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' Războiul din Kosovo, situaţia explozivă 
B!llcanl fi lnax(stenţa unei alternative la inte
in Uniunea Europeană consutuie in acest 

IIO[nar•t, in ciuda cinismului care le implică, cale mai 
arîlurnente in favoarea includerii Romaniei in al 

doilea val de extindere a UE, cu prilejul confilrinţei de la 
Helsinki din decembrie. · 

... ·: ----
· Forţele naţionale romAnatti din Arad, reprezentata de 
organe ala aociatliJII civile fi de partide politica, pătrunn 
de răspundere pentru convleţulrea pafnlcl, ilnlftitli, cit fi 
de destinele locuitorilor acestui judeţ, ·au luat cunottinţă cu 
revoltA fi mahnlra de graba cu cara autorităţile, respectiv 
Guvernul romAn, au răspuns pretenţiilor antlromAnatti ale 
UDMR fi guvernului maghiar privind ata-zisul pere al .re
conclllerii" sau prieteniei romAna-maghiara fi, mal alea, 
amplasarea ansamblului monumental reprezentind 
.Ungaria Milenară" fi pa cal 13 generali cara au apărat cu 
arma privilegiile neme,imil fi burgheziei maghiara impotri
va romAnilor din Transilvania. Aflăm cu stupoare eli in 
cursul zilei de azi sa va faca, de cAtre reprezentanţii 
Bisericii catolice • aparţlnlnd Ordinului Mlnorlţilor • fi de 
cAtre alte persoane, denmnata de UDMR, vizion- monu-
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~WESTBANK 
ţ"""WD.Uull«alaflolar.• ·····~ 
~~~.T!bl~.~~~ 
BANCA COMERCIALĂ WESTBAHK SA 
acordl dobinzi avantajoase 
la depozite le la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minima 500,0 mft lei) 

11UnA-50% 
21unl-51% 

-53% 

mentulul aflat in Cetatea Aradului, unde - o unlmta miii-. 
tarii, urmind ca in cursul zilei de miine, vineri, 1 octombrie, 
monumentul să fie ridicat de Ordinul Mlnorlţllor. 

ProtestAm cu fermitate Impotriva acestei acţiuni 
nmavolnice fi anllromlnetti, fi cerem autorităţilor locale, 
Primăriei, Prefecturii fi Consiliului Judeţean s6 IntervinA de . 
urgenţă, hotlirlit fi ferm, pe lingi Guvernul Romaniei, pen
tru oprirea acestui act criminal. 
· Vatra RoiiiAaeaad. «:adrele •Uitare .. ~ 

Aaoelafla .............,. .. ". Btleovlaa, Aaoelafla 
,.A ..... .,. Iau.,. .. , Faadafla Jad~A a reve

lafloaarll01' din deeeaabrle 1989, .boelafla 21 
lhnaobrle, PDSR, PRM. PUNR, PNR, ApR, Partldal 

P---u .... , P. s., ...... filialele •- dia Arad 
(Continuare In pagina a 5-a) • 

Includerea in al doilea val poata constitui "despăgu
birea• acordată de UE pentru pierderile suferita de 
RomAnia in urma războiului din Kosovo fi pentru faptul 
că autorităţile romAna au sprijinit fără reţinere poziţia 
NATO '1 a UE in războiul din Kosovo, avind in v;adera eli o 

-· .cc;'<'f"''":ll despăgubire financiară este puţin probabilă. 
· România a cîi!itigat un avantaj psihologic, pentru el UE 

sentiment de cuipabilitate pentru pierderile suferita 
lfo"~~~ ţarii fi acum va incerca să ofera o despăgu

nu ar fi fost Koaovo, Romania fi Bulgaria nu 
ar f1 ajuns acum in situaţia in care toatA lumea să vor
bească despre Includerea lor in UE", apreciază Karel 

OPOZITIA SE OPUNE "UNGARIEI MILENARE". 
~'ll,iBartak. corespondentul de la Bruxelles pentru agenţia de Cetătenii Aradului isi ' ,., d • ,, .-:.~-~~~-- preal cehă. -

r · · ------~ · Progresele Romlnlel In ultimii doi ani In privinţa 
(i. ~· · · aderării la UE sunt s!ab<l, ir. speoiMin privinţa 
,. ~··': :;~. economice.. Din acest punct de vedera '' 

vor apara emnatatea. 
comparativ cu ceea ca au real~ celelalte ţări aflate in 
Btte8fl calegoile vizati ~includerea In UE, RomAnia 

~"'"-"-"""-'*JIU ar trebui să fla Inclusi in doilea val de integrare. 
Wlm van Eakelen, fost tru al Apărării din Olanda 

fost secretar de stalin MA olandez, a afirmat, para
eli un motiv in susţinerea Rolnlniai pentru al doilea 

val este eli "nu va exista alternativă" pentru Rominia In 
cazul in care va f1 respinsă. 

IIJJilliii!J~·- ,c;;i;."..·.. (Continuare in pagina a 5-a) • 

PREŢURI DECENTE 
la IAmplărie din 

' ~ ALUMINIU 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C, 

GEAM TERMOPAN 

d._. ~-;.u.~o_.:. "• ,_..-'-.. 
COIIiiANDĂ 
F= ~; ~ECLl1 ME 

·~ ,,. 

• MOBIUER MODERN 
LACO~ANDĂ 

• AMENAJARI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
~: IMIY/2248-
... /771a&i 

.. III .... III--" liliac- ta .. _,..- locnrl--.
oi lo llmlllfll, wol oi 11111 1111 ce • plnco ta pntlăa. Vrei oi ,ti ce lac, dlt 111ol llu 
u .. tu ~local-. CDDI to ,.praiali ooi po aro Hl -· ._- ollolbll!! 
-tăi, Vrei oă III liiDic Wao fi oaroct lnl..-? 11- III •- ta - • .-..o ....... tallllnllirllll- lorn.Hiă? . 

ABONEAZA· TE 1A.Ab"1i~ 
lr?:T::::-r.---'-"""7-:"l • Praţul sbon.omentutul eslo de 

numai 20.000 lei • Se pot faca 
abonamente fl pe urmlta.rele 
trei, t••• luni fi 'un an • 
Abonaţli pot ca,tlga lunar 10 ~--~~~fala 
premii de fidelitate 1n vaiOIII'II de 
o jumAtate de milion de lei l•.m.-• de 
fleCIIre. 

1 
' \ 
\ 
\ 

.. ·.-

Şapta lideri al unor partide din opoziţie fi 
asociaţii civice ti-au manifestat, in cadrul 
unei conferinţe de presA comune, totala 
dezaprobare faţă de reamplasaraa In Arad a 
monumentului .Ungariei Milenara". 

._Avram Criiciun (PDSR): .un aranja
menT murdar. In spatele uşilor lnch.isel• * Ioan MOf (PUNR): .Guvernul RomAniei a 
fOst dazinfonnatt• * Lucian Stana (PRM): .Cei 
13 generali au fost criminalii• ~ Teodor 
Piitriiuţ6 (PSM): .un act samavolnic, paste 
capul arMenilor"! ._ Ioan Marit (Uniunea 
Vatra Romlneasc'}: .Un simbol ai statului 
ungar nu are ce căuta in Arad!. +:: Gheorghe 
Ghanof (Partidul Pensionarilor): .o sfidare la 
adresa celaţenilor Aradului•. ... Mircea 
Ardelean (Asoclalla 21 Decembrie '89): .Nu 
vrem ca Aradul să devinA al doilea TArgu-MunNII• * La mitingui de protest de duminică, este 
'datil ca aproape sigură prazen!a lui Gheorghe 
F.unar. • Semnatarii protocolului sunt~ să 
plchete:fa Primaria. Prefectura şi Consiliul 
Judeţeali deci J)IOI&;Biul nu va fi luat In seamA. . 

. , . SIMIOn TODOCfl 
(Continuare In pagina a· 5-a) • 
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Pagtna2- ADEVĂRUL 
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ACTUAUTATEA ABĂDEANĂ ""~ Joi, 30 septembrie t999: ·, 

• AstăZI, Soarele răsare 
la ora 7 şi 11 minute şi apooe 
la ora 18 şi 59 minut 

" AlJ trecut 273 de zile 
d01 aces1 an. AlJ ~ rtmas 

92 de zile până .. 2000! 
• Praznicul zilei: BJaarlca ortodoxl: 

Sfintul Sfinţit Mucenic Grlgorie Sihastru! 
Luminătorul, Episcopul Armeniei: Sfinta 
Ripsimîa; Biserica romano-catolicA: leronim; 
Biserica Grlgore 

1 

4.veîiitl 1n.~e:!.• 
·--. ·-·:.., .. ,_.,,".,wz~-~ 

La Arad: Bătrân Cătălina, lftlmlciuc Andreea 
Giuia, Lollcl Daniel. R.luţi Larisa, Bun Andrei, 
Monea Alexandru Oacian, Burger Silvia, . 
Penh;oarl Diana Marta, Vicat OavTd 
Ezechel, Şerban Manan 

La Chl,lneu-Crlf: Hlrţju r-:;:_::,~~i 
Qaudiu Daniel. ' 

~ lnau: Nag...:u' ... lllllli 

~;}fat~ ZIUA INTERN~ŢIO~ALĂ ~ 
-- , ...... ~ PERSOANELOR IN VARSTA 

Anul1999 a fost deaalat Anullnlemaţionai 
al persoanelor rn vars1a. OMS a invita! toate 
ţările să se alinieze ta mişcarea mondiala sub 
deviza .Să lmbitranlm rlmlnJnd activi". 
Seria de manifestări dedicate acestei zile a 
debutat pe 7 aprilie cu ocazia Zilei Mondiale a 
Săna!Aţii şi se vor Incheia maine. 1 oclombl1e. 

Serviciul de Promovare a Sănătătii si 
Programe de Educaţie pentru Sănătate Arad 
şi-a propus să organizeze cu - ocazie o 
serie de acţiuni. Astfel. azi. incepand cu orele 
11 ta Centru de zi pentru varstnid din Arad, SIT. 
Uviu Rebreanu nr. 91, se va desfaşura sim
pozionul .Oi ani vtaţll, dl viaţă anilor'' la care 
vor participa o serie de medici specialişti rn 

geriatrie, cadlologie. bol aonice ele. Tot azi, 
lncepiind cu ora 12,30, in Sala de testMtaţi a 
Uceului Pedagogic .,Oirritrie Tidlindear se va 
desfăşura spectacolul .Piririţl alaml pentru 
copii eterni". 

Concursul .. In toate, frumoasA e 
misura•, realizat in colaborare cu liceul 
Pedagogic .Dimitrie Tichindeal", se va 
desfăşura incepand ru 00. 14,00 şi va avea ca 
şi concurente 3 cupluri rn vârstă (bunici ai 
elevior). 

Malne, Ser.1cU de Promovare a Sănătăţii 
şi programe de Educaţie pentru sanatate va 
Ieşi ... In S!Tadl. Sub genericul .Să lmbitranm 
sinlltofl", copiii din clase a lll·a a Liceului 

.Dimitrie 'Jlnchindeal" '-"ii cu bunicii Iar 
vor -.atui fncepănd cu ora 10,00 pe traseul: 
Lic. Dimitrie Tichindeal - 8-dul Revolutiei -
Parrul ErnirleSru · platool Primăriei, unde vor 
prezenta spectacolul .Părin~ eterni pentru 
copil eterni" şi .. Hora bunicilor". Acţiunea 
.un fular pentru bunica .. se va desfAsura 
1ncepând cu ora 13,00 ta Căminul Spital dE. pe 
str. Pădurii. După prezentarea spectacolului 
pregAtit w această ocazie, fiecare copil va oferi 
un cadou simbolic persionarilor Căminului 
Spital. Fiecare copil va ,.infia" un ,.bunic", 1.n 
pensionar al Cămnoâi, de care se va .,_ 
şiln vii\:lr. 

D.L 
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......... lnta. 
VASILE NEAGU 

~:-~. 

CINEMATOGRAFE •tJ 3 ~~ ~ r: a• tt• • !''' 
BANCA NATIONA· PIA 1 A NEAGRĂ • LANSARE DE CARTE Dacia: Star Wars • ep. 1; Ameninţarea fantomei 

i5UA)9,30; 11,45~~· 
M...,.W: va•'. <fi. .~ ·. J 10; 12; 14; 16; 18 
Arta: 5ngur ~ 17; 19 
Sala mică: Ali · · (SUA) 15; 17.30 
Progresul: Batman ~(SUA) 18. 

LĂ. Pentru graFnul de Aur 14 K cumpărare: 
aur da 24K: preţul cu go,ooo lei/g, vanzare: 
ridicata • 152.384 lei, Iar 100.000 leilg 
pre-ţul de achiziţie - Aur 18 K curhpA-. 
137.t45 lei. Preturi vata- rare: 120.000 leiig. vAn-· 
bile iert.. ' zare: 140.000 lei/g. 

··' 

/"BLltSA LOCURILOR DE ML~cif' "~J 
MIIne, la Sala Polivalentl, cei aflaţi in In primăvară, cind Agenţia judaţaanj ·" · 

căutarea unui loc de muncă (şomerii) sau de ocupare fi formare profesională Arad *'
dorltorli de a-!fi schimba actuala slujbi pot a mai organizat o astfel de manifesta_rA.. _,. 
rezolva problema dacă vor fi tntre o!ele sute d~}~~r~oane 'i~~~u _g.-ăs~~ Wlf8~~ - ~~ 
9,00·16,00 la .Bursa locurilor da muncii. munci ..... ":' .. ,. :;I01!L ţ~Jt')i # 

VREMEA 
Vreinea va fi usor instabilă cu 

cerul partial noros. 'rreca.tor vor fi 
condiţii de ploi care pot avea şi 

, caracter de aversă. dar slabe 
cantitativ. VAntul va sufla slab la 
moderat eu uşoare intenslficArt 

A 
.. 

din sector vestic. 
Dimineaţa, izo
lat, 'e va sem-

neta ceaţii. Tem- .. ' ~ '" 
peraturi maxime: • 
23 la 26'C; Temperaturi mnime: 
12 ta 15'C 

-ologdeoervldu, 
CARMEN ŞARGA 

(,ADEVARUL': VÂ ASCULTĂ) 
............. Ca' ..... ,181184 ......... ..-.& .. 
• Mila" Capitalei. Mai multi cititori. disponb'izati colectiv de ta malloi "" 

iltiep&deii arldena. ne '*'>aÎ>A cand anume îşi,.,;. pOmi~ oompen.. 
sam UJe august). 

Aşa dupA am am~oare Bucurestiul va eatadicsi 
s1 se "*""sca s1 cll!"'arl\deroi, cu toate ca. de ta Arad, spre Cap<aJa au p1eea1 Heaesc• (nemai in kJn8 ~ 16~1ei ~-:;rdeYfEIO 
6-leo. · 1 ;OII ··~! .. .. .. a8 _.,.__ 

1 

BALANŢA (23.09·22.10) In c.uda progra-~ 
DBZB-u. CI~ -- Arad să BERBECUL (21.03·20 04) cucrab, mult f'~ mului lncăn:at pe cant-4 - .• găsiţi-vii timp 81110najate b=ile.tle Rllugiu 100 slaliie de llamYal) dOl- Nou .Sub 

JXX1ul da ee ~in zona~~ ~ ga!'(}.de zeo de metr. ee nu cu spor. in&ă nu ee ştie cat timp veţi rezjsta ~ pentru a te da o mAnA de ajutor colegilor 
s-a făcutn.llbSI ~~te-ar fi nwnas ma- ta punct . r11mu1u1 lnfamal pe care l·a~ adoptat. nesilt _... ~ 1 fj SCORPIONUL (23.10-21.11) Ave~ 
o sta11e d&uanwâ' • Cti_• asa..,. . .·- __ ~~-V de nimeni cu atât mat murt cu cAt conditia...._ • or01ecte ambiboase. insă va fi foarte d1ficii 

Acnsatllilâ: 0-naCristifz...i:it,ia cin~. ~,.._sA paza. dlm fizrcă n-a fost niciodată punctul dvs. forte.' - 1 să le matenallzaţT de unul s~ngur Ex1stă 

(' L • liW • / .... e. 

2~ ''·.· ... -...... :!:."" de _"n.teotu.. canert e mare, dar lucrunle ~oe ~ar să- cere~. 
- Mnllleli*.i "-"l~Qr.lll;!r!lsa ~. · ··.~ ·. 1 Cafea. V1::1onei nr 152. {]TAURUL (21.114-20.05). Dorinţa da a late ata~a oamen1 in Jur care ar 1lon sa vii 

.. q , , , 01 w ·z'd ti m .. -lldre.... ..... precum aţi crezut. Mai e MOCHE'I' 21.~2): Dacă vi se ~feră W . · - nu sUnt chiar atat de simple SA GET A TORUL <• 2.11 -~ 

• ~:!'~ir61onu, din . 'eqrtno'!lpe-cllle 
ArM, , , · cine are drep- aprobarea faţă de mamera In 
tLi sA oon1ro1eze ădi·ii~iiD'II!IIa ... f"!'- Guvernul impune arădenilor 
ilor de locatari. Trebuie si v't reamplasarea complexuill statuar 
spunem c:1 un asemenea for, care dedat Ungariei MUenare .• Este 
să-~ si-.., adM: - co un Gtr<wn core oe 
tatea 89 · 8~ • de locatari ori pro- spune că este al RomAniei. sti ia 
prietari nu exlslă. Această sardni deci2i cot" lovesc pur şi simpkl in revine- da CIIIIZIOridin- --.-
--,. R ' 1 .--., 

•DL Slvlu """"" c1n -. a D. L 

Edi-a S.C. ADEV ĂI\UL a.r.L Arad 
e<XJDFISCALR 1681938eCODSiroMEX 19.6M eCERllFlCAT 
J 02/1886din 31 X 1991e<XJDSIRUES 02095660teiSSN 1220 • 7489 

p 1 1' .. 7 7 

' 1' 2900 Arad. Bd. Rcvoluţic:i nr. 81. 
Teleroaae: s.;CRETARIAT · 281802. fax'280655, 280625; 
ADMINISTRAŢIE • CONTABILITATE·' 281 797; MICA 
PUBLICITATE· 219775. MAREA PUBLICITATE -l80904; 
<UJBUL PRESEI· 21109ll9. 

Ce-dllgJ .. -.11ea DOREL 
(presedinte) telefoa 281802, 280625'; ŞTEF Al" TABUIA (vice· 
~te) telefon 210776: MIRCEA CO~ (~ 
to!Oroa 281801., 280854; NICU COJOCARU (director comcrdal) 
telefoa 280904; DOREL BARBU (contabi~ tdefoa 281197. 

c • c5 1 .. 1 1 f1eo MIRCEA CONTRAŞ (n:daclor-scf); 
Al'REL DARlE (secretar general de redactie) telefoa 28UI02, 
280854: MIRCEA OORGOŞAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281&55: 280003; IOA!'i IERCAN'I!"f sCcţic politici). telefon 
280943: DORI.: SAVA ("'fscctic ,.,.,;..(-«<OIIDDiei. tdcfun 281738; 
\"ASILE FILIP (sef seCtie cu)ruri-învătimânt). telefon 281855; 
280003; ALEXA~ORl: .CIIEBELEU (~f SCC\ic sport). tciefon 

, 281791; SORI" GHILEA (scf1>-CCţ1c tmcrct) teldoo 2818SS. 
, 280003: 'IIARCEL CANCit! (~cf sce!•c foto). telefon 2809-13; 

II'ICl' COJOCARU (şef ~icitate) telcfon'fax: 280'JO.I. 

tat 1a ' a , ia s..c. 

mult până departe! posibilitatea să luaa~ ore ~ 
GEMENII (21.0S.20.o6). ln'TJ Arad, Piata Gării ouplimenlaie, IHI-· ~ 
viata cuplului există ten- Telefon 235221 ~· Un ban tn Plus e 1nfot. 
dint8 si se instak!Ze rutina Vi d 1 deauna bine venit 
şi monotonia, ce vi! poil. al 1 0 8 '- l":a. 'WCAPRfCORNUl (22.12· 

~,.afecta relaţia cu partenerul. Cum ,·, monteaza .-:::: 't9.01). Dacă relaţia cu 
'ftictodatl n-aţl dus lipsA de idei şi mOChetă partenerul nu evolueazA 
imagina~e. suntem convinşi ca ve~ la preh•ri ..... aşa .cum vA doriţi, căutaţi 
gAsi o modalitate de a salva situaţia. ,_ d să identifica~ cauzele- glsl\lc.C) 
~ ~~RACUL (21.06·22.07}. cu D reducere modaitate de ale lnl6tunl. 
~Atmosfera destinsă de la JD-21r/• VĂRSĂTORUL (20.01·~ 
~ ~&rlldu va c:ondMJI " mod 19.02). Nu aveţi chef de 
f'-..t•substanţia1 la desfi,urarea cu un randa· ~deşi ar fi .r:'utte ~făcut Un;,.. 
"*'t mal ridicat a activită- prtatan va reuş. să vi! mobilizeze Şl astfal .... 
LEUL (23.07·22.08). e' o zi favorabili'{j,·~ reu~isăfinalizaţitotceeace~-
lni:heierii unor afaceri de 1UOC8S. l't ~ ~PEŞTII (20.0Z-20.03). Ve~ cunoaşte o per, 

FECIOARA (23.08·22.01). Daci 1'\.JIII. • tsoanA de sex opus. de care vă ve~ lega 
dvs. nu veti reuşi să profitati de _, jafedtv.ln ceea ce pnveşte veştle pe care le 
fadiMţile eXIstenta, alţii cu siliunm!l J11Qr fii . :0.ve~ primi azi, pute~ avea Incredere In ela, 
sA faclaceotluaU. . . . dar nu 8110 CI2UI si le spune~ f' allonL · 

l• PIEţE. 'I'ARGUBII 
AstAzi, este zi de piaţă agroalimentarl ta CUIIIcl, 

Sebif, Bata, ~ Zădiireni, Ghioroc, Slv~. 
Seo.Jsigiu. Săntana. TAmova, ZAbrani, Zerfnd. Tot 
astiizi au toc tArguri sip!Amfinale ta Curtiâ. Sa11if. 
Cemlal, ~. Secusigiu, Zerfnd .• 

Miine. se desfiişoar6 lirguri ~ ta 
--~.Şimand. 

r-•-':r=-=u=u=c=-=IA:-:D=E='-
SERVJcm 

ln noaptea de JOI spre vinen este serviciu. cu 
program non-= fannacia .v.·. Bd. R1tvo1<J11e1 
nr. 12·18. TELEFON 232087. 

Farmaoa .,Crai Nou Alfa". situată la oartsNI 
bk>:::ului st. cartierul Alfa_ te1etor: 277644 Sl .,.Noua 
Fannacie ... straoa Andre Saguna n~. 15, l!!Mefon 
948, sunt de Senridu W program~· 

ab1net stomatologic pnvat. Bd. evotuţ1e1 nr. 
62 (vizavi de 61serica Roşie). telefon 256665. 
deschis zilnic Intre orele 8,()().12,00 Si 14.0D-20,00, 
iar sâmbătă si duminică intre orele 9.00-21.00 

• IN'I'RERUPERI DE CUREN'I'J 
:r mu01c1pu.;. Jo1: !JrHtate<: miJrtară din 

Sul>ca<ate. Vineri nu sunt progtal1l8le Intreruperi de 
1 QJrE!In1 in mun~. . 
j in judeţ nu sunt programate Intreruperi de 

annt in aceste zMe. 

··-·-~--. 

.....•r• a,..,_.... 
.... H - parter (lan!J• ........ 

RETETA 
ZILEI~ 

Pnl1011plnt" 

i 

1 pui Jl)aJ&, 1.1ingură 
unturi, ·4 linguri • · Oiu,; 
flcat;"'plpotl, pătrunjel 
verde, sare. piper, 2 gftle.' 
nufuri, o linguri da amin· l 
ta't, untura 1ncin.lae ~ 't 
orezul, ficatul şi pipola da ta J 
pui, tAiate. mArunt. c..-ot 1-· 
orezut a-.a lngatbenit, se _. · 

stinge cu două cefii da apA 1 

clocotită. Se adauga ver- i 
deaţa, sarea ti piperul. Cu ..." , .. , 
...- ........... SI! umple 
puiul. Se înăbuşă uŞOr il'. 
untură. Când carnea ~ţ· _ ·-

inmuiat, • unge -'""1 
nuşurile amestecate cv _ 
smlntanA. Se .dă la CIIJ*li'. il 
Se serveşte-· _,,,f 
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~~~J:~i 
UN FUIIĂTOR A 

CALEA LAPTELUI • DE 
LA ŞICULA LA SCIL 

Primăria Arad acordă locuri pentru garaje ••• dar cui? 
In zona Blocurilor A 15- A 16 Aparatele de sudură care lucrau 

(Calea A. Vlaicu - Aleea Salum), de zor, chiar deasupra autoturis-
da spaţiul amintit pentru constru
irea garajelor? Afirmaţia unui 
.stranier" era că: are .PILE' tari In 
primărie nu-şi face piobleme că 
nu-si va construi garajul sub 
.nasUr locatarilor care... nu-i smt 
vedni! 

TJUNSFORlL\T 
O CASĂ ÎN ... 
SCRUMIERĂ 

In judeţul Arad, există localită~ in care a dispărut obiceiul 
de a se colecta lapte pentru SCIL. Chiar dacă in unele 
perioade SCIL plătea cu mari intărzieri, sătenii din Şicula nu au 
renuntat să predea acestei societăti surplusul de lapte din 
gospodărie. ' · Primăria Arad, prin Serviciul de melor parcate (vezi foto) au fost 

resort, a aprobat, fără ştirea şi fără scoase din priză doar temporar ... 
acordul Asociatiilor de locatari Intermedierea obtinerii 
cons1rulrea unor grupuri de garaje aprobănlor s-a făcui pentru (ŞI) de 
in zone!e rămase libera dat unde către persoane care nu locuiesc in 
sunt parcsua. autOturismele acest perimetru celor care k>cui
locatartk1r"""Care nu au avut esc in zona si isi parchează auto
.norocur de a putea obţine .un turismele în aceSt unk:: spatiu care 

Din 1975, la Şicula, laptele pentru SCIL se _aduce la Florica 
llisie. La ora actuală, fabrica plăteşte 2000 leo pentru mrul de 
lâpte, fără restanţe. Zilnic un producător din Şicula aduce pen·· 

11 '~>COilerts' deasu~ capoteiOI. , permite acest lucru. Da~' se vor 
i plin anii '92 • {atunci construi garaje pentru ..atţii" ei nu 

cind s-a_ aţ!Obat construirea gara- vor avea nici O sansâ de .parcare· 
jelor existente acum) - s-a cerut ,;;.l'l apropiere. <;:>3re ce interese au 
aprobare de extin?~r."t .. Jl ~ fost .la mijkx:" pentru ca Serviciul 
s~..,P.~R~nJ-.. de'ţJOOtori Ce Urbanizare al Primăriei să nu 
al4oturisme din imediata vecină- anunte Asociatia de locatari a 
tate, aceste aprobări nu au fost blocurilor-A 15'şi A 16. despre 
aoordate, efe cAtre Serviciul Intenţia _(bulă_ ·-·de altfel). de a aoor
Sistematizare - Urban1Sm, dh'l 
motive .tehnice'. ' 

Locatari amintili sunt nemulţu
mi!!· pentru că echipajele Brigăzll 
de ordine publică a Pofrţiei au fost 
deranjate, pentru că nu s-a proce
dat corect In modul de arordare al 
amintltelor aprobări de construcţie. 
aşteptăm stoparea lu<:rarilor şi un 
punct de vedere al celor abilita~ 
din cadrul Primăriei Arad. 

F0T0-TEXT: VIOIUL 
MOS CA 

In data de 29 septembrie 
a.c., ora 3.45, Serviciul de 
Pompieri Civili Nădlac s-a 
deplasat cu o autospecială de 
interventie la locuinta lui K.M., 
din Nădiac, cartier Vnle Vechi 
nr. 57. unde s-a anuntat că 
arde o sură de paie. ' 

,.,.,._ c;ill!llll*l' ~cnH 1 ~ict (repelăl'tlnheara) 
între kX:atar.i din blocurile amintite . 

~~!~!:;~:~cu Jn11uenţil' pentru ' 
11 constuirea acestor 

Au 'ars 3 tone de paie·, 
pagubele fiind minime ca 
urmare a intervenţiei prompte 
a pompierilor civili din locali
tate. S-a salvat casa si anexe
le cetăteanului; Tn valoare de 
aproximativ 200.000.000 lei. 

• Incendiul a fost provocat 
ca urmare a neglijenţei un~i 
fumător", ne,a informat dl. It. 
col. Ioan Sechel, şeful Biroului 
lnspec~ei pentru prevenirea 
incendiilor din cadrul Grupului 
de pompieri • V. Goldiş" al 

tru SCIL intre 10 si 20 1 de lapte. In total se colectează In jur de 
11 O litri .• Am adunat 'fi 800 1 zilnic in perioada de vară . 
Acum cantitatea merge in scădere" preciza Florica llisie. 

garaje voia sau mai ales fără 
anuntarea prealabila despre 
intenliit Primăliei Arad. ·de a aoor· 

aCeste autorizatii. Conflictele 

Tot de la dumneaei am aflat că cererea de lapte din partea 
SCIL e mare. ,.Acum, căi de mult lapte să fie, că ei vin după 
el." 

tind să degenereze fiind ~ 
chiar inteM1rJ1ia ecNpajeiiÎI P<iliţiei 
pen~u dezamorsarea situaţiei. 

judeţului Arad. 
' 11. O._ 

Se pare că fabrica de lapte din Arad e pe picior de 
redresare. Cel puţin, aşa se deduce din atitudinea faţă de fumi-
zori. 

TEODOIUI HfiTICA 

'"..uu'" cuvant, în cazul desfiinţării ONTRO_M.E. ECONOMICE 
Consulatului german de la Cu ocazia unui control efectuat la 

S.C .• Paradis" SRl, punctul de lucru. '"·-Ti•miwara, nu a rost m" M spus~ 'situafln Piaţa Spitalului, au fost ---r-- 1 "a găsite expuse spre comercializare 
, Cen:ul cultural 8anai-JA împreună w Forumul Democrat al ţigări marca .Marlboro" .Davidov" 

Ge~ Ăiad au.organizal o oooleoiotli de presă a cărui principal 'LM •.• Cartier', .KIM", .Dunhill" şi 
subiect 1-a constltu~ ·iezullatele actiunii de protest Impotriva Inchideri .Rotmans", fără timbru, in valoare de 

f1::otoo""'IIUIIJi Ger.>ra~ a R. F. Geomania de la Timişoara. peste 3.000.000 lei. Administratorul 
Doamna Pompiroa Szellner a participat recent, la Şcoala de Vară societătii, Fluieras Teodor, de 39 de 

a ARE ~!a POREL (Qoa!ia).ln cadrul Şedi1!ei ~i de ani, din Arad, a 'fost sancţionat cu 
Strategie AR~ ce s-a desfAşurat cu această ocazie, ARE, a adoptat o suma de 50.000.000 lei, comunică 
rezoluţie prin care susţine acţiunile de protest ale minorită~i germane Biroul de presă al IPJ Arad. . . 

:!:".!;~\~:.:.e "~ ~~~de~: Consulatu: ~~ni:~: De asemenea, tot cu ocazia unui 
foal1e puternic, avJâ~nd~inÎ.:!~~~~:~=are:pef~ste=JOO=~de~rfcontrol efectuat de poli~şti Impreuna regiuni ~~-.. financiară la A.F .• Barbă 
Con~r'";;u un cuvânt de spus In Parlamentul Aî!iâ;~'lllabilit.J:ii admi-
,_ aceslia sunt membn"'- a predzatd-na SzeUner. nistratorul societăţii Barbă Lată, 

