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Sueursala Judeţeană ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon 253280 

Anul XI, 
nr.2827 . . 

.MOBILIER MOQERN 
LA COMANDA 

.AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

•MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:087J224888 

082/777881 

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

GEAM TERMOPÂN 

LUMEA 

- Sunteţi de cllteva zile noul - Dumneavoestrii aveţi atuu, 
comandant a/ Poliţiei Judeţului ca sii zicem afa, sau mal bine zis 
Arad. Cum vii slmţlţltn aceaatii poa- douii, primul, marea experienţă in 
turii? materie de poliţie fi al doilea, faptul 

- Evident onorat, dar fi COnf6ellt că lucraţi in acest judeţ de o sume
de rAspunderea nu mici ce mi &·a , denle ·de ani. De cllţl domn.ule 
încredinţat. Cred insii ci activitatea colonel? · · · · 
noastri va avea acelafl curs ascan· 
dent din ultimii ani fi cind spun 
aceasta mii bazez pe efectivul de 
care dispunem, pe speciall\'til cu 
care am triit fi rezolvat cot la cot o 
serie de situaţll. ' · 

- De 25, dacii socotesc bine. 
Adlci, de cind am absolvit in 1974 
cursurile Şcolii militare de pollţle. • · 

l'll~EA DORCiOŞfiN 
''· · (Continuare in pagina 3) or 

, VEBDEf N·A AVliT 
INCBEDIRI 
A 

lNPBO 
e~' 5 rl Il 

OAMENI" 

1! WF.ST BANK 
i , 1.RAn.J.duiR«alu!ltiar·• l; 
~~"'4 ;r~sss-1 

BANCA COMERCIALĂ WESTBANK SA 
acordă dobanzi avantajoase 
la depozltele la termen ale 

persoanelor fizice 
{suma minimă 500,0 mii lai) 

11unil-50% 
2 luni - 51% 

1 1 -

. . · 

• 

PRETURI DECENTE 
.. fAmpiArte din 

ALUMINIU 

$18BlD·âiiiiU 
. . _Yă ofen!l . 

•nmplllrie aill'l11niu <In Import 
şi~ti 
.P.V.C. ŞI geam..t lermopao 
• Relele şi jaluzale 

Telefon: 279199; 
092292M9 

Anld, Str. Vo/nlc/101, Nr. :U. 

.......... - . .-;,.._ ~-'-! 
UŞI ŞI FFRI:S TRE DIN . 

PVC Afli/lAT 
GEAM TERMOPAN : 
Profile tRmt Germania · 

Tel-fax: 261461 
094 607211 L __________ ....;..;....;:~:::.:::~~;.,.,.,~ • Arad B-duii.Maniu bl.26 a .1 

~EODOR MELEŞCANU, . PRIN ARAD 
IN DRUM SPRE GYULA . 
La acest sfarşit de dptlimAnii, lll!erul Alianţei pentru 

RomAnia, senatorul Teodor Melescanu, va trece prin Arad. 
La invitaţia Asocia~ei cultur~ie, .Moise Nicoari", al cArei 

membru fondator. este, preşedintele T!'odor Meleşcanu va fi 
vineri ln Ungaria, la Gyula, unde se va lntâlni cu romănii de 
acolo. In programul său este prevăzull!l o întâlnire cu episcopul 
ortodox al romanilor din Ungaria, una cu autoguvernarea 
romaneascA şi o vizitA la Liceul romănesc din Gyula. 

J. POPESCU 
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11:108\IIJJ)jl 
'Y Astăzi, Soarele răsare 

la ora 7 si 31 de minute si 
apune ia' ora 18 şi 46 d'e 
minute. . 

"' Au trecut 292 zile din acest an. Au mai 
rămas 73 de zile până in 2000! 

Cbt~--~~H!,~~'fj;l!~:fJ~ .. ~!!~Heştt.,!t 
ŞI ÎN ARAD AU ÎNCEPUT 

ACTIUNILE • FULGER ALE POLITIEI 
"' Praznicul zilei: -Biserica ortodoxă: Al. 

Mari mc. Artemie, Duxul si Matrona; Biserica 
romano-c.atollcă: irina .din Portugalia; 
Biserica greco-catollcă: SI. M. Artemie 

i1fA·~-~enit ·-~~ 
~(~,?···-. -~;--· .\ ~-:·'.·> ' ' -. . . ..~'-~:1 
~l!.ti~m~'?.l 

La Arad: Marin Darius Andrei, Marîs Mărioara 
Cristina, Mafita Adrian. Mândra Alexandra Teooora, 
Ju~ Denisa Mariana, Trofin Estera, Tolan Pavel, 
Mariş Mădălina, Ţepele Melisa Rahela, Borza 
Mircea Alexandru, lbănişteanu Uliana Florica, 
Goldiş Maria Adriana, Bătrân Flavia Denisa, . 
Tomescu Petrică Adelin, Rostaş Ratael, 
Şendre Da~ius, Gaudi Estera1--::"'ţ:i~r0i( Rahela. · 

tneu: Tlca Vlădut: 
Upova: Lunea Marla. .,.ell!\!~-

tor N-E. 
Dimineaţa. 
local se va 

· ·Urmarea concluzmor de la Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării, pol~işW ară
deni se vor afla mereu pe stradă. 
Inceputul s-a făcut ieri, când 
Inspectoratul da Poliţie al Judeţului 
Arad a organizat o acpune pentru o mai 
mare siguranţă a cetăţenilor. S~a mers in 
principal pe raid uri_ fulger cu echipaje 
mărite avand ca saip surprinderea trafi: 
canţilor de valută, a jucătorilor de alba
neagra, ooschetari etc. Punctele fierbin~
in care s-a acţionat au fost:. centru, 

Vremea ·se menţine rece, 
ameliorându-se din punct de 

: vedllre al precipitatiilor. Cerul 
- temporar noros in prima parte semnala ceaţa ~i bruma. _ 

Temperatura maximă 9'' l!t · 
13• C; Temperatura minimă -1 
la' +4• C 

a zilei va deveni variabiL Izolat 
-:vor cădea ploi la câmpie, iar la 

munte lapovită si ninsoare in 
prima parte a zi'lei. Vântul va 
sufla slab la moderat din sec-

. ;; Meteorolog, 

, ,; •- : ADELA T. ROŞCA 

Corso, aulogară, P-ţa Gării, hotel Parc.'
P-ţa M Viteazul şi principalele interse~i -
ale oraşului: (Intim, Podgoria, Lacului, 
Gionelli). De asemenea, numeroase 
patrule vor urmări traseul P-ta Romană -
Statia CFFt ' • ' . ·. 

_'ca unnare, a acestei actiuni, .o mare 
parte a celor ce compun lumea interlopă 
ae IQSI duşi la Poli~e unde li s-au luat 
amprentele, au fost fotografia~ şi (după 
caz) şa9cţiona~- · 

.- SO~In GHILEA 

"fiDEVĂROliiVĂi''fiSCOLTĂ 
La telefonul diminetii, 280944, - ' mtre orele. 9,00-12,00 
l).na Dor<~ Gavri~. din cartierul Vlaicu_, spune: .Am fost deja 

la două institu~i de stat unde aveam de plătit diferite taxe şi la 
fiecare dintre ele; casierele mi-au rotunjit suma. chitanta fiind tă
iată doar pentru suma pe care o aveam. efectiv de plătit: diferenţa 
de câteva sute de lei, intrând in buzunarele lor". Ca la noi, la 
nimeni. . -· -.-............ 

· .D-n. a Bo·z·.-~--a .. şome--..... · .. ".-.n •. e.:_.·.Ş.·om_·._··.aa·j·u.i a .... -.-~ .•. al. deja 10 zile -~i de atun mă tot î . ,". ,ut,_,Rjn 1 cauză n'ffit' ai primim 

banuţ._ ·~!..~ · . _· ~-~dor cft;$4Zrvlda, 
' -~· •. -~ •• ;;''-~-lA<) A.B. 
La telef6>nuM:tagjl-ammzh~"280003, 

· - 11e_!~•ta~!ft:15,A)P~t~~oo .· ;." 
0-na r,'laria' vr _ _'ă _~;aVJi""pe· pămantol 

(Ion Anto eseu) întreabă, ~e!)i.t<la la bunica sa. _: -
foarte rev tată pe autorităţile "•. ''că nu s-au dat până 
judeţului,. vor. da cine mai stie când se 
titiurile de proprietate ~su _ va oc,up~ cineva' si de duni
pământulul In localitatea · · '· .: _ 
Şâmbăteni. Nu \le alta, dar -ne_aRv':;tră, d-ndă Avrarvlm ... l 
doamna AVfa'm ~-rămas fără--. · ,..,ador V SV _ C ct, 
bani si_ vrea să incerce să LEO SFA~A 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
acorda utmiltolilntle doband 
PN'tru d1p ;:dt la le termen 

11una • 67o/c 

,, 

•-r • 
,. ,_ " 

--

HOR OS 
31unl· 
61uni-
91uni • 

Astăzi este zi de piaţă la BeWu, ·- . . Şiclău, Macea, Vânători, Pecica, Şiria. ·~~i = 1 • situat 1 
Tot astăzi se desfăşoară tărguri săptămânale 
la Beliu ~i f;luteni. .. 

. Mâine, joi, este zi de târg săptămânal la 
Curtici, Nădlac, Sebiş, CermeY. Săvârşin; 
Secusigiu, Zerind. 

din spatele Casei Albe (zona str. Miron 
Costin nr._13, se. A, ap. 1. tel. efectuează 
tratamente injectabile (intramuscular şi intravenos) • 
aerosoli.-EKG., rafie si analize laborator. 

• CABINET S'I'OMA'I'OLOGIC 
Cabinet stomatologic priva~ Bd. Revoluţiei nr. 

62 (vizavi de Biserica Roşie), telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 8,00-12,00 si 14,00-20,00. 

~ • FARIIACIA DESERVICIU 1 . _. 
In noaptea de miercuri spre joi este ·c1e 

serviciu, cu program non-stop, farmacia 
.,Balsam•, strada Spitalului nr. 5, telefon 
233.332. 

• iN'I'RERUPERI DE CUREîftj 

Farmacie .crai -Nou Alfa"-. situată la 
parterul blocului 68, cartierul Alfa. telefon 
277644 şi .Noua Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt de serviciU cu 
pnogram non-stop. 

Miercuri: Perimetrul dintre Crişan, Revol~ei, 
Horea, Gh. Popa- Tntreruperile.vor-avea maxim 
60de minute 

Joi: Perimetrul dintre Crişan, Revoluţiei, 
Horea, Gh. Popa -intreruperile vor avea maxim 
60deminute 

~ .... 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editor& S.c. ADEVĂRUL a.r.L Arad 
eCODFlSCALR 16!11938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J02/1886din31 X 1991eCODSIRUES020956601eiSSN 1220-7489 

lled 1• .. ' 1 1 

1 1' 2900 Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81. 
Telefoane: SilCRETARIA T - 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI - 280989. 

Coaallial de ad_.nlstratlel DOREL VOIANU 
(prc~cdintc) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prc~Cdmtc) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor-o;el) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director comerc~al) 
telefon 280904; DOREL BARBU (conlabil-.-~el) telefon 28p97. 

Colegial de ...... ,,... MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef); 
AUJtEL DARI[ (secretar general de rcdact.ic) teldon 281802, 
2M854; MIRCEA DORGOŞAN (sef seetic-actdalilăti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scf sectie politicii), telefon 
280943; DORU SA V A (şef sce1ic SQCial-cconomic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (~cf secţie cultură-ţnvitământ), telefon '%81855; 
280003; ALEXANDRU CHEBELEU (sef sectie .spori), telefon 
281701; SORIN GHILEA sec1ic tlnercr)'telefon 281855, 
280003; MARCEL (sef sectie foto), ţclcfon 280943; 
NICU COJOCARU pu61icilate) telefon/fax: 280904. 

' '·"'- ~.,:,:-.. ;.. . ' ... 

CINEMATOGRAFE 
- Dacia: Inspectorul 

Gadget (SUAt 9,30; 11 ,45; 
14~ 16;19 

Mure 
(SUA) 

A D 
plată (Sb!O.) 

Sala mică: Armageddon 
(SUA)-15; 17,30 

Progresul: Salva~ sOlda- · 
tul Ryan (SUA) 18 . . -

'ri~Jl'ritl~ 
Teatrul de Stal prezintă 

sâmf>ătă_. ~ ~rie, ora 

-~. ~~!~~~-···· x~~J;~~că-
Du ~ ~ ,1 -- ·:.ottombrie. 

ora i 1 , p,.3$a '.Zâna Alun a 
cea bună" de Oorel Sibii. 

-,·: 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 
· Vinde şi_ 
monteaza 
mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
da a._zo•J. 

,cu care lucraţi vă . 
gură un avans conside

rabil In faţa concurenţei. Aerul de 
superioritate, pe care-I manWes
taţl ostentativ, li va scoate din 
sărite pe colegii clvs., care vă vor 
reproşa că vă daţi mare. N-ar 
strica puţină modestie şi boo simţ 
din partea clvs.l 
RACUL (21.08-22.07)-~ 
Stăpaniţi-vă impulsivi-o:: ~ 
tatea, mai ridicată azi.f'..i= 
căci altfel nu veti pO!ea ' 
detensiona atmoS1era şi risoe~ să. 
vă ce~ şi cu persoana iubită. 
Ar fi păcat! 
. ~LEUL (23.07-22.08). Nu 
frr ~ave~ parte de o zi prea 
1\ -~grozavă dar nici foarte 

\;.]1 rău nu vă merge. 
FECIOARA (23.08-~ 
22.09). La serviciu, apar 
ceva probleme, care nu • 
vă privesc neapărat pe · j 
dvs., dar colaboratorii nu se prea 
inghasuie să le rezolVe şi nici pe 
clvs. riu vă incântă ideea. 

- --~ ~~- -.... 

----· 

BALANŢA (23.09-
22. 10). T1mpul rece de 
afară nu vă este pe 
plac şi vă gândlţl cu 

nostalgie la vara care a trecut ~i 
la concediu. Sunte~ supărat (ă) 
parcă pe toată lumea ... 
SCORPIONUL (23.10-fj 
21.11 )- lnregistraţi . 
rezultate aprectabile pe 
toate planurile;. cu 
excepţia celui sentimentaL 
Persoana de sex opus, pe care 
a~ pus ochii şi dori~ s-o cuce~. 
nu poate fi nicidecum convinsă 
ca sunteti animat de cele mai 
nobile inienţii faţă de ea şi că 
nu doriti doar o aventură. 

, SĂGETĂTOR-UL 
(22.11-21.12)

-.. Eforturile depuse Tn 
~ultimele ·săptămâni 

Incep să-şi arate roadele. ·o 
parte din realizări vi se dato
re·ază In intregime, lucru 
recuno~cu-t şi apreciat de 
Intregul colectiv. , . 
CAPRICORNUL& .. 
(22.12-19.01). Se pare IIJI': -, 
că, uneori, vă place să _ 
vă complicaţi singur .olllal 
existenţa, intrând In combl<!a~l 
periculoase fără a ob~ne vreun 
beneficiu, adică de pomană! La 
fel sunte~ tentat să face~ şi In 
aceaStă zi. 

VĂRSĂTORUL 
(20.01-19.02). Există 
muHă agitaţie in jurul 
dvs. şi acest lucru vă 

irită cu siguranţă. Atrageţi-le 
atenţia colegi_lpt c·ă In atari 
condi~i nu puteţi lucra, poate se 
mai calmeaza. · 
PEŞTII (20.02·20.03).~ 
Evitaţi implicarea in · • 
chestiuni care nu sunt • :- J 
de competenţa dvs.. A 
chiar dacă vi se solicită ,con~ 
cursul. Momentan este mai 
important să v.ă ocupaţi de 
rezolvarea propriilor dvs. tre
buri, altfel riscaţi să intraţi in 
criză de timp şi nu le veţi mai 
putea finaliza -decat depăşind 
temerile fixate. 

_·_,· 

21unl· 

-· ... ••Il ta_.... din Arad 
........ ,..,... ....... "" copil, 
IILM·-CI_Int,_) 
-"' , __ Oln' 1 2tlf22S 

BANCA NAŢIONALĂ. 
Pentru. gramul de aur de 
24K: preţul ou ridicata '- _ 

110.786 lei, iar preţul de 

achiziţie- 153.707 lei. Preţuri, 
valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14· '-, 
K cumpărare: 85.000 lei/g, .· · 

vanzere: 100.000 tei/g 

Aur ·1a K cumpărare:· 

95.000 lel/g, ~anzare·:~'-. 

- .. .,. 

,_ 

,· 

1·10.000 leii~. , _ . . .... >!'·-. ·•· , 
~~ 
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Auzim sau citim aproape tot 
timpul despre fel de fel de 
anunturi umanitare. Ele sunt 
date de oameni, pentru care 
banii primiti de la semenii lor 
sau de la 'funaaţiile de aju
torare, reprezintă singura 
ŞC!nsă de vinde~re. AJ~i însă, 
neavând incredere în astfel de 
ajutoare dezinteresate, preferă 
să se descurce cum pot. 

Ciprian KOvacs _are opt ani 
şi jumătate şi este in clasa a 
11-a. Este un băieţel care, incă 
de la prima privire te cucereşte. 
Iar mama (şî nu doar ea) spune 
că este foarte talentat la mu
zică. De fapt, cântă la .Micul 
ExcelsiorM. Singura lui proble· 
mă este că suferă de bronşită 
astmatică de tip alergic. Ja·r 
mamei (care acum este in con· 
cediu medical, de mai mult timp) 
ii este din ce in ce mai greu 
să-i procure m.edicamentele 
necesare, iar de aparatul de 
aerostll de care copilul are cu 
disperare nevoie, nici nu putea 
fi vorba. Aceasta până ieri, 
cănd, Fundaţia .Aimania R.W." 
a făcut o donatie familiei 
respective, donaţie'care a venit 
exact la momentul potrivit. Cu 
suma primită, copilul va putea 

Trei tineri 

merge vara viitoare la trata
ment, la o mină de sare. 

· Fundaţia ,.Aimania R.w.• a 
fost infiinţată in 1997 şi !şi are 
sediul in Bistriţa. Cu toat_e că 
funcţionează de doi ani, acti
vităţi umanitare efectuează 
doar de şapte luni de zile. Este 
vorba de ajutoare constând în 
sprijin financiar, bunuri sau 
prestări servicii pentru per
soanele cu handicap motor, 
bolnavi cronic, persoane sinis
trate sau case de 

speciale. Pe reprezentanţii ei, ii 
intâlnim tot mai des in fata 
magazinului Ziridava unde v3-
lorifică mai multe tipuri de cărţi 
PO!Ştale, banii încasaţi făcând 
obiectul acestor donaţii. 

Claudia Daniela Kovacs, 
mama băieţelului, spune: 
.Pentru noi, aceşti bani în
seamnă enorm. Băietelul meu 
~re o .şansă de a se face bine. 
Mii de multumiri oamenilor de 
suflet din aCeastă fundaţie. N 

POLITIA-PE SOSELE 
1 

· ln puncte fixe şi pe trasee, poliţiştii arădeni au testat şi verificat 
1723 autovehicule in trafic. ln urma acestor verificări au fost 
reţinute 5 certificate de inmatriculare pentru defecţiuni teh'nice şi 
au fost aplicate 108 amenzi pentru incălcarea Legii circula~ei, in 
valoare de 10.280.000 lei. S-au ridicat, de asemenea, in vederea 
suspendării, 7 pennise de conducere. DoUă pentru conducere sub 
influenta alcoolului. Au consumat băuturi alcoolice si au urcat la 
volan Vasile Romeo din Arad (AR-01-SSN) si PârvU Constantin 
din Arad, care a condus cu o lmbibaţie alcoolică de 0,40 la mie. · 

~,;,CERCETATI :' 
ÎN.u,LIBERTATE 

~' ;.·;;;-:.;' . ; \~' . :It 

Politistii arădeni o cerce
tează Tn stare de libertate pe 
Pă~călău Nicoleta, 18 imi, din 
Mănăştur. In calitate de bannan, 
la A.F. Vânătorul şi Pescarul din 
localitate, aceasta a vândut bău
turi alcoolice cu lipsă la măsură
toare, creându-şi plusuri în 

. gestiune. 
Tot in stare de libertate este 

cercetat şi Ve"" Gheorghe, 47 
ani, din Vinga. Confonn infor
ma~ilor prim~e de la Biroul de 
presă al IJP Arad, Veres este 
autorul furtului de porumb 'comis 
pe 17 octombrie de pe tarlaua 

· Asociatiei Agricole Mănăstur. 
Veres a sustras de pe această 
tar1a 6oo kg de porumb ştiule~. . 

ce 
in stare de libertate pe 
Nlculeseu Marcel~ 
cetăţean român cu 
domiciliul in Austria. 
Acesta, informează 

Biroul de presă al IPJ 
Arad.' s·a urcat la voia· 
nul unui autoturism 
având in · sânge o 
imbibaţie alcoolică de, 
atenţiei nu mai puţin de 
2,25%. A fost depistat, la 
timp, de poliţiftli de la 

DE CE DAI CO POMHO' 
A 

AU FURAT 
DINTR-UN 

AUTOTURISM 

In urma inţelegerii avute intre inspector general şcolar Maria 
Paşcalău. contabilitatea I.Ş.J. şi lider S.D.I. Arad, prof. Ştefan 
Baliţa, urma ca unităţilor şcolare care nu au primit deloc dife
renţele la Legea 154/98, să li se acorde (luni, 18.10.1999) dife
renţa pentru o lună şi jumătate. 

CAHD POŢ,I FOLOSI RAHGA 
Politia i-a identificat si reti

nut pe 'sotiş Vasile, 20 ani, 
Botiş Dănuţ, 19 ani, ambii fără 
o.cupaţie şi Todoran Ionel, 17 
ani, elev la UCECOM. Cei trei 
sunt din localitatea Fântânele 
şi In noaptea de 11/12 
octombrie au sustras, dintr-un 
autoturism de pe raza munici
piului Arad, bunuri in valoare 
de 9.000.000 lei. 

Cu ocazia unui 
control efectuat -de 
poliţi'ftii arădeni, in 
Piaţa Mihai Viteazul 
din Arad, pe linia pre
venirii 'fi combaterii 
schimbului ilegal de 
valută, a fost depistat 
Borga G._rgloe, de 
27 de ani, din Minitel •. 
Horga efectua schimb 
valutar Ilegal 'fi ca 
urmare a fost sancţio
nat contravenţional cu 
150.000 de lei !fi s·a 
dispus confiscarea 
sumei de 200.000 de 

Această inţelegere, la fel ca şi protocolul.scris, incheiat in 
luna iunie 1999, intre I.Ş.J. Arad şi sindicate, nu au fost respec
tate. 

Afla~ in exerciţiul funcţiunii, 
gandienii publici s-au confruntat 
cu câteva situaţii explozive. 
Astfel: 

• L~ Legea nr. 6111991 au 
fost sancţiona~ contravenţional 
următorii: Lorincz Elisabeta, 
care !şi ·indemna copilul la acte 
de vagabondaj, Chitiburu 
Mădălin, din Arad, pentru refuz 
de legitimare, Roman Ionel şi 
Rat Emilian, ambu din Arad, 
pentru injurii şi expresii jigni
toare aduse gardianului public. . 

·". Men~onăm că suntem profuhd indigna~ de felul cum au fost 
acordate aceste diferenţe la Legea 154, neţinându-se cont că 
toate unităţile şcolare sunt subondonate I.Ş.J. Arad şi toţi sun
tem salaria~. slujifori fideli ai invăţământului. 

Autoturismul apartinea 
cetăţe.anului german Valter 
Crist, iar prejudiciul a fost 
recuperat, aflăm de la Biroul de 
presă al i.J.P. Arad. 

Cei trei tineri, din Fântâ
nele, urmează să fie prezentati 
Parchetului. · ' 

Aducem la cunoştinţă colegilor care nu au beneficiat de apli
carea Legii 154, că la intervenţia S.D.I. Arad, prin lider profesor 
Ştefan Baliţa, s-au identificat fonduri necesare achitării, intr-o 
primă etapă, cel puţin pentru o lună şi jumătate, In mod egal 
pentru toate unită~ll! şcolare. Pretextul neacondării a fost că vor 
fi acordate integral tuturor unităţilor şcolare in perioada urmă
toare. 

Ne rezervăm dreptul redeschiderii conflictului de muncă, 
până la grevă generală şi trimiterea in instanţă a I.Ş.J. Arad, a 
persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea acordurilm 
semnate, contractului colectiv de muncă şi a.Legii 154/1998. 

Birou 
Sindicatul Democratic Arad 

• In noaptea de 9/1 O 
octombrie 1999, orele 2,00, in 
comuna Ghioroc, Pusztai 
Andrei a provocat scandal· şi 
s-a bătut cu Magocs Voicu 
ioan. ln'.ajutorul :celui din urmă 
a ven~ M~ Octavian si Magocs 
Eugen, inarrrn1~ cu o ţeavă de 
fier. Cei patFU bătăuşi, toţi 
domiciliati in localitatea 
Ghioroc, au fost sancţionaţi 
contravenţional la Legea nr. 
61/1991. 

•In Piaţa Soarelui, Roman 
Ionel, din Arad, a provocat 
scandal, aducând injurii gar
dianului public de serviciu. A 
fost sancţionat contraven~onal. 

.In urma verificării chi
tanţelor pentru ocuparea dome
niului public, au fost sancţionaţi 
Kovacs Antal, din Braşov şi 
lstean Ionel, din Arad, pentru 
vanzare de produse in alte 
locuri decât cele autorizate de 
Primărie", ne-a mai informat dl. 
Ioan Klein, şeful Corpului gandi-. 
anilor publici al judeţului Arad. 

lai. . .. , ) .. _ .. lider prof. BALI'fA 

GRUIIDISII DE CIPffÎI IDI SIIRANfl RTI1UrmLDI ~ 
(Uomare din pagina 1} · · spune despre mine? Ql am 47 de ani, că sunt căsă- neexistând ca atare, ceea ce nu Tnsearnnă că noi nu 

- Apropo, cum fi de ce v-aţi ales ac8astli torit, soţia fiind tehnician dentar şi că am doi copi: o, am luat şi nu luăm măsuri de prevenire a unor 
profesiune? . · fetiţă, elevă in clasa a X-a şi un băia~ sludent in anul intâmplări nedorite. 

-In primul rând pentru că ft1i..a plăcut şi pentru Ula Facultatea de ştiinţe economice. · -Se aude că şi la Arad se vor infrmţa echipa.. 
că am iubit-o aşa cum continui s-o iubesc şi, iată, - Deşi nu zice~ dv., o să zicem noi: printre mobile de poliţi,.l, precum in Bucurefti. 
după 25 de ani, iar in al doilea rând, probabil pentru colegii dv. treceţi drept un om foarte modest, -Tocmai in ideea de care IIOrbeam mai inainte, 
a continua o tradiţie a familiei, tata fiind tot poliţist. Şi fără .fumuri" cum se spune, modest şi drept, dar in Arad - in judeţ nefiind cazul, deocamdată -
fără falsă modestie, a fost unul bun de la care am ti aspru. · . urmeazJf a se infiinţa in căteva zile posturi fixe de 
invăţat muHe şi indeosebi cinstea şi spiritul justiţiar - Nu aspru, ci poate exigent Şi e noima! să fie 'poliţie ca şi.echipe mobile de poliţie, ele urmând a-şi 
de dreptate care trebuie să-I definească pe orice aşa, mai ales intr-o insti- desfăşura activitatea 
poliţist. , . tuţie ca cea in care noaptea şlln special in 

- După absolvirea Şcolii de poliţie 'fi reparti- lucrez şi unde ordinea, zonele mai .fierbinţi" ale 
zarea la Arad, am inţefes că aţi trecut prin mal cinstea şi dreptatea tre- Aradului. 
multe sectoare de activitate inainte de a ajunge· b.uie să fie in. per ma- - O iniţiativă exce-
adjunct la judeţ . nenţă pe primul plan. lentă! In altă ondine de 

-Intr-adevăr, am lucrat pe mai muHe linfi,llecare ~ fapt, nu le cer cola- idei, cum. stăm noi, 
lamifiarizăndu-rnă cu secretele profesiunii de poliţist, boratorilor sau subor- adică Aradul, aşa, in 
lucru, consider eu, absolut necesar pentru oriq!lre donaţilor mai mult decât . ge'!eral, in privinta 
poliţist. · ' · fac eu: adică să-şi Iacă infracţionalitiiţii? Mă 

'-De cănd •untaţi adjunct la judeţ? treaba cât mai bine şi să nu păteze onoarea de gAndesc la o i:omparaţle'cu media pe ţară. 
-Din 1993, poliţist. o onoare recăştigată cu greu după Revoluţie. , Slatistic, in general bine, dar eu cred şi .sunt 
-Domnule Hăhăianu, sunte~ arădean? - Domnule colonel, mulţi c~tăţeni acuză, convins că se poate face - şi trebuie să se facă -
- Pon ... adopţie, eu fiind născut, de fapt, la odată cu Revoluţia; apariţia şi mai ales creşterea mun mai mun pe linia combaterii şi reducerii gravită~i 

Gherla, în judetul Cluj, dar cum ziceam de 25 de ani unui.anume sentiment de insecuritate. Mai exact şi numărului de infracţiuni in judeţul nostru. Asta e 
mănânc pâine 'de arădean aşa că ~. şi cred ca ilpus, am ajuns să păţim şi noi ceea ce vedeam datoria noastră şi asta pretind eu tuturor IOO'ătorilor 
mă pot numi. arădean. in filmele americane: să nu poţi ieşi seara pe din cadrul Inspectoratului Judetean de poliţie. 

