii (?) 

ŞTEfflll TiiJOmoonsn:E 

\ 

Firmele caută 
"siinee tânăr" 

D-1 Ştefan Pascu, direc• 
torul executiv al Agenţiei 
judeţene de ocupare şi lor
mare profesională (AJOFP), 
după ce a apreciat drept 
pozitiv Interesul general 
faţă de .Bursa locurilor de 
munci" din această toam· 
nă, ne-a mal declarat: 
.,Faptul cA marea majoritate 
a participanţîlor au fost 
tineri, arati că aceştia, con
trar a ceea ce s• crede 
despre tineretul nostru, 
sunt mai interesaţi ca nicio
dată să-fi găsească un Joc 
de muncă. Sunt de înţeles 
rteoarece tinereţea, spre 
d110sebire da celelalte etape 
ale vieţii, are, de ce sA nu 
recunoa.tem, preţul ei." 

Din cele spuse de către 
d-na ADRIANA ŞONERIU, 
f'lfa Serviciului ocupare din 
cadrul AJOFP Arad, am 
reţinut că, din punctul de 
vedere al firmelor, per .. 
•oanele de pănă in 35 de 
ani au cea mai mare 
căutare. Aici este vorba 
despre capacitatea de efort 
a tinerilor, de adaptabili
tatea fi flexlbffltatea lor, 
care este mal mare decit llt 
persoanele in virstA. • 

Un alt argument pentru 
ea firmele sA angajeze 
absolVenţi, 1-a reamintit cf· 
na CLAUDIA MIUŢESCU, 
purtitouelt de cuvtnt • 

..• -.. J. ,, .. · 

AJOFP: .,Ordonata 35/1997, 
prin care se stablle'lte că 
firmele care angajeazA 
absolvenţi primesc 70% din 
salariul tinArului pe un an 
de zile, cu obligativitatea de 
a-1 ţine tn serviciu pe 
respectivul tinAr Inel doi 
ani după aceea, a făcut ca o 
parte din tinerii prezenţi sA 
fie absolvenţi, ace,tia con
siderind ci agenţii eco
nomici sunt mai interesaţi 
de ei, in condiţiile in care 
ţinem cont de prevederile 
Ordonanţe! 35/1997". 

Parii IHIIIf; ip ..-p,;" 
· altul prieWia 

Opiniile câtorva tineri 
veniţi, a,a dupA cum arltam 
mai sus, atât din muncipiu 
căi ti din judeţ, vi le prezen
tăm ln continuare: 

ALIN C.: .,Unde, măi 
ftate, d rezisti pe vremurile 
astea?l Piri'nţll au incetat 
de mure sA-mi mal dea bani. 
Atunci, nu mă trezesc eu 
că-mi suflA cineva prietena, 
pentru ci n-8m mal scos-o 
nici măcM la o tngheţati de 
luni de zile?".· 

DIANA S.: .Utlaţl-vl la 
cat costă o bluză, o pereche 
de pantofii De unde bani si 
ţi le cumpetl dacA nu ai ser· 
viciu?". 

VICTOR A.: .Cind se 
apropia sfâr,itul săptimlinU 'i nu aveam incotro el, 
daci vroiam bani de dis
cotecă, trebuia si le cer 
părinţilor, il vedeam cum li 
se ridicA tensiunea. A~a nu 
se mai poate! Tocmai de 
aceea, am hotărit el trebuie 
să-mi găsesc ceva de lucru. 
Dacă tata n-a murit, c:ă a 
lucrat o viaţă, n-am sli dau 
nlcf eu colţu' din asta!". 

NICOLIIE OPIUffn 
Fotcr. ŞT. MfllYffŞ 
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MIS'I'ER, NOI NU ••• Vocea tribunei 
OTA tiU PUTEA MERGE LA 

IHFIHIT PE STRUCTURA ACTUALĂ 
+La conferinţa de presă de la finalul jocului UTA- ASA Tg. 

Mureş (scor t-1), tehnicianul .Bătrânei Doamne·, Lorenzo 
Rubinacci a blocat asistenţa cu remarca: "Sunt mulţumit. •• " 
Asta, după un joc mai mult decât modest şi o evoluţie palidă a 
majoritâ~l rucătorilor .alb-roşii". Dacă Mister a fost multumit, in 
calitate de speciallst, noi 1lU suntem, aşa cum nici spectatorii 
arădeni nu sur.t. + E drept, echipa o conduce Rubinacci, nu 
noi, răspunderea ffind pe umeni lui. Dar de-a1c1 şi până a ne 
iJa pe nu. drept Mproştii satului· (cu elogii şi mulţumiri) e cale 
cam incâlcită şi greu de înţeles.+ La Craiova s-a scos, prin 
absenţa motivată din săptămana premergătoare JOCului. ACum 
a avut probleme de efectiv şi iar am înghiţit .găluşca·. Dar 
Doamne fer~te de un eventual insucces in Cetatea Marii Uniri 
că nu ştim pe unde îşi mai scoate .chlmeşa". + Atunci când 
Găman nu joacă pe postul său, când Baciu face flguraţie şi e 
zeflemHor, când Clba se invârte In zadar ca un titirez, când 
Clubăncan nu mai poate să tugâ, când Martş e prea nervos şi 
când un junior (Alin Drăgan) trebuie să salveze UTA de la o 
ruşinoasă infrângere, prea multe Comentarii sunt de prisos. • 
In pauză, in ochii lui Claudiu Dnlgan, care era .lipit" de impre
sarul Florin Iacob, se putea citi tristeţe. Poate ar fi dat şi o con
vocare la lotul naţional de juniori, pentru a fi alături de colegi şi 
a învinge ~Steaua cea mică •. ·• Ne aflăm în .mini-mercato• şi 
nu avem semnale concrete dinspre UTA. Cică, italienii nu mai 
vor să investească in alţi jucători. Altfel spus, defilâm cu ce 
avem, iar ban1i ii băgăm in interfoane la club. • Circulă zvonul 
di până si vestiarele vor fi dotate cu asemenea .,sonerii·. Parcă 
ni-l incHipuim pe Baciu rugându-se la uş.a vestlarului: "Sunt 
Baciu, pot sa intru Mister ••. " • Aşteptăm ca. Piedimonte et 
LOmpany să rtoteze cu un scaun banca de .rezerve a UTA--ei, . 
per·~IU v-renwr1,e când Mister se va supăra pe publiCul arădean, 
că ~i răbdarea !or are o limită. Prieteni•. ş11u de ce! • in final, 
un s1mplu sfo1 pentru antrenorul Rubinacc;. Pe viitor. când mai 
are chef de $orinturi să se incalzească in prealabil. Ar fi păcat 
sâ faca intindere şi Y.i dea de lucru lui Dan Pârvulescu. 

MttiEL U'SCRIIMIJOMnnN 

'f• "'""'" c•r-;........",.,'T""<C"t'-·;,-~·; ··.· .. ·. "• '7"'·~"""'""!ti:":«•,•;~:";: . .+'·i~ .... · 
,:fOTBAL~ SHOnJ 
&...i:.drw;,., -· ~4:>'''--,4':-dQ:L, .. .:_:.... ~--~;;&?i4ii"''"" ~ 

Aurel Lup (72 ani) .• S-a facut 
o greşeală in meciul cu ASA Tg. 
Mureş. Nu s-a jucat simplu, s-a 
complicat aproape orice fază. S-a 
ţinut mingea prea muH, jocul a fost 
slatic. Iară vreo şansa de a penetra 
apărarea adversă. Teoretic, avem 
şanse la prornoi/M!, pradic, nu. M<lş 
bucura sa nu he aşa, fTlBj ales că 
mă doare inma de ce s-a intâmplat 
astăzi (n.n. - sâmbâtâ)." 

Cornel Ferme,an (44 ani): 
.Nu ştiu ce sâ mai cred. Speram că 
UTA poate mai mult, iar jocul cu o 
contracandidată la promovare 
opinam că trebuie neapărat 

câştiga!. Mare mi-a fost mirarea 
când am văzut cA baieţil lui 
Rubinacci nu pot nimic, dar au pre
tenţii sâ fie băga~ in teren, titulari." 

Dorel Muntean (24 ani): .Lipsa 
celor patru jucători de la UTA s-a 
.simţit foarte mun. La mijloc, acolo 
unde, zic eu. s-a dus marea bătălie, 
oaspetii s·au impus, absenta lui 
Almăşan fiind resimţitil din plin, In 
atac, a văzut toatllumea, nu ne-am 
descurcat deloc. Sper că UTA se 
va redresa cât mai culllnd." 

Florin Mure•an (19 ani): 
.Rubinacci este. cred eu, plioopalul 
răspunzător oentru acest semleŞilC. 
A aplicat o tactiCil greşită, falimen
tară, cea de a sta la cutie. 
Rezultalul &-a văZul" 

.LEOSFÂRfl 

Revenim astăzi cu cateva 
amănunte de la şedinţa Adunării 
Generale a membrilor fondatori de 
la F.C. UTA. In primullllnd trebuie 
spus că ne-a mirat acea majoritate 
covarşitoare de votun, datâ pentru 
fnfiintarea SA-ului. Nu de alta, dar 
in aceastâ situatie e puţin probabil 
că ei, membrii fOndatori: să deţină 
- actiuni, cât sâ decidă, prac
tic, soarta dubulu1 UT A. Precum, 
pănă mai ieri. Aşadar, italienii, 
dacă pun banul jos pot sa o 
cumpere pe .Bătlllna Doamnă". 

Totul, in ciuda unei remarci 
destul de interesante a -...tul 
de la DJTS Arad, Cornel Marian, 
care a spus inainte de intrunire: 
.ar fi bine ca ce-i al Aradului aii 

rămână al Aradului." Parcă, In 
replică, in faţa s!!Ui 33 a C.J., la 5 
minute de la inceperea dezbater
ilor, Marin Lupaş a spus: .,pe 
lângă cel preze"'i (parcă ştia că 
vor vota .,pentru"), mai am aici, 
in geantă, unsprezece procuri." 

La discutii au asistat si oei doi 
investitori ltaiieni, Angelo 'Gandolfl 
şi Fausto Salami care, in scurtele 
luăli de cuvânt, au infonnat asis
tenţa că nu se retrag, dar nu se 
poate merge la infinH pe structura 
organizatortcă actuală. Cel doi au 
mai spus că nu-i deranjează faptul 
că partea română ar putea prelua 
majoritatea pachetului de a~uni, 
însă. zicem noi, s-au gândit că, 
oricum, mai mun de 20% nu vor 

Pe terenurile Diviziei ·o 

SPERANTE DEŞARTE 
e Cea mai mare surpriză a lui. şi au înfundat patru goluri In 

etapei a Xl-a din Divizia O de lot- poarta lneului. Înfrângerea, chiar 
bal am irvegistrat-o la Bou' Rosu, dacă se zice că e la un scor prea 
acolo unde pnmarul Păulisului, Edi mare (4-t ), tot infr.lnQ<ire lllmilne 
Cucoş .a rupt gura târgului'. Un 2.0 şi nu face bine la imag~nea ech1pei 
impobiva Gloriei, pe propriul teren, lui Juşcâ. e Ceilalti .soim1", .din 
nu e la indemâna oricui. Două l Upovc:i, au fost la in.ălţime, scorul 
gotuli. fnscrise de Burtea, încă din 1 de 5-2 fiind elocvent In ciuda 
startul part.K:t~. duc Păulişana in · rezultatului negativ, Victoria 
coasta Glorie!, dar la mijlocul Nădlac rămâne pe o poziţie că~ 
clasamentului. e Un an primar duţă la mijlocul ctasamentului ce n 
caFe conduce destinele unei CXJnferă un drum liniştit prin "D"~ 
echipe de fotbal s-a scos bire de arădean. • Scorul etapei a fost la 
tol Sebişullul Gheorghe Feieş a Şofronea. Camera, o echipă ce 
adminislrat un sec 4-0 celor de la joacă tot mai bine de la o etapa la 
Semlecana Macea, aruncându~ alta, a umilit ~ Chişineu Crtş, 
pe aoe;;tia pe un loc pertcu1os (t5) care parcă nu-şi mai găseşte 
in clasament. Au, însă, timp să cadenţa. Oare, care-i .secretul"?. 
evadeze de-acolo.e Un alt rezu1ta1 e într-un derby al subsolulul, 
categoric swa inregistrat le 1 Romvest a intrecut clar Dacia 
Pâncota, unde .ŞOimii" locaU au Beliu şi. spun martorii oculari, 3.() 
zbur(d)at pe teren de mama focu- , este un scor mult prea mic faţă de 

pulae deţine românii ... 
Imediat după incheierea 

şedinţei, aproape toţi membrii 
fondatori au afirmat că nu erau 
cine ştie ce probleme dacă presa 
era prezentă in sală, însă tot ei au 
uitat că votul lor a fost !mpotriva 
noastră, cu doar două ore inainte. 
Oricum, purtătorul de cuvânt de la 
UTA, Ioan Kocsis Josan şi-a cerut 
scuze. prnbabil in numele clubului, 
pentru di reprezentanţii mass-
media nu au fost in sală. 

In rest, numai de bine. Să 
vedem acum, ce urmează. E 
foarte important! 

LEOSFflRA 

reaiHatea din teren. O mână de 
ajutorlaac;estrerutatadatşifiul 
antrenorului Pinţa, care a fost eli
minat incâ din min. 40. Şi câte 
speranţe şi-a mai pus tehnicianul 
belenilor in acest joc ... • Meci 
interesant la Ghioroc, acolo unde 
Podgoria. aproape condamnată la 
retrogradare, a dat o replică de 
senza~e. o repriză (prima), mult 
mai experlmentaţîlor adversari de 
la CPL. "Lemnari!" s·au impus ru 
3-2, după ce la pauză conduceau 
gazdele cu 2-t. Interesant, nu? e 
O femiză previzibilă ·a ie~it ia 
CUtti Frontiera şi T ricoLi Roşu &i1U 

luptat muH pentru a lua cele trei 
puncte puse In joc, dar degeaba, 
deoarece ambele echipe sunt o 
apă şi un părnOO!. Aşa că, rici nu 
putea fi decât egal. el.idem ctasa
men!Wi, Molorul Arad, a stat pm 
reTrageree Minerului Moreasa. 