Acţi::.~ scrisoriie comunîtăţii germane ru prtvre la tnchidelea Boris, avea expuse spre comer-"""'*" · adresate diferitelor ta\8i ~ orgarisme. au fost lrni8IB cializare diferite mărfuri (~gări, cafea, 
de răspunsuri. Majoritatea răspunsurilor denot'! că cei cărora le-au fost produse alimentare) fără a poseda t-•• stJS\il1 protestele etnidlor germani. Dacă la Inceput, la protes- doc d · tă 1 Ioa 
tul adresat Ministerului Afacerior Externe s-a primit un răspuns ._w, umante e provenoen' n va re 
In urmă cu o primit !III nw răspuns, la acelaşi prolesl. 

spus, p~nlre altele, că această decizie va fi 

Din pjlcllllolll'lsă oepo ezeo olanţi Guvernului României nu au mişcat 
nici un deget. La fel cum n-au făcut-o nici reprezentanţii Guvernului 
(prefecţii) dio!,jude!ele arondate acestui consulat Mai puţin cel de la 
Satu Mare. In schimb toate autoritatile kx:ale au făcut o serie de 
-tnsprijinuiJA- iniţiate'de ~germană ··'. 

-- DflrtA LfiSt 

. 

.··-·· 

aproximativă de 35.000.000 lei, pre
cizează aceeasi sursă. Patronul a 

. fost sanctionat confonm art. 2 lil .c· 
din Legea 12/1990 (republicată) şi 
art. 39 alin. 1 din Legea 82/1991 cu 
amendă Tn valoare de 25.000.000 lei. 

La A.F .• Preda" SRL din Sebiş, 
au fost depistate două aparate cu 
jocuri electronice care funcţionau fă_ră 
licenţă şi fără a fi lnregistrate in ca
ietul de evidentă si in registrul de 
cesa. In unma v8nficărilor efectuate, 
s-a stabifij că aceste aparate aparţin 
S.C. Arsenal SRL Arad, al cărui 
administrator este Balogh Dezslo, din 
Arad, care este cercetat pentru 

-sllvft'f\'lrdlf• ,4nfrl!t:IL\!nilor . de 
desfăşurare de jocuri de noroc făn\ 
licenţă, faptă prevăzută de art. 9 din 
O.G. 69/98 şi art. 5 din H.G. 251/99, 

· mai comunică Poliţia. 

Ca de obicei, 
nu sant bani! 

llanda\f in unna măsurilor specifice intre
prinse, a fost identificat şi reţinut numitul Fântănaru 
Mihai, de 56 ani, din Arad, cunoscut cu 
antecedente penale, care are de executat un man
dat de 3,4 ani inchişpare, pentru furt awt privat 

.Uiiiiii! In puncte fixe şi pe trasea, au fost 
testate si verificate 6.155 autovehicule Tn trafic, 
s-au reti;,ut 14 certificate de inmatriculare pentru 
~ni tehnice, au fost aplicate 153 amenzi pen
tru rr{călcarea Legii circulaţiei, in valoare de 
52.000.000 lei, s-au ridicat in vederea suspendării 
9 penmise de conducere. 

l!ăiiS'iltaQIIJ Sunt cercetaţi Pintea 
'-"'JOUn. de 41 ani, din Arad, care a fost depistat 
conducând pe drumurile publice, autoturismul 2· 
AR-690, fără a poseda penmis de conducere şi 
Alexuta Adrian Dan, din Arad, care a fost depistat 
cond,;cand pe drumurile publice o motoretă fără a 
fi inmatricutată şi tăr.'i a poseda permis de condu-

Este absurd, de regulă penalizările sunt de 
ordinul 0,2·0,3% pe zi. Pentru ·a acţiona in 
judecată un proprietar restant la cheltuieli 
este nevoie - potrivit ari.- 31 din 
Regulamentul-<:adru al asocia~ilor de propri
etari • ca acesta să nu fi plătit cheltuielile 
comune timp de mai mult de 90 de zile. Deci 
mal trebuie să aştepta~ ... 30 de zile 3) Nu, 
pentru că nu sunt bani - de-acum o problemă 
la noi, care nu mai miră pe nimeni - nici o 
asocia~e de locatari sau proprietar, care şi-a 
montat contor pe cont propriu nu şi-a primit 
banii inapoi. Din păcate legea in cazul acesta 

· nu prea este de partea dv. montarea contoru
lui fiind opţiunea dv., legea, Tn cazul acesta 
cunoscuta Hotărâre nr. 348/1993, precizănd 
foarte clar că decontarea cheltuielilor Intr-o 
asemenea si1uaţie se face Tntr-un timp nepre
cizat. La nof, termenul de decontare a fost 
stabilit la 8 ani, cu Incepere din 1995. Cum 
se 'tie lnsă deja din cel 8 ani s-au scurs 
aproape patru fără ca vreo asociaţie de 
proprietari să vadă Inapoi vreo leţcaie. ŞI 
teami·ne e ci nici In următorii 4 ani 
lucrurile nu se vor schimba. 

MIRCEA DORGOŞfllt 

* 
O!r , .,, ,, 

.-_·-.:;:- .· 

-·-;:' -
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Arma franceză Renautt a plătit, ieri, Fondului Proprietăţii de Stat un 
avans de 80% din contravaloarea pachetului majoritar de actiuni al sod
etă~i Automobile Dacia, informează biroul de presă al FPS. ' 

Pobivit contractului incheiat intrFPS si Renautt, firma franceză tr-e. 
buie să plătească 50 de mmoan~ de dOlari pentru 51% din acţiunile 
uzinelor Dada. 

FPS informeaza CI!, după efectuarea phl~l. firma franceza poate 
incepe derularea programului de investiţii, in valoare de 219,7 milioane 
de dolari, precum şi a celorlalte obliga~i asumate prin oontract 

Marti, Consiliul Concurentei si-a dat aviZul asupra concentrări eco
nomica Pe piaţa construcţiilor de automobile rezUtate prin preluarea sod· 
etătii de la Pitesti de către Renault. 

'Adunarea' Generală ordinară a Acţionarilor Automobile Dacia a 
numit, ieri, noul Consiliu de Administraţie al societă~i, acesta urmind să 
aleagă. in prima sa şedinţă. de joi, preşedintele CA, precum şi noul direc
tor general, directorii generali adjuncţi ~i consiliul director. 

24DEORE 

AL III-LEA CONGRES 
NATIONAL DE 

~ 
1H; 1L"' 1ni. I & r-r.-.. WIV 
I ~_, Irla. I Iai~ 

(Unnare din pagina 1) 
De altfel, n-am putut să nu remarcam 

numărul mare de medici arădeni care au dorit 
să fie prezenţi la debutul acestui important 
eveniment. 

Lucrările Congresului, inceputa Ieri, se 
desfăşoară sub inattul patronaj ~1 Congresului 
de pediatrie socială - Universitatea de 
MedicinA !fi Farmacie .Iuliu Haţeganu• din 
Cluj, prin Clinica de Pediatrie 11 şi 

·Universitate_a de Vest .Vasile Goldiş- Arad. 
Au adresat cuvinte de salut cu ocazia 

deschiderii festive a lucrărilor congresului: 
conf. univ. dr. Dorin Lazăr - deCanul 
Facultăţii de Medicină G~nerală din Arad, in 

calitatea domniei sale de preşedinte al
Comitetului de organizare, prof. dr. Nicolae 
Miu - preşedintele Comitetului ştiinţific, 
Valeriu Câmpeanu -director general la 
Prefectura Arad, Dan lvan - preSedinte al 
Consiliului Judeţean Arad, V81entirl Neamţ -
pririlarul Municipiului Arad şi prof. univ. dr. 
Aurei-Ardelean- rectorul Ur:tiversltlţll de 
Vest "Vasile Goid~·- · 

Festivitatea a continuat cu un mini-con
cert de camerA ~-lansarea a dou~ !flOl'IOgrafil 
de pediatrie. 

Lucrările Co.1gresulul se vor desfăsura la 
Teatrul de Stat Arad şi au ca temi .M~Iicina 
adolescentului". 

lncoep.anc din a. c., la Arad 
are loc o intălnire de dialog teologic intre tineri 
teologi reprezent~nţi ai Bisericii Ortodoxe 
Romane şi Bisericii Lutherane din Germania. 
Astfel de intilniri anuale au loc alternativ, in 
cele doua ţări. Ele sunt organizate de către 
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad şi 
se afla sub binecuvintarea Sectorului de 
Relatii Externe al Patriarhiei Ortodoxe din 
Bucu~. 

La discutii participă studenti, doctori, asis
ten~ şi lectori universitari şi pieo~ tineri, atât 
din Germania, cat şi din România. Scopul 
tntAinirilor este acela de a puncta şi analiza 
unele chestiuni practice ale vie~i pastorala din 
cele două confesiuni religioase. 

Scriptură înţeleasă f.i cad~l CO~lto 
nlli~l cre,tlne". 

Grupul de tineri teolqgi a ayut o intrev~er& 
CU" Oficialitatile lOcale. A vizitat·Manastirea Gai 
şi localitateă Olari. Aici s-a intâlnit cu membri al 
comunităţilor ortodOXe· şi luthet:aile. __ Unne.ază 
sa fie vizitate mănăstirile Prislop şi BOdr6g. Se 
~a participa şi la deschiderea oficiala a anului 

Delegaţia germana, compusă din 8 tineri 
teologi, este condusă de către dna pastor-~ 
parohiei Dattlen, Katharlna Th6na. 

Tema aleasA in acest an este "Sfinta 
unT-.!Itar al Facultă~it!tflo~A~fl MIQin 

•rle . Teatrul de 
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........... :;~§~~,~:~~~~~:~;~~~ Bucuntftl - "Pălăria florentină" 
de E. Lablche, regia Horaţiu _,._,.,_-1 

ungare au 
cat 40 ile kilograme de heroină dintr-un 
camion turc care venea din Romania, 
au anunţat, maf1i, autorită~le da froo. 
tieră, informeaza AFP. 

Drogul ara ascuns Intr-o roalll de 
rezervâ, fiind descoperit de un eline 
special dresat pentru depistarea stupe
fiantetor, la postul vamal Gyuia, situat 
la frontiera ungara-romana. Valoarea 
heroinei oonfiscate se ridica la 210 mi
lioane de forinţi (862.771 de euro), 
potrivit purtătorului de cuvint al sefVId· 

1 
agenţia MTI. 

Grănicerii au mai confiscat 5,25 
kilograme de heroina dintr-un autotu
rism particular ungar, la sfi~itul săp
taminii trecute, cind acesta incerca să 
treacă in Austria, prin punctul de la 
Hegyashalorn, a precizat Sipos. 

De la inceputul anului, vama 
ungar.! a confiscat Tn total 142 de kilo
grame de droguri. """"1 trecut, caplura 
totală a fost de 750 de kilograme, 
potrivit ptOilltDrutui de CUVInt. 

.,..,, . .._._ 

.·~ 

Măliele. 
• LaÎII, 4 eetea.rle -

Teatrul de Comedie Bucureifti -
.,Iluzie comici" de Cornellle. 
regla: Alexandru Darle. 

• Marţi, 5 octe .... riP. ' 
1 TAollml Naţional Craiova -
"Slugă la doi stăpâni" de · 
Goldonl, regla: Vlad Mugur. 

• MWrcurf, 8 octotabrt.. 
~ Teatrul Bulandra + Teatrul 
Naţional Ttmlfoara - "Mutter 
Curage" de Bertotd Brecht. 
regia: Cătallna Buzolanu. 

• .lei, 7 oeto•ltrle -

.,Puricele", regla: 
Mălălele. • · 

• s'=""d, 8 oeW.IIIIrio•J~...,.~ 
- Teatrul de Stat Arad -
"Moartea unul ~011!btllrolajor" 
de Arthur MUIBJr, ri!gla: Horia 
Popescu •. 

- . 1 
·-~ 

• •••lalel;_;,. 
eetombrl..- - Teatrul Mailflla.r] 
Tlmi,oara- .,Lorenzacclo11 de 
de Musset, regla: Vict~.r 
Frunzi. · - -'· 

Toate spectacolele Incep •~'1-o...., 
orele18,00. 

J 

flirp:iiniii!P .. ~~~~fi'~~fi~PI~~·ffiANTEUirn~N~A~~~7P~.ooRIMA~K.~-.-~ ... ~-"-~ .. TVn~~TVY~ARAD~Ul'l:~~~~fJ_~ _;~ 
c:: • lJf\ "''"... 7,00 Observator 8,55 Deschiderea 

7,00 Observator - ytîri 8,00 Oimi..-t"' cu Prima_ Ş ri TVA ~ · 

TVR~ 
7,00 Matinal na\i<Jn8l 
9,001VRt"" . 
10,00 RomAni fiirii ton
tlere- rei. 
11,00 lVR Cluj-Napoca 
12,00 Lumea dansutul
rel. 
13,00 lVR 'T1mlfoara 
14,00Jumal 
14,15 CI Berfan. Cu 
Florin Cnldunolu 
14,30 1Jes11rio.j unol nof
uni-dac. 
15,00 Convieţui! 
16,00 Pentru dv. doam
nă! ... ŞI Dumnezeu a · 
aeatlemeial 
17,00 La-· uoLzlce 
populanl .. ' . 
17,25 Casa moa 
17,55 Tragerile LoiD 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatsa ta 
19,00 Sunset Beach- o. 
19,55 Amintiri din secolul 
20 
20 00 Jurnal • Metao • 
sPxt 
20,40 Fotbal: Dlnamo 
Bucur•fti·Benflca 
Lisabona, tn Cupa 
UEFA 
22,40 Teatrul Na~onal 
de Televiziune prezinti: 
Milionar la minut de 
Tudor Popescu. Prima 
parte 
23,40 ~zilei 
23,45 Jumatul de noeplo 
23,55 Conferinţa de 
presă 
o-. 55 Rock la miezul 
nopJii cu Petre Magdin 

TVRz 
7,00 TVM. T elematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Bzzzz. Emlşlune 
pentru copil 
10,15 Umbl strillne: ger
mană 
10,40 O fllmllle ciudati 
• rei. 
11,10 Desene animate 
12,00 Festivalul Naţional 
.Maria Tanase• 
13,10 Mistere şi minuni 
14,00 Emisiune In limba 
gennană -"' : .. :-,, 

1 s.oo Desene anima~ 
16,00 Obsesia- s. 

16,45 Santa - -··· 17,30 Eleg.ie pentru 
mastodont: Combinatul 
SIDEX Gala~ . -· 
17,50 Wagner-a . ..:• 
18,45 Ştiri bancare 
19,00 Festivalul .Zilele 
britanica la Bucureşti" 
20,00 Cinematograful de 
artâ: Ciutlnd 4 o pe 
Elleen - dramă Olanda, 
19!17 
21,40· Faţă In faţă cu 
autorul. Invitat Iosif 
Naghlu 
22,40 Tlme OUt 
23,20 Viaţa Intra moarte 
şi absurd. In memofiam: 
Eugene lonesco 
23,35 In compania vede
telor. Clive James in 
lumea modei la Paris 
o.:is TVM. Mesager · 

--

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Pro 
TV e allăul 
10,00 TinAr fi nellnlftlt • 
rei. 
11,00 Tenis • Open 
Romania 1999. 
Transmisiune in direct 
12,30 O căsnicie perlactl 
-ep. 8 
12,55 Ştirile Pro TV ~ O 
propOziţie pe zi 
13,05 Babylon 5- ep. 34 
13,50 Ani de liceu· ep. 19 
14,15 MiracolUl lllwaţil
ep. 19 
14,45 Familia lilundy • ep. 
181 
15,15 Mplle pulunD- ep, 
101 
16,00 T- fi-....' 
ep.844 
17,00 ŞHrile Pro TV • O 
propozi\ie pe zi 
17,15 Ştiri Pm TV Arad • 
17,30 Rooallndil· ep. 19 
18,30 Inimă de ~ganci
ep, 105 
• Exfrage<ea cir1H pop.le 
• Te uiţi şi căştigr 
19,30 Ştirile Pro TV 
20,00 Ştirile Pm TV Arad 
20,30 Dragoste fi 
deceptie - dramllllhritter, 
SUA. 1991 ' 
22,25 Ştirile Pm TV 
22,30 Chastlunea zilei; cu 
Florin Căfinescu 
23,30 Ştirile Pm TV • Piolit 
• O propoziţie pe zi 
0,00 Crlmlnal~l- ep, 14 
1,00 Ştile Pro l'v 

. . ;, ~ . 
: .. ,-.· 

· .. ·. 

8 00 D·m,·neata d~ ·--,.. 8,00 U - •~o.;;.~ gramuiul • 1 , ........... ,_ 12,00 Nllidine show - -.. 
TV' ACASA 10,00ŞIIri . · ·Deopoo".obloou•cte""*' S.30GiubT·rel. 9,001ntersatMuslc 

7,00 Nimic personal- s. 10,15 Colivia de..:r,s;·. cu Nacfine rei. 9,50 Anunţuri- rei. .. 9,30 şase 
S,50 Acasă la bunica. rei. 11,00 Damon -s 13,00 Politica de mAme 10,00 Ştiri film "~ 
7,00 Renzo fi Adriana_ _11s.'30 Inspiraţia carollnel 15,oo Viaţa In direct. 10,10 Colivia di .• e,_..a ... u;ilr»-il 11_

00 
ŞUrile. lntersat 

RAzvan Tucaliuc vă prop- s -·~· .,
1
,U,"fl1lt""'!'-""':" 

s. 12,00Troplca1Heat-s. un.,ălnliţiviaţa.lndinod" 11,000arnon~ ,11,30Dulcel! -ic~ 
7,50 Preclosa- rei. 13,00 Ştirile amiezii 16•00 Celebri fi bogaJI· 8· 11,30 Inspiraţia 12,15 1 
8,.S Căs•"" po....tn... - 13,15 •-·1 ......... azi- 17•00 Nacine Show O 1 '-troto•nif.,.., 
rei -.- ·-·- wu~u ".....,_ 18,00 Focus • Spoit. Meteo, Carollnel- S. 12,30 r8fU " ·· > .... 

· s. Clip Ari 12,00 Troplcal Heat- -film 
9,15 Inger sălbatic- s. 14,00 Esmeralda • s. 19,00 RomAnle,-... s. 

15
,
00 

Joia populari! 
10,10 Lanţurl_le Iubirii- 15,00 Luz. Maria· ep. 95, 19,15 Karaoke Show. Cu 13. 00 Ş"ril 1 ·1 

. • u e am 8ZI 17,00 Emis_iune In rei. 96 Cristina Ţicalti '' Marius 13 15 VIII 1 1 pe 
17 00 Şli1 . D~-·-~ ' oru nea maghla'-" 11,00 Drag- fi·P\118r8 , ·-·--.-an •~ 

- rei, 1T ,25 Elena, ......, mea . 20,15 Film artlstlc azi - s. 18 00 Desene 
11 ep 73 74 ·-.- 21,30 Apel de urgenţll cu 14,00 Esmeralda- s .. _ • 

11,.SSingedln ngele 19:ooiJbseMitar'.·':"'.· MarianStan 15,00Luz~arta •.. ..,:,o 
meu:. rei. · 2200Romlnle- 17,00 Ştiri ' ·.-. 
12,30 Imagini lnlr·un 

20
'
00 

VJ.P. • s. 22:15 Focua ' ~:·' 17,25 Divertisment 
20,50AirAmertca'ep.S 22 45 R 1 la P ae· 

ochi de aur- f., rei. 21,40 Brigada mobili ; ' ev • re '· 18,20 Anunţuri 
14,15 Maria· s. . · . 22,00 Obseovaţor ;. "• ~=-ale 18,30 Ştiri TVA -
15,00 III_ .... nOiilllrt. i."'c. 22,30 Ma~- T .. '.a''""'""'· ..... 19,00 Observator .- •...m • U\011 ~ 23,00 Politica de mâine. 
16,00 Preclosa- s. o.oo Minutul Zero Mode<alon.ol Dan lll.milru" 20,00 FIII cu ochii pe 
17,00 Casper- d. a. 0,30 lnopiraţla carollnel- Invitati; aAl discută - noi 
17,25Vremeadeacasă rei. . viaţa,;....,.,.,,,. c' 21,20Anun\Uri 
17,30Dragoslafi.Pulere 1,30.Legea crlml"'li- I,OOFilmartlallc 21,30ŞHriTVA 
- s. d_~ramă;:;:.S:.U:.A.:,,.1989....;.;, __ ...J'-2.•30-F•ocus----- 22,00 Observator 
18,20 Acasă la bunica In continuare programul 

TELE' 
11. .. .,.. 17,30o.a..-a 

18,30 Renzo fi Adriana - - 18 00 Stiri este identic .cu cel al 
s. 7,00 Ştiri 1S:1o Lo.. G...t -ep.8T Antenel1. 
19,25 Vremea de acasA ~~?•m&unl dimineaţa, 18,55 Pariul Trio 
19,30 Lanlurlle Iubirii- s. 9,00 Louo..nt-nol. 

64
19,00 Sec!lo do....,. ·ep. 

10 00 Stiri 20,20 Desene animate 10:30 tJinlre .. de ziare • 20.00 Acluallalea r•·7 
20,30 Inger sălbatic - s. ""- 20,30 0oa.rnen1ar 
21,30 Sânge din olngele t1,10Demck·o.,rel. 21,00Dinloe8Wode""""· 
rnau-s. 12.00R-Telo7-nol. 21,40PonHrio ~.~. 

12,3024cin24-rel. 21,45Loto 
22,25Vrerneedeacasi 13,15Dnnu;-- ZZ.OOUnia- . 

BBO 18,30 Box: Oscar De 
La Hoya vs. Felix 
Trlnldad Jr. lnreg~, 
trare · • · 

;!0,30 Hol Boyz - act
una, SUA, 1999 -22.30 Petry Mason: ~~.:~llldD.me-s. 23,00Dentc:k-&P.-75-· 

Moartea vine prin teleo- 15,15 Post Merklan 0,00 Ştn 

10,00 Suspecţi! .• 
lhriller, SUA, 1999 
11,45 Acea plslcl 
blestemată -. comedie 
SUA, 1997 
13,15 Braconlerul • 
thriller SUA, 1996 
15,00 Politicianul -
dramă, SUA. 1998 
16,.S La pândă - &<:ţi
urie, SUA, 1993 . 

22,15 Liceenelio din ·.' •-~··: 
blectlv • actiune/poliţist,. 16,30 O slnguoi ..... - ep. 0,30 Ooa H 
SUA ' • 217 • 1,35Doa.rnenlar 

1 • .. _- ~-. ;..~ 
•.-. ·'· .. 

·- .. ·· 
·.-...,._, 

., 

,,·· 

Beverly Hllls ,~
dia, SUA. 1995 . -
0,00 Şapte a"l 
Tlbet - drama, SUA, 
1997 <•c" 

-:- -.· 

"':._~.-;: 
r -· 

-.'· .. "< 
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' ·•~ .c. Ion su România nu este pregătită, din 
· păcate, pentru în UE, dar in acela!fi timp nici 

• Uniunea, probabil, nu este pregătită pentru a face faţă extln
_,.. . ..._ ~ derii in general. El'' crede că in final România Se va alătura 
, _ ~J dar cel mal probabil peste 10-15 ani. Dacă la Helsinki 

·~· ~ffla Uniunii va fi favorabilă României, negocierile de . 
. ..~ . aderarl!..l(,Or !Pc;epe fi Yl!f 9u~ mulţi ani. _ . . .. _ 
~ii->'""" _ _p pro61iml adud lit dlscuţl'e este care anume este In 

...-eest moment prioritatea României - admiterea in NATO sau 
- in UE .. Eekelen apreciază că stabilitatea, respectiv o stabili· 

&;.0>-- ,.._,__ tate socială, economică, poate fi obţinută mai mult prin UE. 
El a afirmat că NATO va fi o problemă pentru România, in 

sensul in care problema va fi SUA, pentru că aici vor avea 
loc alegeri legislative 'i prezidenţiale. "Nu se 'tie dacă SUA 

--"""'-- vor mai fi favorabile extinderii NA'rO", a menţionatfdstuloa. ... ; · ~-..1 olandez. , 
;,; c , · · · Pentru.J~omâl)i_a, după zece ani de tranziţie post-comu· . 

_.., p!ft'l, U~se·~ a1> un pod prea îndepărtat. România 
a fost lăsată in urmă de celelalte ţări din zonă; problemele 

~'<9l!Omice nu au dispărut, oi dimpotrivă, s-au agravat fi 
- ' . mal mult, iar indeplinirea criteriilor instituţionale ,, lesiiaJa,·,, .. 

_ .. -, __ tive de integrare europeană este întîrziată. 
~. "Simplu, aţi pierdut timpul 10 ani", a apreciat Karel 

· _ Bartak .. 
",-. '"""'-' Potrivit lui Wlm van EekeleÂ, "sentimentul la Bruxelles 

-, : · este că RomAnia doarme" .Percepţia· la Bruxelles este el 
-, România constituie o problemă pentru. că nu există voinţa 

_.._ de·a tmpina.e lucrurile inainte. . . 
~- ·<....", "Nimeni riu ,tia in ca direcţie marge RomAnia", a con-· 

chis Karal Bartak. __ --" '"' , 
<-~: ~--. - ,.,,_". -_,._ .-- - MEDIAFAX ·-· •.; . 

POUTIC 

-(Urmare din pag. 1) 
in acest scop, facem 

apel la toţi membrii 
,.Vatrai Românat;ti", la· 
reprezentanţii organiza· 
ţiilor civice, la partidele 
politice naţionale, sau 
cu creier naţional, la 
toţi cetăţenii care simt 
'i gândasc române,te, 
să facă cordon uman in 
cursul zilei de azi fi 
mâine (daci joi 'li vineri) 
pentru a bloca 
scoaterea din cetate a 
acestor simboluri ale 
oprimirll poporului 
român, ale pretenţiilor 
neonemefimii maghiare 
de a se insciuna, '' 
prin aSemenea acte 
ostile, pa străvechi. 
meleaguri româneşti. 

_ Românii Vanlţi In 
număr cit mai mare, 
din municipiu 'i ju~aţ, 
din respect faţă da 
Avram Iancu, faţă da 

martirii neamului 
victime ale aces-

tor tlllro.J<tti-~!Ja!;l 
care unii cauti · 
omaglaze. 

RomAnii Nu ne 
P.Utem lăsa batjocoriţi 
pa propriul pământ '' 
nu putem admita ca 
simboluri ala a'la-zlsei 
Ungarii Milenara să ne 
sfideze din nou. 

Apelăm la spiritul 
dumneavoastră patrio
tic pentru ca, printr-o 
largă participare, să 
barăm joi şi vineri, 
printr-un cordon orga
nizat in faţa Cetăţii 
Aradului, înfăptuirea 
acestui act ostil 
poporului român, act 
p~fund antinaţional: 

Duminică, ora 12, vă 
chemăm in Piaţa Revo
luţiei, la un miting da 
protest impotriva pro
moviril !dealurilor nao
name,imll din România 
''Ungaria. 

-ADEVĂRCJL · - Paiglna 5 

In legătură cu articolul "Pentru că statul romAn cere 
chinezi/ar 2000 de dolari garanţie, Primarul va pleda interesa/a 
Aradului/a ..... Szeged", dl .. Gandă Ion, J&ful Serviciului 
PafBpoarle, Străini, Problema de Migrări Arad ne-a tnJnsmis la 
redacţie pa care o pubncăm mal jos. lntrucăt am considerat că 
trebuie să respectăm principiul audiatur et altera pars, Hm 
solicitat o declaraţie fi ci-lui primar Valentin Neamţ. pa care, de 
asemenea, o publicăm in. cele ce urmează. 

Gandl Ion, ••fui romAna i'li recuperează 
Serviciului Pa,apoarta, depozitul bancar. 
Străini 'i Probleme ~e Ratiunea acestei măsuri 
Migrări Arad fiind sioparea migraţiei ile-

ln ziarul Dvs. de marţi, gale, la ora actuală in 
28.09.1999, aţi publicat inter- România existănd mii de stră-· 
viul cu dl. primar Valentin ini cu sedere ilegală care sunt 
Neamt, având ca tiUu .Pentru retumpţi in ţările lor de origine 
că statul român care cu mari eforturi bugetare. 
chinezilor 2000 de dolari Totodată, combaterea 
garanţie, primarul va pleda migraţiei ilegale este o 
interesele Aradului la ... conditie sine qua pentru inte
Szeged". · , _ grarea României la structurile 

Din dorinta ca cititorii Dvs. europene 'li desfiinţarea 
Să fie core'ct informaţi cu vizelor pentru, ~stăţenii 
reglementările legale in romAni. 
materie, precizez că Valentin Neamţ, primarul 
autorităţile române compe- Aradului 
tente nu soli cită garanţii .Investitorii care trebuia să 
cetătenilor chinezi sau altor vină in decursul lunii august 
cetă\eni străini proveniţi din a.c. m-au contactat la Fushun 
ţări cu tendinţă de emigrare. si mi-au spus că n-au putut 

Pentru ca ace'lti străini să ~eni in Romania din cauza 
ne poată vizita tara, indiferent unei garan~i de 2000 de dolari 
de scop, este necesară o invi- de persoană care li s-a cerut 
tatie oficială din partea par. - da către Ambasada României 
so'anelor fizice sau juridice din Beijung in schimbul 
române. Acestea vor constitui acordării vizei pentru Ro
un depozit bancar (intre 1000- mania. Cerăndu-le amănunte, 
2000$) drept garanţie că in am aflat că acesti bani li s-ar fi 
cazul in care străinii invijaV nu returnat după' plecarea din 
vor părăsi ţara la expirarea România. Oricum, plata unei 
dreptului de şedera_prevăzut asemenea sume, indiferent 
in viza acordată, 'li se vor cine ar face-o, este un impadi• 
folosi acesti bani la returnarea meni in calea 'stabilirii unor 
străinilor 'in ţările lor da ori-

relatii cu persoane din alte gine. • 
In cazul in care străinii ţări, indiferent dacă acestea 

invitati părăsesc tara, per· sunt investitori sau nu: 
soanela fizica sai. juridice- .. , .• . "- A consemnat 

• - 1. IERtAH 

PNR consideră reaDlplasarea 
statuii "Ungariei Mari" 

··~~-UN ATENTAT LA 
SIGURANTA STATULUI 

' In opinia PNR, Guvernul nu are 
·nici un drept să hotărască ream
plasarea în Arad a statuii "Ungaria 
Milenară", a spus, la conferinţa de 
presă de ieri, Constantin Buzatu, 
prim-vicepresedinte al organizaţiei 
judetene a PNR. Românii nu au ce 
reccncilia, pentru Că nu există nici 
un conflict. Abia prin această 

- hotărâre sa poate naşte un conmct. 
e Prin sufocarea IMM-urilor, 

mediul economic românesc se 
deteriorează intr-un ritm rapid, con
sideră PNR-ul. Din cauza emijerii 

_unor Ordonante sau Hotărâri de 
,~;.se creează instabilitatea 

legislativă, legile deja emise 
devenind - inoperabile. Prin· 
Ordonanţa 120 statul i'li asigură 
preluarea la buget a sumelor 
datorate de către IMM-uri, Tnsă 
acestea rămân fără bani pentru 
plata tumizorilor. In timp ce intre
prinderile de stat beneficiază de 