-Cu toată convingerea! Răminind incă niJel stradă sau să ocoleşti anumite cartiere inde(lse- -Cu voia dv., vă propun 'să vedem cu.m silim · 
la a~est capitol. biografic poate flaar strica să bi noaptea. . "· '--;:: statistic. 
reamintiţi cititorilor noştri şi alte date despre - Aşa este, după Revoluţie, odată cu -De acord şi aş in99pe cu ceea ce .arde" şi 

. viaţa celui mai tânăr comandant de Poliţie din desq,iderea nelimitată a graniţE!Ior ca şi datorită unei doare mai tare, respecti•' cu infracţiunile economico-
ţară. . . ' . proaste inţelegeri şi aplicări a legilor, atentatele ta financiare unde ne situăm pe locul 5 pe ţară, cu. 
· - Nu ştiu dacă sunt cel mal tănăr comandant de siguranţa şi liniştea publică au crescut. De aici senti- infracţiunile de furt unde de asemenea ocupăm un 
Poliţie din ţară, dar oricum, vorba cuiva, tinereţea nu mentul de_ care vorbaa~ şi care este indreptăţit doar neonorabil loc 7. Mai bine ne situăm la infractiunile 
~ne de vârsta biologică. ln fine, ce v-aş mai putea in parte: m Arad, asemenea cartiere rău famate de tâlhăne -locul 32 pe ţară, la tentativele de oinor-

..... 
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H.OPUAN 

PUBLICA! 
locul 34, cele de omor, locul 39. 

- Intr-o discuţie anterioară, purtiitorul de 
cuvânt al Inspectoratului Judeţean de poliţie, 
d-na căpitan FLOARE DAN, făcea câteva obser
vaţii deosebit de pertinenta privitoare la necesi
tatea ca 'fi oamenii să invaţa să se ferească, să 
nu \'8(lă pradă unor lnfracţiunl, să nu provoace 
prin expunerea prea vizibilă a podoabelor din aur. 

- Perfect adevărat, şi obse!va~a este valabilă 
pentru unele femei care se .Tncarcă" cu prea muHe 
podoabe care tentează. Mai apoi, sunt uni cetă\l"Ji 
care, pe fondul consumului exagerat de băuturi 
alcoolice, sunt tălhăriţi fără să-şi dea seama, şi recla
maţia lor uHerioară neputându-ne da - datorită stării 
avansate de .veselie" in care erau când s-a produş 
infracţiunea - nici un indiciu cu privire la infractor sau 
infractori. Dar să-mi continui ideea: foarte multe 
'inlracţiuni - indeosebi cele de furturi de şi din maşini 
-se situează pe raza municipiului Arad, care este 
mai vulnerabil din aceSt punct de vedere datorită, pe 
de o parte, parcului auto aflat într-o permanentă 
creştere. iar pe de alta, lipsei locurilor de garare sau 
de parcare care să prezinte garanţii de securitate. 
De ase/nenea, să nu uităm şi poziţia geografică a 
judeţului nostru - o poartă de intrare dinspre Vest -
destule furturi de autoturisme datorându-se celor 
care ne tranzitează judeţul, nu puţini dintre aceştia 
incadrându-se in tot felul de filiere internaţionale de 
'furturi. de maşini.. · . 

- Domnule colonel, oprim aici dl,scuţia noas
trA, mulţuminduavă pentru interesantele lucruri 
comunicate, nu inainte insă de a vă felicita pen

. bu Promovare fi de a vi ura împlinirea tuturor 
dorinţelor '1 gânduri loc pe care le-aţi mărturisit J .. 
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rmare a i 
Judeţean Arad pe lângă Ministerul 
Transporturilor, acesta a aprobat suplimentarea 
sumei alocată din Fondul Special al Drumurilor 
pentru Judetul Arad cu 3 miliarde de lei. Initial 
Aradului ii fusese alocată, din acest fond, suma 
de 9 miliarde de lei. , · 

Această suplimentare de fonduri, aflăm de la 
Cristian Sallai, purtător de cuvânt al C.J. Arad, 
va fi folosită in scopul realizării unei legături din
tre DN 7 de pe podul peste râul Mures cu DJ 
682 spre Timişoara şi DJ 575 spre Deva: Tot din 
această sumă se va realiza si devierea traficului 
greu din centrul localităţii Pancota pe DJ 709. In 
acelaşi timp se va realiza"'li un drum lateral pen
tru accesul in Zona Liberă Curtici-Arad, 

D.L 

IERI, CI.M ARAD Sl·A . 
' -RECJ'IFICAT BUGETUL 

In cadrul sedintei Consiliului 
Local Municipal Arad, de ieri, a 
fost luat in discuţie un proiect de 
hotărâre ce vizează rectificarea 
bugetului CLM pe aces an. 

Bugetul rectifica! ieri, aduce 
printre altele 300 de milioane de 
lei plus la repara~i pentru şcoli. E 
Tnsă, doar aproximativ 50% din 
necesar. De asemenea, s-au 
repartizat 1 ,5 miliarde lei pentru 

. reparaţii la Centrele de vârstnici 
din Micălaca si Vlaicu. 

3,4 miliarde de lei este suma 
alocată pentru subventii la Arterm. 
Astfel se acoperă necesarul de 
subven~i pentru luna octombrie. Şi 
Compania de Transport Pubic a 
primit sumplimentări pentru 

subven~i in sumă de 700 milioane 
de lei. Astfel, CTP Arad a scăpat 
practic de problemele legate de 
subven~i până la sfârşitul acestui 
an. 

Pentru asigurarea acestor fon
duri a fost însă .necesară o dimi
nuare a fondurilor destinate initial 
altor capitole din buget Astfel, 'ca 
unnare a neangajării in acest an a 
personalului la nivelul planificat 
s-au redus .cheltuielile de personal 
cu un miliard de lei. Pentru că la 
Centrul HIV s-au primit multe 
obieCte de inventar din donatii a 
fost posibilă reducerea sumelor 
alocate cu 200 milioane lei. vor 
scădea cu 1 ,3 miliarde de lei şi 
sumele alocate pentru jJuminatul 

stradal al Aradului. 
Tot in cadrul şedinţei CLM de 

ieri s-a aprobat proiectul de 
hotărilre prin cane d-1 Ioan Văran 
a fost numit director interimar la 
Teatrul de Stat Arad. 

Consilierii municipali au adop
tat de asemenea o hotărâre prin 
care i s-a acordat lui Iosif Conta, 
titlul de cetătean de onoare al 
Aradului. ' 

Mai men~onăm că Ioan Popa. 
- care a condus ieri şedinţa CLM 
merită cu plisosintă nota 1 O pen
tru operativitate si mai ales pentru ~ 
modul in care a retezat elanul ver
bal al unor consilieri, cărora, de 
regulă, le place să se audă 
vorbind .. , 

Dfi"A LfiSC 

A 

PRM Sl·A INFIINTAT 
ORGANIZATII IA OWI 

- Banca Natională a României reaminteste că, in inter
valul 1 octombrie-15 decembrie a.c., se desfăsoaril acti
unea de retragere djn circul~e a bancnotelor de 500 lel 

.. Recent, la Olari, a fost Infiinţată organizaţia PRM. 
Delegaţii din partea conducerii, Mariana Mihalca şi 
Eugen Butar au "recoltat" cele 38 de adeziuni, după 
care a fost ale~ pre,edintele organizaţiei, în persoana 
lui Petru Moţ. 
· Următoarea organizaţie va fi Infiinţată la Chi,lneu· .. 

- emlsiunea 1992. · 
Prima etapă se va incheia la 30 noiembrie. Plnă 

Cri'l, pre'lediritele Lucian Stana 'li prim-vicepre'ledin
tele Petre Sabău având deja o 11 rundă

11 .de discuţii cu . 

· atunci, bancnotele vor fi primite, in mod obisnuit, de 
către toate casieriile agen~lor economici, precUm şi de 
casieriile celortalte instituţii. Acestea alJ obligaţia să 
primească bancnotele de 500 lei - emisiunea 1992, să 
nu le repună in circulatie si să le depună la unitătile ban
care la care au cont deschis, o dată "" depunerile de· 
numerar. Etapa a doua se va desfăsura in intervalul de 
1-15 decembrie, inclusiv. Bancnotele aflate In perioada 
de retragere vor fi primite de la populaţie, agenţi eco
llomici şi celelalte instltu~i. in plăţi şi pentru preschim
bare, numai de către casieriile unită~lor bancare. După 
data de 15 decemblie, puterea circulatorie a acestor 
bancnote va inceta. Barcnotele de 500 lei nu vor mai fi 
primite de unită~le bancare pentru preschimbare. ·: 