Mâine, vine o nouă etapă In 
.o· -ul a"ădean, cu .., .cap de afiş": 
Bellu-Motorul. Ce meci ~ ce ... 
luptil, 

La 5·1 pentru Telecom. e aproape mutil 
să mal spunem că Universitatea a fost infe
noară adversarei, iar după m1n. 70 trebuia 
aruncat prosopul, precum la box. Mai L1oe s-ar 
introduce in regulamentul de fotbal si aceastâ 
formă de a recunoaste superiontatea 
pa.nenerutui. Cum prea Outine ar n.de spus, 
,.:;t2 7n·continuare, câteva .. perle" ale <3ntreno
r·:or 1e ta .Ur1vers1tatea. care :ac, prac~.c. ,.toti 
Can1i'': Manus Oemian: "Nu am schimbat 
terenul, să jucam pe ti. A1cl suntem pe 
ccE:ntral»- :c: (j dega!are·a ming1i ~n boschetii 
Ci!î soetel"' •r1bune1 a l!·a; ,,Schimbăm 
mingea, poate egalăm" - ia. pauză. câr·d nu 
sE ·; :.d cu v :·. ··ge se va Juca: .,Ăsta trebuie 
si plătească dublu la Intrare, pentru că nu 
~liP să dea In minge" - apropo la un specia· 
tor care nu a putut arunca m1ngea in !eren, 
peste gard, in vreme ce studen~i !III grăbeau. 
sA egaleze; .Nu am dat gol cu capul In 
noui etape, dăm acum?" - la o centrare 
gre<~ită a lui Aldaa, in locul unui şut Sllnătos 
pe poarta, dintr-o lov1tură liberă de la 22 de 
metri; .Nu avem nici cea mai micii •anaă, 
numai din intâmplare dacă il putem bate. 

Cind vine Deva, mal bine nu ne prezen· 
tâm. 3-0 'i îi bine" - vizavi de prestaţia peni
bilă a elevilor săi. deşi era doar 1-0 pentru 
Telecom; .,Avem un singur jucAtor, lftimie" 
- referitor la faptul că nimeni nu a pus in peri
col poarta .telefonistului" Bota; ,.Stringe 
bani pentru Catedrală" - când portarul Rusu 
si·a dat sapca jos din cap, oentru a nu-l inco
rl)Oda Când prinde mingea. Mihai Jlvan: 
.. Parcă joacă impotriva celor de la 
Barcelona, ori au oaspeţii patru picioa,..• -
lncercând să-s• explice jocul s1ab practicat da 
~tuoenli: ,.Parcă e ultimul meci, iar apoi îi 
impuşcă in cap. Ăştia sunt fotbali•ti stre
saţi" - remarcă vizav! de faptul câ ejevu săi 
nu puteau construi cam nimic cu luciditate. 
.Ăsta salută mingea, nu-i portar" -tot atunci 

cănd Rusu şi-a dat şapca JOS din cap, pentru 
a prinde minoea. 

'~!;;[; DEBOT PREVIZIBil PENTRO "TRitOlORI" 
li§i;,i {;ii.'" .. - . . 

La sfâr.;ltul sâplâmănlltrecute' australienl. Totuşi ar trebui apleCI- GRUPAC 
au inceput 10cunle din cadrul 1 at faptul că In unele momente ale fidlj.Namibla 67-18 (43-8) 
editiei cu numărul IV. a Cupei : partidei, reprezentanţii .trunze• de Franţa-Cano<ia 33-20 (t8-t0) 
Mondiale la rugby. Echipele sunt stejar" au jucat de la egal la egal GRUPA O . 
fmpărtite in cinci grupe de câte cu una dlfltre favonteie competiţiei. Ţara Galilor-Argenlille 23-11 . 
)lPtru echipe, fiecare dintre aces- Dar iatâ primele rW!ate din · (13-9) 

La hnal, Manus Oem1an a afirmat că victo
ria .telefoniştllor" e incontestabilă, şeonul e 
poate exagerat. Dincolo, Mihai Tllrlea era 
bucuros că elevii săi s-au mobilizat şi au avut 
o dorinţă extraordinara de a invinge. Perfect 
\ldevărate, spusele venite din ambele pl!rti. 

LEOSfitu 

tea ~ rllli(;UÎI8 in allll fazagupetor... ~43-fi(1H) 
!Iri· GRUPAA GRUPAE 

Pe noi ne iiUo e J 7J Grupa Scolla-Africa de 8lld 211-48 Auslralia-RDmănoa 57-e (24.,11 
E. ce se dispuUI In lrianda, (1&-13) lrlsnda-SUA 53-8(24-ll) 
deoarece Rornănia face parte din SpanieoUruguay 15-27 (&-10) Urmălorul joc et rugbyţlliiQr ..,._ 
aceasta, alături de ţara gazdă. GRUPA B colori" va avea loc Sllmbi!itil, le 
Australa .• şi SUA DebUul ,.tricolp. Anglla-llalia 67-7 (34-7) 0ub1in c::u ~ SUA. 
rilor" a fost unul previzibil, cu o Noua Zeelandi-Tonga 45-8 ' 

ltiTER A A)UHS 
ui.AHTERHĂ ROSIE" , 
.". ... Xt.1! d1ntn! lnter ş1 VVest ! s-a 'rtâln!t SI dupa doar 27 de 

Petrom a fost ceea ce doream j m•nute 1-a inlocuit pe acesta cu 
tot1 Ce1 prezenţi,· adică peste : Ar~i. .. Cet mai bun jucător al 
nive1u1 diviztet .C', cu gotun Iru- 1 :neciuiUi a fost "pec!canul" Dan 
mea se, faze de· spectacol s• ; Bol~. care a marcat gotul ega
amt>tla caractenslică e<;tupelOr 1 lizator. a alergat cât altul in 
araoene atunct :::2~ se inlAt .. l sapte mec11Jri si. demn de luat 
r.esc :n meciun di-ecle. Tr.tre- in seama a restabilrt echnibrul 
;,crea este c-e IA! amb;tie j Llun'lenc ~vocâ~ elimtnarea 
aceasta numai"la asttel de 0 ,.. , lu• Iancu. ~oarte bine a evoluat 
pute? "f' ltalianc:i Gian Pio del 1 si Slefăligă, acesta câ~tigând 
!l.lcc.aco a •vJt ,8 sfârşitul JOCU- : Clar oue1u1 cu Porumbotu, mar
"" •lOar c';v>nte de laUdă oentru câno s1 gOlul_ vic\onei. Este !nsă 
ec;:·oa tr·,ter. uesore care spune i ~oevarat ca .. a ~~ !r0s1t aouă 
Ca .,a 'Ucat fOarte bine tactle,. i ;men~ OC8ZII, SlnQW CU por• 

~f'ld , f t i taru1 ~rozav. 
av . un an re nor .. care "f' Din păcate pentru lnte<, 
1ntehgent Mt-au plăcut fcal'te i evolutia bună a West 
mult Groz"'v Freer s: .o~trornl:tu: i...a .. trântfr !le ,sptr• 

·Ardelean". Oare dacă ;Jierdea. : tatr" pe-L,t11mut loc a1 CI$Samen
tot ?.Sa de impre~.anat era? ..;lv ,-,u un mai muJt <feclit 

• Surp1 ·n~~Hoare :ntrocu- , nori1o1ator 8 ia .. aoevar· /Vest 
cerE-a îl'l terer :.'!. .spirtarului· .: P.@t;om-u~ dupâ ~eJ..i.SOOul 
MuJ, care nu a """ evoluat de Steaua", joacă din Qtln Q8 mai 
aproape un an de zile. bine si au ajuns ta -2 la .ade
Antrenorul Oomide ţii-a dat vlir", ~lupii" lui Pic aşteptAne 
seama repede c4 a greşit, acum in tini~ joc:ul cu Aurul 
deoarece Muj a pierdut Br81L 
liP~ toate mingile cu care •. &.aCMII IIĂIU 

irtingere clar61n Ela ~ (16-91 D. saaDOtl 

Karate • "Cupa Aradului'' 
fn acest week-end, la Sala ! 1tll5-1888 

- ntVel 1: loc 1 [)ragoo! Mircea 
(6anza• K Club Arad); loc 11 
Neamtu Aurei (Kamikaze Arad); 
loc m Hemza Sebastlan (Banzal 
KCiubArac) 

1981·1982 

Sportunlor dm · Arad · s-a 
desfăscrat .Cupa Aradului" la i 
karate, ea1tia a Il-a, cu partk;i .. 1 

pare tntem8vonală. Crgamzator : 
a fost Banzai Karate Club Arad, . 
pnn domnul preşedinte şi 
antrenor Dan Duma. Au paroa. • nivel il: Loc Il Mizsanyin 
pat aoroximativ 200 de SP<JtDyi Francisc (Banzai. K Club ~) · 
dtn 24 oe clubu. rt s• tre• tări: 1 • Kala feminin· indMdual 
Croatia, Ungaria (KK vi!Jlk)) şi • categoria de virsti: 

Romănta (UTK SI ARI<). 1 
1991~~BM Claudia (Banz8i K 

Rezuttatele arede!Wor 8<.1 t CI b A ac)· 1 11 B A--
fost următoare'e· , u. r , . oc urza - .. -

• Kata m~ulin • ~ j Mana (Banza~ K CU. Arad) , 
- - 1 . 198S-1990 . 

• C<lle!lona vâral6: 1181• 1 - mvel 1: loc Iti Coleenu 
. . Andreea (Dragon Arad) 

1992 . . ~ • nil(9i u: loc 1 Nica Oenise 
·nivell.locullfiD\ICBAndla (Banzai K Club Arad); loc 11 

(Hamonido Arad) . . Maier Diana (Banzai K Club 
. locul 11 lonnczl J Ar,ad); loc ill Dehei Renale 

FranciSC (T !Qer Arad) . ' IBanzai K Club Pâncola) 
198'9-1990 ! ' 1987·1988 
-nivel!: loc 1 Roman·~ J · . nivel 1: loc 11: Tigănescu 

~ido Arad) i Petruţa (Cobra Arad) • 
· nl\1?'1 rl: lOC 1 Lazăr~ · - n1velll: loc 11: 1gnat Adriana 

(Banzat K Club Arad); loc IU (Mamonidol\racj) 
Moldovan Fabi811 (Banui 1( 1985-1986 
CU. Pâncota) - nivel 1: loc 1 Lukacs 

198M988 Gabriela (Banzai K Club Arad); 
- oivei fl: loc tr F..- Arllhi 1oc n Bozja Anca<~ gtiii-

{Bn31 K Ck.tb l>tnocil!) bene Arad) 

.,. 

1813-1984 
- mvel 11: loc 1 Onufriiciuc 

Raluc<l (Banzai K Cllb Arad) 
1981-1982 

- nivel 1: loc 11 lblacs Alina 
(Hamonido Arad) 

-·nivel 11: loc 1 Unguneanu 
Gabriela (Banzai K Club Aradl; 
loc 11 Rotanu Cristina (Hamon~ 
Arad) 

• Kumlte masculin 
e categorl11 de vlratj: 

1985-1986: - 55 kg 
loc 1 1gnat Adrian (Hamoni

doArad) 
55 kg: loc 1f UagyN Adrian 

(T1ger Arad) 
1983-1984; + 8G kg 
loc 11 Popp" Raul (Tiger 

Arac\: loc III Bodrojan Bogdan 
{T'.ger Arad) 

e Kumite feminin 
e categoria de viratll: 

1981-1982; - Ş5 kg 
lOC 1 Ungureanu Gebriela 

(Banza• K Ciub Arad) 
• Clasament general pe 

echipe: 
1 8~ K Club Arad (55 

puncte); 11 Dacicus Orăştie (35 
puncte); III Moril Club Tll!liplra 

r.;J.7 puncte) .... 8UffiD 

am 
un titlu de cel mai ooa•u ·-·r 

tor al unui meci, cu algu• 
ranţă, in disputa UTA • ASA 
Tg. Mureţ~, Adrian Baciu nu 

·ar avea rival. Mijloca,ul 
.,alb-ro.ilor" a decepţionat 
la toate capitolele, fiind 
recordmenul paselor 
gre.ite 'ii cel mi!i h!liduit 
jucător. . 

Mal mult, 'Bacfu a sfidat , 
Indicaţiile antrenorului 
Rubinacci, cel care la finele 
partidei a făcut un sprtnt de 
Vf'eo · 50 m ~ntru a-J apoJ· 
trofa. o.,., i" urmă w doi· 
trei ani ae anunţa a fi o 
mare IIJ)enlnţă e fotbalului 
arădean, Adrian Baciu tindt 
... devină o -e deziluzie. 
Bine ar fi să ,.. contradclj 
fneUJIII.~.der ... 

"· 50IIDOII 

• • 

• 

:i 

., . .. 
~ 

~ 
t-
l 

' 
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X!!!!!!!!! X 
Pretul, e, mJo, 

1[ " "" ' 'i' w ""'"' '" ,, ,, < ' w 

Qf~rt~ ~' m~r~ l 
NCI<IA • 
5110 79 USD* 

BOSCH 608 • 68 USD* 
MOTOROLA d520 • 72 USD* 
MOTOROLA d368 • 76 USD* 

lmpreună cu oferta CONNEX 
CONECTARE GRATUITĂ PI\IIIEI.f 2 LUIII ABONAIIENT GRATUrr 

** Ofertă valabilă până la 16.1 O. 1999 

s.c. ARAL S.R.L. 
PiaJa Spitalului 1 C Parter 

X Tel: 057/255801;092/444485;0921275675 

ALCATEL VIEW • 94 USD* 
PHILIPS SAVVY • 99 USD* 
SIEMENS C25 ·112 USD* 
SONY CMD·C1 ·142 USD* 
SAMSUNG 2100 ·200 USD* 

--cae'" ((ce;' 1 ~ NE>< 
X 

s.c. ROMTEXTIL IMPEX s.rl MINISTERUL FINANTELOR 
J V 

ADMINISTRATIA FINANCIARA ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

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

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

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

C:Va:-~1 

' A MUNICIPIULUI ARAD 
Servicial Colectarea Veniturilor 

PUBLICATIE DE VANZARE -
Anu/1999/una octombrie ziua 1 

In temeiul art. 55 din OG 1111996 privind executarea 
creanţelor bugetare se face cunoscut prin prezenta, că 

in ziua de 8 octombrie 1999, orele 11, in localitataa 
Arad, str. Sicaz, nr. 1-5, se vinde prin 

LICITAŢIE PUBLICĂ următorul bun mobil aparţinând 
debitorului SC TEHNOCHEMICAL L TD.: 

AUTOSPECIALIZATĂ BASCULANTĂ 
ROMAN tip 10215.FK 

PRETUL MINIM DE PORNIRE a licitaţie/ este de 
247.000.000 lei. 

ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE se pot obţine la 
sediul Administraţiei Financiare a Municipiului Arad, 
8-dul Revoluţiei nr. 77, Serviciul Colectarea 
Veniturilor, camera 26, intre orele 8-10, precum şi la 
sediul debitorului din Arad, strada Bicaz, nr. 1-5. 

Nff 
OFERTA SPECIALĂ DE TOAMNĂ 

~~,R. . <\'~~ 1g1ps 
. lli . 

Placă Rigips RB 12,5 • 41.000 lei/mp. 
Placă Rigips RB 9,5. • 39.000 lei/mp. 
Placă Rigips RBI12,5 • 62.0PO lei/mp. 

. 
CIMENT· 39.000 lei/sac 

Preturile includ T.V.A.· ' . 

Depozite: 
... .-

Gara CFR, Tel: 270960 
str. Poetului 95, Tel:_ 243490 
str. Andrei Şaguna 83, Tel: 285377 
Calea Timişorii 1.1.0, Tel: 278800. 

.. _...,..", •... _.""-
:9' @H!-. ;z,- ... !!> . ... ~ 

ADEVĂRUL - Pagina Il 

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

~o\)' Curăţătorie chimică -to11,i 
şi 

l spălătorie 
, Servicii ireproşabile ! 
VCăteav.aOner W:.41-43T;, .. "·~zilaiC':C"".\1V"''1;:"flli 
I'Ji·· • TeJ.OS712701Sl . ' 'Ji.!Wit:':·' ' .. ·· ·.· '"" · ·· ' '11 .111-141 

COMPLEXUL AGROSEM ARAD 
livrează seminţe de grâu şi orz de toamnă la preţuri sub

ven~onate. Seminţele sunt tratate !mpotriva bolilor şi dăună
torilor. Dispunem de cele mai valoroase soiuri de seminte 
ELITE şi 1-1 pentru toate zonele de cultură. Plata se face ia 
ridicarea seminţelor prin filă CEC, ordin de plată vizat de 
bancă, numerar si cupoane agricole. Solicitantii vor prezen
ta in xerocopie tiilul de proprietate, ·adeverinţă'de punere in 
posesie sau contract de arendă etc. 

Relaţii suplimentare la talefoanele: 057-289063; 057-
275156 ' 

Program de livrare zilnic de luni pAnă sâmbătă intra · 
orele 7,00-15,00. (5224408) 

eta- 2u 
computer 

OFERTĂ SPECIAlĂ 
AMO K6-2 400MHz 
VIA MVP3 512K 
H004,3GB 
1&MBSORAM 

- Calculatoare 
-lmprimante 
-Retele 
-Soft '-
- SeiVIce 

ARAD, CLOSCA 2 
Tei.IFax.: 251&38 
""""" nF ,.lll.l:lll ~ uu. 

.,.;..,.2000 
H/10~ 

•
r~, 

' ! 
! :'":/ 
L....i _ .. FOD 315"M.44MB 

PlACA VIDEO oiMB 
MONITOR 14" 
CARCASĂAT · 
TASTATURA 
MOUSE+ PAD 

399USD + TVA ___________ ,.. 

l . .' . SjWJ!Gm. Gi MagllmJ Bl. 32911 (Iba) 1 
/1XIIII18 'l'<l.ll'ax: os71l111lll;27o•oo,Arad 1 

<:iF Tehnică de calcul _ j_ 
- PC Garanţie 3 ani ~~ 1 
- Imprimanta EPSON l 

<:it"Coplatoare ·.-- MINOLTA \o 
(ff" Selt'url · - el' 
<iJ> lllloblller de birou 

<rMaşini de numărat bancnote 
<:/FCentrale telefonice SOLOMON 

L!~~}"'~"l',•a,..omlao~~5'\ • 
.......... - ...... ...._ ...... d<'tli.OIIoJMMI Jd;- < 

1 
1 
1 

-------· 
VREI SĂ TE GOSPODĂREŞTI? 

CAUTĂ MAGAZINUL 

LANTUL - SANEX 
Arad, Cal. Timi,oarei nr. 39, tel. 287776, 287340 

ORAR ZILNIC 8-18, SÂMBĂTĂ 8·13 
UN MAGAZIN UNDE GASEŞTI DE TOATE! 
Articole uz gospodar .. ~., _.,;;._. _-. _ ... :mic, materiale pl. . ! 

OFERTĂ 1- instalatii electrice, lnsio;;.ri sanitare, Instala~! gaz. 

• folie solar- 23.500 leilkg 

DE j..obll gătit 799.000 lei- plasii gard -16.500 lellkg 

• plasii rabit- 22.500 leilkg- Jgheab PVC 21.000 laUrn 

SEZON: 1-cuie constnocJII-.11.000 leilkg 
.. 

NU UITA GĂSEŞTI .... APROAPE ORICE! 
. (659467) 

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

tD SICIETITU 
CIMEICIAI.l 

1 !t\1:1 il1:1:l if:l'l 
Angajează: 

1 analist, 1 Inginer de 
sistem in informatică, 

!fi 2 ingineri 
prelucrare lemn, 
. promoţia 1999 •. 

RELA Ţf/ SUPLIMENTARE 
la Biroul Resurse Umane, 
telefon: 223025, 223032, 

223035, Interior 241. 
(5224427) 
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• 

ADMINISTRAŢIA CIMITIRULUI ETERNITATEA 
Administraţia Cimitirului Eternitatea a somat in scris, tn conformitate cu 

Regulamentul de funcţionare a cimitirului (Hotărârea nr,.158127.05.1996) persoanele care 
. nu fi-au achitat /a z/ taxa de inr:hlrlere. 

1 

11 6 

11 

III 6 

Mihai 

1 Ghicceilor 54 

Rudolf 1 Piaţa Vasle 

Roaită nr. 9 

III 15 ~rutya Francisc MICălaca 81. 359 

1 • V l15 ~ovacs DimHrov 146 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Il 

Il 

III 

III 

III 

III 

III 

V 121 ~artha Alexandru Oi1uz 17 

VII 19 bronz Sofia G. Bruno7 

VIII 12-3 

lşiloana J.m. , "'"' 6 

VIII 112-1: Rotariu Maria lstr. Neptun 

j nr. 25 8""1"" 

IX 113-1: 

1-15 pr. Nemeth Nicolae IEmll"n~escu~ Nr. 17 

X 13-5 facsai Elena 1 ~- Doja Nr. 47 

XI 17-B folgQr Roze 123 August Bl. 4. 

ISc. D Deva 

l·xlll 9 MartieNr. 3 

XIII 10 falmai 

Estera) IBuzău Nr. 1 

XIII 21 

XIV 18 

XIV 19 

IX [6 
IX 

jsayzi EHsabeta 

Elisabeta 

Elisabeta 

luliana 

Zoltan 

1 Revoluţie Nr. ~7 

1 Mirqn Costin 21 

1 Miron Costin 21 

Narciselor4 

1Venus2 

IX 16 Mircea 1 A. Vlaicu "' 1 

X 'a Sipla Ioan E. Potier 

X .6 lula 

1988 
···~ 

1995 ? 

1974 1994 ? 

1988 11995 ? 

1977 1997 7 

1994 1996 ? 

1976 1996 ? 

1977 101134-135 1997 ? 

1975 1995 ? 

1966 1993 ? 

1965 1995 ? 

1970 14400 1990 ? 

1976 153616 1992 ? 

1978 186994 1996 ? 

1990 1117534 1997 ? 

1976 s2118 1996 

1973 46530 1996 ? 

1976 87869 1996 

1993 . 5692 1995 ? 

1967 ? 

1990 . """" 

·~~i[~~~~Ma~ria~~~~Goo~-~M~~1~9~~1~99~1~6~1~1~·~r1~996~~?~~ III X FIOIIce Horea 81. 10 81. H1 1967 . 1107bo 1994 ? 

1111 XI 4 Rosza Irina· ICUZi! Vodă 14 11976 63649 [1996 ? 

l111 i XI 15 ~Irina !cuza vodă 14 11976 63950 [1996 ? 

l111 xu '19 • ... IA Vlaicu 11996 724~3 11997 · ? 

1 m xm 1 Feherl ICemei nr. 1 11974 3261 !1993 ? 

XIII 15 ~Gabor IT. Vladillirescu nr.5 1975 1995 ?. 

Ul XIV3 

~CosmaM .. 1 Nr. 24' 1994 . 18995 1994 ? .. 
1111 XIV 7 . 

Nou.IY. 249 1992 lt2262 1996 ? 

Ul 
. 

. . . . ·_. 

Numele "~' wu ~~~::~ 1 ..,h;i;.nţa Data ~- Obs. 

i"r. 1Jl 11978 ~ 11996 ? 
1 Nr. 26 11977 1136717 11997 ? 

!Str. i , Nr. 5;11962 [27140 11994- ? 
IR.F.G . . 121.V.'B< 6215 11994 ? 1\chitat 

11 lVII ~O [Gera [Dornel32 j1967 [58132 [1994 ? 

11 IVI,I ~1:22 l"""""~"''loan IA Vlaicu 81. 1 81 j1977 [1205 11997 ? 
11 lVIII ~-4 1Hegy lullan 1 1:!1. 1U<' [1~~1 [81615 1997 ? 

~~ lVIII 114 ' · IHaaiVOI rNr.36 j1978 [88~04 1995 ? 

11 [VIII [16 [Bere• Ioan i22 ~ [75297 11996 ? 

111 px 15 [lipsa ·~ IDobr. ~ ·~·~d 18 11977 11890 11997 7 

[il · [IX ·jltl ~Uiaru Ioan 1' r4 [1~1f 11865 1997 ? 

111 IX 11·2·3 1loan JBI.A9Sc.C.j1977 [110116~ 1997 ? 

[li [X ~ .~1~ r Maria r Nr. 72 11971 19005 11991 ? 

111 IX [10 l_·~l~ ... :rDorel 1~ ....... v< nr.11 [1W8 l"".'Ub 1998 ? 
111 IX ~O IPopa Maria IA Vlaicu Bl. Y 9A 11986 [71401 11993 ? 

111 [XI 110 1 nr. 19 [1977 125533 11997 ? 

III lXI 11 = ~ ~978 ~ 11998 ? 
111 lXI 116 ; Mihai IVezuv nr. 15 1979 12499 [1997 ? 
[li [XII [10 [Varga Etelca [Al. Azuga nr-4 j1973 148609 [1993 ? 

111 [XII [21 1 Maghiş Ioan IA. Vlaicu 81. A 14 1976 [83531 11996 ? 

111 lXIII j9·10 INan ~""":"".'·~ 1 nr. "o-~< 1~1f [100256 [1997 ? 
111 [XIII [22 [Vasile Petru i 1 i nr. 51 19rr [1U1668 [1997 ? 

111 lXlV 14·5 IVitzkus R11•~n~ i Nr. 14 1978 [53135 [1998 ? 

111 lXV ~o , """Y"" luliana i 15 1961 16546 11998 ? 
1111 IXVI[ti [lriiOI >3b 1~8~ [9113 [1996 ? 
[III iXV'. 11 [lusneaMaria [AI.SaturnBI.A13 1990 [117565[1997 ? 

[III [XVI .12-13 IRI11iitnn IA Vlaicu Bl. 2A 1978 ~ 11998 ? 

1111 1 XVI 1 Moţ Zeni IA. Vlaicu 81. 2C 1976 i 84259 11996 ?· 

jlll lXlV ~-§ '""""'v3 Viorel [C Voda 14 1976 165395 11996 ? 

[III lXII l4 1 Kreizer Klara • , •i 49 1989 !40263 ! 1995 ? 

1111 lXII 11 ~ :"<'00 1_6, ~~50641 j1997 ? 
1111 lXII 12 Kaiser Angeta """' 16 [1977 >uo~· 1 1997 ? 
)11 lXII 3-14-

5-16 Allecu Gevogim 
. 

1111 [XI 15-16 8oroş 1 

III IX ~-4-5 leger Tiberiu 

IRe,•olu.ţ,.iei 1 81. H. 
lsc.A.ap.6 · 1990 111741011997 ? 

11-3 . 1976 189034 11998 ? 

IA. Vlaicu Bl. A7 

lsc o 11977 . 135966 1997 ?' 

1111 IX B leger Tiberiu IA. Vlaicu 81. A7 

[Se. D [1_977 ~ 1997 ? 

1111 IX 1 Bartus Ştefan -~i 13 11977 124658 11997 ? 

1"' IX 8 t>anus~ ~ ~ l""w". 1994 ? 
1111 IX·. ·~·~ 1 ~ .. ··~aMarian i12·18 !1977 [37679 [1997 ? 
[III. IX 5 :Ioan · 27 [1977 [24657 [1997 ? 

[III IX 13 1PeterGhe. [A. '";""~.X6 11986 [75037 [1997 ? 
[III [IX [19 [Levoi i30 [1969 140152 [199!3 ? 

[IV [VIII 2 ~ Pn<>llllui37' 11977 [136116 11997 ? 

IIV [VIII 6-7 !Palfi lr.n,"n"l"i 31 11977 11503 11997 ? 

IIV [VI 15-16 l~"""""u o~i69 ·11976 162466 11996 ? 
IIV [V ~ ; Emilia .:i Nr. 57 [1911 I43Bf 1 11997 ? 
[IV [V 16-17 [TrilanAurelia ~r. iNr.5[1978 [81279 [1998 ? 

[IV [IV ·1·2 i i Nr. 54 [1978 169733 [1 998 ? 

[IV fiV 10 III~ '_""."_ ~ 11993 ? . 

valuta 

8NR 

. 
. 