reesalonări ale datoriilor, IMM-urile 
suni obligate să plătească prioritar 
datoriile către buget 

e PNR-ul anunţă că in fiecare 
joi, începând cu ora 18,00, la 
.Frontiera" este Clubul Tmeretului. 

s. TODOQI 

"IN MEMORIAM 150" 

{[[ 

oncetăţeni! Asistăm de o bună· 
'!~"!. -...u, perioadă da timp la o degradare 

ţ· _ continuă a vieţii sociale 'li econo-
mice ·fn ţara noastră. Trăim zile in care ţara 
este scoasă la mezat şi vândută pe arginţi, 
oricui vrea s-o cumpere. Romanii nu mai sunt 
la ei acasă in RomAnia. lncălcarea legilor si sfi-
darea cetăţenilor s-au transformat in po'litică 
guvernamentală! 

a celor 13 generali. Acest monument· este un 
simbol al Ungariei Mari şi vrea să demOnstreze 
că Aradul, ca şi intreaga Transilvanie, fac parte 
din patrimoniul cultural-istoric al Ungariei. Din 
acest motiv ,}n 1925, sub guvernul 1. C. 
Brătianu, monumentul a fost dezmembrat · 

De ani de zile, arădenii au fost tracasa~ cu 

dată cu nerusinare de UDMR. Vrem să le 
reamintim actu'alilor guveman~ că in Arad tră
iesc români, maghiari şi alte minorită~ ce s-au 
inteles bine intotdeauna. Reconcilierea muH 
ca'ntată este de fapt o subtilă manevră a guver
nanţilor maghiari care nu doresc decât să-'li 
promoveze intersele proprii. Câtă vreme se vor 

protesteze prin mijloace legale impotriva aces
tui act de trădare a intereselor poporului 
roman. · 

Iar pentru instaurarea liniştii fi a unei ade
vărate reconcilieri, propunem ca monumentul 
să fie donat statului maghiar şi transportat 
urgentin Ungaria. _ 

Pe acest fond. al sărăciei popula~ei şi acu-
tizării problemelor sociale, Guvernul RomAniei, 
prin manevre perverse, încearcă să abată 
aten~a opiniei publice de la adevăratele pro
bleme ale ţării, creând posibilitatea na'lterii 
unui conflict artlficial intre românii şi maghiarii 
din Arad. 

Printr-o hotărâre samavolnică. Guvernul 
stabiie'lte, peste capul arădenilor că, in Arad, 
va fi raamplasat .Monumentul Ungariei 
nlilenare'", cunoscut sub denumirea de statuie 

. ' 

sărbătorirea zilelor de 15 martie şi 6 
octombrie, de catre maghiarli venţi cu auto
carele, ca la ei acasă. Acolo, s-a cAntat imnul 
'li s-a arborat drapelul Ungariei, s-au ~nut dis
cursuri anti-române'lti, toate in organizarea 
UDMR-ului. 

'Hotărârea Guvernului român de ream
plasare- a acestui monument in Arad este o 
palmă pe obrazul cetăţenilor ora'luiui n?stru, 

-._...,.."..-..__.,.;!'.·~;--·· 

mai face concesii? 
· De aceea, somăm Guvernul României sli 

anuleze imediat hotărărea mar,avă. Consiliul 
Judetean, Consiliul Local si Prefectura, să ia 
atitudine impotriva dasconsiderării lor ca insti
tu~i. şi să aibă o pozi~e demnă in atribuţiile _pe 
care le au. 

Cerem să sa ~nă seama de dorinţa catlţe
nilor Aradului, pe care Ti Tndemnlim să· 

" 

• DE,'I'EAP'I'A-'n ROMAn! 
Vatra Românească; Partidul Naţional 

RomAn; Partidul Unităţii Naţionale Româna; 
Partidul RomAnia Mare; Partidul 

Pensionarilor Rezervi,tl; Org, Jud. Arad; 
UNCMRR din MApN; Societatea Culturali 
Patriotică .Avram Iancu"; Pro Basarabia; 

Allanţa pentru RomAnia; Uniunea SArbHor; 
Fundaţia Judaţaanli a Revoluţiei din 

Decembrie 1989 • Arad; Partidul Forţelor 
Democrate 1989; Partidul Socialist; 

Asociaţia 21.XII .. 1989 Arad; P.D.S.R.; P.S .. M. 
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... Cum nu, cum da, dar de regulă adoptate două hotărâri privind colaborarea 
anotimpurile de toamnă, la Siria, au fost viitoare intre Şiria şi cele două localităţi 
bogate. Fireşte, pentru aceia eare au făcut infraţite din Ungaria şi Franţa. Şi pentru ca 
ceva, au ...• mil"'"r ceva, peste ani, ca ele vizita delega~ei de prieteni francezi să nu 
să fie bogate. ŞI, apoi, fără a cădea In exdu- treacă fără amintiri trainicie, .le-au fost oferite 
sivism, ori in alte .,curente" la modă, vom diverse şi atrăgătoare imagini din impre
spune, fără temerea de a greşi, că viaţa jurimile Şiriei, precum şi din Arad, Moneasa, 
obştei de la Şiria nu e cu nimic mai puţin Timisoara, Muntii Apuseni, inclusiv Pestera 
complexă decăt a aceleia de la oraş pentru Ursi!Or Iar acum' · 
a putea afirma că nu există, pentru cine .,,' Şiria ifi ...fu";; oBn aoa,liii-
vrea, domenii prea multe de afirmare. Viata Evenimentul se va petrece in zilele de 
oamenilor ela fel de plină, spre exemplu. de sambătă şi duminică, 2 şi 3 octombrie 
evenimente şi-acum, in aceste zile, chiar 1999, zile in care (sâmbătă) se va marca 
dacă azi-malne, cei ce lucrează la Primărie Implinirea a 225 de ani de atestare docu
vor trebui să plece, volens-nolens, in con- mentară a Şcolii generale .,Ioan Slavlci" 
cedii fără salariu, si chiar dacă multi dintre din Şlria, indusiv printr-o adunare festivă şi 
localnici sunt neCajiţi că bună pa'rte din un simpozion cu tema .Ioan Slavlcl • 
~lla de struguri a fost compromisă inca copilăria '1 anii de 'coală la Şlrla", in 
din vară. Nu vom cadrul căruia vor 
d~face, ~rum şi~ r ·r-r, ....... p re z e n ta 
SICI. motlvele-n~ ,. 1 f Il ia'[, w 'j •l•J HJ ..... expuneri d-nii 
patru, căc nu aces • - • - • • • • Ioan-Dorin Gurban 
ta e .. ~ motivul însemnărilor de faţă, ci vom prof. Ileana Florea şi prof. VIOrica Secheşan: 
nota, 1ncă o dată, o Iru~ tradiţie locală - profeSorii Ioan Chiriliac si Petru Mistor vor 
a?""a _po!nvit căre1a ş1nemlor le place să prezenta monografia şcoiii din Şiria, iar prof. 
a1bă pnetem ŞI să se bucure de oaspe~ .. ~ şi univ. dr. lulian Negrilă va prezenta lansarea 
aceasta o parte d1n ... bogă~a toamne1 99 cărtilor. .Aici cobol" de George Vosllnaru şi 
(de această dată, cum spuneam) la Şilia. .Legămantul împăratului Boi-Aiion" de M. 
Căd, bunăoară... Oanciu Petriceanu. Cinci fii ai satului vor 
, Prie• -a ca li 3 ooatinn' 

. • primi diplome de .Cetăţeni de onoare" ai 
•.. ŞI '" acest context - adică al in~ril, s· . . . 

mai in urmă cu c~lltiva ani, cu locuitorii lnet, Iar duminică va avea loc ediţia 1999 a 
oraşului Bougnais din' Franţa _ In săptămăna tfadlţlonalel SĂRBĂTORI CÂMPENEŞTI 
18-25 septembrie a. C., localitatea de rele- A CULESULUI DE VII IN PODGORIA 
rinţă din podgoria Aradului_ Şlria şi primăria ARADULUI, sărbătoare din programul 
. Căreia nolăm expozitia vini-viticolă ce se va 

e1 - au fost gazdele unei deieg~i conduse organiza In parcul central din Şlria, ~ra-
de dna Fra~ise Vercher, primarul aminti- """" 
tului oraş francez. Domnul Ioan-Dorin mul artistic sus~nut de forma~ile căminelor 
Gurban, primarul comunei Şlria, ne spunea culturale din Şiria şi din alte localităţi din 
că pe parcursul vizitei oaspeţilor francezi s-a judeţ, precum şi .BALUL STUGURILOR" 
organizat, printre altele, 0 ş8dinţă extraordi- organizat, duminica, de la ora 21, la căminul 
nară a Consiliului Local Comunal Siria (la cultural comunal. Eh, alte su1prize ... doar la 
care a participat şi o delegaţie din loCalitatea fata locului. Gad toamna lui 1999 e, totusi, 
Ollaca-Pustă din Ungaria, condusă de dl. bOgată şi-acum In satul lui Slavici, de ia 
Miklos Szabo, primarul localităţii). ln cadrul . poalele cetăţii Şiria. Bogată, cel puţin, In 
sedintei s-a acordat tl~ul de .Cetătean de momente de suflet care - fi ale '·~ 
(moare al comunei Şiria", dnei primar Fr. despre oamenii locului. 
Vercher din Bougnais (Franţa) şi au fost CO"STAKTI" Slf110" 

De ţinut 
minte 

CASA CEA DE TOATE ZILELE 
• COTEŢOL GĂIHILOR 

.,cand am auzit şi am văzut 
că pocneşte casa, am Ieşit '1 
m-am mutat in casa de către 
ogradă. Mal apoi Iar m-am 
mutat in cămăruţa unde am 
crescut hoarele". Aşa a procedat 
Măriuţa Buliga, din Şicula, in fe
bruarie, cănd ploile au alungat din 
case zeci de familii. Femeia n-a 
avut incotro. Pe strada unde 
locuieşte, casa ei a fost cea mai 

afectată de caderile de apă. In 
aceeaşi curte, locuieşte şi fiul ei. 
N-au avut loc sub acelaşi 

acoperiş, aşa ca Măriuţa a trebu~ 
să se mu~umească cu o cămăruţă 
a păsărilor din curte .• Eu pot să 
spun ca sunt singură. Pruncul e 
cu treaba lui. N-a vorbH cu mlne 
48 cind a murit tată-su'. 

Fiul .de către pădure" are fa
milie cu doi copii. .Nora fi copiii 
vorbesc cu mine, n-au b"eabi." 

Mama Măriuţa nu caută prea 
multe explica~i In privinţa atitudinii 
flului: "Afa o venit lumea, bag 
seama''. 

Aproape sub cerul liber, 
femeia se afiă In faţa unui anotimp 
nemilos: iarna. Deocamdată, situ
a~a n-o sperie. Fiindcă prin inter
mediul Primăriei şi a Consiliului 
Judetean, a primit de la Guvern 
şapte' milioane de lei pentru rafa-

cerea casei. Nloua funda~ a fost 
deja turnată, aşa ca structura de 
rezistenţă a casei s-a consolidat 
căi de cat. Urmează să fie dădiţi 
încă doi pere~ exteriori şi, In mare, 
lucrările de reparatii sunt finalizate. 
Să sperăm ca .maistorii" vor fi atai 
de harnici incăt să termine fl
nisările la timp şi că pe Măriuţa 
Buliga o va prinde anotimpul rece 
intr~ casă ceva mai trainică. 

TEODOIUI f1fiTICfl 
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DElA IV PRIN 
CABLU, lA 

REDESCHIDEREA 
CARIEREI 

DE PIATRA 
In această perioadă şi in lliHcîrt1fl 

imediat, in comuna Bârzava se ' · • 
derulare o serie de investitii de ···-·-,._ 
major. Astfel, primarul cOmunei, dl. ._._""" 
Adinel Popovid ne-a spus că, in sfârşit. 
au fost aprobate fondurile pentru intro
ducerea reţelei de apă potabilă. Toată 
documentaţia - incluzand aici studiul de 
fezabilitate, proied etc - fiind terminată, 
lucrările efective sunt pe punctul de a 

noutate inedttă pentru locuitorii 
din zonă este introducerea unei retele 
TV prin cablu. Pană acum au fost 
depuse deja peste 250 cereri in acest 
sens. Asta şi pentru ca 111 canmă nu se 
recep~ează. 111 afară de . · 
~onală. nici un a~ post 
radio. După cum ne-a inf·ornnat 
Popovici, costul unul racord la 
ajunge la circa 1 milion de lei per imobil, 
plătibil in trei rate. 

De "importantă majoră este şi 
redeschiderea carierei de piatră de la 
Bătuţa, lnchisă In urmă cu 7 ani, care 
lnseamnă .un plus" de cel puţin 30 
locuri de munca pentru săteni. Legat de 
locurile de munca, primarul Popovid ne-a 
spus că mai mu~ de 400 dintre locuiloli 
din zonă işi câştigă păinea ca angajaţi 
la o firmă de stat sau privată locală. 

Nu In ultimul rand, a~~~.~~f;~l~~~~·· 
locală este pe cale de a-şi 
mai veche promisiune făcută IJOIJU~Iţieq 
centrala telefonică automată. 

·. ,". ''t.'TIUF .... 

... . ·. 

e Coaat:itaie coatravenfie fi ae 
aaaeţionează ca am.eadă de la 
.ao.aoo.aoo lei la so.aao 000 leii 

permanentă potrivit instructiunilor Ministerului 
Sănătă~i; c) depăşirea in zonele de muncă a 
limitelor admisibile stabilite prin normele ge
nerale de protecţia muncii pentru microclimat, 
cu exceptia cazurilor in care cerintele sau natu
ra proceSului tehnologic impun condiţii climatice 
speciale; d) depăşirea in zonele de muncă a 
limitelor admise pentru zgomote si vibratii sta
bilite prin normele generale de protecţie a 
muncii; g) neacordarea materialelor igienica
sanitare, in scopul asigurării igienei personale, 
Tn completarea măsurilor generale luate pentru 
preyenirea imbolnăvirilor profesionale; h) nea
cordarea de către persoanele juridice şi fizice, 
care utilizează In activitatea lor salariati, a 
echipamentul~i individual de protecţie pentru 
personalul expus riscurilor de accidentare şi de . 
lmbolnăvire profesională; j) neefectuarea de 
către medic a examenelor Tn vederea angajării, 
adaptă~i in muncă şi a controalelor medicale 
periodice conform normelor Ministerului 
Sănătă~i; m) neanunţarea.la dire~a de sănă
tate publică teritorială a cazurilor de boli prote-· 
sionale acute şi a accidentelor colective de 
muncă de către conducerile unitătilor de orice 
fel; p) angajarea unor persoane 'in locuri de 
muncă in care există riscul de transmitere a 
unor boli: seqorul alimentar, zootehnic, instala~i 
de alimentare cu apă potabilă, colectivităti de 
copii şi alte unităţi de interes public, iără 
respectarea normelor Ministerului Sănătăţii; s) 
neacordarea alimenta~ei suplimentare, potrivit 
legii, de către persoanele juridice si fizice salari
a~lor care lucrează Tn locuri de muncă in condiţii 
grele şi vătămătoare; u) uUiizarea tinerilor sub 
vârsta de 16 ani la efectuarea operatiilor ma
nuale de încărcare, descărcare şi transport şi a 
tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaţiile cu 
materiale şi produse periculoase (foarte toxice, 
explozive); v) munca tinerilor sub vârsta de 18 
ani sau a femeilor la locurile de vopsit care 
implică utilizarea carbonatuluibazic de plumb, a 
sulfatului de plumb sau a miniului de plumb şi a 
Muror produselor ce conţin aceşti pigmen~; 

gurarea de către agenţii economici din sec- aprovizionărîi cu apă potabilă a unităţilor pentru ~--·-:·!~_, 
toarele public, privat şi cooperatist, inclusiv cu copii şi tineri, a taberelor, conform normelor . 

a) punerea in consum a alimentelor care 
sunt contrart'ăcute sau care prezintă: 1. semne 
organoleptice de a~erare; 11. semne de infestare 
cu paraziţi, precum fi ·resturi sau semne ahi 
activitătii parazitilor, cu exceptia unor produse 
pentru eare suni prevăZute limite in normele· de 
igienă sau In standardele de stat; III. semne ale 
contactului cu rozătoare; IV. miros şi gust 
străine .de natura produsului; V. gust, miros sau 
pete de mu~egai, cu excepţia mucegaiurilor 
selectionate admise; VI. continut de substante 
chimiCe neavizate sau peste iimitele admise de 
normele de igienă In vigoare; VII. continut de 
corpi străini, cu exceptia cazurilor in care 
norma prevede o limită 'maximă admisă; VIII. 
con~nut de aflatoxine B 1 peste limitele admise 
pentru seminţe şi făinuri de cereale, legumi
noase uscate, seminţe oleaginoase, arahide, 
miez de nucă, alune, concentrate şi izolate pro
teice de vegetale etc.; b) recondiţionarea pro
duselor alimentare retrase din consum· ca fiind 
necorespunzătoare con!!iţiilor de calitate; c) 
refoloslrea ca materie primă a preparatelor 
culinare fintte, amestecarea tocaturilor de carne 
crudă cu ceie tratate termic, precum şi folosirea 
repetată a grăsimilor alimentare la opera~unile 
de prăjire şi incorporare în preparate a grăsi
milor folosite la prăjire; g) Utilizarea ambalajelor, 
recipientelor. ustensilelor şi utilajelor ce nu sunt 
In perfectă stare de curăţenie şi igienizare sau 
utilizarea unor astfel d<! produse pennv alimente 
in cazul in care au fost folostte în alte scopuri 
decăt contactul direct cu alimentele; · 

e Coaatitaie eoatraveaţle fi ae 
aneţionează eu a._să de la~
lei la 15<000.-leil 

a) angajarea de către agen~i economici a 
personalului fără examen medical prealabil şi 
.fără confirmarea scrisă a medicului că locul de 
muncă sau meseria propriu-zisă nu este con
traindicată din punct de vedere medical pentru 
salariat; b) men~nerea unei persoane intr-un loc 
de muncă pentru care organele sanitare au sta
bilit o contraindicaţie medicală temporară sau 

\ 

'·. ~ . 

e Cons'titale contravenţie fi se 
sancţioneezi ca amendă de la 
10..000..000 lei la --leii b) neasi-

--~-

capital străin, a condiţiilor de bază matarială ~ sanitare in vigoare şi nerealizarea de instalaţii 
de fun~onalitate a serviciilor medicale de intre- proprii de apă pentru consumul uman la nivelul · .. ,. 
prindere; c) nerecunoaşterea de către conducă- unităţilor preşcolare şi şcolare care 
tarii unită~lor a cazurilor de boli profesionale şi fun~onează in localităţi fără un sistem central 
refuzul de a semna procesul-verbal privind cer- de aprovizionare cu apă; c) neasigurare~e.IL--"',.cci 
catarea cazului intocmK de comisia de special~ vestiare colective, pe sexe, la sălile de educaţ1e 
tate constituită legal in lipsa acestora. fizică din şcoli; d) nerespectarea de către con-. 

e Coaatitaie eoatraveaţle fl •• ducerile unitătilor de invătământ, de stat sau · ··~c-~ 
uacţiaa yă ea. di de la...-.- particulare ori de către cadrele didactice a 
lei la 4-ooo.ooo leiJ a) primirea In taberele normelor de igienă privind munca intelectuală 
pentru copii şi tineri a cadrelor didactice, a per- in procesul instructiv-educativ al preşcolarilor,. 
sonalului medico-sanitar şi a personalului elevilor şi studenţilor; e) utilizarea de paturi 
administrativ fără dovada examlnărilor medicale suprapuse in dormitoarele instituţiilor pentru 
obligatorii stabiltte prin instru~unile Ministerului ocrotirea, e<jucarea şi instruirea copiilor şi tine-
Sănătăţii; b) neasigurarea de către medicii de rilor fără avizul di~ei de sănătate publică Ieri- . .",, 
familie, conform instrucţiunilor Ministerului torială; 
Sănătăţii, a supravegherii epidemiologice a. e Coaatitaie eoatraYeaţie fi ae 
copiilOr şi tinerilor care urmează să fie trimişi tn uacţionează eu aan! adi de la I.ooo.ooo 
tabere şcolare; d) motivarea de către învăţători lei la s--.- leii a) neaplicarea măsurilor 
şi diriginţi a absenţelor elevilor din motive me- de prevenire şi combatere a insectelor şi roză- • "- · 
dicale fără ca documentele medicale dovedi- toaralor vectoare in unităti de orice tip de către 
toare să fi fost vizate in prealabil de medicul detinătorii acestora; ' 
care are arondată unitatea şcolară respectivă; 'b) nerespectarea rltmlcltăţli acţiunilor de 

e Coa.titaie eoatraveaţie fi se combatere a insectelor şi rozătoarelor vectoare 
~ ea -dă de la 1..000.- si producătoare de disconfort in unităţi de orice 
lei la 1o.ooo.ooo leit b) neasigurarea 'tip. . 

Contravenţille ce fac obiectul Ordonanţe/ nr. 108/1999, apărută integral fn 
Monitorul Oficial al Rom§nlei nr. 429131 august 1999, se aplică de sanitar/ de 

· .. 

stat care se vor legitima cu legitimaţia al cărui model fi redăm in facslmil. Mai pot ,:."</;,_c· 
sancfiona contravenţ/1/e prevăzute in această ordonanţă: Inspectorii pentru ' 
protecţia mediului, ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, primarii şi imputemlclţli aces-
tora (contravenţille prevăzute la art. 36 /it. e). ,..."., "' .. 

/ 

Sl!CRETA~ 
--+ 
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LA COLEGIUL MEDICILOR, 
ALEGERI PENTRU CONSILIUL 
JUDEŢEAN ŞI NAŢIONAL -e La -CARP, tot mai multe solicitări de imprumuturi 

Situaţia pensionarilor din România 
se înrăutăteste cu fiecare zi ce trece. 
După o viaţă de muncă, cei mai multi 
s~au trezit cu nişte pensii I"Qodeste. c~ 
care abia supravieţuiesc de la o lună 

de membri CARP au cerut intre 
500.000 si 2 milioane de lei. suma 
totală cerută ajungănd in acea lună la 
958 milioane de lei. 

ocazie, Ionel 
patronul e 2,31 mediei concurează pe un loc 

In primele şapte luni ale anului 
"1999, CARP Arad a acordat impru
muturi in valoare de 3,9 miliarde de 
iei. "Pensionarii sunt nevoiaşi. au 
nevoie de bani pentru alimentatie, 
pentru medicamente, lemne", adaUgă 

2000 lmpax, lm<it~~ 
~niit<~<rll la o poveste vlio.UI\.dll 

asortată cu un ... palllat~ 
Pentru a completa locurile 

vacante din Consiliul Judetean al 
Medicilor, precum şi pentru 
reprezentarea in Consiliul Na~onal, 
In data de 16 si 17 octombrie la CM 
Arad se vor organiza alegeri .• Din 
1070 de membri înscrişi in Colegiul 
Medicilor din Arad, si-au depus 
candidaturii 44 de persoane pe 19 
locuri pentru Consiliul Judetean si 
23 de persoane pe 1 O locuri· pentrU 
reprezentare In Consiliul National", 
spune doctorul Li.v1u. Moldovan, 
preşedintele comisiei care va coor
dona alegerile. Acestea se vor 
desfăsura prin vot secret si vor 
p~rticipa toţi membrii C.oiegiului. 

bule să fie membru al Colegiului 
Medicilor, să nu aibă abateri in 
ceea ce priveşte activitatea profe
sională, iar la data la c;Jre se pre
zintă inscrierea să aibă si o listă co 
1 O semnături care să aieste că va 
avea cel puţin ataţia alegători. Nici 
unul dintre cei care şi-au depus 
candidatura nu a fost contestat pe 
baza regulamentului, iar alegerile 
au fost pregătite Tn concordantă cu 
Comisia Nationali!" - spune Liviu 

' ___ ., 

-
la alta. Datorită pensiilor mici, mulţi 
pensionari sunt nevoiţi să se împru
mute in stânga şi in dreapta, reuşind 

_ c,~._gr~u.,.să-şi retu~eze imprumuturile. 
""'Cna de AJUtllr Reciproc a 

Pensionarilor eSte o institutie care 
vme.Jn:-~Jutorul pens1onari!or pnn 

Neagu. . 

· aebrdai'Îîir'dll Imprumuturi. La Arad, 
CARP are peste 21.000 de membri. 

.. -~...----~ ~Cei mai mulţi din membrii noştri au 
pensii Intre 500.000 ŞI 700.000 de lei. 
Sumele sunt modeste şi nu pot satis
face nevoile zilnice ale pensionarilor, 
motiv pentru care avem tot mai multe 
solicitări de Imprumuturi", spune 
Vasile Neagu, preşe\linteie CARP 
Arad. · · · ·· · ·· 

· ,...,JlliJmai în luna august, peste 650 

Mâine, 1 octombrie, de Ziua 
Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice, pensionarii arădeni se vor 
aduna, la ora 11, în fata Primăriei. 
Scopul acestei acţiun'i es~e de a 
protesta impotriva situa~ei de mizerie 
in care se găsesc pensionarii. Printre 
cerinţele pensionarilor se numără 
recorelarea pensiilor, votarea noii legi 
a pensiilor, subventionarea cheltu~ 
ielilor de intretinere. ' 

UNPOPISÂRB 
--· -·~ NU PREA. •• 

* 

' GERLINDE KltAP 

IC.G. f.K.tJ. 
' ' - ·.~ •,ţ 

ORTODOX! ---
~'*"'· · · .-~~~•pre preoţi circuli fel ti fel da bancuri ~ 

încă din cele mal vechi timpuri, In eluda faptu- 1 f 

r- lui că sunt un fel de mesageri ai Domnului pe 

. 
, . . _ mtnt, mulţi dintre ei au apucături mult prea 

ai ce. 4n exemplu concludent în acest sena -·r· 
r

.:_ . am Intilnit la Biserica SArbească din Arad'. ~ ' []]'. · 
Evident, Cele ce urmează nu sunt desprinse 
din bancurile cu preoţi. 

s-a lntâmptat duminică, 28 septembrie a.c. --
- Întors cu ma,ina de la ţarii am parcat-o ln 

1 
ko·MC 

· a bisericii Sârbesti. Cum făcusem deal!· 
: --•'"' fo 1·. câteva zile la rând. In acel moment s-a 

·-"' .aproplm uri agent al finnel da pază ti protecţie 
. TOP SECURITY SERVICE", care-ti are sediul 

n curtea bisericii. Agentul mi-a spus că nu 
.",_~ mat am voie să parchez în acel loc 11pentru că 

a făcut popa scandal". Adică preotul care 
locuieşte In casa parohlală a bisericii . 

. _ 'Stupefiat, i-am spus agentului că merg aă-1 cer 
'r· _.: ,.aprobarea" preotului, ceea ca am '1 făcut, 

• '-.
1
: Jntat. ci·l.deran.jez __ la_ ac_••_ oră (era in jur de opt 

. ·:. seara), pr!!otoli, al clirul nume nu merită să-I 
, · · · . lnteec:~în;a tiitrttiit ce vreau. CAnd l-am 

· ·spus motivul vizitei, cu un zimbet aarcaatic 
u-IOil.:!"i-a aruncat: "Dar cit mai aveţi de gind si o 

ţlnlijr atoto?" Auzind acestea l-am mulţumit 
.-. frumos, l-am cerut scuze ti l-am spus ci merg 
' ali-mi Iau matina din curtea bisericii. Nu 

Inainte de a-i aminti că felul In. care se corn
.. _ortă nu e deloc crettinesc. Abia cind m-am 

Intors ia matinl am observat că taţii da ziua 
precedentă, cind au fost parcata vreo 10 
ma,lnl, eturlc:i erau doar două. A doua zi am 
aflat că zelosul .popă făcuse "curăţenia" In 
parohie. Tot atunci am aflat da la un vecin că, 
acal .. l preot ortodox le-ar fi pretins bani unor 
copii care strângeau castane pentru 'coali ln 
curtea acaleeati biserici ortodoxe ... 
Comportament crettin, ce mall . 