viitorii l)'lem~ri 'i simpatizanţi'. , . ,, T. S. 

~~~~~~ 

Agenţii economici pot solicita preschimbarea in mo' 
nedă metalică de 500 lei a sumelor dolile, atit la băncile 
Oomerciale din judeţ, cit şi la sedUie sucursalelor BNR. 

1 , care cursa regu-
lată Istanbul-Cairo, si care a· fost deturnat, 
aseară, s-a aflat pentrU scurt timp in spatiul ae
rian al României, fiind in permanentă sub Obser
va~a organelor de monitorizare a 'traficului ae
rian, a declarat pentru MEDIAFAX Dan Andrei, 
director in cadrul Autoritătii Aeronautice Civile 
Române. "Aeronava 8-737 500 a fost transfe-

-~- -- - - - - - - - --- -------

aerian, Iar in spatiul aerian al Romaniei a intrat 
ca avion detumar, a precizat Dan Andrei. El a 
adăugat ~ avionul a prim~ imediat culoar de 
zbor spre destinatja Hamburg. Avidhul a ieşit din 
spatiul aerian al României la ora 20.08. Avionul 
Egypt Air, avind la bord 48 de pasageri şi şase 
membri ai OChipajului, a fost deturnat aseară, la 

MIERCURI.,.·0118ft8MBRIE· 1999 ANTENA1 
7,00 Observator 
8,00 Dimineaţa--

·PRIMATV 
7,00 Karaoke show- ref,_ 
8,00 Dimineaţa cu Prima • 
magazin matinal * meteo, 
muzică, revista presei, 
bucătăria zilei 

TV ROMÂNIA. 1 
7,00 Matinal n~onal . 
9,00 TVR lasi 
10.00 A-Facerea- 1111. 
11,00 TVR Cluj-Napoca 
12,00 7 arte- ref. 
13,00 TVR Timi9!J818,_. 
14,00Jumai 
14,15 CiberFan 
Romania pe Internet 
14,30 Evrika! 
15,00 .Muzica da capc 
al finei - dicţionar de 
muzică 
16,00 Eccturism 
16,30 Medicina pentru 

"'~ !7 ,00 Hora satului..: ' 
·17,30 Impas in doi 
' 18,00 Corect! 

18,05 Jumătatea lai 
19,00 Avanpremieră 
Ştiri 
19,05 Amintiri din ae
colul20 
19,10 SUMe! lleacll~
s. 
20,00 ,lta'nal • Melllo • 
Sport 
21,00 o.,ertul de foc. 
aventuri, Italia, 1997, cu 
Anthony Delon -Il 
22,30 In flagrant , 
23,15 Jurnalul. de 
ncapte ,_ .. 
23,30 C8fll Corso 
0,30 Rugby 

TVRZ 
7,00 TVM • Telemalinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Magazin pentru copil 
10,15 Limbi striîne: 
Franceză 
10,40 O familie cludatil • 
rei. 
11,10 Desene animale 
12,00 Ultimul tren 
13,00 Un cant<lc, o 
glumă ... 
13,10 Mistere şi mk1uni 
14,00 Emisiune in limba 
maghiară 
15,00 Desene animate 
15,50 Un, cantec, o 
glumă ... 
16,00 Obsesia - •. 
16,45 Sania Barbanl- s,' 
17,30 Traditii 
16,00 So!d8tut nâC:unos
cut- ep. 2 
18,50 Ştiri bancare · · 
19,05 Tinere talente 
19,35 Dieptulla edevir 
20,05 Banchetul - dramă, 

~~loin~-
Dragomiroiu . 
21,45 Elementele -cioc. 
22,35 Recital Marina 
F1oroa şi Milcoa B ericiu 
23,00 Farmece ·- rei., 
ultlmJI episod 
23,50 Dio In concelt la 
Bucureşti 0,35 TVM • 
Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Pro 
TV eal tău! 
10,00 TAnir fi neUnJtUI • 
rei. 
10,50 Dcctorln Afaslca- s. 
11,45 Melroso Place- rei. 
12,30 Royal Canadian Alr 
Farce- s. 

. 12,55 Ştirile Pro TV. , , 
13,05 Babylon 5" s. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul ti"""''fl- s 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15Ariplle pasiuni~ s. 
16,00 Tinăr şi nellnlftl! -
ep.858 
17,00 Ştirile PRO TV 
17,15 Ştirile PROTV Arad 
17,30 Rosallnda-ep.38, 

39 . 
• Extragerea cărţl!.'poştale 
.Te uiti si căştigr 
'19,30 'ştirile PRO TV 
20,00 Ştirile PRO TV Arad 
20,30 Walker, politist 
texan- ep. 17 
21.20 Chestiunea-
edi\le speciali 
21,30 Fotbal: Liga 
Csmpionllor. Ga-saray 
Istanbul .. Châlsea, in 
direct 
22,30 Ştirile PRG TV - lrl 
pauza meciului 
23,30 Chestiunea zilei 
O, 15 Fotbal: rezumatui.UgU 
Campionilor 

RADIO PRO FM (92, 1·MHz) 
0,00 - 5,00 MUZICĂ; 5,00 - 6,00 ljuletin de 
ttiri la fiecare sfert de ori; 8,00 - 7,00 
RONDUL DE DIMINEAŢĂ·- INFO PRO cu 
Dan Apostol fi Laura CiiAceanu; 7,00 • 
10,00 PRO FM PÂNĂ LA 10 Cu Flavlus 
E!"ican; 10,00 • 13,00 MIHAI CU NOI cu 
Mihai Oobrovolschi; 13,00 • 14,00 .,1:J..1.t 
CU ANDREI" cu Andrei Gheorghe; 14,00-
17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ cu Cătălin 
Ult>Ufcil; 17,00- 19,oo·STAR STATION 
MIX cu Mihai Gurel: 19,00 - 21,00 
ASCULTĂ-ŢI MUZICA cu catin Gheorghe 
21,00- 22,00 PRO FM EXPLORER cu Nlld 
Stanctu; 22,00 • 24,00 RONDUL DE 
NOAPTe cu RAzvan Exarhu 

1 ., 

TVACASĂ. 
6,00 Maria - s. 
6,50 Acasă la bunica -
reţete de bucătărie - rei. 
7,00 Renzo fi Adriana -
rei. 
7,50 Preclosa -ref. 
8,40 Căsuţa poveştilor- rei. 
9,15lngor sălbatic- ref.· 
10,10 Lanţulile iubirii- ref. 
11,00.Dragostetl putere
ref. 
11,40 stnge din oAngele 
meu- rei. 
12,25 Podul Cuaandra -
rei. 
14,30 Nimic pen10nat ;~-
15,15 ll"oaţa noastră- s. 
16,05 Preciosa- s. 
17,00 Desene animate 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragost& fi putere
s. 
11i.20 Acasă la -bunica -
reţete rullnare 
18,30 Renzo şi Adriana- s' 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 LanJUrile Iubirii- s. 
20 20 Somn usori · · 
20:30 Inger sălbatic- s .. 
21 ,30 stnge din sAngele 
meu ~s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 De vorbă cu Dom
nozou Il - comedie, SUA, 
1980, cu George Bums 

10,00 Ştiri . 
10,10 Colivia de aur- s. 
11,00 lnsptrapa Carollnel 
-s. 
12,00 llaywalch Nlghts... 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 ~Incepe azl
s. 
14,00e-.lda-s. 
15,00 Luz,Matta- ep, 119, 
120 
17,00Ştiri . . .. 
17,25 Elen,a, viaţa mea:. 
ep. 108,109 
19,00 Observ-
20,00 Omul nopţii - acţi
une, SUA, 1995, cu 
Lorenzo Lamas 
22,00 Obsetvator 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Print! in capcani -
actiune, SUA, 1996 

TEI.E7.ABC 
7,00 Ştiri 
7,10 Bunii dtt~~lneaţe,. 
RomAnia! 
9,00 Lou Grant- rei. 
10,00 Ştiri 
10,30 Dlatnl suta de ziare 
--rei. . 
11 , 15 Cutia Pandolel • rei 
12,00 Dincolo de stadion -
rei. . t .... ~ 

13,30 Documentar- rol. 
14,00 Medici la-. ... 
ep.86 
15,00 Ştiri 

12,00 Nadlne Show -
Despre problemele de 
cuplu OJ Nadine- rei. 
13,00 Politice de mAine -
ref. 
15,00 VIaţa In direct, cu 
Răzvan TucaUuC 
16,00 Celebt1 ,, bogall- •. 
17,00 Nadlne Show 
18,00 Focus * Sport * 
Meteo .•· ' 
18,55 Oip Ari 
19,00 Romanle, RomA
nie ... 
19,15 Karaoke show 
20,00 Comisarul Rex- s., 
21,00 Cl5 Profeslonlftll -
s. 
22,00 RomAnle, R<!fllA· 
nie ... 

15,15 Post Meridian 
16,3~ O singuri vJatli -
ep.231 
17,30 Documentar 
18,00 Ştiri 
18,10 Lou Gnurt-ep. 81 
19,00 SocJia de poii!M ' 
ep. 78 . 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar __ 
21 ,00 Dintre sute de ziare 
22,00 Reporter Tele 7 
22,30 Antistalic- rei. 
23,00 Dentck- rai. 
o.ooştin 

RADIOSEBIŞ 
8,00 De ... amentul de trezi~ 
8,00 CAnti-mlliutare- muzicl popWarl ' 
9,00 Alo, tu alegi! 
10,00 Cafdua de zece 
12,00 La po'!lle dorului- muzlc:l populari 
13,00 Clubul Femlne: ' · 
15,00 Aatizi te airbitortm • muzlcl popu
lari şi -~i 
16,0DDupipatru ,·:.· 
18,00 Telefonul cu butoane 
19,00 Lo mu~lonll- deăiC8ţll muzicale 
20,00 Nostalgic Top ·~ 
22,00 Top Dleco Rl.. ·-:, 
o,oo 92,11naomnH ··Y-
2,00Noclumim- · 

un 1 

inarmat cu un cuţit Potrivit.AFP, piratul aerului 
dorea să ajungă initial la Londra, apoi a cerut ca 
avionul să aterizăze la Hamburg. Conform 
canalului turc NTV , piratul aerului le-a spus 

• pasagerilor de mai multe ori că nu este nici 
teroris~ nid de oligine arabă. Până la inchiderea 
edi~ei, motivele deturnării nu au fost cunoscute. 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri TVA 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea progra
mului 
9,00 lntkrsat Muslc 8,30 Divertisment .;'rei. 

;Jgo~Ş~~ţun 
9,30 Cascada mortali - · 
film 

10,10 Colivia de aur- s. 
11,00 Inspiraţia Caro
line!- s. 
12,00 Baywatch Nlghls 
- ş. . 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Vlltoryllncepe 
azi- s. 
14,00 Esmeratda- s. 

· 15,00 Luz Mal'ia - s. 
17,00 Stiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Emisiu~;~ea in 
limba bulgară 
18,20 Anunţuri ~-· 
18,30 Ştiri TV A 
19,00 ObservatOr 
20,00CiubT 
21,20 Anunţuri '. · 
21,30 Ştiri • ref. · 
22,00 Observator · '' 
fn continuare programUl , 
este identic cu cel al 
Antenel1. 

11110 
10,00 Clubul nave•· 
telor pllrăslte - come
die, SUA, 1996 
11,45 Guvernanta !" 

dramll, SUA, 1998 
13,45 co,mar inainte 
da Crăciun - animaţie,~ 
SUA, 1993 .. 
15,00 Numllritoarea. 
ln~ersi- thriller, SUA, 
1997 
16,45 Scrtsort de la un·· 
ucigaş - thrlller, SUA, 

TVATOMJC 
7,00 Selector 
10,25 Reactor- rei. 
10,30 Clnematomlc-
1111. 
11 ,o o Atomrx cu 
Andreea - re't. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor • ştirile 
zilei 
16,00 R-- rei. 

11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Dulce ispită 
12,15 Obiectiv econori11c 
12,30 Bay Cove - film 
14,00 Aredul prin gaura 
cheii -
15,30 Emisiune In lb. ger-
mană • 
16,00 Moarte falsă· film 
17,30 Desene animate · 
18,00 Deşertul vorbeşte' 
18,30 Comorile ILMTlii 
18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulce ispita 
20,05 Mistere, fan'nece şi 
miracole 
;~o Forţele speciale '!11 
21,30 Provocarea naturii 
.22,00 Micul geniu -film 
23,30 Ştirile lnleniat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

1997, cu. Patrlck 
Swayze 
18,30 Speed: Cursi 
Infernali - acţiune, 
SUA, .1994, cu keanu 
Reeves 
20,30 In vizorul maftel. 
- thrlller, SUA, 1996 
22,00 Lexx - s. 
22,45 Regele popi· 
celor • comedie, SUA, 
1996 
0,45 Mesagerul otelar 
- acpune, SUA, 1997 

~ 7,00 Selector ' muzică 
non-stop pe toate gus-
1\!rile · 
19,00 Atomb< cu Ins · 
21 ,55 Reactor - ştirile 
zilei . · 
22,00 Atomic Caf6 . 
22,30 Cybemet 
23,00 Metropolls cu 
[\!nu 
o,oo Insomnia · '· ,., 
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Miercuri, 20 octombrie 1999 

Tabl.e\'lra...,..il.ei 

DINCOLO DE 
PREJUDECĂTI ' . 

In acest week-end am participa~ la Gyula, la o 
consfătuire cu ziarişti români si maghiari din 
Ungaria, consfătuire care-şi 'propusese să 
adâncească relaţiile dintre oamenii de presă din 
cele două ţări. Seara, după epuizarea convorbi
rilor oficiale, la cina festivă care s-a organizat la 
sediul Autoguvemărilor româneşti d!n Ungaria, 
am purtat cu colegii maghiari prezenp acolo câte
va discuţii extrem de interesante. Olscupi libere 
'' directe, centrate exclusiv pe subiectele 
"fierbinţi" care se manifestă in prezent in cele 
două ţări. • 

Evident, primul subiect abordat a fost cel 
privitor la tentativa de instalare a monumentului 
,.Ungaria Milenară" in parcul Prieteniei de la 
Arad. După câteva discuţii privind Istoricul ,1 
semnificaţia monumentului, colegii maghiari au 
fost de acord că acesta semnifică .,Ungarlo 
Milenară" şi că una dintre cele mal valabile soluţii 
ar fi Instalarea lui in Ungaria. Tot in legătură cu 
acest subiect, zlarlştU maghiari au evidenţiat 
gafele diplom~tlce făcute indeosebi de partea 
română li'i n-au reuşit să priceapă cum poate un 
guvern - oricare ar fl acesta - să la hotărâri peste 
capul cetăţenilor. Din nefericire, n·am avut argu
mente ca să-I contrazicem la acest capitol ... 

O a doua problemă luată in discuţie. a ţinut de 
lnvesti~ile străine care se fac in cele două ţări. 
Spre surprinderea noastră, colegii maghiari !fi-au 
exprimat indignarea faţă de faptul că Industria 
agroallmentară din Ungaria a incăput pe mana 
străinilor, care condipbnează in func~e de propri
Ile Interese preţurile materiilor prime fi ale pro
duselor finite. Evldon~ acest lucru se petrece In 
dauna producătorilor agricoli maghiari ... Trebuie 
să recunosc faptul că, ""'1 ne-am gândH o clipă 
la goana noastră după Investiţii străine, situaţia 
expusă de colegii nottri m-a pus pe gânduri. 

In final, am discutat despre rela~lle care tril
bule să caracterizeze cele două ţări vecine. Ei 
bine, toţi am fost de acord cu faptul că, pănă 
acum, rela~lle dintre România '1 Ungaria au fost 
politizate excesiv. Fie că apropierea dintre cele 
două ţări a fost forţată de către guvernanţii trecu~ 
fi prezenţi in dorinţa acestora de a face pe placul 
organismelor europene 'i Nord Atlantice, fie că 
relaţiile s-au răcit in urma presiunii forţelor 
naponallste din Ungaria şi România. 

· ·cel mal bine ar fi ca rela~llo dintre cele două 
ţări să fie lăsate să parcurgă un traseu firesc, sin
gura garan~e a trăinfciel acestora. 

Una peste alta, discuţiile purtate la Gyula au 
. depă,it prejudecăţile şi s-au dovedit căt se poate 
de reu'lte. Sau, tocmai de aceea? 

DO~O SlrtACI 
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"VERDET" N·A AVJJT ÎNCREDERE ÎN 
PROPRIII SAI OAMENI" 

··- O-le pre,edlnte, se va 
forma sau nu se va forma polul 
social-democrat. despre care se 

. tot vorbeşte? 
- In primul rând, vă rog să 

remarcaţi că există o opţiune cel 
puţin declarativă a mai tuturor par-

. tidelor social-democrate si socia
liste care se proriunţă pentru uni
tatea stângii. Anul trecut, la un 
seminar organizat de 
lnternaţionala Socialistă la 
,Bucureşti, la care au participat 
PDSR, PSDR, PD, ApR şi PS s-a 
pus problema formării unui pol 
social-democrat şi socialist.Toate 
partidele au fost de acord. Mi-am 
permis atunci să arăt că nu dife
renţele doctrinare, programatica, 
ne separă, ci faptul că două partide 
social-democrate sunt la 
guvernare, două in opozi~a paria
mentară şi unul in opoziţia extra
parlamentară. După părerea mea, 
'in aceste condiţii rezultanta de 
alianţă politică viitoare va fi dată da 
poziţia faţă de guvernare. 

- PSDR-ul este la guvernare 
'' totu'i inreglstraţi o apropiere 
faţă de el. . 

- Intr-adevăr, ne pronuntăm 
pentru o apropiere fată de acest 
partid care, ca si noi, are o traditie 
antebelică şi s-a inscris ca şi noi in 
.stânga reformatoare, delimitân
du-se de stânga revolutionară, ca 
să zicem aşa. Avem rela~i bune şi 
cu ApR-ul: De aceea, nu exclud un 
act politic in sensul unor apropieri 
insă la ora aceasta nu as risca să 
mă pronunţ cu exactitate 'pentru că 
orice proiect de această natură nu 

poate fi realizat decât In urma unor 
negocieri. 

- Şi nu aţi demarat negocie
rile? 

- Deocamdată negocierile cu 
PSDR-ul au fost suspendate. Sper 
să le reluăm. Cu ApR-ul abia de 
acum vom iniţia negocieri, pentru 
că ele nu au existat până acum. 
Am avut doar discUţii, care au scos 

. in evidenţă compatibilitatea noas
tră dar doar atât. 

- T otuşl, se apropie alegerile 
locale. Partidul Socialist fiind 
extraparlamantar, nu se vor 
inregistra in teritoriu migrări 
spre alte partide? 

- A existat o asemenea ten
dinţă, insă după aceea Partidul 
Socialist a inregistrat o. dominantă 
de parcurs pozitivă. in noiembrie 
1996 aveam 23000 de m,embri, iar 
acum avem peste 60000. Este o · 
creştere semnificativă. 
Radicalizarea electoratului 'produce 
o deplasare spre partidul nostru. 
Un avantaj pentru noi este faptul 
că vin oameni care nu doresc doar 
rezultate imediate, ci au răbdare 
să-şi constru.iască oporlunităţile in 
prespectivă. Pe de altă parte, chiar 
dacă vom participa singuri la 
alegerile locale, avem sanse destur 
de mari. După alegeri'te locale se 
vor face aranjamentele pentru cele 
generale, rezultatele la locale fiind 
mai edificatoare decăt aceste son
daje in care unele partide inre-
gistrează salturi mortale. · 

- Excludeţi orice colaborare 
cu PSM-ul? 

:- Nu este vorba de a exclude 

această variantă. Socialiştii ar tre
bui să fie intr-un singur partid, insă 
niciodată nu vom accepta viziunea 
unora din conducerea PSM-ului 
care ar dori ca printr-o fuziune să 
se refacă PSM-ul de dinainte de 
1994. Din această cauză au şi 
eşuat negocierile de unificare. 
· - S-a spus că aţi fi. fost de 
acord Inclusiv cu pretenţia lui 
Verdeţ de a primi garanţii că va 
fi ales pre!fedinte al noului par
tid. Cum puteaţi sA oferlţl 

asemenea garanţii? · 
. - OI. Verdeţ a cerut ca organi

zaţiile noastre judeţene să 
hotărască la Conferinţele Judeţene 
că il vor alege. Or, nu se putea ca 
delega~i să vină cu mutarea in plic, 
cum se spune. Am fost de acord· 
să dăm PSM-ului un avans de 15 
locuri in Consiliul National, număr 
suficient de mare pentru a.tt alege 
pe dl. Verdet. Dacă domnia-sa nu ' 
a fost de a~ord cu aceaştă vari
antă, este evident că n.u a avut 

· incredere in propriii săi oameni şi 
ar fi vruţ să-I votăm noi . 

. -;,;:_. SIMIOH TODOCfl 
Foto: ~EFAH MfiTYAŞ 

·. 

PROPRIU AlEA 
PRIVATA 

ESTE 
GARANTATA 

DElEGL 
INDIFERENT DE 

TITUlAR 
'J>UR continuă Iniţiativa 

strângerll de semnături 
pentru modificarea Art. 41 
din Constituţie, articol care 
se referă la proprietatea 
privată. 

Astfel, tn locul actualei 
prevederi, ,..Proprietatea 

privată - oerotită la 
mod egal de lege, 
ladlf.,...,at 'de tltalar", 
PUR propune "Preprl.,. 
tatea. priva tii este 
garautatii de Jege, 
ladif., ...... t .... titular". 

In Arad, stringerea de 
semnături se face la sediul 
partidului, str. Virful cu 
Dor nr. 15 'li la Casa de 
CuHură a Sindicatelor, tele
fon 235.666. 

DO~O SIHACI 

,,FAPTELE VORBEŞTE'~ 
. . ~ ' 

.. (Urmare din pagina 1) . , 
t:orupţia a fost o altă vorbă mare rostită pe 

toate undele, m·ai ales de actuala putere. Mai exact 
era vorba de combaterea corupţiei. Anunţată cu 
surle 'li trâmbiţa de către E. Constantinescu, comba
terea corupţiei a sfâ,.it lamentabil. După doar un an 
de Cotroceni, preşedintele ţării recuno'ltea la 
Timişoara că .şi-a făcut Iluzii când a crezut că 
corupţia poate fi eradicată in România. Dacă 
preşedintele nu a mai crezut in combaterea corupţiei, 
ce să mal zică cetăţeanul de rând. Intr-un fel, 
preşedintele Constantinescu a avut dreptate. 
Tentaculele co<upţiei, susţinută de tot felul de 
grupări mafiote cu increnglituri până la nivelele 
superioare ale clasei politice conducătoare, au proli
ferat şi ceea ce trebuia să fie o cruciadă anticorupţie 
a devenit o mardeală de cartier intre câţiva (puţini) 
procurori şi poliţi,tl 'li diverşi capi ai lumii interlope. 
Marii rechini se sustrag avocăţeşte de la răspundere, 
fiind susţinuţi de ,.pretini" suspu'li din clasa politică. 
Un lucru este cert: diverse interese şi finanţele puse 
in joc sunt mai puternice d'ecât declaraţiile belicoase 
ale actualei guvernări, iar corupţia răşeşte hotărât 
pe meleag'!rlle patriei spre noi culmi de prosperitate. 

premlilrii ţării ne tot amăgesc că acuş-acuş vom avea 
fericirea de a vedea luminiţa de la capătul tunelului. 
Ori tunelul e mult mai lung decât ni s-a spus, ori noi 
ne mi,căm cu incetineala melcului. 

Cred că cel mai prost stăm cu eeoaoaala dl! 
plafă. O sintagmă aruncată in mijlocul ţării de călre 
experţi străini care incearcă să aplice nişte reguli 
teoretice la o situaţie necunoscută. La această 
nepotrivire se adaugă lncompetenţa managerială 
românească, lipsa de capital, mentalităţi invechite 
generate de principii etatista şi dirljiste, cât 'i rezis
tenţa populaţiei la schimbări. De'll alei s-ar putea 
adăuga că cetăţenii au suportat rezonabil expefo
mentele la care au fost supu'i de căutătorii de mo
dele 'li soluţii in apele tl.llburi ale tranziţiei. Economia 
de piaţă, pentru a funcţiona, are nevoie de o bază pe 
care să se sprijine. Această bază nu a fost construită 
in România. Economia de piaţă s-a transformat in 
brambureală şi nimeni nu mai reuşeşte să pună 
ordine in acest haos. 

Ieri, UFD Arad a organizat o 
conferinţă de presă. Motivul?' 
"Luna dreptei ·· român esti". 
Această manifestare natio~ală 
inseamnă declansarea concomi
tentă a acţiunilor u'FD pe tot terito-' 
riul ţării. In fapt, partidul d,lui 
Vosganian propune un nou mesaj 
pQiitic (,.România fiecărui 
român") şi o nouă platformă elec
torală (,.A dolJa modernizare a. 

intentiilor bune ... 

DrO!ptatO!a există probabil prin dicţionare, In 
cărţile de morală sau in tratatele juridice. Pentru că 
pe piaţa românească nu se gă&e'lte "p,...duNul ... 
Exemplele sunt atât de multe, ele ·au fost intens 
mediatizata, stie toată lumea, dar nimic nu se face 
pentru ca soc':ietatea să ajungă măcar prin preajma 

Cele câteva cuvinte, cu semnificaţiile lor, pe care 
le-am amintit pe scurt au fost pronunţate pe diversot 
tonuri 'i cu multă emfază propagandistică de către 
toate partidele care au guvernat ţara. Rând pe rând, 
discursurile politicienilor s-au diluat, pe 01ăsură ce 
realitatea a contrazis promisiunile. Pentru politicienii 
români de la vârf 'li chiar pentru alţii de la nivele infe
rioare, drumul de la vorbă la faptă este imposibil de 
parcurs. Se iau decizii majore, se trasează programe, 
se fac planuri măreţe, dar totul rămâne pe hârtie. 
Avem o imaginaţie debordantă in a incropi scenarii 
fanteziste, jlau chiar reale, dar pe toateîe ingropăm 
sub mormane de vorbe meşte,ugite. 

României"). · 
Gelu Roman, liderul UFO Arad, 

ne-a declarat că diferenţa dintre 
. oferta social-democrată a lui Ion 

lliescu si cea lansată astăzi de 
UFD constă fn faptul că ,.dreapta 
românească a'ază Româhia la 
îndemâna oricărui proprietar
român." Altfel spus, tara inseamnă 
suma proprietăţilor şi n.u suma 

Referitor la' tema .a.doua mo
dernizare a României", am aflat că · 
aCeasta presupune promovarea a 
trei principii: garantarea sigu
ranţei cetăţenilor, dezvoltarea 
economiei de piaţă 'i moder
nizarea instituţiilor de stat in 
vederea integrării euro-atlantice. 

Regizorul si actorul Dan Antoci 
(actualul dire~tor al Teatrului de 

·Marionete) ne-a declarat că ,.din 
dreapta, cultura se vede mult 
mai bine 'i mult mal naţională, 
iar rocada care s-a făcut la 
Teatrul de Stat Arad, intre Ovidiu 
Cornea 'i Ioan Văran este in 
favoarea celui mai bun Intari
maţ~ .... 

.. ., . , . DORCJ SIHAC:I 

·-,,.,.,,...,,.:;:ş 

dreptăţii. , 
De la ,,Miz.,rabllll" lui V. Hugo până la miz&.; 

·rabilii din ţara românească, in timp şi spaţiu, e o 
infimă distanţă. Jean Valjea11 a fost condamnat la 
ocnă pentru că a furat o pâine, i_ar pe plaiurile miori- · 
ti ce, pentru _aceia'li delict se dau ani de inchisoare. 
Asta in timp ce marii infractori locuiesc in palate 'li 
plătesc avocaţi pentru a le apăra ,.onoarea" de hoţ la 
drumul mare. 

Din '90 până in·prezent, tralll!ifla şi-a tocit pin· 
gelele prin România, fără nici un rost. Nu sunt naiv 
să mai cred, cum am crezut inainte '' eu 'i poate toţi 
românii (mai Pllţin S. Brucan), că trecerea de la dic
tatură la o societate democratică s-ar face cât al bate 
din palme. Dar progresele pe care societatea 
românească le inreglstrează in procesul de tranzir,e 
cu greu se văd 'li asta doar dacă foloseşti un te e
scop astronomic. Orbecălm prin tunel de zece ani şi 

.Intr-o presupusă societate mondială• noi, romAnii, 
ar trebui să fa~em planuri şi pe urmă să le dăm ger· 
manilor, chinezllor sau japonezllor să le pună In 
practică. Numai că, până atunci, va trebui si tacem 

. singuri şi teoria, şi practica. 
, Mă intreb ce alte vorbe mari vor mal apărea pe 
piaţă după ce rP.fel'lllă, triiiiZifle etc. se demone
tizează. Şi aflu răspunsul fără prea mari eforturi: 
PDSR propune reconstrucţie in loc de reformă, 
l!eODOmie 1110elală dl! plafă in loc de economie de 
piaţă ş. a. m. d. Să nu ne amăgim că, schlmbând vor
bele, vom schimba şi starea de lucruri din ţară. 
Pentru că, pe bună dreptate, spunea agramatul: 
"faptele vorbe'lte"l · 
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Pagina6- ADEVĂRUL 

La sfârşitul săptămânii trecute venind 
acasă din concediu, d-na G.M. ce 
locuieşte intr-unul din imobilele de pe str. 
Closca, a găstt in zidul sufrageriei un ori
ficiu' de aprbximativ 30/40 cm. In timp ce 
efectuau o lucrare, angajaţii de la se 
ELECTRICA SA au ajuns in apartamentul 
d-nei G.M. Cu toate acestea .. spune d-na 

G.M. angajaţii la S.C. ELECTRICA 
S.A. şi-au continuat nestingheriţi lucrul. 
Chiar dacă persoana in cauză a ripostatl 

S.C. ELECTRICA S.A. efectuează in 
zonă lucrări de schimbare a instalatiei 
electrice, fiind necesară si montarea.' in 
zid, a unor firide. Aşa S:a ajuns să fie 

găurit zidul sufrageriei d-nei M.G. 
Conducerea de la S.C. ELECTRICA 
SA spune că nu e prima dată cănd are 
loc un astfel de accident si că societatea 
comercială a şi remediat' deja stricăciu
nile făcute. Nu punem la îndoială buna 
credinţă a celor de la S.C. ELECTRICA 
S.A. Cum nu punem la îndoială nici 

necesitatea acestor lucrări. Dar parcâ 
mai multă grijă nu strică. Si nu in ultimul 
rănd o aten~e sporită din 'partea proiec
tantului. Fiindcă oricăt de nevoie ar fi de 
o anumită reparaţie, nu e normal să 

. provoci o distrugere in dauna altuia ... 
D-L 

UNUL A MURIT, c··

CELĂLALT-ÎN STARE 
GRAVĂ ÎN SPITAL 

Luni seara, in jurul orelor 
19,00, in timp ce Dirgean 
Vasile, 38 ani din Arad şi 
Ţugulescu Cristian, 27 ani, 
din Văideni, (juQ.etul Vâlcea), 
cu reşedinţă in Ărad, ambii 
ciobani, se deplasau cu căruţa 
pe soseaua de centură, au 
fost' atacaţi de trei persoane 
necunoscute, care le-au aplicat 
multiple lovituri cu corpuri con-

. tondente. 

Roşiorli de Vede,- judeţul 
Teleorman, fără forme legale in 
Arad şi Boja Rudolf 23 ani, din 
Arad. Din această situatie s-a· 
iscat un schimb de expresii tri- . 
visle, conflict ce a degenerat Tn 
acte de violentă. 

.?!'" ··-- .. : ,: .. 3i_iîig!ii. i!'f-.-""'""' > ,L,_-p. '4h.E -""!** 
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Voleu Sătmăreanu, Arad: apartament- sau după denumirea cota-parte indiviză sau din 
Conform articolului 61 din Normele din lege, cu cota-parte indiviză spre suprafaţa totală a apartamentu
metodologice pentru aplicarea Legii a afla ce cheltuieli revin pe fiecare lui, acuza pe care o aduc unii, ideii 
locuintei nr. 114/1996, cheltuielile apartament cu încălzirea. Să luăm de a include si balconul în cheltu
pentru'incălzirea locuinţei se repar- . un exemplu ipotetic. Factura de ielile cu încălzirea, motivându-se că 
tizează -cităm: "proporţional cu încălzire pe luna septembrie, la acesta nu· este încălzit deşi în 
cota-parte indivizi care îi revine blocul X, care are o suprafaţă totală aceeaşi situaţie - fără o provoca 

fiecărui proprietar din propri- !II!!IP••••••••••••••IIIIr~discuţii- sunt i' holurlle '' 
etatea comună afa c.um ămara de al menta din 
aceasta este înscrisă. in actul d • t · apartamentului! 
