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Sueunala Judeţeană ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon ZS3280 

Anul XI, 
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BANCA COMERCIALĂ 'M:ST BAHK SA 
acordă dobân•i avantajoase 
la depo•itale la tennen ale 

persoanelor fi•ice 
(suma minimă 500,0 mH lei) 

11unii-50% 
2 luni - 51% 
3 luni - 53% 

nr. 2824 Sâmbătă, 16 octombrie 1999 e 16 pagini e 1400 lei e e-mail: adevarul@arad.ro 

" " MAI PRESUS 
DE LEGE! COLONELUL VIOREL HAHAIANU 
ConstHuţie Romănlei sllpuleuii la arllcolul16 că 

nimeni nu este mai presus de lege. Indiferent de 
aţionalilate, rasă, religie, sex, convingeri religioase oti 
rtenenţe politice, cetăţenii români sunt consideraţi 

egali in faţa legii. Cu asemenea prevederi democratice, 
Constituţia României a fost bine primită in comunitatea 
!ărilor democratice ~i apreciată pe măsură. Carta de căpete
nlaa.neamului românesc pune, prin intregul său conţinut, o 
ba<ă trainică a~eoării pe_'bn figa~ nou a intregii societăţi 
romine~ti: pe respectul tuturor faţă de lege. Indiferent de 
profesie, indiferent de po•iţla sa socială ori profesională, 
Indiferent de averea şi puterea deţinute, toţi cetăţenii români 
ar trebui să fie, egali in faţa legii. Această egalitate, mai 
degrabA pretinsa decăt reală, este garantată In ConstHuţla 
României. Garantată insi .,..... bârlle ~i mai puţin in realitate. 
YJaţa de :zi cu :zi ne oferă asemenea caouri de batjocură la 
adresa legii, asemenea lncălcări ale celor mai elementare 
drepturi ale omului, intr..un revoltător dispreţ faţă de adevăr 
fi faţă de lege, ill!'it putem afirma fără -..a de a ""'i că In 
România una se spune despre aplicarea in spiritul 
ConsiHuţiei a legilor ţării ~i cu totul alta se TntAmplă ln reaJl. 
tata. Când un cetăţean obişnuH comHe o faptă măruntă, cu 
un grad scăout de pericol social, el poata fi pedepsH cu mare 
asprime de magistratul incon~tient de răul enorm pe care n 
comita, aplicănd legea după criterii numai de el ~!iuta. A pro
dus consternare ~tirea despre o amărâtă de ţărancă pedep
sită de un judecător cu patru ani inchisoare pentru că ar fi 
furat o .... raţă de la o vecini. Cam ln aceealji perioadă, un alt 
judecător dovede~te o stupefiantă clemenţă in procesul 
cunoscutului colonel de contrainformaţii miiHare Bemevig, 
vinovat de producerea unui grav accident de circulaţie, so~ 
dat cu nu mai puţin de cinci morţi, pronunţind o hotărâre de 
condamnare a oflţer~i la numai trei ani inchisoare cu sus
pendare. Care va să jcă, in România este mai vinovat hoţul 
care fur' o pasăre de curte, decăt un infractor vinovat de 
pierdarea.;t ciilci persoane! Nimeni nu osle mai presus de 
lage • spurie cu geuerozilate ·Constituţia Romaniei • ceea ce 
ar putea fi chiar ~i adevărat dacă nu ne-ar conlrazice dosarul 
penal -a cărui final imra in justiţie s-a soldat cu sHuarea de&
supra legii a colonelului criminal. Cele doui procese ne 
arată, prin holirările pronunjâta de Instanţele de judecată, că 
In RomAnia cetăţenii nu sunt egali ln faţa legii. In aceasti 
Iară. care se c:-mi România, Codul Penal nu se aplici nici 
In spirilullegii, nici 1n lilenlsa, el, ~.In funcţie de om. 

