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DEMOCRATIE 
\SI DIPLOMÂTIB 

Aseară. in timp ce efectua o cursă spre Călugărenl 

UN TAXIMETRIST DE LA FAVORIT 
}t ·. ~ 

Dortl Brala, un bine cunoscut personaj de pe la 
nceputurile democratiei romine'fli post-decem

te, călător prin lumea mare, vine In Romănia fi 
<leclară ritos că e "plin ca un burete de democraţie" 

'fi vrea să servească din prea plinul său şi poporului 
A FOST ÎMPU CAT MORTAL 

i"omăn căta democra~e. Contestat 'fi alungat de regimul 
lllescu căruia n era suficientă propria "democrape originală", 
Doru Brala s-a pierdut In meandrele democraţie• rominBf~i fi 
a deven~ astăzi un personaj aproape lnslgnifoanl 

Radu Cimpeanu la rindul său, aterizează In haosul demo
cratic postrevolu~nar, !fi face un partid- 'fi nu unul oarecare 
dar clachează pentru că nu 'file să se adapteze modului de a 
face politică In România. Radu Câmpeanu a uitat valiza cu 
diploma~ la Paris. Despre Radu Câmpeanu nu se mai 'flie 
aproape nimic, acesta căutindu-şi salvarea politică, mal nou, 
la sănul... PDSR. Nici mai mult, nici mal puţin. 

· DE UN INDIVID NECUNOSCUT 
Ion Ra)iu s-a descurcat mult mai bine, chiar dacă fi-a intri

gat colegio de partid prin unele atitudini care, la prima vedere, 
s-ar părea a fi anormala. Şi ele chiar sunt anormala in 
România, unde se poartă un alt fel de democraţie decit pe 
malurile Tamisei. Să ne amintim că Ion Raţiu a incercat să-I 
concureze pe Emil Constantinescu la candidatura COR pentru 
fun~a de preşedinte al ţării. Gestul deputatului ţărănist era 
unul absolut firesc şi normal intr-o !ari unde democratia nu e 
o vorbă spusă la un miting sau un simpozion şi u1tată la 
primul col) de stradă. Numai că România nu este o asemenea 
!ară. Drep urmare, Ion Ra~u a avut destule de sufarit de pe 
urma indrăznelii sale de a ontroduce In partid (sau In COR) o 
atitudine democratică. Ion Raţiu, ori n-a lnţeles că Emil 
Constantinescu era bătut In cuie drept candidat al Convenţiei 
(de insu'fi C. Coposu) fi gestul său de a contracandida era 
unul donquljotesc, ori s-a jucat de-a demo~ In partid cu o 
naivitate care a fost atunci ca 'fi mal tâoziu amendată de actu
alul pre'f&dinte. Amintesc doar faptul că Ion Raţiu trebuia să 
fie ales pr&'f&dinte al Camerei Deputa~lor, dar de la Cotroceni 
s-a primit ordin să nu i se acorde această funcţie. Ion Raţiu a 
plătit astfel cu vârf 'fi Indesat gestul democratic de a-1 contra
candida pe E. Constantinescu care s-a molipsit de la 
democraţia originală lllesclană 'fi o aplică mai abitir decât 
Inventatorul ei. 

e Asasinul, un tânăr eu păr seurt, imlwăeat in trening, a folosit un 
pistol furat din Timifoara e Ta*imetristul Bat Aurel, tatăl a trei 
eopii, a deeedat pe masa de operaţie e Colegii de lweaslă, 

Împreună eu Poliţia, continuau azi noapte să eaute asasinul 1 Pag_ 41, 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUI\o!INIU ŞI P.v:c. 

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

PREŢURI DECENTE 
la l:amplărie din 

ALUMINIU 

VA ofară 
e Tâmplărie aluminiu din 
i~ · romin&'fti 
e P.V.~. şi geamuri laon1CJ*1 
• Rolete' jaluzale 
Telefon: 719899; 092Z92S 
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SPORT 
Bsehive fi 
prosoape 
pe ringul 
de la Palrs 
(Ungaria) 

... Pau.1o 

h illlada. ba r.adwlll .. ba lac,... , 1e - UŞI ŞI FERESTRE DIN 
batAnaplă 1111111e tucrmt ............_ Vnll aă le PVC AR' .. ~ vn1 aă a1111111 .:. - pab- ba Jurul 1ia. mAT 
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• lucllla, CUIIl te~ cal pa cara Proftle~ Germania 

!:~ii"~=:;=~ ~RTLtNE 
ABONEAZA~ TE lAAb~ ~:;::1 · .. 

~· -· 

• Pentru luna decembrie, preţul Arad 13-duii.Maniu bl26!1p.l 
abonamentului- de 27.400 lai · · ·· ···· ·· · 

• Se pot face abonamente '1 pa 
unnătoarale trai, f8S8 luni fi un an · 
• Abonaţll pot cl,tlga lunar 10 
premii da fidelitate in valoare da o 
jumătate da milion da lai fiecare. 

• MOBIUER MODERN 
LA COMANDA 

• AMENAJARI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORI' 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:067/224888 

092/177381 

CÂND AGRICULTURA·l 
PE BUTUCI, INDUSTRIA 

AliMINTARi ISTI 
fAliMfNJAftl 1 Pau. BJ 

Studenţii arădeni au hotarat: 

GREVI GENERAli 
AstAzi vor Incepe acţlu· 

nlla da protest ala stu
denţilor arădanl de la 
Universitatea .A. Vlalcu", 
c,u un marş da protest, la 
ora 11,00 pa traseul: str. 
u ....... ..••• , ...... 
Aural Vlafeu - Baua-
luflal - r....., ..... .".. 

.• u ......... - x. ...... -
PI_.Prf.,bfaf. 

De miine, studenţii din 
cadrul Universităţii .Aural 
Vlalcu" Intră in GREVA 
GENERALA plni la 
soluţionarea ravan-
dlcârllor. 

ln pagina 2 vi prazan
tim revendicările Ligii stu
denţilor din Universitatea 
da Stat ~Aural Vlalcu• 
Arad. 

Zăvoianu contra Muscă 
ln mai mul

ta articole sub
semnatul, In 
nume propriu, 
am făcut une
Ia referiri la 

l l,:~i-.::+.....J domnul ing. 
dr. Dimitrie Muscă, respectiv 
la ceea ce am considerat câ 
ar fi unele afaceri necinstite. 
Scrise unele sub forma pam
fletului, cu adjective şi, res
pectiv, epitete care crezând 
că ar fi corespuns faptelor 
descrise de mine, au adus 
atingeri personalită~i domnu
lui inginer. PAnă la urmă, cu 
mici excepţii, majoritatea 
faptelor pomenite, care mi-au 

fost.furnizate 
de diver'fi 
cetăţeni de la 
societăţile 
amintite In 
articole, nu le
am putut 
susţine prin 
probe, ca să atesta vinovăţia 
domnului Muscă. 

De aceea, in numele ade. 
vArului, fac cuvenita reclifiCBre 
şi-i las pe cei care mi-au 
furnizat elemente ·care s-au 
dovedit, pAnă la proba con
trarie, neconforma cu reali
tatea, să dovedească afirmaţi
ile făcute. 

D. ZĂVOlflnO 
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• Astăzi, Soarele 
la ora 6 şi 55 de minute şi 
apune la ora 17 şi 3 minute. 

• Au trecut 306 zile din 
acest an. Au mai rămas 59 
zile până in 2000! , 

• Praznicul zilei: Bise
rica ortodoxă: Sf. Mucenici 
Achepsina, Iosif si Aitala; 
Biserica romano-Caţolică: 
Martin de Porres; Biserica 
greco-catolică: Sfintii Muce
nici Acepsina (+378):Aitala si 
Iosif (+379). ' 

~df!_,_.,._,_i_:"'A. ., ~v·' .. e .. "n -,.t ~'.*~·-·. lf ,, 
·t i '. 

. 
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LA ARAD: Demian Vlad, 
Derecikei Larlsa Maria, 
Gherasim Gabriel, Ghera
sim Gabriela, Protopo
pescu Andrei, Ardelean 
Larisa Paula, Cop~ea'f\u 
Mălina Cristina, C~b!'ryu 
Andrei Robert. , / ., ..••.. · 