de proprietate." Ce este Jl' Jree ·. CQSI; .Mai aproape de norm111 ar 
parte indiviză? Cităm, de • ., • · . '"'c?t 1 ca aceste cheltuieli să plece 
aceasta din Anexa 21a OCJGtJJie d . e la suprafata incălzită a 
114/1996,: "Prin cotă ' respectiv de la 

·se inţelege cota de dotate cu calorifere-
etate care ii revine cur:n. de altfel, şi era odată -
,parlament proprietate această solutie este combă-
individuală din proprietatea de 1.000 mp este de 2.000.000 de tută de către alţii, argumentul fiind 
comună şi este inscrisă in actul lei. lmpărtind cele 2.000.000 de lei că cal care are o locuinţă mai 
da proprietate". la totalul suprafetei blocului, adică mare trebuie să plătească mai 

Mai pe româneşte spus, cota la 1000, rezultă' că pe un metru multi Şi de obicei plăteşte- vezi 
parte indiviză cuprinde intreaga pătrat revin pentru încălzire 2000 diferenţele de chirie in funcţie da 
supra fată a locuintei: de la de lei. Cum se calculează cheltu- mărimea apartamentului. 
camerele de locuit până la baie, ielile cu încălzirea la apartamentele in fine, lăsând la o parte orice 
cămară si balcon, suprafată care Y si Z a căror cotă-parte indiviză speculaţii trebuie să reţinem ceea 
apare atilt in actul de proprietate sau suprafata totală este de 85 mp ce spune legea. Şi in situaţia de 
căt si in cartea tehnică a blocului. In si respecliv '90 mp? Simplu: pentru care vorbim ea spune foarte chlr: 
tunc\ie de această suprafaţă se ca~ apartamentul Y: 85 'mp X 2000 = cheltuielile cu încălzirea se repar
cutează cheltuielile cu încălzirea. 170.000 lei iar pentru apartamentul tizează proporţional cu cota
Cum se face practic acest lucru? Z: 90 + 2000 = 180.000 lei. parte indivizi care revine fiecărui 
Asociatia. primeste de la S.C. Problema care a suscitat si sus- proprietar de apartament, cotă
Arterm factura de încălzire calculată cită discutii este însă alta si anume parte care include, ne place sau 
pe suprafaţa radiantă a blocului, Includerea in calculul'cheltu- nu ne place, şi terasele (sau logi
sumă care se imparte la totalul de ielilor pentru incălzire şi a bal- ile) alături de, cum spuneam, alte 
metri pătraţi ai blocului spre a se coanelorl intr-adevăr; la prlina spaţii asemănătoare precum ' 
afla ce sumă revine pe metru pă- vedere s-ar părea că este o holurile, culoarele sau cămara de 
trat, suma respeclivă inmulţindu-se, greşeală sau un paradox, dar bal- · alimente. 
mai apoi cu suprafaţa fiecărui conul face parte, să nu uităm, din M.DORGOŞAn 

... ·Nu ştiu exact, dar presupun că scumpe lamele, domnilor"·, a fost una 
meseriile de: frizer, coafeză, pedichiu- din explicaţii!), de vreme ce până şi 
rist - manichiurist au apărut nu prea spuma şi părul de după barbarii au 
departe. d,e momentul in care ,homo rămas uscate! e Cât despre sub
sapiens", mă rog, omul - bărbat sau stanţele aşa-zis .dezinfectante" nu s-au 
femeie - au constatat că le creste, putut da, in multe cazuri, nici un fel de 
su<lărlitor de mult chiar, părul ... de pe relaţii asupra provenienţei, concen
cap, unghiile de la mâini şi picioare. Cu tratiei de substantă activă, mod de 
alte cuvinte, meseriasii din domeniul in administrare. Mai grBv: . · 

Urmare acestui· fapt, 
Dirgean Vasile a, decedat iar 
Ţugulescu a fost internat ia 

,. ·.sp~alul Judeţan Arad, cu trau-· 
matism cranio-CII'ebral şi fr;l_c. · 
tură de antibrat ·, 

Conflictul' s-a aplanat pe 
moment, prin introducerea lui 
Bănică şi a lui Boja la schort, 
de unde au revenit împreună 
cu Anghel Petru 26 ani, din 
Şimand, luând cu ei şi câte o 
coadă de lopată şi una de 
coasă. 

Ajungând din urmă căruţa, . 
.a reizbuonit conflictul violent 
·intre cele două grupuri cu 
.rezultatele' arătate mai sus. 

care până şi renumiiul Figaro a făcu( e INSTRUMENT ARUL FOLOSIT 
vogă, nu se pot plânge, nici pe ·NU ESTE (in general) CORECT 
departe, că n-au o istorie bogată, de-a STERILIZAT ŞI DEZINFECTAT 
lungul căreia .stilurile", .curentele de DUPĂ FIECARE CLIENT IN PARTEII 
modă" şi alte ... subtilităţi ale artei (in (foarfeci, brice, piepteni, pile de 
cauză) s-au perfecţionat mereu şi unghii); e Acolo unde există, soluţiile 
mereu. La fel ca şi dezinfectante sunt vechi, 
sloganele al cărui depăşite ca termen· şi pu-
numitor comun sună tere de dezinfecţie, ba-
cam asa: .Haideti la a nu se spune 
noi, că' la noi nu-f ca dezinfectata 

Printr-un apreciabil volum 
de activităti, ofiterii politiei eri

. minale, împreună cu proeuroiul 
criminalist i-au identificat pe 
autorii faptei. 

• Din cercetări s-a stabilit că 
ciobanii au circulat cu căruţa, 
Tn care transportau borhot, 
incomodând Tn trafic autoturis' 
mul Fiat AR 02 KXL ocupat de 
Bănlcă Paul 31 ani, din· 

,, 

Anghel si Bănică au fost 
reţinuţi deja 'de Poliţie. Pentru" 
prinderea 'li reţinerea lui-Boja 
Rudolf se Intreprind, in conti
nuare activităţi specifice 
informeazA Biroul de presă al 
IPJ Arad. . . . 

Cel trei urmează să fie 
prezentaţi Parchetului de pe 
lângă :rribunalul Arad. 

-'. LANSARE • 

de CARTE 
SC "PRO UBRIS" S.A. invită joi, 21 

octombrie a.c., orele 14,00, la Librăria 
'.Ioan Slavici", la lansarea cărţii "FILE 
DIN ISTORIA ARADULUI" -de ISAIA 

TOLAN. edi~e ingrijită de HORIA 
. MEDELEANU ŞI CĂLIN 

TOLAN. 

,, . ' 
' 

;-· ~ ..•. .. 

Patru muncitori de la depozitul de carburanţl al GPS 
Arad, au fost surprinşi in flagrant in timp ce au sustras 
motorină din unitatea la care lucrau. 

In noaptea de t5/16 octombrie, in jurul orei unu, 
C:Ovael Marlan Costleă, 30 ani, R010zkOH Pavel, 50 
ani, Bâafaa Rada, 36 an·l şi Bănăţean Gheorghe, 34 
ani, toţi din Pecica, au sustras de la GPS Arad 530 1 de 
motorină. 

Cercetările continuă in vederea stabilirii intregii acti
vităţi infracţional&, informează Biroul de presă al IJP 
Arad. 

Impotriva celor patru, Parchetul a emis mandate de 
. arestare preventivă pe timp de 5 zile . 

. -· , .... ,.. .. 

.• ;;.. 

la~ ' in~ 
La drept vorbind- substanţe 

luând In atentie doar regulile de pe mesele 
de igienă striCtă, absolut necesare să de lucru, atât de ... des au fost utilizate 
fie aplicate si respectate In ... Tncăt au şi ... ruginit! Iar dacă vom mai 
saloanele In ca're, cel puţin sexul Iru- spune şi faptul că au fost găsite unităţi 
mos e in stare să îndure orice pentru a fără autorizaţie sanitară de 
mai adăuga un strop la prinosul de Iru- funcţionare, dar şi fără condiţii mi
museţe primit de la Cel de Sus -fireşte nime care să le dea dreptul să depună 
că, la preţurile care se poartă, ai pre-· documentaţie in vederea obţinerii 
tenţia să găseşti ceva (ca să para- autorizaţiei - .tabloul" controlului, in 
frazăm) mai ;ceva" decât la alţii! Din care, prin nereguli, au excelat 
păcate Tnsă, un recent raid al spe- S.C.C.A .• Igiena" şi .FIGARO", dar şi 
cialişti!or de la Inspecţia Sanitară de S.C .• Raluca" din Arad - este, din 
Stat Arad prin unităţile (peste 25) de păcate, aproape complet. . , 
prestări servicii către populaţie in do- OI. dr. Mihai Târcuş, ,medic primar, 
meniul frlzeriei, coafuri!, manichiurli inspector sanitar şef la Inspecţia 
-pedichlurii a scos in evidenţă o cu Sanitară de Stat Arad a ţinut, însă, să 
totul altă realitate, o cu totul altă stare precizeze: "Toate aceste frizeril '' 
de lucruri, despre care foarte uşor po~ coafuri găsite in neregulă sunt reale 
spune cii e ...• ca la noi - la nlme- pericole de transmitere a unor !'oii 
neal". Trist şi alarmant de adevărat! printre care HEPATITA VIRALA 'i 

Nu vom detalia fiecare caz in parte diverse AFECl'JUNI DERMATOLO
din suita de unităti controlate din punct GICEI Un semnal foarte serios de 
de vedere igienice-sanitar, in schimb alarmă care ro priveşte 'i pe clienţi: 
vom consemna concluziile - unele de-a deschideţi bine ochii in ce frizeria 
dreptul şocante - desprinse: • Pe sau coafură intraţi spre a nu avea 
mesele de lucru, ustensilele erau surprize. 
expuse Tn dezordine - bricele cu . In lest, controalete continuă (şi prin 
aceeaşi. .. jumătate de lamă neschim- · · frizerii şi coafuri)! 
bată de cine ştie când (.Păi, sunt COnSTArtTin SIMIOn 
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Comuna Săvăn;in cuprinde centrur 
de comună (Săvlir,inŢ plus satele 
Valea Mare, Căprioara, Toc, Cuillf, 
Teme'e'ti, Troa,, Hălăli,, Plirne,ti. 

acNwdr:dif1N!odtorl.ft 3280 
_ .l.~.ft.~.~-~!!.!i:: peste 

97% romani, în jur de 1%, maghiari, 
2% sârbi, germani etc. Nici un tigani 

• A ...... ,.. .... ,..".;:o..n~•.!o.-•"C'l ...,_p....._.......__~-

peste 80% ortodoc'ii T 2% catolici T 
Restul - penticostall, bapti,ti, adven
t1tt1 etc. TExistă o biserica ortodoxă 
'ii una catolică. A existat ti o sina· 
gogA, demolată după plecarea 
evreilor _din Săvărtin (anii '60). T 
Populaţie imbătrânită, 70% fiind per
soane cu vârsta peste 60 de ani. 

t:tPjrifi!!i.lifŞi Liceul din 
· Săvâr,in cuprinde, in clasele I-XI, 400 
de elevi. Stanclu Cornel, directorul 
liceului, ne-a decla·rat că se inre
gistreazA o curbă ascendentă a 
numArului de elevi, rezultatul fiind 
sporirea numărului de clase. Din 
cauza lipsei de spaţiu, procesul de 
învăţământ se desfA,oară In tura suc
cesive, dimineaţa '1 după amiază. 
~02025 de hectare 

teren agricol, in care Intră terenuri 
arablle, pătune, fâneaţă, plus 
pătunea comunali. Agricultura se 
practid in regim privat, in comună 

existind 140 de tractoare. Media pro- o;pital sunt doi medici 'ii trei cadra 
prietăţii de terenuri agricole este de 5 medii, iar la dispensar doi medici '' 
ha, existind 2-3 cazuri de proprietari două cadre medii. 
a peste 10 ha ~il un singur proprietar IIE:lllfi:âj.ti!Gilliliî'.,_ D'rum 
a peste 20 ha, cumpărate. Juridic, judeţean, Săvârtin - Pârne,ti. T 
situaţia nu este rezolvată, întrucât cei Drum judeţean Căprioara - Valea 
care au vândut pământul nu deţin Mare. T Drum comunal Săvârtin -
Inca titlurile de proprietate. Troa •• in admini~trerea Re~jiei de dru-
-~ ... &rlei:i1 Există o secţie a muri judetene. In afară de acestea, 

EXPERO - FOREST (fostul IFET), pro- . toate drumurile care fac legătura intre 
filată pe prelucrarea lemnului cu centrul Săvlir,in şi satele aparţină
intenţii de extindere. T Cu capital pri- toare sunt intr-o stare deplorabilă. De 
vat funcţionează un minigater ti o menţionat că drumul spre Troaş a 
secţie de croitorie. T Cariera de mar- fost reparat prin contribuţia locuito
mură aparţinând de MARMOSIM rilor Troalfului şi a fost repus In 
Simeria este pe cale de lichidare. T funcţiune acum două săptămll.ni. In 
Va fi redeschisă cariera de marmură urma revărsărli anul trecut, a Văii 
Căprioara, licitaţia fiind cli,tigată de Troa•ului, drumul devenise impracti
o firmă romlino-italiană. Au fost cabll~ 
aduse deja utilaje moderne şi se in- •"M.ii"lMIB'"'J!iii!iJ.tll Din 
tenţionează trimiterea in Italia la spe- &ii • · -· !!!IL. 
clalizare, a unor tineri din zonă. totalul de 3280 de locuitori, doar 20 
Primăria a incheiat documentarea de persoane sunt pe listele de ajutor 
necesară, fiind de acord cu conce- social, oameni In virstA C:are nu au 

(i d nici o sursă de venit. slonarea terenului m jur a 5 ha) din • ....... _ ..... ....,., .... _ _..._....,.. In 
pă,unaa impădurltă, proprietate a ........,~~-
Consiliului Local. Redeschiderea speţă, fotbalul - se practică doar la 
carierei intărzle •In cauza greutăţllor nivel de_ meciuri amicale intre loca
intâmpinate in ceea ce prlve,te lltăţl, pe terenul de fotbal, unul dintre 

. oblinerea avlzelor de la diverse lnatJ.,. cela _mai bune dl~ judeţ, In ciuda fap
. tuţ•i guvernamentale. 1 tulu1 că Săvlir'i1nul nu are echipA 
1
1 ll..Hilă~ Comuna dispune Inscrisi in nici o divizie. 

de un spital 'i un,dispensar uman. La . SIMIO" TODOCfl 

. vo;, . ,_;-, :.. . . '·~. ---l'/o..;.,' !'-._, 

ÎN LOC DE PORUMB SI GRÂIJ, 
. ~ PRIMARUL DIN sEITIN ~. ..... ": 

.-, .. 

1c ': ·: .. ~;,A SEMĂNAT;'. .. PEŞfE ... .. .. 
1 ,_··După revoluţie, fiecare. late o singuri dată; prin '94, Apă "VIne da pe valea. casei, In special da tatăl prl-
l · · ·. ţAran a atteptat sA-ti cu crap '1 · cu fltofag Tălămltel '1 mAs oară In marulul, cara aste ,.plonul, 
j ·· recapete piimlintul dintr-un chinezesc. Un kilogram de locurile mal adinci 1,5 m. principal". 
J motiv foarte simplu: si-1 puiet costă circa 30.000 de Intră flleH din elettee prin Ula Avram speri ca filei 
f•l •• cultiva cu porumb, grâu, orz lei. Pentru cele două ele,tee atăvllare. al păstreze mal departe 
l ;, ·- · NU alte cereale. ar fi necesara pAnă la 600 kg Debltul apel eate rt• locul, fiindcă doar ... taael · 
• ·· · •· Tatii . primarului Ilie puiet, ceea ce ar insemna glabll. In Imediata apropiere .., ... .., l't!81._ .,..... 1D l- ·<: ~- ;~~.;:;,,':;.' . Avram, din Şeltln, a avut o bani serlofl• Pentru el Ilie a incAntătorulul peisaj, prl- deear•llil ll"a"r•flllor 
t · · · · altA socoteală .legatA de• Avram nu l•a avut, in apl marul' fl·a construit o caal, dad eiD.,va eferA eoad• 
t · --·- ·, plmăntuJ· primit. Dtntotde.a• · ··.xtstă doar ~ lnmu~ mu.tat'Cu familla.l•miMII-!0!, :-":;..::: 

r~~ ,~:3 ··: :~ =~:~::i~~~~:~f:r.~~= cale naturali. . . 

1 
· ·.... circa trei hectare situatii In 

apropierea foatulul CAP le-a 
. ,. ' :···· administrat Intr-un mod mal •'' ·<. 
1 . · . .. ·J ·original: 1,10 hectare de 

1 
llvadii cu 100 .caitl .~. 400 da 

. . prunl '1 alături două ele,tee 
J · .. , .. : · .:.-' cara mai ocupă 1 ,5 heetara. 

1 
· Investiţi,!' a făcut-o In '91, 

· · .• ImpreunA .cu fiul său, actu· 
alu.l primar. ,.l.a viol-.... 

J 't ~ ~ •• ••••el., e•tttal 111-a 
j rldk-at In ...,hlvaiPatal a 

J. 
. patru Dacii". P,roprietarll 
. · · spun că Investiţia a meritat 1 

fiindcă valoarea locul_ui 1 

. : crette pe._mhura trecerii 1 

· timpului. 1 
·· · j:la,teale iiu. fost popu-. 

·.-, . 

La Primăria Şeitln cetăţ!lnll 

depuneau foarte multe reclamaţii prin 
cara semnalau că 11 se furi porumb 
din lanurl. Primarul Ilie Avram a pro
pus tuturor proprletllrllor de ciruţe !fi 
de tractoare să patruleze, prin rotaţie, 
lmpreună cu un poliţist, in preajma 
lanurllor. Zis '1 făcut. De la Tnfllnţarea 
patrulelor, primarul n.a mal primit 
nici o reclamaţie cum că proprietarii 
ar fi păgubiţi In lanurile cu porumb. 

T. M. 

z- , . 

• Grigore Cilian şi Maria veneau de pe Valea 
··ralăm~ei din Şeitln, de la cules de trestie. In două ore, 

· 5otii Cilian au umplu~ un car .cu trestia. Grigore 
. ~ trestia drept acoperiş pentru un grajd unde 
are două animale: unoal 'ii o vacă. Oacă nu e ţiglă, e 
bună şi trestia.. ·. . . · 

De loc, cel doi sunt din BIStrtţa. s-au stabll~lmpre
ună cu părinţii la Şeitin, ca să nu mai transporte 
bucatele pentru care muncesc de la Şeitin la Bistriţa. 
Parintii ·si-au cumpărat o casă cu 20 de milioane. Lui 
Grigore: preţul i se pare destul da pipăral. Dupli o 
scurtă socoteală ne spune că din agricuttură căştigă 
20 de milioane In zece ani: ~'16 aa uh"m d mal 
.........., "" ". ......,..... Grlgore şi Maria şi-au luat 
.un loc de casă In ~ltln. Unde intenţlon&aza BA \X)fl· 

Slruiescă 0 casă. · . TEODO~fl MfiTICfl 
, , . Foto: $TEFA" MfiTfAŞ 
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Duminică s-a făcut sfinţirea bisericii ortodoxe din satul 
. Rogoz, aparjinător comunei Craiva. La sfinţire a participat P.S. 
Timotei Seviciu, episcop al Arad~lui, lenopolei şi Hunedoarei 
precum si preotii Petru Jula (care s-a străduit cel mai mult pentru . 
ridicarea' acestui lăcaş de cutt), Adrian Mariş, (preotul actual) .şi·. 
"Pavel Purice (preotul care a pus temelia noii biserici). A mai fost 
prezent si protopopul Moise Nica. Şi. evident. creo•ncioşli 11in 

localitate şi fm-
prejurimi. 

Biserica nouă 
a fost terminată , 
în Urmă cu un 
an, dar a fost 
sfinţită ·de-<~bia 
acum, pentru că 
alte priorităţi lo
cale au intarziat 
sftntirea. Această 
nouă biserică 
poartă hramul 
. .Adormirea Mai
cii Domnului. .. 

De remarcat 
că vechea bise- · 
rică a fost deza
fectată, iar din 
cqmponentele: 
mai importante 
s-a făcut ull mic 
muzeu la casa 
parohială. 

1.1. . 

......._~~Ni~ 
. . ; MODA· 
CĂSĂTORIIWR 

.•.. -~."': LA.S"W "U:.C ,. ~- ~.&..1:1 y . ~;. .·· .. 
Saleuful eate una dintre a Incaput goana dupl gineri 

cela mal prospere comune cu titulă. VIn doctora,l, 
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din ludeţul Arad: piimint draci -
bun, cu oameni h"nlcl, banii, . , . 

s-au specializat lntr-•i;·f~~~~~r;~~~~m~o~b:il~l•ţ· ~-:~· -~:·~··;~~ hoiJumlcultu•ll • .,.,c:~ 
aali ~........... • 91 ... alei •-••ri aa h6tra • 'rari vl,atl Intrecere Intra 
.,rau · .,.,1 ear• a a ealau,ance: cara pa ca 
...,a...,.a d Iad dto ..... diplomă a pua mina." . 
DaeU .,... an." - Dar bAitofll? • .. ._ 

Toate bune 91 frumoaaa, ..._ noi-
numai că ace.at profit u "BIIaţll •• tnaoarl prin 
realiza printr-un volum acrlaorl. Fata da prin 
Imens de munci. Majorl· a·latrlţa, Maramura' sau 
latea copiilor flce.tu 8-10 chiar din Mold,ova trimit 
clase de tcoaiP, apoi 11 L r1 
pArintii il luau la cimp. . . fotogra 1. a nuro nu con-

" Fetele, ne declari teazl tcoala, el frumuseţea. 
glumaţul da mal eus (cara a Dacă le·al aduna pe cele 
preferat al-•1 phtreze venite In ultlmll·clncl ani, al 
anonimatul - •pentru a nu bate toata mlas-urlle de la 
ae. pune rAu cu satul•) aunt televizor. ls ca soarele: .. 
bogate, cu atare, dar mal ŞI-a tara cdarnica•. Mal 
fllrll fCOalii. Vorbetti cu ele greu cu ele ctnd dau de 
despre cum se pune lupru, .dar p~n.l. la urml 

rechlul, cum se sapă t6 • 
i. .. cam atAI. Dar ... nva". 

r b••nll··•. toanl ·i-a buni ... Afa 
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Prlwuâria ad .. ee ve:ni:t:uri la b-uge-t:.-

- spune primarul Aradului, VALENTIN PAUL NEAMT 
- De cAnd sunteţi dumneavoastn'l pri· 

mar, PrimAria a reu,lt sA atragA câteva 
Investiţii stn'llne de mare amploare pentru 
Arad. Pe seama eul se poate pune reuşita: 
pe noroc, pe priceperea primarului, pe con
junctura economicA? 

- Eu zic cA ele pot fi puse şi pe seama 
conjuncturii economice, dar şi pe faptul cA, 
fiind avocat, ma pricep la negocieri. De 
asemenea, cunosc patru limbi de circulaţie şi 
imi place sa negociez direct. Iar atragerea de 
investitori mi se pare cea mai importanta activi
tate a Primăriei. Esle o demagogie sa ceri dru
muri, curatenie, protectie sociala, tara sa existe 
incasari la buget. Aceste incasari nu pot fi 
aduse din sponsorizari, ci numai din atragerea 
unor activitaV economice profitabile. Ceea ce 
şi incercAm sa facem. -

- Cum a-a reuflt atragerea acestor 
Investitori? 

- Se spune cA Timisoara a luat tot ce a 
putut in dauna Aradului. Noi am considerat, şi 
am avut dreptate. cA este mai interesant si mai 
important sa vinzi investitorilor terenuri, dacA! 
sa le concesionezi, pentru cA fiecare prefera 
sa fie proprietar pe terenul. pe care 
construieste ceva. 

~~;w;::. i 1 

- Câte terenuri a vAndut Primăria piRi 
acum? 

- Am vândut patru terenuri, trei la investi
tori straini (Lucas, Eastem Technology, Billa
n.n.) si unul la un investllor de aici. In plus, mai 
avem' câteva terenuri pa care inten~onăm sa le 
vindem. Există un investitor roman care cere 
două hectare in parcul industrial, formalita~le 
fiind in destaşurare. Eu sper ca, până in mai 
2000, pe lângă investitiile deja existente, sa 
reuşim şi altele. ' · 

- Din lipsurile sau neajunsurile de fac
tură economicA ale Aradului, care credeţi 
cA necesita o rezolvare urgenta? 

P* > .. . "' ' . 
. . ' 
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ce, venirea sezonului 
rece pentru angajaţii la 
SC ARIS SA Arad este 
un prilej de a lua o haină 
mai groasă. Nu doar pe 
stradă, ci fi in halele 
fabricii. Din cauza 
datoriilor la căldură, uni
tatea nu beneficiază de 
încălzire. "Deocamdată 
in hală este ceva mai 
călduţ ca afară. lnsă in 
câteva zile nu va ro· nici o 
deosebire faţă de tem
peratura de afară. 

'Calorifere! a sunt reci,· 
eventuala căldură fiind, 
doar cea a sufletelor 
celor care inci mai sunt 
alei fi speră In revigo

·rarea fabricii''; spune 
Ştefan Lacsan, liderul 
Sindicatului ·Liber din 
cadrul ARIS. 

majorare cu 40% a 
salariului mediu brut. 
Personalul lfl va lua 
Integrat drepturile 
bineftl, doat in Ipoteza · 
in care producţia pro

pusă va fi realizată '' 
livrată clienţilor. Daci 
planul nu va fi indeplinit, 
salariile vor fi diminuata, 
însă pAnă In limita a 
73% din suma negoci· 
ati. La aceastA oră, 

salariul · mediu brut 
negociat este de circa 
1.500.000 lei. Tot mai 
mulţi oameni de la ARIS 
cred Ind ci soluţia 
redreairti societiţll 

rimAne privatizarea. 
DeocamdatA F.P.S. nu a 
ficut oferta de licitaţie a 
pachetului de. acţiuni pe 

-~ y, 

·.-.... ..,, 

··- .. 

· - Acesta este, deci, atuul dvs., vAnzarea 
terenurilor? 

nasc. Am acceptat sa vindem nu numai direct 
beneficiarului care va explo;:rta capacitatea de 
producţie respectiva, ci şi unor firme care dupa 
ce realizeaza invastiţia respectiva, o vand sau 
o concesionează altcuiva. Credem cA impor
tant este Ca o investiţie sa funcţioneze cAt mai 
repede, sa aducA locuri de muncA, sa producA 
venituri la buget. 

- Problema gunoiului menajer, pentru care 
am depus deja la Comunitatea Europeana o 
cerere, cu şanse sa fie aprobata, pentru 
finanţarea unei staVi de prelucrare a deşeurilor. 
Am primn pentru inceput 150.000 de dolari, iar 
apoi citeva zeci de-milioane de marci ger
mane, in acest scop. Apoi; problema cana
lizarii. In locurile unde s-a introdus apa potebilâ 
dar lipseşte canallzarea, s-a ajuns la creşterea 
pânzei freatice. Primăria a cerut un studiu pe~
tru efectuarea canalizării in cartierele inun
dabile incA din '90. Acesta. care costa peste 
100 de milioane lei, a fost aprobat doar. jn 
acest an,.pentru cA e prtma data cind Primăria 
isi aproba studiile, ele fiind aprobate pâna 
ai:um de Consiliul Judetean. 

,:,. u·n fapt care a mal 
lncălzit, cât de cât, pe 
cei 1 050 de angajaţi este 
cristatlzarea noului 

care-I deţine '' reprezin.. _ 
tă 73% din capitalul ---~
eocial al aocietiţll. 

.. - Da. aşa este. Suntem singura Primărie 
din ţara care a vândut terenuri, alât la investi

·tori straini, cAt şi la cei autohtoni. Nu preferăm GERLI"DE KttfiP Contract colectiv de G. CO"STflrtTI"ESCO 

REPREZENTANT ZONAL PENTRU TURISM 

s 

Prezenţă arădeană marcantă la 
Ti'B '99, societatea A TIC ARTEXIN• 
GRUP SA aduce in premieră pen
tru piaţa românească o nouă gamă 
de produse marca Electrolux. 

NOII~IIIIItll~~ IJIJNli ÎN(;JiiU;A'rli 
I,I~N'rttiJ 1~. P. S. AltJl)) 

Dintr -o proaspăt inceputa cola
borare cu firma maghiară KOCHE 
TECHNIK- Jaszbereny, colaborare 
nascuta in urma intâlnirilor organi
zate de C.C.i. Arad ia Rompart '99, 

promovează echipamente fri
gorifice pentru dotări hoteliere, 
camping, auto. Produsele expuse 
au avut ecou atât in rândul. con
sumatorilor casJ>ici cat şi printre 
consorţii hoteiiere, trusturi turistice, Oac6 aproape trei luni, Direcţia tei1tortaiA 

arl!deanâ a F. P. S.-ului a avut o pauza, luna 
viitoare, noiembrie, va fi una tncArcată 

,Pauza din ultimele luni a fost dată de 
schlmbârtle legislative. Pentru unele din soei- . firme constructoare de · 

incercAm sa la privatizam in . 
1 

zare, prin licitaţii, pachetele de acţiuni 
deţinute do Fond la ci(ld Importante societll~ 
arlldono: Victoria, Tobe. Arconserv, Astra
Clll6tori, IMET. In plus, la srar~itut lunii 
octombrie. F. P. S. Ared va Incerca _vtn
.zarea u.- 8lte todet6ţl: Aprom8t. 

ce se va inlâmpla In zilele de li<;lta~e·, spune 
Doru Sever Puia, directorul_ F. P. S. Arad. 

Co·nsltantlnesc:u, care a i 
Aradul, firma Atic Arlaxin fi a urat 
succes colaborării romAno
maghlare. lată cum arădenii se 
impun ,la un standard ridicat 'i la 

i 1 
Local una tensio
nata. Motivul, unul pentru care se 
ceartă toatj lumea: banii. Un grup 
de patru consilieri: Patru lliuţă, 
Ioan Răşlnar, Mircea Orlgol şi 
Iosif Rater au ·propus 
lnjumAtAţirea lndemntza~llor de 
al&fi. 

Un conelller de Ptncota 
prlmette pentru o şedinţA ordl· 
nara fi patru lflldinţe da comisii, 
circa 800.000 de iei pe lunA. 
Ceea ce, la nivel de PAhcola este 
o sUjTlă semnificativA. Mai ales cA 
.oamenii ne abordeaza pe stradll, 
cind ne lntAinesc, In legătura cu 
probleme de administraţie şi 
gospodilrire localA. Unii ne acuzi! 
cA luam bani pa degeaba, iar fn 
oraş nu se prea vede _mare 
lucru". Sigur, chestiunea e dis
cutabilA - cine, ce şi cat a făcut 
pentru PAncota, lneâ trebuie sA· 
recunosc cA l'l'lUi~ concetăţeni 
de-ai nottrl nu sunt mulţumi~. 
ŞI-atunci, la Iniţiativa lui Petru 
llluţi ne-am gendlt &A dAm noi un 
exemplu. Cal 6.500.000 da iei 

· astfel, am vrut sA-I 

'' ""· 

Tot in noiembrie, dar F. P. S. BUCUfeld, 
va tncer.ca privatizarea, pnn nege<:lera, a 
societa\11 UTA. 

i 
de drumuri", a spus consilierul 
ioan Raşinar. 

Propunerea n-a tracut ln&li la 
vot. Din cei 17 consilieri, 13 au 
fost Impotriva adoptArii ei. 
Democraţia le-a .cusut" 
buzunarele consilierilor. Pe de 
aifll parte, nu este nimeni obligat 
IA dea bani Impotriva voinţei 
sale. Insa gestul poate şr fi creat 
acea efer:vescenţă care sa con
centreze eforturile pancotanilor 
pentru un oraş mai apropiat de 
preten~ile sfl'litului de mileniu. 
Şi fiindcă suntem ia capitolul 
bani, tot In şedinţa de consiliu s-a 
aprobat formarea unei comisii de 
control a veniturilor Primăriei. Ea 
va fi fcirmati! din 4 consilieri şi un 
expert contabil. La Pancota, de 
mal muH timp sunt divergenţe in 
ceea ce priveşte modul de 
administrare a bugetului local. 
Tocmai de aceea, crearea aces
tei oornlsii are scopul de a asigu
ra o mai mare Tn cir
cuitul. banilor ... prin 

Ptncy. CO"STflrtTI"ESCQ 

Q,KftfiP 

1 

organi~eazil o noua lici
ta~e pentru vinzarea unui 
teren aflat In parcul instus
trial. Este vorba de un 
teren cu o suprafată de 
peste 7 hectare, pe' car., 
.urmeaza a fi construne un 
centru logistic şi spa~i de · 
depo~itare. 

Dobânzile bancar,eliaw4goarerla l9.IO.I999 