ESTE ŞEFUL· 
INSPECTORATULUI 

JUDETEAN DE 
' POLITIE ARAD 

Ieri, domnul colonel Dumitru fl"allnspecloiatulul Juc~eJaan Anld. 
Strava, ~fui Direcţiei de Combatare a Colonelul YIOAII Hăhălanu ii SUC> 

Criminalităţii Economi<Hinanciare ceda in aceasti funcţie colonelului 
din 1. G. P. a prezentat ordinul mi- Mihai Gheorghe Stoica, recent 
nistrului de il)terne, prin cara dl. ava.- 1n funcţia de fii' al Direcţiei 
colonel Y10n1l Hăhăianu a fost numit de Cen:etăli Penale din cadrul L G. P. 

PRIMII 
DASCAli 
AU FOST 

.SlUJITORII 
. Şl'Effl" TfiBOifl 

ttf>fuTic?l SERVICII 
CU PRETURI 

MICI PENTRU 
PENSIONARI AlTARElOR;: 

. . :w; ~;;. f~ .. Qt.t 
UŞI ŞI FERESTRE 

DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 
GEAM TERMOPAN 

(tţ:t;: ţţţ4J 
MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

ww; .•. .:n "'"'""~""""''"""'"""'.•.·.•-.· ... •.• .. F;/"otlt ttOŞ!vRI"" ·1$fj 
iC ~1./f~X/0~?'/~~9053,] 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 

(Continuare rn Pllflina 4) 

SPORT 
ln turneul de baschet masculin 

de la Bucure\ltl, arădenii au obţinut 
o victorie mare: West Petrom • 
"Poli" la\11 81·79 
(38-38). :.,P_a_g-.~9=:1 

;,~' ~'-·/'/+W":;_y-- '~-~-, ·· · .. ·-__ ,,tC:<'.<'~·<<.-:·· · · .. ; .:~\~ 

.... •a. ~ --·-··· .... ·- ---=-
PE PIAtA PRESa Dll BOMÂRII APARE UIIOU COTIDIAI: DDRIKI. 