''<Oiii0\1!oit· ~Nu de dragut de a parca ma,ina pa "propri
a" preotului aărb am parcat-o, ci datorită 

unor lucrlrl efectuate pe strada Cardof, 
lucrări ce nelmpiedică pe mal mulţi locatari al 

"" Intrăm cu matinile pe stradi. Dealtfel, dacă 
' -eram singur In această situaţie nu at fi scris 

articolul de faţl. ŞI fiindcă tot veni vorba de 
. popa cu pricina, mal amintim un aspect pe 

. care la vremea respectivă, cu prea multă lndul-

:-· 

~~; !:!~~ ~~e:·::'rb':t~~t :~~~!~c~~~~:~~~t~c~ 
sul In curte a-a făcut pa bază de ... naţionali· 
tatal Adici,,dacă nu erai sirb, nu aveai aceea 
lnăuntru. Nu conta că ettl ortodox ••• Am Intrat 
totUfl, .cu i)ila", fi am băut o bere .ARBEMA" 
care costa nici mal puţin, nici mai mult de . 
10.000 tel stlclal Adică speculă in toatA regula, 
cu acordul preotului. Altfel epue, lucrul dracu· 
lulln casa poplll. · 

FLORIN TRCIT 

''\\ . •. 

Că a venH toamna o """ şi o s0111m CII 
toţii. din păcate nu putem trata acest enollmp 
doar sub aspecbJI poetic. Odată cu venirea 
toamnei, grijile pentru iarna care va urma 
incep să ne copleşească. 

. Gospodlnele Incep să pregătească toate 
cele trebuincioase, de la COI'lseiV8, gemuri şi 
murături pănă la cartofi. ceapă şi varza din 
butoaie. Toale VOt sta aliniate la locul lor. 

In acest an, cu toată ofer1a geuetoasă a 
pieţelor, nu prea se inghesuia nimeni să-şi 
Iacă "''f"Cl\\lzzon. Mul\i preferă să-şi la doar 
strictul necesar, adial vre-<> câ1eva kiiogame 
de ceapă şi ceva cartofi. Pentru \)l!tetalle nu 
sunt bani . .Niciodat'l nu am avut aşa de puţine 
COMetVe pentru iarnă. Tn acest an, n-am putut 
să pun mal nimic din lipsă de banl Toate s-au 
SCIJIT1llt, iar la iarnă chettuielle ne VOt da pes19 
cap"- ne SflU18 Maria Macovei, pension<ri. 

l'a;~;.,. •• ~..;;,#,1i!:jj 
·,_, COTASE 
~-PlĂTEŞTE, DAR 
NU SE ŞTIE UNDE 

Tn legătura- cu cota de 2% penttu 
susţinerea lnvăţămăntulul oe trebuie plătită 
de agenţii aconomici incepAnd CII 1 septem
brie, facem unele precizări: la BCR nu e 
deschis un cont in acest oens . .Nu 9tif11 nimic 
despre asta•, ni s-a spus de la BCR 
Burureşti. 

Chiar dacă aceastil cotă trebuie pliliA, 
• pare că, deocamdalll, nu se ştie unde. .• 

/ 

· Dacă la alegeri nu se prezintă 213 
dintre votanti, acestea se vor stabili 
la o aHă dată .• Pentru a participa ia 
alegeri, fiecare candidat inscris tre-

Moldovan. ' · 
Tn ceea ce priveşte numărul 

mare ai dosarelor primite pentru a 
participa la alegeri, aceeaşi sursă 
susţine: .E bine că sunt mulţi candi
da~. Sperăm .că dintre ei vor fi aleşi 
cei mai buni". · 

ANCA BOGARIU 

i. seara, la hotelu' J,\STO 

AU FOST PRIMITI NOI MEMBRI 
- .•. ÎN CLUBUL '"ROTARY" 

Adunarea membrilor clubului ROTARY din. 1990 a Insemnat un nou Inceput pentru rotarienii 
Arad, de marţi seara, a fost una extraordinară. La români. Jak Collet, un francez lmpătimit de 
etajul al Xli-lea al hotelului "ASTORlA", in prezenta această mişcare, a descoperit vechi rotarieni 
d-lui Ion Andrei Dorobanţu, guvernatorul districtului români. Atunci s-a reînfiinţat primul club Rotary 
pentru Cluburile rotariene din România si Moldova, post-revolutionar. la Bucuresti. La Arad, Clubul 
au fost primiţi noi membri. Maria Sanda lstrate, Rotary a foSt reinfiiotat la 17 mai 1995 prin efortul 
Livus loja şi Constantin Bi~a sunt cei mai proaspe~ unui grup de iniţiailvă coordonat de dr. Liviu 
membri Rotary, cărora Dorobanlu le-a inmânat Moidovanu, primul preşedinte post-revoluţionar. Tn 
insignele clubului. Guvernatorul districtului a trecut prezent funcţia de preşedinte este deţinută de . 
apoi Tn I8Vi8lă câteva momente mai importante din către Dorin Herlo. · 
istoria de 70 de ani a cluburilor rotarciene Board-ui Director al Rotary InternaţiOnal, la 
româneşti. Dupa ce în urmă cu 95 de ani s-a !nil-" · intalnirea din 27 august 1999, a fost de acord să 
inţat la Chicago primul club Rotary, in 1929 a luat se constituie un nou district pentru Cluburile din 
fiintă la Bucuresti primul club similar românesc. Un România şi Moldova cu incepere de la 1 iulie 
an 'mai tărziu s-a înfiinţat un club Rotary şi la Arad. 2000. Seara de marţi s-a incheiat cu un coctail 
Tn 1936 erau 8 cluburi în România. ln 1939 toate oferit de orgaf1izalori: 
cluburile din Europa centrală au fost iilterzise. Anul FI.ORJNTRUf 

Ţiltanli din pieţe se pling că marfa nu 
lrece cu toate că preţurile nu sunt cu muH 
mai mari decât tn anul precedent. "Nu-i 
ptAtită munca noastră. Dacă nu vindem, oe 
produ"'llll, nu ne acoperim nici transportul 
că restul nu~ mai punem la socoteală - ne · 
spune Ion Pieşu, vânzător din piaţa Mihai 
Vlleazut. 

Cum s-ar spU18 nici cumpărătorul şi nici 
vănzătorul nu pot fi multumiti. O realitate 
tristă, In special pentru P.,nSionari. Lipsa 
~financiare, starea precară in care 
ne aftam n vor face pe mulţi să aştapte iarna 
cu cămările goale . .Pentru a putea să-ti faci 
o aprovizionare, căi de că!, ai nevoie &, oei 
puţin un milion. De unde să-l iei când pensia 
abia ne ajunge da la o lună la alta" - ne-a 
spus cu trisleţ8 Elena Homic, pensionară. 

RODICA VANCEAF 

CURSURI IN FUNCTIE DE CERINTELE PIETEI 
tari, C8mem da Comerţ lnduslrle şi Agricutttri a Cursurile sunt organizate in colaborare cu 

prezentat noile cursuri organizate de Departamentul Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare 
!nvăţămănt Tncepănd cu luna octombrie. Pentru cei Profesională, dar şi cu alte organisme aUtorizate. 
intereSaţi, C.C.l;A a pregătit şapte cwsuri: • relerenţi .In ţările Uniunii Europene "sectorul de~;~:;~~~~ 
pentru comerţ 1ntem ŞI ~ntemaţ1onal; • contabthtate reprezinti! circa 75% din activitatea "' de 
poslfi eal, • irOţiere in utizarea calculatoarelor • iniţiere !Xl'l18'1. pentru care se alocă subventii substanţiale. 
In contabilitate: ' opemtori carnete de muncă; • limbi ln Romania, statul nu are poslbllliatea să sub
t!lnline; • contabltitale_pe cab *'lor. venlioneze această activitate" spune Lucian Palcău 

.Orice lăniir cam ~ poale par1lcipe la """'*' vlcePteşedlntele C C IA ' ' 
·curs~rl, în funcţie de cerinţele pieţei. Un lucru neiJPsft de inteles: pentru persoanele = de~c:'C:.:.r:'ein rate, ~·In special oameni de afaceri, C.C.IA poate 
llrit e că nu se 118 modifica orgaroza_ cursuri de limba rnmllnă. 
11pu9 CIERUNDE KltAP 

- ·~· 

• 

-\ 

-~ --

-·. 

... s 
' ·~ 

"""' " . .... _,,~ 

. . 



. ·~···-

" -~"-

·''. 
:,;.· 

&. 

,, . 
}.• 

' r ·-·-·· _4i41J..O(IS.4( . ; . __ ; . t .. 54 . • ::m ii 

·--·. 

Paglna8- ADEVĂRUL CULTURĂ Joi, 30 septembrie 1999 

HIDE ANDE 
,,LA NOI SE SIMTE SPIRITUL REFORMEI'' 

- Suntem In pragul deschiderii unui nou 
an de învăţământ la Universitatea "Aurel 
Vlalcu" ... 

- Este o bucurie pentru noi, fiind acest an al 
10-lea de când s-a înfiinţat, prin hotărâre de 
Guvern, Universitatea de stat, care, la ora actu
ală, cuprinde trei mali dornenii - inginerie, ştiinţe 
economice şi teologia. Festivită~le de deschidere 
vor avea loc mâine, ca şi anul trecut, la Palatul 
Cultural, cu incepere de la orele 11. după slujbă 
la Catedrală. 

Upova, dar nu lf9ITI putea deocamdată, decât la 
Arad. 

- Deschiderea noului an universitar aduce 
In fruntea celei mal mari facultăţi din cadnul 
Universităţii, cea de inginerie şi ştiinţe eco
nomice, un nou decanat. Ce ne putep spune? 

cele mal mari probleme pe care le-aţi avut au 
fost cele legate de baza materială. Sunteţi 
pesimist sau optimist la ora actuală? 

de 20-30 m la stradă, urmând să se facă o 
clădire cu sase niveluri, ceea ce va dubla 
aproape capacitatea. Pe de altă parte, la 
Facultatea de Teologie sunt promisiuni că vonî 
avea finanţare pentru un internat cu 120 de 
locuri. Acestea sunt posibile in anul 2000, prin 
finanţare complementară. Noi am mers, in pri· 
vinţa dezvoltării, pe două solu~i: redarea Ce~i 
in circuitul civil sau construcţia pe spaVul destinat 
pentru campusul universitar. S-a făcut o temă 
pentru un studiu de prefezabilitate care, pentru _ 

-.~ 

":& 
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- Ce noutăţi aduce acest an universitar? 
- Noutăţile sunt generate de caracterul 

dinamic dat de dl. ministru al educa~ei n~ale 
invăţământului, in general, şi sigur şi celui superi
or, el fiind unul dintre animatorii refoonei incă din 
anii 90. Sigur că ideile şi concep~ile domniei sale 
se realizează mai greu, mai ales in condi~ile unei 
subven~i bugetare atât de precare. In orice caz, 
şi la noi se simte spiritul reformei. S-au ob~nut 
avizele Consiliului National de Evaluare 
Academică şi Acreditare,' s-au mai creat nişte 
facilităti, in sensul că pentru specializările de 
lungă durată se pot înfiinţa colegiL Necazul este 
că aceste precizări au venit după ce s-au reparti
zat cifrele de ~arizare. Ministerul ne-a permis 
ce, pentru tot ceea ce functionează in conditiile 
legale, să scoatem locuri la plată şi am ajuns 
chiar la 35 la sută din numărul locurilor finantata 

- Conducerea ,mamutului' - Facultatea de 
inginerie şi ştiinţe economice, cu şapte specia
lizări in domenii atat de d~erite, de la mecanică, 
automatizări, petrol, textile, industrie alimentară 
plus ştiinţele economice - este grea şi, din 
păcate, decanul, ·care a fost ales in această legis
latură, şi-a depus demisia in luna iulie, tocmai in 

- Un educator n-are voie să fie pesimist. Sunt 
Optimist. Sigur că in Arad există o situa~e spe
cială datorită slabei dezvoltări a bazei invătămân
tului. Şi invăţământul preuniversitar ştim că 
funcţionează, in multe şcoli, pe trei schimburi, 
sunt supraaglomerate, cum e cazul Liceului eco
nomic sau ,Ghiba Sirta', care are toate cidurile in 
plin centrul oraşului. Apariţia invăţământului 
superior este fără doar şi poate un câştig pentru 
oraş, pentru absolvenţii de liceu, care nu mal 

campus, se referea la urî institut de invătământ --J 
superior de peste 3000 de studenv şi ajungea la . '" . --. 
peste 100 de miliarde. Vom revedea tema 
aceasta, urmând s-o facem pe bucăţi, să intrăm 
in constructie cu circa 15-20 de miliarde, care 
oricum sunt' accesibile chiar la un buget de aus
teritate. Solu~a cu redarea Cetă~i in circuitul civil 

delabuget ' 
- Concret, ce ar fi nou? -

e interviu eu prof. univ. Gheorghe Pticurariu, 
rectorul Universităţii "Aurel Vlaieu" 

perioada vacanţei. Nu s-a putut alege un nou 
decan şi a asigurat conducerea facultăţii, in mod 
excelent, cu inalta salităţi, profesoara Eliza 
Puşcaş,. care a indeplinit până atunci fun~a de 
secretar stiintific al facultătii. in septembrie, s-a 
ales noua conducere: coni. dr. ing. Petre Popa, 
decan, con!. univ. dr. ing. Doina Cârian, pentru 
prodecan, şi doamna Puşcaş a rămas in fun~a 
de secretar ştiinţific. Pe masa de lucru a 
Guvernului există o propunere a noastră din mar
tia 1998, de a separa cele ~ouă specializări, să 
facem două facultă~, cea de inginerie şi cea de 
ştiinţe economice. Hotărărea de Guvern era bine 
să fi venit inainte de începerea anului universitar. 

- Ce ne puteţi spune despre Centrul de 
Pregătire Didactică? 

nu cred că este de actualitate. 
- Domnule rector, in condiţiile In care 

baza materială nu este dintre cele mai bune, 
obiectivul principal al Universităţii • cer
cetarea 'tilnţlfici • in ce CO!Idiţll se 
desfăfoară? 

1 
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'- In priiJlul rând este vorba de înfiinţarea 
invăţămăntului de scurtă durată numit colegiu. 
Deci, printr-un Ordin al Ministrului, de la 1 iulie s-a 
permis ca la specializările care functionează la 
invăţămantul superior să se organizeze 
învăţământ colegial cu absolven~ de postliceală 
care sunt admisi fără concurs de admitere in anul 
1 sau 11, urmând ca după terminarea colegiului să 
aibă dreptul să intre in invăţământul de lungă 
durată, in anul 10, şi să-şi ~nă o diplomă univer
sitară. S-a reglementat şi denumirea absolven~lor 
de colegiu, subingineri, faţă de postliceal care era 
de tehnician, iar la invătământul economic-refer
an~ intermediar intre eConomist şi funcţionar cu 
studii medii. Apoi, am subscris şi noi la 
lnvăţământul la distanţă, de fapt un fel de 
invătămănt fără frecventă. Având in vedere extin
derea informaticii Tn ioate domeniile, acest 
învăţământ ar asigura realizarea pregătirii stu
den~lor. Noi am vrut să-I facem in Arad, lneu şi 

- Am obtinut un succes deosebit cu Centrul 
de Pregătire 'Didactică. Alături de pregătirea de 
specialitate in invătământul superior se poate 
ob~e. confoon legi( pachetul de discipline care 
le permRe cadrelor didactice practicarea profesiei 
.in invăţământul preuniyersitar pentru inginari, 
pentru şblnţe economice, pentru teologie, asis
tenţă socială, litere. 

cheltuiesc să-şi ob~nă diplome universitare in 

- teroetarea ftiin~ daplnda de calitatea 
cercetătorilor. Prin statutul cadrelor didactice in 
invăţământul superior sunt cuprinse cele dO!lli'· 
componente: activitatea didactică şi cercetarea. 
Sigur că aceasta a fost orientată şi spre 
ob~nerea titlurilor ştiinţifice. Abia din anul trecut, 
pe baza performanţelor personale, au inceput să 
se obVnă, să se liciteze şi să se asigure finanţăli 
pentru teme de cercetare. Aş menvona un grant 
de 25000 ECU in perfecţionarea pregătirii pe 
domenii ecologica a inginerilor textili şi chimişti, 
un grant pentru trenuri de mare viteză, in dom!t
niul unor aparate pentru industria textilă. ~-

· Sunt preocupări de var! care antrenează şi 
tinerele cadre. In domeniul ştiinţelor economice 
avem un proiect propus pentru regiunea de vest, 
cu fonduri de la Banca Mondială, pregătirea in 
turism, pe asistenţă in turism şi attele, la fel de 
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- La inceputul secolului al 
XVIII-lea, exista in Arad o comuni· 
tate de evrei care a simţit necesi
tatea construirii unul templu. Cine 
erau aceştia? Sefarzi, Khazari? De 
unde veneau fi cu ce se ocupau In 
epoci? 

- Eu nu svnt ·arădean, sunt. 
timişorean dar vreau să vă spun că, 
in general, evreii care s-au stabilit in 
această zonă, deci mă refer şi la 
Timişoara şi la Arad, au venH dinspre 
Spani11 din moment ce acolo era 
lnchizitia care in 1492 i-a izgonH. 

- In Europa erau evrei '' pe 
timpul Imperiului Roman ... 

- Nici o urmă serioasă despre 
existenţa lor1 Revenind, aceştia după 
ce s-au stabilit câteva zeci, fie la 
Timişoara, fie la Arad, au avut grijă 
să aibă tot ce e necesar pentru du
cerea vieţii de cult. Pentru că 
supravieţuirea noasTră atâtor lncer
cări şi persecuţii se datorează tocmai 
faptului că am respectat, veacuri 
de-a răndul, putem spune 1900 de 
ani, datinile noastre, cu toate că nu 
aveam acelaşi sol sub picioare, 
acelaşi cer deasupra capetelor, eram 
uniţi prin cultivarea datinilor. 
N-aveam o limbă comună, ne-am 
lnsuşit limba ţării Tn care am 
ajuns. Din anul 70, era actuală, ea a 
fost pierdută, Marele Templu a fost 
distrus şi evreii s-au răspândit in 
toate colţurile Pământului. Nu se 
poate spune că ajungind intr-o tară 
au găsit ospitalitate din prima dipă 
pân,A-n ultima. Aşa a fost şi in 
Franţa, In Anglia. Când au fost bine 
văzuţi, cănd izgoniţi, cănd au primit 
drepturi, cănd li s-alt refuzat acestea. 
In general, aveau posibilitatea să se 

·"'marile centre. Noi ne-am implantat in ~ile fos
telor şcoli din invăţământul preuniversitar, la 
Şcoala Sanitară, la Liceul Industrial nr. 1 , Liceul 
textil şi avem o singură clădire proprie, a fostei. 
~ de subingineri, la Vagoane. _ 

intereSanta. . 
- Mal exact, se pot obţine definitivate, 

grade didactice pentru lnvlilămintul preuni
varsltar? - Apropo de spaţii, ce se mal aude cu 

mult discutatul campus universitar, promis 
da mulţi "pooiticieni" de-a lungul anilor? 

. , -Domnule rector, antîclpaţl mesaJUl-pe 
care-I adresaţl studenţilor la deschiderea 
noului an universitar... " -~ 

- Mesajul care se impune este de a atraga:"· ."._"""''""'' 
atenţia că nu este suficientă rotarea noastră ca 

- Aceastli"capabllitate a noastră a fost afir
mată şi suntem în faza de a pregăti şi a oomllfli.. 
ca programele analitice pentru fiecare disciplină. 

- In cel 1 O ani de cănd fiinţează universi
tatea de stat "Au rei Vlalcu", din eAte 'tim, 

- Avem solu~i pentru dezvoltare imediată. 
Este vorba de extindere la corpul unei clădiri, 
printr-o supraatajare 'i pe un teren, cu un front 

arbitri la nivelul cunoştinţelor. 
Interviu realizat de 

V. FIUP 

aşeze numai Tn afara cetăţii. 
Privaţiunea de drepturi ne însoţeşte 
pe tel dnumul istoric. 

- La vramea afazărll alei, ocu
paţiile evreilor erau stabilite In 
funcţie de această marginalizare? 

- Tocmai. De agricultură nu se 
· puteau ocupa pentru că nu puteau 
avea pământ. Mare perla erau mese
ria~i. aveau un negoţ şi duceau o 
viaţă foarte, foarie modestă. Accentul 
se punea pe viaţa familială, deoarece 
căminul evreiesc era Intotdeauna 

un bastion al rezistenţei. In afara 
căminului întâlneau resentimente, 
ură, masacre, martiraje şi căminul_ 
era oaza de lmprospătare, de a 
prinde puteri noi şi de a nu ceda, de 
a continua să nutrească speranta că, 
odată şi odată 1 omenirea îşi va gâsi 
adevărata ei cale. Aceasta constă Tn 
promovarea apropierii fiecărui om, 
despre ceea ce s-a cAntat si s-a vor
bit atât in cursul acestui' concert, 
apropierea unui om de altul indepen
dent de orice alt criteriu, pentru a se 
ajunge la ţinta ultimă, nobilă a 
omenirii, care nu poate să fie aHa 
decăt impletirea tuturor oamenilor, 
indiferent de graniţă, de popor, de 
continent, rasă sau credintă, Intr-o 
unică şi unitară familie. ' 

- Aş _dori să trecem la un 
aspect mat practic. Sunt urmafll 
evreilor de odinioară, mal puţin 
Interesaţi da afaceri, de comerţ? 

- Intr-adevăr, dacă vă referiţi la 
aspectul economic. Dar nu ne putem 
limita numai la acesta. Putem spune 
că dacă Aradul sau Timisoara s-au 
putut considera oraşe industriale 
meritul principali-au avut evreii. 

- Neumann '1 Hlrschl aurit 
· tiUmlllimurttoare. .. 

- Erau şi Tn alte domenH. Ziarele, 
in general, erau redactate de către 
evrei, desigur in combinaţie cu 
român:, unguri şi aşa mai departe. 
Vasăzică, evreii au urmat principiul 

cerut de profet: totdeauna să caute 
ai fie de folos !liril ospitaliera, să 
ducă o viaţă utilă pentru societate. 
Nu intâmplător poporul evreu se 
măndreşte cu peste 120 de câojtigA
tori ai premiilor Nobal. Sa disting Tn 
ştiinţă. in culturăl . 

-Ce-i face si se distingi? 
- Imboldul venea totdeauna de la 

părinţi. In toate familiile se spunea 
copilului: tu trebuie si ştii mai mult, 
tu trebuie să fii mai pregătit ca să 
duci cu succes luPta vieţii pentru că 
eşti evreu. Asta Tnsemna un minus.· 

- S-a transformat handicapul In 
avalitaj? 

- Desigur, de aceea pentru că 
ştia că trebuie să fie in frunte, trebuie 
să producă ·mai mult, mai bine, 
desăvârşit, să fie util societăţii. Un 
învăţat al Talmudului spunea: Daci 
eu nu sunt pentru mine, atunci 
cine să flg? Dacă sunt numai pen-

... •.: ·•. 
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tru mine, ce sunt eu? Noi am elimi
nat tendinţa de lnchlstare Tn cara
pacea unei vieţi inguste, egoiste. 
Totdeauna am căutat să fim folositori 
societăţii, binelui general. Acesta 
aduce cu. sine şi binele Individual. 

- In Arad existau două comu
nităţi: cea a evreilor tradiţionali fi 
aceea a evreilor neologl. Cum a 
apănut diferenţierea? _ 

- Uitaţi, a fost un congres tn 
deceniul opt al secolului precedent 
cănd s-a intâmplat această defalcare 
- pe atunci nu existau două feluri de 
evrei - pentru a ţine pasul cu 
evol~a vie~i In general. Erau 1111rai 
ortodoctl care se ţineau cu rigurozi
tate de respectarea prescripţiunllor 
tradiţiei, legilor noastre. 

. - O reapectara ad llteram ... 
-Apoi obştea pretindea ca rabin

ul să le predice Intr-o limbă pe care 
ei o cunosc. Serviciul divin să fie ten
tant. atractiv, deci să fie cu muzică. 
S-a Introdus orga, s-a introdus conul 
mixt. La conservatori. aşa ceva nu 
exista. De atunci s-au mai făcut paşi 
Inainte, Tncăt aşa zişii neologl sunt 
mult in urmă faţă de evreii reform"ti, 
răspândiţi in Statele Unite, care 
folosesc rugăciunile traduse in limba 
ţării ~i nu in ebraicA. Omul vine in 
ziua de sabat cu o masină, nu e 
obligatoriu sA ·ne cu capul acoperit. 
Se fac multe schimbări spre a ţine 
pasul cu vremea fi a menţine 
esenţa, credinţa Intr-un unic 
Dumnezeu spiritual căruia fi lnălţăm 
rugăciunea. Rugăciunea ţine locul 
jertfei. Atăta timp cAt exista sanctu
anul Marelui Templu din Ierusalim nu 
era rugăciune, ci se aduceau jertfe. 
- Acum suntem intr-o perioadă de 

~ ~·' '-·. 

satr01HOtl: Sukot, Sărbătoarea 
Corturilor, ce face parte dintre cele 
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trei sărbători d!l pelerinaj. Primaneilisliotel+--,.-, 
Pesah-ul (legat de let_lrea dTn · :?» 
egipteanA), apoi este Şabot-ul, reve-
latia sinaitică, când am ajuns In po-
sesia comandamentelor, a Deca· ..-;>_ 
logulul. Intreaga omenire se zbAtea 
Tn mocirla lmoralitătil, neexistând nici ·' 
o frână; deodată' au apărut Iaar·· 
etice-morale de eternA valabilitate, --,: 
care-şi aşteaptă Implinirea. Vine • 
Sukot-ul, Sărbătoarea Corturilor, a 
strangerfi recoltei, după o serie de ~ 
sărbători care au cerut introspacţl-. , .. _, 
una, să devenim propriii noştri 
judecAtori, să vedem clar unde 
greşim fi cum ne putem Tndrep 
drumul. -,",; 

Aceasta asta sărbătoarea 
bucuriei. Cerinţa prinCipală este de a 
te bucura de viaţă. 'La noi, 
ascetlsmul, de exemplu, e con· 
damnat. Dacă cineva se obligă ca 
pentru o vreme oarecare sa nu con- ..:;:.:!?;.",... • 
sume vin, să renunţe la o anumită .]~ 
plăcere pe care 1-<> oferă viaţă, atunc;i ,,.; 
el in trecut ar fi trebuit să aducă jertfă 
de expiere pentru că vlăţa trebuie _..;;..:;_;::;:'?; .. / 
trăită, fiind o plăcere fi o datorie In ' 
acelafl timp. Nu întâmplător ter-
menul avoda lnaeamnă in acelafl' · 
timp se.rvlclu divin şi munci, pentru 
că omul este considerat ca un asoci-
at al Creatorului in procesul de 
desăvâ"'ire a creaţlunil, Munca eate 
o obligaţie a omului. . .. ·? .:!!';.'· 

- ŞI ce bine ar fi, mal atH'Ilf 
·aceate vremuri, si na·o ?i 
aumim. 

· ' A consemnat, 
' DAI'Ifl TODOtt 
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. ' La Îneeputul anului universitar., 
studenfii de la ~., Vlaieu.,., se eonfruntă eu: 

liPSA' lOCURilOR DE 
C EIN CAMINE 

·· La ·inceputul fiecărui an universitar, studenţii Universităţii 
,.A urei Vlaicu" care nu locuiesc in municipiul Arad se confruntă cu 
aceeBfi problemă: cazarea. Dacă nu îşi pennit să stea in gazdă, 
studenţii de ta stat au o singură variantă: căminul. Problema cea 
mare este însă că locurile libere din cămin sunt foarte putine. Anul 
acesta, pentru studen[ff din anul 1 şi 11, din 125 de solicitanti doar 
25 au primit loc in camin. Pentru a remedia aceste neajunsuri, 
conducerea Universitătii încearcă să găsească diverse solutii. Dar 
cum totul pleacă azi de la bani, şi pregătirea cămirrutui pentru 
primirea studenţilor depinde de fondurile disponibile. Am discutat 