LA ClfÎ~It:!EU C~IŞ: 

~~~~j~~· 

MIERCURI, 
3 NOIEMBRIE 1999 
~ ,..JI'BERBECUL (21.03-. 
~_.20.04). Fiţi receptiv la 

Â.. ~recomandările superio-
rilor, chiar dacă in 

primă fază sunte~ tentat Să nu 
le luati in considerare. 
TAURUL (21.04-u 
20.05). BenefiCia~ din 
plin, de o crestere 
substantială a 'vita-
litătii, cu 'consecinte favorabile 
pe toate Jronturile'.' 
FW"1GEMENII (21.05· 
~ ") • 20.06). Afinmarea per
l •l ~sonalităţii e vizibilă. 

Totuşi. opriţi-vă la timp! 
·Initiativele dvs. sunt lăudabile, 
dar depăşind faza entuziasmu
lui de inceput, trebuie consoli
date printr-un efort considerabil. 
RACUL (21.06-22.07).~ 
O parte din proiectele 00 : 
pe care intentionati săro~ 
le demarati Va trebui ' 
amânate pu~n. căci mai există 
unele detalii de pus la punct. 
-·~LEUL (23.07-22.08). 
/{, 1111 Desfăşuraţi un pro
\\ ~gral)1 echilibrat de 
~ activitate şi lncercaţi să 

VREMEA şlab. Dimineaţa, local, se va 
semnala ceată. 

Vremea va fi in general 
frumoasă şi relativ caldă. 
Cerul va fi mai muH senin. 

, Vântul Va ·SUfta lrr general 

Temperaiura maximă 15 
la 19" C; Temperatura mi
nină41a?'C. 

Meteorolog, 
EOGEI'IIff ROS 

eliminaţi exceSele care v-ar 
putea afecta sănătatea. Timpul 
poate rezolva şi problemele 
dvs. sentimentale. 
FECIOARA (2~.08-1!] 
22.09). Problemele 
care vă aşteaptă în .... 6 
această zi nu vor fi 
simple şi ·nici puţine. Sunteţi 
insă o persoană ambiţioasă şi 
este greu să vă poată sta Cine
va in cale. 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinde •t 
monteaza 
mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
de ID-208/e 

BALANŢA (23.09-
22.10). Obiectivele pe 
care vi le-a~ fixat sunt 
destul de îndrăzneţe şi 

pentru a le atinge va trebui să 
face~ risipă de efort atat intelec
tual, căt şi fizic. 

"RADU VASILE A SPUS CA 
STUDENTII NU SUNT O PRIORITATE!" 

Intors de la Bucuresti, unde 
studen~i au fost sfida~ de către 
Ministerul Educatiei Nationale si 
prim-ministru, liderul sbidentilor, 
Alexandru Cheref, a anunţat 
declanşarea grevei In 
invătămantul superior de stat 
arăd<ian. · 

lată revendicările Ligii stu
d~lor din Unvlersitatea .Aurel 

reducerllor de 50% pentru • 
transportul urban in comun, 
In condiţiile in care nu se mal 
decontează abonamentele• 
R.A. T. 

4. Clarificarea statutului 
Agenţiei Sociale a Studen~lor, a 
organelor de conducere şi trans
fonmarea acesteia intr-o institutie 
viabilă. o 

Vlaicu· (L. S. U. A. V.), care 5. Acordarea subvenţiilor 
coincid cu cele la nivel naţional: necesare pentru finalizarea con-

1. Corelarea burselor cu strucţiei de noi cămine stu
costurlle de cazare '' masă dentesti in functie de necesitătlle 
(indexarea alocaţiilor de bursă prop,;;· ale fiecăfui centru untver
cu 100%, deoarece suma de sitar, spaţiile actuale fiind insufi-
140.000 de leUstudent alocată ciente. 
de minister este Insuficientă)- 6. Suplimentarea alocaţiilor 
respectarea art. 170 (4) din·· către universitati privind reparaţi
Legea InvAtAmintului. lle capitale pentru cămine, in 

2. Indexarea subvenţiilor vederea asigurării unor condiţii 
pentru cămine cu 100%, In civilizate de cazare. 
conditiile In care regiile la 7. Acordarea de medica
cămlne s-a dublat fată de rnente compensate şi acordarea 
momentul cănd a fost stabilită de asistenţă medicală gratuită 
suma de 70.000 de leUstudent. studenţilor cu plată şi fără plată. 

3. Respectarea H. G. Dacă primele trei puncte vor 
309198 privind reducerea de fi soluţionate, greva generală se 
50'/o . din pretul intreg al . va incheia, unmand ca calelalte 
bil~telor CFR, nu doar In revendicări să. fie ~nute prin 
regim personal fi acordarea alte acţiuni. 

Elvqienii s-au simţit 
e1eelent la Lieeul Eeonomie 

Zilele trecute .Lice.W 
Economic' a fost vizitat de 
elevi dintr-un liceu din 
Neuchate, care are un profil 
asemănător. ·• La festivitatea 
de primire a elve~enilor au par
ticipat inspectorul general 
scolar Maria Pa,calău şi pre
lectul Gheorghe Neamţiu. • 
Din Elve~ au ventt 23 de copii 
insoţiţi de trei profesori. • 
Fiecare elev elvetian a primit 
din partea Liceului Economic 
căle 250.000 lei de buzunar. 
Decât nimic ... • In cadrul 
acestei acţiuni a avut loc turneul 
de volei feminin la care au par
ticipat Liceul din Neuchatel, 
Liceul .Moise Nicoară' ,. Liceul 
.Economic' ·şi Liceul .Dimitrie 
Ţichindeal". • Au câştiga! 
elveţ•encele, care au avut in 
componenţă mai multe jucă
toare active la diferite cluburi 

din Neuchatel. • Elveţienii au 
mai fost duşi la Festivalul de 
teatru tânăr francez şi in dis
coteca Corleone unde s-au 
simţit extraordinar. • Profesorii 
au fost caza~ la hotel iar copiii 
la familiile unor elevi români, 
care corespondau cu ei de mai 
bine de un de zile. • Elvetienii 
au fost foai1e mira~ de preţurile 
foarte mici din Arad. La salariile 
lor ... • Ei au fost dusi in vizită 
tâ castelul de ia s'ăvărsin, 
Cetatea Şoimoş şi ... Cramâ de 
la Baraţca. • In aprilie 2000 
arădenii vor intoarce vizita 
elvetienilor în aceiasi fonmulă. • 
Potrivit unor surse demne de 
incredere· elveţienii au fost 
sedusi de bucătăria româ
nească si de ... doamna direc
tor adjunct. · 

OUMPIO BOLZf'tl 

. . 

Pe lângă .protestul naţionar, 
studen~i arădeni mai au reven-
dipări adresate şi conducerii 
Senatului Unviersiiăţii .Aurel 
Vlaicu". Spicuim din acestea: 
introducerea limbilor moderne 
ca materie obligatorie de studiu, 
eliminarea taxelor abuzive (!?!), 
revigorarea a~i manageri
ale a unlversitaţii şi actualizarea 
ei in funcţie de cond~iile impuse 
de către refonma din irivăţămănt 
şi a mediului concuren~al exis
tent. 

De remarcat atitudinea aro-
ganta a primului-ministru Radu 
Vasile faţă de studenţii din 
Intreaga ţară. lată ce ne declara 
Alexandru Chereş. liderul L. S. 
U. A. V.: .Radu Vasile a spus 
că studentii nu sunt o priori
-In momentul de fală! Este 
anormală o astfel de decla
ralle fală de cel de la care ar 
~bul să se punll bazele con
struirii YiHorulul acestei !ărll". 

OUMPIO BOLZf'tl 

. ,,_ 
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SCORPIONUL (23.10. 
21.11). Pute~ fi implicat 
intr-un c<inflict familial. 
Cel mai bine ar fi să 

rămâneti neutru! 
SĂGETĂTORULr:' 
!22.11-21.12). Ve~ .i:l 
mreg1stra o uşoara ~ 
slăbire a capacităţilor 
dvs. si, implicit a randamentului 
dar vă veţi reface intr-un timp 
record. 
6. "1111CA P RIC ORN U L 
~ -,(22.12-19.01). Schim-

bările care se produc 
...,la locul de muncă nu 

vă pot lua sub nici o fonmă prin 
sut:prindert'. 
VARSATORUL 
(20.01-19.02). Odată~ 
ce. ati atins un nou prag 
soclo-profesional ,111111 
renunţaţi pentru moment la 
activitătile in salturi si treceti la o 
activitate de Jurnică', pentru 
consolidarea deplină a reuşitei 
dvs. · 

PEŞTII (20.02-20.03). 
Actualul buget, obtinut 

~ Jdupă câteva săp
... tămâni de rutină obo

sitoare si uneori exasperantă, 
vă penmhe ,să iesi~ la interval" 
in tentativa unor alaceri de mică 
anvergură. Baza~-vă pe oameni 
verificati si abordati numai prob
leme care necesită riscuri finan
ciare calculate. 

e PIE'fl, ,.ÂRGURI 
Astăzi este zi de piaţă la 

Pâncota, Beliu, Buteni, 
Siclău, Macea, Vânători, 
Pecica, Şiria. Tot astăzi se 
desfăşoară targuri săptăma-
nale la Beliu şi Buteni. 

Mâine, joi este zi de targ 
săptămânal la Curtici,, 
Nădlac, Seblş. Cermei, · 
Săvârsin, Secusigiu, Zerind. 

e FARMACIA DE 
SERVICIU 

In noaptea de miercuri 
spre'joi este de serviciu, cu 
program non-stop, farmacia. 
"ELIXIR", Piaţa Soarelui, bl. 
245. Telefon 259980. 

Farmacia "Sinapls", Bd. 

_La telefonul dimineţii, 280944, intre orele 9,00-12,00 
Debran,are din· cauza sărăciei. Mal mulţi cititori din municipiu 

sc'i renunţe la a mai încălzi toate camerele din apartament. Cauza 
11~;;~~~-1";:~1 veniturile modeste pe care le au oamenii (Tn special pen
n~ aceasta ne-au intrebat ce anume trebuie să faca şi, 
llblrlein>ţele•s. cât trebuie să plătească. Tntr-unul din numerele viitoare ale 
llac:eslor ,,,trebăriv.om publica un articol In care vom răspunde nlnd pe nlnd 

ind 
s-ar putea 
suprafaţa bul.evardului sau par
curilor. Spenlm ca temerea cititorilor 
noştri să fie doar folclor. Dacă nu, 
e umor negrul 

• OI. G. B., 
sesizează că 
la ore târzii 

din Curtlcl 
ziarul nostru 

deloc. 

mlLI,T~BEJ 
Revoluţiei nr. 88, lângă Noul 
Stil, telefon 282369 şi şi 

. "Noua Farmacie", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu pro-
gram non-stop. 

e CDNSUL,.Arl :1 
TRATAMENT C 

PROGRAM NDN-ITDP 
Cabinetul ,Apollonia', situat 

la parterul blocului din spatele 

Casei Albe (zona Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 

1, tel. 251225, efectuează 

nostru Filip 
Gurahonţ. a~onar la 

- Crişana, ne intreabă 
când vor primi dumnealui şi soţia 
dumtsale dividendele, anunţate a se 
Tnmâna Tn cursul lunii octombrie. Cu 
luna ne-am lămurit, ramane de sta
bilhnul. Redactor de serviciu 

D. T. 

tratamente injectabile (intra-

muscular ·şi intravenos), 

aerosoli, E.K.G.; ecografie şi. 

analize laborator. 
e CABINE'I' 

S,.DMATDLDGIC 
Cabinet stomatologic pri-

vat, Bd. Revoluţiei nr. 62 
(vizavi de Biserica Roşie), 
telefon 256685, deschis zilnic . 
Intre orele 8,00-12,00 şi 

1

~lNT~ERUPERI DE 
CURENT 

In această săptămahA nu 
vor fi Intreruperi de curent nici 
In judeţ, nici in municipiu. 

DACTILOGRAFIE 
Casa de Cultură a 

Municipiului Arad anunţă 
inscrieri la cursurile: dactilo
grafie şi lucrări de secretari
at. 

Inscrierile se fac zilnic, la 
sediul instituţiei din str. Gh. 
Lazăr nr. 1, intre orele 10-

~fi9~~~ormaţii la telefon 

nrtlva 

·. 

1 ACTUALITATEA COL TURAlÂ 1 

Banca Populara 

MINERVA 
acorda urm.co.r.le doband 
P*ftttu d•l'azllwl• la term CINEMA,.DGRAFE ,.EATRU 

Dacia: W.W.W.-mare nebunie in 
vest (SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 16; 
'18; 20 
Mureful: Dragostea unei vraj~ 
toare (Franţa) 10; 12; 14; 1~; 18 
Aria: Intr-un pat cu opoziţia 
(Ungaria) 15; 17; 19; Sala mică: 
Godzilla (SUA) 15,30; 18. . 

0&7/214214 
intre orele 20,00;08,00 

,_. 

Teatrul de Stat Arad prezinta 
joi, 4 noiembrie, cu incepere de 
la ora 18,00 spectacolul cu piesa 
.GAicevlle din Ghloggla" de 
Cerlo Goldoni, in regla artistică 
a lui Laurian Oniga. Scenografia: 
·onisim Colta. 

Vă ascultă, vă inţelege 

!fi vă ajută 

• 
.- . ( .1_" 

.•"": 

11una- 67~ 
31unl-70°-" 
61unl-72°-" 
91unl-72~ 

21uni-
La """' ottentutul dobindi• poate capbiiD. 

DEPOZmLE SUtiT ASIGURATE 1 
credite In slot•m 

oudobanuallualaâ 

220A, 
...,......,.... la agentia •n ÂtiMI 

Plab SpitalulUI de copa. 
..._ H .. pan..- (lenp lfttlm) 

... •• t..W.X oeT /21JS22t 

P~~Yc~L ~~r~!~~l. 
Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata - 159.747 lei, 
iar ~reţul de achiziţie - 143.772 • 
lei. Preţuri valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 
K cumpărare: 95.000 leVg, van
zare: 105.000 leVg. Aur 18 K 
cumpărare: 120.000 leVg, van
zare: 130.000 lei/g. 
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Judeţene a Asigurărilor Sociale 
de Sănătate {CJASS) este 
aceea de a colecta fondurile 
băneşti pentru acest sector. in 
fapt, CJASS face ,legătura" 
intre contribuabili {firme, insti
tuţii) şi popula~e. beneficiară a 
actului medical. Acest lucru nu 
mai este însă posibil in momen
tul in care datornicii devin 
restan~eri cu debile semnifica
tive la bugetul Fondului 
Asigurărilor Sociale de 
Sănătate {FASS). 

't~=~~ un~~~~~~~ ~·~s~e~po~ate trece la prc>ee<du~ 
al societăţilor comerciale cu ra executării silite . .Am inceput 
restante la plata FASS arată in deja să depunem liste cu 
felul u'rmător: Aris {3 miliande restrictii pentru unitătile in 
379 milioane lei); Altar {1 mi- cauză, la toate fişierele din poli
liand 680 milioane lei); Armopan clinici si spitale" a spus dl. 
{1 miliard 200 milioane lei); Bă~at. Partea tristă a lucrurilor 
Foraj Zădăreni {1 miliard 200 este aceea că in multe cazuri 
milioane lei); lmar{1 miliard 134 angaja~lor li s-a re~nut prc>een
milioane lei); Confruct Lipova tul pentru fondul de sănătate 
{637 milioane lei). etc. însă aceşti bani au fost 

Sabln Bălţat, director ge- dir~ona~ in altă parte. Sigur, 
neral la CJASS Arad ne-a cei care vor avea de suferit vor 
declarat că, in aceste situatii fi tot bie~i oameni nevinova~ ... 
după soma~i şi reeşalonări de . c. m1F 

Ziaristul Emil ~ăndan a fost bătut ' 
·· tâlhărit aproape de locuinţa sa 

rcaalîiENiltli 
IPATRULARE'I ~;,M<::';·"·»S:.<,;,.v.: ... <1 .. <·.· •• -· ' ·.1!1 

T In perioada 25-31 
octombrie, garadienii publici au 
amendat zece persoane care, 
de grăMe ce erau, au călcat fn 
picioare spa~ul verde. · 

1 ,Ori a fost un simplu /al, ori au fost cei neUnistitl 
de cartea mea despre Rerolutia din Arad: spune el 

Luni, in jurul orei 20,00, după 
ce a participat la o şedinţă a 
AsociaVei Judeţene a Luptătorilor 
in Revoluţia din decembrie '89, 
ziarisb.JI Emil Şimăndan a fost ata; . 
cat si tâlharit in apropierea locuintei 
. sa18. lntre obiectele dispărute Se 
află şi manuscrisul cărţii sale 
11 Aradul, al doilea orat al 
Revoluttel române". · 

Em1l Şimăndan a participat 
luni, la Prefectură, la o şedinţă a 
Fundapei revoluţionarilor arădeni. 
La invita~a preşedintelui acesteia, 
el a prezentat cartea sa, aflată in 
manusais, şi care, pe 400 de pag~ 
ni, face o rememorare a eveni
mentelor petrecute in decembrie 
'89 la Arad. In timp ce se apropia 
de locuinţa sa, a fost depăşit in 
fugă de un tanăr de 1,72-1,75 m 

. · înălţime. După 10-15 metri, acesta 
s--a intors şi a strigat spre cineva: 
.Mă, eşti acelor Apoi s-a intors şi 
a trecut pe lângă ziarist. .Din acel 
moment nu mai ştiu ce s-a intâm
plat cu mine. M-a găsit soţia cu 
capul sprijinit de sonerie." A fost 
anunţată Poliţia şi Salvarea. Nouă 
poliţişti au scotocit zona blocurilor, 
dar fără folos. Ziarisb.JI a fost inter
nat la Spitalul judeţean. In unna 

atacului, intre alte obiecte i s-a sus
tras şi manuscrisul cărţii sale. A 
doua zi, lângă un bătător de 
covoare, o vecină i-a găsit legiti
mava de presă şi buletinul. 

.,in ultima săptămână foarte 
multă lume s-a Interesat de 
cartea mea, mal ales din cadrul 
serviciilor. Cartea nu atacă însă 
pe nimeni. Am discutat cu foarte 
mulţi oameni. El se vor putea 
intălnl şi se vor putea saluta pe 
stradâ şi după ce ea va fi publi
cată. Probabil însă că ea a neli
niştit pe cel care au făcut ceva in 

1 
. 

decembrie '89" ne-a declarat Emil 
Şimăndan. El bănuieşte, fie că a 
fost voma de un simplu jaf, fie că 
cineva dorea să pună mâna pe 
mauscris. 

Medicii Spitalului judeţean 
spun că in ultina periqadă au fost 
internate mai muHe persoane agre
sate pe stradă şi care aruzau ace
leaşi simptome: gre\Uri şi dureri de 
cap. 

Emil Şlmăndan ţine să 
mulţumească poliţiştilor pe.ntru 
modul cum au intervenit in cazul 
său .. 

DORO SfiVfl 

T Tot cu o amendă s-a 
ales şi B. T. din Arad, care a 
depozilat pe domeniul public 
diverse .obiecte" ce strică 
aspectul estetic al străzii. 

T Chiar dacă se aflau pe 
jos, gardienii au urmărit pe cei 
care circulă cu bicicletele pe 
trotuare şi pe Faleza 
Mureşului. Patru biciclişti au 
plătit plimbarea deoarece au 
incălcal H. CLM nr. 71/1997. 

T M. ;z., din Turna, a prim~ 
amendă deoarece ,apela la 
mila publică" {atâta cât o mai fi 
ea). Femeia a fost sancţionată 
contraventional. 

T Fără a avea chitanţă 
pentru ocuparea domeniului 
public, şase persoane au simţit. 
rigorile legii, adică amenda ... 
de rigoare. ' . 

Aceste informatii n&-au fost 
furnizate de către d1. Ion Klein, 
şeful Corpului gardienilor pu_. 
blici al judeţului Arad. 

"·o. 
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UN EVREU FACE AFACERI CU PANCOTANII 
PrimariJi localităţii Păncota, tate de introducerea gazului. presiune şi ulterior să vândă 

dl. Ioan Farcaş ne-a declarat Pentru că bugetul primăriei gazul. Primarul din Pâncota, 
câ in timp de o lună de zile va e foarte mic şi pentru că de la dl. Ioan Farcaş, a mai precizat 
fi terminat studiul de fezabili- bugetul statului nu se primesc că Distr. Gaz Târgu Mureş 
tate pentru proiectul de intro- fonduri care să fie alocate este de acord să facă intro-
ducere a gazului de la reţeaua pentru această lucrare, intro- ducerea reţelei de distribuţie 
na~onală in localitate. Rămăn ducerea gazului in Pâncota va pe străzi. Dacă aşa stau 

· de rezolvat doar avizele de la fi finanţată de un investitor lucrurile, să sperăm că in cel 

• ~---=-l• •, 
PRETURILE LA CARBURANT! 

'V 

~N,DEOCAllDATA,ACELEAŞI 
Noul val de scumpiri ne-a ne-a declarat: .,La noi nu există 

lovit pe majoritatea in punctele deocamdată Intenţia de a 
cele mai sensibile, majorările majora preţurile la benzină fi 
referindu-se .la energie termică, motorină. Aceste majorări noi 
energie electrică, dacă tot sun- le-am făcut de la 1 octombrte, 

' tem in prag de iană. când la preţul vechi s-au mal 
Din surse Mediafax am aflat că adăugat 200 de lei." 

la Buo.ireşti şi Constanţa, pe lângă Momentan, la benzinăria 
aceste scumpiri 8e majorează de la Peco-Podgoria preţurile sunt 
1 noiembrie şi pretul la eartluranti următoarele: benzina Premium, 
auto cu 200 de leillliru. ' care este cea mai căutată, se 

Pentru a vedea care este poate achiziţiona la preţul de 
s~ua~a in judeţul nostru, ne-am 9800 leinitru, iar motorina costă 
adresat conducerii Petrom Arad. 6600 lei/litru. 
Dl. Botezatu, director comercial, S. AMBRO$ 

Furturi şi autori 
• Poli~a i-a identificat şi-i 

cercetează in slare de 
reţinere pe Jalonschi 
Laurenţiu-Cristian, 22 ani, 
fără ocupatie, cunoscut cu 
antecedente penale şi Struţ 
Ioan, 23 ani, taximetrist par
ticular la Taxi Arad, ambii din 
Arad. Cei doi, aflăm.de la 
Biroul de presă al 1. J. P. 
Arad, sunt autorii mai mu~r · 
furturi din autoturisme. Cei 
doi urmează a fi prezentaţi 
Parchetului. 

• Parchetul a emis man
dat de arestare preventivă, pe 
timp de 30 de zile, impotriva 
lui Nunc Sandu, 29 ani, 
Ciumeghiu, judeţul Bihor. 
Nunc este, aflăm de la Poli~e. 
autorul a trei fruturi comise in 
cursul lunii octombrie pe raza 
localitătii Craiva. Prejudiciul a 
fosl caiculat la suma de 5.5 
milioane lei. 

• Este cercetat in stare 
de arest preventiv Marglnă 
Ioan, 48 ani, din Arad, fără 
ocupaţie şi antecedente 
penale. Margină este autorul 
spargerii comise pe 31 
octombrie . la S. C. 
CASIOPEEA SRL din Arad, 

când prin efracţie a intrat in 
incinta unită~i. de unde a sus
tras bunuri in valo~re de 30 
de milioane de lei. A fost 
recuperată suma de 18 mil
ioane de lei. 

• Poli~a ~a identificat şi 
reţinut pe Cârdel 
Constantin, 25 ani; Rădac 
Gabriel." 25 ani; Ambruş 
Paul, 19 ani; Jian Daniel, 23 
ani şi Cârpaci Ioan, 32 ani, 
to~ din Pecica, fără ocupaţie 
şi antecedente penale. Poli~a 
a stabilit că cei cinci sunt 
autorii furtului comis in 
noaptea de 29/30 ot:tombrie 
la S. C. ASTRA ICNO SRL 
din localitate, de unde au sus
tras dife[ite rame de tablouii. 
Autorii urmează a fi prezentaţi 
Parchetului. 

• Duciuc Vasile, 20 ani, 
din Pâncota, este cercetat in 
stare de libertate pentr;u 
săvârşirea. infracţiunii de furt. 
Tn cursul lunii mai a.c , Duciuc 
a sustras bunuri din locuinta 
lui Sălăjan Gheorghe din 

. Arad, in, valoare de 2.000.000 
lei. Prejudiciul a fost recupe-
rat. . 

', .. '. ' D. L 

De la Politie, 
1 

pe scurt 
• Tn urma măsurilor 

specifice întreprinse "de 
poliţiştii arădeni, au fost 
depistaţi şi incarceraţi: 
Vuculescu Ştefan-Radu, 24 
ani, şi Vuculescu Cosmln, 
20 ani, ambii din Lipova, care 
au de executat un mandat de 
8 luni inchisoare şi respectiv 
1 ,8 ani inchisoare, pentru 
furt. 

• Cu ocazia unui control 
efectuat pe raza municipiului 
Arad, a fost depistată 
Păduraru Nlcullna, 18 ani, 
din Arad care comercializa 
bunuri alimentare fără a 
poseda acte de provenientă. 
A fost sancţionată conform 
Legii 12/1990 cu suma de 
150.000 lei. 

e Poliţia n cercetează in 
stare de libertate pe Moca 
George-Trlpa, 19 ani, din 
Cuvin, agricultor. Moca a fost 
depistat conducând pe dru
murile publice un autoturism 
neinmatriculat, cu număr fals 
şi fără a poseda permis de 
conducere. Cel in cauză a 
refuzat recoltarea probelor 
biologice. 

e Guneţ Călin-
Gheorghe, 28 ani, din Tinca, 
judeţul Bihor, conducător . 
auto este cercetat de Poliţie 
in stare de libertate pentru 
faptul de a fi transportat· cu 
camionul BH-01-WSM canti
tatea de 4,390 mc lemne, 
fără documente de prove
nienţă şi cu bon fals. Tn urma 
cercetărilor s-a stabilit că 
lemnele au fost tăiate ilegal 
din pădurea Ocolului Silvic 
Vaşcău . 

e Sandru Ioan, 48 ani, 
din Seleuş este cercetat, in 
stare de libertale, sub aspec
tul săvârsirii infractiunii de 
distrugere: Pe 21 oct'. şandru 
a spart un geam şi o uşă de 
la locuinta Anei Vinersar, din 
aceeaşi lOcalitate. 

D.L 

... Et ."...&a.Et.&a :IWI•---Et·---·----
2() I))J, .,illl'l,ll)i\1)1~ il)J()Jl 
Acţiunile pollţlftllor pe linie de prosti- Hunedoara '11 &alia 1\. .. na, ·23 ani, din 

tuţle 'li proxenetism au continuat cu o razie Bonţlga, judeţul Cluj. Nici una din cele 5 
desfăturată pe Valea Mu~'lulul - zonă in .,profesioniste" nu avea o ocupaţie ... 
care lfl desfă'loară activitatea multe .,profe.. 

legală. Toate, tnsi, acoatau 'loferl de TIR, 
sioniste11 ale amorului, pa bani, • Ca urmare 

pentru a tntreţlne cu ace'ltia relaţii" Intime 
au fost depistate: l\.tlder11sel 
Paraseblva-Fier.,ntlna, 20 ani, din contra sumei de 20 OM. 

' --. ;' o serie de instituţii {Mediu, străin israelian. Acesta s-a· mai scurt timp locuitorii din 
Lipova; Sefiea Mihaela, 27 ani, din Păull'l; Cele cinci au fost sancţionate conform 

Sanepid etc.) şi discutarea arătat dispus să facă aducţi-
acestei probleme cu cetătenii unea de gaz la Pâncota şi la 
ale căror terenuri vor fi afec- Curtici până la sta~a de joasă 

-I-n Gara CFR Arad 

• Numărul acestora creşte alarmant 
Odată cu scăderea tem- Cu toate că par inofensivi 

peraturii şi venirea iernii la prima vedere, in diverse 
numărul boschetarilor din momente reactia acestora 
gara CFR Arad a crescut alar- poate lua o tum'ură neastep
mant. Astăzi in zonă isi duc tată. Lipsa hranei si conditiile 
zilele peste 60 de asemenea mizere in care trăiesc il pol 
indivizi. Aceştia au varste face să comită gesturi dispar
cuprinse intre 6 şi 30 de ani şi ate. Biologic vorbind, aceştia 
provin, in marea lor majori- se degradează cu fie<care zi. 
tate, din alte judeţe ale ţării. Nu ştim ce soluţie s-ar 

Desi Politia T. F. i-a putea aplica in acest caz; dar 
• recrutat" de mai multe ori, dacă nu se va găsi una, situ
după legitimări şi luarea lor In aţia boschetar!lor din Gara 
evidenţă nu s-a întâmplat CFR Arad riscă să iasă de 
mare lucru. Trimişi spre sub control. Pentru că vine 
locurile natala sau spre cen- iarna şi numărul acestora 
trele de primire ale minorilor, încă va creşte. Sub influenţa 
aceştia reveneau mereu in drogurilor, in lipsa hranei, 
gară. Unde continuă să trăi- boschetarii au devenit deja un_ 
ască din mila trecătorilor sau adevărat J18ricol social. 
din diverse munci ocazionale. C. T. 

Pâncota se vo~ incălzi cu gaz 
metan. Buba Nleoleta 22 ani, .din SAnmartln; · Legii 81/1991 cu suma.totală,de 1.900.000 

T. M. Toad11r lallana-Mirl!la, 27 ani, din lei. 

Primim din partea Oficiului Judefean pentru Protecţia OtnsomatorDor 

rl\1iTtiNîS'I111XTtl_, 
t~jJ'rEASCii•.,CON'I,O ~·'''-~---- ----'"".-.-~·'-" .. , .. ,__ .-""'~''··~ ~""'·'--4X-W-""-=-'"~ ·"'"· ,___ _ __ "_ .... · ,~~ ... ,..,~,.,~,~·~ii<i!l!- ·~lL!~.~·'-'· 

Urmare a numeroaselor controverse 
intre consumatori şi unele Asocia~i de pro
prietari in ceea ce priveşte montarea con
toarelor individuale pe apartament pentru 
apă rece şi apă caldă menajeră, vă comu
nicăm baza legală pentru luarea in conside
rare a contoarelor individuale pentru apa 
rece si apa caldă menajeră. · 

Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 
privind Protecţia Consumatorilor, art. 11: 
• Produsele şi serviciile oferite consumatorilor 
se măsoară cu mijloace de măsurare si con
trol adecvate, verificate metrologic, PotriV~ 
reglementărilor legale" . 

Ordinul ministrului lucrărilor publice şi 
amenajării teritoriului nr. 139/N/1997, art. 18, 
menţionat in Legea locuinţei nr. 114/996, 
Anexa nr. 2 republicată in decembrie 1997 
după HG/446/1997: .Administratorul are 
următoarele atributii - controlul facturării 
corecte a consumuri'lor In functie de indexul 
contoarelor de bloc sau al coritoarelor ind~ 
viduale, dacă ·acestea există, conform 
prevederilor legale şi in funcţie de nonnele 

metodologice de repartizare a consumurik>r, cazul in care consumatorul va fi 
acolo unde nu există contorizare la nivel de actionat in justitie, OJPC după cvnsiaiarea 
asociatie de proprietari". legalităţii montării contoarelor va sprijini 

Până la apariţia regulamentului de con- · apărarea acestuia. 
torizare, in prezent in lucru la Primăria Citirea contoarelor individuale se poate 
municipiului Arad, OJPC sfătuieşte con- oomunica lunar de către consumator şi verifi
sumatorii care doresc să-şi monteze con- ca se<mestrial de către administrator. Pentru 
!oare individuale pentru apă rece şi apă activitatea de citire şi calcul, administratorul 
caldă menajeră in blocurile care au contoare poate fi retribui! suplimentar de locatarii in 
de branşament, să se adreseze Asociaţiei cauză, in functie de decizia Consiliului de 
de proprietari din care fac parte cu o cerere Administraţie ai'a<C"Îl!ţiei de locatari . 
la care să se notifice data depunerii. - Tn ceea ora ~riv&ste ;:-. 'Vderile comune, Tn 

Dacă in. 15 zile nu se primeşte un · • 
răspuns pozitiv {in Arltd sunt numai câteva caz de spargeree 1 ""~ ;~,. intre apo.- 1 
cazuri izolate), consumatorul se va adresa şi contorul de br .. ., 1 ~--.:~r;.~~.·., acestea aprox._ 

,unei firme specializate pentru montarea mate prin aprecit:r~ .:;:-., « repartiu Tn mod 
legală a contoarelor individuale şi sigilarea egal tuturor iocatllnk" ·. •n~e de numărul 
instala~ei. La recepţie lucrării se va invita şi de persoa~~ · . ' · 
administratorul blocului care va notifica Din expeo;..-nta ,,.,,,., lSOciatii de locatari, 
indexul contoarelor de la care se porneşte. retributia suplimentar,: administratorului 

Dacă administratorul refuză participarea, este <IEi 5000 lei 1 e.:;; • .n Hpartamenl con
consumatorul lşi va notifica singur indicele torizat, intro8ucAo1dU-> :unar In calcul o 
contoarelor şi din acel moment va plăti con- marjă de 5% care n •rezintA pierderi 
smoul real măsurat de oontoareJe inlhO.oale. comune 'li eroarea ~. o. < 
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Încă un taximebist a plătit bibut 
profesiei sale!. BAT AUREL, de 45 
ani, taximetrist la FAVORIT, indicativ 
117 a fost impu~t. aseară, de un 
individ necunoscut in localitatea 
Călugăreni. Bat Aurel făcea taxime
bia mai mult in timpul liber, deoarece 
era angajat al societăţii Vinalcool. 
Aseară, după ce a ieşit din tură, fn 
preajma S.C. Dacia Service Aradul 
Nou, Bat Aurel a luat o cursă penbu 
Călugăreni. In dreapta sa a urcat un 
tAnăr cu păr scurt, inatt, tmbrăcat in 
trening de culoare ind-lisă. La desti
na~e. Bat Aurel a fost impu~t Tn 
abdomen, pierzAnd mult sânge. 
Glon\IJI a Intrat prin faţă - In stomac -
şi a Ieşit prin spate. Taxlmebisb.d a 
bstlmpuşcatin ~-

Criminalul a leoşil di1 m~. fu-

gind pe câmp, fiind observat de un 
ooleg de la taxi Ardeal. Acesta 1-a luat 
pe Bat Auret ~ 1-a dus până pe Calea 
Romanilor, de unde·a fost preluat de 
Ambulanţă şi dus la spital. Colegii săi 
de la Favorit ne·au informat că 
m~ina noo& fost furată, pe bancheta 
acesteia s.a găsit o haină care, se 
pare, apartinea aiminalului. Un mare 
număr da tioometrişti s-au deplasat in 
zonă, pentru a căuta aimlnalul. 

Bat Aurel, avea 'trei copii, iar~ 
era plecată in Moldova, mama soţiei 
sale fiind banavă. La spital am intilnit 
copiil: Monica fi Oaniel. Ac:e!ş;tia ne-au 
spus că presupusul asasin ar fi venit 
direct la maşina tatălui său de parcă 
ar fi fost .vânat·. Bat Aurel n·avea 
asupra sa bani sau alte obiecte de 
valoare. · 

Aseară târziu, din blocul operator 
al Spitalului Judeţean s--a auzit un sin· 
gur strigăt A murit! Doctorii Ţurtea şi 
Pemechi rHtu putut face nimK: penbu 
a-1 salva pe laximetristul Bal Aurel. In 
zona tn care s-a petrecut aima, drcu· 
la zvonul cum că anna aimei ar fi fost 
furată din Tnn~ra. . 

Poll\ia şi taximetriştii, colegii săi 
de breaslă, TI căutau aseară târziu 
prin localitatea C~ugărenl pe pnlSU

pusul e:;asln al taximetristulul Bat 
Auref. Din păcate Tnsă, nimeni nun 
mal poate readuce la viaţă pe tatăl a 
trei copi, care ".a avut altă vină decAt 

· că muncea si ~· o pAine pentru 
copiii sălc 

SO~In GHILEfl 

Pădurile se 
restituie în 

limita a 
tO hectare 
Plenul Senatului a decis, marti, la 

dezbaterea legii Lupu, restituirea 
terenurilor forestiere către fo~tii pro
prietari in limita a 10 hectare de pro
prietar deposedal 

Cei care au primit un hectar prin 
Legea 18/ 1991 vor primi diferenţa 
plnă la 10 hectare. 

Senatorii au mal votat tncă trei 
articole in fonna propusă de iniţiatori 
ş,i au hotărît să &limine articolul care 
prevedea ca reconstituirea dreptului 
de proprietate să se facă şi atunci 
ctnd sunt mai mulţi moştenitori şi 
autori diferiţi,- precum şi dacă 
terem,1rile forestiere care fac obiectul 
reconsituirii dreptulUi da proprietate 
se află in localită~ diferite. 

J .. J(;il (~iliiPIONIJ .. Oil 
Aseară s-au disputat 

ultimele partide, in patru din 
cele opt grupe de calificare 
ale .Champions League". 
lată rezultatele Inregistrata: 

Grupa A 
Bayer Leverkusen • Ma

ribor Teatanic 0-0 
Dinamo Kiev • L_azlo 

Roma 0-1 
GupaB 

AIK Solna • Arsenal 
Londra 2-3 

Florentlna • Barcelona 
3-3 

Grupa<: 
Boavista Porto. • Borua

sla Dortmund 1-0 
Feyenoord Rotterdam • 

Rosenborg Trondheim 1-0 
GrupaD 

Manchester United • 
Sturm Granz 2-1 

Olymplque Marsellle • 
Croaţia Zagreb 2-2 

Ieri, la Facultatea de 

Comisia Naţională de Indexare 
(CNt) a anunţat, marţi, printr-un 
comunicat remis agenţiei MEDI· 
AFAX, că majorarea salariului 
minim pe economie nu va determi
na moclfficarea valorii salariilor de 
bază, a sporurilor, primelor şi a altor 
dnepturl bil~ti calculate In raport 
da acesta 'li stabWrte prin contracte 
de munci ori prin Hotărtre de 
Guvern, cu excepţia veniturilor -mal miel da 700.000 da lei. 

P~ETOL TIGĂ~ILO~ 
SE AFISEAZĂ ..• • 

Agen~l economicl care comer
cializează ~garete au obliga~a ca, 
tnceptnd de miercuri," să a~e. tn 
locuri vizibile, lista cuprinzind preţurile 
maxine de vinzare cu amănunb.ll Tn 
vigoare pentru toata sortimentela pe 
care le comercia-lizează, preţuri a 
căror~ asta Interzisă. 

lnceplnd cu 3 noiembrie lnlrii In 
vigoare Ordonanţe· de Urgenţă 
16611999 pentru modificarea şi com
pletarea OU 82/1997 privind regimLi 
aa:i.- 'li al alb' inpozlte Indirecta, 

conform căreia, Tn cazul ţigaretelor, 
se va plăti o acdză fixă de 2 euro la 
1.000 de ţigarete, faţă de vechiul 
nivel de 7,50 euro la 1.000 ţigarete, 
Iar aoclza variabilă va fi de 25% din 
preţul maxim de vtnzare cu 8Î'Tlăm.n
tul faţă de 20% din preţul da pro
ducţie. 

Preţurile maxime da lllnzare cu 
amănuntul in vigoare sunt obligatorii 
pentru toti agen~ economici autoriza~ 
să oomen:ialzeze \ilJarela şi nu pot fi 
dapăşie. 

Şedinţa de dimineaţă s-a incheiat 
la articolul care se referă la reconsti
tuirea dreptului de proprietate pentru 
composesorate, obştii de moşneni in 
devillmăşie, obştl rilzeşeşli nedi
vizate, păduri gnlnicereşti ~Şi alte 

. forme asociative de proprietate 
o~teascil. Senatorii au rezerve taţii 
de formularea "proprietate obsteas
cA", deoarece nu este recunOscuti 
de jurişti, urmind să ia o decizie_ fn 
şedlţa de după amiază. 

Ieri, cu incepere de la ora 
15,00, In aula Facultă~i Umanist
Creştine din cadrul _Universită~l 
• Vasile Goldlş" a avut loc 
sesiunea de comunicări ştiinţifice 
.150 de ani de la Revolutia 
Romana din Transilvania" . 
Organizată de Universitatea 
_Vasile Goldlş", Inspectoratul 
Şcolar Judeţean şi Societatea de 
Ştiinţe Istorice - Filiala Arad, 
sesiunea a cuprins 18 comunicări 

ale unor profesori universitari, . 
conterenţtari, lectori şi studenţi. 

· Avandu-1 ca moderatori pe 
prof. unlv. dr. Viorel Faur, conf. 
univ. Alexandru Roz şi prof. 
Comenu Pă~reanu, participan~l 
au abordat tematici precum: 
evenimentele revolutionara ale 
1848/1849, lexicul politic ia 1848 
In Transilvania sau Avram Iancu -
milreţta defmitălll. p. 

· · Distribuirea bonurilor valorice pentru 
motorină va incepe in perioada următoare 
Dlslrlbulrea bomrior valorice 

pentru rnotorin;!i va lrape, prob&
bil, 1n aceast.; »ăppămloo, după ce 
au fost lămurite lncoeren1e1e le
gislative care au lnUrzlat aceasb'l 

cole In aceasb'l toamna, in limita 
sumei de 400 de miliarde de ·lei, 
prevăzută drept compensaţie intre 
SNP Petrom şi bugetul statului. 

"Din Investigaţiile !acute, 
necesarul este de circa 750 de 
miliarde de lei. De aceea, la 
inceputul anului viitor vom mal 
aloca circa 200 - 300 de rriliarde 
de lei", a precizat Mureşan. 

rilor, ministerul a propus şi lnft
inţarea Fondului de dezvoltare 
agricolă, finanţat din conc~sio· 
narea terenurilor statului, şi care 
va acoperi circa 20% din valoarea 
tractoarelor care vor fi achizi~o
nate de producători. "Suntem In 
dialog cu Tractorul Braşov, pentru 
un necesar anual da 12.000 pinil 
la 18.000 de tractoare", a precizat · 
Mu""''!n. 

. 8C\ime. a 8fU'Iţat. ia tUifeo i~ de 
. presa de marţi, Ioan Avram 
Mureşan, ministrul Agrfcullurlj şi 
Aln .. daţlel. 

llonurle vcr ft aconlaCe hJUor 
celor care au efectuat lucrirt agri- Tot pentru sprijinirea agricultl>-

TVR1 
7,00 Matinal naţional 
9,00TVR1~ 
10,00 A-Facerea- rei. 
11,00 TVR Clllj-Na
poca 
12,00 7-- rei. 
12,45 Top I10Slalglc 
13,00 TVR T'inifoare 
14,(J()Jumal 
14.15 CiberFm 
14,30 Evrika! 
15,00 Muzica da capo 
alfinel-d~onarde 

. muzică 
16,()9 Ecolurism 
16,30 Medicina penlrU 
laţi 
17.00 Hore saltJuL. 
17,30 Impas In doi 
18,00 Corecll 
18,05 Jurnalat8a ta! 
19,00 Avanpremieră 

~05 Amlnllrl din se
colul20 
19,10 Sunaet ~ 
s. ' 
20,00 Jtmal • Metllo • 
Sport 
20,55 Inelul cu scor
pion - dramă, Marea 
Britanie, 1998, cu 
Csroline Goodal, Jack 
Scalia, prima patle 
22,35 In tagrant 
23,20 Jurnalul. de 
noaple 
23,35 Caft! Corso 
0,35 Lumea dansului 

TVRz 
7,00 TVM • Telematinal 
8,00 Desene animate 
9,15 lnfldelltăjl- s. 
10,15 Limbi străine: 
franceză 
10,25 O familie clu
dată-s. 
11,00 DeSene animate 
11,30 Trupa DP2 
13,00 Tribuna partidelor 
parlamentare 
13.45 Mandru cantil 
'""--atc.n"l 
UCIII ... r'"'' oii. 
14,00 Emisiune In Umba 
maghiară 
15,00 Obsesia - s. 
16,30 ~nta Barbara -
s. 
17,45Tradltll. 
18,15 Curier de ambe 
sexe 
18,45 Locuri cu poveşti 
19,00 Ştiri bancare 
19,15 Festivalul de ehi
tarii dasică 
19,45 Dreptul la adevăr 
20,15 Filip cel bun -
drama. Romania, 1975, 
cu Mircea Diaconu, 
Draga O~eanu Matei 
21,50 Vidooclipurt . 
22,00 Magazin ştiinţific 
22.45 Alechinsky, ochi 
de pictor- doc. 
23,55 Noctuma 
0,05 TVM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună diminca~ Pro TV 
cal tău! 
10,00 Tlnlql netinifllt - rol. 
10,50 Doctor in AJaska. s. 
11,45 Melrose Place - rcl. 
12,30 Royal Caaadlaa AJr 
Fara ·s. 
12,55 Stirile Pro 1V 
13,05 Babyton V - s. ' 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Mira<olulline"!i -s. 
14,45 FamiUa Bu'ndy • s. 
15,15 Nisipurile din Mlaml
s. 
16,00 Tlnlr ...... - cp. 
868 
t7,00ŞtirilePROTV · 
17,t5StirilePROTV Aiad 
17,30 SpiCalul Cbiea&o Hope 
- cp.8 
18,30 Doi poJitlfll fl jumA
tate -cp. 19 
• Extragerea cirţii pofblle .. Te 
uiti si câstigi" 
19,.:\'o Stirile PROTV 
20,00 Stirile PRO TV Arad 
·20,30 Walker, poiJIIItoun -
s. 
2 t ,20 Cbcstiunea zilei - editie 
speciali\ . • 
21,30 Fotbal: Liga Campit).. 
nilor, in direct • Stirile PRO 
TV -în pauza mcdului 
23,30 Chestiunea zilei 
0,15 Fotbal: rezumatul Ligii 
Campiouilor 
2,00 FamUia Bundj- !"1-
2.,30 Cine-i ~ul? • s. 
3,00 Brigada 132 ·S. 
4,00 Poltergeist. s. 
4,45 Babylon S • rcl. 
S.30 Suflet de femeie. s. 
6,1S Nisipurile din Miaml • 
rei. 

RADIO PRQ FM (9%,1 MHz) 
O,lMI·5,04'1 Ml:ZICA 
5,00- 6,~"00 Buletin de stiri la fiecan· siCn. de Qră 
6.00- !,00 RONDUL DE DIMINEATA
INFO PKO cu Dan A~l si).aiU<l Călăceanu 
7,00- 10,00 PRO FM PANA LA 10 cu 
Flavius Esnican . · 
~oi~JO MIHAI CU NOI cu Mihai 

ll.OO • 14,fl0 "1)..14 CU ANDREI" eu Anlira 
G~ -
14,0.0 • 17,00 ORAŞUL SUB LUPA cu 
Cătălin Upuscă 
17.101,1· 19_.00 STAR STATION MIX cu 
M•nat Guret · w 

19\00 • 21,00 ASCl!VfA·ŢI MUZICA cu 
Că m Gheowhe .. ' 
li,Otl-l2,ub PRO FM EXPLORER cu Niki 
Stanciu 
22,00 ·--24,00 RONDUL DE NOAPTI!: cu 
Răzvan F..xarhu • 

··--.._,;.. 

. ;-.-

TVACASĂ 
6,30 Maria - s. 
7, 15 Acasa la bunicii -
reţete de bucătărie - rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor -
rei. 
8,15 Rosallnda- rei. 
9,00 Inger sălbatic - rei. 
10,00 Renw fi Adriana -
rei. 
10,45 Lanţurile Iubirii -
rei.' 
11,40 Nimic personal -
rei. 
12,25 Charleston - rei. 
14,15 V"''S noastră- s. 
15,00 Dragoste fi pulant 
-s. 
15,30 Renzo fi Adriana -
s. 
16,30 Preclosa- s. 
17,25 Vremea ·da acasă 
17,30 Rosalinda- s. 
18,30 Lanţurile Iubirii- s. 
19,25 Vremea da acasă 
19,30 Acasa la bunica -
reţeta culinară a zilei 
19,45 Desene animate 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21 ,3CI Sânge din sângele 
meu·s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Ultimul lor joc -
dramă, SUA, 1988, cu 
John Cusack · · 
0,30 Dragostll fi putere -
rei. 
1,00 Surorile - s. 

.. 

· Elevii din invăţămîntul particu· 
Iar se vor putea transfera la şcoli 
de stat, incepind din toamna anu
lui viitor, informeaza Ministerul 
Educaţiei Naţionale. 

Transferul se va face cu acor· 
dul unităţii primitoare, dacă la 
sfTrşitul anului elevii au ob~nut cel 
puţin media generală 8 Ş.i minim 9 
la purtare şi dacă au promovat 
examenele de diferente la acele 
discipline pentru care pn,grama de 
studiu este diferită, a declarat, 
marţi, ageri~ei MEDIAFAX, Liliana 
Preoteasa, director general tn 
Ministerul Educa~el Na~onale. 

Pentru transfer va mai fi nece
sar ca profesorul diriginte să 
redacteze o caracterizare a elew
lul, document ceva fi semnat de 
directorul unltăyi şcolare de la care 
pleacă acesta. 

identică din punctul de vedere al 
numărului şi conţinutului probelor, 
precum şi al disciplinelor. Tn cazul 
in care admiterea in invăţămintul 
particular este diferită de cea pre
văzută pentru Tnvăţămintul de stat, 
vor fi echivalata probele identice 
cu cele de la stat, urmind a fi 
sustinuta numai cele neechivalate. 
Tn Cazul tn care tn invăţămîntul 
particular nu· s-a organizat 
admitere, acesta va fi organizată 
integral conform regulamentului şi 
metodologiei valabile pentru _anul 
respectiv de la invăţămtntul-de.• 
stat, In funcţie de specializare. · 

Ministerul Educa~el Naţionale 
a -stabilit condi~ile tn care poate fi 
realizat transferul' elevilor din 
invăţămîntul liceal, profesional sau 
postliceal particular in unită~ siml· 
Iare de stat. Astfel, conducerea 
unltă~i de tnvăţămint primitoare va 
echivala admiterea sustinută la 
liceele, şcolile profesiorlale sau 
postliceale particulare, dacă este 

ANTENA1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineata dcm:me 
IO,OOŞtiri 
10,10 Colivia de aur ·S. 

11,00 Pe cont propriu - s. 
12,00 Baywakh N;gbts-a.. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 VUtorul incepe azi. s. 
14,00 Fotbal: FCM Bacău • 
Dinamo B~ in Divizia 
A 
16,00 Draeostea [DvJnce • 
cp. 15 
17,00 Fotbal: Astra 
Ptolejti-FC National, in 
Divizia A 
t9,oo ot..c..-
20,00 American Kkkbo~er 
·ac\iuncSUA,I998 
22,00 Obscrvatqr 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Condamnat pe viaţ.l • 
dramă, SUA, 1986 cu Tony 
Danza, Jon de Vrie. 
2,00 Observator· rei. 
2,3{) Baywat<h Nlght - rei. 
3,30 Colivia de aur~ reL · 
4,15 Dragosteaiavl"''- 10!. 
5,00 Dallas - s. 

TELE7ABC 
7,00Stiri 
7,10 Bună dinlhJ<ata, Ronmmt 
9,oo 1.ou crwm. rea .. 
IO,OOStiri · 
1 0,30 Dintre sute de ziaR: • rei. 
11,15 Cutia Pandorei ·rei 
12.00 Dincolo de stadion • td. 
i3JO Documentar- rd. 
14,00 M«<id la datorie- ep. 
94 
15.00Stiri 
15.15 1><.1 M<ridian 
16,30 o !linauri d•ţi- ep. 
241 . . 
17,30 l.locwn<n... . 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show • rei. 
8,00 Dimineata cu Prima • 
magazin matinal • mctco, 
muzicA, revista presei, 
bucătăria zilei 
ll,OO Celebri fi bot•li -
rol. 
13,0.0 Politica de miine • 
rcl. 
15,00 Bilant· rei. 
15,30 Vacanfi a ia P~
rei. 
16,00 Viaţa in. direct Cu 
RAzvan Tu<ialiuc 
17.00 Celebri !Î boptl -•. . 
18,00 Focus • Sport • 
Mctoo . 
18,55 Qip Art 
19,00 Karaoke show 
20,00 Comisarul Rex • s. 
21,00 CIS Profesloaifdi -
s. 
21,30 Apel de WJ!cnfA 
22.00 Foeus · ' · 
22,45 Revista presei 
23,00 Politica de miine 
1,00 Film ordstle 
2,30 Focus • rei. 

18,00 Stiri 
18,10 i.ou Grant-ep. 92 
19,00 So9'• de po"Jie- cp. 88 
20,00 Actunliratea Tele? 
20,30 Doc:umenlar 
21,00 Dintre sute de liare 
22,00 Ropoo1e<Tcle 7 
22,30 A vcnturi in 8er liber.:_ rei. 
23,1MI DcnXk - n:l. . 
O,OOStiri 
0,30 Ora H • em~ do con
fesiuni 
2,00 Actualitatca Tele 7 ·td. 
2,35 Documentar* rd. 
3,00 Ml'dici fu datorie· rol. 
4,1111 So9la ., po6ji<'- .. r. 

6,00 De~amentul de. trezira · 
8,00 CânhHni Jiutare • muzică populară 

RADIOSEBIŞ 

9,00 Alo, tu ateglt · 
10,00 Cafeaua de zece 
12,00 La porţile dorului- muzică populari! 
13,00 Clubul Femlna 
15,00 Astăzi te sărbătorim- muzică popu
lară si dedicatii 
16,o0 După Patru 
18,00 Tekdonul cu butoane· 
19,00 La mulţi anii- dadieaţll muzicale · 
20,00 Nostalgic Top 
22,00 Top Otsco Ring 
0,00 92,1 Insomnii • 
2,00 Noctumă muzicală 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri TV A- n:l. 
8,30 Divertisment 
9,50 Anunturi 
IO,OOStiri' 
IO.IOCotivla de aur- s. 
11,00 Inspiraţia CaroUnd -

•• 
12,00 llaywaldl Nllhll- ~-
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Viltoruliacepe azi- s. 
14,00 Fotbal în direct • 
Divizia A Ursus: FCM 
Bacău~ Dinamo 
16,00 Dragostea invlaee-·s. 
17,00 Fotbal in direct· Astra 
• Fi.C. Natloaal • prima· 
reprizA 
17,45'DivCrtismcnt 
18,00 Emisiunea in ·limba 
gennană 

18,20 Anunturi 
18 .. 10 Stiri TV A 
19,00 Observator 
20,00CiubT 
21 ).0 Anunturi · 
21,30 Stiri- rol 
22,oo 6t..crvator 
in continuare progranwl este 
identic cu cel al Antenei 1. 

HBO 
10,00 Un pisoi la 

~~~~:9~d - animaţie, 

'11,15 Mr.· Jones -
dramă, SUA, 1993 
13,15 Departe de casi· 
- thriller, SUA. 1989 
14,45 Răsărit de soare 
- thriller, SUA. 1993 
17,00 Nouă luni -

TVB JlllTEBNATfONAL 
21,30 S*a întâmplat. .. azi 
21,35 Revi~ta presei 
21,40 Scrieti·ne! v·ă 
rispundcm! ' · 
22,00 Jurnal • Curs vaJu. 