• Zia .... l da lilnbă ~~naghi;uă , · 
a fost prezentat, ieri, în a.ad 

~~~~~~~: CARE REFUZA SA MOARA 
~ţJJLtNE 

Tel·fax: 261461 
094 607211 

Arac! 8-dui Ll.l~niul:lt26_ap, 1 

Vă oferă 
O Tamplilrie aluminiu din Import 
~romaneşti 
a PVC. şi geamuri 1ennopan 
e Rolete şi jaluzele 

Telefon: 279699; 092292559 
Alad, Str. Voinicilor, Nr. 34. 

.. ~";"'-- ........ *:,.ulvntlfl .. _":m......_ ta- WA+hi::...~ ......... _ ........ 
saDia. .... 118 C11110fu, 118 lol ~se pali- •-- tau. 1fnll118 fiii CII 
fac, dar mal ales ~ nu fac autorllădle hw=a'a, cwa ta raprezlală cal~ ca.a Hll 
ales, cwa BWd chelluiCI banii tăi. trr.l 11ă m :dlnlo: bine t. -- In awt? Al 
-•:&deiBI.._Iacaresăg- jiiĂepl-lallldlellăoCIII81afrim" tă? 

ABONEAZA-TE lA A.b~~ 
• Pentru luna noiembrie, preţul 
abonamentalui este de numai 20.000 
lei • Se pot face abonamente 'li pe 
unnătoarele trei, ~ase luni :t;i un an • 
Abonaţii pot că~tiga lunar 10 premii 
de fidelitate in valoare de o jumAtate 
de milion de lei fiecare. 

+ La dirfltlll 
........ allonaliJor le 
vor n oferite pnBi 
qledale ia valoare 
de zeci de JBiUoa
de lei. 
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'r Astăzi. Soarele 

H 0 a. 8 s ce p r:~o~~~auL;;~-~~-~i~yl.r~ 
Sân.bătii, dvs gând~re. SAG ETA TORU L~ La talelonul dimineţii, 280944, intre orale 8,110-12,00 la ora 7 si 28 de minute si 

apune la ora 18 si 47 de 
minute. ' 

'r Au trecut 288 de zile 
din acest an. Au mai rămas 
77 de zile pănă in 2000! 

1.6 oetoanbrle ~FECIOARA (23.08· (22.11-21. 12). In • • In cabina Poliţiei dorm • Arad ·oraş martir. Un 
BERBECUL (21 _03• 22.09). Vă Implicati mare situatia din .!'A boschetarii: Dl Purd1 AureJ oe,a ..cetăţ~an se declară foarte 
20.04) Sunteţi in .... " total in rezolvarea cuplu' se amehorea- semnalat cum că VIZB,Yi de Sere nem;'lţ'uii'tit4~ faptul că plăcuţa 

...., -',jJjvervă ŞI vă faceţi !rea- unor probleme şi ză, dar nu e incă in măsură exista un punctde,cor;trol c~,. \!'OlJ!emoratiV~:;,Arad. oraş mar-

'r Praznicul zilei: 
-. •ba cu mult zel lucraţi cu mult spor. să vă satisfacă pe deplin aparţ~nea poliţie~.-~- '1'>"" tilhJl .. Ur:'·de.,ia intrara în municipiu a 

aşteptările. ghereta respectiVa nu,mal ~\!t :>căzut. .Deşi âln făcut această 
Biserica ortodoxă: Sf. Mc. 
Longhin Sutaşul; Cuv. Mal; 
Biserica romano-catolică: 

TAURUL (21.04-n MOCHET CAPRICORNUL folosltăŞIIOJUr.s-au'l!luoa sesizarePrtmăriei,nimeninua 
~~rt~~!~~=~~~~:a~~ ~ 'W(22.12·19.01). Dacă guno~le. Pe lângă ~cesţa~-· l!i~lnil:ipmăsură cu toate că cei 

' Arad, Piata Gării . , r ti • domma sa ne-a mal i!esizalcă IQ_ Jc~~_·_' ca_re_., am luat legătura s-au ară-
la parametri normali, Telefon 235221 .... ~~eleas~od7re~~= v~~ respectivrt . a gheretăf,ăcu tgeamlurile !!it f<lâfte revoltati de aceSt lucru. Margareta Maria Alacoque, 

Hedviga: Biserica greco
catolică: Sf. M. Longin 
Sutaşul; Sf. Margareta Maria 
Alacoque 

lucru firesc, având Tn vedere V . . · , spa e, ş1-au cu cu cuş •. 
că in ultima perioadă v-ati inde ,._ ~edea căi~ pian personal, vor boschetarii. "Acăl:Huc.w.._ 5 rau trecut de)ll aproape.trel 
SChimbat în bine COmporta- monteaza InCepe Sa apară rezultate întâmplă la intrarea in oraş, Şi Uni ŞI nmem nu a făcut nimiC .. 
mentul şi manifestaţi mai mochetă incurajato_are. cine vede acest lucru, CI! impre- Redactor de serviCIU, 

CA ';;e· . '11-tt~t-1 .. 