[IV !IV 15 inr.39 · ~ 1213 [1997 1 · 

[IV III . 2·3 ·-- r Estera "_ '" .J Nr. "'l'~" 11249 · 11997 .? 
' .... · 

.-~·2 1 Negu ioeO 
ITIIV~·~IIIi1U~· ~~~Laza~rr M~ana~~~~~J~ Nr •• b~1[~1'1ll~f((~l4"~1rt~I"$1S992·~~?f=~, 

1993 1
4683 1996 ·?. H' III 14-15 it:!OttHionan i · nr .. 5'.A . [11l8~ [4UUib 1996 · ?.. . ,· 

IIV ,III 22 .1KosaEugen ," .. _,23 11975 122.30 11995 · ? :. 
1978 [63342 1996 ? fiV- " 10-11 .' w.,-." o 1 oMV"QO~. 1191(j !lllfL" 1996 •? ""' ·.2-1! . 10 XVI 16 .~·..,..a 

·:_, 
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~~~~~-·+xvt~hl17i=jL--~.-;.-~·~··~ .. ·.,·~··._· ţtll<ln'\Eis;··~·.Nf.:.:·.~·2-li ~··j··2'•E"1;968~·ţi7~4518~·-4..1;988;-E?:-f:-·i:IIIV 10 [VI<laloan · 14 . flll8~ 1~1.1r f1996 ?. ., . · .. ·, .. \. 
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11996 1
. . . e .-~ · Pt~.toţicelcaredeţfnlocurl'/:acimitlrelemunicipale: , ·"·· .•· 

'· 

.. · Ett~mltatea, Pomenirea, ,Gai fiAradul Nou (str. Mi/an Ta covfci, fostă Merffi) cs, :· • .. ,·, .: .. ; . 
· iv . 1 VIII 13 But:orovtci Agner · 1J< • 1994 1996 · . '1 · · Tn cazul in care ·Tfl modifică adresa, să anunţe Imediat adminiStraţiile cimitirlltor. · 

' . 
. ·.-. , . tiV~iivm vi·n tl4-5~~;;a;;ss_ept~m~;i;· ;;i;uf'· -t[EE . .P;Polier~· ;-t13.3~.-'-... t1, 1Wa976~· · lt83346Î334s~-~1ffi996ooT1r· f--j IN CAZ CĂ ADRESA CONSEMNATĂ ÎN REGISTRELE CIMITIRELOR NU MA( 

COINCIDE CU ADRESA REALĂ A CELOR CARE DETIN LOCURI ÎNCHIRIATE. 
·IN [vnl 18 

Aurella • . · . •. .. ~ . · · ADMINISTRAŢIA CIMITIR.ELOR NU IŞI ASUMĂ RAŞPUNDEREA PENTRU. · :·, 
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. i 
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-."' . , .. '" ........ · .- ·., . - ·· ... • .. ::.:: ' . ·'·'-.,·' ··.,··: .. . . -:-··,:·:: .. ·:·., -·: .. !:·. :.:-~:-~·-: .... _. ·'···'.·' :.·-· .... , .. ·:<.·· .:.:·:.- .·._ ·-·. -· .. ,· ·;._·:. ··-

... ·--~ .:.·:.:_·~-~.;-:.:•·-.·- -- ·_ .. :>:·,·~ .. ·· . .-_-,-:·.--- .. --- , .......... • .... ,. ...-- ··~.: ... ··..,·.······-···.,· .. ,.11. 
, ,,, ---'----:.:0.•'--',-~·..:.:'C:::''.;.:.·~_..:_-'---- :...:,. ~, .·. ,•.· < • • , ' ' ' , , • • ' Ct'' •_.-<' ~ ·. ,-~--. ', i., ·· , 

-~ ~~----~----..,-~-- -- --__ ··--.-.. ----------~ ---::---· ~'---·-'--~---------~ ----- -- -· -· ~-

~---·-· 



.. 

.•. 

Marti, 5 Octombrie 1999 • PVBUCJTAR . ADEVĂRUL - Pagina 13 

România 

1 
&rmisterul Justiţiei 

. , Direcţia Generală Organizare, Resurse 
Umane fi Relaţia eu Ministerul Public 
Direcţia Organizare fi Resurse Umane 

pentru Instanţele Judecătorefti 

Biroul Central pentru Expertize Tehnice 

RBITTOUR TRAVEL AGEIICY • TOUR OPERATOR \.. . · \ 

SfuTJ·•PEIIOI fiiiiiiUDATAI . L3~ 
. -- ....... ..,_ __ . 

::;::-DIII-=:.:,~c:uciiDt.dJS ZB~RAŢI~P~ _ · .. 
ZBOBUBIU COJIPA!lDJDII AlJS'l'llLUI AIBUldS, ~~ 
XLM, IIIII'miiiAIIIWAYliiiAIJPB mm:••• u:rA OOIIP.&IID 
PllliPIIIIATĂ DBDIIMIIIBAVOMDI.l 

.la preturi atlate ·la .,.~ eţa. mai 
,: '"' joasA altitudine !' · - ' ; NCY 

Organizează examenul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic 
judiciar la specialitatea "Autovehicule - Circulaţie Rutieră", în ziua 
de 27 noiembrie 1999, ora 10,00, la sediul Universităţii Politehnice 
Bucure!fti - Facultatea Tra~sporturi, Splaiul Independenţei nr. 313, 
sector6. 

e MILANO, ROMA · 232 USD 
e USABONA, PORTO · 273 USD 
e PARIS · 216 USD 

./ 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să aibă studii superioare de specialitate: Autovehicule 

Rutiere, Automobile şi Tractoare, Organizarea !fi Exploatarea 
Transporturilor Rutiere, Mecanică Agricolă, Tancuri şi Automobile 
(Academia Tehnică Militară);· 

b) să fi desfăşurat o activitate de cel puţin 5 ani în producţie, în 
activitatea de proiectare sau cercetare ştiinţifică ori in învăţământ, 
corespunzător specialităţii respective; 

c) să aibă o bună reputaţie 
Pentru înscrierea la examen, candidaţii vor depune dosarele.per

sonale conţinând următoarele acte: · 
a) cerere cu datele personale (nume, prenume, adresa, număr de 

telefon); 
b) copie legalizată de pe diploma de absolvire a instituţiei de 

învăţământ superior; 
c) copie de pe Carnetul de muncă; 
d) memoriu de activitate tehnică; 
e) certificatul de cazier judiciar 
Data limită de primire a dosarelor la Biroul central pentru exper

tize tehnice, Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, et. 11, camera 
11, este 12 noiembrie 1999. 

Dosarele se pot depune direct sau prin Birourile locale pentru 
expertize judiciare din cadrul Tribunalului Arad, camera 104. 

e DUBUN · 229 USD 
e MAIAGA · 299 USD 
e BREMEN, FRANKFURT, HAMBURG, HANOVRA. 
DOR'Th!UND, DUSSE!DORF, COWGNE · 197 USD 
e BARCEWNA · 217 USD 
e ATENA · 167 USD 
e TEL AVIV· 234 USD 
e CAIRO, IARNA CA · 2111 USD 

GRECIA CIRCUIT· 10 ZILE· 210USD; SPANIA·ANDORA.COASTA DE AZUR-NORDUl. 
. ITAUEI· 15 ZILE· 675USD; ORGIIT GREOA ·ITALIA -15 ZILE· 650\ISD: 

llllillfl• 111fi1i IIIIMEliA · lllllA IAll 
.INDIVIDUAL: transport avion 

dus· întors din Timisoara; 11 nopţi .cazare cu 
mic dejun; transferuri la/de la aeroport; 5 
excursii; preţuri între 1.282 USD/pers: • 1.848 
USD/pers. 
GRUP: plecare in 31.08.99; transport avion 

INSULA BAU, hotel ***** AEROWISA TA 

SAHUR BEACH, cu demipensiune; 

INSULA LOMBOK, hotel***;.. 

SENGGIGI BEACH, cu demipehsiune; avion 

Insula SALI • Insula LOMBOK şi retur; transfe· 

dus-întors din Timişoara; 7 nopţi cazare ruri la/de la aeroport; preţ 1.727 USD/pers. 

1 
. Al TE SERVICII: e TRANSPORT CU AtJTOCARUL AUStRIA,,~ .... ·._, 

' . '.. GERMANIA, ELVEŢIA· DOUBLE Te ASIGURĂRI MEDICALE · AIG· •• :,, 

1 e CĂRŢI VERZI! TRA7::~~~T;~~~~/~!:ţ~EROPORT BUDAPES~~'-';~-

/;lli:t\1) 01-HCA': eTmW;oara. Sb'. Alba Iulia nr. 2, ~ +40(0)56/22140Q, . 
(.-~".:. ' : · · ~ , . Tei./Fax: +40(0)56/22i 401 ~ ·~ ' , · _ ~ ~·~~~ 
~,.;.BRA:Nm ~ e KAPA CENTER: str, lalomitil Jir.6, tel. 28362Sh!l' 
.~;_,~~-,;,.;.--eARAD, B-dul Revolutiei SS,..'l:eL \t40(0)57/2.1181~(~ 