ATOMICTV. 
7,00 Sck:ctor 
10,25 Rcactor- rei. 
1 O,JO Cilll..11latomic - 'rei.· 
11,00 Atomix cu· Andrcoa • 

""· .14,00 lntenlctiV _ 
15,55 Rcacto<- !'irilc zilei 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea programu· 
lui 
9,00 lntcrsat Music 
9,30 Argatul- film 
11,00 Stirile lntcrsat 
11,30 Dulce Ispiti-~ 
12,15 Obiectiv economic 
12,30 or-.ul siocero~ • 
film 
14,00 Aradul prin gaura •. 
cheii~ rei. 
1 5,30 Emisiune in lb. ger· 
mană 
16,00 o_... •• de arglot • 
film 
t 7,30 Undcrdog Show 
18,00 Desertul vorbeste 
18,25 eomorile lumi: 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Dukt: Ispiti-~·' 
20,05 Mistere, farmece fl 
miracole • s. 
20,30 Fortele speciale de 
ellti · s. 
21,301'rovO<aiU -rH
s. 
22,00 Cel moi scurt drum 
spre Paradis • film 
23,30 Stirile lntemt 
o,oo EtotiCa 
0,45 Inchiderea programului 

comedie, SUA, 1995 
18,45 Turbulenţe 
thriller, SUA, 1996 
20,30 Şantaj - thriller, 
SUA, 1995 
22,15 Stargate- s. 
23,00 Joc murdar -
dramă, SUA, 1997 
0,30 Dependenţi de 
dragoste • dragoste. 
SUA. 1997 

tar • Meteo 
22,40 A·Faccrea 
23,10 Cu ochi i'n patru. 
23,55 Casa mea 
0,25 Cicativ magazin 
0,40 Autografmuzi~·al 

16,00 Rockada- rcl. _. 
17,00 SCkx:tor • muzică non-
stop pc toah: g.ustUI_i!..· · 
19,00 Atomix cu Tudor · 
21,55 Rcactor. stirile zilei 
22,00 Atomic d,.re 
22,30 Cybcm.:l 
23.00 M\.'trofXllis .... 
0,00 lmomnia 
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IN PSDR DOMNESTE UN 

' CONTINUU "DU-TE, VINO'' 
ADRIAN SEVERIN • CU UN 

PICIOR ÎN PSDR 
Anunţat cu surle şi trâmb~e. Consiliul 

National al PSDR, nu a făcut decât să 
stabilească data la care va fi convocat 
Co~gresul partidului. Acesta va fi pe 20 
noiembrie, dată la care va fi ales staff-ul 
partidului (in afară de preşedinte, deja pe 

1 P<>Ziit ie in persoana lui Alexandru 
Athanasii1ul şi va fi schimbat statutul par
tidului in vedertia facilitării accesului mai 
ales a personalitătilor ventte din afară fără 
vechime in partid. La Congres vor fi 
prezentaţi noii membri, numele vehiculate 
fiind cele ale lui Adrian Severin şi ale li
derilor BNS - Dumitru Costin şi Matei 
Brătianu. Dar pănă când n'indurile PSDR
iştilor să sporească, câ~va membri pără
sesc partidul. Preşedintele PSDR Bihor, 
Florin Cărbunar a anunţat deja cii trece la 
ApR împreună cu 60% dintre membrii 
PSDR Bihor, considerând că va face o 

mare în bugetul electiv al partidului, 
convins că organizaţia sa era a doua 

ca mărime. Susţinător al lui Putin, 
Cărbunar a fost demis de la conducerea 
organizaţiei bihorene cu o săptămână în 
urmă de preşedintele Alexandru 
Athanasiu, pentru abateri de la statutul 
partidului .• La Bihor au plecat spre ApR 
doar 6 persoane. Oricum, fostul 
preşedinte Cărbunar ne-a anunţat că 
avem 4000 de membri. 'i avem de 10 
ori mai puţin, adică 425", a spus 
Athanasiu. 
.,INS'I'lGA'I'ORDL" IVI'IN VA 

n SANC'fiONA'I' 
~a Consiliu au fost totuşi prezen~ 

ieprezenlan~ ai filialelor Arad;Constanţa, 
Hunedoara, judeţe din care provin 
opozantii lui Athanasiu, Emil Putin, Sorin 
Manne5cu şi Dumitru lfrim. At fi trebutt 
discutată excluderea din partid a 
disiden~lor reuniţi în jurul lui Putin (lucru 
aşteptat cu sufletul la gură de către aces-, 
ta), dar acest l~cru nu s-a. întâmplat. 
Partea din PSDR, fidelă lui Athanasiu şi 
învingătoare totodată în alegeri, aruncă 
vina pe putinişti că au blocat alegerea 
conducerii la lucrările Congresului din 16 
octombrie, ceea ce va obliga partidul să 
mai sooată câ~va bani din buzunar pentru 
organizarea noului Congres din noiem
brie. Ca urmare a acestui fap~ diside~i 
pot să-şi ia adio de la posturi de condu
cere in viitoarele alegeri, aceasta dacă 
vor putea să candideze sau chiar să se 
prezinte la Congres: .,în toate organiza-

ţllle judeţene ale partidului 
care au părăsit Congresul 
Extraordinar din 16 
octombrie, vor fi organizate 
alegeri pentru desemnarea 
unor noi delegaţii, k! 
viHorul congres din data de 
20 noiembrie. Astfel se va 
clarifica poziţia respec
tivelor organizaţii faţă de 
noua conducere a fonnaţi
unii. Numărul de deleg~ a 
fost stabilit la 1 000" a 
declarat Alexandru 
Athanasiu. Nu toţi .liderii 

disidenţr vor fi supuşi sancţi-,;;~=~:~::~~~·~r::!:~!!~~~~~~~:~l unilor, ci doar instigatorii în ~ 
persoana lui Emil Putin şi a 
celor ce-l susţin. In fond, 
su~ne Alexandru Athanasiu, 
preşedintele partidului, adversarii, prin 
înseşi declaraţiile lor din ultima vreme, 
s-au plasat în afara partidului, cea mai 
demnă sol~e pentru ei fiind plecarea de 
bunăvoie din PSDR 

Putin a contestat COnvocarea 
Consiliului de sâmbătă, sOcotind-o ca 
nestatutară pentru că Biroul Executiv al 
partidului nu a fost ales, deciziile urmând 
a fi luate de către preşedintele partidului 
şi de către preşedi~i organiza~ilor locale. 
Este modalitatea de protest a lui Putin 
care se încăpăţânează să rămană 1n par
tid, aşteptând să fie eliminat de către 
tabăra lui Athanasiu şi să plece astfel ca 
martir la ApR. El era decis să plece chiar 
de sâmbătă dacă Consmul ar fi decis 
excluderea sa din PSDR. Dar cum acest 
lucru nu s-a întâmplat, va mai rămâne 
pănă la Congres când, dacă ~i nu-i vor 
fi favorabili, va alerga la ApR, împreună 
cu cât mai multi sustinători. · 

PmN SE RĂZBUNĂ 
, Alexandru Athanasiu se arată sceptic 

in prlvinta acceptării lui Putin si ai sustină
torilor lui în ApR: .le trebuie' organiZaţll 
ca să se legitimeze pentru ApR, dar nu 
găsesc destule. ~·că ApR îi tot Iri· 
mite la încălzire, să mai facă o tură de 
teren·. Astfel, postura in care ii vede pe 
aceştia preşedintele partidului este aceea 
de a sta pe tuşă. Putin nu va pleca din 
PSDR fără să lase unne. El intentionează 
să trimită către Internationala SOcialistă 
scrisoarea· prin care se' cere exduderea 
sa din partid pentru a vedea şi organismul 
in cauză cum stau lucrurile in cadrul par
tidului membru.· cum .se respectă 

surile lui şi ale .disiden~· 
nu sunt neluate in seamă de către tabăra 
lui Athanasiu. Scrisoarea pe care au 
înainlat-o Emil Putin, Sorin Marinescu şi 
Dumitru lfrim şi prin care au protestat 
împotriva Consiliului, cen'ind ca acesta să 
nu mai aibă loc, deciziile nefiind statutare, 
a schimbat ceva. S-a decis schimbarea 
denumiri! Consiliului Naţional in reuniune 

cu cara;R'MA7~Paril ÎN 

FUZIUNEA CU PSDB 
Pentru disidentii din PSDR mai sunt 

ceva locuri în ApR: Surse din cadrul par
tidului afirmă însă că ApR nu are nevoie 
de oameni, ci de PSDR cu siglă şi 
ştampilă pentru lntema~la Socialistă. 
ApR mai doreşte o consolidare a polului 
social-democrat printr-o fuziune sau 
alianţă cu PSDR. Dar aCllsta din urmă 
curtează pentru o alianţă Partidul 
Socialist al lui Tudor Mohora: .Până la 
sfarşitul anului sperăm să finalizăm 
fuziunea cu socialiştii lui Tudor 
Mohora şi să pregătim participarea la 
alegerile locale", spune preşedintele 
PSDR, Alexandru Athanasiu. De aseme
nea, PSDR este nostalgic după alianta cu 
PD (care a functionat inainte de alefierile 
din '96), materializată în USD (Uniunea 
Social-Democrată). Surse din PD arată 
că negocierile pentru reinnoirea alianţei 
vor fi reluate după alegerea conducerii 
partidului, urmănd ca în decembrie să fie 
convocat un Congres care să cons
fintească eventuala fuziune dintre cele 
dooă partide. 

DEMOCRATIE ŞI DIPLOMATIE 
(Unnare din pagina 1) aproape tot partidul fi -tare rn--. mira ca 

Dacă d-1 1. Ra~u ar fi fost mai puţin să mal descopere vreun loc eligibil pe 
democratic şi mai mult diplomat, ar fi vreo Hstă de deputaţi sau senatori. Cel 
astăzi preşedinte al Camerei Deputaţilor. puţin III Atad, Calimente şi Ghidău, adver-
Este cert luc~u că 1. Raţlu inainte de a sari altfel, it;i vor da mâna când va fi 
face un gest nu calculează t;i urmările vorba de intocmirea listelor, iar actualul 
gestului. Şi se frige. deputat 1. R~u va fi unul dintre candidaţii 

Aşa cum se întamplă actualmente cu de la coada listei. · 
ziarul ,.,<:oddlaaal'" pe care cu onor n Nu 'tiu căta democraţie klinvăţat d-1 
gestionează financiar deputatul ţărănist Ion Raţiu pe români, dar e sigur că la 
Un ziar care critică cu predilecţie puterea capitolul diplom~e mai are insu'l multe 
(ce-i drept, cu mal multă furie ~in~a) de învăţat Când faci parte dintr-un partid, 
din .care face parte ti PNŢCD, al cărui te supui disciplinei de partid sau te ceri 
vicepre~dinte este •.• d-1 Ion Raţiu. Cum afară. N-am spus că in partid trebuie 
justifică acesta criticile din .Cotidianul" instaurată dictatura, dar opiniile trebuie 
la adresa puterii? Evident, prin cuvântul exprimate intr-un cadru organizat 'i nu la 
magic - -m afle:. Toate gesturile 'i colţ de stradă sau in presă. Şi cine îşi 
atitudinile d-lui 1. Raţiu au fost salvate de lnchipuie că politica se face doar demo-
"deoDoerafle'". Numai că nu intotdeau- . eretic este un naiv şi ar fi mai bine să-'1 
f13 poţi să sco~ din pălărie democraţia ca· caute o altă meserie. 
panaceu universal pentru toate gesturile Mă întreb cătă naivitate ,1 că! Interes 

......... 
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Reorganizări la nivelul 
conducerii locale a PDSR 

Cel mai puternic partid de opoziţie şi 
de fapt cel mai bine cotat partid în son
dajele de opinie, este vorba de PDSR, 
după Conferinta Natională a început o 
intensă activiiate in teritoriu. Astfel, 
Consiliul judeţean dl organizaţiei locale a 
PDSR s-a intn,n.t zilele trecute şi a 
dezbătut docur.lE nţele conferinţei şi a 
luat. unele măsu.i organizatorice in urma 
modificării statutul"i partidului. Astfel, s-a 
hotărât înfiinţarea funcţiei şi la nivel de 
judeţ de prim-vi<;<•w,şedinte şi s-a con
stituit Delegaţia ;-.ermanentă pentru 
rezolvarea operativi. u problemelor intre 
Tntalnirile Consiliuluo judeţean. Au fost 
reorganizate şi cornisi·le de specialitate 

pentru completarea şi actuaHzarea pro
gramului de dezvoltare economică şi a 
programului de pregătire a alegerilor 
vittoare. S-a discutat oferta electorală a 
PDSR. In fu~ de prim-vicepreşedinte 
a fost ales dl. prof. Pavel Sarbu, iar in 
Delegaţia permanentă au fost cuprinşi . 
preşedintele, prim-vicepreşedintele 
vicepreşedintele, secretarul şi trezorierul. 

Preşedinte al comisiei de c1ezvoltare 
economicxrsocială a fost desemnat dl. 
insp. Al. Pârv, iar al comisiei pentru· 
pregătirea alegerilor dl. Derban LiviU. 

Au fost rezolvate probleme curente. 

D. zinfolfiHO 

CE LIPSESTE TARII? UH 
COHDUCĂTOR .:cu CAPUL LIMPEDE"·. 

'l'eadar CUdJem, 12 aal, ....... 
- Sunteţi membru de partiid? 
- Nu-s, nici n-am fost. N-am fost rid 

pionier. Pe COmunisti nu i-am iu.bit. 
- Dar dintre c8; de-acum pe cant n 

lubili? 
- Pe cel care ţin III mine şknl deu să 

mănânc. 
-Care ar fi~? 
- După mine, vâ spun un lucru: eu 

klm iubtt pe lliescu. 
- Şi acuma? ,, 
- Acum eu mai ştiu care vine? Dar pe 

Constantinescu nu-l iubesc. Că. ne-a 
minţit. 

- Cu ce partid simpatlzaţl? 
--Cu toate care-s bune. 
-Care-s bune? 

· -Cel cu trandafirul. 
- Cu un trandafir sau cu trei? 
-Cu trei, cu lliescU. 
- Spuneţi că ţineţi cu cel care vii 

dii să mâncaţi. Cum ar veni asta? 
- Dacă muncesc să nu mă fure. T~ 

·s-au îmbogăţit şi pe ţăran I-au lăsat în 
pagubă. Vai şi-amar. Căt a fost lliescu a 
fost altfel, numai că 1-a mintit cineva. · 

- Cum adică? ' 
, - lliescu a zis să nu desfiinţăm cofec.. · 
Uvele, dăm 50 de ari de ~rădină la ţăran 
şi continuăm cu agricultura asta în asoci-, 
aţii. Fcarte bine ar fi fost a=. • 

r- .' - Cât pământ ave~? 
-12 iygăre. . • 
- Cum vă descurcaţi? . 
·- Bine, numai că. to~ banH care-i 

capăt pe iosag li mănâncă pământul. 
Niciodată nu am putut să pun un ban la 
CEC, ca sub Ceauşescu. Acuma, cum ii 
fac, pe porc. pe vacă, il dau pe disc şi pe 
plug. Dacă samăn un iugăr de pămant, 
eu nu iau recoltă că~ bani am cheltuit. Eu 
ce-am dat din buzunar e bun dat şi ce 
capăt nu se mai ştie. ŞI nimeni nu ne 
ajută. Parlamentul acela, că ăia iau mi
lioane pe lună, că ascult şi eu presa şi 
televizorul, nu face nimica. 

- Speraţi să fie mal bine? 
- Două vorbe vă spun: va fl bine 

când este .cine să conducă cu capul 
limpede ... 

1. IE!ttfiH 
Foto: V. 

TAblETA zilEi 

11 iif~il'I,IJJ .. 
lll~lTJ~NIIlll 

Astăzi, sondajele de 
opinie indică o creştere. 
tot mai accentuată a 
PDSR-ului şi ApR-ului in . 
ceea ce priveşte prefe
rinţele electoratului 
roman. Este bine? Cu 
siguranţă, dai lndrăznim 
să avansăm acest pro
nostic, d~oarece "regula 
de aur a democraţiei 
este posibilitatea alter· 
nanţei la guvernare". 

vin sunt tot ăia" ••• · 
Atunci, despre ce schim
bare mai este vorba? In 
pofida tuturor nostalgiilor, · 
schimbarea lnseamniJ 
ipotecarea viitorului şi 
nicidecum acceptarea tre- · ·. 
cutului. Nu rea~zarea pe 
funcţii (sau, Doamne, 
păzeşte! promovarea 
foştilor nomenclaturişti) 
este visul cetclţeanului _ 
roman, ci redobândirea 

pe care le faci. In cazul In speţă d-1 Ion există In poziţia d-lui 1. Raţiu privind ziarul 
Raţiu atacă Implicit propriul partid şi nu III .Cotidianul". Şi într-un caz şi In a Hul, d-11. 
modul general. Pentru că apar nume ale Raţlu e pe lângă obiect.. Dacă e naiv (ceea 
colegilor săi cu care, chipurile, luptă p8 ce eu nu cred) ar fi mai bine să se retragă 
aceleaşi baricade. · că! mal e timp ca să nu iasă şifonat din 

PDSR oi nuantează pozitia 
' 1 ' 

Toate bune şi fru
moase, numai că altar~ 
nanţa la guvernare nu tre
buie inţeleasă neapărat 
ca o revenire a foştilor 
demnitari. 

· siguranţei traiului de zi cu 
zi, şi, pe căt este posibil,· 
speranţa într-o viaţă mai 
bună ... Dacă PDSR-ul işi 
propune o restauraţle la 
nivelul anilor '92-'96, Iar 
ApR-ul nu-şi uită butucul 
FSN-ist (căutând să ne 
prezinte pălăria aceleiaşi 
Mării), atunci speranţa 
schimbării este ca un vis 
ciopltt cu o daHă de fum. 
Iar dacă cele două par
tide vor prezenta candi
daţi care n-au fost uzaţl 
prin ~in~riade sau prin-· 
BANCOREX - fără a uita .. 
de cel care şi-au demon
strat competenţa şi 
inainte de 1996 - atunci 
Schimbarea - schimbării 
se va face in bine. 
Rămâne.de văzut... 

Dacă d-1 1. Raţiu are ceva de criticat, politică. Iar dacă are ceva interes, in mod 
cât de dur ar vrea s-o facă, are alte poei- cert nu astfel n va atinge. 
bilităţi s-o facă. Partidul are structuri in In multe din gesturile şi aHtudlnlle 
care deputatul 1. Raţlu poate să-şi sale politice, d-llon Raţiu a optat pentru 
exprime opiniile. ŞI, in ceea ce priveşte democraţie (ce e drept, uneori, cam ciu-
PNŢCD-ul, sunt destule de criticat Atâta dată) 'i a uitat cornpletamente de diplo-
doar că trebuie să-ţi alegi locul 'i timpul · maţie. Or, cine nu ştie să imbine cele 
cănd's-o faci .. D-1 Ion Raţiu, prin ziarul două noţiuni nu ve fi niciodată un politi-
"Cotidianul", are, n-are treabă, ii cian veritabil. 
terfeleşte pe propriii colegi de le zboară In fine, mă indoiesc că intr-o ţară, 
fulgii. Cum spuneam, sub acoperh;ul oricât de democratică at fi ea, un 
~-In mod cert, d-1 deputat reprezentant de frunte al unul partid 
este democrat cănd aduce aceste critici finanţează urr ziar care face praf propriul 
şi zice dânsul, este fi imparţial ca tot partid. Venind In România, Ion R~u vrea, 
românul. Numai că d-1 L Raţiu "11 taie sin- chipurile, să transporte ceva din 
gur craca de sub picioare. Prin .,.,.. t democraţia occidentală. Dar sare peste 
eratls .. al'" său, fi·a ridicat in cap cal. Şi ifi rupe gâtui. 

PDSR se va pronunţa !!supra propunerii Comisarului UE 
Guenther Verheugen de constituire a unui Consiliu de spe
cialişti pe lîngă Guvernul României, după ce va vedea care 
este rolul acestui Consiliu, dacă PDSR va fi asociat sau nu şi 
care este baza de conlucrare, a declarat, marţi, într-o confe. 
rinţă de presă, vicepreşedintele partidului Ioan Mircea Paşcu, 
deşi. 1n urmă cu o zi, preşedintele partidului, Ion lfiescu, îşi 
exprimase dezacordul faţă de propunerea oficialului euro
pean. Paşcu a precizat că, ln acest moment, PDSR nu poate 
decît să constate că propunerea comisarului UE dovedeşte 
"incapacitatea Guvernului de a guverna ţara". 

Vicepreşedintele PDSR Dan Ioan Popescu a arătat că, 
din punctul său de vedere, Guvernul Radu Vasile este demi
sionar, din moment ce propunerea UE a fost aoceptată doar 
de premierul Radu Vasile, in timp ce PO, prin Traian 
Băsescu, a invocat posibilttatea retragerii miniştrilor săi din 
Guvern pentru pregătirea campaniei electoral!', iar PNL Şi-a 
exprimatclardezacordulpentru propunerea UE. 

Alternează partidele 
şi curentele, nu oamenit 
de ieri ... 

Din nefericire, sem
nalele de pănă acum ne 
indică faptul că 
.Schimbarea - schimbării" 
inseamnă revenirea .tos

•tei garnituri". Ei bine, 
dacă noile liste electorale 
se vor face . după 
vechimea inscrierii Tn parH 
tld, atunci viitorul va 
deveni extrem de previ
zibil. Ceva de genul ,.pe 
cel care·au fost 11 
cunoattem, pe cei care · 
sunt n film, Iar cei care DO~O SIHfiCI 
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La Grădinita P. N. nr • .{h - .. -p·ran gn1a unor sponsora 

ACUM E ..• CA lA 
MAMA ACASI! ..• 

Orice am zice, ·anotimpul 
ruginiu a inceput să-şi adune 
hainele tot mai mult in jurul său 
şi chiar dacă mai deschide .robi
netul căldurii soiare"la 15 ori mai 
multe grade la orele amiezii, 
amăgindu-ne cu iluzii ~ doar
doar nu. vine iarna, diminetile au 
devenit tot mai reci, semn'alând 
că anotimpul rece e undeva tot 
mai aproape. Şi asta parcă 
vrând să amplifice importanţa 
unei intrebări de-a dreptul sllcăi
toare pentru multă lume, la 
această oră: cum ne vom încălzi 

efect benefic pentru micuţii 
preşcotari nu mal e nevoie, cre-· 
dem, de detalii. 

... Şi, că! a fost vara de 
lungă, di. Cosma şi-a adunat in 
jurul sau alţi căţiva sponsori de 
nădejde - FUNDA TIA .OSANA-. 

~~c~~~ţ~I~Uc~~-~~~~eNi~!'~; 
.MODERN-TRADING" -.care 
împreună cu părinţii (cu posibi
rrtăţi şi ... interesa~!) au pus mână 
de ia mână - vreo 22 de milioane 
de leii - lucrarea a demarat si 

laiarnă? ,!~ .... ~ .. ~~ O intrebare ~ 
•~·l ~~~~n; in sobele de teracotă 

reamenajate 
încălzirea 

arde 
.11acao·a gazului 

găsească 

cei interesaţi de mai buna 
functionare a Grădinitei cu pro
grâffi normal nr. 15 'din Arad, 
Calea Timişoarei nr. 7 4 - direc
toare, aducatoare, părinţi, spOn
sori, in frunte cu di. Gheorghe 
Cosma de ia firma M.G. A. din 
Aradul Nou. Iar intrebarea n~a 
fost pusi! întâmplător. Pe de o 
parte, toată lumea ştie căţi bani ... 
se alocă invăţămăntului - inclusiv 
cei preşcolar - de ia bugetul sta-
tului pentru procurarea com
bustibilului necesar încălzirii 
peste iarnă, iar pe de altă parte 
asigurarea căldurii pentru cei 90 
de copii (în trei clase cu încăperi 
mari, inalte, .de tip vecht, cum 
spuneau unii părinţi) devenise o 
problemă, un calvar, încălzirea 
fiind .pe lemne". Deşi, mai acum 
un an, nimeni nu s-a gândit 
decât ca la .un gând prea fru
mos·, soluţia s-a găsit: racor
darea la reţeaua de gaze natu
rale care recent fusese introdusi! 
şi pe Calea Tlfnişoareil 

- Oe unde bani? - s-au intre
bat unii cu găndui ia sumele care 
urmau să fie cheHuite pentru o 
astfel de lucrare despre ai cărui 

metan, fiecare 
sobă fiind dotată cu arzătoare cu 
termoregiare automată. Numă
răndu-mă printre bunicii cu foşti 
şi viitori nepoţi "cursanţi• la 
amintita grădiniţă, am fost rugat 
ca pe lângă succintele detalii de 
mai sus sa adresez tuturor spon
sorilor - în numele colectivului de 
aducatoare şi ai copiilor - calde 
mulţumiri pentru tot ce au făcut, 
cei 90 de copii având acum 
condiţii şi mai bune - ca la mama 
acasă - pentru desfăşunjrea pro
gramului de zi cu zi. Noi am mai 
adăuga: sa aveţi parte, domnilor. 
de sllnătate. sa vă bucuraţi de 
copiii şi nepoţii voştri şi sa dea 
Bunul Dumnezeu ca exemplul 
vostru sa nu rămână singular in 
municipiul nostru, chiar dacă 
unora ii se va părea că aţi făcut-o 
ca sa bravati, uitând că astfel de 
gesturi, când este vorba de copm 
noştri, sunt, totuşi, greu de 
descris in cuvinte şi că înseam
nă cu totul a~ceva. Cu ata! mai 
muft cu cât investiţia de astăzi 
va rămâne şi pentru alte şi a~e 
generaţii de copii ce vor trece 
pragul Grădiniţe! nr. 15 din 
Aradui Nou! 

COHSTAHTIH SIMIOH 

. 

COTIDIAN 

m , 
(;onfe•rini!B ele presa a Sindicatelor 
Feroviare s-au discutat două 
probleme: situaţia conflictuală şi 
efectele restructurării Băsescu. 
Adevărul este că noi, cetătenii de 
rând, care suntem obliga~· sa cir
culăm cu mijloacele de transport 
in comun am avea multe de spus 
despre această aşa-zisii restruc
turare sau mai precis despre 
efectele ei. Dar se pare că nu 
suntem singurii nemulţumiţi. 
Pentru că, chiar şi cei implica~ în 

. proces sunt indignaţi. Ionel 
Socaciu, preşedintele Alianţei 
Sindicale de ia Regionala CFR 
Timişoara a spus: .Noi mi suntem 

care 
in negru. Sunt intr-adevăr şi câte
va chestiuni pozitive. Din păcate 
prea PU1ine." După care a trecut 
la enumerarea celor negative 
care sunt mult mai multe. 
• Lucrurile nepotrivne sunt foarte 
mari şi foarte grave. Tn primul 
rând s-a supracentralizat totul. 
Orice necesitate la nivel local şi 
regional trebuie adusă la 
cunoştinţa Bucureştiului. Apoi 
este vorba de condiţii de confort 
ale călătorilor. Sau mai precis de 
lipsa lor. In al treilea rând este 
vorba de infrastructura feroviară 
care se află intr-o foarte mare 
suferinţă. S-au alocat fonduri pen-

Miercuri, 3 noiembrie 1999 

Iru 
şi până în octombrie s-au reparat 
doar 40 de km. Nu primim cred~e 
de la bănci pentru că acestea le 
condi~onează de repararea infra
structurii care să fie mai mare de 
300 de km", spune Ionel Socaciu . 

Tot printre chestiunile nega
tive a fost menţionată şi sepa-. 
rarea traficului local de cel inter
naţional. Primul va trece in 
administrarea Primăriilor. 
Aceleasi Primării care nu au bani 
pentru 'a plăti salariile propriilor 
angajaf şi care de-abia se des
curcă. Aşa că ne putem lesne 
imagina viitorul traficului local. 

Tot legat de bani, Ionel 

a spus: ora 
Ministerul Transporturilor e cel 
mai mare debitor extern al 
României. Are datorii in valoare 
de 1,6 miliarde dolari. iar la 
sfârsitul anului, Compania de 
călători, Compania natională CFR 
SA şi Sccietatea de administrare 
active nu vor avea nici un benefi
ciu. Dimpotrivă, vor incheia anul 
cu pierderi. Şi in aceste condiţii, 
ministrul Băsescu a plătit din 
banii Companiei CFR S.A. 
30.000 de dolari pentru o 
reclamă de două pagini intr-un 
ziar francez ... 