multă înţelegere faţa de el. la preturi VĂ R SAT O R U L~ sie ifi face?". S. AMBROŞ 
,.,GEMENII (21.05· dUI (20.01-19.02). Dacă 
~ ~ •20.06). Evitaţi efortul CU 0 re ucer& doriţă să cuceriţi o. 
~ , 1 i fizic intens _ş! prelungit de ID-208/e anumită persoană pe 

•• ~1 ~ .. 

.... - . ~~-: -i. 

~\llif@(\~1 
ŞI nu lucraţi In saltun - care ati cunoscut-o de curând, c___jU T 1 L 1 TA R E .............._ 

sănătatea dvs. ar putea avea ~BALANŢA (23.09· ar trebui să .umblaţi" puţin la ~-
de suferit. 22.10). Micile specu- strategie, incercând să vă ----- _ ----------

rz::;:, ":'· ·--~~:.,;,.,~c~o; ,_ -.- ~JI 
La Arad: Muresan 

RACUL (21.06-22.07) .... ~ laţii pe care le faceţi adaptati cât mai bine la 
8 
PIEŢE. ~A-R<iORI 1 . •- ' a parterul blocului din spatele v -at,i agăt,at de 0 ". ~. vă pot asigura un conditiile existente. 

~ · Casei Albe (zona Gării), str. 
idee s,i in ciuda efor-::.-,:: câştig suficient pentru ca ~PEŞTII (20.02-20.03). Astăzi este zi de piaţă la M" Co ti 13 A 

Georgiana Delia, Cuvinan 
Oana Andreea. Martin Melania, 
Paşca Loredana, Pop Lorena 
Diana, Stefănut Noemi 
Mădălina,' Pela' Adriana 
Roxana, Rob Nadina Daiana, 
Cârpaci David, Crudu 
Alexandru Cristian, Ciurar 
Argentina. 

" • b 1 ă ă ă â - N • . t t" ~ron s n nr. , se. , ap. turiior pe care le fac uzunaru s nu v r m na u va ames e_ca,l Chişineu Criş, Lipova, 1, tel. 251225, efectuează trata· 
cei din jur ei nu reusesc cu !)oi. pr:oblemele de servi- Pâncota, Felnac, Grăniceri, mente injectabile (intramuscular 
nici un chip să vă schimbe S C O R P 1 O N U Lfj ciu cu cele personale! Hălmagiu, Moneasa, Pecica, şi intravenos), aerosoii, E.K.G., 
părerea. . (23.10·21.11). Şanse- - Partenerul nu se multumeste Vărşand, Socodor, Şeitin, ecografie şi analize laborator. 
. t.:EUL (23.07-22.08). le de a cuceri o per· cu locul al doilea, ca impor- Viadimirescu, Zimandu Nou, • (J~GEHTE 
/(~Evenimentele_ care .soană, pe care aţi tanţă in viaţa dvs. Explicaţi-i Covăsânţ. Târguri săptămi- "" 
\l -~vor avea loc astăzi vă pus ochii de mai mult timp, că in actuala conjunctură sun- nale se desfăşoară astăzi la STOMfiTOLvGICE 
-..:li vor demonstra că ati sunt, in această zi, destui de teţi nevoit să adopta~ această Lipova, Păncota, Hălmagiu, Serviciul de urgenţă stema-

fost indus în eroare de propria insemnata. atitudine. Mooeasa. tologică, situat pe strada 
• ffiRMfiCIA DE Andreescu - vizavi-de iesirea 

c: VRE.MEA :J 
V_«Hn __ e_a __ se~v-a~m;_ci=~~==n--~se~m=n~a=ia==c~ea=tă~.~----

tuat. Cerul va fi variabil. Temperatura maximă 9 la 
Vântui va sufla slab la mode- 13' C; Tamperatura minimă 2 
rat, din sector nordic. la 6' C 
Dimineata, local, se va sem- Meteorolog, ADELA 
nala brumă, iar izolat se va TEODORESCU ROŞCA 

tAcr-uiCI"iir-ei~cllt'r·u RAtA~] 
{.'·::· - · .:.-.. 'ţf4'f/+'--,;~kv.-.... ,.~\;t-{,;::~-·-')llJ.ii~/'· - . -~·::~ 
CINEMATOGRAFE cu piesa .,Regele cerb" in SIBIENII VEŞNIC 

Dacia: inspectorul Gadgel regia dlui Cristian Pepino. " JUNI" 
(SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 16; 19 Duminică, biserica bap-

Mu"""': Legionarul (SUA) listă .Spenmţa" va sărbători 
10; 12; 14; 16; 18 71! de ani de existenţă. 

Arta: După faptA şi răsp1a1ă la dlseoteei Îneepe 
(SUA) 15; 17; 19 nebunia 

Sala,mici: Armageddon .,STAND-BY" 
(SUA) 15; 17.30 INEO TOARNA-

Prograsul: Salvaţi soldatul 