' E-mail: startour@mail.dnttm:ro · ,-.,v 

' 
1 

1 

.~~~----------~------------~~~==~·~ 

X . X 
rw~~:CI&· mai: b~n4t 

· · . . f· ·--' ~ It 
. Q; ~···•·'L ·~ 

39$~~~ 1 

sau 

300.000 lei Bonus 
-·~·-~ Împreună cu oferta CONNEX . 
~GUni ZUIIMCIAIII!I'W.MJ• 

~~~C*XS!ART 5 $1LIIIĂ 

. . Of - t" .-. ~~ .-eep, 101111 a. ; , -;. .. 
DACIA LA PRET DE UZINA 
Vinde.\dh'l stoc: tipuri~ .. «te; !M.lt91:!,J!'IJ.ne 
DA~IA l~.preţ ~e U,ZINĂ.r~~î~~; ' ~.';··:, ' ~ 

~~t)t~·;).,~":··,··· ·,,~;,y,~~ ~·*-·~1'~4~~~,.~.:~" 
Cel Interesaţi pot· vizita ŞI cw,rtplr• !!',!•d'-t 
autoturiemul dorit din standul. · · '·" .· .. " . ·.> .,,: •. 

s.c~:•UTosuv•cE s.a.L arad : 
., Cflnpu~·ilntştii nt.1 (vizavi de Vania de interlot .Aiadţ ; 
:;:7felefoari{J: WŞSŞ; 092-m,66;,.092 ; 09~·7.01790. . 

• · '·' .. (85f243) 

C>t'iciul de calcul al t'irmei 

CONTOR ZENNER 
ANGAJEAZĂ 

~r cu studii de specialitate . 
(calculatoare, Informatiei) 

Se vor dllpune: • scrisoare de intenţie 
e curriculum vitae -e fotografie recentă -

Avantaje: experientă SQL sau Oracle 
Informaţii la tel. 25.08.89/25.11.64, orale 10-14 

Arad, str. MarefBI Ion Antonescu 45, ac. B, ap. 2 
(5224431) 

JUDECATORIA ARAD 
Dosar execuţional nr. :1:1:16/1998 

in data de 8.10.1999, orele 14,00, se 
vinde la licitaţie publică, în Arad, sediul 
Judecătoriei Arad, camera 104, Bd. Gl. V. 
Milea· nr. 2, autocamion 5 to Bucegi, 2 buc. 
remorci tractor, autoturism Dacia 1300, 2 
buc. tractoare U650, 7 buc. grape, semănă
toare SPCB + FS, M-A 3,5 to, cultivator, 4 
bu-c. pluguri, cărucior cuv., malaxor 
bucătărie, motor electric. 

Informaţii se pot obţine ·la Judecătoria 
Arad, camera 104, în zilele de marţi ti joi. 

(5224430) 

La cel 01al 01lc tarif din Arad 

Tel: 945: 23.00.00 
ANGAJEZ 

cu convenpe de colaborare TAXIMETRIŞTI cu . ma,!ni proprii, echipate cu 
sta~i de emisie-recepţie. 

Primăria Municipiului Arad, cu sediul Tn 
Arad, Bd. Revolutiei nr. 75, organizează licitatie 
publică deschisă' fără preselecţia pentru achi-
zi~a de: · 

e autogunoieră compactoare A. G. 3 
e remorcă de transport, încărcat şi descăr· 

cat containere de 5,5 mc. RTDIC 4 
· Conditiile de participare sunt precizate Tn 
Caietul d'e sarcini care poate fi procurat de la 
sediul Primăriei Arad, cam. 8 (luni-miercuri
vineri 8-00-12,00; marti-J'oi 8,00-12,00 si 15,00-, . 
17 ,00) contra cost. 

Date suplimentare'se pot primi la telefoanele 
057/255818 si 057/281850 int. 105. 

Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei 
Municipiului Arad, Bd. Revoluţiei nr. 75, cam, 8, 
până în data de 15.10.1999, ora 9,00. 

Preşedintele Comisiei de licitaţie, 

_., Rabovei, ar. :u 
jad. Arad 

Vinde prin licita~e pu
blică SPAŢII COMER· 
CIALE ŞI HALE DE PRO. 
DUCŢIE. 

Oala licila~el 15.10.1 

ora 11,00 la sediul --~-"' 
lă~i. 

Următoarea licitaţie In 
fiecare zi de vineri. 
lnfonnapi la sediul soc~ 
etăp~ le/elon 511486. . 

. Viceprimar 
arh. IOAN DARJDA 
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zonă (demisol), 
incălzire centrală, dependinţe, 
posibilită~ privatizare; 15.500 OM 
negociabil. Telefon 247346, orele 
19-21. 

Vând garsonieră centrală, 
str. Lucian Blaga. Telefon 
094.621.968. (30161) 
Vănd garsonieră confort 1, str. 

Praporgescu, Tmbunătătită, 
16.000 OM. Telefon 235784; 
092.308.400. (30018) 
Vănd garsonieră confort III, 

Calea A. Vlaicu, bl. A10/1, etil, 
ap. 57. Telefon 243269. (29907) 

Vand garsonieră confort 1, str. 
Buşteni nr. 14, bl. B, se. B, ap. 24. 
Telefon 231642. (30012) 

Vand apartament una cameril, 
Alfa, bl. 72, se. A. ap. 18. Telefon 
257851. (30054) 

Vand urgent garsonieră, centru 
Vladimirescu cu gaz. Telefon 
094.894.402. (300669 

Vand urgent garsooien'!, confort 
1, Micălaca. Informaţii telefon 
092.994.442. (30064) 

Vand garsonieră (ne)mobilat!l, 
str. Buşteni. Informaţii telefon 
276510. (30087) 
Vănd apartament una cameră, 

bl. Z.26, se. C, ap. 3, el. 1. (30114) 

Vând apartament 2 camere, 
zonă bună, imbunăt!l~t preţ bun. 
Telefon 235784, 092 308 400. 
(30018) 
Vănd 2 camere, ultracentral, 

str. Cloşca nr. 7, ap. 5, orele 16-
18. (29429) 
Vănd apartament in casă 2 

camere, str. Iancu Jlanu nr. 7, ap. 
9; 5.500 OM. (29522) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, etaj inferior, multiple 
imbunătăţiri, zona Spitalului 
Judeţean (Intim), preţ convenabH. 
Telefon 092.922.364. (29727) 

Vând apartament 2 camere + 
gamj. lnforma~i telefon 255940. 
(29930) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, str. Haţeg bl. 5111, et. 8110, 
11.500 OM. Telefon 212221, 
092.620.475. (30.000) 

Ocaziel 11.500 OM, aparta
ment 2 camere, confort 1, 
Tmbunăt!lţit, Alfa. Telefon 210555, 
210255. (29410) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, lmbunătătlt, str. Banu 
Mărăcine, bloc 2. Tet8ron 235017. 
(29240) 

vand urgent apartament 2 
camere, bine i~nut, negociabil, 
Telefon 250209. (29806) , 
Vănd urgent apartament 2 

camere, Mlcălaca, 13.200 OM. 
Telefon 253326. (29283) 

vand apartament 2 camere, 
Mioriţa, parter inalt, 14.500 D.M. 
Telefon 270856. (29565) 

Vând apartament 2 camere, 
contorizat, bucătărie, cămară, 
boxă, garaj, Calea Romanilor. 
Telefon 211808. (30026) 

Vând apartament ·2 camere, 
Grădişte, 9.800 OM. Telefon 
237048. (30039) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 11, Fortuna, et. III, 12.500 
OM. Telefon 272657, 252302. 
(30047) 

vand apartament 2 camere, 
zona Eminescu bloc cărămidă, 
acoperiş rolă. et. III, gaz, oemide
comandal, zona liniştită, nepolu
ată, 20.500 OM. Telefon 231035 
sau 094391266. (30052) 

vand apartament două camere, 
lmbunătă~t. Calea Aurel Vlaicu, 
nr. 206, bl. A7, se. C. et. 8/10, ap. 
36. Telefon 243273, după ora 16. 
(30077) 

vand apartament 2 camere, 
decomandat, parter, confort 1, 
Aradul Nou, preţ negociabil. 
Telefon 094.147.985. (30108) 

Vând apartament 2 camâre, 
parter, Podgcria, falanţat. gresiat, 
zugrăvit dispersit, balcon inchis, 
Telefon 220400. (30109) 

vand apartament vilă 70 mp, 
zona Podgoria. Telefon 270199. 
(30113) 

Vand apartament orgent 2 şi 3 
camere, Alfa. Telefon 257802 şi 
092.857.813. (30098) 

vand apartament 2 cl!mere, 
amenajări multiple, zona Piata 
Spitalului. Telefon 094.703.743. 
(30183) . 

~: ;~·*"~~'--~· 

.. 4&2 · 3 ·= 

Vănd apartament 3 camere, str. 
6 vanătorl. Telefon 2S9685. 
(28954) 

vand apartament 3 camere, 
Vlaicu, multiple lmbunătătiri, 87 
mp, 22.000 OM. Telefon o94 168 
044. (29345) 

vand avantajos 2 apartamente 
3 camere sau 1 apartament 6 
camere, Alfa. Telefon 258920, 
după ora 18. (29392) 

Ocazie! 13.500 OM, aparta
ment 3 camere, decomandate, 90 
mp. Telefon 210255, 210555. 
(29410) 

vand urgent apartament 3 
· camere, Mioriţa, garaj, 21.600 

OM. Telefon 270872. (29283) 
Vând apartament 3 camere, 

decomandat, zona Vlaicu, 
lmbunăt!l~ Telelon 231105 orele 
9-17 sau 092.684.626. (29736) 
Vănd apartament 3 camere, el 

V, Vlaicu, scară curat intretinută. 
Telefon 249367. (29029) ' 

Vând apartament 3 camere, 
Fortuna, parter, 11.000 OM. 
Telefon 219190; 094.828.934. 
(30050) 

vand apartament 3 camere, 
Podgoria et. IV/IV, 22.000 OM. 
Telefon 219190, 094828934. 
(30050) 

Vând apartament 3 camere, 
160 mp, ulll1lcentral, deosebit, el 
1, 80.000 OM. Telefon 219190; 
094828934. (30050) 

lltl.\i,t::!~(t.:::::li~l 
Vând apartament 4 camere 

Vlaicu, 16.500 OM negodabil sau 
schimb cu garsonieră sau maşină. 
Telefon 235331. (29843) 

Vând apartament 4 camere, 
Micălaca 500, et. III, contorizat, 
23.000 OM, negociabil. Telefon 
264060. (29939) 

vand apartament 4 camere, 
zona Mioriţa, multiple lmbunătă~ri. 
bun privatizare. Telefon 279267; 
094.784.588. (28645) 

Vând apartament 4 camere, 
deosebit, suprafaţă mare. Telefon 
255133. (29806) 

Vând apartament central, 220 
mp, necompartimentat, mo
chetat Integral + gresie-faianţă, 
preţ 58.000 OM negociabil; sau 
variante. Telefon 094.604.066. 
(27649) 

Vând apartament 4 camere, 
Vlaicu, Z-uri, et. 8, 21.000 OM. 
Telefon 249806; 094778462. 
(30023) 

vand apartament In casa, ultra
central, dnci camere, tennoficat, 
21 o mp, locuibili, confort deosebH 
sau ideal pentru privatizare. 
Telefon 283684. (28218) 

&; VÂNZĂRI ; ~ R 
-.;~. CASE ,, . .:·'{ .• 

vand casă 6 camere (2 spa~i 
comerciale), toate utilitătile, 1.000 
mp, Piaţa Soarelui. Teiefon 092 
292 559,092 621611. (30016) 

Vand casă (Micălaca), foarte 
mare, stil conac, toate utilltatile, 
nouă, la cheie, construită 19!l71 
1998. Telefon 092 292 559, 092 
621 611. (30016) 

Vând VILĂ NOUĂ: 2 sparta-
. menta, intr.lri separate, trifazic, 

garaj, curte, grădină, incălzlre 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 
285485, 092 607 568. (28676)' 

vand casă mare, demisol, 
parter + mansardă, telefon, 
incălzire centrala, apă curentă, in 
Sâmbaleni. Telefon 216293; 
094.800.296. (29223\ 
Vănd urgent casa, toate conditi

ile, Sinicolaul Mic. Telefo'n 
288772. (29151) 

Vand casa cu etaj, str. Cometel 
nr. 12, Grădlşte, 33.000 OM. 
(29388) ' 

vand casa cu grădină 120 mp, 
Grădişte. Telefon 224322. (29680) 

PUBUCITAT.E 

Vănd casa, Zimandul Nou nr. 
81. Telefon 224322. (29680) 

Vând avantajos casă in Gal, 
eventual variante. Telefon 
274490. (29666) 

Vand casa cu grădină in Arad. 
Telefon 273651. (29653) 

Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz, nr. 114. 
(29751) . 
Vănd casa urgent In Sănicolaul 

Mic, 25.000 OM negociabil. 
Telefon 234608; 094.183.043. 
(29741) 
Vănd casa localitatea Nădlac, 

toate utifrlă~le; negodabil. Telefon 
474430; 094.577.855. (29818) 

vand casa tot confortul, COITU

na Vladimirescu. Telefon 255981; 
092.284.409. (29761) 

vand casă stil occidental In 
Vladlmirescu, str. Ştefan cel Mare 
nr. 41, preţ 90.000 OM, negociabil. 
Telefon 267951. (29963) 

vand (schimb) urgent cu 
apartament 2 camere, 2 case cu 
eate 3 camere fiecare, intr-o sin
gură curte + diferentă, tn 
Vladimirescu. lnfonnatii Viadimi
rescu str. EminescU nr. 31. 
(29952) 

vand casa In corruna Semlac, 
nr. 506, loc intreg, preţ infonnativ 
25.000 OM. Telefon 534307. 
(29758) 

vand casa veche, Micălaca, str. 
Ciobanului nr. 4, cu teren con· 
strucţie 1.000 mp, preţ 30.000 
OM. Telefon 264032, 092 344 
621. (28964) 

Vând casă mare, 3 camere, 
dependinţe, grădină, zona Al1ldul 
Nou, preţ 28.000 OM negociabil. 
Telefon 057- 278908. (28918) 

vand casă modestă, 3 camere, 
teren 500 mp, Bujac, 6.500 OM. 
Telefon 282654. (29795) 

Vând casă central, Octavian 
Goga nr. 39. Telefon 094552104. 
(29191) 
Vănd casa in Pimeava cu gră

dină şi gaz. Telefon 211792. 
(30024) 

vand casă cu grădină in 
Chişineu Criş, str. Cuza Vodă nr. 
33. Telefon.262377. (30051) 

Vând casă netenninată, lneu, 
str. A. Iancu nr. 38. Telefon 
511630. (30068) 

vand casă, central (parter 
restaurant; alimentară, etaj: 3 
camere, dependinţe). Telefon 
234882. (30074) 
Vănd casa 3 camere. Arad, str. 

Cocorilor (schimb cu apartament 3 
camere, zona UTA, gară + dife
renţă). Telefon 273580; 242643; 
092.277.840. (30080) 

Vând casă 3 camere, teren 
1100 mp, pomi fructiferi, apă 
curentll, langă lneu (Voevodeni), 