AHCA BOGARIO 

Bln+cauza's'â'~~l"'~B 
-~COPIII DIN BRUZNIC NU, Ş.colile săteşti vor 

forma formatori! "' "' FRECVENTEAZA GRADINITA 
' Pe parcursul mai multor decenii, informat d-na aducatoare doar vreo cinci 

local~atea Bruznic a devenit un sat ai copii frecventează grădiniţa. Acum a ven~ 
bătrânilor. Tinerii şi-au părăs~ locurile şi frigul. Copiii nu au haine groase. Părinţii 
natale pentru ~ incerca norocul in altă nu-şi permit prea multe lucruri pentru 
·parte. copii. Noi nu putem tace nimic. In aceste 

Localnicii ne povesteau că In ultimii condiţii şi situa~a mea de cadru didactic 
20 de ani, in sat au migrat familii de tineri este dificilă. Zilnic parcurg că~va kilometri 
din Bistriţa. In prezent ei constituie majori- pentru a ajunge la lucru. Vara cu bicicleta, 
tatea in sat. Sunt familii numeroase, cu iarna aJ maşina. Nu prea merită. Dar nu 
sHuaţii materiale precare. Din lipsa ba- pot sll-ml pierd şi acestă sursa de ven~." 
oilor. oamenii nu-şi permn sa lase copi- M. MICA!j 

ii~la~~~~~~că~,[~~~j~~~~~~~F~o]to: V. MOSCA 

Sintagma des utilizată in invăţământul actual 
exprimă preocupările de innoire a personalităţii 
dascăiuiui in pian psihopedagogic. Pentru realizarea 
acestui obiectiv se preconizează şi in judeţul Arad 
organizarea unor cursuri de formator.i .. Sunt şcoli in 
care acţiunea poate demara. 

Şcoala generală cu clasele I-VIII din Gurba, 
spunea prof. Miron Şandru, directorul şcolii, dispune de 
muzeu şcolar, sllii specializate, baza sportivă şi lot 
şcolar. lntrunind condiţii de activităţi novatoare. dascălii 
şcoiu din Gulba vor colabora cu grupul de aducatoare 
şi învăţători de la Şornoşcheş. Şcoala din Şomoşcheş 
funcţionează la nivelul ciclului primar, dar are in dotare 
un calculator P. C. 586. sală de basm, sală de mijloace 
de invăţământ şi un bogat muzeu. Se aşteaptă şi 
implementarea printr-un program PHARE cu o dotare 
modernă a slllii de sport şi a unei sllfl de informatică. 

Tema principală de cercetare a colectivului vizează 
continuitatea curriculum-ului de la grădiniţă la ciclul 
gimnazial şi interdisciplinaritatea intre obiectele de 
studiu. 

Se iÎ1cearcă atragerea unor preoţi din localilă~le 
acestea pe considerentul pragmatic al interferenţei 
religiei cu istqria,.Q909rafia şi educaţia civică .. 

Pregătirea pentru deschiderea cursului fiind gala, 
se aşteaptă sosirea formatorului de fonnatori in per
soana cercetătorului Tiberiu Marcian Mihail, de la 
instnutui de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti şi a 
directorului C. C. D. din Arad, instituţii care girează lor
marea. La sfărşltui cursului se acordă diplome de for-

maiori. · IOAH HAGY 

STATUL DOCE O POLITICĂ ABILĂ Îti FAVOAREA BOGETOLOI 
CENTRALIZAT SI Iti DAOtiA BOGETELOR LOCALE 

- 1 . - . . 
P•""!'!~-~-------~-.. -••••••L, Sunteţi acum mai mulţumit? dacă ai acceptat sa intri in jocul 

Mandatele primarilor se vor incheia la inceputul verii _ Legea finanţelor locale ne politic. Nu este om de stat, indife-
viitoare, cănd oei pabu ani se vor fi sfârşit Afadar, a mai rămas acordă teoretic oarecare reni că-i preşedinte, ministru sau 
pu~n timp pentru a convinge cetăţenii că au făcut o alegere autonomie. Numai ca procentele ·primar,, acel care. zice cel nu-i 
bună, că ceea ce s-a promis in campania electorală in cea mai din taxe şi impozite care rămân la place una sau nu se pricepe la 

mare parte s-a şi implinit.latli motivul pentru care am hotărât sa ~~!~~J~~~~~~:!~r.!:~~i~· bugetele locale sunt mai miel alta. 
iniţiem seria de Interviuri intitulată: .,Primarul in faţa alegăto- iT ca--; decât ar trebui, pentru a putea - Dumneavoastră ştill după 
rilor'', in care cel aflat in fruntea obf!ii este solicitat sa răspundă civică sa se manifeste mai preg- bani, mai ales că unele străzi s-au susţine cheltuielile absolut nece- ce manual se predă istoria ia 
doiean\elor, nelămuririlor şi nellnlftilor celor in favoarea cărora nant in răndul cetăţenilor oraşului. deteriorat odată cu introducerea sare. Spun aceasta deoarece ni s- Uceut din Sebiş? 
se exercită actul de conducere. - Domnule primar, inainte apei potabile. In ceea ce privef1e ău repartizat şi o serie de cheltuieli - Eram hotărăt in zilele aces-

Astăzi, in tata alegătorilor se află primarul Seblfului, de a veni la dumneavoastră, am păşunea, trebuie sa amintesc că cum sunt, de exemplu, lea, după scandalul apărut in 
dl. Gheorghe • stat de vorbă cu căţiva cetăţeni aceasta are un comitet dintre întreţinerea şi repararea fCOiilor, a mass-media, sa merg sa văd ce 

, ceea ce 
ati făcut in cei peste trei ani 
care au trecut de la alegerile din 
1996 îndeobşte se cunoaşte. 
Prin urmare, am dOri sili aflăm 
ce nu aţi implinit i_ncă din ceea 
ce aţi promis in campania eleco 
!orală din 1996. 

- 1n ·primul rând, eu nu am 
promis nimic in cat,npania elec
torală. Dar asta nu înseamnă ca 
nu am avut nişte obiective şi nici 
că am infăptu~ tot ce ne-am doril. 

atunci le-am numi mai întâi pe 
cele din domeniul edilitar
gospodăresc, unde am dorit, dar 
n-am reuşit sâ extind mai mult 
canalizarea pe străzile oraşului, 
mi-aş fi dorit sa asfa~ez mai multe 
străzi. In pian economic, toată 
lumea ar fi vrut o creştere a pro
ducţiei, infiinţarea de noi firme prin 
atragerea investitorilor autohtoni si 
străini, in ideea că astfel vor fi cre. 
ate noi locuri de muncă şi am fi 
atras mai mari sume la bugetul 
oraşului, indeplinind mai multe din 
obiectivele fixate. Iar in al treilea 
rănd, n-am reuşit să-i fac pe con
cetăţenii mei sa se respecte mai 
mult unii pe alţii şi să aibă mai 
multă grijă de ceea ce au realizat 
fji avem ca patrimoniu. Nu am 
retlşit să-i conştientizez ca impre
ună sa intreţinem curăţenia. Este 
vorba aic.i de depozitarea 
gunoaielor în locuri nepermise, de 
obişnuinţa multora de a-şi parca 
maşinile agricole pe carosabil, sau 
de transformarea domeniului pu
blic in depoz~ pentru tot felul de 

\ _" 

pentru a afla de la ei cu ce pro- crescătorii de animale, care nego- dispensarelor şi a altor instituţii. manuale au ajuns la liceu, sigur, 
bleme ar veni in faţa primarului ciază şi stabileşte taxele de Apoi, prin Legea bugetului şi mai nu pentru a le cenzura. Oricum, 
fi lată căteva dintre ele: cineva păşunat, care apoi se aprobă in ales prin Ordonanţa 15 ni s-a Imi exprim indignarea faţă de 
sugera că ar trebui sa vă ocu- .consiliul Local. Acest comitet diminuat cu aproape 30 la sută, manualele concepute pe ideea 

· paţl mai mult de periferiile hotărăşte şi delimitarea păşunii in bugetul local. Ordonanţa 15 deznaţionalizări!, pe anihilarea 
oraşului fi de satele aparţină- funcţie de_ animalele existente, spune că unităVIe comerciale şi simţului patriotic. 
toare, un cetăţean a adus in dis- aşa cel . nu ar fi probleme· persoanele juridice nu vor plăti - Dar dacă tot vOrbim de 
cuţie păfjunife pe care unii le deosebite, mai ales că există impozitul pe clădiri la valoarea Istorie, Sebitul are o mono· 
folosesc ca pe propria m"'iie, o păşune suficientă. Nenorocirea reactualizată ci ia valoarea veche grafie? 
doamnă era necăjită că nu mai este că nu toţi cetăţenii sunt de inventar. De exemplu, Gara -Are, există o monografie. 
există centru de a~hiziţie a dispuşi sa respecte regulie sta- CFR, care cuprinde 8 hectare de Ain scos In urmă cu câţiva ani 
laptelui. Sigur, nu toate ţin de birrte, In plus, altii se eschivează construcţii şi amenajări plăteşte primul volum de .Pagini 
primar, dar haideţi sa vedem ce sa plătească taxele fixate. In prl- doar 20.000 pe an. Niciodată nu sebişene", o broşură plătită de 
le răspundeţi. vinţa Centrului de achiziţie a s-a reevaluat valoarea Gării. Deci Primărie, scrisă de 1 

-In ceea ce pri\lefte periferi.. laptelui, amintesc că Tntre~ autonomie locală, teoretic avem, Munteanu, care scoate in ăvi-
lle, trebuie sa spun că am alocat prinderea de industrializare a dar practic se duce o politică, sa denţă cam toi ceea ce inseamnă 
totuşi, mari sume de bani pentru laptelui din Arad şi-a vândut tot nu zic şmecherească, ci abilă, de istorie şi tradiţie pe aceste locuri. 
realizarea unor obiective. Astfel, Patrimoniul din Sebiş iar, in conti- atragere de sume cât mai mari la De asemenea. in decembrie vom 
s-a reuşit sa se introducă apa nuare, activitatea de achiziţie a bugetul centralizat. da in folosinţă publică un muzeu 
potabiiă în Prunişor, Donceni şi laptelui trebuie sa fie privată şi nu - Din cite am auzit fi am al oraşului. ba chiar al Ţării 
Săiăjeni. Am rear!Zat pe anum~e poate fi controlată şi dirijată de văzu~ primarul de Sebiş se pri- Zăranduiui şi aceasta cu eforturi 
porţiuni trotuare betonate, s-au administra~a locală. . cepe ti se ocupă şi de fotbal şi deosebite din punct de vedere 
făcut reparatii capitale la toate - Ne amintim că, cu ani in de festivaluri de muzică popu.. financiar. O facem pentru ca 
căminele culiurale. in .~ltimii ani urmă, primarii cereau Iară fi uşoară,· nu credeţi că tineretul sâ fie educat in spiritul 
am pus sute de tone de balast pe autonomie locală mai mare fi. prea le ştiţi pe toate? dragostei faţă de înaintaşi. 
străzile periferice şi cele din sate, in special, autonomie linancia- - Intr -o funcţie de conducere, - Domnule primar vă mulţu-
am curăţat canale şi am constru~ ră. In prezen~ Legea finanţelor intr-q funcţie de staţ trebuie sa te mim. 
poduri. Sigur că nu s-a putut face publice locale vă acordâ, intr- apropn de toate ... şi de sport, şi A consemnat 
totul,· iar pentru a satisface toate adevăr, mai multă autonomie. de cu~ură. Trebuie sll-ţl placă totul IOAH TOLEO 
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COOPERAŢIILE : Q. ŞAH SĂ 
PEHTRU G ICULTU caseau i 

OM 

franţuzesc, in România se 
infiinţează Cooperativele de 
Credit. De atunci şi până 
acum, acestea şi-au conţi· 
nuat activitatea indiferent de 
schimbările regimului 
politic. Astăzi, cu atât mai 
mult, Cooperatlvele da 
Credit funcţionează ca ade
vărate Bănci Populare, 
extinzându-•1 activitatea in 
mediul rural. De ce? 
Evident, datorită adaptărll 
lor la condiliile concrete din 
România 'f • nu In ultimul 
rând • datorită solicitărilor 
din ce in ce mal mari. 
Aplicarea Legii '18 a insem
nat reimproprietărirea 
ţăranilor cu până la zece 
hectare de pământ. Cu toate 
acestea, capitalul funciar 
redobândlt nu a fost insoţlt 
'i de o zestre financiară ~e 

1 
faţa unei case, pe o platformă 

. special amenajată, _stau două 
tractoare de epocă, Lanz 
Bulldog. Tractoarele sunt propri
etatea lui Emil Balta, care are 
intenţia să le vândă. Tn curtea
proprietarufui mai sunt incă 
două tractoare, tot Lanz Bulldog, 
care au aceeaşi destina~e. 

Mama proprietarului, Maria 
Balta, ne-a declarat că trac
toarele sunt aduse din 

măsură. Altfel spus, p<!ntru 
a lucra pământul in mod efi
cient, ţăranii aveau ('fi au) 
neyoie de credite. Dincolo 
de promisiunile politice 
făcute in campaniile elec
torale sau de practicile 
guvernanţilor de dinainte 
sau de după momentul 
1996, ţărănil au apelat şi 
apelează la Cooperativele de 
Credit. Cu atât mai mult cu 
cât, astăzi, lipsa subvenţi
ilor, prăbu'lirea agriculturii, 
limitarea preţuril~r la pro
dusele agricole şi creşterea. 
exagerată a preţurilor utila· 
jelor şi combustibililor ii 
determină pe ţărani să se 
descurce singuri... 

SUCURSALA DE 
LAPILO 

Coopera~va de Credit din 
Ch-işineu-Criş lnsumează 
4164 de membri 'li deserv&'lte 
15 locaiităti. Ioan Stana, 
preşedintele Cooperativei ne 
declară: 

.,Până acum, avem 'fapte . 
puncte de lucru, dintre care 
trei cu sediul propriu. Am 
modernizat atât sediile, cit '1 modul de !)perare. 
Acordăm impfumuturi de 
până la 20 de milioane la 
persoane fizice şi de până la 

· 30 de milioane la persoane 
juridice. Condiţiile sunt 

de ani e Maria in Covăsânţ · 
şi, când a venit. tractoarele erau 
deja aici. Femeia nu ştia cât 
cere fiul sau pentru un tractor. 
Ne-a spus in- schimb că fiul vrea 
să vândă tractoarele .,In cela 
bani". Adică in mărci sau dolari. 
Să vedem cine-şi investeşte 
.verzii" sau .albastrele" in trolc
toare de epocă .Lanz Bulldog"? 

T. M. 
V. MUSCA 

,.DE CAND A MURIT 
CEAUŞESCU NICI 

PRUNELE NU SE MAl FACI" " ·. 
Pavel Herbel este ·este de 1,5 - 2 litri de ţuică. 

Pavel Herbel este solicitat 'să 
facă ţuică de două-trei ori pe 
săptămână. Fiul căldărarului, 
Sorin, n· ajută la cazan şi 
incearcă să-i calce pe urme. 
.Mai are tncă de _învăţat 
multe, dar se descurcă .. .", ne 
mărturiseşte despre fiul său, 

, 
• 

1 

extrem de avantajoase (firi 
garanţii imobiliare), accesul 
la credit se face in maximum 
48 de ore, termenul de ram-
bursare este de 24 de luni, 
iar dobânda este sub cea 
practicată pe piaţa ban~ară. 
Dar, ceea ce este cel mai 
important este faptul că 
peste 60% dintre credite 
sunt destinate agriculturii." 

Având in vedere cele 
peste o mie de solicitări ono
rate in acest an (aproximativ 
cinci miliarde de lei), 
Cooperativa de Credit din 
Chişineu-Criş şi-a deschis o 
nouă sucursală .la PHu. Fiind 
prezenţi la deschiderea -ofi
cială a noului locat, am rămas 
impresionaţi de modernitatea 
acestuia. Scuturici Paramon, 
secretarul Primăriei Pliu, Ioan 
Vesa, de la Casa teritorialA a 
Cooperativeior de c,edit şi 
Trşian M6ţiu, preotul paroh 
ne-au declarat că sunt con
vinşi de utilitatea acestei 
sucursale, după cum la fel de 
convinşi au, fost şi membri 
cooperatori prezen~ la inaugu
rare. Să asistăm la o 
renaştere a spiritului coope
ratist in mediul rural şi, implicit, 
la o relansare a agriculturii 
româneşti? Rămâne de 
văzut ... 

DOJtU SIHfiCI 
Foto: OHORIU FELEfl 

murile au fost desfundata iar şanţurile s-au umplut 
ru aluviuni. · 

Tn tata acestor nenorociri, săteni! au rămas siO: 
guri, de<iarece statul i-a lăsat de izbelişte. Dacă, in 
urma inundatiilor din februarie Socodorul a primit 
simbolica su'mă de ... 13 milioane, minunea s--a 
produs după inundaţiile din iunie: Primăria 
Socodor a primit - conform spuselor primarului 
Nicolae Hamza - .cinci sute de kilograme de 
ciment şi cinci sute de kilograme de var"- Ata~ · 

Soco<JonJI este o~~~!t~~ 
Tn plus, locuitorii Socodorului dispun şi de pro

priile .minuni": biserica ortodoxă din comună este 
incadrată de două birturi (in total sunt 
douăsprezece), cimitirul este străbătut de linia fe
rată, nici o stradă nu este dreaptă iar primarul are 
la activ optsprezce ani de mandat... 

runoscută arădenilor mai ales prin varza care se 
produce aici in cantită~ d_estul de mari. Din neferi.. 
cire, in acest an locuitorii din Socodor au avut de 
infruntat de două ori stihiile naturii: inundatiile din 

·.februarie şi din iunie. 80% din productia de Varză a 
i • 

OO!tU SIHfiCI 
Foto: OHORIU FELEfl -

p01iticg 
ICI ţa1"CI 

"L·JlM PRINŞ BAT ŞI 
L·AM INSCRIS IN PARTID" 

Bâlclul care se poartă la 
varful piramidei politice actuale 
n-are cum să nu lase urme şi 
in teritoriu. Că doar "soarele 
de la Bucureşti rlisare ... " 

Tn acest sens, o probă căt 
se poate de elocventă am 
intalnft-o la Socodor, unde pri
marul 1-a .ascuns" pe .vice" 
după degetul mic. Cum? 
Simplu: .,L-am prins pe 
viceprimar (Mircea Ardelean, 
PNŢCD) atât de bat intr-o 
searli, incAt a acceptat să se 
inscrie in PSDR (partidul pri
marului Nicolae Hamza)." 

Evident, a doua :zi 
dimineata, viceprimarul n-a 
mai recunoscut faptul că a 
semnat pentru PSDR, dar pri
marul a apucat să-i facă legiti
ma~e de partid. Legitim~e pe 
care ne-o arată, ca pe o probă 
indubitabilă ... 

Una peste alta, primarul 
Nicolae Hamza s--a obişnuit să 
lucreze mai mult fără vicepri
mar (apropo de votul pe liste 
de partid). De ce? ,.Deoarece 
nu-l bun de nimic, are doar 
patru clase şi mai mult 
mă-ncurcii. 1-a_m spus că-i 

epuizarea Cu o 
singură condiţie: să stea 
acaN ... " 

" DORU SIHfiCI 
Foto: OHORIU FELEfl 

Spiritual După 43 de ani, Biserica 
onodoxă din Mânerău va li pictată 
Biserica Ortodoxă din 

Mânerău constrwită in 1956 n-a 
fost pictată niciodată, ci doar 
zugrăvită. Preotul parQII Pavel 
RofU crede că biserica n-a fost 
pictată din cauză că In trecut 
enoriaşii din Mâneriiu n-au avut 
posibilită~ financiare. Mai mult, 
biserica este situată lângă 
şosea şi, in timp, din cauza 
trepidaţiilor s-au produs fisuri 
ale zidurilor. Din 1994, au 
inceput să se facă lucrări de 
repara~! capitale la biserică atat 
in interior, cat şi in exterior. 
Renovarea exterioară a bisericii 
a fost deja finalizată. Tn 6 ia
nuarie a. c .. enoriaşii au hotărât 
să picteze biserica. Tn urmă cu 
trei luni, pictorul autoriza! de 
Patparhia Română, Ucă Vică a 

inceput să execute pictura bi
sericii. Acest pictor a mai ;:Vctaf 
in judeţ bisericile ortodoxe din 
Şomoşcheş, Lunea Teuzului şi 
Nermiş. Materia de bază a 
vopselelor este uleiul de in. 
Zidurile interioare vor fi pictate 
in stilul neobizantin, specific 
bisericilor ortodoxe. Lucrarea 
va costa 40 de milioane de lei. 
Pictorul a estimat că de sărbă
torile Crăciunului va termina 
bolta si altarul. 

După ce lucrările vor fi fina
lizate se va face sfiniirea aces
tei biserici care ooa;.~ hramul 
Sfinţilor Ml~.;enici· Cosma şi 
D~miAr .. _ 

T. MfiTICA 
Foto: VIO!tEL MUSCA 

l:'lNE~URWFST~POR.'~fi"N·m 

f.M!~~!-.JM.~~,~ cE~<Iu!! 
Tica Ambrosie. din Manerău, si-a dez- lorifice animalele vân

voit&t o afaceFe pe cont propriu in 1992. zându-le altei societăţi, 
Atunci, s-a orientat spre o firmă de ci doreşte să lnfiinţeze 
prestări servicii in construcţii. Tn timp. un microabqtor care 
afacerea s-a dovedit nerentabilă si Tica deservească nevoile 
Ambrosie a fost nevoit să se reorienteze. popula~ei din comună. 
Spre o ... microfermă de porci. Pentru că n:e avut 

A concesionat de la Primăiie fundaţia experienţă in domeniu, 
unul fost grajd de la CAP, de 300 mp, Ţica n-a mers pe o anu
pentru_ car.e plăteşte anual 1.200.000 lei. mită rasă de porci. Tn 
A construit pe fundatia existentă zidurile viitorul apropiat doreste 
şi a populat !~ iunie grajdul cu 95 de să ţină in propria fermă 
porci. Ţica a cumpărat porcii din piaţa scroafe şi _vie·ri de 
Beliu cu 100.000 lei bucata. Purceii prăsilă. · 
aveau Intre 5-10 kg. De-atunci a pierdut Inceputul a fost 

·1 O porci şi cei rămaşi au trecut la greu: .lnveste'ti bani 
lngrăşat. Pentru Crăciu~. va valorifica li nu scoţi nimic. Dar 
circa 20 de porci din cei 85. cAnd ajungi să vinzi porcii iţi recu· 

.căldărariul" satului Pruni!for. 
La el vin săteni! care au pruna 
şi vor să le transforme in ... 
ţuică. Din păcate. ln ultimii ani 
nu a fost o reccltâ prea bogată 
de pruna .• De când a murit 
Ceau'lescu nici prunele nu se 
mai faci. .. - exclamă .căldă
rariul", aşa cum n ştiu cei din sat 
- Doar acum patru ani parcă 
au fost mal bune." 

care, in mod normal, trebuie să 1 · 

Tn viitor, Tica Ambrosie Intentionam · perezl 'i Investiţia"_ 
să-şi extindă afacerea: să populeze Fermierului i-a fost frică la inceput dar 

s-a 
oor1se•cvent !il muncă. Din 1992, 

afacerea, să nu uităm că 
·nu şi-a permis nici măcar 

ducă mai departe tradiţia de 
ciildărer. 

.Taxa· percepută la cazan OLIMPIO BUUfiH 
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ferma cu tncă 100 de porci şi să-şi -mal a avut .sprijin material şi moral din hin<::orlcediu. 
construiască un grajd. . partea unui verilor din Canada". _ 

Tntreprinzătorul nu are inten~a să va- Ţita consideră că s-a· apucat de o 
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Inevitabil, declinul con
tinuu al agriculturii post-de
cembriste şi-a pus amprenta 
şi asupra industrializării sfe
clei de zahăr. De la an la an, 
România produce tot mai 
puţin in materie. Nici fabrica 
arădeană de zahăr nu a fost 
ocolită, resimţind pe deplin 
declinul. .Dacă inainte de '90 
in judeţ se cultivau anual 
peste 12.000 hectare cu sfe
clă de zahăr, anul trecut s-a 
ajuns la 8.000 hectare, iar 
anul acesta la doar 3.800 
hectare. In aceste condi~i. şi 
cantrtatea de sfeclă recoltată 
a fost de doar. 115 mii tone. 
Adică cu 50.000 tone mai 
puţin decât anul trecut. La 
incheierea prelucrării sfeclei 
de zahăr, duminică, 31 
oclombrie, ob~nusem 10.500 
tone de zahăr, cu 5.000 tone 
mai puţin decăt anul trecut", 
spunea ing. Radu Hurjui, 
director general al S.C. 
Zahăr SA. Drept compen
saţie, sfecla recoltată anul 
acesta a fost mult mai curată 

• şi de o calitate mai bună, 

dând un ra_ndament mediu 
de 9,5 kg zahăr la 100 kg 
sfeclă faţă de 9,3 kg obţinute 
anul trecut. Fabrica de zahăr 
şi-a depăşit capacitatea zil
nică de prelucrare, ajungând 
pănă la 4.300 tone sfeclă 
prelucrată in 24 de ore. 

Chiar dacă ultimele can
tităţi de sfeclă au fost intro
duse pe flux duminică, pro
cesul de producţie continuă 
3-4 zile, după care se va 
trece la igienizarea si conser
varea fabricii. Dacă vremea 
frumoasă va persista, se va 
începe remontul si se vor 
finaliza lucrările la noul labo
rator agricol al fabricii. 
Acesta este dotat cu utilaje 
performante care vor asigura 
o mai mare operativitate şi 
date mult mai precise, a pre
cizat directorul Hu~ui. 

"Francezii s-au integrat, 
luând măsuri pentru a asigu
ra cultivatorilor seminte din 
soiuri superioare, erbidde şi 
pesticide la nivelul soli
citărilor. Şi acum avem In 
stoc cantităţi insemnata din 

•. 
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Coanparativ cu anul trecut 

P~ODOqiA IHDOSTRIALĂ SE AFLĂ Îti SCĂDERE 
toate acestea. Cultivatorii vor 
plăti semintele, erbicidele si 
pesticidele 'primite începând 
din 15 noiembrie, in bani sau 
zahăr", a mai spus sursa 
citată. Cu toate că au avut 
posibilitatea plă~i după cam
pania de toamnă, multi cuHi

. valori n-au cumpărat materi
. alele amintite, ceea ce a
afectat serios productia. 
.Sfecla de zahăr a fost culti
vată in mare parte fără 
îngrăşăminte chimice, neasi
gurate nici de francezi, dar 
nici de stat, care ar trebui să 
subvenţioneze agriculfura", 
spunea Radu Hu~ui. Cu 

Producţia indusbială realizatli In 
Arad in perioada 1 ianuarie - 30 
septembrie 1999, a scăzut cu 6,3% 
comparativ cu aceeasi perioadă 
a anului trecut. Rezuitatele cele 
mai slabe s-au inregistrat în special 
in ramurile: productia de tesături 
( -58,1 %), extractia titeiuiui brut 
(-22,9%), productia' de ceasuri 
(-22,4%] şi producţia de aparatură 
şi instn.mente medicale (-8,2%). 

Chiar dacă producţia industri-

ală, In ansamblu, se află in regres, 
s-au inregistrat totuşi creşteri in 
următoarele sectoare: fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte şi 
lenjerie din materiale textile 
(+129%), fabricarea incăltămintei 
(+58,5%), constru~a şi repararea 
materialului rulant (+22,4%) şi in 
ramura productiei de mobilier 
(+9,6%). ' 

In primele nouă luni ale acestui 
an, valoarea livrărilor de produse 

~~:e,:c;~6~az~~~~r~:bJ~ • Îl priiiiCI zi trCIIZCICpile CIU CltÎIS 110 lllifiOCIII dtltl 
asigura necesarul pentru Luni, 1 noiembrie, cele cinci 
intreg judetul Arad. Având in S.I.F.-uri au inceput să fie tranzac-
vedere faptul că cele mai ţionate la Bursa de Valori Bucureşti. 
mari suprafete cu sfeclă de Acti,·unile S.I.F. Banat-Cri=na au 
zahăr au fost cultivate de T-intrat in ring la o co~e de 270 lei pe 
către fostele I.A.S.-uri, pre- actiune ajungând şi la 500 lei. PreluJ 
conizata desfiinţare a aceste- s-a stabiliZat la 300 lei pe actiune. Tn 
ra va duce la diminuarea şi prima zi, s-au tranzacţjonat aCţiuni in 
mai drastică a producţiei de valoare de 130.000.000 de lei. Daniel 
zahăr. Manaţe. director in cadrul Depar-

Crlşana ne-a declarat: :Acţiunile 
noastre cred că au perspective bune 
ca investiţie pe termen mediu şi lung. 
Poate unii au fost ljOCS~ de preţ insă 
noi am atenţionat acţionari! că titlurile 
noastre vor fi cetate sub valoarea 
nominală, cel puţin in prima fază .. 
Este de remarcat totuşi trendul 
ascendent al actiunilor." 

industriale s-a cifrat la 1.412 mi
liarde de lei, in preturi curente. 
Dintre acestea, 60S,9 miliarde 
(adică 43,1%) le reprezintă livrările 
la export. 

Valoarea stocurilor de produse 
finite din industrie, la sfârşitul lui 
septembrie, era de 135,2 miliarde 
de lei, reprezentând 42,4% din 
resursele la producători din luna 
septembrie. 

D.DCIŢCI 

VICTORIA ... 
AMÂNA TA 
F.P.S. Arad a pus in vânzare 

pachetul de actiuni detinut la 
Victoria (64,35%j, In acest sens 
organizând, ieri, o licitatie. 
Neprezentându-se nici un oler
tanL aceasta a rămas neadjude
catli. 