cu cei in măsură să ne lămurească despre stadiul fn care se 
găsesc lucrările de pregătire a căminului in vederea cazării stu-
denţilor din acest an universitar. 

• "Preţul de cazue . , , 
este exagerat!" 

Dacă in anii trecuţi suma plătită de 
către studenţi pentru regia căminului era 

e Lipsa de londuri. .. 
Desi părerile studentilor sunt cam cir

cumspecte, telul Serviciului Social 
Administrativ din cadrul U.A.V.A, dl. Ioan 
Fălcan era mai optimist: "Căminul este 
pregătit pentru prlmlrsa studen~lor, iar 
lucrările care se mai execută se vor 
finaliza până pe 30 septembrie .•. 
Grupurile sociale au fost igieriizate '1 
s-au executat miel rsparaţll: uşi stricate, 
geamuri, inlocuirea becurilor ... De altfel 
Universitatea .,Aurel Vlaicu" a primit 
autoriza~e de func~onars pentru cămin, 
cantină 'i pentru toate corpurile care-I 
apa1in. Din păcate, dotarsa nu este in 
totalitate corespunzătoare. Mă refer in 
principal la mobilier (paturi, noptlers, 
dulapuri) care sunţ vechi. Dar asta se 
datorează lipsei acuta de fOnduri ... ". 

_,, mai mult simbolică, incepănd de anul 

lui llnlversltar. Este posibil, cred eu, ea 
până pe 30 septembrie cind incepe 
cazarea studenţilor lucrările să nu fie 
terminate! ••• ". Mareala Boca este şi ea 
studentă in anul V la acelaşi profil: 
.Duturlle "li sunt rspsrate, mal trsbule 

e În loe de coneluzti .. . 
Capacitatea căminului de studenti, de 

pe strada Ursului din cartierul A. Vlaicu, 
este de 292 de locuri. Din păcate acestea 
sunt insuficienle, sute de studenJi neavând 
această facilitate de a locui m cămin. 
Pentru studen~i universită~i ar fi nevoie da 
patru ori mai rl)Uite locuri In cămin faţă de 
capacijatea existentă . 

~_ ... ,_..1110"·--

."_ . 

acesta se va percepe o taxă lunară 
de,..200.000 lei. Faţa de această decizie a 
luat poziVe preşedintele Ligii S!Udan)llor . 
din Universitatea .Aural Vlalcu" 
(L.S.U.A.V.)- Alexandru Cheref: .,Nu 
suntem de acord cu această taxă lunară 
pe care o considerăm exagerată. Am 
discutat cu colegii de la universităţile 

Cluj fi Tlml,oara ajungând la con
cluzia că la Arad este cel mal scumpi" 

•ftCimlnal nu este total 
pregătit!" 

Florin Botizan este student In anul V 
la Tehnologia fi Conrtolul Calităţii 
Produ .. lor Alimentara. El este şi .şef de 
cămin". lată ce ne-a declarat Florin desprs 
stadiul lucrărilor in cămin: .Căminul nu 
eate total pregătit pentru Inceperea anu-

Conducerea Universităţii a mai găsit 
anul acesta încă 30 de locuri de cazare, 
pentru studen~. la Grupul Şcolar Industrial 
C.F.R. Sunt promisiuni pentru alte 40 de 
locuri care vor fi primite de la Fundaţia 
Român<>-Germană din Vladimirescu. Dar 
acestea sunt doar promisiuni. Studenţii 
.cămlnişti" alternează intre dorinţa de a 
avea confort - asta insemnănd implicit o 
regie mai mare- sau cazare mai .ieftină. Din 
păcate, deocamdată nu le pot avea pe 
amăndouă ..• 

~..t~ SPONSORIZAt DE MAGAZINUL CONCURS DIG STAR 

Bl~ S'IAR. DEPE I-DOL 
REVOLUTIEI D. 24, LI PODGORII 

· · Răspund~ corecl la Intrebarea din ts/onuf 
concursului 'i puteţi Intra In posesia premiilor 
.BIG STAR". Scrisorile cu răspunsul corec1 le 
aşteptăm llit·l!dresa B-dul Revolutiei nr. 81, 
secţia Tineret-- ADEVĂRUL, sau la sediul 
magazinului .BIG STAR", Bd. Revoluţiei nr. 24, 
fa Podgoria. Aşteptăm scrisorile voastre In 
perioada 15-30 septembrie a.c,. 

MARE BAl lA 
"GHIBA BIRTA" 

Direcţ•a pentru Tineret şi Sport a judeţului Arad 
anunţa Concursul de f'rolecte ale organizaţiilor 
de tineret neguvemamefltale. din judetul Arad pen
tru trimestrul IV, care va avea loc in data de 1 
OCI?mbrie 1999, la sediul din stratle Lucian Blaga, 
nr. 20, orele 17.00. Depunerea cererilor de 
finanţare se va face pânA cel târziu In data de 
30 septembrie 1999. .. 

Informaţii suplimentare M.·fiOt' obtine le 
telefonul 281484. ' 

1 ...._;_ 

cadrul acestei rubrici vom 
prezenta astăzi o absolventă de 
liceu care eate o foarte bună 
dansetosre: dar ti place In 
egală măsură să prezinte şi 
mode. Este vorba de Claudia 
Laura Tlncanu, născută in 24 
februarie 1981, zodia Peşti. 

- Claudia, Bfa dupi cum 
cal doi peşti c~ reprezinti 
semnul tău din zodlac 
(respectiv doi delflnl triml'l 
de Neptun) au reuşit si-1 
salveze de furia mostrulul 
TYPHON, pe AFRODITA ti 
EROS, se pare că şi tu ettl 
atrasi de frumuseţe ti 
dragosta. 'Este adevArat? 

- Intr-adevăr sunt o fire 
romantică, care preţuieşte 
foarte mun arta, moda si dan' 
sul. lncă de la vârsta de' 13 ani 
am urmat cursuri de dans şi 
manechine la Palatul Copiilor, 
iar din anul 1998 am inceput să 
particip impreună cu fetele de 
la TOP MODEL Arad, la spe<>
tacolale organizate de echipa 
TOP 5 ADEVĂRUL - Tineret. 
Mi-a plAcut enorm atmOsfera de 
colegialitate şi prietenle din 

ADEVĂRUL - Pagtna9 

La promisiunUe statului 

FIRMElE ÎNCĂ (MAI) 
ANGAJEAZĂ ABSOL\1Nfl 

O daU! cu terminarea studiilor, 
o parte din tineri !şi caută de lucru. 
Nu to~. evident, deoarece pentru 
destui mărrica şi Uiticu (ajuta~ şi 
de ... ciorapii cu bani ai bunicii) incă 
le mai poartă de grijă. Şi nu oricum, 
el le cumpără un alt .celular- la 
cingatoare (că cel vechi, cumpărat 
odata cu .bac" -ul nu mal co
respunde), le mal oferă şi căţe o 
maşinuţă de să nu mai aibă nimeni 
ca odraslele lor, Iar de banii de 
buzunar, ca să-şi la săradi câte o 
Tngheţat'l (?1), ce să mai vorbim. 

Ceilalţi tineri 
Tnsă care nici 
măcar nu-şi pot 
Tnchipul buzu
narele şi opulenţa celor de pana 
mai ieri colegt ai lor, Tncearcă ~ 
găsească o slujbă. Coaja de pa;ne, 
costă, o haină cat de cat mal 
acătlirll cere investiţii şi ea şi o sti
dă de suc sau o bere, idem, cllt 
desp<a cheltulellle pe care, de uni 
singuri, părinlii nu mal pot să le 
plătească nu mai trebuie zis ninlc. 

Deoarece este actual prover
bul "tn ziua de azi nimeni nu te 
mal ajută cu nimic, darmite si,ţi 
mal dea ceva", tinerii mai spenl 
că, poate ,sllltur nu ve aplica In 
totalitate proverbul. 

Drept e că momentan, sllltul 
nu respectă In totalitate zicala insă 
cu bugetul ăsta de ~ austeri
tate, te ~ aştepta la orice. Vom 
tnll şi vom vedea. vorba orbului. 

Până cand statul nu se 
razgandeşte să vedem ce mal 
poate ... face. PAl, cam un singur 
lucru cert: să dea 70Yo din salariul 
unui târulr, pe o perioadă de un an, 
finnel car<H angajează, cu ollliga
tivllatee firmei de a-1 ~ in servidu 
pe absolvent cel JlUIIn Tncă doi ani 
după aceea. 

cadrul echipei, am fost In multe 
localită~ din judeţ, am căştiget 
Tn 1998 titlul de MISS ANA
CONDA Felnac Iar In acest an 
am devenH MISS CORLEONE. 
Am participat de asemenea la 
emlsiunea TV ARAD .FIŢI CU 
OCHII PE NOI". 

-In urma aperl~llor tale In 
spectacole fi la televiziune al 
fOst remarcati şi acum faci 
parte '' dintr.., altă trupii de 
dans ... 

' ca mal sunt instituţii care nu 
respectă prevederile Ordonante! 
3511997. se cunoaşte. Spre exein
plu, spitalele arădene care după oe 
un an au primij 70% din salariul 
rezldenţllor, i-au dat afară pe 
respectivii tineri. Agenţia 
Judeţeană do Ocupare fi 
Fonnare Profesională nu poate 
recupera de la spitale banii (aşa 
cum prevede legea) fiindcă 
Ministerul Muncii ~~ Protecţiei 
Sociale tmpreună cu Ministerul 
Sărultlitil vor emne un ordin - de 

· patru luni se 
a~teapta acel 
ordin (?!) - prin 
care să se Institu

Ie o excepţie de la regutăl 
La ora actuala insă - nu 

mişcă nimic Intr-un sens sau in 
altul, doar spitalele care, la fel, 
acum angajează alti absolvenţi, tot 
In baza Clfdonanţei 35/19971 !=ti 
comentarii ... 

Trecarid Tnsă de la ~ la 
cadrul general instituit de 
Ordonenţa, va putem anunţa că 
pentru toamna lui '99, 63 de firme 
anldene, şi-au anltat Intenţia de a 
angaja 1100 da absolven\1 al 
Ultimei promoţii. Muft. JlUIIn asta a 

~uşi pe lllngA aceste locuri 
de muncă suntem convinşi că 
finnete care vor participa mâine la 
.Bursa locurilor de muncă" oe se 
va desfăşura la Sala PolivalenUI, 
vor aduce noi oferte pentru absol
~- Aşadar, o nouâ oportunllate 
(printre puţinele) pentru cei oe de 
turand au ~de pe băncile ~ 

Iar eceastl .rara-evis" (pasăle 
rarA) nu trebuie scăpată din 
vederei 

"ICOI.fiE OPitEfl" 

- Da, este adevărat că 
sunt membrii şi a echipei .La 
Fiesta•, In cadrul căreia am 
dansat pe ştrandul Arad, la 
Disco VIVA şi em apArut la 
TVR 1 , la emisiunea .E şansa 
tel". Luna viitoare vom fi Invi
te~ şi la Antena 1 , unde sper 
să avem de asemenea suc
ces. 

- Te rog ati melllnl spui 
d.acA al o culoare preferată, 
•• ce cintlreţl ,1 actori Tţl 
.plac mai mult? 

- Imi place foarte mult 
combinaţia alb-negru şi de 
asemenea roşu. Dintre can
tăretil români li prefer pe 
Florin Mari,, conducătorul 
trupei La Fiesta, iar dintre cei 
străini imi plac Jullo si 
Enrlque tgleslas. lntrucăt imi 
place si sportul, am făcut gim
nastică şi judo. filmele pe care 
nu le pierd sunt cele cu Jean 
Clauda van Damme şi 
Arnold Schwartzenegger. 

- !ţi mulţumesc pentru 
Interviu şi 1ţ1 ursz mult suc
ce. la Antena 11 

MlltCEfl SORI" 
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. Nemu~umirile jucătorilor ~petrolişti" datorate intârzierii achitării 
salariilor s-au resimţit in t;.;: .·;eul de la Sibiu, unde .echipa mas· 
culină de baschet West Pet·orr Arad nu a avut o comportare 
prea bună ic disputa cu h"' Moldrom laşi. Starea tensionată din 
cadrul echipei nu mai poate fi ascunsă, chiar dacă conducerea 
dubului neagă existenţa un .... conflict jucători • club. 

La antrenamentul de ieri dimineaţă nu s-au prezentat doi din
tre jucătorii de bază ai ech•pei: Atilla VereŞ şi Zeliko Bubanja, 
care, se aude prin targ, ar avea inten~a să părăsească gruparea 
"petrolistă•. Cei doi s-au săturat de promisiunile neon o rate ale 
conducerii şi ca primă fonnă de protest, nu s-au prezentat la pro
gramul echipei. Tehnicianul Drag an Petricevici a aflat de situatia 
celor doi in urma u!)Or convorbiri telefonice, neavând cunoştintă 

, de decizia lor. ' 
1 Pe de altă parte. presedintele ch•bului, dl. Dinu Puf, ne-a 
1 declarat: .Mâine (n.a. - astăzi) toţi juciitorii ~i vor primi banii, 
i ·atât salariile cM ''ratele din contract" . 
, Dacă lucn.:rile vor sta aşa cum ne-a spus dl. Puf. cu sigurantă 

JUcătorii vor putea aborda mult mai linistiti si motivati apropoatul 
turneu de la Timişoara şi perfonnanţele' dOrite nu voi întârzia să 
apară. In caz contrar există riscul apariţiei unei degringolada in 
baschetul masculin arădean. 

'\ DfiHIEL SCIUDOH ~ 

SPORT 

T rao1ţtonala confennţa de presă de la 
F. C. UTA a fos: mult ma• animată ca de 
0b1cei, antrenorul Lorenzo Rubinacci fiind 
io rnare veJVă. La inceput, Mister ne-a 
informat că infrângerea de la Craiova 
face parte din primul război mcndial. din 
care toată lumea a avut de învăţat. Acum, 
la orizont se vede al doilea războ mondi
al, partida cu ASA Tg. Mureş. Tehnicianul 
italian este convins de dificultatea par
tidei, mai ales că oaspetii de sâmbătă ai 
UTA-er vin după doua infrângeri cu 
orgoliul rănit. . . 

Rubrnacci a solicitat publicului 
arădean să aibă răbdare si incredere in 
echipă, fiindcă jocul cu ASA este unul 
_extrem de greu, iar golul victoriei poate 
veni şi In ultimul minut. Referitor la sejurul 
antrenerului principal de săptămâna tre
cută. ;n Italia, acesta a fost unul fortat de 
împrejurări nefericite, datorită dec8sului 
bunicii sale. La intoarcere, i-a găsit pe 
jucători usor deconectati, lucru ce i-a 
costat scump la Craiova, unde UTA a 
pnmij un .pumn in faţă", care trebuie să o 

.<. 

trezeasca la realitate. "E foarte greu să 
trăie.ti cu gândul că ••ti pe primul loc 'i poate interveni automulţumil-ea" - a 
ma 1 punctat Rubinacci. 

Intrebat de .era Tisza", Mister nu prea 
a fost încântat de discuţia provocată in 
mod Intentionat si, probabil, tendentios: 
"La Mone3sa, iri pregătiri, nu am civut 
nici un jucător cu mentalitate profe
slonistll. Eu trebuie să construiesc o 
echipă, iar jucătorii Incep să inţeleagă 
czona» pe care le-o cer." 

Referitor la posibilele achizitii diri 
.mini-marcata", Rubinacci a Spus: 
,,Antrenorul tot timpul are pretenţii la 
conducere. Am inaintat o listll de jucă- . 
!ori pe posturi, dar totul depinde de cel 
care scoate banii din buzunare." Nici 
purtătorul de cuvânt al clubului, dl. Ioan 
Kocsis-Josan, nu a vrut să divulge nici un 
nume de posibil viitor utist. până la 
finalizarea discutiilor, considerând Că ar 
putea face un deserviciu ·echipei ma·-
nageriale. · 

DfiHIEL SCIUDOH 

DIVIZIAD• _; ___ , --
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DINAMO • 
BENFICA 

După prrmele trei etape din ·ultrmele 
patru grupe de calificare ale .Champions 
League", clasamentele se prezjntă astfel: 

Grupat: . 
1. Real Madrid 3 2 1 O 10-5 7 
2. F.C. Porto _. } .. ,2.; -JI", 1, .. 4-3 ~ 

! 

,-.. _ 

- ..,_ ', 

....... ~1 
·-#-·: 
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1 

., .-.:;c~.: " . , ..• ,...,,,1 

"ROWO", JUNIORI 3. Olymplakoa . f _:{' ,:t"~ 8-tl · ~ 
4. MoldeF.K. 3 O O 3 2·8 ....... --~ 

1

' concursunle la care particip. Ea 
îşi ,dorea mult să practic un 
sport, poate pentru că şi părinţii 

1 

mei au fost sportivi de perfor
mant.'!, dar nu credea că o să 
aleg ·kick-boxul. Oricum, mama 

1

: este foarte mândră de mine şi 
de rezultatele mele şi chiar dacă 

! nu este langa mine in sala de · 
concurs, ştiu că este cu mine tot 

; timpul. 
, - Cum arati o zi din viaţa . 
. Oanei? 

1 
- Şi:oatlli~·callaHII'twen-., 

meni, acasă ... Am nişte prl- . 
1 etene care sunt in echipa de 

1 

baschet şi mă duc adesea să le 
sustin. 

1 :_Cum e vtaţll cle"'"'--7• 
alături de antrenor ? · 

·· ,eJe ~;ec>J.e am··.· :-o -Toate bune şi frumoase. E 
pe Oana. camptoană naţională extraordinar să ştii că în onca 

Rezultatele etaPei a Xl-a 
CPL - Motorul Arad 22-2; Crişul Ch. Criş - Şoimii Lipova 0-6; Victoria Nădlac 

- Gloria Arad 0-4; Podgoria Ghioroc- Crişana Sebiş 9-3; Tricoul Roşu -
Semlecana Macea 61-2; Dacia Beliu - Gomera 4-2; Păulişana Pâuliş - Şoimii 
Pancota 1-3: F.C. lneu. Frontiera Curtici 0-0. Romvest a stat. 

Etapa viitoare (20 octombrie, 1999): 
Fo·C. Porto-Rear Madrid; .Molde F.K.
Oiympiakos Pireu 

Grupa 11 ' -. ~"!· 
1. Valencla 3 1 2 O 4-2 5 
2. B. Munchen · 3 1 2 O 4-3 5 
3. Glasgow 3 1 1. ,1 2·3 
4. P.S.V, .3 O 1 2 2-4 

. Etal)a viHoara (20 octombrie, 1 
Glasgow Rangers-P.S.V. Eindhoven; 
Valencra-Bayem Munchen 

GrupaG 
1. Bordeaux 3 2 1 ·t. . 5-3 7 
2. Sparta Praga 3 1 2 · O 5-1 5 

Sf.1~~~!~ Moscova3 1 1 1 5-4 4 
"' 11 . 3 o o 3 3-10 o 

vlltoanl" (20 octombrie, "1999): 
ll'siDelrtalk Moscova-Bordeaux; Willem 11 

Tilburg-Sparta Praga 
Grupa Il 

1. Hertha 3 1 2 Ci . 5-4 
2. A.C. Mllan . 3 1 2 O 3-2 · 
3. Chelsea 3 1-. 1 1 2-2 

. ----·,· "' 
Şi medaliată la campionatele 1 secundă ai pe cineva care te 
mondiale de kick-box. Cum 
avea timp ia dispo<itre. ne-a poate sprijini Şi ajuta. 
răspuns la câteva întrebări, cre- - Cum te mal simţi In 

4. Galatasaray 3 O 1 2 3-5 
Etapa viitoare (20 octombrie; 111!~1•·*"''"'. 

ring? 
dem noi interesante, referitoare _ Foarte bine, munumesc. E 

Hertha Berlln-A..C. ,MJJan; ''G~•L.ataa· ara'Y:,~,_,ifil_.<ll!!~ 
Chelsea; · · · . 

.la cariela ei de sportivă. o senza"e ciudată, caie mie imi 
- De ce al .ales acest • 

8p0rt7 place; să strângi din dinti si să 
_Totul a fost 0 lnUlmplare. mergi mal departe. Trebuie'să-~ 

. un prieten de familie cunostea domini creierul. Muşchri fac 
locul unde se desfăşoară antre- ceea ce comandă creierul. 
namente de arte marţiale ŞIITHI Victoria este aproape sigură in·· 
dus acolo. Mi-a plăcut şr am momentul in care ajungi să te 

rămas. De altfel, de mic copil ~e;Ândurl de viilor al? 
eram foarte rea şi mama doNa · - In luna decembrie -a aces-
să practic un sport pentru a-m• 'tul an va avea loc in Italia cam- .. 
nsipi acolo surplusul de energie. pionatul mondial de kick-box fUI · 
Aşa 1n~. eete starea mamal contact. Voi participa şi sper să 
tale In momentul In care ta ~n ° medalie. · ··:·· · · 
vede in ring? -Mult noroci 

- Mama nu vtne niciodată la fiUM BUTfiCI 
.} 

I$DIIJII 1.Z1mandCuz 
fiiUCfT-PODGOIUfl COVflsiiHJ . 2. Peclca 

lt-1 (Hi~ ·. ' · 3. Sânleani 
Au marcat: Văcaru- min:10, 79 şi 80; V. 4. Munar ~-

Avram - min. 76 ll'spectiv 1. Orban - min. 89. . 5. Salu MaN 
Arid!: Fildan - Kumarek. Moise, lrtmeSf. V. 8. Arklt 

Avram, Protase, ChinlSf. Varga. Văcaru, Balog, 7. Secuslglu 
Siloin. Au mai jucat: Cârstea. Rozinciuc. 8. Glogovăf 911 

Covlsânţ: Salant • Moisă, Fan;aş, Duma, 9. Ususău · 
Covaci, Nicola, 1. Ardelean, Drăgan, ROfian, 10. Horia 
Bibarţ, Orban. A mal jucat: Toma. . 11. Crucenf·'• 

Carton"'e ""il: 1. Ardelean- i'nlll. 44; Nlcola 12. FAntânele 
- mfn. 73; Roşian- min. 86 13. Covădnl 

Au arbitrat: Clprian Ardelean • Ştefan 
Conetantinescu - Ovidiu Cornan 

rRUttbl~- "lJPA~MoN"DÎitA" trii~~~D-~b ~.i~-01"..-< u&r-·v-met rih<U,;i>,k;,.;".~ •• ,~"~~-""''"'""'""~~:;\;""""~~~i ,: :;,,~ .·· 
Mâine, 1 octombne se va da startul In E, din care ma1 fac parte Australia, Irlanda lată şi componen1a _celorlalte trei 

cea de a patra edi~e a Cupei Mondiale de ~S.U.A. Programul echipei noastre a fost grupe: .... · .,,:. . . · ·~ - . . .·· 
rugby, competiţie ce va fi găzduită de deja stabilit, România urmând să întâi- · e Gmpa A':.Afflq8'de"SUd,'!fci6lia. 
către Ţara Galilor. La startul turneului final nească pe data de 3 octombrie, Auslnllla, ·· Spania. Uruguay. 
s-au aliniat nu mai puţin de douăzeci de pe 9 octombrie, SUA Şi pe 15 octombrie,· e Grupa B: Anglia,NouaZeelandă, 
echipe naţfl'lnal411npilrţlte ro clpci grupe ldaQda, Toate meciurile naţionalei noastre Italia, Tonga. .. . ..• 
de cilte patru. Spre bucuria noastră Intre vor fllransmise in direct pe postui TV • Grupa C: Franţa, Ftjl_,--.Ganada, 
cele douăzeci de echipe naţionale califi- România. De asemenea va fi transmis fi Namibi~. · . - ."" 
eate la turneul final se află şi echipa meciul de deschidere dintre Argentina şi Dorim ~ echipa noastrll să facil o. fi-
RomAniei. In urma tragerilor la sor\i. Ţara Galilor, componente ale grupei O din gură bună ft ... Hal România! . 
echipa noastră a fost propulsată rn· grupa care mai fac parte Japonia şi Samoa. · VfiU AVItfiM 

5 o 1 22-12 
.. 2 o 18-7 
41125-9 
.. o 2 . 18-8 

7 .. o 3 18-11 
7· 4 o .3 12-13 
7 3 1 3 17-21 
7 3 o .. 17·25 
8 2 1 3 8-15 
e 2 o 4 11-12 
7 1 2 .. 12-25 
8 1 1 .. 12-28 
710821-24 

lllVDI , . 

15 
14 
13 
12 
12 
12 
10 
9 
7 
8 
5 .. 

-3 

......... r~~~~:s:elean, lercoşan, ·aoicfuc, Olar. 
Au Lucian Ţăndără-Jean Ghennan. Palu. Lucea. Au mal jucat: Popa, 
Cartonate rotii: Baltă - min. 68, Anca • Mâneran, Brădean. 

min. 75_,•, ,.U" Sebl': Marchiş - Morariu, Neăniţ;"!Jon, 
Remtatele etaPei a Ulk . ,,., • Golomici, Cismaş, Lazăr, Toader, Muscă, Crişan. 

Nadilf' Şicula 3-3 (contestaţia a echipei Voica. Au mal jucat: Bud, Herio 
oaspete); Nădab- Carmel 1-2; ComiAuş- · Au aribltrat: F. Matei- R. Păboasru. 
Socodor 1-4; V. Berachiu: Orau11-0. F.C. ObservatorA.J.F.:AndreiMercea 
Berechiu a stat GEW GIWZA 

o est 
1. SocodOr 8 4 1 1 
2. Şicula 8 4 4 1· 
3.Nădab 8 4 1 1 
4. Cermel 7 4 O 3· 
S. V. Bereohlu · 8 3 1 2 

Remta1ele et.IPel a Ulii-a 
HAimegiu - Hăşmaş 3-3; Vârfurile - Chiskxfia 

.4-1; Bocslg- .u· Sebiş 1-0; Buteni- D. Sebif 2-2: 
Gurahonl- L. Teuzului 2-2. Dezna a slal ... 

1. Dezna 
2. Vârfurile 

a rt 
8 5 o 1 
7 .. 2 1 

16-7 ~JI 
21-10 14 

· Obeervator A.J.F: Florin Romanescu 
Rezultatele et.IPel a Ulf.a 

VICTOIUfl BEitECHKI· HIDIŞfiM . 
6. Drauţ 8 :~· 1 2 
7.Nadăf 1 2 2 .a 

38-9 
19-12 
18-12 
21-12 
18-8 
15-11 
20-37 
6-18 
1-40 

13 
13 
13 
12 
10 
10 
8 
1 
o 

3. Hăşm"' 
4.D.Seblf ~: t l 23-12 13 

19-19 13 
P. Pecica - Secusigiu 5-1; Sâflleanl • 

Glogovăţ' 99 6-2; Munar - Cruceni 6-1; Ar1<H -
Covăsânţ 4-1 ; Partida: Ususău - Horia a fost 
întreruptă rn·mlnutul 52, la" scorul de 1-0 In 
favoarea echipei gazde, deoarece mingea s-a 
spart şi nu s-a mai găsit alta pentru reluarea 
meciului!? 

·'" 

'· 

DIUKJT 1-0 (1-0) 
A marcat: M. Tulcan- mfn. 21 
V. Berechlu: Fusiam - Dreghlci, Druţău, P. 

Tulcan, Cati. Stamca, Topai, M. Tulcan, O. 
Ardelean, G. Jurcoi, Llngurar. Au mal jucat: 
Negruţ F. Jum:ri, Gligor. 

Dra1J1: Maghici - Petcuţ, Bobătean, Blaj, 
Cristea, Crozescu, Purice, Elaltă, Anca, Mălai, 

' n. 

8. Comlăut 8 O 1 5 
7. F.C. Berechlu 8 O O 8 

10101 
OUMPifl BOCSIG • OHIVERSI1'fi1'Efl 

SEBIŞ 1-0 (00) 
A marcat: Betean - mfn. 85 
Bocaig: T. Horvat, A. 

5. L Teuzillul 
8. Gurahonţ 
7. Butenl 
8. Hălmaglu · 
9. Bocslg 
10 •• U"Se~ 
11. Chlalndla 

1 3 1 ~ 
8 1 '1 2 
•. 2 2 2 
e 2 1 2 
., 2 o 4 
8 1 o 5 
• o o- • 

24-18 10 
12-10 8 
12-15· a 
12-12 7 
8-23 6 
9-20 3 
10-30 o 

•• ţir;+: 
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joi, 30 septembrie 1999 

~PASTORALA S.A. ARAD 
str. Tribunul Dobra nr. 4 

" . ORGANIZEAZĂ 
~.·~"Concurs~ selectie a administratorului in conformitate·cu OUG 49199, 
HG 364199, complecfate cu dispozipile referitoare la administratori din 
Legea 31190 republicată. 

Documentele necesare întocmirii .,_1 smt puse la diSpOZiţie candi-
da\ik>rincepând cu dala de 1.10.1999. 

Cererea de oferul Şi criteriile de selecţie soot afişate la sediul societăţii. 
01e<1e1e se depun la sediul socletă~. In plic inchis, până la 1.11.1999. 
Evaluarea ofertelor Şi organizarea inlelvU.O va avea loc in per1oeda 

2.11-16.11.1999. 
Rela~i la telefon 0571280.6241a d-na Andrei Ana ... : · ' •· 

(5224372) 

+ Doriti sii vi modernizati casa sau apartsmentull 
•DorHfmlife~~....,_.J ·:- .'._ 

ele atlltiJta .. ,- . • ' - " q· 

...._ .. UN I'Rifi· CE SFIDEAZA CONCURENTA 7 ' .... 
.·- 'lnZITATI DEPOZITUL SI MAGAZINELE 

.-.., 

fNSTAl IMPEX~ 
• 'll>vlsl ffflnfluri din cupru 0f$- 0 28 .. • levi muhlstrltt Pe-AI-Pe-HENCO si ~HXesorllle ale,.",. 

~--o(_ 
• Fltinguri zincltte 3 1 8,.-2", curbe sudura 3 14"- 2" 
+ Radi-re din otel· DUNAFeRR. pompe GRUNDI'OSZ 
+ TUburi iJt.olatoare pMttru tevi- THERMAFLEX 

-

...... 

• Roblnefl cu der4 112u - 2,.; col/ere teava cu dlblu 318" - 2 
~ • Spume de etans.are, Sllilton alb si tr~ 
~.'azi si cabine de dus . 

(658882) 

Str. DOROBANTILOR Nr.55 Tel. 211.292 
Str. EPISCOPIEI Nr.24 Tel. 270.091 
-----~----- ~ -~--------- ~- ------

CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR AAAO In cola
borare cu A.J.O.F.P. Arad, face inscrieri la unnătoarele 
cursuri: - . 

• CONTABU.JTATE (pmtra allsolveaţl de Heea)J 
COAFURĂ1 CROITORIE; OSPĂTARI·BARMANIJ 
IIUCĂTAIU; DACJ1LOGRAFIE; MECANICI - AUJ'O; ELEC-
1RICIENI· AUJ'O; 1\E\:EPfiONER DEVrZm\ (pentru ata
ltere auto specia'izate şi auto savioe) ··-· .... -·- ,_".--·~ . , ·---·_'·-"·-' 

•• CU'SU11le var avea durata de 4 luni 'ŞI se vilr~'lii' 

~ 
data de1 octombrie 1999, orele16,00. 

. 

·:!~ lnscrierile se fac la secretariatul Casei de Cultura a 
~ Sindicatelor, etajul 1, camera 39, zilnic intre orele 10,00-

18,00. 
........ Continuăm insaierie pentru a.-sul de RESTAURATORI 
...... ....,."· . (zidari, stucatori, pietrari, restauratori fatade si interioare) 