3500 OM. Telefon 238209. 
(30092) . 
Vănd casa 4 camere, lncălzire 

proprie gaz, canalizare, zona 
Grădişte, 37.000 OM, negociabil. 
Telefon 238813. (30093) 
Casă de vânzare, str. 

Ghioceilor nr. 49. (30099) 
Vand casă mare, ocupabtlă, 

toate facilităţile + grădină, str. 
Gheorghe Doja nr. 94. Telefon 
264811; 223636. (30138) 

VÂN ... 8PATII 
Vând haiă suprafaţă utilizabilă 

160 mp, toale dotările. Telefon 
280495. (29237) 

vand sediu firma, parter. ulll1l
central. Telefon 092 255 385. 
(29994) 

VÂNZĂRI 'I'ERENURI 
Vând intravilan pentru con

strucţie, str. Cindnat Pavelescu nr. 
1 şi str. Oiaconu Coressi nr. 2, 
posibilităţi gaz, apă. Telefon 
288333. (29552) . 

Vând vie cu colnă, .ra lneu, 
7.500 OM. Telefon· 219181. 
(29958) 

Vand 3 ha pămănt In Asocla~a . 
Galşa. Telefon 274825. (29548) 

Vând avantajos 3 ha teren 
arabil in Pincota. Telefon 
056/151832. (29833) 

vand loc de casă in Aradul 
Nou, str. Bagdazar nr. 9, toate \111-
litătile la stradă. Informatii telefon 
289533. (30055) • . 

vand 2,30 pămant, langil 
Avicola, Gai. Telefon 273623, 
Al1ld. (30070) 

vand 0,5 ha pămant in 
Asocia~a Micălaca; 3.500.000 lei, 
negociabil. Telefon 244570; 
265437. (30173) 

vand 3 ha teren ambii şoseaua 
Arad • Nădlac, km 575 + 200. 
Telefon 534338. (30182) 

"b p~;.aa 

VÂNZĂBI AUTO 
Vt:lnd Espero, stare foarte bună. 

Telefon 094.508.103. (30056) 

Vand urgent Ford Sierra, Imna· 
lriculat parsoană fizică, 2000 cmc, 
injecţie, an fabrica~e 1989, stare 
excepţională, preţ 6.900 OM, 
negociabil. Telefon092.529611. 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată·. 
Telefon 094.391.896. 128836\ 

Vând ANVELOPE camion 
diametru 17,5; ARD- 15, 16; 
autoturisme- 13, 14, 15, 16, 17, 
Telefon 563027, 259339. (27222) 

Vând combine de recoltat 
porumb ştiul~ pe 1 sau 2 rănduri. 
Telefon 094.933.597. (29258) 

Vand Renau~ 21 Nevada, de 2 
luni in ţară, inscris persoană fizică, 
injecţie benzină, 8.300 OM. 
Telefon 094 698 849. (29389) 

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

Vand Opel Rekord, an 1982, 
CIV, VT, PF. Informatii telefon 
462960. (3041916) • 

vand microbuz marfă Ford 
Tranzit Diesel, 1995, recent inma
triculat persoană fizid!i. Telefon 
279267; 094.784.588. (28646) 
Vănd maşină Opel Rekord 

Caravan 1,9 neinmatriculată, 
stare fun<:!lonare, preţ negociabil. 
lnforrna~i telefon 210447. (29866) 

Vand tocătoare tulel csu, stare 
de funcţionare. Localitatea Beliu, 

·telefon 231 sau 420591, orele &-
16. (29991) 

Vând microbuz persoane VW 
1700 Diesel, 1990, 10.500 OM, 
stare ireproşabilă. Telefon 
4687 45. (Ag. Pecica) 

Vand Renau~ 20 Diesel., stare 
perfectă, preţ avantajos. Telefon 
223859. (29851) 
Vănd Dacia 1310 TLX, fabri

caţie 1990, comuna Zerind, sat 
lermala Neagră nr. 122, telefon 
19. (29808) 
Vănd tractor 650 U, fabricatie 

1992. Telefon 216293; 
094.600.296. (29788) 

vand autoturism vw Golf inma
lriculat, benzină, 2 usi, stare bună. 
Telefon 057 • 278908. (28918) 

Vand Audi 100 Diesel , 1981, 
CIV, VT 2001. Telefon 535140; 
092473388. (30027) 
. Vănd BMW 524 TD, an 1985, 
preţ 2650 OM, negociabil. 
Informaţii orele 9-14, telefon 
456188. (30028) . 

vand Dacia 1310, noua. rosu 
Ferari, 5600 OM (schimb cu auio 
strain, ofe~ ~ifer~~ţă). Telefon 
094.276327. (30033) 
Vănd Fial Rilmo Diesel, inma

lriculal, CIV, stare perfectă, 5 U100 
km. Telefon 094898051. (30034) 
Vănd Dacia 1310, an 1986, 

2.000 OM. Telefon 258616. 
(30036) 

Vand (schimb) Mercedes Cobra 
(123) benzină, înmatricula! per
soană fizică, 3200 OM şi Ford 
Slerra 2,3 Diesel, cori1bi, lnmatri
culat fundatie, 4600 DM.Infonnatii 

• telefpn2ss490. (30041) . ' 
Vând combină tractată, de 

recoltat porumb pe 2 rânduri. 
Telefon 094610553. (30042) 
Vănd ARD 243 Diesel, motor 

Braşov, stare bună. Telefon 
230650. (30046) 
Vănd Fiat Regata Diesel, 3.500 

OM. Telefon 257728; 092632340. 
(30046) 

Vand ARO 243 Diesel, numere 
noi, CIV, stare perfectă, preţ nego
ciabil. Telefon 057/461222. 
(30063) 
Vănd Renault 25, preţ 2.800 

OM. Telefon 234882. (30074) 
Vând OPEL KADETI, inma· 

triculat NON PROFIT, )500 OM. 
Telefon 210366, 094.245.572. 
(30079) 
Vărid OLTCIT 1991, stare 

excep~onală, 1300 OM. Telefon 
210366, 094.245.572. (30079) 

Vand traclo< U-650,.1994; ARD 
243, motor Braşov. Telefon 
421072. (30088) 

Vând tractor, fabricaţie 1994 
+ 2 remorci tnscrlse. Telefon 
092.287.448. (30089) 

Vând camion AVTA, fabrica~e 
1997, Informativ 25.000 OM. 
Telefon 092.287.448. (30089) .. 

Vând auto[Jhhtară 7 tone, 
Diesel, Tnmalriculată pa persoană 
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fizică. Informatii telefon 
094.555.228. (30091) 

SC .,ELCO" SA Arad, vinde 
avantajos: 1) CASTOR; E802 
(pneuri) 0,8 mc: 1500 h 
funcţionare (fără R.K); 1) 
TELEMAC: macara 12 tone. 
Telefon 255148. f30095\ 

Vând VW Transporter pentru 
dezmembrare, 1981. Telefon 
092.226388. (30102) 
Vănd tractor U-650 M, stare 

perfectă, plug, remorcă. Telefon 
057/411184. (30108) 

vand Ford Escort 4 uşi, an 
1988, persoană fizică, motor 
1.100 cmc, consum 4/100 km, 
5.300 OM. Telefon 094.85.88.29. 
(30110) 
Vănd 'VW Passat Turbo Diesel 

lntercooler, alarma, central, servo, 
turelă şi geamuri electrice, preţ 
11.900 OM. Telefon 094.858829. 
(30110) 

Vând combină cereale Claas 
tractat!l, masa 2m, preţ 2500 OM, 
negociabil. Telefon 094.858829. 
(30110) 

. Vănd Dacia 1300, din 1982, 
stare foarte bună, VT, pană in 
2000, preţ 1400 OM, negociabil, 
localitatea Vinga nr. 836. Telefon 
460175. (30112) 

Vănd: tractor U-650, tlh 445, 
asistenţă tehnică TV, remorcă 5 
tone, remorcă cisternă, banc 
centricubat. pompe injeqe, con
vertizor sudură, şlaif tâmplărie, 
manete bare. Telefon 258296; 
092.315.686. (30132) 
Vănd Fiat Topo, an 1991, trapă 

electrică, geamuri electrice; cata
lizator, injecţie benzină 5%, Euro 
2, numere Germania, valabile. 
Telefon 094.896.483. (30195) 

''!l:fq 1Wbd' .r 1 
Vand cuptor patiserie, Inox. 

Telefon 054.240.581. 
Vindem LAZI FRIGORIFICE, 

CONGELATOARE, VITRINE, 
CDMPRESOARE 5.000 W, 
CAMERE FRIG, DULAPURI 
FRIG, inox, garanţie un an. 
Telefon 281384, orele 8-18. 
(26815) . 

vand TV color stereo, 90 OM. 
Telefon 285010. (30159) 

Vând televizoare color cu 
garanţie, 700.000-1.800.000 lei. 
Telefon 211028. (29270) 

Vand TV color tip Sport, dlago
. nala 37 cm cu telecomandă. 
Telefon211491. (29709) 

Vând: MAŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATĂ, 100 OM; TV 
COLOR, 80 OM; LADĂ 
FRIGORIFICĂ; ofer garanţie. 
Telefon 262616,259339. (27222) 
Vănd TV color, 800.000 lei, 

combină frigorifică, congelator. 
maşină spălat automat!!. Telefon 
285010. (29962) 

Vând diverse tipuri TV 
COLOR, preţ 800.000 lei; 
garan~ 6 luni. Telefon 244904, 
orele 9-17. (28698) . 

Vindem o mare gamă de televi
zoare color la preţuri convenabile. 
Telefon 280260. (29725) 

Vând M,AŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATA, 880.000 lei; TV 
COLOR 700.000 lei; LADĂ 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, ofer 
garanţie. Telefon 259339, 
563027. (3040385) 

Vând televizor color, masină 
spălat automatică, cuPtor 
microunde cu garantie. Telefon 
284604. (29944) . . 

Vând avantajos pc· Pentium 
MMXIK61266 32 MB SDRAM 144 
MB FDD, 3,2 GB EX HOD 
Yamaha Sound Card şi 6 bucă~ 
plăci de retea cu cablu. Telefon 
245077; 4sB920 seara. (29541) 

Vând calculatoare şi impri· 
mante second-hand. Informatii 
telefon 289679; 092.645.946. 
,(29695) 

Vând Ieftin INSTALAŢII 
SATELIT şi BOXE 50 W. 
Telefon: Arad 237471; lneu 
511485. (28770) 

vand combină muzicală cu 
CD+ 2 boxe, preţ 160 OM. Telefon 
270518. (30015) 
Vănd TV Sony, nou,Trinotron 

folosit putin, telecomancjă, text, 
toate Obtiunile. · Telefon 
094.898051. (30034) 

vand maşină spălat automat!!; 
congelator 5 sertare, aspirator, 
video, TV color, combină muzi
cală. Telefon 272853. (30094) 

Vând frigidere, congelatoare. 
combine frigorifice, eu garanţie. 
Telefon 284857; 092.556.562: 
(30101) 

-... o j 

Vând congelator cu sertare, 
180 OM. Telefon 265010. (30159) 

vand combină frig; congelator; 
ladă frig; maşină automată; 
garanţie 1 an. Telefon 220926. 
(30179) 
Vănd imprimantă A3; centrală 

telefonică; fax. Telefon 285010. 
(30159) 

vand urgent combină frigorifică 
250 OM şi celular Erikson 80 OM. 
Telefon 288680. (30187) 

VÂNZĂRI DIVERSE 
vand (închiriez) garaj, zona 

Vlaicu·Făt Frumos. Telefon 
235784, 092 308 400. (30018) 

Vănd PLASĂ GARD zlncală, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA
BITZ şi CUIE CONSTRUCŢII, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. 27190 
Vănd SARE la saci şi bulgări, 

cantităţi mari. Telefon 059-
144334. (26321) 
Vănd cazan ţuică, nou, 170.11, 

complet. Telefon 094 698 849. 
(29389) 

Vând ma,lnl produs şosete, 
computerizata, import Italia. 
Telefon 063-233481, 092 339 
147. m 

vand ouă de prepeliţă (medica
ment, incubare), instructiuni. 
Telefon 289966; 248064. (29M7) 
Vănd BAR pe ştrand, ultra

central, aparat popcorn, 600 
OM; cuptor pizza, 800 OM. Vând 
cazan incălzlre pe gaz pentru 
1.000 mc, 1.100 OM. Telefon 
092.301.798. (29982) 
Vănd lambriuri 37.000 leU mp, 

cherestea, grinzi, coarne brad. 
Telefon 220427. (29924) 

Vând LEMNE FOC taiata, 
esenţă tare. Telefon 249248. 
(29537) 
Vănd garaj, zona Vlaicu

Lebăda. Telefon 285010. (29961) 
V~nd Dacia 1300, preţ 1400 

OM, negociabil sau accept oferte; 
+ telefoane mobile. Telefon 
253572; 094.544.832. (30057) 

Vând cazan de baie din 
inox 100 litri, pe lemne cu focar cu 
tot, nou. Informaţii telefon 
057/262695. (30062) 
Vănd căini Ciobănesc Ameri

cano-Canadian (lup alb) 7 luni. 
Telefon 057/461222. (30063) 

VIndem PUl vii de CARNE 
(mari), la fonna din ŞIRIA, sam
bătă, 9 octombrie 1999, orele &-
17. 30064 . 

Vand sufragerie nuc. veche, in 
perfectă stare. Informatii telefon 
265784,094.254225. (30071) . 

vand lemne foc, esenţă tare, 
orice cantitate. Telefon 210373. 
(30073) 

Vând canapele. extensibila, 
colţare şi fotolii, noi, pluş. Telefon 
264992. (30076) 

vand garaj autoriza!, 
Mlcălaca zona 300, preţ infor
mativ 2500 OM. Telefon 
092.287.448. 30089 
Vănd poartă garaj fier, masina 

mică spălat, vioară Reghin, dulap 
haine 2 uşi. Telefon 272853. 
(30094) 
Vănd usturoi en gros şi cumpăr 

bară torsiune pentru O~cit, spate 
dreapta. Telefon 475165. 
(3041802) 

Vând mobilă, porţelan, 
tablouri, diverse, lichidez 
gospodărie. Telefon 284811, 
223636. (30138) 

Vând vacă Bălţată roma
nească, la a IV·a lactatie. Zilnic, 
telefon 217082. (30148)' 

vand birou 623, stare bună. 
Telefon 233250. (30169) 
Vănd termolekă oCean - Bereta 

24 kw, sigilat, 1.200 OM si conver· 
tor 2,5 kw, 250 OM. 'Telefon 
259854. (30153) 

Vand 2 sobe Calorex; burtane; 
coturi emailate; radiator electric. 
Telefon 256396. (301869 

Cumpăr apartament Indiferent 
număr de camere, la pret rezo· 
nabil. Telefon 235784, o92 308 
400. (30018) 
Cumpăr teren agricol vizavi 

de sere. Telefon 092.275.276. 
(29700) 
Cumpăr urgent garsonieră con

fort 1, ofer 7.500 OM. Telefon 
270872. (29283) 