su- mlnhnl(lel) 1--~--------,----.....:.....: _____ -1 

Persoane ftzlce Penoane jurldiee 

Dobundu (% pt• 1111) 

Denumirea 
blnell 

Bankcoop · 

BCR 

BRD 

Persoane Persoane la 
fizice juridice vedere 

200.000 15.000.000 

• 15.000.000 10 

1.000.000 ·• '10 

B. TraAJitvanLo 300.000 25.000.000 10 

a.I.R. JOO.ooo 1s.ooo.ooo 10 

500.000 500.000 10 

B. Acrk:oll 500.000 15.000.000 10 

B. P. Aurora 100~ 10.000.000 IZ 

8. P. Phoonlx soo:ooo 500.000 10 

· Pe termen de (luni) la Pe termen de (luni) 

1 3. 6 9 11. vedere 1 · 3 6 9 11' 

45 46 47 48 49 50 10 45 46 47 48 49 50 

50 51 52 53 54 10 50 51 51 53 54 

45 46,5 41 51 ,S 3,! 60 10 45 46 47 48 49 50 

49 51 51 50 46 10 44 48 46 45 43 

49 49 50 51 52 53 11 44 44 4S 46 46 47 
50 SI 53 54 S~ 10 4S 46 47 48 49 

SI ss 53 55 10 48 49 50 SI 51 

54 S3 5Z 56 60 IZ 54 r~ 53 s2 56 60 

65 66 67 68 70 10 6S 66 67 68 70 

.Pentru acest tereri 

avem deja o solicitare de ~~!~~~~~~~;;~~~~~rGit:~=~~ ll~~~~~i!iirdl'I/P 
ia o firmă multinationaiă. ~ 1 i: 1 
DacA la licitaţia de mâine, reprezentanţii Monetar Vasile cA firmele grece~li mari, mici 
prima pentru Incercarea (FMI) fi Bancii Mondiale, unele facilltllli sau mijlocii se pot Implica Tn Romante Tn investiţii 
vllnzarii acestui teren, sa pentru investitori. In Infrastructura, tegnotogle de VIrf, precum şi fn 
prezintă un singur ofer- "N. e gindim ca, dUpA d'~'"l cu ax"""'' FMI fi· industria uşoarll. • 

-r ,....,.. .. Schimburile comerciale Intre RomAnia ti 
lant, licitaţia ae va repeta BM, aa acordăm unele faciiit4~", a deciarat, marţi, Grăci8 au tosl, In 1998, de 406 milioane dolari, 
paste eAte va zile", spune premiaruf Radu Vasile, după lnmnir&ll avut4 cu iar In primeia şa sa tuni eia aceatut an ş.au ridicat 
primarul Aradului. ... 1· on~~~~:~~~,u~;elencoatai Simltle. - ra 187 milioane doi!Uj; · - - .. · 
Valentin Paul Neamţ. 1 Radu Vasile speră ta volumul Volumul total al lnvestiiHior atena In Rornlinle 

-. . G.K. In Romania sa este de 107 milioane dotari. 
t<>,-
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Miercuri, 20 octombrie 1999 · 

De ce bărba~i la jumătatea vieţii simt 
nevoia să evadeze din căldura căminului, 
pentru a-şi petrece ore sau zile în mijlocul 
naturii, izolaţi, sau să se dedice unor 
sperturi extreme? ,Deoarece, la un 
moment dat, renaşte în ei acel aşa-numit 
«instinct de vânătoare»", răspunde Polo 
Crepet, psiholog şi psihiatru, 
vicepreşedintele societăţii italiene de 
Psihiatrie Socială .• Când vânătoarea era 
încă o necesitate vitală, b~rbaţii erau 
interesati in acest mod de viată la care 
femeile nu· participau. Plecau în' zori şi se 
reintorceau la apusul sparelui_ cu vânatul, 
ce asigura hrana intreQii fa(!1ilii cu tre
cerea timpului, obiceiul a rămă$ do~r o 
formă de avertismenr. · · ·-., 

Astăzi majoritatea bărbatilor simt 
nevoia unei emoţii .doar pentru sine", o 
evadare din viaţa cotidiană, destul de 
plată şi uniformă. Dar cum va reacţiona 
soţia? Sfatul specialistului este ca !emaia, 

tEL MAI BUN MEDICAMENT 
PENmU PACIENTD CARE 

V ' V W' 

SUFERA DE O BOALA GRAVA. 

iubitoare şi inteligentă, să-i accepte .fuga" 
cu toleranţă şi înţelegere. Exigenţele unui 
bărbat cuprind câteodată şi această 
chemare spre izolare. Dacă femeia inter
pretează acest adevărat .dor de ducă" 
doar in sens negativ, dacă se simte ofen
sată pentru că el preferă singurătatea 
unei zile petrecute in barcă sau pe malul 
unei ape pescuind, In loc să stea dumini
ca acasă cu ea, vede lucrurile în mod 
mărginit şi egoist. 

To~ avem nevoie să fugim citeodată 
din n.orrnaliate în cotidian. Există bărbaţi 
care simt nevoia fierbinte de a urca 
munţii, de a face alpinism, de a pescui, 
de a-şi petrece intreaga zi in garaj, 
meşterind la un motor, de a aduna timbre 
sau moneda. , 

· Tocmai în capacitatea de a-1 lăsa liber 
stă una din tainele înţelegerii in cadrul 
unui cuplu. Este ceea ce reprezintă baza 

f1Ui cuplu matur, stabil şi durabil. 
~ 

ltiata de cuplu este cel 
mai bun medicament pentru 
cei afectaţi de o hemoragie 
cerebrală sau de embolie, ei 
avârid de trei ori mai multe 
sanse de vindecare decît 
pacientii solitari, se arată 
într-un' studiu efectuat de 
medicii danezi, transmite 
AFP. 

lui, făcindu-1 să vadă viaţa In 
culori mai luminoase". 

Bolnavii solitari cedează 
stresului, sint descUrajaţi, se 
simt abandonaţi, nu mai au 
chef să lupte şi să S!l vin
dece, au explicat medicii 
danezi. Aceştia sint convinşi 
că rezultatele nu sint valabile 
numai pentru cei afectaţi de 
hemoragii cerebrale sau 
embolii, ci pentru orice per
soană care suferă de o boală 
gravă. Ei sint siguri că dacă 
studiul ar fi fost efectuat pe 
cazuri de bolnavi cardiaci sau 
cancero •. i • .ar .fi ajuru; la 
aceeaşi conc.luzie. 

Norvegienii indoliaţi din cauza pierderii unui apropiat au 
neplăcuta surpriză, atun.ci cînd apelează un număr aşa-zis gra- · 
tuit, destinat lor. să fie întîmpinaţi de mesaje erotice, transmite 

Potrivii stuqiului, "faptul că 
un bolnav are pe cineva ală
turi, constituie o reoonfortare 
morală, dar este şi un ajutor 
esenţial în solicitarea la timp 
a asistentei medicale in caz 
de urgen(ă, acordarea trata
mentului, supravegherea ali
mentaţlei şi ridicarea moralu-

AFP. . 
"Data viitoare cind te sim~ singur, sună-ne imediat pentru a 

asculta poveştile sexuale cele mai impudice din Norvegia", 
susură o voce caldă)a telefonul al cărui_ număr este inclus In 
broşura "Cind moare cineva drag", distribuită, In 1993, de 
Ministerul norvegian al Sănătăţu. . 

Situatia a apărut din cauză că Ministerul a schimbat prefixul 
lelefonic 'in 1996, iar fostul număr a fost reatribuit, doi ani mai 
tîrziu, wnei societăţi de servicii erotice prin telefon. De atunci, a 
fost editată o nouă brosură, dar cele o sută de mii de exem· 
plare de dinainte nu au fost retr<tse din primării, biserici 'i com-
paniile de pompe funebre. . . 

Mesagerie, erotică prosperă·contiriuu şi nici nu doreşte 
corectarea situaţiei, pentru că fiecare apel este factura! cu 
108,6 coroane norvegiene (14 dolari), chi.ar dacă telefonul este 
închis imediat 

ANUNTURI MATRIMONIALE 
Aţi llicut Uit ;... - pm<lbll, dar !I~IIU.ţ/ III cnntinuarP--NIIIlfllr(li). 

lată cii Jdartii..A.tiP.."._I., R olr.rll lllcii e pmilbli/U.U. Il#! • R lfilld 
,..~f'IIPrlll v/!lat. 

O datll la două wliptiimlllll, l11 eadrul aCI'IIt#!l pagl11l Vftţ/ lfliNI 
rubrica wfNIJN'f'IJRI MA 7'111/JIONI..tLE". Nu vă CIJ!Itii ni.UcJ Nu vă 
rămMIU' ".....t 1111 -mpiPU.ţ/ U.ln11ul Il#! mal/""" illlln,...rdllţl ~1 

a&ullţolul filllli-1 P::rtJH'fii•P JH'! HI'PMI zlllrulu/ •-· 

+ Pentru a păstra discreţia asupra 
persoanei care formulează anunţul, 
acesta va apărea însoţit de un cod, 
ales de dumneavoas'ti'l. 

+ Scrisorile cu răspunsuri vor fi 
trimise, pe adresa ziarului 'nostru, 
rubrica "Anunţul-1 matrimoniale", 
menţlonAndu-se pe plic codul per
soanei căreia il este adresată. 

+ Nu sunt luate în considerare 
enunţurile nelnaoţlte de talon. 
Anunţul nu va fi prea lung. De pret .. 
rinţă, se va Incadra In limita a 20. de 
cuvinte. 

+ Pensionară, 61 anl/170, fără 
copil 'i nepoţi, singură pe lume, 
doresc sA cunosc un domn nefumă
tor, nealcoollc, sincer, firi obliglţii, 
perytru a ne petrece impreuo:'i restul 

. zl.lalor. FLORICA 
· + Ro,cată,c ochi albatlri, drăguţă, 

33/160/52, doresc cunoştinţă cu bir· 
baţi care să-mi îndepărteze singuri· 
tatea. Rog foto. DISPERATA 
· + Tlnăr, senzual, dore'te o priet .. 
nle IntimA (căsătoria) cu o doamnă 
firi obligaţii, 29-49 aili, cu sAnii mari,· 
siluetă, ten curat, pedantă, dar firi. 
prejudecăţi in amor. ROBY G. 

+ Acum, cind frunzele ruginll cad 

pe cărări, la tine mă gflndeaţ 'i aş 
dori să te ·cunosc. Doresc ca tu să ai 
max. 36 de ani, blondă, divorţată şi 
bogată. HIGHS CORE • LOVE • SEVER 
2000 

+ Tânăr 26 anl/176 cm, sensibil; 
aufletlst, situaţie materială bună, 
doresc să cunosc o fată simplă, 
săracă, pentru binecuvintarea unul 
destin fericit. STELIAN -.-;;· 

+ Doamnă 44/155/Hi5 ·cu o obil-
gaţla; doresc cunoştinţă cu domn 44-
50 ani, necăsătorit, fire sensibilA, 
Iubitoare, fără vicii. FURNICA 

P .S. Facem precizarea cA rubrica 
·de faţă nu se dorette a fi una care • încurajează relaţiile intre persc.ane de 
acelati sex, prostituţia, relaţiile extra

. conjugale 'i din această cauzA vă 
rugăm si nu trimiteţi astfel de 
anunţuri. Ela, Oricum, ni! vor fi publl· 
cate. 

+ Corespondenţa se va ridica de 
la sediul redacţiei noastra,• pe baza 
buletlnul!il de Identitate. 

+ Pensionar, f.lirl vicii, Iubitor de 
familie, doresc cunotllnţă cu o doam
nA 58·64 ani, pentru căsătorie. Poate 
fi '1 de la ţară. Caută-mă 'i vei fi feri· 
citi. CAPRIC'ORNULUI 

TALON ANUNŢURI 
MATRIMONIALE 

+ Agronom pensionar, venit din 
Germania, 66/180/80, fări copil, 
nepoţi, singur, sănătos, doresc căsă
torl .. prietanle. TELEFON 232124 

+ 43 ani, f.lirl obligaţii, .nafumitor, 
antlalcoollc, ortodox, cu casă

gospodirle, dora .. c ai' cunosc 1). 

doamnă ·IIC!Spodlnă, Iubitoare, firi 
obligaţii, 35-45 ani, In vederea căsăto
riei. Rog slncerHate. SUFLET BLÂND · . 

'" 1------------------------------------....J .. 
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ADEVĂRUL - Paglna9 

(~IJII I~S'fE lllÎIUiilTIJL 
1\J)I~lTJÎJlil'f? 

trepte în faţa femeii; •la 
urcatul lor, cu acelati 
număr da trepte in urmă; 

.· 

Cum ar trebui să sa 
poarte bărbatul care nu 
vrea să pună o fem•le Intr-o 
situaţie delicată? -" într-un mijloc 

transport în comun un bAr
bat se afază doar dacă în 
apropiere nu mal este nici o 
altă femeie, Indiferent de 
vârstă; 

·- ~ 

Inainte de toate, ar tre· 
bul să ţină cont de citeva 
reguli generale, valabile 
pentru orice persoanA edu· 
cală: 

-" pe stradă, femela tre
buie să fie in partea dreaptă 
a bărbatului; 

-" conducind o femeie 
el nu trebuie sA-ti aprindă 
ţigara pa stradA, In compa
nia el; 

-" daci !nsoţeşte două 
femei de virstA apropiată, 
atunci cavalerul trebuie sA 
se aşeze intre ele. Dacă una 
dintre ele este de virstă 
mult mai Tnalntată decât 
cealaltă, atunci doamna mal 
in vârstă va fi cea care va 
merge in centru'; 

-"mergind alături de 
femeia pe care o Iubeşte 
bărbatul trebuie să rămini 
cu câţiva centimetri in urma 
acesteia; • · 

-".într-o clădtre;·c:;,a care 
iniră prima este totdeauna 
femeia, un bărbat, galant 
fiind, are rolul de a ţine uta 
deschisă spre a-! utura 
pătrunderea in incintă;· 

-" coborând scările el 
trebuie să. fie cu două-trei 

-" dacă mergeţi la un 
restaurant sau la teatru, tre
bu ie s-o ajute pe doamna 
ca.re-1 însoţette să-ti scoată 
pardesiu! sau paltonul ti 
abia apoi sA sa dezbraca el 
Insuti; 

-" ridlcAndu-sa de la 
masă trebuie să-ti aşeze 
scaunul la locul lui. Va 
merge apoi să tragă 
scaunul femeii pa care-I va 
aşeza, de asemenea, la 
locul lui; 
'· -" conducând o femeie 
la un taxi el este cel care va 
opri matina ti vii vorbi cu 
iaxlmetristul. Dacă o con
duce cu propria matină, al 
trebuia să ••tepte pAnă 
cind aceasta a intrat in 
scara blocului, abia apoi să 
se depărte:le; , 

-" din mijloacele de 
transport in comun bărbatul 
coboară prim\ll, ajutând-o 
apoi să coboare şi pe 
femela care n lnsoţe,te . 

EttTM'vX:PîfRTXtî"'ttr~ ";r ~ ~~ 
~J,~!~~~.!!9Ltflt~ 

.. 

' 

.. 
~ 

~-- ll;lilioane de femel sunt acceet~ţi· acest tratament. In 
bătl1ift de partenerii lor. Multe cazyl 'Tit care nu lAmuriti cu~ 

\"dintre ele suportă pcest calvar acest lucrv in că de la bun , . -' 

.. 

ani la rând sau.chiar o viaţă început, vii va lovi din nou. 
lntreagă, fără a se destăinui· Dacă partenerul dvs .. v·ti ·· ~.- · .,.
~lva .. Pentru.a ev1ta astfel d~ loveşte des. e bine să vă 
Situaţii, trebUie să vă studiaţi despăt1ili de el cit mai repede 
bme part'!nerul, dm t1mp. os'b'l 
Bărba~i care au tendinţa de a P 1 1 · . • . ' 
deveni violenţi, de obicei sunt .. Bărbaţii sunt mal viole.nţl 
aroganţi. Prin violenţă ei vor fl.mdcă, !~că din copll.ăroe.: 
!lă-şi ascundă slăbiciunile. Şl·au folos1t In diverse s1tuaţ11 

Bărba~i pot deveni violen~ forţ~ fizicii. Femeile, Iti· 
şi in cazul in care işi consi- sch1mb, au lnvăţat sl! soe 
deră partenera ca· un bun al apere verbal. Gelozia, stresul, • . ' 
lor, o proprietate personală. frustrarea şi alcoolul sunt prin
Bărba~i violenţi sunt caracteri- cipalele cauze care provoacă. 
zaţi la Inceputul unei ~elaţii ieşirile violente. Atunci cAnd 
prontr-o geloz1e e,xces1vă. ŞI sunt .. bătute. femeile greşesc, 
nefondată. O altă caractens- considerind că sunt vinovate 
tică a acestora este faptul că şi iartă cu prea multă uşurinţă. 
se enervează foarte reped~. Femeile trebuie să le punA in 
pentru tot felul de fleacuro. 

· Dacă aveti un bărbat violent e vedere, ln.că de la bun 
bine să evitati certurile cu ~1 Inceput, partenerilor că nu 
mal ales ·atunci cand acest& acceptă as_tfel de ieşiri. fn 
este sub influenţa alcoolului. cazul In care nu fac ace~t 
Atunci când partenerul vă lucru, bărbaţii se vor consi· 

· loveşte pentru prima datll, dara lncurajaţi să le bată tn 
aste bine aă·i apune~ cii nu oontinuare . -... _ 
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PaglnaiO -· .ADEVhtn, 

"UN OBIECTIV REALIST AR FI 
CLASAREA CÂT MAl SUS POSIBIL" 
~· 'i~tăhrru~crt.·rRAREŞ APosrob• 
K:J.R""s.c;l;1etq!l'i•~·- •@.Y\I~§ţ _.Petr-cil:m :Ar•~ 

gari consecutiva in turneul" 
precedent, de la Timişoara, 

- Ca înseamnă, pentru tine, 
Intrarea echipei West Patrom in 
grupa valorică 1-8 a C.N. da 
baschet masculin? 

- ln pnmul- rând, o mare 
bucurie, .mai ales că- ne-am atins si 
obiectivul propus. Apoi, o confir
mare a alegerii mele foarte bune, 
aceea de a veni la Arad, la o 
ec;hipă cu pretenţii. 

- Apropo. Nu lţl para riu cii 
al trecut da la ELBA, la Weat 
Petrom? , , 

- Nu, in nici un caz! Am vorbit, 
_Inainte să semnez pentru forma~a 
arădeană, cu Vereş şi Bubanja şi 
am aflat că la West Petrom sunt 
alte concap~i decât pe Bega. Am 
auzit că mal vin doi sârbi (n.n. -
Marianovici şi Nicolici), plua
antreno~ Petricevici şi am hotarat 
sa joc la Arad. Au fos~ulta 
controverse cu cond!leătorli de la 
ELBA, au WSI Şt-nemultumiri mate
~ plus. că au plecat cei mal buni 
jucători, BAcov şi Viciu. Practic, nu 
am mai vrut să răman la ELBA, 
pentru a juca In grupa 9-16, 
deoarl'ce parcă aş evolua In 
Divizia B. Vroiam să plec lncă de 
anul trecut, dar am mai rămas pen- . 
tril că şi ceilal_ţi doi baschetbalişti 
au fost de acord să mai joaca un 
an la ELBA. 

- Nu aţi avut emoţii inaintea 
turneului de la Bucura,tl? Nu de 
aHa, dar erau meciuri decisive, 
Iar voi aţi venit după trei inlrân-

. - la Timişoara am pierdut din 
mai multe motive. De exemplu, cu 
ELBA nu ne-a apărat sub nici o 
formă, Iar cu Petrom · Si_biu şi 
SOCED ne-au deza~antajat arbi
trii. La Bucureşti. acum. ne-am dus 
să câştigăm primele două meciuri, 
cu .Poli" laşi şi Galtour Galaţi, 
deoarece am aflat de la colegi că 
in partida cu Rapid, dacă ar fi deci
sivă, s-ai pune arbitrii pe noi. In 
nici un caz nu am avut emoţii, pen~ 
tru că suntem jucători maturi şi nu 
e logic să ne fie frică de un meci, 

_ ori5are ar fi el. 
- Cine crezi cii poartA vina 

pentru atmosfera lenslonat 
care a foat-'LP-~i existi in 
lot-? • --
- ---In nici un caz, antrenorull 
Apoi, vreau să spun că eu nu mă 
gandesc la .bani atunci când intru 
In terer. ŞI. să ştiţi, am de luat 
lncă o rată din contract. Dacă 
ceilalţi băieţi se gândesc la bani; 
s-ar putea ca restanţele să fie un 
motiv de tensiune. Se Inţelege 
cam cine ar fi de vină. 

- Acum, odatA Intraţi In 
grupa valorică 1-8, veţi face 
acolo doar un simplu act de 
prezenţă? 

- Obiectivul următor s-ar putea 
să fle intrarea noasfră In primele 4-
5 echipe. Aşa am auzit de la colegi 
când am venit de la Timişoara. 

Probabil, obiectivul oe.va fi comu
nicat in aceste zile. Nu âm nimic 
impolriva acestui obiecti'v, însă el 
ar putea să ne facă să clacăm.
_Dorind să castigăm fiecare meci, 
jucând deci cu stres, nu e sigur să 
ne vom atinge obiectivul. Mai rea
list ar-fi să ne clasă.m- .căt mai sus 

·posib-il". Cam aşa s-a întâmplat la 
Timişoara. Am avut un obiectiv, iar 
la primul ineci, cu .Poli" iaşi. con
duceam le pauză cu 18 puncte. 
Am pierdut, In final, la un punct. iar 
apoi am mai câştiga! un singur 
meci. · · · · 

- Al vreun obiectiv personal 
o-dată cu venirea la Weat 
Petrom? 

- Doresc să ocup cu echipa 
locul 6- in acest campionat, iar In 
următorul, dacă rămânem aceiaşi, 
să urcăm şi tnai sus. Poate mai vin 
şi sponsori la West Petrom, iar 
nouă ne va fl, astfel, mai usor . 

· - Rare,, Tţl mulţumesc pentru 
minutele acordate! 

LEO SFÂRfl 

.·.-, 

> --

.-··.n;·· ~ .: -··· · r ',.~ 

Miercuri, 20 octombrie 199Q 
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-1 NCA UN MEDIC INCOMPETENTI 
In mectul Tricoul Roşu·Ş_oimii portarea, de urgenţă a fotbalistului direct 

Lipova. contând pentru etapa a X:V-a. la spital: După joc, un coechipier 1-a dos .. 
din Divizia D • Arad. disputat acum pe Pleşca la Spitalul Judeţean din Arad, 

·_ patru zile, in minutul 80 a avut loc o secţia chirurgie, unde a fost imediat · 
accidentare gravă a portarui)Ji oaspete, internat şi i s-au aplicat două injecţii. 
George Plesca. • Astăzi, doctorul Vască il va opera pe 

El a fost lovit, neinten~onat. de lot-· ghinionistul Pleşca. ' 
balistul gazdelor, C. Matei, impactul din- Cât despre asistenţa medicală, nu · 
tre cei doi soldându-se cu spargerea mai are rost să vorbim. Din nou, medicii _ 
arcadei la ochiul drept şi Tnf~ndarea se fac de râs, prin acest Drache (ce 
Jl"metului pe aceeaşi parte a obrazului. ]lume!) şi nu ştim ce s-ar fi lntămplat 

· Spre ruşinea medicului prezent la dacă accidentarea era mai gravă. Se 
meci, pe nume Dan Drache. portarul aşteaptă, iarăşi, un nou .caz Vrilbio_ru"? · · 
Pleşca a fost doar curăţat in locul unde LEO SffiRfl 
a- fost-lovit, deşi se impunea trans-

~ l1mpia din 
~ sâmbătă şi duminică gazda Cupei 

Mondiale de Karate Shotokan, com
petiţie organizată sub egida I.K.A. 
România (International Karate Associa
tion. primvicapreşedinte dr.Hajas Gabriel 
Biicher- 5 ·Dan). Valoarea sportivi lor 
arăd&ni a fost iljJstratâ de rezultatelE! 
obtinuta. · 

'Hamonl Do - şase medalii de aur şi 
una de allJint: GebllJeta Tăulea -- locul 1 
la individual si pe echipe. Adriana lgnat • 

·locul 1 la IndiVidual şi pe achi~, Ancu~ .• 
Păiuşan - locul 1 pe echipe, locul III la 
individual, Cristina'Rotaru- locuit la indi-
vidual. ' 

. Banzal - şase medalil de aur, şase 
de argint, una de bronz: Gabriela 
Ungurean - trei locuri 1, Fabian 
Moldovan, Bogdan Lazăr, Andrei Faur -
căte un loc 1, Denisa Nica, Diana Maior,. 
Gabriela· Lukacs, Mircea Dragoş; 
Francisc· Miz"i'nyin, Mihai Mag • ,căte un 
loc 11, Renale De hei - locul III. 

Kamikaze- o medalie de bronz prin 
-Aurel Neam_ţu. · 

fi. H • 
. . :- .-· -,' 

FOTBAL • CUPA ROMANIEI, 

FAZA JUD~EANĂ . --
Astăzi, de la ora 14,00 sunt progra

mate sapte meciuri din cadrul optimllor 
de finală a Cupei României, faza 
judeţeană, ediţia 2000/2001. Este vorba 
de intâlnirile: 

T Şiriana Şlriâ- Rornvest Arad; T 
Armonia lneu - Crişana Sebiş; T Şoimii 
Şimand - Dacia Beliu; T Străduinţa 
Dorobanţi - Comera Arad; T Inainte 
Sănmartln - Motorul Arad; T Soimii 

. Lipova - Şoimii Pâncote; T Păulişana 
Păuliş - Gloria Arad 

Primele echipe sunt OllJanizatoare. 
Ultimul meCi de pe tabloul .optimtlor" se 
dispută maina, de la ora 14.00. nrotago. 
mste fUnd: Vi~orul ICRTI Arad şi Victoria 
Nădlac. -

In cazul ln care după 90 de mlnuta 
scorul este agal, vor urma două reprize 
de prelungiri In care se va aplica regula 
.golului de aur". Dacă nici aşa. vreo 
echipA nu se va desprlnqe in câştigă
toare, se va trece la executa'rea lovi
turilor de departajare, pană ca una din
tre combatante va obţine victoria şi 
implicit calificarea ln faza următoare a 
Competiţiei. . . D. SCRIDOn 

ea de a p~a~t~ra~~~~~~~~!!~WJillililllllllllllliJIIIIIJ 
__ ,_ ... · " c' Mondiale de rugby a Tn faza O. Ţara Galilor'- Australia (Cardill) 

E. AfQ!:a de Sud • <:aştigătoare A 

,itl~jjr WEST PETROM DA PIEPT 
· -~ .. CU CAMPIONII, lA SIBIU 8. C. ICIM·SPORTUl 

sferturilor de finală. Echipa Romaniei, 
cu o vietorle şi două lnfrângeri s-a 
clasat pe pozi~a a treia in grupa E, cu 

(Paiis) · · · · ··- · _ · · -
F. Franţa- căştigătoare C (Dublin) 

valorica 1 ~: -
• Etapa 11: ISA Plte~ • West Petrom 

(30oct.) 
• . . _Ş puncte şi a ieşit, astfel, din corn-

-- "" ·-· - petiţie. In .sferturi" sunt calificate 
"' · ,. - · · direc;t'Câştigătoarele celor 5 grupe, 

G. Noua Zt~ell!ndă •• câştigătoare 
8 (Murayfield) 

·Deşi era programat iniţial ca West 
Petrom Arad, ocupanta locului 7 In clasa
mentul general al Diviziei A de baschet 
masculin, să dispute primul· meci pe teren 
propriu, contra ocupantei locului 2 din ie
rarhie după cale patru tumee, In ultima 
clipă .!8deralil~ .au găsit Q altă modafttate de 
des~rare a meCiurilor. Aşa că s-a !racut 
la tragerea la sorţi a ordinu meCiurilor. Şi a 
ieşit ca .petroliştii" arilden1 să joaca primul 
meci, la Sibiu, cu CSU Petrom, campioana 
en-titre şi nu la Arad. Partidl!l se va disputa
sâmbătă 23 octombrie. : 

• Etape III: West Petrom - Soced 
Bucureşti ( 6 noi.) 

-· ~· ·- ·• '' · · pentru celelalte. trei locuri se vor dis- Semlflnale (30-31 octombrie) 
câştigătoare E - câştigătoare D 

• Etape IV; Dinam<f--West Patrom(--13 
nor.) " - - . . : . . . . 

puta, astăzi, meciuri de · Intre 
ocupantele locurilor doi din flecar·e 

- grupă, plus cea mai bine clasată 
· echipă de pe ·locul 3, care este 

Argentina, după următorul program: 
. A. Anglia • Fiji - -

(Twickenham) , 
câştigătoare-~ • câştigătoare F 

(Twickenham) • ~ 
Meciul pentru..locul 3 (4 noieln- · 

· brie) - Cardiff 

- -- • Etapav:-west -peporn llerlltz tg. • 
Mures ( 4 dec.) . · · · 

.. Ela!l!'YI: l',qJj iaf ~ West Petrom (11 
dec.) · · 

··c"'·· 8. Scoţia- Samos ---
C. Irlanda -Argentina 

.Finala Cupei Mondiale (6 noiem: 
brie) - Cerdiff . 

' • Etapa VII: West Petrom - .u· 
Cerbochim Cluj (18 dec) 

Prima etapă a returului este programată 
pe 15 ianuarie anul viitor. D. SOUDOn 

.. -~ _-.... _,_.,·-~ 
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-Sfarturlle d.e finali (23·24 

·-cJSNoJUi~ 
Recolta Apateu-

Armonia lneu 1-0 (1-0) 
. A marcat: O nea - mln. 8 

- · Formaţii. Apateu: S. Dinilii·Bota,, 
Purtan, Ghlorghia,, Valea, Rus, Bota,, 
Plroa, Suclu, A. Dănill, Onaa. A mai jucat: 
Botea · · 

A. lneu: Dulhaz-Popa, Blidar, Zapota, 
Perva, Fl!r~uţa. Trtpa, Borto,, Laza, Nicodln, 
Şurtea. Au mal jucat: Jurcă, Sacelaan. 

. Au arbitrat: G. Oao:'tă-R. Panţi,-8, 
Loredan . 

Observ,ator A. J. F.: loalf Manufov 
REZULTATELE ETAPEI A Xlii-A 

. · Şo1mi1 Şimand-Viitorul Şepreuş 2-1; Victoria 
Felnac-ICRTI 4-3; Recolta Apateu,Armonia 
lneu 1-0: Unirea Seitin-A S. Vladimirescu 0-3; 
Voinţa Samlac-lnainte Sanmartin 3-0 (f. j.); Şlri· 
ana Şiria-Fiacăra Ţipari 7-0; lnfrăţirea lratoşu
Stăruinţa Dorobanţi 0-2: Olimpia Barzave
Unirea Santana 2-3; Vietoria Zăbrani-Dinamo 
Zărand 0-3 (f. j.) 

~ . ClASAMENT 
Şiria ' -· 13 9 2 2 54-16 

2. Vladimirescu.13 9 o 4 31-14 
3. Felnac · 13 9 O 4 38-28 
4. A. lnau 13 8 2 3 3S-15 

29 (+11) 
27 (+6) 
21 (+6J 
26 (+5) 

C:.fiLEX. ..... 
· lată în continuare programul jocurilor 

echipei West Petrom in acest b.rr al grupei 

5. L C. R. T. L 13 8 1 4 35-16 25 (+4) 
· 6. Sântana 13 8 O 5 29-28 24 (+6) 
7. Apateu 13 8 O 5 26-37 24 (+3) 
8. Şepreuş 13 7· 1 · 5 30-2!1 22 (+1) 
9. Şimand 13 7 1 5 28-2!; 22 (+1). 

Petpuţiu, T. Pârtan, Cândea, Nagy, Avram, 
Brijban, Merla, Simion••· Au mal jucat: 
Bulzan, Ra,ca. · 

· Au arbitrat: G. Constantinescu-O. Bama 
Observator A. J. F.: Gheorghe Gabor 

8,52 ŞI 78. 
. Formaţii. Sebl': Marchi,·Lazir, Neamţ, 

· Muscă, Bun, Cismaş. Voica, Morariu, Toadt~r. 
Crişan, Bud. Au mai jucat: Berna, Tol, Zopota. 

Gurahonţ: Giura-Sidar, Miclea, Birău, 
BaltA, Demea, Gligor V., Luluşa. llica. Gligor 

REZULTATELE ETAPEI A X-A . D., Toda. Au ma_t evoluat: Banici, Slda D .. 

C - C ă a t 1 O· S - . A k't 5 2· ''Becheş - -

10. Dorobail\1 13 5. 4.4 34-19 19 (+1) 
H. Şeitin 13 S 1 b 28-29 19 (+1) 
12. lratos 13 !1 O 7 22-25 -18 (:3) 
13. Zărand 13 5· 1-7 23-29 16(-2) · .ru:e~•- ov s_ n, : • _ ecus•g•u- r 1 • :. Au arbitrat: R. Tănăsescu -la Centru, ajutat 

Glogovaţ 99-Fântanele 0-0, Horea-Munar 5-1, - de p_ Cătană • asistent. 
Zrmand Cuz-Pecrca 2-0; Ususău-Sanleanl 4-1.. Observator AJF: Anctrai Mercea· 
Satu Mara a stat. · - GEW GROUI 

14. BArzava 13 4 3 6 27-30 15 (-3) 
15. Semlac 13 3 O 10 16'31 9 (-9) -
16. Ţipari 13 3 O 10 .14-44 9 (-12) 
17. sanmartin 13 2 2 9 20-36, 1! (:10). 
18. Zăbrani 1.3 1 O 12 9-51 3(.18) :-· 

• Etapa vi~oare programează derby-ul: A . 
S. Vladimirescu-Şiriana Şiria 

, --cpQ_~-~~Dt,_;i 

CLASAMENT 
1: Zlmand C<q: .. , 9 7 O ~' 
2. Pecica · ' 9 '6 2 1 
3. Sânleani ,,_ .. 9 .5 1- . 3 
4: Secusigiu - 10 5 1 4. 
5. Satu Mare 9 5 O 4 
6. Munar g . 5 O 4 
J:. Horia • ,, 9 5 o 4 

• .- SERIA A 8. Arkit 9· 4 1' 4 
•' Muresul Ususău • . 9. c!'l'cenl · · 10 3 3 4 

F C S • • l . 4 1 ( 1 1) tO. Ususău 9 3 1 .. 5 
. . an eam - • _·11.Gtogovăţ'99 10 3 1 .6 

Au marcat: Brancău • mln. 38 '1 78, 12. Fllntanela __ '9 2 2 5 
Vldran - mln. 75, 1. Buga • mln. 87, respectiv 13. CovăsAnţ -9 1 ll 8 

29-17 21 
23-10 20 
32-17 16 
28-29 16 
25-15 15 
25-16 15 
20-1>8 15 
17-21 13 
19-30 12 
15-25 10 
18-29 10 >-

17-31 8 
22-32 3· 

CAndea - min. 8. · ' · Seria C 
. Formaţii. Usuaiu: Popoara-D. Suga, · -

Stola, J. Buga, Marton, Slrangeu, Ionescu, · · . Universitatea Sebhp
Cărilmldl, NechHa, Dorgo,an, Brancllu. Au Minesis Gurahont 4·3 (3-1) 
mal jucat: 1. Suga, Halbiiu, Ştefăenscu. · Au _ Voica • min. 2ă şi 40, Toader -
- Slnleanl: L. Plrtan-GIIgor, Giurgiu,- min. · • min. 90, respectiv min. 

REZULTATELE ETAPEI A X·A 
Hăşmaş-Lunca TeuzuiUI 4-0; Universitate~ 