~~~· cursul fiind coon:lonat de către dl. arh. Milos Cristea, cu o 
.;~ ~..,.IA de 61tinl. ·· • 

· lnfoona~i suplimentare la telefon: 231307. 
La absolvirea cursurilrx se eliberează .atestate de califi

care" eliberate de Ministerul Muncii şi Prolec\iBi Sociale din 
Romana. . 

. (5224412) 

IUDIBI pentru sudură semiautomală (MAG - C02) de 
preferinţă autorizaţi, având cunoştinţe de desen tehnic. 
Garantăm un salariu atractiv direct proporţional cu .profesio

.. • _ natismul şi seriozitatea fiecăruia. 
Dacă ave~ in~iativă, sunte~ serios şi dornic de afirmare 

Intr-o firmă de confecţii metalice,. cunoscută şi cu tradi~e In 
branf1A. -vii aşteptăm la sediul firmei nOastre cu o cerere şi 
curriculum vitae la.adresa: str. Prof. Nicolae Oncu nr. 14-16 

(zona Confec~Q """'; 
(5224409) 

Condiţii: - cunoştinţe 
operare PC 
- disponibilitate la pro
gram prelungit 

- CO"DOCĂTORI 
fiOTO 

- categ. B, C, E 
- vârsta mii". 35 ani 
- experienţă în domeniu 
lnfonnaţii la tel: 270898 

sau 256245 

PUBUCITATE 

Angajează 
tineri aboolvenţi ai Facultăţii ETc • ..,. AC, pentru 

promovarea produselor firmei _ 
Cerinţe: 
- capacitate foarte bună de comunicare; 
- cunoaşterea limbii engleze; . 
- cunoasterea limbii gennane constituie un avantaj; 
-cunostinte Word, Excel, CoreiDRAW; 
- poseSor pennis conducere cat. B. 
Doritorii sunt rugaţi să depuna un CV la secretariatul finnei. 

(973976) 

cu sediul_ in municipiul Arad, 8-dul Revoluţiei, nr. 75 
Organizează in data de 21.10.1999, ora 11,00, licita~e 

publică pentru vânzarea terenului in suprafaţă de 77.500 mp., 
in vederea realizării unui centru logistic şi spaţii de depo
zitare. 

Caietul de sarcini şi instruc~unile pentru ofertan~ pot fi 
studiate la sediul Primăriei municipiului Arad. B-dul Revoluţiei, 
nr. 75, camera 15, incepănd cu data de'01.10.1999. 

La licitaye se pot inscrie persoane juridice romane. 
Caietele de documente se pot c\Jmpăra in perioada 

06.10-15.10.1999, până la ora 12, de la Primăria municipiului 
Arad- camera 15, perioadă in care se pot depune şi ofertele. 

PRIMAR, 
x'c'•!.. VALENTIN PAUL NEAMT 

- ..... -· - - - - - - - -l . . . • GtD. Gh. Magheru Bl.3298 (Mkalata) 1 
.JlXI/111$ Tei./Fax: 057/270111; 270100, Arad 1 
qr TehnicA de calcul _--1:... l 

- PC Garanţie 3 ani ~-~ 
- Imprimanta EPSON 1 

c:r c oplatoa.re 0 MINOLTA '-' 
r:r Sel~url tfl< 
7 Mobilier de--birOU'··~--· >•;"- ·-~- l 
r:r Maşini de numărat bancnote · 
r:rcentrale telefonice SOLOMON · · 1 

1 l.aptWa>loroa .-u.l<upoaBe.,....- or<duc<rede5%, 
la cnmt,.I.U. te depifeoc SI1IIUI de 10.000.000 kl. ----------• 

S.C. COSTE SHOES SRl· 

-ifli'Jltcm~w~!~Q!f'''JiJr!t 
'~- VINDE MULOACE FIXE . .., .. 

DEVENITE DISPONIBILE 
OTII.A)E SPĂLĂTORIE 

· • 3 ma,lni de spălat, capacltata 50 kglbuc 
· - 1 centrlfugă 

• 2 calandre pe aburi 
' · • 2 uscătoare rotatlve 

Informaţii la Hotel Astorla. 

orz preţuri 
~ut>vAintinnate. Seminţele sunt tratate Impotriva bolilor 

dătmă•torilklr. Dispunem de cele mal valoroase soiuri 
seminte ELITE si 1-1 pentru toate zonele de cultură. 

Plata se f~ce la ridi~rea seminţelor prin filă CEC, ordin 
de plată vizat de bancă, numerar şi cupoane ;~gricole. 
Sollcltanţil vor prezenta In xerocopie titlul de propri
etate, adeverinţă de punere tn posesie sau contract de 
arendă etc. 

Relaţii suplimentare la telefoanele: 057-289063; 
051-275156 

Program de livrare zilnic de luni pănă sAmbitli 
Intre orele 7,0D--15,00. - • '\. 

(5-) 

.. 
;· 
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oiJJiÎIÎ: îr l+ 
• TriiSIIVIDII Jura al", singurul cotidian regional 

din România angajează tinere şi tineri dinamici pentru 
activitatea de promovare a publicayei. 

e Se oferă salariu lunar de 3 milioane lei şi condi~i 
avantajoase 

e Caadldaţil trebuie să prezilte un C.V. şi să se 
adreseze pentru un interviu la sediul subredacyei; Arad, 
Bd. Revoluţiei nr. 74, tel. 270380 sau la 094855523. 

linie intre orele 10,00-15,00. 

NOV! NOV! 

Spălătorie 
şi 

curătătorie chimică 
1 

o 
D 
E 
R 
N 

:v'1c'1''·,,'?i!Pi!'f':"'""-' ·~''"""·'"''~' A 

in conformitate cu Hotărărea nr. 200 din 9.09.1999 a Consiliului 
Local al Muridpiui.O Arad, Universitatea .,Aurel Vlaicu" din Arad este 
institu~a abilitata să selecteze aptitudinile legate de procesul 
decizional, prerum şi aJl1001tinţele in domeniul rela~ilrx economice 
interna~ale şi să elibereze adeverinţele necesare candida~lor la 
concursul de sel~c~e a administratorului Regiei Autonome de 
Drurruri Municipale Arad, Companiei de Transport Public Arad, se 
ARTERM SA Arad, SC Gospodărie Comunala SA Arad, SC 
Salubritate SA Arad, se RECONS SA Arad şi SC TOP SA Arad. 

lnfonnaţii suplimentare se pot ob~ne la catedra de discipline 
economice, d-na Mioara Barbu, telefon 280679. 

.-.. · 

Primar 
VALENTIN PAUL NEAMT 

(974012) 

str. Sabin Drăgoi nr, 2-4, telefon 270853, 
· · ,~~'· · organizează CONCURS 

- in data de 14 octombrie 1999 ora 10, pentru ocuparea 
unnatoarelor posturi: 

• :& poeturl laglner eblmld la cadrul 
• +aratoralul de ape uzat:eJ 

· 1 poet laborant ia eadral J.aboaoatoralal de 
-potablle. 

Cererile de inscriere la concurs lnso~te de curriculum 
vitae se depun la data de 13 octombrla 1999 la Serviciul 
P.P.I.S. de unde se obţin şi infonna~i supUmentare. 

(1174013) 

SOCIETATEA COMERCIALĂ AGROINDUSTRIALA HORIA S. A. 
COMUNA VLADIMIRESCU JUDEŢUL AAAD 

. ORGAtiiZE!UI . . 

in conformitate cu OUG 49/1999 !7i HG 36411999 
La concurs poate participa orice persoana care lndepllnep condl\iile 

prevăzute de HG 36411999. 
Cererea da ofeffă şi critBriile de selecţie sunt .. te la sediul soci

etă~i. Documentele necesare Tntocmirii ofertei pot fi procurate de la 
Serviciul Personal al socletă~i. 

Ofertele se vor depune In plic Inchis la sediul aocleb!I!H. Serviciul 
Personal pana cel tarziu In dala de 28.10.1999. ' 

Locul de desfaşurare a concursului este sediul S.C. AGROINDUS
TRIAI.A HORIA SA. iar data de desfăs..-are este 29.10.1999 ora 10,00. 

Alte relaţii se pot obJne de la sedi;,; sociel!lYi. Serviciul Personal sau 
la- 057/532061. 

(5224405) 
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. ·' Dialog-Inedit plăteşti doar . 
. ,_~?>~~"$f~ ' • • .:':'<)';i<--'/'·w ' - ';>".. : •,•;... _-·J,;:f·': .. ::\"_ • -- .· -.. ' ',<<_- -<-_·' '-~':;_,, ··+ 

:JW;:$i:r.-j.~ntl pentru co.,vorbirUe irfretea, in timpul."""'"' \0fH-~· .. 
' .••. .41 ,,. • . ·- . ' . ' ' . . 

• . > i pentru toate convorbirile 'din weekend 

2900 ARAD ROMÂNIA 
"P..TAA. IANCU 

joi, 30 septembrie t 999 

,!·TEL: 057/211800,254686 
(: fAX: 057/211900_.25.47.U 

... .,.,. · •~ pmas lte(is at 19 STIL a.op NIC.:Ih·+t?:~r~~~i~ 

-- - ,_- .. -

~ prta Gl MOTOR ARAD·-·~ -

" Tel/Fax: 057/: 288009 

,, . S.C. MITIZOL S.A. PLDIEŞ'n"'"""'~""""';alzramla...tw;a"ad""..: 
· - .Ke!Rb~I!M~ pe Imi de bilunuri rmdi!i.alrw <Miudr~it. .... "..,Iim . 

pr.ll l,pilf W it.m, fa gro<imi do 1-6 11111. ptlllplf!uri af.rif. ~ ""'"'"" OI nilip llll crdozit mlarală; 
. .............. ~w•'MW"i=pralnt<Cillhut!ii O!ile~ oM.IJiGit.Mwri, .p · 1 · 

...W..n de- '·', 
Y..........,•J>idrgia!l.qt ,.,.."., m M1"*..,.,.aj.!impllolipftru~hmuid; .•.. .· 
fi!wirile lddmi.!Jo!.a&oan~ m aniailt ~ ~<hlo la loole "--t olt llllpiiÎI; · • . · 

· · Mcu#c!!ri l!itt!!l!.i!&94 M;t;uate ponlru hpirt la "'!: ,., 

M?fr'i?" Hrmo Si l'!moiaokl""are din wft niomii-SILAif. . . 

. = ·. . , .... pin llormaola,III"MATERIAL PIIDPUNGSAMT NORDRHEIN- WESJfA1EII", 
, • ........ ..... --1 ....,O..UIII in RD•iai> pria MLPAT • PROCEIIA. .. · • 

,,-, • _!ar CAlfDJEA -.s-...... ti pria ISG 9002. 

S.C. FLASH lH ITALIA S.R.L. X 
f$t) \ . - . .·. . . -:.,;-·"-'""' " - , 1\lo 

~- · Spălătorie chimică şi no~ală · '11.1 
· la standarde europene 

i%\%8>7~ '' 

~c. ROMANSTON IMPEX 
2900 Arad, str. Mar*11ll511:ftE t2:;. 

tel/fax: 057/289116 

· ~-:·'. VI oferi ea Dvrue dlllstae snla eGIDIDdi: 

• mammră, granit, travertin; 
• scule şi accesorii pentru prelucrarea rocilor IUituirale;l 
• adezivi pentru gresie, faianJă şi roci naturale · · - · 

• , -"', · · BOSCH 608 · - 68 uso• -... 
' ,. MOTOROLA d520 • 72 uso• ,,.,._''" 

NCKIA 9 USD* :. . - MOTOROLA d368,- 76 USD* -~ 5110 7 ,_;_.' 
. - . . . ALCATEL VIEW • 94 USD"' > 

PHILIPS SAVVY • 99 USD"' .;-::; 
fmpreună cu oferta CONNEX SIEMENS C25 ·112 USD"' ."., . 
caECTAREGRAM'A I'IMI.E2LU111NIOIIAIENHJIATUII' SONY CMD.C1 -142 USD* '~ 

. **Ofertă valabilă până la 16.10.1999 c·. SAMSUNG 2100 ·200 USD* 

. s.c. ARAL S.R.L. · · .. , - .. _ . > ~~)- .• 

P1aţ~ Spitalului 1 C Parter ~.. . ::~·~ · ~tLNEX · · _ X Tel: 0571255801 ;0921444485;0921275675 . ~ . . · ·" 

.. ·, -~ 

. . (_- . ' . ,, ... ~ ·- ·;-· 

·-.J:·., __ , .- .. ...-....:.-

••• -~-~-- • ' ,.,... •• < •• -·-c., · 

·,. __ -:_._--_.,_--

-;;· 

...... ·--·-
:~ 

.;'?· 
•.c._:""'-_' 
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~u sediul in .Ho.r;oac;•• 

-~............. .......... ,..~~~--~ - - ~-- .. ,..... waawuma uaww D-a-u-.. ............... , ... ... 
. J .. ,_ D»t DEPOZIT! 

OU\JI METALICE (U.I SLINDATE) DTablă zlnc;oată DOf-1 beton 
OP.C. OPI&c~ OP"'t.. OPAL CJBINALE (u91. ~ereatra - peste 20 
• tnodele) CJI'>c--clote şi larnbrlurl din brad O Parchet- t'ag 

.. t:JCAHLE TERACCTĂ (mecanice •• manuale) OCArArnldll ••motii 
· CJŢIGLĂ- T6rnAvenl CIPU!tcl· azboetonent CJBituon DCarton 

..,.t'altat OCarbid CJElactrozi 

CONSTRUI O CASA LA UN 

!~~ < 
L 

o.· Str. Sabin Drăgoi :z-4, 
solicită oferte de preţ pentru materiale '' piese 

rezultate, in urma dezmembrării de mijloace fixe 
casa te. 

Ofertele de preţ vor fi prezentate in data de 
04.10.1999, ora 9,00 la sediul RAAC Arad unde se 

ue~r<I5Lira negocierea preţurilor. 

'~1;;~;~~~;~ preţ vor fi prezentate verbal de către 
"" societăţilor specializate. 

de participare societăţile ciue au ca 
obiect "' activitate achiziţionarea de materiale 

_...,_lliJ.t.,ll refolosibile. 

(Q74013) 

.. "-·~."'~:.~ .. Telefon 094.565.727, 
~-

·~ 

----:-

ANIVERSĂRI ~~ VÂNZĂBI APART~IIEI'rE -
OCIMERA 11iiJi1 

Vand urgent garsonieră confort 
1. Micalaca. etaj 11, 8.000 OM. · 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(29209) 

Vând garsonierA, eonfort 1. 
zona ultracentrală sau schimb cu 
apartament 4·5 c&mere plus 
:diferenţă. Telefon 252906.' 
(29100) 

~t~~~~~~~~~~.· _v~nd garsoniera· confort····~ M1calaca. 8.000 OM negociabil: 
. Telefon 270856. (28613) 

Vând urgent garsonierĂ 

_._, 

-, __ }... . __ ... 

· Gradllte, etaj III, amenajată; 35 
mp. Telefon 237~. (28509) 

Vând apartament 1 cameră·, · 
zona 500, etaj IV, acoperiş fănl 
problemel bloc contorizat.-.. 
imbunătăţH. 9.3,00 OM negociabi. 
!elefon 268392; 266703. (2929Q) 

. \ ~-.. _., .. . --- -

·_ :'·. 