Ryan (SUA) 18 GAZ PE FOC 

'I'EAftE 
Teatrul de Stat Arad pre

zintă sâmbătă, 16.10.1999, ora 
18, .Noaptea incurcăturilor" de 
Olivar Goidsmîlh, iar dumirică, 
17.10.1999. ora 18, piesa 
• Titanic Vals" de Tudor 

~-
Teatrul de Maioo- ... 

Arad, prezintă duminică 17 
octombrie, ora 11. spectacolul 

Astă-seară, discoteca 
..Stand-by" lneu lansează acti
unea .Cheful de sâmbătă 
seara·. La petrecere va fi invi
tată formaţia .Gaz pe loc", care 
va susţine un mega-recital. 
Vara s-a dus iar in discoteci 
.,eJC!llodaază" muzica daoce sau 
hip-hop. Nu pie<de!i invitatia la 
• Stand-by" Jneu rn cheful de 
sâmbătă seara. Cu Gaz pe .foc! 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editori S.C. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
eCODFISCALR 16tH93!!eCOIJSICOMEX 19.6!» eCERTIFICAT 
J 02/181S6din3t X 1991 eCODSIRUFS 021l956601eJSSN 1220-7489 

~ l!i ' • 1 

b ...... 2900 Aiad, Bd. Revolutiei nr. 81. 
Telefoane: StOCRET ARIA T - 281882, fax 280655, '288625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE· 281797; MICA 
PUBLICITATE'- 2HI775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI- 280989. 

Consilial de adainistraţie1 DOREL ZĂVOIANU 
(pre~cdintc) telefon 281802, 280625"; ŞTEFAN TABUIA (vicc
pre~ontc) telefon 210776; MIRCEA CO"'TRAŞ (redactor-sef) 
telefon 281802, 280854; S1CU COJOCARU (director comercial) 
telefon 280904; DOR EL BARBU (contabii-\'Cf) teteron 281797. 

Colegial de 1 ' fiei MIRCEA CONTRAŞ (rcdaclor-scf); 
AU REI. DARlE (sccn.:lar gcm:ral de redactie) telefon 281802, 
280854; ~IRCEA DORGOŞA~ (sef sectie' actualităti); tckfon 
281855; 280003; JOAl'i n:RCAN'(scf sCctic politică), telefon 
280943; DORU SAVA (sef s~.:ctic socia'i-cconofnic), telefon 281738; 
\'ASILI': FILIP (scf..li..cCtîc cu'ltură-invătământ), tdefon 28-1855; 
280003; ALEXASDRU CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SOR11'i GIIILEA (sef sectie tlncrct)' telefon 281855, 
280003; MARCEL CASCIU (~cf sectie foto), telefon 280943; 
"'ICU COJOCARU (~cf secţie publicitate\ telefon/fax: 280904. · 

Tipalwl ea talia 1 & • ia S..C. MEDIAGilAF LA. 
AllAD, str. F ' lui FJ(., 'llt' ha ZS090Z, lax ZS09ZL 

. ------- -

Luni, 18 octombrie, la 
Cercul Miiilar (Casa Armatei) 
se va desfăşura o man~estare 
deosebită. Un grup de initiativă 
ii invită pe toţi arădenii' care 
s·au născut pe meleagurile 
Sibiului, indiferent de vârstă, 
sax, apartenenţă politică, etnică 
sau religioasă, la o inlâlnire de 
suflet. Scopul declarat al intăl
nirii este punerea bazei unui 
club al sibienilor, intitulat deo
camdată .Sibienii veşnic 
juni". Clubul va desfăşura in 
special manifestări culturale, 
menite să dezvolte comuni
carea, să lupte - aşa cum ne-au 
declarat organizatorii - impolli

va izolării ' stressului . 
s. '1'0DOCfl 

''Ee:·· ,•'•'•'•h' ··:.:· '' ,,; . lpa .... . -"' _-. 
serviciu .,,;;;: 

IOAHroLEU; 
·,,..e~:mar de red~. 
•··. Adela ... ·. 

BoiiiOI'âceanll,' 
Ioan Leac, . " 

DioaRujan, 
llamooa Viduleseu 

.· .. ~ tehnoredactare 
1>:.computerizată., 
.. Ioana Frăţilă, ··· 

·. Doina Jurcă, 
Aurica Telciau ·· 

- corectură. 

1'ÂIU;tJIJ DE 
'1'01\MNĂ--:
I~XI,O 'U9 

SERVJCJQ de la Cinematograful DaCia -
este zilnic deschis non-stop, 
Telefon: 253794. Cabinet 
stomatologic privat, Bd: 

Azi si mâine, iubitorii de 
porumbei şi păsări de curta 