(Continuare In pagina 15)-<-. 
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• (Urmare din pagina 14) 
Cumpăr urgent apartament 2 

camere, et. 1-111 (PollvalentA) 
sau (Malakowskl). Telefon 
094778462; 249806. (30023) 

Cumpar apartament 2 camere, 
Vlaicu, (Z-uri), et. 1-IV. Telefon 
249806: 094n8462. (300231 
Cumpăr garaj, loc garaj, 

cameră intrare separaU!, plvnlţll 
central. Telefon 252860; 
094.508.142. (29942) ' 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărtm TĂURAŞI Bălţata 
romănească 'şi Slmenthal: greu
tate 150 - 250 kg: preţ 15.000 
lei/kg i 150 - 250 kg, 

Relaţii telefon 

.,zASSPROTEUS" 
pentru magazin electrocasnlco 
!VÂNZĂTOR! cu experienţă, 
vârsta maximă 30 ani. lnfonnapl 
092.275.556; 289581, orele 16-

Ang~ez absolvent INFOR· 
MATICA şi TEHNICIAN service 
calculatoare. Telefon 284040, 
094207.455. 

SC .BELSIRIM IMPORT 
EXPORT" SRL angajeazA 5 
zidari, 5 tlnlchlglf montaj hale 
Industriale din tablă, 2 Ingineri 
constructor!, 10 mecanici auto, 
10 •oferi gradele B, C, E. 
Condiţii: vechime minimă 5 
Telefon 

SOCIETATE 
an9ajează. absolvenţi de liceu 
(BAtEŢI) pentru ambalat pro
duse alimentare şi MANIPU· 

. Informaţii str. Doro .. 
ban1tiior nr, 18. Telefon 281185, 

:l 
! SUPER-MARKET, ALIMEN·i 
IITAR, ZIRIDAVA. angajeazA! 
1 CASIER Şi VÂNZĂTOR!. i 
i Cererile se pot depune ·lai 
1 parterul magazinului, r,llnlc. 
1 (30060) 

COFETAR-PATISER 
Telefon 287203. 

SC ,.MISTER'S" SRL Arad, 
'·angajează INGINER CONFECTII, 
il CONFECT16NERt. ŞI persorlal 

. , pentru catcat fmit. cu expe .. 
rient~_. Se of~ra salarizare 

. ' Informaţii supli· 
1 la sediul firmei in: 
1 Micălaca, bi. 304B sau telefon 

279089. (30069) . 

Restaurant .,SALVI" anga
jeazA OSPĂTARE şi CASIERĂ, 
cu calificare şi experienţă mi
nimă In domeniu. lnfonnapl tele
fon 210n2. (30065) 

Angajăm ŞOFER distribuitor 
cu experienţA pentru microbus 
'' AGENŢI COMERCIAL!. 
telefon 092.423.399, orale 10-30. 
(30115) 

Angajez MUNCITORI con
structor!. Telefon 286053 sau 
098595519. (30116) 

Angajăm BĂIEŢI pentru 
spălătorie. Telefon 2728~ 8. 
(30096) 

1 
Angajăm BARMANI-OSPĂ

TARI (fete).Telefon 281074. 
1 (30104) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajAm CONFECŢIONERE 
TEXTILE calificate. Telefon 
256585. (301 06) 

Angajăm BARMANĂ. Telefon 
092.735.983. (30107) 

CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI 
ASISTENŢĂ, TĂMAND, orga· 
nlzează concurs pentru ocu~ 
parea posturilor de: BUCĂTAR 
califica~ minim 5 ani lucraţi ca 
bucătar; TRACTORIST ruterlst; 
MUNCITOR policaliflcat, prefe.. 
rlntă electrlclan-instalator; 
SPĂLĂTOREASĂ. Concu ... ul va 
avea loc, marţi, 12.10.1999. 
(3042339) 

Primăria CONOP anunţă con
curs, ocuparea post AGENT 
AGRICOL, in data de, 19 

1 octombrie 1999. lnfonnapi tele
fon 103. (3040388) 

AngajAm CONFECŢIONERE 
comandA, retribuţie 1.500.000-
2.000.000 lei; MAISTRU 
CROITOR. Telefon 258952. 
(30124) 

FIRM CONSTRUCŢII, anga
jeazA ZUGRAVI TINERi. Telefon 
275950, orele 10-.12; 16-18. 
(30191) 

.EURO • DESIGN" SRL ange
jeazl persoană necailflcatl 
(femeie) căsltorltă, maxim 30 
ani. Telefon 094.517,704. 
(301649 

-PRES'I'ARI SERVICII 

Şcoala de 'oferi .BELC", 
curs categoriile: B, C, E. Telefo• 
223004; 216570; OM.938.33t·. 
(29112) 

REPAR """lnl SPĂLAT, auto· 
mata, romlne,ti, imporl Telefor• 
238055; 270518. (30015) 

CONSTRUCTOR! PROFE
SIONIŞTI executA: tencuieli, 
zugrăveli, vopsltorll, greslerl, 
hidrolzolaţll, tennoizolapi, lnsta
lajli sanitare, electrice. Telefon 
094.929.799. (30025) 

Execut CONFECŢII META- . 
LICE, lnstalaţli incălzlre, san
Itare, preţuri negoclablle. 
Telefon 092.972.089. (30083) 

Execut lucrlrl INCĂLZIRE 
CENTRALE • · SANITARE 

·1 (cupru). Telefon 094.391.892; 
216552. (c.) 

RENOVĂRI interioare, fi· 
1 nisaje, zugrăveli, grasieli, par
I chetări etc. Telefon 277353; 
1 094909535. (30009; 

•

1

! Execut I~Crtrl: PARCHETĂRI,! 
RAŞCHETARI, PALUXARI, Preţ 
convenabil, urgent. Telefon 
282370. (30013 

l Execut lucrări INSTALAŢII 
1 SANITARE-CONTOARE APA, 
:spălat calorifere. , Telefon!' 
1514859. (29960) . 

l
i CURS calificare, acte valabile: i 
MASEUR BIOTERAPEUT,' 

! CHINOTERAPEUT. Telefono 
1252860; 094.508.142. (299439 . 

Executăm lucrări de: 
FAIANTARE. TENCUIEU, ZIDĂ-1 
Rll, VOPSITORII, ZUGRĂVELI. 
Telefon 271364. (30001) 

/ 

PVBUCITATE 

,.WES" executi reparatii: 
FRIGIDERE, CONGELATOARE, 
garanţia!. Telefon 284857; 
092.556.562, DEPLASARE 
GRATUITĂ. (30100) 

ABSOLVENŢi! Executăm 
FOTOGRAAI ratuşata aiiHlegru, 
sepia, color pentru TABLOU. 
FOTOSTUDIOUL "B & B 
HELIOS". Telefon 272723, str. 
Fulgerului nr. 8, Arad. (30090) 

.,SIRCOM" produce •' vinde 
ROABE 1.600.000 lei/buc ·şi 
CĂRUCIOARE transport naveta. 
Telefon 217121; 092.315.886. 
(30131) 

TRANSPORT MARFĂ 3 • 5 
tone; avantajos; convenabil. 
Telefon 253629:251502. 30196 

Carmangerla .,NELCOM" 
achiziţlonează ANIMALE porci 
şi vite. lnformapi telefon 271200 .. 
(29504) 

Asociaţia locatari, Calea 
Radnei, bl. 255/B solicită oferte 
in vederea ţlnerii licitapei pentru 
repararea acoperişului. Telefon 
269252. 30105 

Efectuează zilnic transport de 
JMraoane in GERMANIA, AUS
TRIA fi FRANŢA, la prejur~ ...,.. 
sii:Mkt cu autocarw moderne. 

NOUnl IT AUA cu bauH: AIJS.. 
TRIA, SUEDIA cu tranxtt POLO. 
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin "ATLA· 
SSIB" puteţi cllitorlln to•ti 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA. 
PORlUGALIA. 

P•ntru grupuri organizate, 
inchlrtem autocare fi ml=buzo 
modeme. 

,.ATLASSIB" efeetueazt eer .. 

1lfclj .. -· algurtr1 .... 
dlcaAe '' elrţl wrli. 

Ag•f11111e din centru: telefon 
251871 ,1.252777 "AUTOGARĂ, 

270562. 
zilnic. (c. 17) 

AGENJIA DE TURISM 
oSEMO TOUR" ARAD 

vli Oferi: 
excurale • FRANŢA 1 

OCTOMBRE • excunlillunera In 
EGIPT, ITALIA, SPANIA, GRE· 
CIA, ISRAEL, ANGLIA, MAROC, 
MAREA EGEE, AUSTRIA, 
FRANŢA; siplimAnale In: 
DUBA!, CHINA '' TUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, 1o Pf11111 
firi concurenţă. 

• excursii Individuale In 
CROA"fiA ,, UNGARIA. 

• - de odihnă ,,. trb .. ata." .......... 
la: FELIX, HERCULANE, 
OLĂNEŞTI POIANA BRAŞOV, 
VORONEŢ, VOINEASA. 
Informaţii telefon/ fax 057 ~ 
283311, sau str. Eminescu nr. 
13. VĂ AŞTEPTĂM! (c. 1000\ 

Schimb cu autoturism Diesel 
european, variante diferite cu 
DaciaNova, 1997, 21.000 km, 
roşu, înmatrlculat. Telefon 
092410565. ' 

Schimb casi!-S!ntana, 3 camere 
+ anexe:, grădină, gaz stradal ct.o 
apartament ;t. camere şi diferenţa 

Arad. Telefon 264004: 462509. 
(297671 

Schimb casa RALLA doua 
camere. bucătăne. antreu, pM"t~ 
OOxa ele iemne, s1ngur in curte cu 
2 sau 3 camene. Telefon 257385. 
(30081) 

Schimb ARO 10 4x4 si remorcă 
impecabil, cu lractor 3246 CP cu 
plug. T- 268448. (30174) 

· ÎNCHIRIERI • 

Ofer spre Inchiriere aparta~ 
meni ultracentral, str. Octavian 
Goga, nr. 3, ap. 11. lnfonna~i la 
faţa locului sau la telefon 

lnchiriez (ofer) locuinta 
(ne)rrobilatl. Telefon 235784, o92 
308400. (30018) . 

Doresc să lnchiriez garsonierA 
şi apartamenl (ne)rrobilal. Telefon 
235784,092 308 400. (30018) 

Caut spre inchiriere SPAIIU 
(10-30 mp) ULTRACENTR L. 
Telefon 094 797 849 sau 270728. 
(30011) 

inchirlem spatii comerdale pen-

1 

tru magazine, depozite, birouri etc. 
Telefon 281060 şi 281047.1 

1 (29955\ . . 
Ofer spre inchinare apartament 

(ne)mobilat. Telefon 210555, 
210255. (29410) 

Doresc să închiriez apartament 
in zonă centrală, 2·3 camere. 
Telefon 210255,210555. (29410) 

Oferim spa~u ameoajat bnrtarie 
pentru contract de colaborare, 
Inchiriere sau locaţie de gestiune. 
Cei Interesati pot obtine relatii la 
telefon 064-i93892: 004-193867. 
(29978) . 

lnchiriez sau de vinzare, rochie 
de mireasă. vand aplicaţii si dar>
delă rochli de mireasă. Telefon 
287355. (29972) 

Caut de inchiriat garaj, zona 
Spitalului Judeţean. Telefon 094 
sn 050. (299141 

Ofer spre Inchiriere apartament 
central, plata anticipat 6 luni. 
Telefon.252860, 094 508 142. 
(29942) 

Caut să lnchlriez casi!, minim 
3 camere, tot confortul, zonA 
civilizată, pe termen lung, -:u 
posibilităţi de cumpărare. 
Telefon 092.610.645. (30053) 

Ofer spre inchiriere garsonlen! 
semimobilală, In Grădiste. 
Informaţii telefon 241589. (299Bs) 

închiriez spaţiu .ultracentral. 
Telefon 211792. (30024) 

lnchiriez garsonieră In Vlalcu. 
Telefon 253114 sau 243039. 
(30030) 

lnchiriez spatii comerciale cu 
suprafeţe ctfelite: pe Calea Upovei 
nr. 113, vizavi de Reslauranl Flora. 
Telefon 092.921.103. (30031) 

Primim In gazdA, 2 eleve, stu
dente, tineri căsătoriti, Iară copii. 
Telefon 248794. (300:\8) 

Primim elevă, studentă, In 
gazdA, dau In chirie garaj. Telefon 
243006. (30043) 

lnchlrlez apartament 2 
camere, mobilat, str. lma,ulul 
(zona Mioriţa). lnfonna~l telefon 

. 7. 3 
Iau in gazdA un elev sau SIUdent 

(teologie). Telefon 283418. (30082) 
Primesc 1 IaU! In gazdA Arad, 

ullracenlral, B-dul Revolutiei nr. 71, 
ap. 8. (30041) ' 

Ofer spre lnchiiefe. u11racenlral, 
casă, curie, Intrare separaU!, 2 
camere. hol, bela, buCătărie, pen
tru sediu de finnil birouri, cabinet. 
Aştept oferte serioase. lnfonnalfl 
telefon 092.735.984. 30097 

Caut să lnchlriez apartament 2 
camere, 011ce zonă, ofer 100 OM. 
Telefon 092.828.102. (30102) 

lnchiriez (ofer) apartament doui 
camene, decomandate, spalioase, 
zona III, (ne)rrobiiet, plala antici
pat Telefon 248746: 285191. 
(301H) 

Ofer (avantajos) spre Inchiriere 
apartament 1-2 camere. Telefon 
263063, luni-joi, orele 18-21. 
(30124) 

Ofer pentru inchiriere garso
nlert, occidenlată, 120 OM, antici
pal Telefon 281195. (30142i 

Pierdut carnet student eliberat 
de Universitatea .Aurel Vlalcu· 
Arad pe numele Gurghian Aurel. 11 
declar nul. (30048) 

Pierdut iegitima~e de lucru eli
berată de SA .Aifar· SA, pe 
numele Szabadai Elena. O "declar 
nută. {300581 
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Cu neofă'lltil durere anunţăm 
Incetarea din viaţă a Iubitului 
soţ tatii, bunle şi socru 

PELE ALEXAMDRU, 
In varstă de 64 ani. Inmor

mintarea va avea loc azi, 5 
octombrie 1999, ora 14, la 
Cimitirul din cartierul Slnlcolaul 
Mic. Familiile indoliate: Pele, 
Rad, Andrei 1 Manasia, 

Anunţăm cu durere decesul 
nepotului, veritorului şi ~ri· 
etenului nostru 

MIRCEA ROMAN. 
Jnmonnantarea are loc azi, 5 

octombrie, ora 15, la Cimitirul 
din Chişineu Crlş. Familiile 

1 Pa.,.cuta şi Avram. 

Cu addncă durere anunţăm 
decesul celui care a fost 

NISTOR GHEORGHE, 
din Arad, la virsta de 61 ani. 

lnmormăntarea va avea loc, azi, 
5 octomblie 1999, ora 14, de la 
Capela Cimitirului Eternitatea. 
Soţia Tiţi cumnata Eliţa şi 
nepotii din Secu~~s~lg~iu~·-__ _j 

t SERVICII nNDIRE li' 

POMPE F1.INEIIIIE 

..--
str. Bariţiu (in spatele 

Vechii Catedrale Ortodoxe): 

articole '' servicii completa. 

pentru lnmormintirl '' 
parastase, LA CELE MAl 1 
MICI PREŢURI din ARAD. 

1 

Telefon 281090. NON ., 

STOP • 094.837.528. 

1 (5224395) l 

NON6101' 
llo-sTTLCOMPANT flrm.i 

producătoare de alerte, str. M. 
Eminescu nr. 4, (vizavi Cinema 
MUREŞUL) telefon 211929, 