Conform legii, F .P .S. va 
organiza o nouă licitaţie, după 
reapari~a anunţului publicitar. 
Publicarea acestuia se fac..e In 
maxim 15 zile. Potrivit Legii 
99/1999, preţul de pornire va fi 
mai mic ru 50%. FLORJn TRCIT tamentulul Strategii al s.r.F. Banat- G. C. 

~~~~:ifn=~~ 
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La Lipova, al doilea oras ca muncă cu autobuzul propriu. "Am 

mărime din judet, multe din fi..mele considerat că e necesar să le asi
ce au ca obiect' de activitate pro- gurăm transportul, femeile fiind-din 
ducţia, sunt străine. Majoritatea Lipova şi din satdle apropiate", mai 
acestora lucrează in domeniul con- spune directorul Floss. 

tem pe aceeaşi stradă, doar numărul 
diferă ..... 

La sfârşitul lunii tre
cute, restructurarea S.C. 
Azoma S.A. s-a incheiat. 
De fapt este o verigă, 
inaintea încercării de pri
vatizare a acestei firme, 
după o incercare nereu
'ltă cu un Investitor 
american. Pâi1ă acum, 
s-au vAndut câteva 
active, in speţă hale, 
spaţii in care acum trei 
firme desfăşoară acti
vităţi productive. · · 

Cu banii obţinuţi di!' 
aceste vânzări de active, 
am reuşit să stingem 
datoriile energetice", pre· 
clzează ing. Constantin 
Lamo'i, directorul gene
ral al societăţii. 
· Agricultura româ
nească este in declin şi 
Implicit activitatea uni
tăţii arădene s•a redus. In 
prezent, Azoma nu mai 
produce ma,ini şi utilaje 

necesare culturii mari, ci 
doar pentru zootehnie. 
Pe de altă parte, se caută 
adaptarea la nevoile unor 
clienţi, care sollcită pro
duse nu neapărat pentru 
Industria agricolă. Astfel, 
există un partener din 
Austria care comandă la. 
Azoma de câţiva ani 
piese conform documen
taţiei proprii. 

Din Germania, a sosit 
o comandă pentru un uti
laj de tocat crengi de 
arbori, iar din Olanda o 
cerere de axe şi roţi 

dinţate pentru diverse 
tipuri de reductoare. 

La acestă oră, Azoma 
are 11 O angajaţi. Direc
torul Lamoş spune că 
acum nu se mai pune 
problema unor con
cedieri. Dosarul de priva
tizare a fost depus la 
F.P.S. Arad, urmând a fi 

declanvate procedurile 
pentru licitaţie. 

F.P.S. deţine 62% din 
capitalul social al unităţii, 

· S.I.F. Banat - Cri,ana 
12%, restul acţiunilor 
fiind deţinute de per
soane fizice. 

In ceea ce priveşte 
viitorul societăţii, direc
torui-Lamoş crede că: "In 
actuala conjunctură şi 
după politica economică 

. a Guvernului, altă şansă 
decât privatizarea nu 
există." 

Până in prezent, trei 
firme ar fi, interesate să 
preia pachetul majoritar 
de acţiuni al Azoma. Dar 
de la Intenţii, până ia 
concretlzarea lor, m·al 
este ... 

Ci. COnSTAnTinESCU 
Foto: ŞTEFAn 
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fecţiilor, oferind un loc de muncă Ca reprezentant al unei firme 
femeilor din zonă. străine, Floss spune că "birocraţia şi 

Firma germană Naturana .şi-a legisla~a românească sunt cele mai 
început activitatea in Lipova, în mari greutăţi pe care le întâmpină 
1995, producănd lenjerie intimă şi invest~orii străini. In vamă stăm ore 
costume de baie pentru femei. "Am 
inceput productia intr-un spatiu Tn şir. Apoi, ca să faci ceva !ţi trebuie 
inchiriat de la StrtJng SA. Am con'si- o grămadă de acte si multă răbdare. 

Să vă dau un exemplu: avem 
dE!rat că e mai bine să avem spa~ul 
nostru. Acum ne desfăsurăm activi- depuse actele pentru a fi corisem-
tatea intr-o constru~e nouă", spune natli modificarea adresei de aproape 
Frank Floss, director al firmei două luni, şi nu s-a fllcut nici acum. 
Naturana -România. Prea mult de modificat nu era: sun

Ha la metalică de peste 2.600 
mebi pătra~ a fost construită de firma 
arădeană CONAR, investitia fllcutli 
de Naturana (hală, maŞini etc) 
ridicăndu-se la circa 2 milioane mărci 
germane. 

La ora actuală, aici lucrează 217 
femei, iar din această săptămână 
numărul angajatelor va ajunge la 
225 .• Până în ianuarie - februarie 
vrem să avem 250-260 de angajati", 
a adăugat Floss. De puţină vreme, 
Naturana işi aduce angajatele la 

Zilnic se produc circa 5.000 de 
produse (chile~. sutiene, dresuri, alte 
articole). C,el puţin deocamdată, 
acestea nu se vând pe piaţa 

român,ească, de lenjeria intimă pro
dusă la Lipova beneficiind femeile 
din ţările vestice. 

Intrebat dacă nu ti e greu cu 
atâtea femei, Frank Floss a răspuns: 
.In \3ermania aveam in subordinE! 
2.500 de femei" ... 

GE~tLinDE KnAP 
Foto: 
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Dobund.a (%pe an) 

Suma mlalmi (lei) 
Denumirea Persoane ftzke 

bincll 
Persoane juridice 

SMART • un program 
eficient de markvting 

Chiar dacă climatul eco
nomic in România nu este 
cel mai fericit la această 
oră, totuşi se simte for
marea unui mediu con
curenţiaL Factor ce impul
sionează nevoia de infor
maţii rapide şi eficiente, 
oportunităţile de afaceri, 
alegerea celor mai bune 
soluţii, o analiză de piaţă 
făcută la modul cel mai 
serios~ 

Afaceri Arad, din cadrul 
Fundaţiei Universitare 
• Vasile Goldiş". Ei şi-au 
lnsuşit programul SMART, 
dezvoltat de o echipă de 
specialişti de la C.U.C.A. 
Arad, C.E.A. Bucureşti, 
Centrul de Consultanţă in 
Afaceri Constanţa in cola
borare cu Ourham Univer
slty Business Sch·ool şi 
Crown Agents. 

Persoane Persoane la Pe termen de (luni) la Pe termen de (luai) 

Sunt tot atlitea elemente 
de care depinde, intr-o bună 
măsură,succesul sau insuc
cesul unei afaceri .• Iar in 
Romania, trebuie să 
recunoaştem analizele de 
marketing se făceau, cam 
după ureche. Acum lncer-

Acest program caută să 
familiarizeze viitorii _spe
cialişti cu: identificarea 
problemelor de marketing, 
cercetare prima~ şi secun .. 
dară de piaţă, tehnici de 
segmentare a pieţei, analiza 
comportamentului con~ 
sumatorului, dezvoltarea 
bazei de date de marketing. 

fizice juridice vedue 2 3 6 9 

Bankcoop 200.000 15.000.000 10 45 46 47 48 49 

BCR • 25.000.000 10 50 SI 52 53 

BRD 1.000.000 • 10 45 46,5 48 51,5 53,5 

8. TraasllVIoia 300.000 l5.000.000 10 49 52 51 5lJ 
B.I.R. 300.000 15.000.000 10 49 49 50 51 52 

BlncPost 500.000 50().000 10 47 48 49 50 

B. Agricoli 500.000 25.000.000 '10 49 50 51 52 

B. P. Aurora 100.000 10.000.000 Il 54 53 52 56 

B. P. Pboeah: 500.000 500.000 10 65 66 67 68 

·.--

-
·' 

----·--

12 vedere 2 3 

50 10 45 46 47 

54 10 50 51 

60 10 45 46 47 

46 10 44 48 

53 12 44 44 45 
51 10 38 40 

53 10 45 46 

60 Il 54 53 

70 10 65 66 

... :• 
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48 49 

52 53 

48 49 

46 45 

46 46 
42 43 

47 48 

52 56 

67 68 

.-

12 

50 

54 

50 

43 

47 
45 

49 

60 

70 

' 
Romania a atras, In ultimii nouă ani, 

Investiţii străine In valoare totală de 6,1 
miliarde dolari, sumă care Include atit 
Investiţiile directe la capitalul societli~lor 
comerciale Inmatriculata din decembrie 
1990. pînă 1a 30 septembrie 1999, cn şi 
volumul de Investiţii In valută angajat In 
contractele de privatizare lnchelate de 

· FPS, Incepind cu ianuarie 1993, 
ilfamează Oficiul Na\IOnl1f al. Registruful 
~ . 

,-

. căm să «Cântăm», după o 
partitură', a spus Cezar 
Scartat, de la Centrul pentru. 
Excelenţă fn Afaceri Bucu
re,ti. 

Tocmai In Ideea formării 
unor speciallfli in cercetare 
şi analiză de piaţă, repre
zentanţii a cinci firme ară
de ne au fost Instruiţi In 
acest domeAiu. Ei au urmat 
timp de 4 luni cursurile 
organizate de Cşntrul 
UnlversHar de Cercetare fi 

Cursul s:.a concretizat 
p·rintr-un studiu făcut de 
reprezentanţii fiecărei firme 
participante, care oferă 
soluţii la căteva din punctele 
amintite. Soluţii care ar 
putea ajuta firmele Luxten 
Lighting, Feroneria, Ară
deanca, Seico şi West 
Shoes d facA afacert mal 
bune. 
G; conSTAtmnESaJ 
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Bărbaţii, binecunoscuV ca tacitumi 
din fire, vorbesc şi ei din cănd In cănd. 
Evident, pu~n şi ... esen~all Niciodată 
ca noi, femeile! Aşadar, tăcerea este 
modalitatea de exprimare a sexului 
puternic pa care trebuie s-o decodi
ficăm, pentru a putea şi noi să ne 
plasăm replicile şi, de ce.nu, să 
ob~nem ceea ce dorim ... 

De căte ori .tace· sunte~ asallatl'i 
de numeroase lntrebări fără răspuns, 
care vă vin in minte despre ce simte 
ori gândeşte el: Oare suferă? 
Regretă? Are cumva remuşcări? Este 
fericit? Ce a simţit cănd 1-a~ povestit 
despre Tntâlnirea cu primul vostru 
iubit? De ce nu a spus nimic despre 
cele două ore căi ~ verb~ cu prietena 
intimă la telefon? Apoi ~ vrea să ştiţi, 
să înţelegeţi, să vi se spună, să dise
caţi opiniile, sentimentele, principiile 
lui. Să afla~ cum de vă iubeşte şi, mai 
ales, de ce şi-a oprit alegerea asupra 
voastră. Dar căte hu ~ dori să vi se 
spună ... 

Chiar dacă fmpărţim aceleiişi sen
timente, bărba~i şi femeile - aşa cum 
pretind psihologii, la fel de emotivi, cu 
singura deosebire că femeile sunt mai 
comunicative - reacţionează şi se 
exprimă diferH. Luaţi-o, de exemplu, 
pe prietena dvs., care s-a despărţH 
recent de soţul ei. Ea îşi va exprima 
imediat motivele chiar şi fără a fi Intre
bată: .Era un· afemeiat şi un 
destrăbălatl" In acelaşi timp, bărbatul 
se va referi sec numai la fapte: .A ple
cat şi gata!". 

e Nu-l confundali cu · 
prietena 

Chiar dacă doriţi să vă apropia~ 
cât mai mult de sufletul partenerului 
vostru, să-i fi~ soţie inţelegătoare şi 
devotată, nu-l luaţi drept prietena 
voastră cea mai bună, cu care pute~ 
pălăvrăgi ore intregi la o cafea. Chiar 
şi bărbatul tău preferă, la fel ca toţi 
ceilalţi, a~unea şi este impotriva dis
~ilor inutile. 

Cu toate acestea, chiar dacă 
refuză să discute cu tine, In societate, 
el, cel care pare atât de ~n volubil 
intre patru ochi, poate deveni strălud-

tor, fiind capabil să capteze atenţia 
tuturor asupra unui subiect anodin. Nu 
fi geloasă ... Mai bine lnvaţă să 
dialoghezi şi chiar să-I asculţi .tăce
rile"l 

• Închide televkorul 
Chiar dacă tot mai multe sunt 

cuplurile care s-au obişnuit să-şi 
împartă sarcinile care decurg din traiul 
in comun, fapt ce-i determină nu 
numai pa cel din jurul lor, dar chiar şi 
pa ei, protagoniştii cuplului, să fie con
vinşi că se înţeleg parfect, totuşi, la un 

oa~:ene•ri"ii pot constata aJ 

stupoare stiu din ce în ce mai 
pu~ne lucruri unul despre celălatt, că 
nu au mai stat de vorbă de mutt timp ... 
Şi asta dintr-un motiv foarte simplu: 
televizorul! Astfel, dacă pe parcursul 
zilei fiecare este ocupat cu propriile 
datorii socio~profesionale şi îşi 
indeplineşte conştiincios indatoririle 
casnice, seara, cand se întorc acasă if 
separă ... televiziomania! . 

Aşadar, nu lua~ niciodată mase in 
compania emisiunilor IV, foi~ acest 
prilej pentru un t6te-ă-t~te parfect. 

• Alege momentul 
potrivit 

Chiar dacă discuţia pe care vrei 
s-o provoci est~ una obişnuM seu una 

VIAŢA ÎNDOI 

pu~n mai delicată, pentru a reuşi s-a 
porţi, alege momentul cel mai potrivit 
Evident, nu seara târziu, cănd există 
tendinţa de a dramatiza lucrurile. Nici 
cănd sare din pat dimineaţa şi se 
pregăteşte să plece la slujbă. Este 
posibil să trântească uşa a protest şi 
rişti să-~ strici şi ~ ziua. Nu e deloc 
bine să Incerci să provoci un dialog 
după un moment reuşn de intim~ate. 
Dacă va trabui să se apare pantru a 
obţine chiar ~ un minim avantaj te va 
acuza că ai profitat de momentul 
respectiv. Ce se va lnlâmpla lnsă 
dacă vă ţineţi de capul lui şi-1 veţi 
hărţui? Nici aşa nu ve~ avea căştig de 
cauză. ~a sfâr_şi prin a ~e aşeza 
oftând: .Bine, Vl8l să vorbeşti, dă~ dru
mul!" Atunci când? Poate in timpul 
unei plimbări, ori cănd lua~ cina la un 
restaurant... 

eForanulaldeali 
.Trebuie să vorbim serios!· este o 

sintagmă care s-a demonetizat de 
foarte muM vreme. Mai există o aM 
formulă gen: .Sesam, deschi.de-te!" 
Chiar dacă a uitat iar de aniversarea 
căsătoriei, ori este pantru a Jl" -a oară 
când vă promite că vine devreme 
acasă şi lntărzie cu prietenii in oraş, la 

~ =:~=·~;:,~ rn:~:.: 
ameninţări: .Pentru că te iubesc şi ~ 
cu tot dinadinsul să rămănem împre
ună, aş vrea să-~ spun ceva." Sau o 
aM frază de acest gen, pronunţată cu 
muM blândete. O asemenea formulă 
va destrăma' doza de dramatism a 
momentului pe care dori~ să-I provo-
~-

Nu dramatiza. Fii Obiectivă. Nu 
gesticula, nu râde, nu te lăsa podidM 
de plâns. Chiar dacă îţi va mărturisi că 
are o aventură, o dragoste proaspătă! 

Şi încă un sfat. Nu-~ pregăti nicio
dată di~ dinainte. Există riscul ca 
să_ porţi un monolog, preocupată cum 
eşti să nu uiţi nici un detaliu din cele pe 
care~ le-ai planificat să le abordezi. 
Ca să existe dialog este absolut nece
sar să ~ amăndoi. Deci, ascuM~I 
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Tot mal des in Occident, mal 
puţin la noi, i'l fac loc a,a.zisele 
cupluri in trai. De regulă, ele sunt for· 

mata din două femel '' un bărbat '' 
mal rar din doi. bărbaţi '' o femela. 
Este, poata, vorba de nevoia de nou· 
tate. De acea noutate· care 
inflăcărează. Când se face dragoste 
in trei, intre cel doi intervine exact 
acest element de nolltata, dincolo de 

obilfnuinţa '' famlllaritatea relaţiilor 
dintre el. · · 

Psihologii din ţiirlle ultrademo
crate reclamă maximum de atenţie in 
cazul acestor preferinţe, dat fiind 
faptul că se recomandă sexul in trei 
doar acelor cupluri care manifestă o 
transparenţă extremă ti un liberti-

nism nu doar afl,at, el lmpărtă,lt. 
Altfel, jocurile in trei pot rAni sau 
supăra pe unul dintre parteneTII 
cuplului, pentru că este destul de 
greu să lmparţl rolurile intra el, astfel 
IncAt .,pe scenă" să existe o anmonle 
perfectă, pentru ca nici unul să nu 
simtA că este lăsat la o parte sau că 
este in plus. Se recomandă de 
asemenea si se stabilească de la 
Inceput intra ce limite '1 până unde 
se va merge, ca să nu existe apoi 
probleme legate de aceste lucruri, 
Psihologii recomandă ca bărbaţii sA 
albă astfel de experienţe cu femel 
necunoscute sau profesioniste, caz 
in care se va pune problema plăcerii 
proprlu·zlse, '1 nu a. rănirli senil· 
mentelor. 

Psihologul american Jonathan Kramer, autorul romanului .Bărbaţii nu fac 
amor, pentru că femeile nu primesc dovezi de iubire", este de părere că, pentru a 
ajunge la o mare iubire, bărbaţii trebuie să facă zilnic declaraţii de dragoste. 
Autorul zice că femeile au nevoie cotidian de cuvinte de iubire. Aşa-i structura lor. 
Jonathan Kramer dă şapte fraze eare ajută la crearea unei atmosfera propice şi 
iubirii platonice, şi iubirii neplatonice. ·' 
. e .Ador ochii tăU". ReaC)ia: ea se simte minunat cănd iubitul n dă de !nţeles 
că are ceva special; · 

e . ŢI-am adus un mic dar ca să·ţi arăt cAt de mult ţin la tlnel". Reacţia: ea e 
miscată pentru că, de obicei, un bărbat face cadouri doar i~ ocazii speciale; 

'• .Hai să mergem undeva, unde să fim numai noi doil". Reacţia: ea este 
convinsă că ei doreşte să-şi petreacă timpul dpar cu ea. Restul lumii pentru el nu 
contează; . 

e .Cea mai frumoasă zi din viaţa mea a fost cea In cara te-am cunoscut". 
Reacţia: ea crede intr-adevăr că persoana ei este tot ce are el mai de preţ; 

e .Nu 'tiu ce m·at face fără tine!". Reacţia: ea îşi inchipuie că prezenţa ei 
este de nepreţuit pentru el. Cum să nu aqori un om care crede că acţiunile tale 
sunt cele mai valoroase din lume? 1 · 

e .Mă topesc după tlnel". Reacţia: ea s-a convins că, in afara clasicului .te 
iubesG", mai există şi alte propoziţii care pot exprima clocotul sentimental; 

e .Elfll o gospodlnă perfectă!". Reacţia:. ea ştie că alesul ei şi-a găsit femeia 
perfectă. Lăudându-i calităţile de gospodină, e) o ridică pe un piedestal care nu 
semnifică doar o performanţă cuii nară. • 

'-

ANUNTURI MATRIMONIALE O :fe ... ei.e ........... f ..... IC;ă 
· Aţi făcut tot ce era posibil, dar sunteţi In continuare 
singur(ă). lată că ziarul .,Adevărul" vă oferă lncă o posl· 
bilitate de a vă găsi partenerul v/sat. 

O dată la două săptămâni, in cadrul aceste/ pagini veţi 
găsi rubrica .,ANUNŢURI MATRIMONIALE". ·Nu vă costă 
nimic/ Nu vă rămâne decât să completaţi ta/onu/ de mal 
jos, să formulaţi textul anunţului ljl să-I expediaţi pe 
adresa ziarului nostru. 

• Pentru a păstra discreţia asupra persoanei care for· 
mulează enunţul, acesta va apărea însoţit de un cod, ales 
de dumneavoastră. · 

• Scrisorile cu răspunsuri vor fi trimise, pe adresa 
ziarului nostru, rubrica "Anunţuri matrim-oniale", 
menţionlndu-se pe plic codul persoane/ căreia il este 
adresati. 

• Nu sunt /uafa Tn considerare anunţurl/e neTrisoţite 
de talon. Anunţul nu va fi prea lung. De preferinţă, se va 
incadra Tn limita a 20 de cuvinte. 

• Corespondenţa se va ridica de la sediul redacţie/ 
noastra, pe baza buletinului de Identitate. 

T Cetăţean român sta· 
bilit in Italia, om de afaceri, 
singur, 281180/80, necăsă· 
torit, Iubitor de copil, dacA 
te simţi singură, ai intra 20· 

35 ani '' al ginduri 
serioase, scrie-mi pe 
adresa: IFI"ăţllă P .. trlfor, 
str. Eltl.mle Marga, ar. 
5-7,2lMIOArad 

T Brunet, ochi ciiprul, 
drăguţ, 21/185180, doresc 
cunolfllnţă cu o tânără sin
gură ca fi mine p8nlru a 
ie;1 impreunA din singurA· 
tate. Rog ·foto. Laleaua 
IUtiiiiJI'illl. 

T Doresc să cunosc un 

lntelec:tual, virsta a 111-a, 

fără vicii. Eu sunt o pen· 

slonară, gospodinA, au.: 

fletlstă, robustă. AŞI'EPT. 

P. s. Facem precizarea 

ci rubrica de faţA nu se 

dore,te a fi una care lncu· 

rajeazil relaţiile Intre per

soane de ac•lalfi sex, pros

tituţia, relaţiile extraconju· 

gala fi din această cauzA vă 

rugăm sil nu trimiteţi astfel 

de anunţuri. Ele, oricum, nu 

vor fl publicata. 

TALON ANUNŢURI 
MATRIMONIALE 

. ' 

-. 
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lmaginay-vă o femeie satisfăcută! Dimineaţa, ochii ei păstrează nos
talgia serii. Zâmbetul ei este larg şi calm. Nici voribă de acel rânjet forţat 
care spune - fie că e seu nu adevărat: .Al fost fenomenal, iubHuler. 

Femeia satisfăcută priveşte pe geam, pa deasupra acoperişuritor, 
priveşte spre mu~. spre nori. Pare distrată, răspunde cu intâiZiere cănd 
e strigată pa nume. Femeia satisfăcută nu se repade la bale. O femeie 
se grăbeşte la baie doar atunci cănd spală de pa trup amintirea unui 
.număr" rapid şi inefident. Femeia se grăbeşte la baie doar atunci cănd 
vrea să u"e senza~i care I-au lăsat pe epidermă unne de murdărie doar 
da ea ştiută... . 

Femeia satisfăcută 8nl mişcări lente şi uşoare şi parfl lnconjurată de 
o aură. Porii ei, nările ei, mugurii ei gustativi, au fost răsfăţaţi de mirosuri . 

fine de a~temut, de gustul pielii umede, de atingeri, de vibra~1, de pre
siuni, de măngăieri. Nu a· fost uHa! nimic din ceea ce ea dorea. 1 s-au 
imptin" dorinţe despre care ea nu a vorbH niciodată. 1 s-a reamintit că 
8nl umeri, şi urechi, şi sub~ră. şi genunchi, şi glezne, şi palme ... 

Acum, I-au am~ braţele. Muşchii ei sunt total rei~. Pleoapele ii 
sunt uşor coborâte. Păşeşte cu picioarele goale pe covor, te priveşte 
fără a scoate un cuvănt şi 111 aruncă acea privire care te lnalţă la rang de 
cavaler, da lord, de rege! 

Imaginează-~ o femeie satisfăcută, iar apoi lntreabă-te de ce au 
nevoie bărba~i de maşini parfonnante, de compatiţii sportive, arte 
marţiale, anne sofisticate şi războaie pentru a se sim~ QJ adevărat bilr· 
~? 

Sunteţi pregătit(ă) pentru dragoste? 
Pentru unele persoane 

este de ajuns o simplă 
privire sau un zllmbet pen· 
tru a se îndrăgosti, alţii, 
insA, au nevoie de mai mult 
timp pentru acest lucru. 
Pentru a afla cărei categorii 
aparţlneţl, încercaţi să 
răspundeţi sincer la intre· 
bările testului de mai jos. 

1, Puteţi spune de când 
se cunosc cel doi din poza 
alăturată? 

a. abia s-au cunoscut 
b·. sigw mai demult, par 

foarte apropiaţi 
c. este greu de dat un 

răspuns 
2. VA puteţi arăta senti· 

mentale in mod spontan? 
a. nu, mi se pare foarte 

greu 
b. da, este uşor 
c. doar faţă de cei apropi

aţi 
·3, V-aţi îndrăgostit vreo-

dată in mod spontan? · · 
a. da, mi se intamplă ade

sea 
b. da, der din păcate nu a 

durat 
c. niciodată 
4. Cu cine aţi discuta 

deschis despre problemele 
personale? 

a. cu doctorul familiei .. 
b. cu părinţii 
c. cu prletenll cel mal 

~ 
~ \1.-
~ 9. 
\~ At~ 

apropiaţi . 
5. In staţia de autobuz 

U(o) intâinlţi pe el (ea). Aveţi 
curaj Bii·l adresaţi o intre· 
bara? 

a. da, cred că aş Incerca 
b. nu imediat; mai lntâi m

aş apropia de el (ea) in auto
buz 

c. nu aş avea curajul 
. 8. Care vi se pare locul 
Ideal pentru a fllrta? 

a. la locul de muncă 
b. In orice loc 

' . . . . 
'-· 

c. in discotecă 
7. La ştrand sunteţi stro-

pit cu apă. Cum reacţionaţi? 
a. anun! supraveghetorul 

. b. fac şi eu acelaşi l~cru 
c. il( o) invit la o ingheţată 
8,. Care sunt punctele 

dumneavoastră forte? 
a. sinceritatea şi incre

derea 
b. stăpânirea de sine şi· 

modestia 
c. spontaneitatea ~i. 

francheţea. 

Interpretarea 
testului 

Intrebare Răspuns 
a b ~ 

1 6 o 3 
2 o 6 3 
3 6 3 ·o 
4 o 3 6 
5 6 3. o 
6. 3 6 o 
7 o 6 3 
8 3 o 6 
Intre 0·15 puncte. Nu 

sunteti persoana care se 
lndrăgosteşte uşor şi repede. 
Acest lucru este In favoarea 
d-voastră, deoarece vă lăsaţi 
timp pentru dragoste. In so
cietate şi Intre străini sunteţi o 
persoanA retrasă. Din acest 
motiv puteţi chiar Interpreta 
greşit incercarea unei _per-

;..•. , __ .. '··-·· 

soane de a· se·· apropia de 
dumneavoastră. lnsă dacă 
intâlniţi persoana potrivită, vă 
lăsaţi luat(ă) de vânt. 

Intre 16·32 puncte. Va 
aprindeţi foarte repede atunci 
când vă place cineva, dar 
acest lucru nu il confundaţi cu 
dragostea. Dacă cineva vă 
interesează in mod deosebit, 
apelaţi la judecată şi încercaţi· 
să aflati cât mai multe despre 
acea persoană. La dumnea
voastră dragostea poate 
Incepe spontan, dar pentru 
sentimente mai profunde aveţi 
nevoie de timp. 

Intre 33·48 puncte. Vă 
place să vă .jucaţi cu focul", 
de aceea nu-i de mirare că vă. 
lndrăgostiV destul de frecvent 
şi foarte repede. Uneori vă 
place să supraapraciaţi senti
mentul de fericire, pe care 
sunteţi gata să-I savuraţi. Iar 
când visele se destramă şi 
reveniţi ia realitate, sunteţi 

·foarte dezamăgit(ă). Ar fi de 
dorit să analizaţi dacă relaţia 
este serioasA,~ deoarece 
dragostea se bazează, In 
primul rând •. pe incredere şi 
siguranţă. 
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Şiriana · Şiria-Arlllonia 
• Au ma!~~ti~ m~9-şil r{p!ct:!l_ min.· 57 
Şiria: Acsan-Bucur, Condrat, Popa, Malec, Popan, 

JMărc:u~, Vuia, Petic, Burian, Speth. Au mai jucat: Novac, 
. Antrenor: Dan Dumitrescu 

Armonia: Ban-Bortoş, Horvat, Zapota, Perva. Fărcuţa, 
IT .. I'"'n Blidar, Laza, Nicodin, Şurtea. Au mal jucat: Jurcâ, 
JS;ăce,le<lnu .. Antrenor: Sergiu Havasi 

Au arbitrat: S. Pantiş-1. Marta-C. Ardelean 
Observator AJF: Dănuţ Cios 

. Rezultatele etapei a Is-a 
Recolta Apa<eu-VIitorul Şepreuş 2-0; Unirea Şeitin-ICRTI 

3-2; Şiria-Armonia lneu 2-1; Tnfrăţirea lrato~u-A. S. 
IViadi,mi,·escu 2-3; Olimpia Bârzava-Fiacăra Tipari 2-0; Vointa 
Seml••c-:St~lruinţa Doroban~ 2-5; Inainte. sanmartin-Unire~ 

fSilnt•ma 1.-6: Şimand-Dinamo Zărand 3-1; Victoria 
Felnac a stat ·· 

Clasamem 
1. ~lria 14 9 3 2 56-18 30 (+9) 

elnac 14 10 o 4 40-29 . 30 (+9) 
Vladimln~scu 14' 9 1 4 31-17 28 <•4r 
Sântana 14 9 o 5 33-28 27 (+9) 
Apateu 15 9 o 8 29-41 27 (+3) 
ICRTI 14 8 1 5 35-20 25 (+1) 
gimand 14 8 1 5 31-26 25 (+1). 

ei tin 15. li 1 8" 34-31 25 (+4) 
orobanţi-· 14 8 5 .3 38-19 23 (+2) 
A. lneu 14 7 2 5 24-19 23 (+2) 