Sebis-Gurahont 4-3; Chisindia-Buteni 0-4: 
Dezn'a-Hălmagiu 3-0 (f. j.):: varfu_rile-Bocsig 
_3-1. Dinamo Sebiş a stat 

CLASAMENT. 

1. Dezna g 7 O -2 
2. Hăşmaş ·· · 9 6 1 2 
3. Varturile " 9 5 -2 ,2 
4. D. Sebiş . · . 9 5 1 3 
S:Buteni 9 '4 '2 3 
6. L. Teuzului 9 4 1 4 
.7. Gurahonţ . 9 3 2 4 
.8. Hălmagiu 8 3 2 3 
9. Bocsig " 9 3 1 5 
10 .• u· Seblş 9 2 f 6 
11. Chisindia 9 o 1 ·e 

22-10' 21 
37-17 19 
24-13 17 
23-12 > 16 
·23-23 n-
27-23 13 
19-1g 11 
15-15 11 
13-28 10 
14-30 7 
11-38 1 
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Miercuri, 20 octombrie 1999 MAPAMOND ADEVĂRUL 

,, 

Dupa Tratatul de la Maaslriclrt (1993), ştiind că nu 
se va intreprinde nimic, .Cei 15· au preconizat organi
zarea unei coriferinţe interguvernamentale (CIG) care să 
elaboreze o reforma a instituţiilor europene, propunere 
care nu a fost luata 1n dlsru~e cu prilejul Tratatului de la 
Amsterdam (1977). Odata cu deschiderea unei noJ. 
runde de negocieri privind rela~ile comerciale, la starşirul 
lunii noiembrie, la Seattle (SUA) şi punerea primelor. 
jaloane ale politidi comune de apărare, se va dezbate 
unul dintre dosarele majore ale construcţiei europene. 

Michel Barnier, comisarul european insarcinat cu 
supeiVizarea reVizuirii modulul de funcţionare al Uniunii 
Europene, doreşte, la fel ca şi Romana Prodi, ca CIG sa 
nu,se limiteze la dosarul tehnic. Europa- a explicat el, cu 
prilejui unul interviu acordat ziarului Le Monde - trebuie 
să aibă o mare ambiţje şi sa nu rateze ocazia oferita de 
summitul de la Helsinki (din 10 Şi 11 decembrie), care va 
da startul CIG. Lua'ările Conferinţei se vor axa, fireş1e, 
pe cele trei teme principale inscrise pe ordinea de zi -
refonna sistemului de vot, extinderea rnajoritătii calificate 
şi con'Jţ)oziţia Comisiei - pe care dl. Bamier '1e rezumă 
astfel: sa procedăm astfel încât UE sa funcţioneze, 
majoritatea calificata sa fie reprezentata, intr~var,din 
punct de vedere demografic şi democratic, ţările sa fie 
reprezentate in raport w ponderea.lor, şi, in starşit, sa 
oferim posibilitatea de a se vota cu o majoritate palificata 
şi nu fn unanimitate. 

Lupta politică - afinna et: TI va departaja pe cel care 
vor sa .limiteze Europa la o mare piaţa integrata şi str"uc: 
turata Şi cei care doresc sa insaie probJemele QJ carac
ter instituţional fntr-o perspectivă mai ambtţioasă. Pentru 
fosrul senator de Savoia, lupta politică trebuie sa vizeze 

cel puţin două obiective: să apropie Europa de cetăţeni 
· şi sa o doteze cu o politi<:a de apărare .• De 40 de ani se 
oonstruieşte Uniunea pentru compromisuri şi, imediat 
dupa semnarea tratatelor, nimeni nu mai explica nimic, 
se trecea la alt subied. ln Franţa, de exemplu, guvernul 
aprobă proiecte fără să explice contextul european. 
Oare, se poate face Europa mai ,.inteligibilă"? Desigur, 
insa nu trebuie să avem inaedere in cei care revendica 
o Europa simpla, penlrl( că aceasta ar fi o Europa unifor
ma. Trebuie să acceptăm şi să revendicăm o anumită 
complexitate." Comisarul, insarcinat cu probleme de 
politică regională, este partizanul unei ~constituţionalizari 
a tratatelor". Este vorba de reunirea in cadrul aceluiaŞi 
text - care va fi adoptat in unanimitate de ţările membre -
a tot ceea ce se referâ la valorile fundamentale ale UE, 
la instituţiile sale şi la modul lor de funcţionare, elaborând 
.un text simplu, rizibil şi accesibil tuturor, care să devină 
Carta fundamentală a Uniunii Europene". Cel de-al 
doilea text ar include tot ceea ce ~ne de domeniul comu
nitar, reglementar şi legislativ, şi anume un ansamblu 
care ar putea să evolueze .. rara dramatizarea survenita 
de fiecare data când se modifică tratatele". 

Cu prilejul CIG se vor discuta şi alte subiecte. fn 
primul rând, trebuie sa se facă pregătiri in vederea extin
derii UE, fără riscul unei ..paralizit. ln opinia lui Michel 
Bamier, metoda !X)trivită este, Tn primul rând, atenuarea 
modului de funcţionare a .cooperârilor intărite", adica 
.posibilitatea oferita ţărilor care ar dori să fie in avan
garda sa ia o iniţiativa, sa elaboreze o politică, in numele 
UE, Iară ca ceilalţi sa se opuna, tilnl ca vreunei ţări sa i 
se interzică să se alăture avangardei." Dacă reftecţia 
asupra .,instrumentelor unei politid comune de aparare" 

relevă mai ales conştientizarea aescănda, de ditre şafii 
de stat şi de guvem, plecând de la deda~ile (tranco
britanioe) de la 5aint-Malo, a acordurilor tranco-gennane 
şi franco-italiene, mai devreme sau mai târziu, va trebui 
sa indudem tn tratate .consecinţele asupra instituţiilor 
europene, a organizării, tn cadrul Alianţei Atlantice, a 
unei capacită~ specifice europenilor de a acţiona in ve
derea me~neril pacii şi in scop umanitar". Dintre etapele 
necesare, dl. Bamier citează infiinţarea unui consiliu 
strategic pentru continentul european, fuziunea funcţiei 
de secretar general al UEO (Uniunea Europei 
Occidentale) cu' .conceptul PESC" (politică extrema şi de 
securitate comună}, crearea unui Stat-Major comun, 
intarirea Agen~ei Europene de Annament etc. Midlel 
Bamier aminteşte ca sistemul de acordare a ajutoarelor 
a fost confirmat de Consiliul European de la Berlin. 
,.Partitura a fost scrisă - subliniază el - şi arum trebuie să 
o interpretez, fiind insa foarte vigilent cu gestionarea 
aedifelor si evaluarea proiectelor". Din momentul Tn care 
o ţarâ atirlge nivelul oomunitar mediu (!n tennenii dez
voltarii economice), ea iese din cadrul aşa-zisei politici 
de .,coeziune·. Şi aceasta deoarece .. nivelUl mediu al 
ţarilor .coeziunli (Spania, Portugalia, Irlanda şi Grecia) a 
aescut cu 1 O la suta, 1n decurs de zece ani), in raport cu 
PIB-ul axnunitar. Mlchel Bamier se arata neinaezator ln 
conceptul de Europa a regiunilor. "Ar exista Wl mare risc 
pentru comunitatea umana Şi politică pe care vrem sa o 
construim in Europa. ln plus, eu am considerat intot
deauna că pentru a putea lupta Impotriva naţionaHsmului 
trebuie consolidate na~unile" ... 

Aproape 800 de milioane de 
oameni din intreaga lume suferă de 

~ foame cronică si de malnutrttie, 
potrivit unui rapOrt al Organizaţiei 
pentru Agricultură şi Alimentaţie 
(FAO) a ONU despre foametea la 
nivel mondial - dintre care 26 de mi
lioane in Europa de est şi opt mi
lioane in tările puternic industrializate., 

Num.§rul peOOanalor subnutrite 
a scăzut w 40 de milioane din 1996, 
an in care s-a desfăsurat summitul 
privind alimentatia niondială. lnsă 
FAO avertizează 'că progresele sunt 
limitate şi nu suficient de rapide pen
tru a se putea atinge·obiectivul de a 
reduce la 400 de milioane numărul 
celor înfometaţi pana in 2015, obiec
tiv stabilit la summitul FAO. 

Dacă tendinţele se vor menţine 
:; jn limitele actuale, 638 de milioane 

de oameni vor continua să sufere de 
foame pana la acea data. OI. Hartwig 
de Haen, adjunctul directorului gene
ral al departamentului economic şi 

· / social al FAO, considera că obiectivul 
este încă realist şi fezabil, pentru că 
Terra are incă suficiente resurse pen
tru a hrăni pe toată lumea, dar a 

avertizat că reducerea numărului de 
.oameni subnubiti este o consecintă a 
succeselor inreQistrate in doar 37 de 
ţări in curs de dezvoltare care au luat 
măsuri in vederea combaterii foame
tei. Jn restul lumii, numărul subnu
~lor a aescut cu aproape 60 de mi
lioane. 

Printre..exemplele pozitive sem
nalate in raportul FAC se numără 
Horlduras, in America Centrală, unde 
producţia de porumb s-a dublat, a 
fost pus la punct un program de aju
torare a celor săraci şi creşterea eco
nomică a fost puternică, Ciad, în 
Africa Centrală, a inregistrat 
depotrivă unele succese, împreună 
aJ multe ţări vest-africane. Foametea 
a fost redusă in tările din Orientul 
Apropiat şi in Africa de nord. lnsă 
ţările central, est şi sud-africane con
tinuă să Tnregi.streze niveluri record 
de foamete. 

Situa~ s-a inrâutlţit printre ţările 
asiatice in zona Oceanului Pacific. 
unde 526 de milioane de oameni 
sunt subnutriţi. Numai in India există 
204 milioane de oameni subnutriti, 
unnata de China, cu 164 de miioane. 

' 

Nici Cuba nu este swtită de această 
problemă, ca urmare a faptului ca 
şi-a pierdut cei mai important part&-

~m~:rr~~l :~t~~~~ed~~ 
Uniune Sovietică, şi nici lrakul, unde 
numărul celor care suferă din lipsa 
hranei a cresart de la 4 la 15 la sută 
din populaţie, pe fondul regimului de 
sancţiuni internaţionale şi_ de 
stagnare eoonomică. -

Luptere interne au constituit o 
problema in Afganistan. lnsă In 
Cambodgia, """' incepe sa"'i ravină 
dllpă decenii de conflict, luaurife sunt 
pe cale sa se îmbunătăţească. Insa 
cea mai ingrijoratoare tendinţă este 
creşterea numărului de copii subnu
triţi. Patru copii" din zece suferă de 
foame in ţările in curs de dezvoi!are. 
Problema copiilor subnutriţi este 
extrem de gravă in Asia de Sud, 
unde jumătate din copiii sub vârsta 
de cinci ani au greutatea sub limita 
normală. Această regiune cuprinde 
jumătate din copiii. subnutriţi şi sub
dezvolta~ pentru varsta lor. 

Tbe lndepenckmt 

' . Le Monde 

·' • 

,, OFITERI Al KGB .. ~~.· 
·· .IHCOLPAJI PEHTRâ~ .. 
g,~~,Q.~.I.~ •.. Il~~lâ 

CARACTERUl NEREPRESIV Al 
POliTICII DE IMIGRARI 

Parchetul Letoniei a incuplat doi foşti 
ofiţeri ai KGB pentru •genocid• comis fn 
aceasta ţară, in perioada dominaţiei sovie
tice, a declarat -un reprezentant al 
Parchetului, Janls Osls, citat de AFP. 

La sfirşltul saptaminii trecute, poliţia 1-a 
arestat pe Evgheni Savenko, In virsta de 85 
de ani, tnsarcinat cu efectuarea anchetelor 
fn cadrul serviciilor secrete sovietice, după 
ocuparea Letonlel de către solda~i Armatei 
•RoŞii, In 1940. 

savenko este acuzat de interogarea şi 
condamnarea la moarte a numecoase per· 
sonalităti letone, formulind împotriva lor 
false aaiza~l de apartenenţă la "organiza~! 
teroriste•. 

··h Cetăţean rus, Savenko trăieşte In 
Letonia cu statut de rezident parmanent, de 
. la reclştlgarea Independenţei Letonlei, In. 
1991. 

Pentru a crea acel spaţiu al li, 
bellă~i. securităţii · justitiei, promis 
cetăţenilor de tratatul de .la 
Amsterdam, şefii de stat şi d.e 
guvern al Uniunii Europene (UE), 
participanţi la summitul de la 
Tampere, Finlanda, incheiat la 16 
octombrie, au aplicat din nou r~ţeta' 
care le~a reuşit, acum aproximativ 
zece ani, pentru a introduce o piaţă 
unică: adoptarea unui plan de acţi
une care sa cuprindă lista de prio
rita~ şi de ini~ative legislative şi sta~ 
bilirea unui calendar. Un astfel de 
program de lucru. implică man
datarea Comisiei Europene de a 
face propuneri In domenii conside
rate .comunitare", şi, deci, ţlnănd da 
competenţa el. 

cipalul rezull<!l al summitului UE 
consacrat cooperării tn d_omenlul 
justiţiei şi a afacerilor interne. Acest 
fapt i-a permis doamnei Nicole 
Fontalne, preşedintele Parlamen
tului European, să adreseze un 
mesaj Celor 15 pantru a le cere .sa 
facă Inovaţii pentru a face Europa 
mai accesibilă pentru cetătenil el." 

ment a cererilor dle azil, sublinind că 
decizia privind dreptul dle azil trebuie 
să ramană o problemă de resort 
naţional. , 

·.~· Parchetul lotan a j)rezenat aceleaşi , 
capete de acuzare impotriva lui Nlkolal 
Lerionov, In vlrslli de 78 de ani, fost mern-

Principalul rezultat al acestui 
summit a fost adoptarea unul calen
dar pentru punerea in aplicare a 
unul spa~u juridic european şi a unei 
poiHici comune privind lmlgrarea şi 
azilul de acum şi pănă In 2005. 

De-a lungul dezbaterilor, cel 15 
au subliniat caracterul nerepresiv al 
demersului lor, lucru adevărat fn 
ceea ce priveste politica acordării de 
azil şi cea a irl,igra~ei. Tn plus. mem
brii UE ş~au exprimat "hooănlrea de 
a combate sursa irnigra~el dandes
Une, tn special cea a tratamentului 
acordat persoanelor lmigrate ilegal" 
şi a cerut ca inainte de anul 2000, 
oonslllul de miniştri al UE sa adopte 
o legislaţie care sa prevadă .sancţi
uni drastice· tn ac.est sens. 
~lntele Comisiei Europene, dl. 
Romana Prodi, a făcut referire la 
.lunga traditie de deschidere a 
Europei dincolo da firontlerele er. 

. In domeniul cooperării juridice si 
a luptei impotiiva criminalitaţll orga
nizate, bunăvoinţa s-a lovit adesea 
de Interesele unora sau ale attora, 
de unde şt dificultatea de a se 
ajunge ta un acoo:1 privlnd anumite 
deci:..:ll precum ce a de anulare a 
secretului bancar In caz de ancheta 
juridică. Acelaşi lualJ a fost valabil 
şi pentru zonele .ofl-shore", adică in 
afara Uniunii Europene. Totuşi, 
oonştienţi că acesta este un subiect 
la care cetăţenii sunt foarte aten~. 
Cel 1.5 sunt dispuşi să ia măsuri 
pentru a impiedica spălarea banilor 
murdari. Europa!, a căror compe
tenţe urmează să fie sporite, Iar 
mijloacele sale financiare extinse, 
va coordona eforturile tn acest 
sens. 

. bru al KGB. 
Peste 60 de petaţeni letoni au fost exe

cutaţi in urma falselor acuzaţii ale lui 
Larionov, a afinnat Janis Osls. Fostul ofiţer 
KGB este, probabil, responsabil şi pentru 
deportarea In Siberia a peste 500 de per
soane, dintre care mult~ şt-au.găsil sfirşitul 
In gulaguri. 

Plnă In prezent, cel doi foşti ofiţeri al 
serviciilor secrete sovietice au fost găsiţi 
vlnova~ de "genocid". Doi alţi foşti membri 
al KGB îşi aşteaptă procesul, la fel ca un 
fost membru al rezistenţei sovietice, acuzat 
de crime de război. ' 

~,".fr~=n~~ţii a~~e~~~s~~.:~ 
Europene şi consiliului de miniştri sa 
tntocmească o listă clară care să 
permita evaluarea la Intervale regu
lata a progreselor inregistrare. Tn 
domeniul dreptului la azil politic şi 
!migraţie, reprezentanţii UE pre
cizează că au .convenit asupra 
punerii fn aplicare a unul regim de 
azil european comun, bazat pe apli
carea integrală şi globală a con
ven~el de la Geneva." 

Acest acord in privinţa metode
lor constituie fără nici o îndoială prin~ 

. J 

Totuşi, tn opinia unor partiei~ 
panti, exista anumHe llmHe In ceea 
ce Priveşte un demers comun. 
Fiecare stat membru trebuie sA 
hotarascil singur in ceea ce priveşte 
stabilirea capacită~i de primire a lmi
gran~lor sau a soiicitan~lor de azil, a 
declarat dl. Jacques Chirac, 
preşedintele Franţei. Mai muHe ţllrt, 
printre care şi Franţa, s-au .opus 
unei reglementări europene a prow 
blemei azilului. Premier.ul francez 
Llonel Jospln a evocat posibilitatea 

. unei arrnonlzări a oondiţiilor de trata-

In ceea ce priveşte subiectele 
de Interes comun, precum dis
cutarea Intereselor financiare ale 
Uniunii, şi cooperarea in domeniul 
forţelor de poliţie Cei 15 s-au ratia! 
Ideii privind crearea unei reţele de 
magistraţi însărcina~ cu super
vizarea anchetelor transfrontaliere. 
Denumită Eurojust, această reţea, 
ce ar trebui sa Intre In vigoare pana 
la sfă!lllul anului 2001, repezintă 
embrionul unul viitor parchet euro-

, pean. ' 

LE MOHDE. AFP 

l~ill,'l, ))JlTJ~IlS 
~Y~SARB,~it 
,BILLARY, INCONMBATI 
it îh$1'i':PE 

Prima Doamna a Americii, Hillary Clinton, 
işi va aniversa cei 52 de ani, la 25 octombrie, la 
New York, inconjurata de vedete, la o recepţie 
de gală oferi1ă in onoarea ei, '8U anunţat orga
nizatorii, cita~ de AFP. 

Ceremonia, care va avea loc la Centrul 
Fard, un teatru recent restaurat, situat in Tlme 
Square, va reuni o serie de actori şi muzideni, 
intre care Leuren BacaU, Bly Joel, Tom Powat. 
Joel Grey şi Sandy Duncan. 

In cadrul antversarii, vor ft .prezentate frag
mente din cele mai celebre music-hall-uri de pe 
Broadway, intre care •Fosse" şi •Annie Get 
Y QUr Gun". Unul dintre actorii care au jucat in 
"Ragtirnt>", Allon Filzgerald, va Intona un cintec 
In care condarnnă rasismul. 

Fitzgerald a fost recent arestat, din 
greşeală, dle către poliţiştii din New Yor1<, iar cin
tecul va fi interpretat ca un atac la adresa luî 
Rudolph Giuliani, primarul metropolei. 

HHiary Clinton şi Rudolph Giuliani nu ~u 
anuntat, deocamdată, candidaturile pentru 
Senat: la alegerile legislative din anul 2000, dar 
o astfel dle posibilitate pare aproape sigură. 

Pentru sărbătoarea din 25 octombrie au 
fost scoase in vinzare bilete la preţul de 1.000 
de dolari (llngă on:hestnl) Şi da 250 de dolari (la 
balcoane), iar organizatorii speră sa adune 1,5 
milioane dle dolari pentru campania prelirrinarll 
a soţiei preşedintelui Clnton. ' 

Fostul jucător brazilian de fotbal, Pete, a 
fost, vineri seanl, victima unei tentative de jaf 
annat a anunţat postul da raăK> CBN, citat da 
AFP. 

Pete se alia In maŞină lmpreună cu soţia Şi 
eu fiica sa, cind hotul s-a apropiat de automo
bilul oprit la un serriator şo't-a ameninţat pe fot
balist cu o armă, cerîndu-i ceasul şi banli. Pete 

:şi-a scos şapca, inainte da a~ da atacatorului 
ceea ce i-a cerut. Tllharull-a recun6scut pe ido
lul Braziliei şi şi-a cerut scuze, după care a fugft. 

Tn urmă cu o lună, atacantulul echipei 
Flamengo, Romario, nu a avut tot atn noroc. Lui 
i-a fost furata maşina de trei Indivizi care I-au 
oprit pe una din străzile de vest ale oraşurui saa 
Paulo. Romario a declarat, in cadrul unui Inter
viu televizat că unul dintre cei trei bărbaV. care 
it ştiau numele, 1-a ameninţat cu o armă, obllgln
du-1 sa coboare din maşină. 

l)tfiiCIJIItl 
O invăţatoare chinezoaică "model" a grava!. 

lleralmente, cuvlnrul "tK>ţ" pe obrazul unuia din: 
tre elevii ei, care furase suma de zece yuam 
(1 ,2 dolari) de la unul dintre colegului, transmite 
AFP, citind presa locală. 

lnvăţătoarea Cui Minye, de la o şooată cln 
oraşul Huayi, şi-a ·pedepsit elevul, In 7 
octombrie, pentru a "servi drept exemplu". Ea a 
scrijeiH pe obrazul copilului, dle numai 12 ani, 
cele 11 linii ale simbolului "zei" ("hof). după 
care a aplicat cerneala roşie pe rana 
slngerlndă. _ 

Copilul nu a lndrăznH să spună adavilrul 
părinţilor săi Şi şt-a acoperit obrazul cu gulerul, 
P,entru a ascunde rana. Ziarul precizează că 
direcţia şcolii nu a luat nici o măsură llnpotriva 
lnvăţătoarei. Mai muH, ea se aM In prezent In 
concediu Intr-o statiune balnear.l cunoscută, ca 
recompensa pentrU că a fost aleasa de catre 
colegii el drept cea mal bunA lnvAţătoare a 
şcolii. 

ICE'IIlf101$iliiiftil1) 
ţ:· V . ' . . · l'j 

;JŞmPTI, 8E CEL PIJTDI ~ 
.. lP,~JP~II~ 

Peste 10.000 de de~n~ ruŞi aşteaptă, da 
cet puţin '"' an, sa fie judecaţi, a dectaral pte
rnlerul rus Vladimir Putin, citat da AFP. ,· 

El a precizat că, dintre cele 10.000 dle per
soane, 2.000 !şi aşteaptă procesul da doi ani, 
Iar o ma- da trei ani. 

"Este inadmisibil", a apreciat' Putin, 
adăuglnd că •statut trebuie să faal tol posiblut 
pentru a reforma radical sistemul panHencia
relor". Premierul a estimat că o al1il problemă 
"socială şi politicii" pa care statul trebuie sa o 
rezolve constă In faptul că, In fiecare an, 
125.000 da persoane sunt eliberate din ird11sori. 

Guvernul rus are fn v&dere, pentru anul 
vilor, mărirea cu 30 la suta a sumelor alocate 
penHenciaretor, a declarat ministrul Finanţelor 
MllaQ Kasianov, citat de egen~ ITAR-TASS. 

In Rusia existil 685 de deţin~ la fiecare 
100.000 de locuHori, lnreglstr'indu-se cel mai 
ridicat procent dle de~~ din lume. 

lnchisortle ruse sunt supraaglomerate, Iar 
de~nuţil trăiesc. in condi~i exirem de dificile, 
numărul imboinăvirilor dle tuberculozll crescind 
semnificativ in cursul ultimilor ani. 
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DORITI O TAMPWIE 
' ~' 

G.t,MOTO 
MODERNA PENTRU CASA DVS.1 ,.elefon 251417 -

-Vinde numai prin 
+ Preferafi ca aeeastii tâmplărie PVC eu sti· 

elii termopan să fie de calitate fi din import?' : 
Apela'i la: CIMENT ALEŞD 

39.000 lei sacul--_ •. (are inclus TVA) 

Angajează prin concurs: 

--MANAGER 
Condiţii de bază:' 

• ELEC'I'RO 1 E&NICĂ • parmls de coaducara 
Telefo•z 09ZS:l6567 sau. ZS1700. 

,.;, ... JU!Ilu\IW111.'4t~ 
·1 ~1'0 ~~l.;. ~':. ..... ;;.1;-

- . . ·- ~ . ' 
. ~-~ . ·. -..~ .. 

. .. . . ~ .. 
,' -.. . .~: ,. . •·. ,' .. ·:. 

·' .. 

DEPARTAMENTUL 
TAROURI-EXPOZI'fll 
AL CCIA ARAD 

'· ~\ ,. 

··:,.. 

Arad, Vladimirascu, str. Progresului nr.l03, 
Telefon: 514322; 092-600527 

Reprezentanţa "ROBLAND" MAŞINI ŞI UTILAJE 
INDUSTRIA LEMNULUI 

Reprezentanţa "CIAK" scule pentru Industria ·•. 
. lemnului_. . , , -. ,_,· 

• Execută mobilier modern la comandă .• · · •. · ';.: - .. e Execută usi si ferestre 
e Execută .;"~najări interioare 

-· ,· :~ .. ' ._ e Vinde parchet fag 

; .·., 

• Vinde accesorii pentru mobilă ,Hetlich" .. Germania_ _ -
e Vinde produse de marochinărie. • .. 

(52244481 

-' 

.... ,·· 

cirnent 

.A/esd ·· 

39.~~ 
. • SZ'f:I'<V'~ _-

INFOTOH ROMÂNIA 
,;;.,Str. L.Biaga. nr.2-~/itt' 
*'"" Tel.: 280175, 2818004A 1N?' 

Angajează 
Absolventi ai Facultătii ETc. sau AC 

1 1 

1. Coordonator al procesului de producţie 
, -experienţa Tn domeniu prezintă un avantaj' 
2. Personal pentru activitatea de promova _ 
a vtnzărilor la echipamente de birotici 

Gestionar-merceolog 
-experienţa in domeniu prezintă un avantaj 

Doritorii sunt rugaţi si depună un CV 
-'" ,-_· .. · .. _, - la secretariatul finnel 

--~ DISTRIBDri'OR UNIC AL PRODUSELOR 
-..... - PENTRU ACOPERIŞ COVERDACII 

DESCRfERE: sistem pentru 1185 mm X450 mm 
acoperişuri din tablă de oţel Element DELTA 1200 mm X 450 
aluzincată R 0,5 mm profilată şi mm 
modulată, cu strat periat sau · Acoperire 2,26 elel"rien•/ riip· 
granula~ din ardezie colorată, GREUTATE: 3 kg 1 buc.; 
GARANŢIE: In condiţii coracte, . cea. 6 kg 1 mp 
30deam. · -.-a.-.... ... .,. 
DURABILITATE: cln:a 100 da (llngă- Vlalcu) N./lu: 
ani. ,..,/2811niiiJ 

ALFA 

EXECUTĂ SI MONTEAZĂ · · · 
' • 'l'âmplărla de alumlaia 

• Gaamarllarmopan _,., ' . -.-.. ,· . 

• Montauă sticlă aormală .. omanutalală 
LA DOMICILIUL CLIENTULUI LA 

PREŢURI FĂRĂ CONCURENŢĂ, 
Telefon: 09Z83356Z; Z89633. · 

. (5224485) 

., -

·- . 
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·, ·-
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DE CONSTRUCTII: 
' • PAL • PFL • PLACAJ 

toate grasimile 
• SOBE TERACOTĂ 
• UŞI • FERESTRE 
• BITUM • CARTON 

ASFALTAT 
• ŢIGLE .• COAME 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ 
' ' • OBIECTE SANITARE 

·".PRETURI PROMOTIONALE ' . ' 
· · ".Adaos comercial minim· 

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

ALTE INFORMAŢII LA TELEFONUL 259088. 
;. 

... Program zilni~: 8,00- 16,0() 
sâmbătă: 8,00 .; 13,00 -

Anuntă scoaterea la LICITATIE 
. ' ' 

.... .. 

- ~ următoarelor active ~i mijloace d.e transport: 
.ţ ... _: 

• REPREZENTANŢA ŞIRIA- compusă din Subsoi-Parter+Etaj (10 camere+ 1 
garaj), preţ de strigare 181.200 mii lei (fără TVA), din ,str. Regimentul 85 
lnfanterlei nr. 94; . ... · . : . . . , . >. 

• AUTOVEHICUL tip AM 3, număr de inmatriculare -31-AR-3667, an fabricaţie 
1992, preţ de strigare 18.000 mii lei (fări!l TVA); ,. .. 

• » 

• ARO 244, număr de Inmatriculare AR-02-YRK, ·"n fabricaţie 1991, preţ de stri-
gare 11.900 mii lei (fără TVA); _ . . 

• DACIA 1310 BREAK, cu n·umăr de inmatriculare· AR-03 BWR, an fabricaţie 
1996, preţ de strigare 20.000 mii lei (fără TVA); ... , ·., ........ -

• MICROBUS TV (ROCAR), cu număr de inmatriculare AR-01.KYP,' an ~bricaţie 
1994, preţ de strigare 40.000 mii lei{fără TVA). . .. 

.-. :·' ·"' -~· ' . ,-' -·-:.-

MENŢIONĂM CĂ, garanţia dcf participare la licitaţie va. fi de 3%, lat taxa 
de participare la licitaţie este de 0,2% din preţul de pornire a licitaţiei, 
care va fi achitat in contul deschis la Banca Agricolă S.A., Sucursala 
Coordonatoare Arad. .. · 

LICITAŢIA VA FI CU STRIGARE. 

Persoanele care doresc să participe 1~ licitaţie vor prezenta următoarele 
documente: • dovadă privind depunerea garanţiei de participare; 

· -·dovada achitării taxei de participare la licitaţie; 
•'. •documente care certifică indentitatea persoanei (fizică· 

. . sau juridică); . 
' · ' - pentru "Reprezentanţa Şiria" se va prezenta scrisoare de 

garanţie bancară la cel puţin preţul de strigare. • 

: •' RELA ŢII.SUPLIMENTARE 
-; . 

la telet'on 057/280634"· interior '140. 

ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ A MUNICIPIULUI ARAD 
Serviciul Colectarea Veniturilor 

• PUBLICATIE DE VÂNZARE 
Anu/1999/una Octombrie ziua 25 

In temeiul art. 55 din OG 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, se face 
cunoscut prin prezenta, că in ziua de 25 octombrie 1999, orale 11, in localitatea Arad, 
B-dul Decebal, nr. 36, se vor vinde prin licitaţie publică următoar.ele bunuri mobile 
aparţinând debitorului SC ELECTRO SERVICE RAPID SRL.: 

ALTE INFORMA ŢII SUPLIMENTARE se pot obţine zilnic la sediul Administraţiei Financiare 
a Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, Serviciul Colectarea Veniturilor, camera 26, 
intre orele 8-10, prăcum fi la sediul dabitorului din.Arad, B-dul Decebal, nr. 36. . 

ZIARUL "ADEVĂRUL" ARAD ARE DESCHISE 
URMĂTOARELE AGENTII DE PUBLICITATE 

SEBIŞ 
Primăria oraşului Seblf 

~ agent publicitar 
, Elena Filip 
" ' program 8,00 • 15,00 

·Telefon 420.303 
LIPOVA ' 

S.C. ELCOTRANS S.R.L 
Lipova 

Str. Balcescu Nr. 16, 
Telefon 561.426 sau Fax · 

'563.091 
,-program 7,30-15,30 

. IIIEU 
Primiria ora!!fului lneu 

• agent publidtar 

• 
--:., · Bibliotecă 

,-agent .publicitar 
Alexandru Victoria 

·program: 8,00 · 15,00 
GURABDII'f 

• Primăria ora,ului Gurahonţ 
-agent publidtar 

Alexandru Heriău 
• programe 8,00 • .,5,00 

PANCOTA 
Cofetăria .. ELI DOR", Str. l • 

. Vladimirescu, nr. 34 
- agent publicitar · -

Cristina Mihăicuţa . • · · 
• program: 8,00 • 15,00 .• 

~Telefon: 466.213 
. '" '\ Cannen Ţole . c;;... . " 'tuRflCI 

Str. Vasile Goldiş nr. f • program 8,00 • 15,00 
• Tele(pn 511.550 

KaJU.IC 
.GYURJAN" ·str. Grivilel Nr.58 

. - agent publicltaf 
1', Gyurian Bohuslav 

·Telefon 474.580 
•:a•ŞJJIEU CBqJ 

Primăria ora,ului Chifineu . -
Crlş 

• agent publidtar 
Mihaela Brăndat .. -

.•. ·,program 8,00 ·15,00 • . PECICA . 
DACOOA • A.F. DUMICI'Nr. 

281 
• agent publidtar -
Dumlci Dănuţ 

·program 8,00 • 20,00 
• Tel~fon 468.745 