.vand garsoniera confort 1. Vand apartament 2 camere, ru 

::n~·e~~~~ ~~-:o u.ll,!,/HU!i~Wf~l :.n:prn:~~~c;.·:~~ 
OM negociabH. Telefon 272957. -·~~•••• 0011-=:::::J 520619, vizibil zilnic, orele 19-24. 
(29336) Vând urgent apartament 2 (3041366) 

Vând apartament 1 camarA, camere, preţ acceptabU, semlde- · . Vând apartament In casă 2. 
·VIalcu, îmbunătăţit; g,ooo OM .,,,comanda~ str. 6 vanători bl. V2, camere, s1r. 1anru Jianu rv. 7, ap. , 
negociabil. Telefon 241145. ·se. B,.ellll, ap. 14. Telefon 057- 9, 5.500 OM. (29522) 
(29374) 222530, 277337, (29516) · Vând apartament 2 camere, · 

Vând garsonieră, zonă centrală, Vând apartament 2 camer-e, confort 1, imbunătă~t. str. Banu 
. s1r. Bu~teni, multiple îmbunătăţiri, decomandat, mobilat, Vlaicu. Mănlcine, bloc 2. Telefon 235017. 

(ne)mobllata. Telefon 230324, . "Jeletbn 234633. (29344) .,,. ~40) · · 
dupa ora 13. (29364) _ ... · ";\( Vand apartament lh caSi. uftrii: vand apartament 2 camere. 

Vând garsonieră confort 1. str. central, excelent pentru sedii firmă, contorizat, camanl, boxă + garaj, 
Postului, imbunătăţlrl, gresie, cabinete medicale, avocaturA; Calea Romanilor. Telefon 211808. 
faianţă, parche~ lambriuri, balcon 36.000 OM negociabil. Telefon (29527) 
Inchis, preţ negociabil. Ţelefon 057 • 230667, orele 8-18. (29060)' Vând apartament 2 camere. 
237410, 246351. (29425) vand apartament 2 camere, decomanda~ confort 1, parter inalt. 

Vând apartament 1 camera, central. Telefon 232569, orele 8- telefon, cablu TV, canalizare sapa-
zona Vlaicu, bl. 21. avans + 16. (29256) rata. Telefon 266975. (29521) 
ratalluna 250 OM. Teletln 285955. Vind apartament 2 camere, vand apartament 2 camere, 
(28597) tăngă Orizont, zona 700; 11.800 · Gnldişte, et. IV/W, 9.800 OM sau 
. Vând garsonieră, confort 1, OM. Telefon 267707. (29276) mobilat (mobilă la comandă), 

. Mlcalaca, imbunatăţiri, etaj inlariăr, Vând apartament 2 caniere, s1r. 12.500 OM. Telefon 237048 .. 
8.000 .OM. Telefon 270856 •. T. Vladimirescu, nr. 33, bloc 44, (29376) 
(29565) · Arad. Telefon Qg2.211.3S6. Ocaziel Vând apartament~ 

., Vand (schinb) garsonlenl, con- (29278) camere, 300, 19.500 OM. Telebl 
fort 1, Mică Iaca, preţ negociabil. Vand apartament 2 camere,. 270872. (29283) 
Telelon251183.(29592) . bloc 526, pret negociabil, 11.500 Vând apartament 2.camere, 

Vând Utgent şi ieftin, garsonlenl, OM, Telefon :266054 pană.la ora Mioriţa, parter inalt, 14.500 D.M. 
parter, Mioriţa. Telefon 536221. 19 sau 057 • 092.426.569. (29336) . .Telefon 270856. (29565) . 
266067. (29621) V ;ind apartament 2 camero, Vând apartament 2 camere, 

Vand gerspnlenl, zona Mioriţei. mobilat, amenajat stil occlden- parter, zona Podgoria. Telefon 
Telefon 2r9195 şi 514296. ta~ sir. Miron Costin, bloc 1, eiaj 230875. (29611)-
(29654) 3, pral 43.o00 OM negociabil. · Vând (schimb) apartament 2' 
. Vând apartament 1 camera, Telefon 094.122.434; 22)729. ., cametB, Calea Romanlor. Telefon 
mobilat. dotări, bl. X.38, el li, con- (28965) 211917. (29610) . . 

.. tori~at. 12.000 DM. negociabil. Ocazie! 11.500 OM, apart3ment Vand. urgent apartament 2 
Telefon 266520. seara. (29660) · ·· 2 camere, confort 'f. imbonătatit, camere, confort 1, parter, AradiJI. 

-._Vand (sau lnchiriez pe tennen. Alfa. Telefon 210555, 21025'5. Nou, preţ negociabil. Telefon 
.lung) garsonieră .. confort sporit, (29410) · · 094.147.985. (29634) · 
mobilată, tot confortul. Telefon. Vâl)d apartament ru 2 camere. Vand apartament 2 camere,. sti 
266650. (29663) decomandat. Telefon 237988.' occ1~ental, parter, mobilat, P1aţa 

Vand garsonieri, oon1or1 1. str: (29396) Gam, preţ 30.000 OM .. Telefon. 
· .Sirnfonlei nr. 241, ap. 34. el. 11. Vând 2 camet8; .. ottrllcentral; 092.459.403. (29615) . ·. . . 
lnformaţH't81efon 092.826.185. str. Cloşca nr. 1. ap: 5, ciele 46:> Vând apartament 2•eame<(l;.· 
(29684) 18. (29429) :. · · . bloc 303/1, se. B. Telefon 260!i95, 

· · după ora 18. (29760) " 

-· . ··-. . -- -'"' . - .-.----·· ' .. '• 
'. _,. . _ ... 

i·' 
. ... ... . ' :::_ :::.-. : . ..... 

.. 

Doriţi să cumpăraţi la un· preţ 
promoţional, un apartament con
fort 1, 83 mp, 2 camere, parchet. 
faianţă, lambriuri, ru uşi şi ferestre 
noi, camanl de alimente, dmara, 2 
balcoane inchisa, acoperif fănl 
probleme, el. N, Confecţii. Nimic 
mai simplu, sunati la 252009 sau 
094.764.556. (20073) 

VÂIIZĂRI APAR'rAIIEOE .. 
tREI CAMERE ~~ii~· 

Vand apartament 3 camere, str. 
6 Vlnătorl. Telefon 259685. 
(26954) 

Vând apartament 3 camera, 
, Mlcălaca, zona 200, etaj 414, tot 
confortul, mobila de bucatarie, 
28.000 OM. Telefon 235784; 
092.308.400. (29209) 

Vând apartament 3 camere, 
.Banu Miinlcine. Telefon 233420; . 
221100; 094.563.389. (29323) 

Vând (schimb) apartament 
camere, zona V Micălaca, 
lmbunătăţit + garaj. Telefon 
279312; 094.616.315. (29730) 

vand apartament 3 camere, 
decomandat, Stomatologie, 
15.000 OM. Telefon 241800 . 
(26423). 

Vând apartament 3 camere, 
djlcomandat, Mlcălaca, bloc 508, 
16.000 OM. Telefon 057 • 210066; 
092.708.028. (29032) 

Vand apartament 3 camera. el 
N.~.~andal~tă~ 
·15.000 .DM. Telefon 257946, 
235524. (29405) . 

Vand apartament 3 """"""· el 
. t, decomandat, Mlcălaca. Telefon 

' ' 

• 

. ,._. 

... 

262575. (29427) . . • ' 
Vând apartament 3 camera, 

decomandat. coofort 1. etaj X. 2DIJ8 
gării. Telefon 235676, orele 17·21. 
{28917) 

. . (Colltlnuare 1n peg;n. f.f} .. 

. ' 
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,(Umraredlnpaglna 13) Casa de vânzare localitatea 
~-----..:...____;___:_ __ ~ • Zimandul Nou, nr. 319. Telefon VÂNZĂRI SPATIIriJ 

Vând Mazda 323, an 1982, in 
stare perfectă de functionare. 
Informaţii telefon 461141. intre 
orele 20-22. (29216) 

1. 

3 camere. d&oornarldate. 90 mp. 
Telefon 210255,210555. (29410) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu, multiple'imbunătătiri, 87 
mp, 22.000 DM. Telefon 094 168 
044. (29345) 

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

Vând urgent apartament 3 
camere. imbunătătlri, et. /, Alfa. 
Telefon 281331', 094 178 
584.(29400) 

Vând apartament 3 camere, cu 
garaj. zona Micălaca. Telefon 094 
645 465. (29428) 

Vând ap_artament 3 camere,· 
decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 1 
bucătărie, Piaţa Mioriţa, preţ avan
tajos. Telefon 263344. (29524) 

. Vând apartament (cartier Alfa), 
etaj III. 3 camere. 2 băi. 2 bal· 
coana inchise, parchetat, faiantat, 
tapetat, telefon, satelit + ga(aj 
autoriza!, mobilă bucătărie 10 cor
puri. Informaţii telefon 461145, 
Intre orele 2()-22. (29216) 

Vând apartament 3 camere, el 
V, VIa ieu, scară curat intretinutA. 
Telefon 249387. (29029) ' 

Vând urgent apartament 3 
camere, posibil vad comercial. 
Telefon 248485. (29294) 

Vând urgent apartament 3 
camere. garaj, zona 300. Telefon 
259182. (29487) 

Vând apartament 3 camere, 
central, 20.500 DM. Telefon 
253326. (29283) 

Vând apartament confort 1, 
decomandat, 100 mp, Vlaicu, 
Stomatolgie. 15.000 DM. Telefon 
272508. (29588) 

Vând urgent apartament 3 
camere. Alfa, parchet. faiantă, gn>
sie, et. 11. 13.800 DM. Telefon 
270858. (29565) 

apartament 4 camere, 
parter, Piaţa Agroalimentară 
Vlaicu, confort 1 îmbunătăţit. 
Telefon. 272723 sau 289281. 
(25851) 

Vând apartament central, 220 
mp, necompartlmentat, moche
tat Integral + gresl&-falanţă, preţ 
58.000 OM negociabil; sau vari
ante. Telefon 094.604.066. 
{27649) 

Vând apartament 4 camere, 
decomandate, gresiate si faian
ţate. parchetate, zona 3oo. pe. 
malul Mureşului + garaj autorizat. 
Telefon 259891. (29642) 

VÂNZĂRI CASE III 
Vând casă, constructie nouă, 

finisată, Micălaca. suprafaţa 800 
mp, tot confortul. 150.000 DM. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(29209) ' 

217178, dupa ora 16. (29337) 
Vând casă cu gnlidină, apă, 

gaz, Sântana, zona gării. Telefon 
057-462819. (3041357) 

Vând casă 4 camere, 
bucc'itărie, baie, încălzire centrală 
ţJroprie, curte, grădină. Telefon 
250997. (29339i 

Vând casă cu etaj, str. 
Cometei nr. 12, Grădişte, 33.000 
OM. (29388) 

Vând · caSă 3 c,amere. 
Micălaca, preţ negociabil. Telefon 
261375. (29371) 

Vând casă central (parte-r: 
restaurant, alimentara; etaj: 3 
camere, dependinţe). Telefon 
234862. (29390) -

Vând casa in comuna 
Şofron~a nr. 471. lnfonnaţii tele
fon 276089. (29512) 

Vând casă gaz, grădină, zona 
UTA. curte comună. Telefon 
249206; 092.294.842. (28497) 

Vând casă mare, demisol, 
parter+ mansardă, telefon, încăl
zire centrală, apă curentă, in 
Sâmbăteni. Telefon 216293; 
094.600.296. 129223). 

Vând casă 4 camere, 
bucătărie, baie, grădină, incalzire 
centrală pe gaz, Str. Arhitect M. 
Tabacovici nr. 35, Aradul Nou. 
Telefon 092 640 821. 473012. 
(28400) 

Vând casă c8ntru Lipova, in 
curte sau schimb cu garsonieră 
confort 1, In Arad. Telefon 
245738. (304037 4) 

Vând casă mare, 3 camere, 
dependinţe, grădinA, zona Aradul 
Nou, preţ 28.000 OM negociabR. 
Telefon 057-278908. (28918) 

Vând urgent 'i convenabil, 
casă mare, comuna Livada. 
Telefon 412204. (29273) 

Vând casă mare, cu loc spa~u 
comercial, Calea Timisorii, nr. 
114. Telefon286831.(29311) 

Vând casă, localitatea Măsea, 
comuna Şiria. Telefon 289496, · 
orele 18-20. (29331) 

Vând casă 4 camere, incălzire 
centrală pe gaz, canalizare, zona 
Grădişte. Telefon 238613. 
(28055) 

Vând gheretă M1călaca. Piaţa 
Soarelui. Telefon 092.828.102; 
092.834.893. (29215) 
Vănd hală industrială situată In 

abatorul vechi, suprafata 252 mp. 
Telefon 094.696.659; o94.no.834. 
(29318) 

Vând spa~u comercial, central. 
Telefon 259715. 280753. (29573) 

C':fl' !ill !Wi!t/:!1~1 
Vând intravilan pentru con

structie, str. Cincinal PavelesaJ nr. 
1 şi s'tr. Diaconu Coresi nr. 2, poSt. 
bilităţi gaz. apă. Telefon ~86333. 
(29552) . 

Vând 3 ha pământ in Asociatia 
Galsa. Telefon 274825. (29548) · 

v'ând teren pentru construcţii, 
central, intrare Pincota. Telefon 
486226. (29348) 

Vând loc de casă in Aradul Nou, 
str. Bagdazar nr. 9. suprafaţă 1440 
mp, toate utilităţile, la stradă. 
Informatii telefon 289533. (29669) 

Vând' urgent şi ieftin, loc de casă 
cu grădină (1.000 mp), localitatea 
Pecica (Revine} nr. 607. lnforma~i 
telefon 279283. (29672) 

.\ Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrar~. ime_~iată. 
Telefon 094.391.896. t28838l 

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

Vând avantajos anvelopa auto, 
folosite, in stare foarte bună. 
Telefon 563027; 259339, 262616. 
(5224858) 

vand urgent Dacia 1410 TX. an 
fabricaţie 1995, preţ 3.900 OM, 
negociabil. Telefon 057-241497: 
(29074) . . 

Vând Oltcit 1969, CIV. Telefon 
262834,266010. (29103) 

Vând Opal Vectra 1.4S. 1990, 
8.800 OM. Telefon 265069. 

Vând autoturism \NI Golf inma
triculat, benzină, 2 usi, stare bună. 
Telefon 057- 278908. (28918) 

Vând Opel Astra TD intercoler, 
an fabricaţie 1994, vişiniu, Cornbi, 
km 131.000, inmatriculat pe per
soană fizică; pret 11.900 DM. 
Telefon 094.918.246. (29325) 

Vând tractor U 650, 1994: ARC 
243 motor Braşov. Tel~fon 
421072. (29326; 327) 

Vând Opel Vectra, an 1991. 
Euro 11. Informatii telefon 27967 4. 
(29113) • 
· Vând motociletă utilitara. 
Telefon 094.552.104. (29191) 

Vând Dacia 131 O, din 1992, preţ 
2.700 DM si talon Dacia 1300 din 
1982, prei 350 OM, localitatea 
Apateu, teiefon 180 A; după .ora 
19. (28811) 

Vând Oltcit. stare excepţională, 
27.000 km, 1700 DM. negociabil. 
Telefon 234888. (29544) 

Vând Dacia 1310, stare 
exceptionala, recarosată 1995, 
2.6oo' OM. Telefon 512329; 
094.840.251. (29546) 

Vând Dacia papuc, an 1998, 
5.000 DM. Telefon 28611!_0. 
(29576) 

Vând autobenă IVECO 3,5 
tone. Telefon 259715, 255522, 

. 280753 .. (29573) 
., .. Vănd autobenâ frlgorifică MAN 
3 tone. Telefon 259715, 280763. 
(29573) 

Vând Ford Escort 1,8 Diesel, 
Euro 11. aii 1992, preţ 7.600 DM, 
neînmatriculat. Telefon 
094.592.275; 270688. (29590) 
Vănd Opel Vectra 1 ,Si, nerulat 

tn România, cu Euro 11, an fabri
ca~• 1991, cu multe extrase. preţ 
5.700 DM. Telefon 094.270.217. 

. (29600) 
Urgent şi ieftin, vând Opal 

Vectra 1 ,6i fabricaţie 1991, cu 
catalizator, Euro 11, nerulat in 
România, cu extrase, 5.600 DM, 
puţin negociabil. Telefon 
094.270.217.(29600) 

Vând Dacia 131 an 1986, 
2.000 DM, ne!goc:iat1ili .. Telefon 
258616. 

· vand--east pe P••• ~-.t -diei,·s&irelilunA, 
pală, la lratoş. nr. 83. Telefon pret convenabil. Telefon negociabil. '~'••1•'·" 
092.691.339. (28073). . (29:236) (29634) 

Vând casă cu etaJ m Grăd1şte. Vând combine de recoltat Vând Renault 19, an 1989 şi 
Telefon 220182. (29490) porumb stiute~ pe 1 sau 2 rânduri. Opal Astra, an 1994, preţuri nega-

Vând casă, central, _lneu, str "_,Telelon 094.933.597. (29258) ciable. Telefon 581727: 562.569. 
A. Iancu nr. 15. Telefori 4662211i'o.,. · vand Mercedes 250 Diesel. an (3040990) 
Pincota. (29346) . . fabricaţie 1992. septembrie, înma- . Va..J tradllr John Deere 75 CP, 

Vând casă. grAd•nă, pom• truc- triculat persoană fizică. Telefon' · localitate~ lermata nr. 85. Telefon 
Hferi, vie, localitatea l'rumuşeni 094.616.315. (29730) 092.264.538. (3042339) 
nr. 565. Telefon 119, dupA ore Vând mlcrobuz transport marfă Vănd Mercedes 406 D. 
20. (29373) VW L T 28 an fabricatie 1992 camionetă 2 tone, carosată, 5.800 

Vând casă, Aradul Nou: 5 lnmatriculal Telefon 094.616.315: DM, negociabil. Telefon 511:)44. 
camere. baie, garaj, pivn~ă. gră- (29730) (3042338) 
dină mare, gaz, cablu sau schimb Vând Dacia 1310, lovită, motor Vând Dacia 1300, an 1960, CIV, 
cu apartament 2 camere. Telefon stare perfectă + talon. Telefon stare perfectă. Telefon 273059. 
41.1127. 286348. (29114) 255181. (29764) (29675) 

Vând urgent casă 3 camere, Vând Dacia 1300, pret 1.500 
30.000 DM, negociabil. Telefon DM.Telefon253572;094.s44.832. 17:J:ţr1!1~,1jljl'l .,,. 1 
2533~6.(29283). . . (29264) . -11101 10 • 1..... -

Vând foarte 1ef!ln, cele ma1 Vând piese Audi VW noi ŞI Vindem LĂZI FRJGORIFICE, 
bune, vile, case, apartamente. • dezmembrate. Telefon CONGELATOARE, VITRINE, 
Telefon 551771,272508. (29!i88) 0036302222707; 003812223540; C.OMPRESOARE 5.000 W, 

Vând urgent casă la şosea, vorbesc maghiara. (29274) CAMERE FRIG, DULAPURI 
.localitatea Vladimirescu str. Vând tractor U 650, stare bt.mă, FRIG, inox, garanţie un an. 
·Progresului nr. 44. (29587) lnmatriculat cu CIV, preţ negocia- Telefon 281384, orele 8·18. 

Vând in Covâslnţ,. nr. 177, 2 bil. lnfonna\ii c:omuna Semlac, nt... (26815) . 
corp un .casă cu ba1e + garaj, 463,mmlila Mif.etec. (29296) .' · Vând telel<lzoere color cu 
grădină irigatA. 120.milloene lei, ' · garanţie, 700.000-1.800.000 lei. 
negociabil. Informatii telefon Vând urgent Ford Sierra. inma- Telefon 211028. (29270) . 
094.121.983. (29580) ' triculat persoană fizică. 2000 cmc, Vând TV color tip Sport, diago-

Vând casă, 1446 mp, Gai. injecţie, an fabricaţie 1989. stare nala 37 cm cu Jelecoamnfă. 
lnfonna~i str. Alexandru cel Bun excepţională. preţ 6.900 DM, Telefon211491. (29709) 

. nr. 2. (29643) l Telefon 092.529.611. Vând: MAŞINĂ SPĂLAT 
Vând casA cu grădină şi Vând ieftin Dacia 1310, 1991, AUTOMATĂ, 100 OM; TV 

t/~ 
V 

Joi, 

Vând INSTALAŢII 
SATELIT ,1 BOXE 50 W. 
Telefon: Arad 237471; lneu 
511485. (28no) · 

- Vând congelator, ladă frig. com-
bină frig, vitrină frig, maşină spălat 
automată, robot telefon; garantie 1 
an. Telefon 220926. (29262) · 

Vând CÂNTARE ELECTRONI
CE ŞI CASE MARCAT FISCALE 
pentru comerţ, servicii, restau
rant, benzinărie. Telefon 272727. 
(29353) • 

Vând frigider Artic 240 li!ri, preţ 
1.500.000 lei. Telefon 231159. 
(29551) 
~ănd TV color, Philips şi 

Grundig, modele noi. Telefon 
264004. (29602) -.. 

Vând monitor color SVGA l7" 
digital, aproape nou, stare 
exceptională, 380 OM, negOciabil. 
Teleron 271652. (29696) 

Vând telefon mobil Motof61a- ,
Fiare cu incărcător de casă, de 
maşină, cu husă ~i 2 acumula
loara. Telefon 280802. (29571) 

Vând circular trifazic cu motor 
5,5 KW, 1440 rotaţiVmin. Relaţii 
telefon 520198 sau 094.200115. 
(3041370) 

Vând urgent PC 486, preţ avan
tajos. Telefon 094.555.251. 
(29691) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând termotecă gaz, instant 
baie, bucătărie, calorifere. ofer un 
an garanţie. ~elefon 092.969.017. 
(29570) . '· . 

Vând PLASĂ GARD zlncată, . 
orice dimensiuni, PLASĂ RABI
TZ şi CUIE CONSTRUCŢII, str. 

. Vrabiei nr. 4. Telefon-289997, 
. 1094.558.552. (27190) 
· Vând en gros, HAINE, second 

hand, Germania, peste 20 sOrti
mente, preţuri minime, calitate. 
Telefon 289456, 092.239.242. 
(29230) 

Vând SARE la saci şi bulgări, 
cantităţi mari. Tehoton 059-
144334. (26321) . 

Vând BCA 605.000 lei/mc; 
CIMENT; VAR; FIER BETON. T• 

. lefon 094.524.456; 054.211807. 
Sunati. fi nu veţi regreta! (f, 
9739931 

Vând maşini de cusut industri
ale, triplokuri, ~ •. thtit. plate, 
Pfaff. Necchi. Adier. Union Special. 
Telefon 092.703.126. (29173) 

Vând EUROBOLŢARI TER
MOIZOLANŢI cu garanţie; 
300x250x200; 3.600 lei/bucata; 1 
mc • 240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750. (29115) 

Vând LEMNE FOC, tăiate, 
esenţă tare, orice cantitate. 
Telefon 278488. (29238) 

Vând dulapurt combinate cu Vi
. trine, noi, stejar, eX(X>rt, deosebite, 
pentru bucătălii. sufragerii. Telefon 
259538; 210083. (29297) 

Vând grâu, 3800 kg, pret 1400 
leilkg. negoc;abil. Telefon 2S1406. 
(29553) 

Vând zdrobitor de struguri 
mărime mijlocie. Telefo~ · 
094.128.717. (29558) 

De vânzare iapă sură semimu
rană, de opt ani şi o viţea de şapte 
ani. Informaţii Zimand-Cuz nr. 8. 
Telefon 217231. (29519) 

Vând cuptor microunde, 
electric 15 litri, birouri şi 
restaurant. Telefon 211874. 
(29361) 

Vând garaj autoriza!, Podgolia; 
2.000 DM. Telefon 221679. 
094.840.314. (29430) 

Vând Dacia camionetă, stare 
excepţională şi mese 
restaurant, preţ 50.000, ocuuu ••• 4 ..,-. 
Telefon 514392. (29567) 

Vllnd calorifem fontă, stare . 
foarte bună şi init •. :.:~ţie pe gaz. 
Telefon 282784. (28613) 
· · Vând orgă Yamaha PSR 
nouă, J5 octava, clape norm;ale. 

memoriee .. ~,;:;;!~! 
Vând a 

150 DM, bucata. 
(29585) 
Vănd~~tip 

25 CP, cu barcă. ""''"'''" 
057/469600. orele 15-17.,-----, 

Vând tocătoare de -···· •.• -·---· 1 
rânduri. Telefon 265180. 

Vând vacă cu viţel în, i 
Chisindia telefon 193, familia 
Lupaş. (29575) 

Vând televizoare, biciclete, com
bine muzicale, masini cusut elec
trice, maşini spălat Sutomate, aspi
ratoare. Telefon 279582. (28761) 

Vând SRL. B-dul . 
102; ap. 4c. (29628) 

Vând una vacă su~~ljloiill'!illfl!---f 
cu lapte. Informatii · 
Zărandului nr. 26. Telefon 482339. 
(3041914) 

Vând litografie, stare exCI!Ientil. 
an 1984. Telefon 252009 sau 
094.784.558. (29673) 

Vând teren pentru cabană, ~ 
GhiOrOC, maşină'I8HlJIIilik1 tniWer-

sobe . cazan 

PRODAGRO CETATE vinde Cumpăr porci 11.""'" ., .... ,. 
PUl mari, vii, de carne (cea 1,5 Telefon 092.251.576. 
kg),la ferma din Ş!RIA, sâmbătă Cumpărăm 

02.10.1999 orar 8-17Ji93~ Metalimpe•>x~. ,:t~~;:~~ 
Vând cazan ţuică, nou, 170 It. _:_...,_Vagoane; 8; 

complet. Telefon 094 698-849:>? 092.308.389 
(29389) · Cumpărăm orz, grâu 

· · Vand aragaz. Telefon 248148, oiZOiacă, porumb, recolta 
· '6upA ora 20. (29414) plata la ridicare. Telefon ~~--lii... 

Vând tractor U650, TIH 445, 163885; 094.789.0J!;!J84. 
asistentă tehnică TV. remorcă 5 to, (f, 0973956) 
RC 3,6, banc centicubat pompe 
injecţie, convertizor sudură, şlaif 
tămplărie. Telefon 258296, 092 
315 686. (29523) 

Vând betonieră fără motor. 