• Şepreu' . 14 6 1 7 28-30 19 (+1) 
Bârzava 14 4 4 6 27-29 16 (-6) 
Zărand 14 5 1 8 29-33 18 (-5) 
Ira ta' 14 5 o 9 21-31 16 (-5) 

15.lipari 14 3. o 11 14-48 .9 (-12) 
16. emlac t4 '2 o 12 15-37 6 (C12) 

. Sânmartln · . 14 1 2 11 20-49 5 (-18) 
• Victoria Zăbrani a fost .exclusă din 
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SPORT 

CAMPIONATUL 
JUDEŢEAN 

"PROMOŢIE" 
_ Seria fi 
Glogovăţ '99 Vladimirescu· 

Podgoreana Covăsânţ 2·1 (IJ.O) 
Au marcat: A. Ardelean - mln. 59, Sculici- mln, 

79, respectiv 1. Ardelean- mln. 83 · 
Glogovlţ '99: Tuga-Aflorei, Mureşan, Jula, 

: Giurea .. Sculici, Dărău, Dobromirescu, A. Ardelean, 
Rus. Bacan. Au mal jucat: Stoicu, Struţ, Lucaci 

Covlsânţ: Salant-Nicola, Toma, Voştinar, 
Covaci, 1. Ardelean •. Farcaş, Lupu, ·Roşian, 
Tocoian, Bibart 

Au arbltrai: s. ·sanea-S. Bold ,,.. 
Observator AJF: V. Ştefănescu 

Rezultatele etapei a XII-a 
Horia-Arkit 4-3; Zimand tuz-FAntAnele 2-1; 

Ususău-Munar 5-1; Glogovăt '99 - Covăsănţ 2-1; 
Sânleani-Pecica 3,1; Salu ·Mâre-Cruceni 1-0 (meci 
Intrerupt In minutul 60). Secusigiu a stal .. 

Clasament 
1. Zlmand Cuz 11 9 O 2 · 36-21 27 
2. Pecica · · 11 7 2 2 28-14 · 23 
3. Sânleanl 11 7 1 3 38-18 22 
4. Salu Man~ 11 8 O 5 28-18 18 
5. Munar 11 8 O 5 29-22 18 
6. Horia 11 6 O 5 27-26 18 
7. Arkit 11 5 1 5 23-25 16 
8. Secusiglu 11 4 1 6 26-33 13 
9. Ususău , 11 4 1 6 21:30 13 
10. Glogoviţ · 1~ . 4 1 7 20-33 12 
11. Crucenl . 11 3 3 S 19-33 12 
12. Fântânele 11 3 2 8 23-36 11 
13. Covăsânţ 11 · 2 O 9 27-36 8 · _. 

Intr-o partidă restanti contind pentru Seria 
ca 2-2. 
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Miercuri, 3 noiembrie 1999 

La Inceput. totul părea o glumă. Auzi 
tu, stadion cu 160.000 locuri, la Sebiş? E 
Imposibil aşa ceva .. , : 

Şi tOtuşi, când vrei cu-adevărat ceva, 
nimic nu pare imposibil. Proiectul noului 
stadion universitar e gata. Lucrările au 
inceput. Am văzut cu ochii noştri. Cadrul 
natural din cartierul Strâmtură e superb. 
Condi~ile de teren şi cele trei dealuri ce 
înconjoară locul de amplasament al 
.Nou Camp" -ului sebişan permite ame-
najarea unor tribuni cu o capacitate 
totală de 160.000 locuri. 

• Tn primă fază, arena va avea o 
capacitate de 2.000 locuri pe -scaune, 
urmând ca de la ,an la an, să se ridice 
etajele cu tribune, până se va ajunge la 
capacitatea maximă. OI. Gh. Feieş - pri-

Baza sportivă UTA de pe malul 
Mureşului a fost, la sfârşitul săptămâni! 
trecute, gazda Adunării Generale a 
clubului cu acelaşi nume. Reprezen
tanţii presei, cât şi unele persoane dor
nica să devină membri cu drepturi 
depline ai grupării, au aşteptat afară 
datorita votului participanţilor. După 2-3 
ore de dezbateri, s-a hotărât ca deciz~ 
ile importante privind clubul să fie luate 
miercuri, 17 noiembrie, In cadrul unei 
noi Adunări. Dar iată care au fost con
cluziile intrunirii e La proxima Adunare. 
Generală, ordinea de zi va fi urmă
toarea: prezentarea raportului de acliv~ 
tate a fostuiui Comitet Director,· 
punerea în discuţie a actelor încheiate 
de respectivul Comitet in pumele C.S: · 

.. ~-.; . 
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UTA şi alegerea Consiliului de 
Administraţie. e Cei interesaţi să 
primeascâ statutul de membri fondatori 

·- alături de actualii, In număr de 26 - o 
pot face achitând taxa de inscriere 
(50.000 de lei) şi o cotizaţie lunară 
(10.000 lei). e. Ei urmează să aibă, 
automat, drept de. vot. e Consiliul de 
Administraţie va fi format din ~apte per
soane, candidaturile urmând să fie • 
înaintate, zilele următoare, spre ana
liză, e Alegerea preşedintelui şi a tre
zorierului cad In sarcina Consiliului de 
Administra~e. ce are mandat pe 2 ani. 
• Comisia de cenzori va fi alcâtuită din 
trei persoane, unul neapărat de· spe
cialitate. 
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Miercuri, 3 noiembrie 1999 

Mulţi ruşi cred că ar 
fi mai bine ca Rusia să plece din 
Caucaz, care "înghite· sumedenie 
de bani şi unde soldaţii ruşi sunt 
ucişi. 

Răspuns: Dacă se va produce 
aşa ceva, destrămarea ţării nu va 
mai putea fi stăvilită. Federatia 
Rusă se va împărţi in mici cnezclte 
separate. Şi apoi, cum poţi să-I 
alungi pe cineva care se consideră 
parte inseparabilă a acestei tări. 
Popoarele din Daghestăn' si 
Cecenia se simt absolut ruseşii. 
Diferenţa constă numai in faptul că 
in Oaghestan conducerea este 
prorusă, iar in Cecenia nu avem o 
astfel de conducere. Totul depinde 
de .factorul conducător", deoarece 
ambele popoare gândesc la fel. 

- lnseamnă că trebuie să ne 
aşteptăm ca Groznăi să ravină la 
Rusia? 

- In mod cert. Despre aceasta 
nici nu merită să vorbim acum. 
Singur, poporul cecen este, pur şi 
simplu, pe cale de dispariţie. El tre
buie să intre in componenţa cuiva. 
Noi ii ajutăm pe cei din Kosovo nu 
pentru că această provincie 
aparţine sau nu Iugoslaviei, ci din~ 
raţiuni morale şi umanitare. De 
facto, Cecenia şi-a dobandn liber
tatea atunci cănd au plecat soldatii 
ruşi de acolo. Astăzi Cecenia este 
.liberă" însă şi de Jocuri de muncă 
şi de hrană. li mai rămâne doar li
bertatea de a muri. Atunci când 
Cecenia va fi curăţată de bandiţi şi 
oamenii vor avea condiţii nonnale 

de viaţă, numai atunci ar putea fi 
pusă problema rămânerii sau nu a 
Ceceniei in componenţa Federaţiei 
Ruse. 
• - Credeţi că populaţia Cece
niei ar putea să se ridice impotriva 
puterii banditeşti a comandanţilor 
militari? 

- Nu cred. In primul rănd, in 
Cecenia a rămas o populatie de 
35<J-400 de mii de locuitori d'in 1 ,2 
milioane. in al doilea rănd, seg
mentul rămas este şi cel mai 
demoralizat al natiunii cecene. 
Intelectualitatea a pllrăsn aproape 
in intregime teritoriul republicii. Au 
rămas cei slabi, care, practic, sunt 
ostatici! bandiţi lor. Tn localităţile 
unde nu există nici un combatant 
răsună azi exploziile. Tn schimb, 
i1imeni nu se atinge de vehiculele 
încărcate cu insurgenţi şi prada 
capturată din zona Novolaksk. 

De aceea, in pieţele din 
Cecenia oamenii sunt convinsi că 
toţi comandanţii militari sun't fie 
agenţi ai Mossadului, fie ai CIA, fie 
ai ambelor servicii secrete. Asta-i 
valabil şi pentru Hattab şi pentru 
Basaev şi pentru alţi bandiţi. 
Nimeni nu-i consideră eroi. Orice 
popor are aceeaşi atitudine faţă de 
bandiţi. De ce atunci cecenilor li 
s-ar atribui alte principii morale? 

1 

-Sunteti de acord că bornbar
darea ~ ata'curile in Cecenia sunt 
o replică la incursiunile in 
Daghestan, la explozia blocurilor 
de locuinţe din Moscova şi 
Volgodonsk. In SUA niciodată 

MAPAMOND 

până acum terori_ştii nu au aruncat 
în aer case de loCuit. -

- In SUA au Joc anual uri 
număr uriaş de explozii. La origine 
SUA sunt o ţară teroristă. Acolo 
şi-au găsit adăpost infractorii, 
aventurierii, cei fără de căpătâi, cei 
care nu puteau să reuşească la ei 
in tară. De aceea, statul a fost 
neVoit chiar de la bun inceput să 
creeze un puternic aparat represiv. 

lmi amintesc cum in anii '70, 
intr-unul din cele mai bogate oraşe 
din SUA a fost o pană de curent. 
Au fost prădate de-a valma maga
zine şi bănci, ulterior stabilindu-se 
că la debandada in masă partici
paseră chiar şi cetăţeni onorabili ai 
oraşului. Frica de asprimea legii ii 
fac pe americani să se ab~nă de la 
acte de violenţă. 

- La noi dacă s-ar opri curen
tul, ar putea fi similar? 

- Cred că nu. Totuşi, soci
etatea noastră nu a atins încă un 
asemenea nivel de degradare. 

- Nu vi se pare că Cecenia 
este condusă in realitate de Ben 
laden, mai bine spus, de banii 
acestuia? 

- Asta-i o născocire. Nen 
Laden este preocupat doar de 
războiul său personal cu SUA, ea 
a stat la o parte şi in Cecenia şi in 
Daghestan. Să-i mulţumim lui 
Dumnezeu că rrwsulmanii funda
mentalişti nu s-au implicat până 
acum în Rusia. Dar, se pare că 
avem un stat atât de puternic, 
încât putem să ne permitem un 

război şi cu islamul. 
Se creează impresia că toate 

discuţiile despre Ben L.âden şi fac
torul islamic invocat de guvern 
acţionează doar in favoarea lui 
Clinton, care ar dori să implice 
Rusia in lupta impotriva lui Ben 
Laden, şi, in general, impotriva 
islamismul~i fundamE!fltalist. Există 

· suspiciunea că SUA intenţionează 
să-i includă pe musulmani in lupta 
impotriva Rusiei, stat in care, de 
sute de ani, islamul şi creştinismul 
au convieţuit paşnic. 

- Totuşi, in mass-media din 
Rusia se afirmă că in Daghestan ~ 
Cecenia sunt imp~ca~ banii lui Ben 
Laden. 

-.Atunci obligatoriu trebuie să 
se rec.unoască şi faptul că" Ben 
Laden este agent CIA, pentru că 
ceea ce se petrece acum in 
Daghestan şi Cecenia convine 
doar sută la sută intereselor strate
gice ale SUA. Pentru că şansa 
variantei nord-caucaziene a con
struirii unei conducte de petrol, din 
cauza ultimelor evenimente, pur şi 
simplu, a fost pierdută. Ultimele 

·evenimente din Daghestan au 
redus la zero şi încercările. de a 
transporta petrolul din Baku la 
Mahacikala cu cistema. 

-

(Pnzlucranz dv Ulla 
Traci si Hicolav Crvtu -

Argumvriti i I'Gktî nr. 4o) 
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fiDOLESCEtiTUL 
UCIGA$ 

Un băiat in vîrstă de 16 
ani, dintr-o localitate bavareză, 
a fost cuprins, luni seara, de o 
criză,de nebunie ucigaşă, sol
dată cu moartea a patru per
soane, doi trecători, sora sa şi 
el însuşi, relatează AFP. 

După ce un comahdo spe
cial al poliţiei a luat cu asa~. in 
jurul orei locale 17.30 (16.30 
GMT), locuinţa familială din 
Bad Reichenhall, au fost 
descoperite două cadavre: al 
adolescentu_lui şi cel al surorii 
sale in vîrstă de 18 ani. 

In mai puţin de o jumătate 
de oră, la scurt timp după ora 
prinzului (11.00 'GMT), băiatul 
a provocat un adevărat măcel. 
Dispunind de o armă cu balaie 
lungă, fără îndoială o carabină, 
el a tras de la fereastra sa 
asupra a "tot ce mişca", după 
cum a declarat un purtălor de 
cuvint al poliţiei. 

El a ucis un bărbat şi o 
femeie, .rănind, in acelaşi timp, 
a~e opt persoane, dintre care 
patru foarte grav. Unul dintre 
răniţi a rămas intins la pămînt, 
in aşteptarea echipelor de 
prim-ajutor, care nu au 
indrăznit să intre in raza de 
acţiune a descreieratului. 
Liderul Guvernului regional, 
Edmund Stoiber, aflat in vizită 
in imprejurimi, a imprumutat 
maşina sa blindată forţelor de 
poliţie pentru a ridica rănnul şi 
cele două cadavre, la citeva 

ore după comJiarea masacru-
lui. ~ • 

După ora locală 12.30 
(11.30 GMT), nu s-a mai aum 
nici un foc de armă. Băiatul, 
descris de runoscu~ ca timid şi 
"elev mediu" la ljCOBlă, părea 
că s-a retras in casă, unde dis
punea, in dulapul tatălui său, 
membru al unui club de tir, de 
o duzină de arme de foc şi o 
cantitate insemnatA de 
muniţie. 

Colegii săi de clasă I-au 
descris, luni seara, la posturile 
germane de televiziune, ca pe 
un împătimit al armelor, un 
solitar citiva dintre aceştia afir
mind di avea lipJia, in caietele 
sale de şcoală, fotografii cu 
caracter nazist. 

Perimetrul măcelului a fost 
incercun şi o trupă de coman
do, indrumată de părinţii crim~ 
nalului, a pregătit asaltul 
clădirii, o dată cu lăsarea 
Intunericului. 

Psihologii au incercat, fără 
succes, toată după-amiaza, să 
stabilească un contact cu ado
-lescentul. Nimic nu a indicat 
prezenţa in casă a surorii sale. 

La sfîrşitul zflei, ancheta
torii au refuzat orice detaliu 
asupra întîmplărilor, aşteptînd 
rezultatul autopsiilor. Poiiţia şi 
Parchetul au refuzat să con
firme faptul că adolescentul 
este autorul crimelor. 

Grecia este dispusă să ajute este "gata să ajute Chişinăul 
Chişinăul să-şi reglementeze pentru a fi aplicat acordul" de 

. diferendul pe care il are cu Rusia normalizare a relaţiilOr dintre 

Simitis, căruia i s-a cerut să 
reacţioneze faţă de menţinerea 
prezenţei ·militare ruse in 
T ransnistria, a declarat că "tru

pele unei ţări nu se pot instala pe 

teritoriul attei ţări fără ca acesta 

din urmă să-şi dea acordul". 

Adoptind această. atitudine, 

Atena "respectă intocmai poziţia 

Uniunii Europene", a explicat pre

mierul elen. La rindul său, 

preşedintele Lucinschi şi-a expri
mat dorinta ca "toate problemele 
dintre R~publica Moldova ·şi 
Rusia să poată fi reglementate". 

In Peru ••··· ••• in Tai~an 
· in legătură cu Transnistria şi va Republica Moldova şi Transnis-, 
susţine o viitoare aderare a tria,secesionistă. 

Republicii Moldova la Uniunea Transnistria, regiune a 
Europeană, au declarpt. luni, la Republicii Moldova populată de o 
Atena, liderii acestei ţări, cu prile- majoritate rusă şi ucraineană, 

· jul viznei oficiale pe care o intre- şi-a declarann mod unilateral 
prinde la Atena preşedintele· independenţa in 1991. Acordul 
Petru Lucinschi, infonnează AFP. . de normalizare - un memoran-

La incheierea unei intreve- dum din 1997 -trebuia să ducă la 
deri pe care Petru Lucinschi a· r~tragerea trupelor ruse 
avut-o cu premierul elen, Costas desfăşurate in Trarisnistria 
Simitls, şeful Cabinetului de la (2.600 de oameni) şi la evacua-
Atena a dat asigurări că ţara sa re~ arsenalului rus din regiune. 

Banca 
Populară 

"IZVORUL" 
Dr. Constantin Cojocaru, cunosctrt cititorilor prin programul 

de guvernare propus in 1990, in colaborare cu profesorul 
Anghel Rugină, a înfiinţat in acest an. o Bancă Populară: 
·.Izvorul". • • 

Dl .. Aiexandru Vălean, directorul sucursalei arădene, ne 
declară: ,.Banca Populară ,.IZVORUL" vine in intâmplnarea 
solicitărilor cetăţenilor, pentru protejarea economiilor aces
tora 'i pentru obţinerea unor facilităţi deosebite." 

In Arad, Banca Populară ,.Izvorul" are sediul pe B-dul 
, Revoluţiei, nr. 74 (lân!!ă Banca Naţională), telefon,fax 
2~552. . ...., 

FACIUTATJ DEOSEBITE 
PENTRU ACŢIONARI 
• 

In această etapă, cei care doresc să devină acţionari la Banca 
Populară .Izvorul" se pot inscrie pe bază de cerere. Suma subscrisă este de minimum un milion de 
lei pentru persoane fizice si minimum zece milioane de lei pentru persoane juridice. Actionarii se 
vor bucura de facilită~ in ceea ce priveşte contractarea creditelor (dobândă negociabilă). ' 

• 

,-~->.,.., 
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DORU SIHACI 
Foto: AL MARIRHUŢ 

Douăzeci si sase de' persoane au fost 
rănite, dintre care 'două grav, şi peste 1000 au 
rămas fătă adăpost, in urma unui seism cu 
intensitatea de 4 grade pe scara Richter, care 
s-a produs duminică in sud-estul statului Peru, 

Un seisrrf cu intensitatea de 6,g grade pe 
scara Richter a lovn, in noaptea de luni spre marţi, 
Taiwanul, informează AFP, care citează agenţia 
centrală de seismologie din Taipei. 

Potrivit reprezentan~lor unui centru de inter· 
venţii de 'Urgenţă, nici o victimă nu a fost sem
nalată pînă la ora 20.00 GMT. Cutremurul a fost 
inregistrai marţi la ora 01.53 locală (17.53 GMT, 
luni). Epicentrul său ~fost situat la 45 de kilometri 
nordiJSt de Chenkung, la est de insulă, la 30 de 
kilometri sub nivelul mării. O mare parte a undelor 
seisniice au fost amortizata de apele mării, a pre
ci.za\ directorul adjunct al agenţiei centrale de 
seismologie, care nu a precizat dacă există peri
colul cmării de valuri seismice (tsunami). 

informează AFP. · . 
Anunţul il fost făcut, luni, de serviciul naţio

nal al apărării civile. Cutremurul, care nu a 
provocat moartea nici unei persoane, a distrus 
70 de locuinţe şi a afectat alte 130 in localitatea 
Chuschi, din sud-estul ţării. 

· Şase persoane, grav rănite, au fost scoase 
de sub dărîmăturile caselor lor şi apoi au fost 
spitalizate, potrivit aceleiaşi surse. 

ln jur de 33 de ofiţeri ai armatei 
egiptene se allau la bordul Boeingului 
767 al EgyptAir, care s-a prăbuşit, 
duminică, in Atlantic, a anunţat, luni 
seară, un purtător de cuvint al 
Pentagonului, cnat de AFP. 

Specialiştii consideră 
că până in anul2025 

cance-:uJ va fi in"!JJs şi 
. speranţa de viaţa va · 
·ajunge la 125 de ani. 

Cel pu~n 32 de ofiţeri ai armatei 
aerului sau din apărarea antiaeriană, 
Intre care un general, se allau la bordul 
aeronavei, anuntaseră, luni, la Cairo, 
surse apropiate s'ennc111or de securitate 
egiptene. O altă sursă a spus însă că 
este vorba despre un număr de 34 de 
mi!Jiari, afirmind că ei aparţineau rtlarinei 
şi artileriei. 

Ofiţerii se Intorceau in Egipt, după 
ce partiQpaseră la programe de antre
nament in Statele UnJia sau a~seseră 
Tnfilniri cu fumizorii de arme din Statele 
UnJia. "Uni dintre ei au făcut vizite fum~ 
zorilor de arme. Alţii au participat la kÎt 
felul de antrenamente", a declarat purtă
torul de cuvint al Pentagonului, Kemeth 
Bacon. 

Prezenţa iri Statele UnHe a unora 
dlnt.re aceşti ofiţeri esţe legată de eli
copterul de atac Apache AH-64, 
.cumpărat de Egip~ insă 'Baoon nu a fost 
in măsură să precizeze dacă este vorba 
despre piloti. Potrivit contraamiralului 
Tarek Nur, atasatul militar egiptean la 
Washington, viCtimele erau ofiţeri. •Ei 
participau la antrenamente", a declarat 
Nur. ~Nu cunosc lnsă exact numele şi 
numărul lor", a adăugat diplomatul. 

Identitatea ofiţerilor nu a fost comu
nicată, luni, la Cairo, unde Ministerul 
Apărării a refuzat să·facă orice comen
tariu. . ' 

O sexualitate axată mai 
rrult pe "divertisment" decit pe 
"procreere", cancerul vindecat, 
persoane mai virstnice şi 
ameninţate de obezitate, aces
tea sunt perspectivele pentru 
anul 2025 in materie de sănă
tate, aşa cum au fost descrise · 
de revista Tme, roată de AFP: 

"Vom mai avea nevoie să · 
facem dragoste?", se intreabă 
in titiu autorul articOlului, brita
nicul Mall Ridley. Răspunsul 
vine imediat: "A face dragoste 
este prea plăcut ca să 
renunţăm, dar din moment ce 
credinţele religioase vor fi mai 
putin importante, va fi vorba 
mai mult de divertisment decit 
de procreere". 

Ridley, autorul unei lucrări 
numne "Sexul si evolutia naturii 
umane", estimează că "nume
roase fiinţe umane, mai ales 
cele norocoasa, vanitoase şi 
ambiţio_ase" vor recurge la 
fecundarea in-vitro, procedeu 
in care vor fi folosite şi 
"clonarea şi optimizarea gene
~·. 

Aceste previziuni constituie 
primş analiză dintr-o serie de 
20, rv ·-ut& in revista Toma. 
SăJ.. _.. ··' ... -= .. -..nic p_re-_ 

.'·:·. 

-

cizează că va mai publica şi 
aHe serii pe aceeaşi temă, pină'
in luna iunie 2000. Tot in 
numărul de luni, blologul 
Jonathan Weiner scrie că pre
lungirea duratei medn de viaţă 
este o chestiune sigură. Deja 
s-au făcut progrese in acest 
domeniu, In Statele Unite 
durata medie de viaţă ajungind 
de la 47 de ani in 1900, la 76 
de ani in 1999. "Vom putea trăi 
125 de ani?". Răspunsul lui 
Weiner este: "Nu, dar copiii 
voştri vor putea, datorită 
descoperirilor ştiinţifice privind 
genele longevităţii~. 

Lupta impotriva cancerului 
va ajunge, in sfirşit. la capăt şi 
boala îşi va găsi leacul, mai 
ales datorită metodelor de 
clescoperire din tirt1> a afecţiu
nii. 

Problemele vor apărea din 
altă parte: obezitatea va fi, se 
pare, una dintre Cele mai
frecvente afecţiuni. Cel pu~n. 
aşa demonstrează faptele pină 
in prezent in 1950 numai ur 
Sfert dintre americani erau _,. 
afectaţi de obezltate, in timp ce 
In prezent mai mutt de )urnă-

''''• 
~ c;ituaţie. 
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S.C.INSTAlSAN 
CONSTRUCTION COMPANY ·CELE MAI EFIC!ENTE ŞI SIGURE 

ECONOMII SI IMPRUMUTURI . 
ARAD, STR. PĂSUNII (spre Piata Soarelui) nr. 13, 

w ' ' 

' O bancă sigură înseamnă siguranţa economiilor 
dumneavoastră. Doriţi să economisiţi câştigând sau 
să imprumuta~ câştigând? Apela~ la COOPERATIVA 
DE CREDIT BANCA POPULARA GHIOROC. 

MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un 

DE CONSTRUCTII: 
' • PAL. PFL • PLACAJ 

toate grasimile 
• SOBE TERACOTĂ 
• UŞI • FERESTRE 

• BITUM • CARTON 
ASFALTAT 

• ŢIGLE • COAME 

~;.-...t::!.!"'!!<Li;;;r-:_~ Ca să vă convinge~ că această Bancă Populară 
şi-a câştigat in timp credibilitatea, vă prezentăm un 
scurt istoric: T COOPERATIVA DE CREDIT BANCA 
POPULARĂ GHIOROC s-a înfiinţat in 1952, prin con
tribuVa membrilor cooperatori _..., din 1980 are sediu 
propriu T Are 1630 de membri activi T Cooperativa 
de Credit Banca Populară Ghioroc deserveşte şi 
satele aparţinătoare: Cuvin, Miniş, Păuliş. Sâmbăteni, 

Baraţca şi Cladova . ..., Această bancă a avut dintotdeauna aderenţă la public. Oamenii au încredlire in 
Coogerativa de Credtt Banca Populară Ghioroc pentru rezultatele foarte bune înregistrate de-a lungul timpu
lui. CA O DOVADĂ: DE LA INAINŢARE ACEASTĂ BANCĂ NU A AWT NICI UN FEL DE PROBLEME . 
..., Datorită seriozitătii acestei institutii, o parte din membrii din zonă si-au construit case-cu_ aediteJe aoor
date de COOPERATivA DE CREDIT BANCA POPULARĂ GHIOROc. 

Dacă nu sunteti încă convinsi că solutia cea mai bună a economiilor sau a imprumuturilor dumneaVoas
tră este Cooperativa de Credtt Bimca PoPulară Ghioroc, vă mai aducem CÂTEVA ARGUMENTE: T PÂNĂ 
ACUM PE ANUL 1999 5-AU ACORDAT CREDITE iN VALOARE DE 1.250.000.000 LEIT DEPOZITELE 
DEPUSE DE POPULAŢIE INSUMEAZĂ 570.000.000 LEIT BANCA ARE UN VOLUM TOTAL DE 
ACTIYIT A TE DE 5.900.000.000 LEI. 

Pe lâng~ deschiderea de depozite~ acordarea de imi>rumuturi0 COOPERATIVA DE CREDIT BANCA 
POPULA~ GHIOR9C _efectuează ~ lucrări in mandat: ASIGURARI ~ENERALE (bunuri, asigurări auto) 
~ASIGURARI DE SANATATE. . . 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ 
. ' ' 

Do~ să vi se acorde un credtt in cel mai scurt timp? Apela~ la Cooperativa de CredH Banca Populară 
Ghioroc. Această bancă dispune de lichidită~! Circuitele financiare ale băncii fu~oneazli excelent! Aşa se 
face că ratele restante, pe total zonă se cifrează doar la 13 milioane! 

• OBIECTE SANITARE . IN GENERAL, CREDITELE NU SE CONDIŢIONEAZĂ! Solicttantul poate cere bani pentru agricultură, 
bunuri, constru~i. mică produ~e etc. Pe plan local se pot aproba credtte de pana la ZECE MILIOANE LEI, 
iar creditele mai mari sunt aprobate de Casa Teritorială a Cooperativelor de Credit Arad. NU UITAŢI, 

,.. PRETURI PROMOTIONALE DOBÂNDA MEDIE LA ZECE RATE ESTE DE DOAR 38%. . . 
D~ să economisiţi şi nu a~ găsit sol~a? V-<> dăm noi: deschide~ depozite la Cooperativa de CredH 

Banca Populară Ghioroc. AiCi devalorizarea leului nu va afecta economiile dumneavoastră. lată dobânzile 
pentru depozHe: pe o luna cu dobândă de 51%, pentru trei. luni dobănda este de 60%. Se mai fac depozHe 
şi pentru şase, respectiv douăsprezece luni. Dobănda poate fi ridicată şi lunart DepozHele se fac pe Ioel 
Dacă ave~ nevoie de dobândă mai repede, putefop!a pentru depozHe cu dobănda la vedere de 10%. 

~ ~ 

,.. Adaos comercial minim 

ALTE INFORMATII LA TELEFONUL 259088. 
A~ ales Cooperativa de CredH Banca Populară Ghioroc? Atunci trebuie să deveniţi membru cooperator. 

Nimic mai simplu: plătiţi taxa de inscriere de 1000 de lei şi o parte socială de 20.000 de lei ~ Banca 
Populară Ghioroc vă stă la dispozitie! 

. ' . . 

Program zilnic: 8,00- 16,00 
Preşedintele Cooperativei de CredH Banca Populară Ghiornc, dna Ana Sava, s-a dovedH un manager 

deosebtt de bun. Deviza după care conduce banca este: credibiiHatea înseamnă verticalttate. intr-ade
văr, această bancă din Ghioroc a devenH credibilă! incerca~ şi dumneavoastră credibilttatea Cooperativei de 
Credl Banca Populară Ghioroc. Nu mai ~ pe gânduri! Doar aici v~ avea siguranta deplină a economlllor 
~imprumuturilor dumneavoastră! · . .. '. . ' sâmbătă: 8,00 - 13,00 

.- ... -..... , 

VINDE LA CELE MAl MICI PRETURI • 