SIIII'AIIIl 

. (Magazinul HOBBYLAND) 
• progr1lffi:.9,00 -18,00 

SAVIBŞIII 
Magazinul alimentar MiXt .Hans 

· '8uto", Str. A. iancu Nr. 411 
·Telefon: 557.339 

. CERMEI. 
f'rim;lria Cermel "' · "' 
• agent publidtar 

Florica Nagy · ,- · · 

...~ 
.. -agent publicitar inv~ 

Ioan Nagy · 
·Telefon: 511.860 ..... 

Asociaţia Agncoiă 1. Slavid 
sau la domiciliul d·nei Bot 
Adriana, din Şiria nr. 516 

• agent publicitar Bot Adriana 
- · ·Telefon 531.084 

ARCOMMAT 
GRUPS.A •. 

(SOCIETATECOMERCIAll) 
• .._._ miAIII·Ibrail 

SI'.IIIMd Mva fl u 
iLf& fiMO fi/ .!1719, 0010 fi/211113 

dealer autorizat : · 

DERMATINA S.A. 
\fMe i rnJ de poducă!!r: 

ECHIPAMENT DE PROTECJf 
' 

'CIZME' MĂNU~' PELERINE' SORTIJRJ' 
' COVOARE PVC'' MATERIAL PT. PRElATE ' ·· 

. ARlmE TEHNa '* CAliCI.t ~ P'tt 
' 'FIRE' Wl' F\.RTUHE' CliEDERE' .· 
.. . 'FOCIE POCJPR(ftfHĂ · ' · 

: -.. 

- Angajează personal pentru· .. "' 

··. · STAŢIE DISTRIBUŢIE 
. ·"~;fu ··: : . CARBURANT! 

. ' ·:·i·· 

~ONDIŢI!: • liceu + bacalaureat 
• stagiu militar satisfăcut · ' · 

RELAŢII TEL. 057-468829. · 
(5224487) 

ErmE AlJTC((UNIE 
. .;, ' " . B8l11 ADE1NE 
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zonă cen1trală. 
tătită; 16.000 OM. Telefon 
2JS784; 092.308.400. (32505) 

Ocazie! Vând garsonieră 
condiţii deosebfte (ne)mobilată, 
Mioriţa,' str. Abrud, bloc 124, ap. 
77, după ora 13. (32463) 

Vând garsonieră confort 1, 
imbunătăţită, Calea Radnei; 
bloc 108, se. E, ap. 7; etaj Il. 
(32517) 

Vând apartament central 1 
cameră, 60 mp; cu posibilităti 
extindere, etaj VN. acoperis 
~glă, preţ 14.000 OM. Telefon 
092.509.397. (30146) 

Vând urgent garsonieră, 
Grădî~te, et. III, confortabilă. 
Telefon 237055, seara. (31952) 

VâQd garsonieră el. 1. lângă 
Piaţa Soarelui, preţ 9.000 OM, 
negociabil. Informatii telefon 
267118,283373.(32629) . 

Vând urgent garsonieră 
parter, Micălaca (Piata 
Soarelui). 8.000 OM. Telefon 
249606, 094 778 462. (32665) 

Vând apariiament 1 camere, · 
decomandat, parter, Vlaicu 
(zona Dinamo), absolut toate 
imbunătătirile, 10.000 OM,· 
negociabiL Telefon· 242305. 
(32673) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, parter, scurgere se
parată, gr~sie, faiantă, balcon 
inchis, preţ 10.000 OM. Telefon 
262555 sau 249025. (32670) 

Vând garsonieră confort 1. str. 
Simfonie!: bloc· 224. Informatii 
telefon 092 626.165. (33032) ' 

Vând apartament 2 camere, 
zonă bună, etaj inferior; preţ 
negociabil. Telefon 235784; 
092.208.400. (32505) 

Vând urgent apartament 2 
camere, preţ acceptabil, str. 6 
Vânâtori bl. V2, se. B, et. 111, ap. 
'14. Telefon 057-222530, · 
277337, 092 836 421. (32656) 

Vând ieftin apartament 2 
camere, excelent, etaj IV, 
acoperi~ fără probleme, Con
lecti; absolut toate imbtinătăti
rile: Nu veţi regreta alegerea 
făcută! Incercati! Merită! Telefon 
252009. (32555) 

Vând apartament 2 camere, 
Micâlaca, bl. 512, ap. 1.9. 
Telefon 279634. (32313) 

Vând apartament 2 camel8, . 
VIa ieu," 10.000 OM. Telefon 
270856. (31936) . 

Ocazie! Vând urgent aparta
ment 2 camere, decomandate, 
etaj Il, str. Andl8i Mureşanu, nr. 
3-7; preţ 28.000 OM negocillbil. 
Telefon 231410. (32463) 

Vând apariiament 2 camere, 
Vlaicu, str. Haţeg, 11.200 OM. 
Telefon 212221; 092.620.475. 

Vând apariiament 2 cam918, 
str. Mioriţei. Telefon 263431; 
263505. (32439) 

Vând urgent apartament 2 
camere, zona Intim, et. III. 
Telefon 237377, 230958. 
(32540) 

Vând (schimb cu Timişoara). 
apartament central, bloc, 2 
cam918, mari, et. IV, fără prob
leme cu acoperişul. Telefon 
210928. (32609) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, zona Polivalenfă. 
Telefon 237966, seara. (32651) 

Vând apartament 2 camere, 
Maiakovski, et. III, 25.000 OM. 
Telefon 094 778 462, 249806. 1 
(32665) 

Vând urgent apartament 2 
camere, Micălaca, parter, 
17.500 OM. Telefon 249806, 
094 778 462. (32665) 

Vând apartament mobilat 
(nemobilat), zona 300, conto
rizat, toate imbunătătirile, et. 1, 

. cu garaj autoriza!. Telefon 092 
7 46 663. (32668) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca. Telefon 265057,aupă 
ora 16. {32651) 

Vând apariiament 2· câm918, 
îmbunătăţit, faianţat, gresiat, 
scurgere separată, balcon 
inchis, preţ negociabil. Telefon 
269213. (32970) 

Vând apariiament 2 camel8, 
Confe~i. bl. _12. se. B, 10.000 
OM. Telefon 092 295 340. 
(32981) 

Vând apariiament 2 camere, 
Calea Aurel Vlaicu, Aleea 
Tomis nr. 1 , bl. X6, se. A, ap. 
30, et. 7. 

Vând apariia01ent 2 camel8, 
reamenaja!, telefon, satelit, in 
Micălaca, pe Faleză, 25.000 
OM negociabil. Telefon 
092.458.126. (33031) 

OCAZIE UNICĂ! Deosebit 
de avantajos, vând 2 aparta
mente 3 camere sau 1 aparta
ment 6 camere; mobilat sau 
nemobilat. Telefon 258920, 
după ora 17. (31914) 

Vând apariiament 4 camel8, 
toate imbunătătirile, zona 300, 
malul Mu~SŞului; garaj autorizal 
Telefon 259891. (32586) 

Vând apariiament 4 camere, 
Alfa, imbunătăţit, bloc conto
rizat. Telefon 258857. (32323) 

Vând apariiament 4 cam818, 
Vlai~u. cu 17.000 OM sau 
schimb cu maşină sau garso
nieră. Telefon 235331. (32637) 

VÂNZĂRI CASE 11 
• Vând casă cu curte 400 mp, 

mobilier. Telefon 092.599.416. 
(32425) 

Vând casă, comuna .Misca si 
4 ha pământ. 'f'elefon 252517. 
{32081) 

' 

VÂNZĂRI SPATII 
Vând motel compus din: bar 

ABC functionabil, restaurant si 
spaţii de Cazare 7 camere în 
curs de finalizare si casă 5 
camere, 2 băi, localitatea 
Bodrogul Nou nr. 75. Telefon 
270312. (:i2971) 

Vând ieftin gheretă, Piaţa 
Pâncota. Telefon 512844, orele 
8-1 o. (30325) 

Vând spatiu central (birouri, 
prestări se.Vicii, etc.). Telefon 
259715, 280753. (33001) 

VÂNZĂRI 'I'ERENURI 

Vând microbus lsuzu Midi 
Long, Turbo Diesel, an 1995, 
Euro 2, 80.000 km, pret 8.500 
OM, negociabil. Telefon 092 
998 710. (32617) 

Vând Dacia camionetă, stal8 
foarte bună, preţ 16.000.000 lei. 
Informatii telefon 514392, după 
ora 16,/326191 

Vând VW Golf 1, stare bună, 
inscris in circula~e. non profit, 
2.500 OM, negociabil. Telefon 
511524. (2055816) 

Vând, in lneu, tractor U650, 
complet refăcut. Telefon 
511606. (2055814) 

Vând Dacia 1310, 1986, 
2.000 OM, negociabil. Telefon 

Vând teren intravilan 600 mp 258616. (32643) · 
front 15 rri. Telefon 2q2619. Vând Ford Fiesta, an '93, 
(32090) Euro 2, benzină, pret 4.400 OM. 

OCAZIE! VÂND CASĂ, Vând loc de casă, Macea, ··Telefon 092 413147. (32669) 
toate utilită~Je, suprafaţa 900 1440 mp, 4.500 OM, negociabil. Vând OLTCIT 1991, stare 
mp. Telefon 092.239.471; Telefon 057/267817. (31936) · excepţională, 1.300 OM. 
256543 • până la ora 16. Vând pământ in Pecica, pret Teleofn 210366; 094.245.572 .. 

1 (31726 31955) . . avantajos. Informa~! localitatea (33004) · 
Vând casă cu grădină mare,- Zimandul Nou, nr. 220, telefon Vând OPEL KADETT inma-

loca~tatea Zimand Cuz nr. 114. 165, seara. (32591) triculat non-profit+ motor 
(32210) . Vând 1,8 ha Asociaţia rezervă, 1.500 OM. Telefon 

Vând convenabil casă cu 3 . .Muscă", Curtici. Telefon 210366,094.245.572. (33004) 
camere, lratos nr. 370. Telefon 242173. (32644) Vând Dacia papuc, 2 .. 300 

249506. 132214) Vând urgent teren 1680 mp, DM; Dacia 1310, 1.600 OM; 
Vând vilă lux deosebit, nouă, 11.500 OM, Grădiste, str. Iacob ARO 243, 2.700 OM. Telefon 

Muresan, nr. 25. Telefon 464027 (32668) 
etaj, cartierul Calea Romanilor, • · 
str. Triumfului nr. 6. Telefon 092.537.335. (33031) Vând Dacia 1310, stare bună, 
092.344.705. (32369) F.T 1 fabricaţie 1989, .preţ fix 1.800 

Vând casă tot confortul, '}J:'ţ~q jl 'J 1\"I~ OM. Telefon468632. (5226662) 
comuna Vladimirescu. Telefon Vând Dacia, fabrica~e 1978, 

Vând Dacia 1310, octombrie stare bună, pret fix 1.400 OM. 
255V~1d; 092·~84·4091 · 1

1
3250

1 
1) 

3 
1998, stare pe!fectli, 5.000 OM. 'Telefon 468017.'(5226661) 

• an casa cen ra • e aJ, Telefon 235784, 092.308.400. Vând Dacia 1310, 1987, CIV, 
·'camere, (alimentară, restau- 132~5) 1.400 OM, negociabil. Telefon 

rant). Telefon 234862. (32504) 241728. (32973) 
Vând. casă mare, grădină, Vând convenabil Dacia O km, Vând Citroen Xantia, an 

dependinţe, comuna Seleuş. orice model, livrare imediată. 1995, fui! extra, înmatricula! per-
Telefon 251302. {32521) Telefon 094.391 .896. 1308971 soană fizică, km .puţini, preţ 

Vând urgent casă in Vâ d b 1 BMW 525. avantajos. Telefon 094 164 
Sânicolau Mic, 24.000 OM n convena 1 1, 
negociabil. Telefon 234608 ., 1990, inmaticulat, stare exce- 665. (32979) 

lentă. Telefon 092 274 828. Vând autodubă lveco 3,5 to. 
094.183.043. (32569) 132977) Telefon 280753, 259715. 

Vând casă Ma cea 2 corpuri, (33001) 
,şopron, grajd, cotarcă, grădină Vând Peugeot 605 SL, 1990• Vând autodubă frigorifică· 
1440 mp, 18.000 OM. negocia- persoană fizică, stare foarte MAN, 3 to. Telefon 259715, 
bil. Telefon 057/267817. bună. Telefon 258667• 092 645 280753. (33001) . 
(31936) 129· 132985) Vând motoare 1"eugeot 1,6 

Vând casă central Oa şosea) Vând urgent OPEL VEC- O; Mitsubishi Pajero 2,i TD; 
Macea, la cheie, 3 camere, cu TRA 1•8 i EURO 2• an 1991 • Mazda 3232 1,7 O; Ford Escort 
teracote, coridor, bucătărie, (te- 5·000 OM; BMW 318 Md 1982 1,6 O; Mercedes 200-240 O şi 
racotă), cămară + anexe, curte • 1·000 OM; ambele neinma- diverse piese schimb. Telefon 
betonată, grădină 1440 mp, trlculate. Telefon 212076; 094.872.611. (33041) 

Vând. ma~ină spălat auto
mată 1.000.000 lei; TV color 
700.000 lei; frigider 700.000 Jet, 

· combină frigorifică 1.500.000 
lei, chiuvetă inox 300.000 lei. 
Telefon 275277. (28757) 

Vând diferite TELECOMENZI 
pentru televizor (165.000 lei), 
videor satelit, transforma
toare linii. Telefon 092. 
368.868. (31923) 

Tehnon1et••lic•a. 
279874. (32549) 

Vând frigider, TV color, ladă 
frig, combină frig, ma~ină spălat 
automată, congelator, robot 
telefon: uscător rufe, garan~e 1 
an. telefon 220926. {32598) · 

Vând cântar electronic. 
Informatii telefon 464430. 
{3039738) 

Vând calculatoare Pentium Il 
cu monitor 15 şi CD ROM 950 
OM. Telefon 284045. (32675) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând FIER BETON 5.900 
Jellkg; B.C.A. 605.000 Jei/mc; 
str. Independenţei, nr. 7, 
BUJAC. Telefon 273785; 
092.457.280. (32159) 

Vind PLASĂ GARD zin-
orice dimensiuni, 
RABnz şi CUIE CON

str. Vrabiei nr. 4. 
• 094.558.552. 

port Ger
mania, peste sortimente. 
Telefon 289456, 092 239 242. 
(33021) 

160.000 l~ti/mc. Telefon 

Vând urgent apartament 3 
camere, Samantha urcăto~. 
Telefon 531594. (32436) 

posibilităţi apă, telefon, 21.000 092.989.127. (32589) Vând Mercedes 300 O, stal8 
OM, negociabil. Telefon Vând Dacia 1410 Beriină, an· impecabilă, numere de · .--------'--,1 
0571267817. (21936) 1994, stare perfectă; str. Germania, preţ 3.000 OM nega-

214010. (32383} 

VAnd apartament central 
Banu Mărăcine, 3 camer&, 
multiple îmbunătăţiri. Inte
resant este să-I vedeţil 

Telefon 092.241.017. (3231053) 

Vând urgent şi convenabil Salontei, nr, 37iA. Telefon ciabil. Telefon 094.872.611. 
casă mare, comuna Livada. 222806. (32511) (33041) . 
Telefon412204. (32469) Vând avantajos ANVE- · Vând autobenă Saviem 6,5 

Vând casă in Pecica, 3 LOPE CAMION diametru 17,5; tone, an 1980, stare foarte 
camel8, baie, anexe, şi grădină ARO, JEEP 15, 16; AUTO.. bună. Telefon 276488. 
sau schimb cu apartament TURJSME 12, 13, 14, 15, 16, 17 l 
In Atad. TelefQn 468540. ţoli. T,Jefon 259339,583027 •. I'!:HViWl'1H' .. !' 
(3042151) (3040386) 

Vând urgent, rate, aparta- Vând urgent casă, sat Vând Saviem izotermă 5,5 Vând ieftin INSTALAŢII 
ment 3 camere, ultracentral, Cruceni. Telefon 270854. tone, pl8ţ avantajos; negociabil. . SATELIT şi BOXE 50 W . 
etaj Il, balcon; 26.000 OM. (32586) · Telefon 094.517.763. (30964) Telefon: Arad 237471; lneu 
Telefon 262462; 092.990.164. Vând urgent casă 3 carnete, Vând Lada 1500, 1979, stal8 511485. (28770) 

MOIZOLANŢI cu garanţie; 
300x250x200; 3.600 Jeilbuca- · 
ta; 1 mc - 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (32057) 

Vând canapea piele, ger
mană. Telefon 274118. (32305) · 

1319981 curte, grădină mică. Telefon foarte bună tunqonal8. Telefon Vindem o gamă mare de· 
Vând apariiament 3 camere, 270854. (32586) 0571274095. (32318) TELEVIZOARE COLOR ste- ~~~~~~~~~~ 

Banu Mărăcine, et. 111. Telefon Vând casă ma18, cu grădină, • Vând Dacia 1410 L, fabri~ reo (100 modele), preţuri con- un 
250209. (32562) In Micălaca, str. 'Abrud nr. 20.. 1995, albă, pl8ţ 3.600 OM, p18ţ venabile. Informaţii telefon UTA, in faţă. Telefon 252636. 

Vând apariiament 3 camere, (32571) · · negociabil. Telefon 241497-.·- 280260, 211213, orele 10-20. .(32524) 
Micălaca-506, 16.000 OM. Vând (schimb cu apariiament) (32440) (31022) . Vând maşină tocat carne, 

camere, Telefon 057-210066, 092 706 casă in Zăbrani. Telefon ,----'---------, Vând TV COLOR en- gros, 400 kg/ oră şi mobilier vechi . 
central, 26.500 OM. Telefon A· LV c en - detall, multe modele, Telefon 512844, orele 8-10. 028 (32583) 219331,092823772.(32586) Vdnd OPE E TRA 1,7 
232569· 132486) · Vand apariiament 3 camere,· Vând casă cu grădină in TD11nmatriculat persoană fi. preţfuri minime; negociabi2.1. (30325) 

Vând apartament 2 camere, Tele on 289456; 092.239.24 Ocazie! Vând Audi 80 cu Confeclii, gresie, faianţă, balcon Zăbrani nr. 5, pret 16.500 OM, zică an fabricaţie 1996, 35.000 ,33021) 
imbunătăţit, Fortuna, etaj, 214· ·n h' t 4/4 16 000 OM negociabil. Jntonma'ti,'i in·Zăbranl· km ruJo+l Al FORD SJERRA an ' numere qe Germania, injec-
lnformatii telefon 273628. 1 <; IS, e . ' . ' ur T Vindem TV COLOR: de !oare sigilate Raba; parbrize· 
132~7) • . • negociabil. Telefon 254796. sau telefon 267585, Arad. fabricaţie 1989, benzină bandă largă, preţ1.600.000 •. Volskwagen Derbi sau Polo şi 

. ' 

Vând urgent apartament 2 · 132645) · . 132281 ) · ' . · injecţie. Telefon 092·529·611 · 2.000.000 lei; cu TELE- celular Nokia 5110, nou, In 
camere, preţ avantajos, vizibil · Vând apariiamenl3 camere, Vând caM Tn Curtici, str. Vând Daaa papuc acoperită, COMANDĂ NOUĂ. Telefon ·· cutie. lnfonmatii telefOn 534311 . 0 
zilnic orele 17_21 , bloc A11 , se.. ·uKracentral. decomandat, el 1. Andrei Brâncoveanu nr. 59, 4 an 09.1994; 2.700 OM. Telelon 244904, orele 9-17. (32146) . 132429) • 
F, ap. 4, Vlaicu. (32526) · Telefon 252014, 094 531 805. camere, 2 bucătării, baie şi 276541. (32526) Vând Mt\ŞINĂ SPĂLAT Vând saxofon Sibemol, masa , 

Vând apariiament 2 camere, (32672) . grădină .. Telefon .464840. AUTOMATA, 880.000 lei; TV de tenis, in stare bună. 
confort 11, semidecomandat, · Vând apariiament 3 camere; (32612) . . . . Vând Dacia Break, 27.000 COLOR 700.000 lei; LADĂ Localitatea Zimandul Nou nr. 
Fortuna, etaj Jil, imbunătătiri; central (str. Horia) confort 1 ·· ·· km, la bord. Telefon 210727,. FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, 220, telefon 165.{32591) · 
11.500 C_M. TelefQ(l 272657. ,imbunătăţtt, interion. şarpantă. .,Vând .(schimb) urgent casă după ora 19. (32295) · ofer garanţie. 1elefon 259339, Vând urgent, conv!lnabil, 
(32506) . Telefon 254375. (33009) mare, ·cu spaţiu comercial, Vând Dacia 1990, stare 563027. (3040J85) mobilier antic. Telefon 464899. 

Vând apariiament 2 came18, canalizare, apă, gaz, garaj, str. foarte bună, 2.900 OM, nego- Vând TV color Philips şi '(32282) 
ultracentral. Telefon 252120. I:/ 1 Jit!~l :1111 ~~ l :j.l1! ;1 19~/'-...~ Eftimie Murgu nr. 71, zilnic, intre ciabil. Telefon 238425. (31021) Grundig, stero, teletexl Ţelelon Vând (inchiriez) garaj zona '' • 
(32510) 1Hlil'!ilj40C ~,Jl'iEîiJ orele 17-18~132631). Vând microbuz transport 264004. (32479) · Podgoria, preţ 2,200 OM. 

Vând apariiament 2 camere, - • """ 111111 111111 - • Vând casă şi grădină lnlneu, marfă Peugeot Box(lr, an fabri- Vân,d COMBINĂ frigorifică Telefon 094 840 314, 221679. 
decomandat, Banu Mărăcine, Vând apartament stil italian, 4 str. Argeşului nr. 3 (cartier), preţ. catie 1996, 2.500 cmc Diesel. . '1 CONGELATOR; vitrină fri- (32624) 
etaj IJI, imbunătătri; 25.000 OM. camere, bucătărie, 2 băi, garaj, · · acceptabil. Telefon 511298, Teiefon 092.344.798. (31877). gprifică, un an garanţie. Vând maşini de spălat auto. 
Telefon 267109. (32523) Micălaca. Telefon 092 470 607. 511712. (2055815) Vând tractor U650M cu CIV. Telefon 274118. (32305) · · ma te, cu un an garanţie; 

Ocazie! Vând apartament 2 · (32189} Vând casă in Gai, sir. Telefon 094 802 028. (32563). .. Vând TV color, 80 OM, şase mochetă import Austria. Telefon 
camere, zona Fortuna, 9.000, Vând apartament 4 camere, Tribunul Corcheş nr. 21, ' Vând Dacia Break, fabri~e luni garan~e. Telefon 274118. 27-5558, str. Trotusului nr. 53, 
OM, negociabil. Telefon Micălaca 500. etaj 111 deo;Jf11an- ·(32664) 1987; pa eia 1310, fabricaţie.. (32305) · cartier Bujac. (3262J) · 
270834. (32300) ~ · dat contorizat. Telefon 264060. Vând casă cu grădină)n 1964; 18morcă auto 5 to; plug 3 · Vând m~ină automată Vând termot~ka gaz, instant 
. Vând apartament 2 camenl, _(32518} .. x·, .. . . localitatea Frumuseni nr. 565. ca puri; motoare Dacia, corn, .. spălaţ 80 O ' un an garan~e. baie; bucătărie, calorifere, ofer ' 
mobilat, amenajat stil occi- · Vând urgent apartament 4· Inform~! telefon 1i9. (32676) plete.Jnfonmatii Chel81us nr. 72. Telefon 274118· 132305) .. un an garan~e. Telefon 092 989 " 
dental, str. Miron Costin, bloc camere· b.l 255 s A. 6 eta' Vâ d (32592) , , Vând TV color 51 cm, 59 cm, 017. (32626) 

, . . c. . ap. , 1 n casă mare, cu spatiu '· ··- masinA spălat Automatica ' v · '1 d 
1, etaj 3, preţ 43.000 OM. !. parchetat, gresiat, tapetat: comercial .• gaz. canal, zonă ' Vând Volkswagen Golf Il, 1' 'f 1· · 1 · ' ' ând loate topun e e ter-

g i b'J Ţ, 1 f 094 . - fo b ă T 1 1 nn2 ca on er e_ectnc cu u eJ; cy . moteci si wnvertoare sigilate. 
ne oc a ' · e e on • 22 OOP OM negociabil. Telefon excelentă. Telefq_n, 267124. ·stare arte un . ee on"" garanţie. Tetefonl-'2'84604. '::'-'telefon 259854: (32665) · 

L1_22_._434~;-223-729_-<:_28965).._._:__...::.:··l..··::_::~~--".:_·26:.::1368:·:·~{32=55:1~)·:.:.·::···::·':.:'~::<'-::.:•~~;~:'•.;::::~<3:2::688::_)..,.-"-_:·_:_··_··_~~-m:..:.:__:36:_1::_·:<3:2603=)~--::~:.:'•i:·'.:::·-'~·:.:::·''::':''~·,...:=·~·(3=:?.~.5~56~).:.':..:·-::··:::~-::-.. ::::-·-:_.··::::::-:;:·--..::·:..:--:::-:....,::·.::-..J~~~~-~·n~p~ag~i~na~~-: 
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. .. (Urmare din pagina 14) 
· Vând colţar mare, pluş maro, 
stare bună, 1.500.000 lei;
calorifer electric 300.000 lei; 2 
cărucioare pentru copii (import). 
Telefon 254796. (32645) 

Vând pătuţ copil, masă birou, 
diferite piese auto Fial Telefon 
281821. (32682) 

Vând mobilă combinată, 
cazan încălzire centrală, 200 
OM. Telefon 276019. (32681) 

Vând aragaz 2 focuri, cuptor, 
2 scaune turnir. Telefon 
232585. (32655) 

Vând teren. masiriă -tâm· 
plărie, cazan încălzire. Telefon· 
287965. (32678) 

Vând haine de iarnă, second 
hand, 3 OM/ kg, negociabil: 
Telefon 279582. (32680) • 

Vând termoteca Beretta ŞI 
convectoare, boilere pe gaz. 
.Telefon 253973. (32679) 

Vând grâu bun,10 to; porumb 
2 to. Telefon 057-281994. 
(32682) 

Vând tablă cutată, neagră, 
dimensiunea 2165. Telefon 057· 
281994. (32662) 
. Vând asistenţă tehnică TV, 
remorcă cisternă, remorcă bas
culantă 5 to, banc centicubat 
pompe injuoqe. maşină şlefuit 
tâmplărie, convertizor. sudură, 
freză tâmplărie. Telefon 
258296, 092 315 686. (32983) 

Cumpăr casă la soseaua 
principală, în Arad.'Telefon• 
289456, 092.239.242. (33027) . 

CUIPĂRĂRIIIIIO 

Cumpăr talon RENAULT 5. 
Telefon 092.242.399. (f. 
0974091 . 

CUIIPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm: ORZ, GRÂU 
FURAJER, ORZOAICĂ, PO." 
RUMB, recolta 1999, plata la 
ridicare. Telefon 065-163885, 
094 789 036; 094 789 037. 
(0974068) 
Cumpăr-vând· actiuni Fero

neria. Sunati la telerOn 094 693 · 
516. (32632) ' 
Cumpărăm actiuni: Astoria, 

Arădeanca, Astre Vagoane. 
Apromat. Feroneria. Telefon 
092 308 389. (32634) .· 
Cumpără") COMBUSTIBIL 

CALORIFER (cantităţi 5.00(). 
10.000 It) sau mai miel. 
Telefon 057.-287626. (32654) 
Cumpăr stejar. Telefon 

· 233340, orele 10-15. (32686) 

Cumpăr AUR, plata pe loe: 
14 k • 80.000 lel/gr; 18 k • 
100.000 leVgr; 24 k • 130.000 
lei/gr. Telefon 094.287.166. 
33014 

CERERIŞIOFER'I'E 
DE SERVICII 

• ATENŢIE ABSOLVENŢI DE 
LICEU sub 25 anii Dlspo· 
nlbllltăţl limitate pentru pos· 
!uri cu salarizare super-avan
tajoasă. Programul? Flexibil! 
Domeniul: RELAŢII CU PU· 
BLICUL. Ţlnuta obligatorie. 
Suna~ acum la 094.512.856. 
(32391) 

C UT M TINERI pentru a 
presta servicii deosebite. 
Condiţii: studii medii, vârsta 
maximă 30 ani. Telefon 057 • 
251759. (32579) 

SOCIETATE COMERCIA 
angajează PERSONAL pentru 
spălătorie-curăţătorle ehi· 
mică. Telefon 270151. (32607) 

SC "SFERA COMPANY'' 
SRL · angajează AGENT 
V ÂNZĂRI cu permis de con
ducere. Telefon 279303. 
(32608) 

Angajăm V NZATOARE, 
Alimentara AMARETIO, Z20, 
Vlaicu (lângă Snack Bar). 
Telefon 274344. (32593) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajăm CONFECŢIONARE 
croitorie serie. Condiţii 
deosebite. Telefon 211214. 
(32584) 

Angajăm AGENŢI COMER· 
CIALI cu experienţă produse 
alimentare. Telefon 092 423 
399. (32585) 

Angajăm tineri cu carte 
muncă. Str. lvrianu nr. 2, 
orele 14-17. (32567) 

Angajez SPĂLĂTOR! AUTO, 
str. Pădurii nr. 147. (32621) 

CARMANGERIE angaJea::ă 
2 FEMEl pentru măţărie \'i 
curăţenie. Informaţii telefon 
288199, orele 8-15. (32638) 

"DIALMA" SI~L. str. 
Câmpul Llni\'tli nr. 1, anga· 
jează TEHNOLOG şi ŞEF DE 
LINIE pentru industria con· 
fec~ilor. (32646) · · 

SERVICE AUTORIZAT 
PHILIPS angajează INGINER 
ELECTRONIST (TEHNICIAN 
R· TV). Telefon 094 607 1 09, 
284900. (32972) 

Angajez VĂN TOR piaţă 
(legume'fructe). Telefon· 
271.175, după ora 16. (32974) 

SC TE TE LIZA HONG 
KONG RESTAURANT anga· 
jează OSPĂTARI (fete SIJU 

băieţi) cu experienţă. Telefon 
252401, orele 10.24. (32997) 

ANGAJEZ ABSOLVENTĂ 
de anul acesta, pentru Club 
INTERNET CAF~. Telefon 
094.847.220. (33014) 

ANGAJ M MECANICI auto, 
lăcătufi, sudori şi electricieni 
auto şi de forţă. Telefon 
287412. 

PRES'I'ĂRI SERVICD 

· · La data de 2f octombrie 
1999, ora 13, se va vinde la 
licitaţie publică 2 tractoare 
U650, in stare de func~onare. 
Preţul de strigare pentru 
fiecare tractor este de 
33.500.000 lei 'li licitaţia va 
avea loc in Şeitin, str. 
RepubliGiinr. 43. (32614) 

CENTRUl, D~ INGRIJIRE ŞI 
ASISTENŢA TAMAND orga· 
nizează licita~e. în data de 22 
octombrie 1999, pentru 
.cumpărarea de 600 mc 
LEMNE FOC. (2055813) 

OFERIM IMPRUMUTURL 
avantajoase IN LEI. Relaţii 
telefon 212020. 32671 

' CITATII 

Ofer spre inchiriere. garaj, 
cărămidă, zona Podgoria. 
Telefon 511662. (2055812) 

AGENTIA TERITORIALĂ A 
TABERELOR ŞI TURISMULUI 
ŞCOLAR ARAD inchiriazA 
SP.aţli in tabere (taberele): 
PAULIŞ, ILTEU, ODVOŞ. 
Informaţii la sediul ATTTS 
ARAD, Bd. Revoluţiei nr. 69 .. 
Telefon 253703. 326o4 

Ofer spre inchiriere aparta· 
ment nemobilat, 3 camere, 
bucătărie, 2 băi, anexe. telefon, 
la casă, zona Piata Pompieriloo', 
Tele(on 288212. (32573) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 1 cameră; bucătărie, baie, 

.. balcon inchis, gaz, cablu TV, 
mobilat, Confectii, plata antici
pat. Telefon 2so007. (32574) 

Doresc să închiriez garso
nieră cf. 1 sau apartament cu o 
cameră, pe termen lung, ofer 

.în vederea solutionării 50 OM + cheltuieli. Telefon 
prezentei cauze, av.lnd ca 216161. (32570) 
reclamant Honig Tibor şi ca închiriez cameră' sepa·rată; 
pârât SC Gama SRL Arad, .bloc central. Telefon 231064. 

· având ca obiect iesirea din indi- · (3 5 ) · 
. viziune întrucât reclamantul 

2 09 
. Ofer spre inchiriere· cameră · 

solicită ieşirea din indiviziune mobilată cu încălzire, str. Ural 
pnn vinzare a 1mDb1lulu1 Situat . nr. 8. (32647) · · . 
In Arad, str. Gh. Ban~u nr. 10- · · Tnchiriez apartament. 2 
12, CF 906. vinde acest imob_il, camere, decomandate (ne)rno- . 
pom1nd de la preţul de arcula~e bilat. bl. 303, Micălaca. lnfor· 
stabilit prin. expertiză de. maţii telefon 057-270995, 092 
420.000.000 le1. (32685) 255 365. (32639) 

Efectuează zJinic transport de 
persoane ln GERMANIA, AUS· 

lRIA '' FRANŢA, lo projuri ..... 
aiblle cu autocata moderne. 

NOUfiiiTALIA cu tranzit AlJS. 
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA: 

IMPORTANTI Prin "ATLA· 
SSIB" puteti cilitorl Tn to•ti 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, NOR· 

·VEGIA, ANGLIA, SPANIA, POR· 
TUGALIA. 

Pentru grupuri ora•nlzat•, 
tnchlriem eutocare fi mtcrobuze 
'mocteme. 

.,ATLASSIB" efectueazi a•r· 
vldl de meaagerie, aiguriri me-

· Ofer spre inchiriere garso- . 
nierâ in Micălaca. Telefon 

.259919. (32653) .. ·. ·. . 
Ofer pentru inchiriere aparta

ment 2 camere. mobilat, central. 
Telefon 289149. (32683) 

închiriez apartament ultraoen
tral, nemobilat, 2 camere.· 
dependinţe. Telefon 284032.· 
(32677) 

' Ofer spre Inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat, telefon, 
zona 1, Micălaca. plata anticipat 
61uni. Telefon 267159. (32686) 

PIERDERI 

Execut CONSTRUCŢII, clcolet'""'1'....,· 
interioare, r8novări, C. O~TRA Agenţtlle din centru: t•l•fon 

Pierdut certificat de 
ate&tare catagoria A, eliberat 
de Registrul Auto RomAn 
R.A. pentru autovehlculul 
MAN 19463 cu numărul de 
circula~e AR 023XPG. (32611) 

251871 fi 252727 ti AUTOGARĂ, 
IGRASIEI, zugrăveli hivabile, 1o1e1on 270562. 

faţade, vopsiloriJ. l elefoo ,,''l !:::ll:Ă:AJŞ~TE:PT:ĂM,:;~zlll=lk:.=(c.:1:7)~ 272695. (32484) . ij 

·REPARĂM: aragaze, maşini 
spălat; frigidere; instalaţii 
electrice, sanitare. Telefon 
270098. (31765) 

Execut lucrări NC LZIRE 
CENTRALE • SANITARE. 
(cupru). Telefon 094.391.892· 
216552.~c.) . 

Repar la domiciliu: ·FRI· 
GIDERE, CONGELATOARE, 
cu garanţie: Telefon 094. 
257.151. (31755) 

RECTIFIC M ARBORI 
COTIT! in Incinta Autoservice 
~~~6jca. T41l!'fon 262098. 