CERERI ŞI OFERTil 
, DE SERVICII . 

anexe, in Curtici. Informaţii la localitatea Pilu, nr. 138. Telefon COLOR, 80 DM; LADĂ 
meni, casă in Zăbrani, tip occi- telefon nr. 465248. (3039732) 147/A, dupA ora 19. (29263) FR!GORIFICĂ; ofer garanţie •• , 
dental. Telefon 219331 sau Vând casă 3 camere + . Vând autolurism Ford Sierre şi Telefon262616,259339.(27222)· 

Informatii telefon 263365. (29259) 
Vând' tenmotekll Ocean- Berete 

sigilat, 24 kw, 1.200 OM; convertor. 
2,5 kw, 250 OM. Telefon 259854. 092.823.772. (29088) sufragerie. bale, bucătărie (gresie Daewoo Damas, lnmatriculate sau Vând TV en gros, an detall, 

Vând urgent casă, toate + faianţă), grădină, str. Maculul variante. Telefon 092 273 748. funcţlonablle, garanţie, multe 
conditiile. Sinicolaul Mic. Telefon nr. 16• Aradul Nou. Telefon (29403) modele, preţuri minime. Telefon 
288772. (29151 ) 287395. (29647) Vând Renault 21 Nevada, de 2 289458,092.239.242. (29230) 

Vând casă cu 3 camere. lratoş· Vând casA mare in localitatea luni in ~ră. inscris persoană fizică, Vând TV color, 80o.ooo lei; 
nr. 370. Telefon 249506. (29159) Covăsănţ. la şosea, ocupabiiA injecţie benzină, 8.300 DM. combină frigorilică, 1.2oo.ooo lei; 

Vând casă mare Cuvin nr. 312. Imediat. Telefon 266650. (29663) Telefon 094 696 849. (29389) . congelator, maşină spălat auto-
magazii 120 mp. pivniţă cu boltă Vând casă in Chişineu Criş cu De vânzare piese de schimb şi mată. Telefon 285010. (2853S) 
200 .b.1.... . . lncălzire centrală, gaz. 2 băi, subansamble de Dacia 500 Vând avanta1·05 TV color, mp, cu pos1 11to~ pnvatizare, 
depozit vinuri, suprafat,ă totală anexe, trifazlc, etc. 55.000 OM. (Lăstun) din dezmembrare. Vicleouri, receptoare satelit, mia'o-

Relaţii telefon 520198. sau· Informatii telefon 057-468483, Intre vele. Telefon 259339·, 563027, 2.750 mp, acces din 2 străzi. · (294 ) 
Telefon 461205. (29197) · 094.200115. (3041370) orele 19-21. 12 262616. (5224858) 

Vând casA cu grădină 720 mp, Vănd lveco Turbo Daily, 19 Vând avantajos ma~ini de 
Te~~~ 2C:;:..:.(~;2~~lc casA. Grădişte. Telefon 224322. locuri, an 1992, preţ negociabil. spălat automate Philips, Bosch, 

Vând casă li\ Părneava, cu· (29680) Telefon 094 605 192, 258318. ·combine, lăzi frigorifice, congela-
grădină. Telefon 211792 sau Vând casA, Zimandul Nou nr. (29418) !oare cu sertare. frigider&. Telefon 

(28809) . . 
Vând cazane pe gaz: Ariston; 

Berelta • 24 kw: negociabil 1050 
OM. Telefon 25<313. (29286) 

Vând SRL cu activită~ multiple. 
. 500 OM. Telefon 094.397.410. 

(29291) 
Vând câini ciobănesc ameri

cano-canadian (lup alb), vârsta 6 
luni. Telefon 057 - 461222. 
(29321) 

Vând 2 căzl lemn. 2 butoaie 
lemn, plug cu 2 brazde, grapă, 
bundă lungă neagră nr. 56, ied 
itiopian. Telefon 222853. (29491) 

81. Telefon 22•'""· (29680) Vând combină tractată de. 259339; 563027; 262616. 24 7262. (29271) ...... ~ b .... •fete 2 răn- ( 
vand casă 3 camara, Vând casA, urgen~ 6 camere, ·~~t porum •- pe 522486) · Vând doua Iepe sure, 8 ani, 

bucătărie, grAdina mare, str. comuna Aluniş. Telefon duri, tip New ldea, in stare de Vând diverse Upurl TV Secusigiu nr. 306, telefon 194. 
functionare Telelcn 094 610 553 COLOR, preţ 800.000 lei; lt28067i 

Pandurilor. nr. 4, lăngA gara 092.626.185. (29684) (:zss'1o) • · garanlie 61unl. Telefon 244904, 
Aradul Nou; 20.000 OM negocia- Vând avantajos casA In Gal, V'nd con·uenabll Dacia 1310, orele &-1?. (2B696) Vând QarBJ autorizat zona 314, 
bll Tel fon 278238 (29281) • ' Micălaca. Telefon 094.856.905. . e . eventual variante... Telefon Dacia papuc, ARC 243. Telefon Vând televizor color, maşinA 

.~~~V~ă~n:idc~a~s~ă~,g:ră:d:in~a~m:a:r:e:_._2~7~44~90~.~(2~~~~)~~~~::~-~4840~~27~.~(2953!;~1~)~~~::::~·~·-•~p~ll~la~t~~au~t~o~m~a~tic:ă~,~c:u:p~to:r~~(~29S38~~·~)~~~~;~·~~me~ta;ll~c:ă~S~m:~~~~~~~~~~~~~ Şofronea, nr. 467; Vând casA tot. <Xinfor1ut, comu- VAnd Dacia 1310, 1997, albA, microunde, calorifer electric pe " • ' 
22 000 DM · b'l T 1 fo amena,·ată comerţ, 250 DM .. · negoc1a 1 · ee n na Vledimirescu. Telefon 255961; totul super, 4.400 OM, Peclca. ~. cu gllnlnţie. Telefon 284604. Telefon 

2
34888. (29544) -, 

'·. _ • . 464497. (29285) 092.284.409. Telefon 469022. (2110831 · 

,",.._ 

............ 

' '-~ ' 

\ 
-~~~~~.-i.~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~--~~·s"~·~;;~~~ /'··-- ~ 

~-~~--·-~- .. • 
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.,MARIO STAR" angajează 
AGENŢI COMERCIAL!, poslbl· 

de nelimitat Telefon 

TAR. cu experienţă pentru resta
urant categoria 1. Telefon 
287203. (29343) 

• _ anga-
jează VANZATOARE CALIFI· 
CATE, intre 20·35 ani. Telefon 

service 
284040, 

AngajAm urgent 2 BARMA· 
NI(E) calificate. Informaţii tele
fon 092207.518. (29597) 

SC .,PYROSTOP" SRL anga
jează INGINER (tehnician) 
ELECTRO pentru montare--ser
vice sisteme de alarmă. lnfor
ma~lla telefon 233281,intre or&
le B-16. (29716) 

FIRMĂ PARTICULARĂ anga
jează MUNCITORI CONSTRUC
TOR! calificaţi. Telefon 222886; 
094.862.112. (29719) 

.,BLANARUL" P NCOTA, 
angajează CONTABIL ŞEF, cu 
experienţă. Telefon 466523. 
(29763) 

ANGAJAM V NZ TOARE 
pentru magazin carne, vârSta 
25-35 ani. Telefon 288199, orele 
B-15. (29765) 

PBES'I'ĂRI SERVICII 

TÂNĂRĂ studentă, prostez 
MEDITAŢII la: ROMÂNA, ISTO
RIE, FRANCEZĂ, LATINĂ. 
Telefon 094.702.748. (29594) 

Şcoala de 'oferi .. BELC", 
curs categoriile: 8, C, E. Telefon 
223004; 216570; 094.938.335. 

~ (29112) . 

Execut lucrări INCALZIRE 
CENTRALE SANITARE 
(cupru). Telefon 094.391.892; 
216552:(c.) 

Execut TOT FELUL DE 
LUCRĂRI: zugrăveli, tencuieli, 
faianţări, gresieri, acoperl,url. 
Telefon 273233. . 

Predau ENGLEZA, meditaţii 
orice nivel. CURS INTENSIV. 
Telefon 271820. (29419) 

· MAISTRU autorlzat, execut: 
ZUGRĂVELI, TENCUIELI, FA· 
IANŢĂRI, GRESIERI, instalaţii 
san~tare, tapetărl. Telefon 
261062. (29488) 

SOCIETATE COMERCIAL 
vinde TEREN pentru CON· 
STRUCŢIE hali de producţie 
sau vilă cu o suprafaţă de 6351 
mp, tn zona GAt Informa~! tele
fon 276130, orele B-15. (29557) 

Primăria F NT N.ELE anunti 
liCIIerea unor TERENUR,IINTRĂ· 
VILANE in vederea construirii 
de locuinţe, In fiecare zi de mler· 
curl Incepind cu data de, 
20.10.1999, ora 10. Informaţii 
suplimentare la telefon 456196. 
(29539) 

Primărie ELE scoate la 
licitaţie TERENURI in vederea 
amenajărll de IAZ PISCICOL In 
data de, 13.10.1999, ora 10 
Informaţii suplimentare la 181.,: -
Ion 456196. (29540) 

PUBUCITATE 

Judecătoria Llpova, dosar 
execuţlonal nr. 183/1999.ln data 
de, 05.10.1999, ora 10,in Upova 
str. Tlml,oril nr. 111 se vind la 
licitaţie publică autobuz, alte 
bunuri. Usta bunurilor, preţurile '1 condiţiile de licitaţie se pot 
consulta la Judecătoria Lipova, 
Biroul ExecutOr Judecătoresc 
DAN OPREA, in zilele do luni ,1 
vineri, ora 10. 29563) 

- CI"I"ATII ' 
Se citează pentru tennenul de 

-judecată, fixat in ziua de, 12 oc
tombrie 1999, ora 8, la Judecâtoria 
Ch~ineu Criş. dosar 54911999, in 
calitate de pârâU~. numita Stana 
Mariana cu ultimul domiciliul 
necunoscut in proces cu numi~i: 
Stana Simion şt Ana, ··pentru 
rezilierea contractului de intre

(3041369) 

Efectuează zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS~ 
TRIA'' FRANŢA, la pnofWI.....,_ 
aiblle cu autocare modeme. 

NOUII! IT AUA cu tranzit AUS. 
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO
NIA ,1 UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANT! Prin ,.ATLA· 
SSIB" puteţi eilitorlln toatii 
EUROPA: BELGIA, OLANDA. 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA. SPANIA, 
PORlUGALIA. 

Pentru grupuri·org•nlzate, 
lnchlriem ~ fl.riUcrobuze 
modeme. 

.,ATLASSIB" efectueu.i ...-. 
~~ de mesagerie, asigurirf me-
dicale" cOI1I wal. 

Agenţiile din centru: telefon 
251871 ti 252727 .fi AUTOGARĂ, 
telefon 270562:. 

Primesc In gazdă 2 eleve (stu-
dante), apartament 2 camere, 
mobilat, condiţii deosebite. 
lnforma~i telefon 279689. (29367) 

Ofer spre inchiriere spatiu uftra.. 
central şi depozit Teie!OO 092 273 
746. (29403) 
. Ofer spre inchiriere apartament 
(ne)mobilat Telefon 210555, 
210255. (29410) 

Doresc să inchiriez apartament 
in zonă centrală, 2·3 camere. 
Telefon 210255, 210555. (29410) 

Primesc tn gazda 2 studenţi, 
zona Piata Romană. Telefon 
211583. (29411) 

lnchiriez (ofer) apariament ultra
centrat (Unirii), tot confortul. 
Telefon 264995. (29409) 

Ofer spre inchiriere apartament 
mobia~ 2 camere, Vlaicu. Telefon 

. 253015,263382. (29511) 
Ofer spre inchiriere spaţiu cer 

mercial centrat. situat in Chişineu 
Criş. Telefon 520664. (3041367) 

lnchiriez (vând) apartament cen
tral, 2 camere, decomandat. 
Telefon 285364. (29543) 

Dau in chirie 2 garsoniere cu 
posibililăti de cumparare. Telefon 
210782 sau 094.855.879. (29272) 

Ofer spre inchiriere apartament 
cu 2 şi 3 camel8. Telefon 282654. 
(29370). 

Primesc douA studente in 
. gazda, tol confortul, ultracentral. 
Telefon 232274. (29176) 

lnchiriez boxă-pîvnită, central, 
aproximativ 20 mp: Telefon 
256091. 

sau 1/2, 
se. 8. Telefon 
(29300) 

Închiriez (ofer) apartament cen
tral, eventual birou, gaz metan.. 
Telefon 283608, după ora.17. 
(29561) 

<;; ' Ofer spre inchiriere spaVu co
mercial, zona libera, Curtîci, cerr 
trai. Telefon 222853. (29491) 

Ofer spre indliriere ·apartament 
3 camere, nemobilat. 160 OM, 
eventual garaj, 50 OM, Podgoila. 
Telefon 221679; 094.840.314. 
(29430) 

Ofer spre inchiriere apartament 
2 camere, mObilat. Telefon 
285597. (29614) 
. inchiriez apartament 2 camere, 

mobilat. telefon. Vlaicu·Lebăda (Z-· · 
turi) şi apartament 1 cameră UTA. 

AGENTIA DE TURISM Telefon 234578, după ora 15. 
• • (29609) . . . 

Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă dupa o 
scurtă suferi"lă a Iubitului nos
tru tată, socru, bunle _fi 
străbunic . 

JIIEVAJUE. 
Inmormintarea va avea loc de 

la loculnJa din str. I.C. Brăteanu 
nr. 12, azi, 30.09.1999, la ora 13, 
la Cimitirul Grădlşte. Familiile 
fndollate: Vesa, Badea i Lajko. 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din viaţă a scumpe! 
noastre mame, 

ROZAUA TROCAN. 
lnmormântarea va avea loc 

azi, ora 12, de la domiciliul din 
Piaţa UTA. bloc U 5, la Cimitirul 
Etemil<l~oa. in veci nemăngălaţl, 
Ull 1 Sorin Trocan. 

Cu adâncă durere in suflet, 
anunţ incetarea din viaţă, a 
scumpei mele soţii, 

ROZAUA 'I'ROCAN. 
In veci nemăngâiat, soţul Ilie 

Trocan. 

Cu nespusă 
durere anun .. 

trecerea 
gerătoare 

inspre cele vet
nlce·· a scumpu
lul nostru soţ, 
tată '1 bunle 

CORNEL~, . 
foSt maistru la IVA. inmor

mântarea va avea loc vineri, 1 
octombrie 1999, ora 13, dt la 
domiciliul din Arad, str. lnulul, 
nr. 8. Familia prof. DOREL 
CRI , lndoliată. 

Cu Inima în
durerată, anun-

1 

ţăm trecerea in 
eternitate a ce
lui care a fost un 
nepreţuit părin
te, soţ şi bunic 

prof. 
VOICliUSCU IORDAN, 

in vârstă de 63 ani. lnmor· 
-mintarea va avea loc vineri, 1 
octombrie 1999, ora 13, de la 
Capela Cimitirului Eternitatea. 
1-ji vom păstra amintirea ve;mlc 
ve. Familiile indoliate: VoiCU· 
lescu, Oniţa " Pănr. Dumnezilu 
să te odlhneasciil · . "SEMO TOUR" ARAD oter pentru inchiriat spatiu ama-

vă oferă: najat (birou. mic magazirl), toate'·-· Anunţim cu profund regret 
;:.-~- .. .....-_~fflANTA$_qc11 L: facilităţile. Telefon 057!241212. ci inmormântarea celei ce a fost 

-excuralllunarein EGIPT, ITALIA; '""~) .'. ~··lli-'-",l::,;'. STEPANIUUANA 
SPANIA, GRECIA. ISRAEL, AN· • ·:~.·- Pnmesc tn. gazda ~-sau ·•vea loc vineri, 1 octom· 
GLIA MAROC· MAREA. eo-=-· d.ent, zona Pojj na. Telefon brie 1999, la ora 16,30 de la 

* 
Suntem alături 

• no tri Sorin '1 · 
TRbCAN '1 transmitem 

sincere condoleanţe pentru 
cesul scumpei lor mame. 

să o odihnească in 

* 
Transmitem sincere con
doleanţe familiei Sorin şi 
Llliana TROCAN pentru 

pierderea mamei dragi. 
Oun.nezsu să o odihnească in 

_.,.el FamHia Falea. 

uni€'m alături de orln '' 
Llliana Trocan in aceste mo~ 
menta grele pricinuite de 
neaşteptata dispariţie a mamei 
or. Familia Sava. 

Comanda şi Compartimentul 
de Presă şi Rela\11 Publice din 
cau1~.o! lnspectora ului de Poli~e 
al Judeţului Arad, sunt alaturi de 
domnuC Sorin Trocan in profun· 

. da durere pricinuită de decesul 
mainei sale şi transmit sincere 
condolean familiei indollate. 

Mulţumesc tuturor acelora' 
care au fost atăturl de mine la 
inhumarea ceh . .;· care a fost 

UGLAI NICOLAE. 
Soţia Udla UglaL (29885) 

Mulţumim tuturor acelora 
care au fost alături de noi în 
greaua incercare pricinuită de 
moartea scumpel noastre aoţte, 
·mamă şi bunică 

~ OGNEAN LENUfA. . 
- Familiile indoliate: Ognean fi 

Betegh. (29710) 

Sincere condoleanţe familiei 
Sorin şi Liliana Trocan la tre~ 
cerea in nefiinţă a mamei. 
Valentin Neamţ cu familia~ 
(29720) 

Cu regret transmitem con· 
doleanţe familiei, la moartea 
celui ce a fost 

VOJCVU:SCV IORDAN • 
. Dumnezeu să-I odihnească in 
pacei Familia Radu. (29737) 

\ Cu Inima zdrobită de durere. 
·anunţăm incetarea din viaţă a 
celui care a fost 

(:IU~ CORNEL ·" 
- aocru, bunic fi străbunic fi 
ne rugăm ca bunul Dumnezeu 
să~l odihneaaci in pacei 
Familiile Pantea, lovanov fi 
'jMureşan. ve,nlc indollate. 

(29I5~2~l==============~ 
'ii' COMEM8BĂRI 'i · · ~~ 221779. (29593t- • \domiciliu, la Cimitirul "'-'!!!1. 

AUSTRIA, FRANŢA; sAptAminale lnchlrlez garsoni8'" ,··"'Zona INou. ;-· 
tn: OUBAI, CHINA fi TUNISIA, Mică1aca, str. Săvirşin. tntolmaţtî 
THAILANDA, MEXIC, la propni firi talelon 262721. (29589) 
"""""'""1 . . Ofer spre Inchiriere garsoniera, 

~ excursii lndlvlduete 'tn central. plata anticipat. Telefon 
CROATIA .. UNGARIA. 276784. (29572) 

• - de odihni" -la: Ofer in chirie o loaJinţă cu apă, 
FELIX, HERCULANE, OLĂNE~I cablu pentru O familie fără copii, 
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, pol avea Şi maşină. Groza Pavel, 
VOJNEASA. lnformaţfl telefon/fax str. Zambilelor nr. 10. Telefon-
057 • 283311, sau str. Eminescu nr. . 271317. {29502) 
13. VĂAŞlEP'TĂMI (c. 1000) · · lnchiriez spaţiu comercial, Calea. 

SCHIMBURI 

ÎNCHIRIERI 
Doresc să inchîriez garsonieră 

sau apartament (ne)mobilat, pe 
termen lung. Telefon 235784; 
092.308.400. (29209) < 

. lnchiriez (ofer) locuinţA 
(ne)mobllată. Telefon 235784; 
092.308.400. (29209) 

Ofer spre inchiriere apariament 
2 camere, central, pentru birouri. 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(29209) . 

Ofer spre inchirieoe spaţiu ultra-· 
central. Telefon 211792. (29271) 
· Ofer spre inchiriere pe termen 
lung, apartament 2 camere, mobi
lat, telefon, frigider, aragaz. Calea 
Romanilor. Telefon 232559; 
092.402.188. (29978) 

Ofer spre inchiriere garsonierA 
occidentală, Malul Mu18şului, 140 
OM; anticipat. Telefon 281195. 
(29381) 

__ Tnchirîez garsoniera central, 
·toate dotările, pentru eleve, stu
dente. Telefon 254735. (29385) 

lnchiriez cameră la 2 studenti 
sau studente, zona Polivalentă'. 
confortul, liniŞtea şi toate facililă~le 
as•gurate. Telefon 222048. 
(292551 

închiriez apartament c;u 2 
·camere, mobilat. Vla•cu. Telefon, 
241794. (29341) < 

Upovei nr. 113, vizavi de Restau
rant Flora. Telefon 092.921.103. 
(29626) . 

lnchiriez spaţiu COOo181dal pentru 
sediu firmă, birouri, cabinete, 
intrare din stradă, 70 mp, in zona 
Vlaicu. Telefon 057/289596. 

c<(29630) --- . .· ' <•~ 
lnchinez apartament mobilat, 

cablu. două persoane. zona TI~ 
. Tac. Telefon 247085. (29640) 

Ofer spre Inchiriere apartament 
central, plata anticipat 6 luni. 
Telefon 252860. (29645) 

lnchiriez hali 189· mp cu 
incAlzire, zona Boui~Roşu, str. 
Dornei nr. 52. Telefon 283355. 
(29656) 

Primesc 2 băieţi Tn gazclll. 
Telefon 286265. (29681) 

PIERDERI 

Pierdut legitimaţie veteran nr. 
-.241910 eliberati de AVR pe 

numele Bocalu Borls. li declar 
nuL (29545) • 

Pierdut certificat medical-pe 
numele Rat Ioan Feroneria Sa 
nr. 52089i 5 pe perioada 21· 
24.09.1999, eliberat de Policlinica • 
Municipală, Cabinet ORL 

.. li declar nuL (29579) 
· Pierdut legitimaţie intrare ett--
berată de SC .Aifar· SA, pe 
numele VArtaci Estera. O declar 
nulă. (29624) 

Pierdut legitimaţie de serviCiu 
eliberată de SC .A~ar" SA ~d 
pe numai~ Agavriloaie Valerica. 
O deClar nulă: (29631) 

• • 

Cu adâncă durere anunţăm 
trecerea spre cele veşnice a 
Iubitului nostru soţ tati, bunle 
fi străb~nlc 

DRAGOI SAIIIN (PVru) 
lnmormântaraa va avea loc 

vlnari, 1 octombrie a.c., ora 1 .. 
&a t!lmltlrul Micălaca. Dumnezeu 
aă-1 odihnească in pace. 
Familiile lndollate Drăgol fi 

îi' SERVICD FIIEIUI îi' 

'POMPE FUNEBRE ""'-'· 
,.SOLEMN" 

_ 111r. a.rfllu (In opal8le Vechn 
·• rate Ortodoxă): articole fi 

servicii complete pentru tnmor-
măntări 'i parastase, LA CELE 
MAl MICI PREŢURI din ARAD. 
Telefon 281090. NON • STOP • 
094.837.528. (52243951 

se "NNaERA'IV' SRL, 
str. Ghlba Blrta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. Sprijinul 
de care aveţi nevoie tn 
--grele 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE COMPLETE. 
SICRIE: diferite esen1e şi 

modele occidentale. RESPElE: 
pănză, mătaoe (seturi completa), 
voal. CRUCI: lemn şi metal. 
ACCESORII: prosoape, batista, 
panglici neagrl, baticurl, 
mânere. lumânări, catafalc, 
sfeşnice, steag de doliu. SER· 
VICII: spălat, imbălsămat, imbri· 
cat, transport in~ern '' inter
naţional; ASIGURAM colaci, co
livă, coroane, jerbe, fotografii 
profesionale, fanfari; ORGA· 
NIZĂM pomeni; INTERMEDIEM 
gratuit obţinerea actelor nece
sare inhumării. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce -
750.000 !eL TRANSPORTUL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, este 
GRA TUITIII Experienţa noastră, 
este garanţia dumneavoastră! (c) 

fi lacrimi sunt prea 
pentru a-mf _..,. du· 
acum la 2 ani de când 

lt~••li~cul accident ni I-au răpit 
noi pe dragii mel~eri 
PETRESC DANA 
PETRESC FLO , 

din ŞAG, care au lăsat un 
gol Tn familiile noastre. 

să~i odihnească in 

nu poate 
şterge din me
moria noastră 
chipul şi bună
tatea sufletului 
celei care a foot 

CANCIO 
MARIA, 

din ZIMANDUL NOU, de la a 
dispariţie se Implinesc 4 

vor plânge mereu: fiica 

'~ra·lţ~~~~.~~ Tlbl '1 nepoţelul !J Fie-I ţ6r6na UfOarAI 

VJOIUC'A.. 
Nu te voi uita niciodată. Te 

sufletul meu. Soţul 

lasă o 
i si cadă in amintirea 

care a fost cu mulţi ani in 

IANC:VMOf 
din ZĂBRANL Fie·i ţirăna 

Un nepal (29754) 

. 

; 

... ···.;;._ 

•. 
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~GHICUL 

Aparate de erbicldat YN -
6301112 m 

Ne '•~ plăcere d vii tmunţiinr cii pentru maŞiriiie'i.grico/ .. *f!'~·; 
produse de VOGEL&NOOT avenr o nnanţare 'oarte bunii. . 

VARIANTE DE FINANŢARE; Avans 30%; . 
• Plata la &luni fără dobAndă; ·• .. ,., · ·· '" • · · •· 
• Rate 2 ani dobândă fixă 6 %, filnl garanţii bancare· <;.,, · · 

Semănătoare de ' 

oă!oase !saria 

Pluqud normale FARMER · . 
~trupiJa 

.. . · Tel. 057/270078; 270079. . · · · · 
in incinta Dapozitului da lângă podul Grădifta, 

str. Ardealul~ nr.1 
VĂ OFERĂ: 

• Ciment, var, adezivi; gtet; carton asfaltat; T .S.A;''·· · 
• Blnale; teracota .; ... --~m'"" 

· -Vopsea lavabilă; vopsea ulei; ·~. <ţ'< 
• Tencuială decorativA ptr. Interior fi exterior 
• Ciment autonlvelator; ... . . . . ... ·... . :' •< • 
• Plăci Bltuwell (5 culori fi transparente c;l.ara). ~·,~:~~-ţ;:'?>. 
-Plăci policarbonat; · · " · _._>.:.;."'lt:~ .. - .-r· ~-~-

.Membrane bituminoase cu bitum aditivat (garanţie 20'enl) 
-Vată minerală 5 cm- 20 cm nonnală fi caserată -· .. , 
- Polistiren espandat S~i entrudat de la 1 cm - 20 cm. . 

.• Cărămidă Poroton f' blocuri ceramlce (Import Ungaria· 7 dimensiuni) 
. - Cărămidă pt. horn + tubulatură fi accesorii; .. . 

• Cărămidă şi grinzi pt. t..,ane · , · 
• Parchet fi lambrlurl !aminate (varietate_ mare de nuanţe) : · ., · 
• Folie protectoare sub parchet 

· -Folie protectoare sub ţiglă 
.. -Jgheaburi şi burlane P.V.C. (lmp. Belgia) rezistentii Intre (-40" -+ 70") 

- Cărămidă de sticlA albii fi coloratA (gama Solarls) . · 
• Pavaj curte; B.C.A. . · · · · • . 
.. Ferestre "Ve lux" · · 
- Lemne fi cărbuni ·· 

Pn!F.ŢUtUU~ lNf'U!D 'i'.V •. t\ • 
. /\SIGl'R.\iU 1'RANSPOR1' PE R\M JUDETiJLU. 

. (IIZM413) 

.. 

ViNDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
i 

,1 

8-dul Revoluţiei nr. 26-38, telefon 231.853 
Uviu Rebreanu nr. 68, lelefon 250.905 

t .. 
la cele mal miel Pf'lllH1 

• GRESIE cal.l· 93.000 leVmp 
• FAIANŢĂ· 68.000. 80.000 leihnp 
• ADEZIV şi CIMENT pentru rostult, 
• ŢEAVĂ CUPRU şi acceeoril .. 
• SPĂLĂTOARE INOX Şi CABINE DUŞ 
• BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAIE 
• ROBINEŢI şi FITINGURI* CĂZI BAIE fi ACCES0R1 
• QBIECTE SANITARE şi ACCESORII 
• ŢEAVĂ POUETILENĂ CU ACCESORI 
•ŢEAVĂ ZINC şi NEAGRĂ 
• PROFILE LAMINA TE *TABLĂZINCATĂ, .... &!1811" 111r1ati 
•CARBID 

. ! PM DRAM ZD.NJC "_.."_ . "'"''~ 
aAvaJ.T.A...-u,oo (52241 

RIBLPOOL fi 1 8 IJ 1 8 h f1 ~OSCH 

s. -
. . ,.al. 289997, 094-658552 

str. Vrabiei nr. 4 ·lângă Orologerie 

. PRODUCE SI COMERCIALIZEAZĂ . ' . 

.:-·-: _ .. 

1 

- ' :,,_: 
• PLASA BARD ZINCA'I'A • la or1oe dlftlilllfli!i!itffl 

Jsollicitate, inclusiv pentru cotarcl"·1~'tli;,, '-'· ""l!!~ .... -~ 
il CUIE CONSTRUCTII· gamă completă 
• PLASĂ RABI'I'Z - 22.500 lel/kg .. 

• BURLANE ,. CO'I'URI FUM 

. .·'!-'~-
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