. VOPSELE, UNELTE ŞI ACCESORII DE 

VOPSIT DIN IMPORT 
• vopsele lavabile pentru faţade şi interior, 800 nuanţe 
(DISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn şi metal - 1000 nuanţe; 

VAPOREX (soluţie pentru pereţi cu igrasle) 

• OFERTA LUNII :. 
vopsea lavabilă HERA 25 kg - 360.000 lei 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 {fost Miron Constantinescu) 
TELEFON 210676; 

PROGRAM ZILNIC 8,30-16,30; SÂMBĂTĂ 9,00.12,00 
(6589881 

•••• aANSElA 

~- -.:.."• 

(9738631 

l · · • SjQiul Gat Gh. ~III. 3298 (Mkalaa) 11 J!XIIII'IJ 1<1Jtax: OS7n70m; ne•oo. Arad 
4iF' Tehnică de calcul ___ . 11! 

.,. PC: Garanţie 3 ani SQ!~ 
- l.rnprlrnante 'EPSON 

crc:optatoan. C MINOLTA 
qr Self'url 
- Nloblller da birou 

'iF Maşini de numărat bancnote 
<Jt>Centrale telefonice SOLOMON · 

La pcaeotarea ik!t:SUU 01p0a liie va &H:Urda o .n:duccrc- de- 5%~ 
ht &:umt.'lldk ce d.t.~ HWJta de 10.000.000 lcl. 

MINC>I]jl\ 

Conaumabile 91 
..--schimb 

originale 

Copia-re la preJur# de excepţie: 

EPl 030": A4. '13 copii/rnlri 

. -s9ouso""- · 
EPl 054": AS. zoom. -ro copiqrT./n 

-1 .049Uso•·- · · 
C>fen•.-, este VOlabiiO in Drnlta stoc ulUI 

. . . TEODORA MATICA 

·MECANIC AUTO. • 
Selecţia va avea loc vineri 5 noiembrie 1999, ora 

10,00 la sediul societăţii din Arad str. Unirii nr. 19. 
Solicitanţii vor depune până joi 4 noiembrie 1999 

ora 15,30 următoarele acte: 
- o cerere de inscriere însoţită de actul de califi

care, carnet de conducere categoria B fi C !fi carnet 
de muncă in copie. 

Nu se acceptă participanţi cu desfacerl discipli-
nare ale contractului de muncă. _ 

CoNDlŢD: 
- stagiul militar efectuat . 
-domiciliul stabil !n munll:ipitil Arad 
.-vechime minim 3 ani 

·· - - carnet ele conducere B fi C 

Centrul teritorial de pregătire 
in informatică 

organizeazA urmAtoarele cursuri · 

.. _,, 

Utlllzant Windows 98 (Iniţiere) Utiilzare WORD . 

~ramat: 03.11.1999 dimineaţa Programat: 23.11.1999 dupll masa 
06.12.1999 după masa Utilizare AUTOCAO 2000 (2D fi 30) -

~!;""ji[iilll!!!1!1!ill~llli;;'lii~ Programat: 15.01.2000 după masa/ 
.Aito curs~: Excttl .. Foxpro. 

·.:,. 

. __ ...." 

A~&a, Viaual Basic. Blroticil. 
Cursuri la· cerere 

Important: 
CUili'*•ljiu.eW-~o~b!llllvllrnMIIttUII.C:W.,.tpulprilni~ · 
dft r..~~Jjfiqtra jn l!!!ftMriil•r 
"P'fl(lMIInl'lltnt- IIPik':lll!ii dll- nltfiMIIIN-(fltUcli~~ 
enol~ ~ajutor ·- · "" --MINISTERULUI iN'VĂTĂ.M)\N·rul 

.. . .. 
1 

.-

-·~ 

, .. r _-"' 

; ' 

/ 
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~·- 289342 
VINDE. 

S.C. COMPANIA DE 
TRANSPORT PUBLIC S.A., . - CIMENT la coma dă 

39.000 lei/ sac 
La cantităţi mai mari de 5 to se asigură 

ea sedbd În Arad, Cai- Vletorlel ar. 35-37, 
telefom IIIU773, lllU91.8 

· · . transport gratuit în oras 
' 

ORGANIZEAZĂ: 
• Cars de ealifieare în JDes :ria de wohnaa, cu durata de 61uni. - B.C.A. la comadă .· . 

600.000 leifmc 
- Materiale construcţii 
-Plasă gard 
- Plasă rabitz 
~ Plăci azbociment 
-Cuie 
- Vopsele ~i altele. 

CONDIŢI!: 
• bărbaţi (vârsta: 22-35 ani) 
• stagiul militar satisfăcut 
• domiciliu stabil in municipiul Arad 
• absolven~ de licel! sau ~ală profesională, cu cal!ficare ·in meseria de lăcătuş sau 

electrician · · · • 
-fără desfaceri disciplinare in carnetul de muncă 

Materiale hidroizolatoare (a·rmătură poliester) 
marca PLUVITECH garanţie 1 O ani 

· --. ·,< la preţuri avantajoase ·' 

Tnscrierile se face până la data de 22.11.1999. Doritorii se pot prezenta la sediul 
S.C. C.T.P. S.A. -Serviciul P.S.A., având asupra lor unmătoarele ade: 

- buletin de identitate 
- livret militar 
- carnet de mimcă 

Executăm hidroizolaţii ... , - diploma de studii (original şi copie xerox) · 
Cursul va incepe in data de 02.12.1999, orele 14,00. 

Aşteptăm comenzile dvs.l . .• ·· 
(C.b.) 

lnfonmaţll suplimentare se pot obţine la sediul societăţii • Serviciul P .S.A. 
(974207) 

m PIACII CII VIIZI? 

~ . SUl'IĂ ŞI ALIIGII !!! ClUBUl 
PRESEI 

S.C. ROLAND PLUS S.R.L. 
AJl...tD. STR. ANDR.lll ş...J.GUNA NR.. :J8. TEL. ~S7323 

VI NOi;', 
11> uşi Jnetalice (..,P blindate) peatru apartaJnente; 
,.. Kresie, faianţli import Spania, Jtalia,lugosJa: 
,.. parchet" fag, stejar, earpen, tei; 
,.. ealorifere de alumilll.u- "Glo.....,. import Italia 
,.. apUce tavan; 
,.. adeziv pentru gresie, t'alanţli; . 
11> ppă autooivelantă; · ;;; 
,. glct - tntcrto.- şi cxtcnor; · . . · ~ 
)> 1ambrluri ti ele111ente de prd.' ............... - • * 8-17; ., 7 5 ..... 

N 

PRIMARIA ~C ~ SECUSIGIU 
. . orgaui7.eJtzâ 
LICITAŢIE PUBLICĂ· deschisă în data de 

23.11.1999 ora 11 la Primăria Secusigiu în ve
derea concesionării unui teren de tOOO mp 
situat in loc. Secusigiu nr. 729 pentru cons
truire de locuinţe. 

Caietul de sarcini lfi inform~ţii la Primăria 
Secusigiu, tel. 101. 

(4114697) 

~d"~lVtâB.IMExîr:sî.1 
~...,--~-, __ : ,. '"':"':'<.,-,,, _.;_-y, .,_, -- ' - '•- -"':.-· ~ .. · ·.·•••·· ... ·-:_,_:., _%! 
T ''ttWf'·j' ·'if(fnr ··liiiU&ttf2A'·-'·---·. l'tlrbtt.?tTTift·· .. f·"·lrf 

VINDE: . 
DACIA NOV A 624. an fabricaţie noiem

brie 1998, stare exceptională, pret 
45.000.000 lei 'i .JEEP CHEROKEE: 
capacitate cilindrică 2500, inmatriculat, an 
fabricaţie 1993. 

,,· (4114698) 

JUDECĂTORIA 
GUBAHONT 
Dosar exeeufional ar. 14211.999 

Tn data de 18.11.1999, ora 12, se vinde la licitaţie 
publică la sediul Judecătoriei Gurahonţ, cam. 2, 
imobilul proprietatea debitorului Filip Petrilpor din 
Hălmagiu, str. Valicutei nr. 1, ap. 6, cu preţul de stri
gare de 45.000.000 lei. Apartamentul este compus 
din 2 camere, baie, bucătărie, antreu, cămară şi 
debara. 

. lnfonnaţli ta Judecătoria Gurahonţ, biroul execu
tor judecătoresc in zilele de marţi şi joi, orele B - 15 
şi ta sediul Băncii Agrlcqte SA Arad. · · 

(4114896) 

Rdiu1111 p,.11m11tiiiiUIIa liTIHL® 
1 Perioada: 1 10 octombrle-

25 decembrie 

Cumpărând în această perioadă un 
motoferăstrău STIHL DZiii,DZS,Dii/Ssau· · 
aaa,veti primi un pachet gratuit format din: 
• un lanţ • un litru ulei amestec • 
• o pilă cu suport • o Iara • .. .> , 

se PCAV srl 
Arad,str.A.Muresanu,nr.16,tel:255151 
Llpova,CI.Detasamentui Păuliş,nr.303 
Gurahont,str.Crisului,nr.12 . . 

DORITI O TÂMPLĂRIE 

- ·~ . 

. _.,.• __ ··_.' 

' . 
~ 

MODERNA PENTRU CASA DVS.1. 
+ Preferaţi ea aeeastă tâmplărie PVC eu stielfi 

termopan să fie de ealitate fi din importf 

·.Apelaţi la: -----·_,-.. 
/."·'· 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 
USI." FEitESTitE CU . . . . .· 

STICLĂ TEitMOPArt! 

.. .. 

c. ,.. --~----+'- ·-
-""•/'. 

_•,_.; .. 

~. 

. . -~ 

. ' . 

.->.· ·.· 

- . ·.· 

_.-:; ," 
. : ~ 

·r 
. . __ ':( 
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MA'I'RIMONIALE lf'l 
AGENŢIE 

caută DOAMNE şi 
DOMNIŞOARE, v~rs_ta 18-50 
ani CASATORIE: 

Slovenia. 
514755, 

Vând apartament 1 cameră, 
zona UTA. Informaţii telefon 
240768, orele 16-18. 

Vând garsonieră, corifort 1, 
stare excelenti!, preţ convenabil 
In Micălaca, str. Abrud, bl. 236, 
ap. 8. Telefon 263953. (34038) 

Vând garsonieră el. 1, 
Mlcâlaca, faianţă, gresie, el. III, 
8.800 DM, negociabil. Telefon 
270856 .. (34174) 

Vând urgent garsonieră bloc 
IAMBA. 6.500 OM, negociabil. 
Informaţii telefon 221557. 
(34180) 

Vând garsonieră, confort 1, 
Micâlaca. Telefon 094.623.430. 
(34152) 

Vând garsonieră, bl. G1,, 
parter, 3.000 OM, negociabil. 
Telefon 244353. (34091) 

Vând apartament o cameră, 
(ne)mobilat bl. X.38, et. 11. 
Informaţii telefon 268520, după 
ora 16. (33764) 

Vând garsonieră confort 1, 
Gr.ldiŞe, etaj III. Telefon 237065; 
461529. (33531) 

Vând garsonieră confort 1; 
faianţă, gresie, Micălaca, preţ 
negociabil 8.500 OM. Telefon 
057/261527. (34246) 

Vând sau inchiriez garsonieră, 
Micâlaca str. Săvirşin bL 173B, 

.et. 1. ap. 15, vizibil orele 7-20 •. 
(34255) • 

Vând apartament una cameră, 
Eklull. Maniu bl. 32, ap. 21, el V 
şi garaj zidit, zona Podgoria. 
telefon 233317, după ora 14. 
(34257) 

Vând apartament una cameiă, 
Praporgescu, bună privatizare. 
Telefon 270872. (34263) 

Vând garsonieră mobilată, 
Mlcălaca, preţ 7.300 OM. 
Informaţii telefon· 557315. 
(371883) 

Vând garsonieră, confort 1, el. 
III, str. Abrud, vedem spre zona 
300. Informatii telefon 251803; 
seara 266390.' (34291) 

Vând garsonieră, str. Simfonie! 
Telefon 093.280.636. (34353) 

nd urgent apartament 
camere, Micâlaca, zona 300, el. 
4/4, acoperiş ţiglă, 18.000 OM, 
negociabil. Telefon 235784, 092 
308 400. (34179) 

Vând urgent, foarte ieftin, 
apartament 2 camere, ·:z bal
coane, confort 1. sporit, toate 
imbunătăţirile, el. IV, zona 
Confecţii. Telefon 252009 sau 
094.784.556. (34244) 

Vând apartament 2 camere, 
un<aoentral, decomandat Telefon 
234538, 254330, după ora 16. 
(33340) 

Vând apartament 2 camere, 
uttracentral, str. Cloşca, nr. 7, ap. 
5; orale 17-19. (34058) 

Vând apartament 2 camere, 
bucătărie, baie, antreu, cămară 
alimente, pivnnă şi pod, central. 
Telefon 283746, Intre orele 17-
20. (33781) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, 10.000 OM. Telefon 
270656. (34174) 

Vând apartament 2 camere 
central, decomandat, parchet, 
faianţă, gr.esie, 27.000 OM. 
Telefon 270656. (34174) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 11, zona Intim. Telefon 
237377; 230958. (34170) 

Vând apartament 2 camere, 
central, zona Podgoria, 8t !VIN, 
izola~e garanţie 10 ani, 20.000 
OM. Telefon 092.372.730. 
(34164) 

Vând apartament2 camere, et. 
IV/IV, bl. ta zona Confecţii. 
Telefon 092.:!§5.340. (34165) 

Vând apartament 2 camere, 
faianţat, greslaţ scurgere sepa
rată, baloon inchis, preţ negocia
bil. Telefon 269213. (34075) 

Vând apartament 2 camere, el. 
1, zona Banc Post, ideal birouri. 
Telefon 092.852.090. (34196) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, Calea Aurel Vlaicu, 
str. Aleea Tomis nr. 1, bl. X6, 
se. a . 30 et 7. 

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

Vând apartament vilA, zona 
Podgoria, 70 mp, bun pentru ~ 
vatizare. Telefon 270199. 
(34149) 

Vând apartament două 
camere, semidecomandat, zona 
Eminescu, bloc cărămidă, 
acoperiş ţiglă, et. III, gaz, parchet, 
21.000 OM. Telefon 231035 sau 
094.391:266. (34271) 

.. Vând apartament 2 camere, 
zona 300, et. III, 17.000 OM. 
Telefon 253326. (34263) 

Vând urgent apartament 2 
·camere, Vlaicu, el. 10. acoperiş 
fără probleme, 7.600 DM. 
Telefon 092.966.502. 

Vând urgent apartament 3 
camere, decomandat, confort 1, 
zona Gării, el X (sau schimb cu 
2 camere + diferenţA). Telefon 
235676, 18.000 OM. (33754) 

Vând apartameni ultracentr.il 3 
camere, dependinţe, parter, 
Legea 112. Telefon 233230. 
(34187) . 

Vând apartament 3 camere, 
Micâlaca, bl. 506, 16.000 OM. 
Telefon 057-210066; 094/· 
583.655. (34158) 

Vând apartament 3 camere, 
lr:nbunătăţit, confort 1, decoman
dat, preţ negociabil. Telefon · 
262391 sau 092368166. (34076) 

Ocazie! 21.500 OM, aparta
ment 3 camere, central, et. 11. 
Telefon 210555. (34213) 

Vând apartament 3 camere, 
uHracentral, decomandat, et. 1. 
Telefon 252014, 094 531 805. 
(32672) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu, ceniral, et. 5/10, bloc con
torizat, scară int~nută. Telefon 
249367. (34242) 

Vând apartament 3 camere 
decomandate Alfa, bloc 8, se. A. 
etaj 2, ap. 6; 15.000 OM. Telefon 
094.141.911. 

Ocazie! Vând apartament 3 
·camere, 125 mp, et. 1, bloc nou, 
modificat occidental (salon 50 
mp), 2 balcoane, + terasă, 2 băi, 
uşă blindată, interfon, 39.000 
OM. Telefon 250783, 
094.292.883. (34252)' 

Vând apartament 3 camere, in 
· spatele .oana· Micâlaca. Telefon 

093.280.636. (34353) 
Vând apartament 3 camere,· 

decomandat, Mlcălaca, preţ de 
ocazie. Telefon 253326. (34263) 

lrw:,,tH~{lF!i!::,;~l 
Vând apartament 4 camere, 

180 mp, str. Coşbuc; apartament 
3 camere, 140 mp, str. Coziel. 
Telefon 092.227.450. (33109) 

Vând apartament 4 camere, 
Vlaicu, 16.500 OM sau schimb cu 
garsoniera sau maşină. Telefon 
235331. (33809) 

Vând urgent apartament 4 
camere, zonă liniştită, etaj 1, 
decomandat, aranjat occidental, 
2 balcoane inchisa; contorizat, 
bloc 715; preţ negociabil. Telefon 
094.661.161. (33776) 

Vând apartament 4 camere, 
Alfa, imbunătătit, contorizat. 
Telefon 258657. (33749) 

Vând apartament 4 camere, 
zona Gării, contorizat. Telefon 
223552. (34079) 

VÂNZÂRI CASE III 
Vând casă Grădlşte, toate 

facilnăţile, deoseb~ă. Informaţii 

1

telefo_n 092.207.518; 276353. 
11339191 

Vând casă cu spa~u ~1. 
str. Andrei Şaguna. Telefon 
256859, orele 14-19. (34199) 

OCAZIE! VÂND CAsA, toate 
utllităţile, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 • 
până.la ora 16. (31726, 31955) 

Vând casă in Vladimirescu, 
zonă centrală, 4 camere, de· 
pendinţe, incălzire centrală 
automată, preţ negociabil. lnfor
~i telefon 514207. (32993) 

Vând casă central, 3 camere, 
dependinţe; parter: alimentară, 

, ;;=;ant. Telefon 234862. 

Vând convenabil casă 
spa~oasă in Aradul Nou. Telefon 
092 226 357. (33740) 

Vând casă mare Cuvin, nr. 312, 
magazie 120 mp, pivnnă cu boltă, 
200 mp, cu posibilnă~ Pr;vatizam, 
suprafaţa totală 2750 mp; acces 
din 2 străzi. Telefon 461205. 
(33921) 

Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz, nr. 112. 
(33959) 

Vând casă cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092.599.416. 
(33992) 

Vând casă tot confortul, comu
na Vladimimscu. Telefon 255981, 
092 264 409. (33666) 

Vând casă 3 camere, anexe 
mutte, loial 1476 mp. Localttatea · 
Gr.lniceti, nr. 341. (4113155) 

Vând casă + lOc de casă In 
Pârneava, total 2.000 mp. 
Telefon 210373. (34073) 

Vând casă 3 camere, 
bucătărie, grădină mare, preţ 
17.000 OM (sau schimb cu 
apartament + diferentă), zona 
gării Aradul Nou. Teletooi 278236. 
(34078) 

Vând casă In Pâmeava, gră
dină, gaz, ocupabilă imediat. 
Telefon211792. (34109) 

Vând urgent casă 3 camere, 
curte + grădină mică. Telefon 
270854. (34120) 

Vând în lneu casa eu gr.ldinA, 
str, Avram Iancu nr. 36. Telefon 
511914. (2055831) 

Vând casă 3 camere, gaz, 
garaj, grădină, str. Ghioceilor nr. 
21. Telefon 092.621405 sau 
237207. (34197) 

Vând casă cu etaj, ceniral, sin
gur in curte, intrare auto, curte 
mică, piscină, gaz, 90.000 OM. 
Telefon 222373. (34237) 

Vând urgent şi convenabil, 
casă mare, comuna Livada .. 
Telefon 412204. (34049) · 

Vând ieftin casă mare, zonă 
bună, toate facilităţile, preţ 
100.000 OM. Telefon 284811. · 
(34222) 

Vilnd casă in Şofronea nr. 108. 
Informaţii telefon 464021. 
(3039749) 

Vând casă 3 ·camere, gaz, 
garaj, anexe,' grădină. Telefon 
270872. (34263) • 

Vând casă cu anexe şi gră
dină, localitatea Frumuşeni nr. 
565, telefon 119. (34301) 

Vând casă cu etaj in roşu, 
locuibilă, preţ 45.000 OM, 
Flntinele. Telefon 456180. 
(34289) 
. Vând casă mare cu spaţiu 

comercial, gaz, canal, zonă plă
cută. Telefon 267124. (34331) 

Vând casa In Aradul Nou, str. 
Piersicilor. Telefon 279328; 
092.532.101. după ora 18. 

Vând firmă cu spa?u comercial 
mare, zona Piaţa A. Iancu. Rela~i 
telefon 255965; 094.706.326. 
(34044) 

Vând ~ comercial amena
jat, pentru comerţ alimentar. 
Telefon 092.746.670. (33947) 

Vând spa~u pe ştrand, uHra
central. Telefon 092.301.798. 
(33995) 

. 

Vând hală industrială In incinta 
Abatorului Vechi, suprafata 252 
mp. Telefo.~ o~.4.69B.659; 
094.770.634. t33500) 

Vând spa~i comerciale 3.500-
12.500. Telefon 222373. (34237) 

VÎNZĂII,EBENUBI~ 
Vând teren inlravilan, 800 mp, 

front 15 m. Telefon 262619. 
(33665) 

Vând 3,33 ha pământ arabil 
Ceala. Rela~Helefon 531052. 
(34099) . 

Vând loc de casa in M'lcălaca 
str. Păstorului, posibilităţi apă, 
canallzare, gaz, satelit Telefon 
269975. (34221) 

1------'-~-· ... _::,;_ ... ___ ... ..,......_.,___.~ --- ---~---· ~-...--·-·----, ---·----- ~ 
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hl!f};ljll:hi"~l 
Vând autodubă IVECO 3,5 

tone, 7.000 OM. Telefon 259715; 
280753. (34299) 

Vând Dacia TX, 1986, 2.000 
OM. Telefon 260669. (34341) 

Vând microbus VOLKSWA· 
GEN persoane, Diesel, inma· 
triculat, fabricat 1988. Telefon 
0941807.035. (34308) 

Vând 2 Dacii, anii 1983, 1998, 
.stam bună, 1.700 OM, 4.900 OM, 
negociabil. Telefon 2357.84, 092 
306 400. (34179) 

Vând Mercedes 350 S; Jeep 
Toyota Land Chrysler. Telefon 
092.227.450. (33109) 

Vând tractor U650 şi ifron, 
stam foarte bunA + utilaje agri
cole. Telefon 256189, 272284, 
092 247 941. (34097) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 
T~lefon 094.391.896. (33134) 

Vând Dacii-O km, noi, orice tip. 
Telefon 094157 830. (33309) 

Vând autoturisme Dacia 
bertină, zero km, 47.000.000 lei -
albe şi 48.000.000 lei - meta-
Uzate, inclusiv transport Piteşti~ 
Arad, stoc limitat. Telefon 
092.290473; 057/250030. 
34034) 

Vând avantajos ANVELOPE 
AUTO noi şi folosite, de 
camion, diametru!: 17,5; ARO 
Jeep 15,16; autoturisme 12, 13, 
14, 15, 16, 17 ţoli. Telefon 
259339; 563027. (4113081) . 

Vând ieftin Dacia 1310, din 
1991, preţ informativ 2.400 OM. 
Telefon 264447. (34063) 

Vând VW Passat 1988, 1.800, 
benzină fără plumb. Telefon 
468613. (3042163) 

Vând Dacia 1410L, 1994, str. 
Salontei nr. 37/A. Telefon 
222806. (34081) 

Vând Dacia 1310, an '87, preţ 
1.750 OM, negociabil. Telefon 
094 544 832,253572. (34113) 

Vând Dacia 1310, an 1995, 
4.200 OM, negociabil. Telefon 
211564, 094 159 379. (34119) 

Vând VW Go~ 1 an '84, Diesel, 
inmatriculat + CIV, preţ 2.500 
OM, negociabil. Telefon 267236, 
094 814 324. (34115) 

Vând urgent camion Saviem 
7,5 tone, CIV, nuinem noi, preţ 
4.000 OM, negociabil. Telefon 
514785. (34192) 

Vând 2 motoare RABA,· unul 
complet, aproape noi şi cutie 
Wezâ de RABA. Telefon 216556, 
orele 16-21. (34182) 

Vând Ford Translt 9 locuri, 
• 1991; Opal Ascona 1984, per
soană fizică. Telefon 094/ 
552.180. (34176) 

Vând cositoai'e rotativâ din 
--Telefon 512437. (3055836) 

Vând urgent disc, remorcă, 
.tractor, CIV; Ollict. Telefon 
270599, seara. (34231) 

Vând Opel Astra combi, 1994 
1,6 cmc injecţie, catalizator. 
Telefon 280619; 271694. (34153) 

Vând Mercedes Benz 250 
Diesel, un singur proprietar, 
·trapă, inchidere centrală, ABS, 
negru, 18.000 OM, negociabil. 
Telefon 093.259.366; 279358. 
(34199) 

Vând Dacia BrelinA, stare 
· bună,' preţ 1300 OM, negociabil, 
sat Gura VAii, telefon :j46. 
(5213469) 

Vilnd motor Dacia, nou, 1400 
cmc, complet, rulat 10.000 km. 

. Telefon 057/254188, omle 6-18. 
(213490) 

Vând Dacia Break 1557 cmc 
cu 9000 km, preţ 5.000 OM. 
Telefon. 092.621.405 sau 
237207. (34197) 

Vând Mercedes 2,30 E, 124, 
1986, 5.600 DM, negociabil şi 
Fl8t Croma i.e, 1986, 3.600 OM, 
negociab~. Telefon 094.294.204. 
(34219) 

Vând Fiat Regata Diesel,! 
985, CIV, numere noi, 3.900 OM, 
negociabil. Telefon 094.294.204. 
(34218) 

Vând ARO 320 carosaţ motor 
Braşov 1992, 4.500 OM, negocia
bil. Telefon 244915. (34212) 

Vând tractor U 650, 1994; 
ARO 243, motor Braşov. Telefon 
421072, Sebiş. (3042220) 

Vând piese Fiat Croma din 
dezmembrare. Telefon 268152. 
(33441) 

Vând Opel Vectra TD 1700 
consum 5 litri, motorină la 100 
km, an fabrica~e 1996, inmatricu
lat persoană fizică, 36.000 km 
rulati. Telefon 092.529.611. 

Vând Opel GSI. inmatriculat, 
. 4.300 OM. Telefon 222373. 
(34237) 

Vând TV izotermă, ro~ duble, 
stam bună. Informatii localitatea 
Rănuşa nr. 128. (3o42224) 

Vând Ford Sierra 1,6 1983, 
asociaţie sportivă, 3.000 OM. 
Telefon 259854. (34210) 

Vând Ialon Dacia 1310 şi piesa 
de Dacia dezmembrate. Telefon 
262905. (34239) 

Vând Dacia 1310 din 1987, 
stare foarte bunA. Telefon 
254005. (34249) 

Vând Meroedes sau schimb cu 
Dacia Nava. Telefon 259854. 
(34265) . 

Vând Dacia 1310, an 1986, 
negociabil. Localttatea Mi~ nr. 
200, Otilia. (4113169) 

Vând Mercedes Cobra 123, 
stam ireproşabilă. lnform~i foca.. 
lnBtea Almaş telefon 108A, lam~ 
lia Coşeri. (5213491) 

Vând tractor românesc 32 CP, 
stam bună functionare, pret con
venabil. Telefon SJ2630. (34295) 

Vând 2 tractoare U-650. 
Telefon 094.52.25.67, dupA ora 
19, localitatea RApsig nr. 237. 
(2055832) 

111!1fl1 1HW ,,, ~,· 1 
Vindem TV COLOR, 800.000-

1.100.000 lei, garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele 9-17. 
(32146) 

Vindem o gamă mare TELE
. VIZOARE COLOR stereo; con

venabil. Telefon 280260; 
211213, orele 10-20. (34011) 

Vând maşini de cusut industri
ale, capsat, triplokuri, butonieră, 
livit, zig-zag, Uniam. Telefon 057-
!!78077; 092.703.126. (34010) 

Vând TV color en-gros, en
detail, gama diversificată; 
preţuri minima; GARANJIE. 
Telefon 289456; 092.239. 42. 
(33626) 

Vând TV color, 800.000 lei; 
combină frigorificâ 1.200.000 lei, 
congelator. Telefon 28501 O. 
(33699) 

Vând TV color Philips; Nokia; 
Grundlg; teletext; telecomandă. 
Telefon 264004. (34052) 

Vând TV Sony şi Pentium 
Cornpaq. Telefon 563070, orale 
14-21. (4113080) 

.. Vând maşină spălat 
automată, 1.000.000 lei şi TV 
color 930.000 lei; ladă frlgort
fică 1.400.000 lei; ofer garanţie. 
Telefon 259339; 563027; 
(4113081) 

Vând frigidem, second-hand. 
Telefon 270622. (34103) 

Vând toată gama de piese 
pentru frigidem casnios şi comer
ciale. Telefon 270622:134to3i. 

Vând telefoane mobile noi: 
Nokia 5110, Nokia 3210, Nokla 
6110, Sony C1 in limba română 
şi altele. Telefon 094 544 832, 
092 528 181. (34113) 

Vând telefon mobil Bosch M
COM-214, preţ rezonabil. Telefon 
092.282.185. (34188) 

Vând televizoare color: Phifips, 
Grundig, convenabil. Telefon 
251354. (34156) 

Vând Microunde Slemens 250 
OM. Telefon 2'7117. (34217) 

Vând con ~elatoare, maşini 
automate spălat, gara~e un an. 
Telefon 092.311.586. (34229) 

Vând CANTARE ELEC
TRONICE şi CASE MARCAT 
FISCALE pentru comerţ, 
restauranţ servi_cii, ~nzinărie. 
Telefon 272727.1334bl 

Vând avantajos PC Pentium 
MMX AMD K6/266 32MB SD 
RAM 1,44 MB FDO 32 GB 
ExHOO, 6 plăci reţea, in gara~. 
Telefon 245077, 468920. 
~3042180) 

Vând diferite TELECOMENZI 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit; TRANSFORMA-

• TOARE linii. Telefon 092/ 
368.868. 

Vând maşină spAlat automat!l 
1.000.000 lei; TV color 700.000 
lei; frigider 700.000 lei; combină 
frigorificâ 1.500.000 lei, chluvetâ 
inox 300.000 lei. Telefon 275277. 
(28757) 

Vând TV-uri color, 200 OM-250 
OM. Telefon 211028. (34303) 

VÂNZĂRI-DIVERSE 

Vând FIER BETON 5.900 
leilkg; BCA-605.000 leilmc, str. 
Independenţei nr. 7, Bujac . 
Telefon 273785; 092.457.280. 
(33776) 

Vând (inchiriez) urgent 2 gara
je autorizate, zona Vlaicu, preţ 
negociabil. Telefon 235764, 092 
306 400. (34179) 

. . 1 
fabricaţie Informaţii 
telefon 514207. (32995) 

Vând toate tipurile termotecl, 
convertoare pe gaz, sigilate. 
Telefon 259854. (33754) · 

Vând en-gros, HAINE se
cond - hand GERMANIA, peste 

- 20 de sortimente. Telefon 
289456; 092.239.242. (33626) 

Vând hală in constructie 640 
mp şi teren aferent 5000 'mp, in 
Chişineu Criş. posibifltă~ cale f&. 
rată, apă, curent, ideal depozit. 

:~\~'~~~;telefon 094.206.167. 

Vând cazan lncălzim - 1.000 
OM. Telefon 092.301.798. 
(33995) 

Vând bolţari termolzolatori, 4 
modele, pavele, borduri etc. 
Telefon 245669. (33534) 

Vând EUROBOL ŢARI ter
moizolanţl cu garanţie: 
30Dx250x200 la 3.600 leilbuc.; 
1mc-240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (33937) 

Vând LEMNE de FOC; orice 
cantitate. Telefon 214010. 
(34055) 

Vând strung prlsmatic, 3000 
mm, stam excepţională. Peclca 