"IZOREX" execută HIDRO. 
IZOLAŢI! cu membrană 
hidroizolatoare cu ardezie, 
Import Austria. Garanţie 10 
ani. Telefon 057·266230, 094 
il12 an. (32681) 

TRANSPORT MARF 3·5 
tone; avantajos. Telefon 
251502 după ora 16. 

"DISCONSTRUCr' execută 
lucrări: ZUGRĂVIT-VOPSIT; 
GRESIAT; FAIANŢAT. Tele
fon 275950. 33040 

.. · DIVERSE·~ 

.·.. Dr. RADU BRAŞOVAN, 
. ANDROLOGIE, STERIL!· 

TATE MASCULINĂ, DIS· 
FUNCŢII SEXUALE MASCU· 
LINE, Bd. Vasile Milea nr. 23, 
vineri, orele 15-19; sâmbăta, 
orele 9-12. (32623) 

NOU!!! REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
văofefi: 

. --Gennonla' PASSAU • REGENSBURG • 
NORNBERG • HEILBRONN • 
STUTTGART • KARLSRUHE • 
HEIDELBERG • WORZBURG •. 
FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. . 

SERVICI: c:ilăloltoln outocon 
noi, moderne; 2 bagaje gratutte; 
inaoţltoare de· bord; o maai 
caldă In Ungaria. . 

Informaţii ,a Inscrieri la 
AGENTIILE PLffi: ARAD, lele-. 
IOn 057-252291; UPOVA, telolon 
057-5613n, 1elefcn 057-563011; 
TIMIŞOARA, telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056·359651; 
REŞifA. lelofon 055-224904 (c.) 

iNCHIRIERI 

Doresc să inchiriez garso
. nieră si apartament (ne)mobilat. 
TelefOn 235764; 092.308.400. 
(32504) 

lnchlriez (ofer) locuinţă 
(ne)mobilată. Telefon 235784; 
092.308.400. {32504) 

Primesc in gazdă 2 eleve 
(stUdente), str. Bella Bartok nr. 
7. Telefon 237159. (32El49) 

Ofer spre inchiriere SPAŢIU 
COMERCIAL 270 mp cu 
încălzire centrală, falanţat, 
gresiat, str. Andrei Şaguna 
nr. 135. Telefon oll2.344.740. 

lnchiriez spa~i comerciale şi 
depozit pe Calea Lipovei, nr. 
113.' vizavi Restaurant "Flora" .. · 
Telefon 092.921.103. (32499) 

închiriez apartament cu 2 
. camere. ultracentral. lângă 
Tribunal. Telefon 252t20. 
(32510) 

' 

declară pierdut serie chitanţl
er 5761151-5761200; anunţ 

cu seria 1873301· 

rat de Universitatea de Vest V. 
Goldlş. Facultatea de Drept pe 
numele Mihali Cristina Nicoleta .. 
b declar nul. (32564) 

Pierdut chltanjler seria AR 
1027101-1027156, aparţinând 
SC H&L AUTOTRANS $RL h 
declar nul. 32571 

Pierdut legitima~e de acces 
eliberată de Regia Autonomă 
Apă-Canal, pe numele Dinga 
Emil. O declar nulă. (32595) 

· Pierdut adeverintă de primire 
·şi plată seria A nr,.3121 din 
6.09. 1999, eliberată de se 
Prodaliment SA Salonta, pe 
numele Moţ Dimitrie .. ~peciar 
nulă. (32628) 

Pierdut carnet student " legi
timaţie nr. 617; eliberate de 
Universitatea Aurel Vlaicu, pe 
numele Opriş Eleonora. Le 
declar nule. (32625) 

Pierdut legitima~e de acces 
eliberată dă SC Altar SA pe 
numele Crainic Maricica. O 
declar nulă. (32613) 

. Pierdut carnet de şomaj nr. 
44951, eliberat de DMPS Arad, 
pe numele lankura Ştefan. 11 
decl<\r nul. (32660) . 

Pierdut legitimatie vactuvă 
veteran războt nr. 879348, eli
berată de ANVR Arad. pe 
numele Suciu Suzana. O declar 
nulă. (3267 4) . . 

Pierdut legitimaţie veteran 
.război nr. 8.8.503787, bilet 
călătorie gratuit eliberate de 
ANVR Arad, pe numele 
Bulboacă Sofia. TI declar nul. 
(32683) 

--.·.~--
. ~:.:. ·1·· ':'., ~~· 
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Pierdut carnet şomer nr. 
2569-3 pe numele Fărău 
·simone. eliberat de Oficiul 

· Muncă Lipova. 11 declar nul. 
(4113064) 

'ii' DECESE 'Îi' 

îi' CONDOLEAN'I'E îi' 

· Suntem alături de familia 
Dirgean in marea durere prici
nuită de moartea tragică şi fu~ 
gerăt"!'re a celui care a fost 

DIRGEAN V ASIIE. 
cu adâncă durere anunţăm . Odihnească-se in pacei 

trecerea in nefiinţă a celui ce ~F=am~i=lia~Pu~rcan==·u.=(3:2988:=:' ::;::~\ 
a fost soţ tată, frate Şi bunic, mpărtăşim durerea colegei 

ALEXANDRU noastre, Nagy Ghizela, acum, 
JltAFLIKIEWICZ 
in vârstă de 79 ani. . la despărţirea de mama el 

1 A - dragă, 
nmormantarea va avea · v·~ IlEANA 

loc azi, 20 octombrie 1999, . fi transmitem intregii famUH 
ora 15, la Cimitirul Eter- tndl.'~erate, sincere con .. 
nitatea. Familia indoliată doleanţ6. Colectivul Spitalului 

. ..:; 

.~ 
'·r 
[ 

KAFUKIEWICZ. Matern Arad. (32650) · 

Cu adâncă durere anunţăm 
moartea celui care a fost . 
MĂGURÂN ALEXANDRU, 

din GURAHONŢ. . · 
· lnmormântarea va avea loc 

joi, 21 octombrie 1999, ora 13. 
. Te plâng soţia, copiii fi 
nepoţii precum 'i veri,orli 
primari. Creţlustin '' Anuţa •. 

'it 
Cu adâncă durere 
anunţăm ·moartea 
tragică a iubitului 

nostru fiii, tată, frate fi cum
nat 

DiRGEAN VASILE 
in vârstă de 38 de ani. 

lnmomiântarea va avea loc, 
joi, 21 octombrie 1999,"ora 
15.00, de la domiciliul din stra
da Tribunul Corchef nr. 26 la 
Cimitirul din Gal. Dumnezeu 
să·l odihnească. Familia 
veşnic indollată şllndurerată. 

'Î' SERVICII FUNERARE 'Î' 

Suntem alitliri de colega · (' 
noastră ESSIG AU RICA, in - .':J. 
marea durere pricinuită de } 
moartea tatălui său: Colegii de ~ f 
la Sucursala Judeţeană CEC · i 
Arad. 3266 • 

Lacrimi si tristete la dispariţia . • J 
prematură' a edueatoarei Lucia . •· 
Pagubă. Dumnezeu s-o odih· ·•· ~· 
nească! învăţătoarele de la . J 
Liceul Curtic1. (3039739) . o{ 

Colectivul Grădinitei P.N. 1 · · ·· ·~ 
:··· Cll'ttci anunţă incetarea din viaţă / · -~ 

a colegei lor, educatoarea ,.·-- ~", . • 1 
Pagubă Lucia. Sincere con-, ·.-.·"'-J 
~n~~30;;~~~C:area·, '"'· "~· .. _·,··~ .. '] 
fostcoleganoastră,educatoarea. .. · ·• ·· ''It 

~c:!!~~b~~ g:~:~r d; ·· ~· .. , .. · ~; .' ,J 
cu':oo. (3039~41) 

1 
,' • ' :. •• • •• , 

Colectivul Secţiei La-. ~ 

Clinic al Spitalului Judeţean ··c·,·l 
Arad este alături de colegul ." 
lor, dr. CURIN AURELIAN, la 

trista despălţire de mama sa. · ~-·· ':1·. 
Sincere condol,anţe Intregii 
famitii. (32975) . 

Doamnei Gancea Elena, sin- · ,,, 
cere condoleanţe pentru tragi- ~ 
ca pierderea soţului , , 

GANCEA GHEORGHE. 
Din partea lui Ovidiu f,l 

Petronela (33039) 

Aducem un ultim '' indu· 
rerat omşgiu celui ce a fost 
bunul nostru vecin ., 

ALEXANDRU· 
ltAFLIIUEWICZ .,..· ·-- ,--. ·'. 

SC "NOSFERATU" SRL, . . . . fi suntem alături ţte familia 
str. Ghiba Birfa nr. 26, tele- indoliată. Slncere condoleanţe 

~ fon 270437; 094.554.874. din partea Asociaţiei de 
Sprijinul de care aveţi nevoie L.ocatarl, str. CLOŞCA, NR. 12. 

in momentele grele Lliii33iii043iiiii:~======~ 
NON-STOP 

SERVICII FUNERARE CQM. 
PLETE. 

SICRIE: diferite esilnţe \'1 
modele occidentale. RES· 
PETE: pănză, mătase (seturi 
complete), voal. CRUCI; lemn 

'' metal. ACCESORII: 
prosoape, batista, panglică 
neagră, baticurl, mânere, 
lumânări, catafalc, sfeşnice, 
steag de doliu. SERVICII: 
spălat, imbălsămat, lmbrăCat, 
transport Intern. 'i lnter· 
~onal; ASIGURAM colaci, 
colivă, coroane, jerbe, 
fotografii profesionale, fan
fară; ORGANIZĂM pomeni; 
INTERMEDIEM gratuit ob· 
ţinerea actelor necesare 
inhumărfl. Ofaft8 brad: .sicriu 
brad, respete, cruce • 750.000 
lei. tRANSPORTUL SICRIU· 
LUI LA DOMICILIU, este GRA· 
TUITIII. Experienţa noastră, 
- garanţia dumneavoaelrăl 
(c) 

NOUdi'OP 
a~MPAMTnrmi 

produdtoare de sicrie, str. M. 
Eminescu nr •. 4, (vizavi Cinem8' 
MUREŞUL) telefon 111929, 

~ =.llii SINGU,J. 
LOC, IA PRE'fDE PRODlJCA. 
TOR, CALITATE .. OPJ'ORA· 
TIYJTA'I'EocaDENTAIAI 

- imbillslmat. imbnkat. cosmetizat 
• .,..,, 4lMH600.000 ld 
• .,.., lux 
·lenjerie~'I60.1J00.600.00111d 
- c:rud, mâMre ~ sicriu etc. 
on:RTĂI skriu.ltnjnie. c:nce • 

730.000 Ici; 
Tnmspor1 in Arad GRA TIJIT . 
Transport GRATUIT 1• firmele 

CODtUrmte, pentru ca si p~~aţi cOat
pant t>R~"rile" colila .... (c.) 

ii' COMEMORĂRI ii' 

Azi, io octombrie 1999, se 
implinesc 6 luni de la decasul 
dragei noastra mama, 
o~ llAIUIUilA. 

Fie-i ţărâna uşoariil 
Fa'!JIIIile: ONEŞ FLO'RIAN, 
CRACIUN fi VITIŞAN MARIA. 
(32326) 

Se implinesc 9 ani de dun1t11 
de la decesul soţului meu, 

TAT DIMITIUE 
din Semlac. Te. plânge, SOli& 

Lucreţia. (32483) 

O lacrimă, o ftoano, pe tristul 
mormAn! al părin~lor IIOftrl: 

DUDAŞ ISAIA.. · 
DtJDA41 FLORICA, 

la implinirea unui an respec
tiv 1 an şi 7 luni de la plecarea 
in eternitate. Dumnezeu să-I 
odihnească In pacei Fiul 
. Mircea fi famUiL (32503) 

Astăzi, se implinesc 4 ani de 
la trecerea in nefiinţă a 
scumpulul nostru 
MUN'I'EAN GIIEORGIIE 

PETRU. 
Nu te vom uita nlclodatăl 

Soţia Zena, fiica Carmen, 
ginerele Ghiţă. (32544) 

S-au implinit 
ani; de cănd 

soţul meu 
ŞEST IOAN, 

fost croitor, 
a plecat, in 
~nlcle. Dum
nezeu să·l O· 

dihneasc'ă in pacei Soţia 
Silvia. (32059) . 
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PVBUCJTATE. Miercuri, 20 octombrie 1999 

tAMERA DE tOrtiERT ARAD 
·. DEPARTAMENTUL lNVĂTAMÂNT · 

' anunţă organizarea următoarelor cursuri: 

"f' Contabilitate; 

P!odus•~_eiectrocasnice: 

"f' Iniţiere In utilizarea calculatoarelor (Windows, 
World); 

IM~IULIINIO,,., PHILIPS, 1 ro ..... LI 

ROWENTA, WHIRLPOOL 

cacuatoae Îlai:e cmfr!Jmlie 
24 RATE lunare 
FĂRĂ AVANS! 

Toale actele se fac in magazin 
;aJrattti•e+service 

"f' Limbi străine (englezA, ltallanl, francezA). 

Cursurile de· contabilitate se organizeazA 
in colaborare cu Direcţia Muncii '' 

· Protecţlel Sociale Arad. 

Informaţii suplimentare la ~~&dlul CCIA Arad; str. 
Clo'ca nr. 5, camera 31, etajut 2, telefon: 25.22.50 

sau 25.30.00. str. Lucian Blaga, nr. 2-4 
tel. 280175. 281800 (c. 219) 

S.C. · DAEWOO . 
"FRANCKMAR"~r~ AUTOMO!JilE 
. ·· ·-· .. · ARAD , , •··.· · ROMANIA 

. . DEALER AUTORIZAT 
'· 

Str. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179 

Vă oferă autoturisme din gama DAEWOO 
. · in cele mai atractive condiţii: .. _ 

· NUBIRA .. I.EGANZA,. MATIZ ... 
MUSOO .. KORANDO., CIELO .. 

TICO., DAMAS~ I.UBLIN .. AVIA 
r Se pot cumpăra Tn rate 'ileasing cu avans de 20%. · · • ···,.' · 
.r Se asigură service In perioada de garanţie 'i post garanţie. '" 

·"-'· 

Telefon-: 
057,io 256.243 ,~:~1··~;~, 

:ffit:_ ·_':~-o.•(:-4<4 

J 

" ' ..• " 

• Dispunem de ~~&rvlce modem cu dotare de epeclalltate 'i personal cu Inalti 

calificare. . , - .. -~ _., · ::..·---~·--"':"·~~~:~~~-,"·~ 
· p>rorilotionâlă.! .• ~~;;( 
i'x ,, ~"'"'' .. ·. · .. · ~~%4îi>l~~ "..,, .. ,,,., .. ,,,"''l'~~~c~îh$1?1""'''~,' 
'l . * .... ~ .: {'1~ ·• . ·· : ,: .... < '·· ';':' ·\~~~ -< ~ ·,·;, -:;. ·r. 

'-T Tet'lnlcA de calcul --~. 
- PC Garanţie 3 •ni ~.1~ 

· - lrnprlrnen- EPSON 
:rco'ptato•re C MINOLTA ... 
:r Self'url 
::rMoblllerde birou· 

r:r Maşini de numărat bancnote · 
::rCentrale telefonice SOLOMON 

. - ~ 

;SISTEME ŞI PLACI GIPS-CARTON: 
' ':'.placă normală 12,5 mm .~ •• ~::: •• 3,9DM/mp 
:·_perete despărţitor lOcm # ; 
r: pe structură metalică ... ~·····~~";oorf.4DMJmp 
; ;., tavan fals pe structură ~ . ~;~ii· ' . ·". .·.. . . 

~etalică._ •••••• ~ţ~'{•~···~•~i~.~~:.~~~~-·:~ .. ~~,~.11D M/mp 
• c>~ ' _ţ,'_ S.,-;-, ' ' 

~ţ7'f.~:-,'·:preţurţ!~ nu tnclud TVA. 

CULTIVATORI DE 
·SFECLA DE ZAHAR 
Luaţi toate măsurile necesare pentru ca sfecla de 

lzahlr să fie predată la S.C. ZAHAR SA Arad sau la 
punctele de depozitare pAnă la data de :14.10.1999, 
dată după care Intreprinderea l'i InceteazA actl· 
~itatea. · . 

S.C. ZAHĂR .SA Arad nu se face răspunzltoare 
pentru cantltllţlle de sfeclă nellvratll pănă la data de 
mai sus.. . · . . .. 

... ,. . , . · ' CONDUCEREA 

'·• .. 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, UNELTE ŞI 
. ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vOPSele lavabile pentru faţade şi interior, 800 nuanţe (DI.S
ZPE'RZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT, MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn şi metal - 1000 nuanţe; VAPOREX 
(soluţia pentru pere~ cu lgrasla) · . • 

. OFERTA LUND a _ .. ., · .· 
< vopsea Javabllă HERA 25 kg ·• 360.000 lei 
Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu) 

· TELEFON 210676; 
PROGRAM ZILNIC 8;30-16,30; SÂMBĂTĂBlllll-12. 

--•. :, ·:-

• - .-;,.: . 1 

·· · ·· ·· Anul 1009, luua ziua . ~' ·· · .· 
Tn temeiul art. 55 din OG 1111996 privind executarea creanţelor bugetare, se face cunoscut prin prezenta, că Tn ziua de 22 

octombrie 1999, orele 11, Tn localitatea Vladlmlrescu, strada Gări(. la secţia Vladlmirescu a S. C. SERVAGROMEC S. A. se 
vor vinde prin licitaţie publică unnătoarele bunuri mobile aparţinand debitorofui S. C. SERVAGROMEC S, A. . 

dimiiiiitift iîunul.uiriîo~ll~{;ij,,i:llfJ;t';· .•. t 'f' ininliii ···mm•i"'i:lalltali RFc#~o·64ii• diililiiFriJ, 
+;,,;;•i c,ii/. •;;,;}.,)>,.;/ ~· ţ·'":;·*"'~ ~fi~ 5) Tractor agricol u 650 M ·.•:,*i?i{i'j~"'. 3s:73a:ooo lai ·.•. 

1) Autoturism Dacia 1310 . ~. 10,034_000_181 6) Tractor agricol U 650 M · "/ · · 40.860.000 lei 
2}A t t rl AR0244D ·;qr•• 7418 0001 1 7)TractoragrlcoiA 1800A ··••"_;·~ .. · •. '?.-.-~ ..•. •;·17.968.000 lai u o u sm ··•i(U't'' .; ... , ,, . . , . e .. 
-~,~lllol!!~.~~() 24:'1:1~~;,:+-~.~-o,t!9 ' .~~~·ela 1319 ~~~.~:~~-OI)Oiat,,i 

Alte Informatii suplimentare se pot obţine zilnic /a sediul Administratie/ Financiare a Municipiului Arad, Bd. 
Revolutiei nr. 17. Serviciul ColectiJrea VenltiJrl/or, camertl 26, intre orele 8-1d, precum fila aedlul deblloru/ul din Artld, 
stradaM. Kogălniceanu nr. 22. (974143) 
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