094.537.715; 094.558.712. 

TOTUL iNTR-UN SINGua 
LOC, IA PREf DE PROIXJci. 
TOR, CALITATE fi OPEilA
TIVD'ATE c•o aaNTAIĂa 

- imbălsimat, îmbrăcat. coa-
motlzat • 

• sicria: 400-1.800.000 lot 
·staielux 
• lenjerie docM: UIO.OOO· 

800.000 lei 
-cruci, --lko1uolc. 
OFERTĂa sicriu, lenjerie, 

cruce- 730.000 lot; 
Transport in Arad GRATUIT. , 
Transport GRA TUrT la firmele 

concuronte, pentru ca să f'Uiell 
c:ompat'll preţurile" cal- (c.) 

SC: ,.NOSFEilA'I'U" SJlL, 
str. Ghlba Blrta nr. 28, tele

fon 270437; 094.554.874. 
Sprijinul de care aveţi n8Yole 
fn momentele grele 

NON· STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SICRIE: diferite esente '' 

modelo occidentale. REli
PETE: pAnzl, mătase (seturi 
complete), voal. CRUCI: lemn ,1 metal. ACCESORII: pro
soape, botlste, panglici nea
gră, batlcurl, minere, 
luminAri, catafalc, sfe~mice, 
steag de doliu. SERVICII: 
spălat, lmbălslmat, imbrăca~ 
transport intern şi Internaţio
nal; ASIGURĂM colaci, col
ivă, coroane, jerbe, fotografii 
~rofesionale, fanfară; ORGA· 
NIZĂM pomeni; INTERME
OIEM gratuit obtinerea actelor 
necesare inhu'mării. Oferta 
brad: sicriu brad, respete, 
cruce - 750.000 lei. TRANS
PORTUL SICRIULUI LA DOMI
CILIU, este GRATUITIII. 
lxperienţa noastră,_ este 
"gara~ira dumneavoastră! (c) 

Mulţumim celor. care au fosti 
i alături de noi, prin prezenţă,. 
suflet si flori, la marea durere 

1 pricinUitA de decesul- celuij 

1 
cara a f!_>sl soţ 'i frate , 

GADEA GEORGE. 1 
Familia îndoii ata. (300671 -' 

Mulţumiri alese tuturor 
celor care au fost alAturi de 
noi şi au lmpărtă'lt durerea 
trecerii Inspre cele ve,nice, a 
scumputul nostru soţ, tată, 
bunle şi străbunic 

t"'RHEL ~Al'f. 
Ve..ini 1.:. indurerata famllle. 

30HZL_=====~I 
untem alături de familia 
HELEAN in aceste mo~ 

. te grele pricinuite de tre-
cerea în nefiinţă a mamei . 1 

DEBELEAN SAVETA. ' 
Sincere condoleanţe! 

Familia Ratz Nicolae şi familia 
Vlad Au rei. (30086) 

Regretăm sincer, alături de 
familia prietenului nostru 
DEHELEAN PETRU, plecarea 
din aceastl lume a mamei 
sale 

DEBELEAH SAVETA. 
Dumnezeu sâ o odihneascA 

In pacei Familiile: Coclu, 
Cri,an Corneliu, Crl,an 
Vasile, Faur, lazăr, Palcu, 
Pundev, Rlvi . (301 03) 

Asociaţia de locatari al 
blocului 108D, Mlcălaca sunt 
alături de doamna administra
loara TRIPAŞ MARIANA in 

1 clipele grele prilejuite de 
l decesul tatălui. Sincere con. 

·1 doleanţe, familiei lndoliate.

1 1 (30122) . 

Transmitem sincere con·! 
doleanţe familiilor SAVICI '' i. 
KNAPEK pentru pierderea.; 
prematură a calul ce_ a fost ' 
coleg şi vecin 

SA VJCI MIUVOL 
Familia Herman. (30136) 

Dorim si mang3iem cu 
vorbe, prezenţă '' flori, 
sufletele intristate ale familiei 
BUDEA Rodlca, pentru 
moartea fulgerătoare a fiului 
lor • BUDEA GHEORGHE. 
. Sincere condoleanţe din 

partea conducerii ~ colectlvu-
lui SC .PALMIT'' S L (30161) 

Suntem alături de familia 
Oehelean, tn greaua pierdere 
pricinuită de trecerea in nefi· 
lnţă a mătusll noastre 

DEJIELtAN SAVETA. 
Dumnezeu S·O odihnească 

in pacei Familia Varga. 1 

1130180) 

Conducerea Filialei Jude-
ţene Arad a Partidului Naţlo· 
nal Roman, este alAturi de 
domnul SAVICI ALEXANDRU 
In momentele grele ale dece-
oului tatălui sAu drag '' 
adresează cele mal sincere 
condoleante familiei. 130184) 

PRIMARUL Oraşului Chl,l· 
neu- Crl' este alături de dom-
nul Dehelean Petru fn marea 
durere pricinuită de decesul 
mamei sale dragi 

SAVETA D!'R'EI••N, 
transmi~ndu~l sincere con~ 

doleanţe. umnezeu să o Ierte 
11.' să o odihnească In pacei 
M· Crişi 1 

1 Suntem alături de colega i 
noastră MARIANA TRIPAS In:[ 

j greaua încercare pricinui~ de ·: 

1 

pierderea tatălui drag.ll 
Colectivul magazinului 'il 
,.STEILMANN". (30185) ,, 
~·~----------------

'Îi' COMEMORĂRI t 

·40 de garoafa albe pe tnstu1 .. 
fmormânt al celu1 care a fost; 
! fiu, soţ şi tat:i, 
j ~IM"'Al'f PETRU , 

din SÂMBATENI. Nu te vom 1 

uita niciodată! 

(301110) 
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ARAD 2900 
Str. Voevod Moga nr.65-67 

email: arcommat_group@inexlro 
TeiJ Fax: 057/ 281 779, 0571 276 333 

in calitate de distribuitor autorizat 

vă oferă la 
pret de producător 

intreaga gamă de lacuri , vopsele, 
grunduri, diluanţi pt. auto, decorative, 

construcţii civile şi industriale. 

tii\ 1 o ••• . __ ., 

,•,., 

CURS 
REPRODU~ŢIE 

ASISTATA ŞI 
lNSĂMĂNŢ ĂRI 

(973847) 

ARTIFICIALE ., 
LA ANIMALE 

S.C. Via Venato SRL, Importator de spermA pen· '· ·' 
Iru bovina fi accesorii auxiliare da fns.lmlinţana 
artificială, încheia contracte de colaborare cu 
medicii veterinari care vor urma cursul da 
.Raproducţia asistatli fi insAmănţArl artificiale la 
animala" organizat da Facultatea da MedicinA 
VeterinarA Tlmlofoara. Informaţii suplimentare: 
Via Veneto. 094.244.527; F.M.V. ·1414241nt. 169. 

_.._cu\'1~ 

(5224418) 

PVBUCITAT.E 

ao 1"""--ă 1181• JAMINA ·l..._t VNOAIUA, 
-Ieiel TANGO! CSARDAs, KEIUNGO, glazurate fi 
nqlazurate, e Tabll aluminiu LINDAB e Vată ter
molzolaţll, precum fi alte materiale aferente n1 r r re 
eondrucţiDor,la preţuri firi~ 

Societatea asiguril tnmsport gratuit la domiciliu pe I'IIZ8 
municipiului Aract ' 

lnforma~i la telefon/fax: 057-285333, str, Andrei~ rr. 122, 
Noi vi oferim, dvs. alget~J 

Alqeţl caUtatea!!! (5224317) 

Arad, str. Banti MArilclne nr. 1; teL 0571233281; 0941525048 

VA OFERA LA CELE MAl MICI PREŢURI: 
sisteme de alannă antiefrac~e 'i antiincendli 
sisteme do tolovlzluneln circuit Inchis alb/negru ti
sisteme de lnterfonle fi videolnterfonle , 
jaluzele orizontala din la mele colorate do aluminiu Import 
jaluzele verticale din benzi toxUie do dllarite caliti~ fi culori 
u'l pllanto din material plasUc 
folie coloratl, reftectorizantl ti pentru oocurlzare geam 
geamuri TERMOPAN 
tapet •' pardosoall din pluti (WICANDERS.Portugalla) 

;!~,i;~~ ~ l H~~~ je ~ ui1n P~ ~;~~~r 

. . L SI 
HENKEL România' 

anga}ellză penttu Arad 

• AGENŢI DE VĂNZĂRI 
• OPERATOR CALCULATOR 

CERINŢE: 
• domiciiul stabil In Arad 
• persoana dinamica şi oomunicativil 
• pennis de conducere categoria B 
• stagiul militar satisfAcut 

0FER!Mj 
• maşina de serviciu 
• salariu 100tivan~ în COI'lCOidantA cu rezultsteiie obtinute 
• posibii1atea inlegrilrtl Intr-o echipa tanara şi dfnaffi!at 
Ca/ lnteresap sunt rugap să trlmilli un CV la telefon/fax 
0561217959. (5224421) 

~SC ANOROM~DA S~RVIC~ SRl 
Andromeda 

Service. 

• c····~.··.~.····i"~·."··'~'Oii·"".·.·.~.·."" ... ·. ~.o. • .· ~-~ .. · ':<:!{~~~~&>lâr~ 

:coNTINENTAî~ 
iASTORIA SJ.'I 
r~.;;;:;::y,.ie•w,: 

ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

V4~ 
URMĂ ŢOARELE PRODUSE CU FUNCŢIONARE 

PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 
• Ş.mlnnla Napoleon • reprezentant 
unle In RomAnia al firmei Napoleon 
(C.nacla); 
• Convac:torl (lncllzltoara) ~ 2,~5,1 Kw 
(311-140 mc volum IncAlzit); , 
• Boilere cu acumulare; 10 1; 120 1; 
1801; 

• Boilere cu 1nc.llzlre lnatantanH a 
apel; 

• Catane pentru lnc.llzll'll centrali de 
12·131 Kw; 
• Cazane pentru fn~lzlra centrali fi 
....,.,_.A.C.M.11-40 Kw 

Unle Importator al cuanelor WESTEN 
(Italia) 

• Module pentru lncllzll'll centrali 4e 
120-1200 Kw;. 

• Module pentru pn.-- A.C.M. 4e 
120-240 Umln. 
• Ardtowl! simple fi aul0nll8tfula pan. 
tru soba 'lcazana; 
• RadlatoaN din aluminiu; 

OFERTI SPECIAli DE SUON: 
RADIATOARE DUNAFERR lUX-N 

Din oţel (Ungaria) 

• Oţelul - un grad Inalt de tranemltara a 
cAldurii; 

• Radlatarele DiJNAF'EitR LUX:N 8U un 

design '1 aspect daoaablt; 
• Sunt economlco .. a datorltl Ollltlţll 

auperlare a rneterlalalor '1 a tehnologiei 
utilizata In producaru lor; 

• Durall de lntrebulnţara to.ta mara; 
• Rldlatoarele DUNAFERR LUX·N aunl 
dlaponlblle la diferita lnilţlml (300; 500; 
800; 100 mm), precum '1 cu lungimi 
cuprlilaa Intra 400-3000 rnm; 

• P-IH!anti 1oerta mara . 
• Garanţie 1D.IDI. 
• Pnlţurl extrem de IVIIntajoiH compara

tiv cu pnţurlla radlatoaralor din otel fi alu· 
miniu din toati ţanl (173172) 

OMEDASE 

1' 

organizeazA CONCURS 

flffl!~8fiii'WML ~~ 
ziua da 8 octombrie 1999 
orele 10,00 la Hotel Astoria, 

Condltfl de partlcfpana: 
1, Studii 
• studii aupe!loWa cu pc.t!l. 
sau 
• studii llcaate cu diplomA de 
bacalaureat In domeniul turis
mului 
2, Cunoacitor llmbt clrcutaţle 
Internaţionali, 
3, Vlrata maxlmt 36 ant 

Cererile da parUclpare •' 
curriculum VItae oe depun la 
sediul aocletă~l. camera 212, 
plini In ziua do 07.10,1999, 

(974038) 

Marti, 5 octombrie 1999 
' 

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ARAD In cola
borare cu A.J,O.F,P, Arad, face Inscrieri la urmatoarele 
rursuri: 

• CONTABR.ITATE (-- abaolnaţl dellen)f 
COAFURĂ! CROITORIE! OSPĂTARI·BARMANI! 
BUC:ĂTAIU! DACTILOGRAFIE! MEc:ANICI • AU'I'O! EU.C 
TIUCIENI • AU'I'O! REC:EPJ10NER DEVmER (pentru at&
llen! auto spocalizate şi auto service) 

Cursurile vor avea durata de 4 luni şi aa vor daachide In 
data de 1 octombrie 1999, orele 16,00, 

Inscrierile se fac la secretariatul Casei de CulturA a 
Sindicatelor, etajul 1, camera 39, zilnic Intre orele 10,()(). 
18,00, 

· ContinuAm lnsaierile pentru cursul de RESTAURATORI 
(zidari, stucatori, pielrari, restauratori faţade şi interioare) 
cursul fiind coordonat de cAtre dt arh, MilbŞ Cristea, cu o 
durata de 6 lunL , 

lnfurma~i suplimentare la telefon: 231307, i 
La absoMrea cursurilor se elibereaza ,atestate de ceDfi. 

care• eliberata de Ministerul I'Alncil ş1 Pro~ei Sociale cin 
Romania. 

SC "BENDEA" SRL 
VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 

B-dul Revolu~al nr, 26·38, telefon 231.853 
Uvlu Rebreanu nr. 68, telefo~ 250.905 

la cale mal miel preturi 
• GRESIE cal. 1 • 93.000 lel/mp 
• FAIANŢĂ· 68.000 • 80.000 lel/mp 
• ADEZIV fi CIMENT pentru roatult 
• ŢEAVĂ CUPRU fi accesorii 
• SPĂLĂTOARE INOX ti CABINE DUŞ 
• BOILERE ELECTRICE ti CAZANE BAIE . 
• ROBINEŢI fi FITINGURl* CĂZI BAIE ,1 ACCESORII 
• OBIECTE SANITARE fi ACCESORII 

• EAVĂ ZINC i NEAGRĂ . .. 
• ~EAVĂ POLIETILENĂ CU ACCESORII 

• ROFILE LAtiNA TE • TABLĂ ZINCATĂ, deoapeti '' 
strlată 
• CARiliiL - -

PKUURAJII ZILNIC: 9, ... S7,M 
SÂMBĂTĂ 9,eo-u,oo (S224119) 

S.C. ZAGROS SRL si 
HENKEL România' 

angajeazA pentru Arad . 
DIRECTOR-DE V ÂNZĂRI 

CERINŢELE POSTULUI: 
• persoană dinamicA '' comunlcatlvl 
·spirit da echipA 
• experienţA In domeniu 
• domicilful stebfl In Arad 

, • studiile superioare constituie un avantaj 
• carnet conducena categoria B 
·virsta minimA 25 ani 
0FER(Mj 
·salariu motlvant 
• ma,lnl da nrvtclu 
• poslbllftatea de de&voltan a unei carleN pe twmen lung. 

PERIOADA DE PROBĂ ESTE OBLIGATORIE, Cei interesaţi 
sunt rugaţi să trimită un CV la telefon/fax 056/217959, 

(SDM21) 

S. C. ,.COC" - Arad 
~.189887,094~811 

str. Vrabiei nr. 4 ·lingi Orologerle 

PRODU.CE SI COMERCIALIZEAZĂ 
• 

•IILIIi lUI mca'l'i. 1a or1ce dimensiuni 
soHcltata, Inclusiv pentru cotarcl , 

• CUII COIIft'lltJCTII· g1m1 completa 
• PLU.i uarn . 22.1100 1e1111t 
• •DLUifl ifi'IRI. ,_ 

(974001) 
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