nr. 1236. (3042164) , 

Vând cărucioare conlbinate 
pentru copii (import), 550.000 lei, 
negociabil; butelie galbenă 
aragaz, 200.000 lei. Telefon 
254796. (34088) 

24 KW 1050 OM. Telefon 
252313. (34178) 

Vând moară pentru foină grău 
şi porumb, semiindustrială
Belgia; maşină de şlefuit tâm
plărie şi freză. Telefon 
092.251.555. (34176) 

Vând ouă de prepeliţă pentru 
tratament. Telefon 289750. 
(34176) 

Vând căţel rasa Huskl 
.Siberian. lnformaţlf la telefon 
474244. (34160) 
· Vând sobă Vasta cu burian pe 

partea dreaptă. Telefon 222225. 
(34159) 

Vând cazan ţuică complet. 
Telefon 258365. (34077) · . 

Vând iapă semimurană, fru
moasă, de 10 ani, Pecica. 
Telefon 469023. (3042166) 

Vând maşini de cusut industri
ale simple, marca Minerva, stare 
tehnică bună, preţ avantajos . 
Telefon 412118. (34204) 

. Vând calorifere fontă curăţate 
interior şi exterior. lnforma~i supli
mentare telefon 217147. (34204) 

Vând două juninci Holstein, 
gestante. Telefon 279239. 
(34225) 

Vând diverse piese de mobil~ 
er, ambalaje şi deşeuri lemn. 
Telefon 092.264.539. (34224) 

Vând biciclete,- cauciucuri C, 
200.000 lei, gen~ BMW. Telefon 
092.311.586. (34230) 

Vând 3 vaci de lapte (2 negre 
şi una galbenă) Informaţii telefon 
462590. (4141752) 

Vând bibliotecă Lidia 
4.900.000 lei, bibliotecă Estera 
5.000.000 lei, tineret Silvana 
4.000.000 lei, dormitor Timotei 
5.500.000 lei, mobilă bucătărie 
3.000.000 lei. Telefon 094/ 
809.884. (34250) 

(Continuare In pagina 15) .. 
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• (Urmare din pagina 14) 
Vând lemne foc, esenţă tare, 

orice cantitate. Telefon 210373. 
(34261) 

Vând 7.400 kg, porumb boabe. 
Telefon 233176. (34270) 

Vând 5 tăuraşi, Chişineu C"''. 
Telefon 520797 sau 520484. 
(4113168) 

Vând urgent utilaje confecţii. 
Telefon 092.592.685. (34273) 

Vând ferma zootehnică in 
Sinicolaul Mic, str. Steagului nr. 
91/A. Informaţii telefon 287744, 
după ora 21. (34284) 

Vând mobilă combinată şi dor· 
m~or. Telefon 250974. (34206) 

Cumpăr urgent apartament 1-2 
camere, ultracentral, et 1-11, ofer 
preţ bun. Telefon 235784, 092 
308 400. (34179) • 
Cumpăr teren pentru casă. 

Telefon 057/21 0066; 094/ 
683.655; 092.706.028. (34158) 
Cumpăr garsonieră confori 1-11, 

ofer 5.000-6.500 DM. Telefon 
092.966.502. (34298) 

IH'IJUI ilj,j,j~l 
Cumpăr urgent talon M 461. 

telefon 092.692.067. (34208) 
Cumpăr BMW-520 (butoiaş), 

avariat, inmatrlculat, cumpăr 
Crysler-7 locuri, avaria~ inmatri
culat Telefon 289750. (34176) 

CUMPĂBĂRI DIVERSE 

Cumpăr grâu de panificatie, 
soia, floarea soarelui. Telefon 
094196 589. (34089) 
Cumpăr vioară, preţ 100-

300.000 lei. Telefon 466413. 
.(34211) 

Cumpăr buşteni de cireş, 
paltin, lei. Informatii telefon 
2t6556, intre oreie 16-21. 
(34182) 

Cumpar porci 100-140 kg, 
11.000 lei; 140-180 kg, 10500 lei, 
peste 180 kg, 10.000 lei. Telefon 
057/274744. (34304) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

Universitatea de Vest 
"VASILE GOLDIŞ" Arad, 8-dul 
Revoluţiei nr. 81, angajează 
FEMEl de SERVICIU. lnfonnaţll 
Serviciul Administrativ, orele'!· 
8. (34319) 

Angajăm PERSONAL pentru 
muncă de BIROU (cemerţ prin 
telefon); ŞOFERI, AGENŢI 
COMERCIAU. Telefon 259337. 
(34043) 

Firmi Italiană de 
lncălţăminte angajează 
MAŞINISTE fi MANUAL cu 
experienţă in domeniu. Se 
oferă condlţll de muncă bune, 
salar foarte bun. Dorim per
soane serioase. lnfonnaţll tele
fon 092.930.504. 33509 . 

Angajeaz BRUTAR. Telefon 
211584,094159 379. (34118} 

Angajez VÂNZĂTOARE pen
tru magazin alimentar. Relaţii 
la telefon 219920. 34216 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează AGENŢI IMOBI· 
LIARI. Telefon 257 463 sau 
094.584.721. 34206 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
profil alimentar angajăm 
VÂNZĂTOARE. Telefon 
266211. 34035 

.,PERFECT IMPEX" anga· 
jează RECEPŢIONER HOTEL 
calificat pentru HANUL DE LA 
RĂSCRUCE. Condiţii: curricu
lum vitae. Prezentarea mier· 
curi-joi, ore 13, la han. (34352} 

GRUPUL ŞCOf,AR INDUS
TRIE AUMENTARA Arad orga
nizează concurs pentru postul 
de CONTABIL ŞEF in, 1!1 
noiembrie 1999. Condiţii: studii 
superioare economice, domi .. 
ciliui stabil Arad. Telefon 
261547. 34256 

Angajez personal SP 
TORIE AUTO. Informaţii Calea 
Victoriei nr. 48. (34266} 

,. 

SOCIETATE angajează 
tinere OSPĂ TARE pentru eate 
barul din Piaţa Mihai Viteazul 
nr. 13 (fostul restaurant 
COCOŞUL DE AUR). Telefon 
270422. (34290) 

"ARDEAL PLUS" angajează 
BARMANĂ. • Telefon 
094.871.155. (34268} 

Angajăm OSPĂTARE. 
Telefon 281074. (34282} 

ANGAJĂM VÂNZĂTOR! fi 
BRUTAR! calificaţi. Telefon 
244394; 092.458.126. (34346} 

PBESTĂBIS }l)iâll 
Executăm lucrări de: ZIDĂ

RIE, ZUGRĂVELI, FAIANŢĂRI, 
GRESIERI. Telefon 456183, 
seara. (34281} · 

Executăm: ZUGRĂVELI, 
TENCUIELI, IZOLA ŢII, acope
rişuri, parchetări, gresierj etc. 
Telefon 273233. (34268} 

Asigurăm toate serviciile 
pentru PRESCHIMBAREA 
PERMISULUI de CONDUCERE. 
Telefon 281968. (33987} 

Execut lucrări INCĂLZIRE 
CENTRALE • SANITARE 
(cupru). Telefon 094.391.892; 
216552. c. 

RECTIFICĂM ARBORI 
COTIŢI in incinta AUTOSER
VICE Micălaca. Telefon 262098. 
(34053} 

Şcoala de toferi, col. RUSU 
LUCIAN, face inscrieri. Telefon 
263696. (33778} . 

REPAR la domiciliu: FRIGI· 
DERE,CONGELATOARE,cu 
garanţie. Telefon 094,257.151. 
(33527) 

Executăm BETONĂRI, TEN· 
CUIELI, faianţări, gletuiell, 
zugrăveli, hidroizolaţli. Telefon 
211646; 093.265.723. (34279} 

.,IZOREX" execută HIDROI
ZOLA ŢII cu .membrană hidro
lzolatoare cu ardezie import 
Austria. Garanţie 10 ani. 
Telefon 057/266230; 094/ 
612.877. 34293 

DIVERSE · 

OFERIM IMPRUMUTURI 
avantajoase, IN LEI. Relaţii 
telefon 212020. (340110} 

Ofer avantajos VALUTĂ 
imprumut, cu garanţii IMOBI
UARE. Telefon 250783. (34252} 

SC .,DENTLOG" SRL c 
sediul in Arad, str. Dr. 1. Suci 
bl. 1, ap. 19, dorătte auto 
de mediu pentru activitatea de 
depozitare fi comercializare a · 
produselor stomatologice, str 
Căpitan lgnat nr.8A. 
Eventualele contestaţii se po 
depune la Agenţia de Prote 
a Mediului, 8-dul Dragallna nr. 
16, Arad. (34190} 

"ROMAN" LIPOVA, telefon 
563032, vinde toată gama de 
OALE fi CRATIŢE EMAILATE 
fi produse teflonate. Orar zilnic 
8-19. (33743} 

SC "AUTO-MAr' SRL Arad 
dorette să obţină autorizaţie 
de mediu pentru magazinul s~ 
tuat in Calea Radnei nr. 268. 
Contestaţiile se pot depune la 
Agenţia de Protecţie a Mediului 
Arad, 8'-dul Dragallna nr. 16. 
(34280) 

; 

PUBUCITATE 

· Cl'rATU 

Se citează in proces de 
ietire din lndiviziune, 
dos.7654/1999, cu termen de 
judecată 15.11.1999, la 
Judecătoria Arad, pârâţii 

MAYER (căsătorită LOFFLER} 
INGE cu ultimul domiciliul în 
ŞAGU nr. 412 fi LOFFLER 
MAGDALENA cu ultimul dom~ 
ciliu in SAGU nr. 200. (34259} 

Cilătore,tl cu autocarele 
noastre moderne tn 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecărl zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poţi fi un 
cilător cAftlgătorl 

NOUl Reduceri de tartfe'tn 
luna NOIEMBRIE( Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi 
grupuri. B-dul Revoluţiei nr. 
35, telefon 250871; Autogara, 
telefon 270561. 

vă oferi: 
zilnic spre GennMia 

PASSAU • REGENSBURG • 
NORNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG • 
FRANKFURT • MAtNZ • 
GtESSEN. 

SERVICii:_ln_ 
noi, ~me; 2 bagaje gratuite; 
lnsoţltoare de bord; o masă 
caldă In U._ta. 

Informaţii '' Inscrieri la 
AGENŢIILE PLEll.: ARAD, tele

fon 051-252291; LFOVA, -
057-561377,- 057-563011; 
TIMIŞOARA, tetofon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞtŢA, tetefon 055-224904. (c.) 

SCHIMBURI 

Schimb casă grădină mare, 
Şimand cu aparia~ ofer dife. 

· renţa. Telefon 211789. (24380) 

ÎNCHIRIERI 
lnchiriez (ofer) apariament şi 

casă (ne}mobilat(ă}. Telefon 
235784, 092 308 400. (34179} 

. Doresc sa inchiriez apariament 
(ne)mobilal Telefon 235784, 092 
308 400. (34179} 

lnchiriez (vAnd} SPAŢIU 
(central} 35 mp-2 incăperl, 
Telefon 259715; 280753. 
(34299} 

lnchirlez spaţiu 600 mp pretabl 
producţie, depozit alimentar, 
neallmentar; deosebi!; preţ la 
vedere. Telefon 092.207.518. 
33919 

nchiriez spaţii comerciale şi 
depom pe Calea Lipovei nt. 113, 
vizavi Restaurant 'Flora. Telefon 
092 921 103. (34069} 
, lnchiriez garsonierA el. ·1. 
Micălaca, 75 DM. ·Telefon 
279402. (33892} 

Ofer spre inchiriere spaţiu 
ultracentral, .40 mp. Telefon 
211792. (34109} . . 

lnchiriem spaţii comerciale 
pentru magazine, depozite, pro
ducţie, etc. Telefon 281060 şi 
261036. 34126 

nchiriez garsonieră central, 
toate dotările, pentru eleve, stu
dente. Telefon 254735. (34116) 

lnchiriez 1 cameră bloc, Calea 
Romanilor, unei eleve, studenta. 
Telefon 285203, 461532, 
284316. (34127} 
. Ofer spre inchiriere apartemenl 
2 camere, mobilat, pe termen 
klng. Telefon 282199. (34138) 

Ofer spre Inchiriere garsonieră 
ultraconfort şi ultracentral. 

. Telefon 230757. (34186} · · 
lnchiriez apartament 2 camere, 

50 OM. Telefon 289320. (34169) 

•. 

lnchiriez spaţiu comercial ultra
central 100 mp. Telefon 
092.515.769. (34273) 

Primesc doi elevi din judeţ In 
gazdă, central. Telefon 237976. 
(34172) • 

lnchiriez apartament 2 camere, 
ideal birou, lângă Tribunal. 
Telefon 252120. (34171) 

Caut colegă de cameră, 
nefumătoare, zona Spitalului 
Judeţean. Telefon 092.937.157. 
(34161} 

Ofer spre inchiriere apartament 
3 camere, et 1, Banu Mărăcine. 
Telefon 220132. (34155) 

lnchiriez garsonieră mobilată, 
Calea 6 Vinători. Telefon 256005. 
(34201) 

Ofer spre inchiriere apariament 
frumos (ne)mobilat, pe teremen 
lung. Telefon 210255. (34213) 

Ofer spre inchiriere spaţii de 
depomre, birouri şi loc parcare 
auto. Telefon 092.264.539. 
(34224) . 

Ofer spre inchiriere aparlameirt 
2 camere, mobilate. Telefon 
278954. (34223} 

Primesc 2 băieţi in gazdă, 
zona Aradul Nou. Telefon 
266265. (34226) 

Dau in chirie apartament trei 
camere, mobilat, zona Spiatului 
Judeţean. Informaţii telefon 
266143, după ora 16. (34227) 

Doresc să inchiriez apariament 
mobilat, ofer 100-150 OM. 
Telefon 210555. (34213) 

Ofer spre inchiriere garsonieră, 
mobilată, Micălaca. Informaţii 
lelefon 262314. (34243} 
, Ofer spre inchiriere aparlanient · 

· 2 camere, nemobilat, 80 
OM/lună, 6 Vinători. Telefon 
094.532.742, orele 8-14. (34247} 

Doresc să lnchiriez garsonieră 
pe termen lung, ofer 80 OM + 
cheltuielile. Telefon 262890. 
(34254} 

lnchiriez aperlament 3 camere 
cu garaj, mobilate, Vlaicu, preţ 
excepţional. Telefon 270872. 
(34263} 

Primesc o fată In gazdă, 
Vlaicu. Telefon 246120. (34272} 

lnchiriez spaţiu 100 mp, parter 
In vilă, str. dr. Raţiu nr. 70. 
Telefon 253781. (34263} 

lnchiriez cameră mobilată, 
decomandată, zona Alfa, pentru 
o fată, 350.000 lei + cheltuielile. 
Telefon 277595. (34292} 

Primesc 1 (una) "elevă In 
gazdă, gătesc. Telefoo1 253738. 
(34299) 

PIERDERI 

Pierdut chitanţier de la nr. 
9618451 la nr. 9618500 al se 
rCORALIS COMIMPEX" SRL • 
Il declar nul. (34169} 

Pierdut cod fiscal nr. 
7251450 eliberat de Ministerul 
de Finanţe, Circumscripţia 
Chişineu Crlş pe numele 
MATEUŢ AUREL persoană 11-
zică.lldeclarnul. 41131 

Pierdut carnet de 'l""'"j elibe
rat de OMPS Arad pe numele 
Foghiş Ioan. 11 declar nuL (34240} 

Pierdut carnet membru coope
rator, cod. 0113084 eliberat de 
Banca de Credit Mureşul pe 
numele Morgoş Constantin. Il 
declar nuL (34278) 

Pierdut carnet membru coope
rator eliberat de Cooperativa de 
CredM Vinga pe numele Muntean
Anica. b declar nuL (342859 

Pierdut chitanţă vamală pentru 
autoturismul Fiat Ritma cu 
numărul de caroserie ZFA 
138AOO 04800763 eliberată de 
vama Nădlac pe numele Popa 
Gheorghe. O declar nulă. 
(34297) . 

îl' DECESE îl' 

Cu adAncă durere anunţăm 
trecerea in nefiinţă e bunei 
noastre =l' mătuşi 

. EMILIA. 
lnmormântarea va avea loc 

azi, 3 noiembrie 1999, ora 13, 
de la Capela Cimitirului 
Eternitatea. Familia indollată. 

.. 
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Cu · nespusl durere, 
anunţam trecerea fulgerătoare 
rnspre cele Ye1fnlce, a scumpu
lui nostru soţ, tată, bunic fi 
ginere 

MACA. VEI IOAIII, 
plutonier adjutant in re· 

zervă la Poliţia Arad. lnmor· 
mântarea va !Îivea loc joi, 4 
noiembrie 1999, ora 15, de la 
domiciliul din Arad, str. Haţeg, 
nr. 1, bloc 5111, etaj IV, ap. 34. 
Nu te vom uita niciodată! Soţia 
Lenuţa fi copiii: lonela, Florin 
1 Fiorlca., 

CU adâncă durere anunţăm 
ncetarea din viaţă, la vArsta 

de 86 ani, a celei care a fost 
mamă, bunică şi străbunică 

VVLPE AUBELIA. 
lnmormântarea va avea loc 

oi, 4 noiembrie 1999, ora 13, 
de la Capela Cimitirului 
Grădlfle. Familia indollatl. 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din viaţă a celui care 
a fost soţ, tată şi buhic 

'i'vooR PAVEL 
lnmormântarea va avea loc 

joi, 4 noiembrie de la capela 
Cimitirului Pomenirea. 
Dumnezeu să-I odihnească In 
pacei Soţia Florlca, fiica Doina 
fi Mariana Şuil cu familia. 

Cu adAncă. durere anunţăm 
incetarea fulgerătoare din 
viaţă a celui care a fost 

BATAUREL, 
de 45 ani. Cu sufletele rănite 

de durere colegii de la Taxi 
Favorit Arad. 

i' SEIVICU FUNEURE V 

tiC: "NOSFERATU" llllL, 
str. Ghiba Blrta nr. 26, 

telefon 270437; 094.554.874. 
NON-STOP 

SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Sicria, respete, cruci, lmbăl
slmat, spălat, imbrăcat, pro
soape, batista, panglică, bati· 
curl, catafalc, sfeşnice, steag 
doliu, colaci, cozonaci, colivă, 
coroane, jerbe, foto-vldeo, fan
fară. ORGANIZĂM PO-MENII 
Oferta: sicriu + respete +cruce 
= 750.000 lei. NOUl Toat'e 
aceste produse se gă--sesc '' 
in SEMLAC, prin SC .,ADIS 
ABEBA" SRL (IAngă Loto 
Prono). ANGA-JĂM PERSO· 
NAL (BĂRBAŢI • maxim 35 
ani). (c} 

.............. 
aoft'l'I..COKPAJIIT ftrmi pro
~ dll alcrie, str. M. EmlnMcu 
nr. 4, (vkwl Clnemo MUREŞUL)
fon 211921, 094.537.715; 094.558.712. 

TOTUl. iNTB•U>I !IINOUil 
LOC, LA Pa.ET DE PRODU· 
CĂTOil, CAUTATE " OI'EilAo
'IIVII"ATE OCCIIII!hTAI.L 

----.c=-••1111"' 
.. eicfie: 400-1.800.000 ... 

·-lux __ "._188---lol 

.. cruci, mlnen • alcriu, etc. 

-TĂoalcriu,--·· 
730.000 ktl; . 
T_ .. AnidGRATUIT. 
Transport GRATUrT ,_.fi.,.. cono 

cunt"ltll, pentru ca &1 putaţ1 complira 
~ .. -(c.) 

îl' CONDOLEANTE îl' 

Suntem alături de toata 
noastră colegă 

. GOLIC EUGENIA 
In marea durere pricinuită 

de dispariţia ·solului. 
Colectivul economic de a se 
.,IMAR" SA. (34246} 

Lacrimi şi flori pe tristul 
monnânt al ta)ălui nostru drag 

MINZAT 
TI!ODOR.CORNEL, 

care a plecat prea devreme 
dintre noi. Te piAngem nein
cetat: fUca Lavlnla, ginerele 
Bohusiav, nepoţii: Sergiu fi 
Alenka. (34274} 

Mulţumim din suflet tuturor 
celor care au fost alături de 
noi in grelele momente prile
juite de trecerea in cele 
V8fnlce a celuJ ce a fost 

MINZAT 
TI!ODOR-c:GRNEL 

De asemenea mulţumim 
rudelor, vecinUor, asoclatllor 
de locatari ai blocului jQ7, 
Indeosebi bisericii baptiste 
.MARANATA", care au oficial 
slujba de inmonnAntare. Te voi 
piAnge mereu: · soţia 
Paraschiva. 

Suntem aliturl de colega 
noastră 

CRAI (ULE} FLORJCA 
tn marea durere pricinuită 

de decesul tatălui ei. Sincere 
condoleanţe. Colegele de la 
magazinul,,liRIDAVA", raionul 
incălţăminte femei. (34276} 

Suntem aliturl de colega 
noastră 

,Ing. MATICA ROZAUA 
. in marea durere pricinuită de 

decesul fratelui 'ii transmitem 
sincere condoleanţe familiei 
indoliate. Colegii de la SC 
"SELSTAR" SA. (34277} 

Colegii de la Taxi .,MIRKO 
MIU" sunt alături de colegul lor 

PRUSZTER RUDOLF, 
lrid. (12) in clipele grele prici

nuite de decesul mamei sala. 
Sincere condoleanţe! (34309} 

Suntem alături de 
CATIDANCI 

in greaua suferinţă prilejulti 
de dispariţia tatălui. Dumnezeu 
să-I odihnească in pacat 
-Familia Gall-T . (34315} ' 

Sincere condoleanţe 
. AUNEI DANCI 

cu ocazia dispariţiei bunicu
lui. Colegii din clasei Xl-A de la 
Liceul Economic. (34316} 

Colectivul grădiniţe! PP nr. 
15, este alături de doamna 

DANCI ECATERINA 
in marea durere pricinulti de 

moartea tatălui fl·i transralte 
sincere condoleanţe. (34324} 

Suntem alături de colega 
noastră 

RUSFLORICA 
la pierderea surorii sale. 

Dumnezeu S·O odihnească! 
Conducerea se .PARC" SA. 
(34329} 

Suntem aliturl de colega 

AOaStră RUS FLORICA 
la pierderea surorii sale. 

Dumnezeu s·o'Odlhneaseăl 
Colectivul restaurantului 
PARC. (34329} ' 

Tristeţea s-a strecurat n 
Inimile noastre odată cu 
despărţirea de cea care a fost 

EMIUAIAZAR 
Cilătoriile au fost viaţa ei, Iar 

acum Dumnezeu o va odihni in 
pace. Fie-i somnul linifllt. 
Familia V • (34349} 

Profund lntristaţl, ne 
despărţim de cea care a fost 

DQIIAIAZAJI 

Chipul ei blând va rimAne 
vetnic in sufletele noastrel 
Familia Hordeanu. (34349} . 

Cu inima zdrobiti fi neţăr
murită durere in suflet, iţl 
apul\8fR, dragul nostru 

• MACA.VEI IOAN 
un ultim adio, din partea 

. celor ce te-au purtat in suflet 
. Fiicele, ginerele, nepoţii fi 
strănepoatele. (34351} 

îl' COMEMORĂRI îl' 

Un gind trist, o floare 
insolltă de la· 
crim le durerii 
la 6 siptimâni 
de la decesul 
soţiei mele 
GO~ 

AUBELIA. 
Ne iipseştl 

foarte mult t;i nu te vom uita 
niciodată! Soţul Nelu, flul Raul. 
(34114} . 

Se impline_sc doi ani de cind 
neuitatul nostru prieten 

........ RED1Ş IOAN, 
a trecut in nefiin'ţă. 

Dumnezeu si·l odihnească in 
pacei ·Familiile prof. Traian 
Mihuţ fi ing. Horea Vlad. 
(34207} 

8-au implinit 6 luni de la tre
cerea tn eternitate a dragulul 
nostru sOţ tată şi buniC 
GHEORGHE~. 

Parastasul de pomenire va 
avea loc, joi, 4 noiembrie 1999, 
ora 12, la Catedrala Ortodoxi 

. Podgoria. (34326} 
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SC TRANSDARA S.A. ARAD 
, ANGAJEAZA: 

-zidar 
- lilcă!IJI; mecanic 
- electrician auto-autobuze 
- sudor 
- şoferi autobuz 
- impiegat mişcare - Autogara ARAD 

ÎNCHIRIAZĂ: 
- spaţii depozitare 
-l*ouri 

EFECTUEAZĂ: 
- transport intema~onal de călători pe rutele: 
BUOAPESTA,BEKESCHABA,PANCEVO 
- reparaţii şi inspecţii tehnice la toate tipurile da autove

icule 
Relaţii la sediul flnnei din str. Liviu Rebreanu nr. 95 sau 

tel. 256308 sau AUTOGARA Arad numărul 270097. 

• Calculatoare 
-Imprimanta 
-Retele 
-Soft 
-Service 

ARAD, CLOSCA 2 
TeiJFax.: 251838 · 
~STRARE O: PE &O\:~ ~E\.Q.UTlE: 

OFERTĂ SPECIALĂ 
CARCASĂ ATX Z311W 
PLACA DE BAZĂ 

SJS 530. BUS 100, 512ko 
AMD K&-2 400MHz 
HOD 4.3GB UDMA 
PLACA VIDEO SIS AGP 
FDD 3,5"11.44MB 
SCUND YAMAHA +BOXE 
SDRAM 32MB Pc100 
MONITOR14" 
TASTATURA 
MOUSE+PAD 

485USD + WA 

8-dul RevoiUl'•l nr. 26-38, telefon 231.853 

LA ~'L~"KJI~I '"'"1<!r ~~~ŢURI 
GRESIE cal. 1 • 96.000 leVmp 
FAIANŢĂ· 68.000 • 80.000 lai/mp 
ADEZIV fi CIMENT pentru rostuH 
ŢEAVĂ CUPRU fi accesorii 
SPĂLĂTOARE INOX fi CABINE DUŞ 
BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAIE 

Comerc~alizează soh~ cu p.etrol 
· · Import BELGJArv:··~ 

_;;:.~l 3~ ·""" 

· Sto&er~~~ 
Consum 0,11foră pt.1000W 
Nu arej1evole de c~tallzator 
Caldura economica cand şi 
unde dorjtl V 

Slguranţa'maxlma V 

Aprindere electronica 
Prezentarea şi modul 

. de funcţionare 
ln fiecare zi între orele 8-17 

s.__·-.. rr-·. 
.ARCOMMAT 

ROBINEŢI fi Fll1N GURI• CĂZI BAIE fi ACCESORII 
OBIECTE SANITARE fi ACCESORII 

V ÂNZĂRI EN GROS ' ŢEAVĂ POLIETILENĂ CU ACCESORU 

GRUPS.A.· ...., 
ŢEAVĂ ZINC fi NEAGRĂ 
PROFILE LAMINA TE • TABLĂ ZINCATĂ, decapatil flstrl8ti Arad, Str. Andrei ~aguna, nr. 81-85 (Tehnometallca) 

_ Comercializează 1n sistem EN GROS; Adaos O (preţ de 
producător) produse fabricate de: ARBEMA, INDAGRARA, 
ACLPROD, BARATCA, KANDIA- Timişoara (• DROPSURI • 
CIOCOLATĂ • SALOANE). . 

SPECIALA CARBID PROGRAM ZILNIC 9,00-17,00 . ~ 
· SÂMBĂTĂ 9,00-13,00 .....__.,Arii.,... 

1
. SI'.IIIMd Jqa 1r. M 

. Va11M051!1719,11M05121DIS i . 
dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 
... : \tlde la,.. de poi!cătq: 

ECHFAMENT DE PROTEC]f 

. ' CIZME ' MĂNUSI' PElERINE ' SORTURI' 
. · , 'C!WOARE rYC' MAlERlAJ. PT. PRElAlE' 

. . AmOCE TEHNt{DII CAUCIUC~ FVC . 
--• . 

. , 'FIRE ' TUBLIII' Fl.!!TUNE ' CHEDERE ' 
'FWE PWPROPH.ENĂ 

. , 
' . f!JCHETf AIITOCDI.AIITE 

. INTERSAT, SATLINE 
şi STARLINE vă oferă 

posibilitatea de a intra in 
anul 2000 conectaţi la 
reţeaua de televiziune prin 
cablu. 

Persoanele flzice care 
locuiesc in zone deja ca- i 

blate beneficiază la redu
cere, plătind doar 50.000 
lei taxă de instalare· cu 
condiţia plăţii abonamen
tului pe lunile noiembrie şi 

de"'ti'PERTA 
ESTE 

VALABILĂ 
DOAR 

PÂNĂ LA 
28.XI.IBBB • 

DEZNA CONSUL TING S.R.L. 
! • 

Arad, str. M-sai Antonescu nr. 42, ap. 2 
Tel.: 2'51792; Fax: 250756 

D_in·l_! ~-LI A• Direct Pentru O-voastră 
, .. · OrERTA UNICA . ·· . 
• VOPSELE SINTETICE CU USCARE RAPIDĂ PENTRU 

·.<• . . ·~. -,~···.·· ··AUTOTURISME :. ·. ,. 
·-·luciu deosebit 
- rezistenţă la agenţi atmosferic! 
-în 14 curorl • spec1fice DACIA (alb 13 etc.) ·· 

.-; -.~ ~ 

PREŢ: 53.750-63.900 lei+ TVA 1 kg 

1 1 
• CHITURI'POLIESTERICE lN 2 COMPONENŢI 

- pentru finisaj .... . . . 

- PREŢ: 56.450 lei + TVA 1 820 gr 

. ···' . 

• VOPSEA PENTRU LEMN ŞI METAL, tip "SIROIL" ... 
. · • 8 culori 

PRET:AO.SOO..Iei + TVA 1 kg_ .. . · 
MERITA SA INCERCATI 

NOI iNFRUNTĂM CONCUR'ENŢA 
. ·· PRIN PREŢ - CALITATE ·· .. ·.... · 

.. . ~ 

MAGAZIN: ~,· DEPOZIT: .. 
8-dul Revoluţiei nr. 23 · Str. Ghiocellor nr. 55 ., 
Tel.: 250587 Tel.: 275980 

~'~~,l~;~ ~~~~!',,~ ~~~~~~~~~~ 
y. l /.~ 

. ·.'. 
'1 ' . 

Vinde la cele mai mici preţuri peste 200 de produse ali
mentare din depo_zit: • ULEI HOREA • OŢET • PIPER • OREZ 
• CAFEA • ZAHAR • EUGENIA • NAP6LITANE • BISCUIŢI 
(un bogat sortiment de dulciuri şi sucurl • CONSERVE 
PESTE, PORC, VITĂ şi o gamă largă de pateuri Cehia). 

'roate aceste produse se găsesc ln vanzarp cu amănuntul 
la chioşcul nr. 5 din Piaţa Catedralei. 

(411o18116) 

SelecţloneazA Tn vederea angajArii pentru secţia de producţie din Llpova 
urmAtoarele categorii de personal: 

,f::>.:<+•· .. _-,1" .. _._, 

e CON'I'ABIL ŞEF· studii superioare economice · .• ~"''' · •· 

·vechime minimA 5 ani Tn contabllltatea Industriali 
e ECONOMIŞft • specialitatea Marketln!l ifl Finanţe - Contabilitate. 

e INGINERI . :·specialitatea- chimie aUmentarii . . . · .. 

- mecanicii 
'· .. '; 

- mecanicii auto 

• electronicii 

eiNFORMA'I'ICIAII 
e SECRETARĂ. DAC'I'ILOGRAF 

• prezenfii agreablli 

- -~ : . 

,,..,_ ·-.,_, 

. - . - •' 

·:--,~~_-,~/~>."·· 
:·~ --"+-~;; ~----- -: 

.. ·~ . 

- cunOlftlnţii limbi englezi -germani scrta fi vorbit • ; 

- cunOlftlnţe operare PC _ >:·,,; " . . . . , 
e GES'I'IONAR ·experienţA Tn domeniu · ::•·-c >·, . , ~· • -.. 

• absolvent liceul economic 

· . U -cunoiftlnţa operare PC ._ • ,_ 
• AGENTI V ZARI . . . . ; .: 

'·.· 

" ::-· . 

., · · ~ ·, ~ axperlanţii In domeniu· .; ', . , . ~-

• • absolvent liceul economic . · ~- : · · ·-- ' .... 
- cunoiftlnţA operare PC • . 

eiiDCI'I'ORI CALinCATI 
· -ln domeniul Industrial Alimentare 

e MO'I'OS'I'IVUI'I'ORIŞ'I'I CU A'I'ES'I'A'I' 
e 'OFERI CATEGORIA B, C, D, 1 • 
e IIUNCI'I'ORI NECALinCATI 
• FEMEIE DE SERVICIU 

. ' 

. ~ .. 

' . ~-__ , 

Informati! la .ll!lefaaal aamăral_ 
e.se-.o;'' ••w,t~; ~Atq •~•-•• a, ~ 19;. _ .... ' _ _.J --· ---· .... _/ ) _J . .J -J ...... .....! ~ .'..) --' _) -" ·-' ...... ·--' --~ ~- •• _.J ·--~ ......1 --·· ~ 
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