pot vedea în Piata Catedralei 
zeci de rase aUtohtone şi 
străine, in cadrul Târgutui de 
toamnă - Expo '99. 

De sămbătă până luni este 
de serviciu, cu program non
stop, Farmacie nr. 71, P-ţa 
Avram iancu, telefon 280979. 

Farrnacia "Crai Nou Atfa", 
situată la parterul blocului 68, 
cartierul Alfa, telefon 277644 şi 
,,Noua Farmacie", strada 
Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu program 
non-stop. 

• COHSOLTfiTII 
SI TRfiTfiMErfrE 
• CO PitOGiUtM 

HOH--STOP 

Revoluţiei nr. 62, (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 
256665, deschis zilnic intre 
orele 8,00-12,00 şi 14,00· 
20,00, iar sâmbăta şi duminică 
intre.orele 9,00-12,00. w 

• IHREGISTRARI 
ÎH CfiZ DE 

DECES 
Tn caz de deces, la Biroul 

de stare civilă de la Primăria 
Arad se pot- face înregistrări 
sâmbătă şi duminică, intre 

Expozi~a este organizată 
de către Asociatia crescăto-
rilor de porumbei şi păsări de 
curta Arad. 

Gabinetul .Apotlonia", situat orele 9-11. 

a 
Str. Gheorghe I'V". 23; 

TeUfax 057-~81960 
uurrra 

1. Tn cadrul parteneriatului PHARE 
C.E.C.CA.R. - NOVAA privind programul .CON
T ABILITATEA INTR-O NOUĂ PERSPECTIVĂ", 
in perioada 25-29octombrie 1999, se va organiza 
in Arad cursul susţinut de specialişti români 
pregătiţi in acest sans prin proiectul cu asistenţa 
olandeză si finantare PHARE cu tema STAN
DARDELE,INTERNA'fiONALE DE CONTABILI-

-. ~,.- ..... 

TABILITATE. 

nun 
LJ.;~)d~.v -~;.".,,;.· ..w;.;,. ;z~ 

S-a găsit Il!. redacţia 
ziarului nostru 9 plasă cu 
haine, probabil uitate de 
cineva. Rugăm persoana 
căreia 1i aparţine să vină să 
fi-o recupereze. 

S.CT .Adevărul" 
SKL DU•Ş.i asumă 
responsabilitatea ' 
pentru conţinutul 
articolelor publicate. 
aceasta revenind in 
exdusivitate auto
rilor~ 

La acest curs pot participa membrii Corpului, 
experţi contabili sau contabili autorizaţi ce-~i 
desfăsoară activitatea independent 

2. 'Inscrierile pentru examenul privind accesul 
la profesia de contabil autoriza! ce se va 
desfăsura in Arad în data de 30.10.1999 ora 9,30 
se tac' până in ziua de marţi- 26.10.1999. 

Relatiile cu privire la cele două actiuni se pot 
obţine la' sediul filialei din B-<lul DragaUna nr. 23 
sau ia telefon 281960. · 

.VALUTAR~ PRETUL AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. Pen· 

tru gramul de aur de 241<: preţul 
cu ridicata- 173.319 iei, iar pretul 
de achiziţie • 155.987 iei. PreţUri 
valabi~ ieri. 

.: 

PIAŢA NEAGRĂ - Aur 14 K 
cumpărare: 90.000 IBVg, vânzare: 
100.000 leilg 

Aur 18 K cumpărare: 120.000 
tal/g, vllnzare: 140.000 iei1g. 

·- ,·-----·-:-·-_ ... ; 

; 

fi 
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.J 

1 
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"ÎN URMÂ CU 130 DE ANI, TRAMVAIElE TRASE 
DE CAl CIRCUlAU DIN SFERT ÎN SFERT DE ORÂ!". 

,-.,)'.•'>'. ,N_,::._,.,, ,., .. ,«->.·, ~-:~ 

" 
AUZ IRA TI? "BAC" ·UL SE 

VA DA bJN ... "DISCO"! 
e Ne reamintefte dl. PETRU CUVINEANU, direetorul 

tehnie al Companiei de Transport Publie Arad 

... Nu stiu ce-ar zice 
COANDĂ ori MOISIL qe-ar fi să 
fie, să audă ce vor unii liceeni de 
pe la noi ... După ce că Juptară" 
(mai acum ceva timp) şi nu izbu. 
tiră să elimine, en gros .. bac"-ul 
prea greu (cică), iată că .iste~mea 
lor" a trecut la varianta .en detail" 
si·au iesit în stradă strigând .. nu 
vrem matematică" (mate-oftică 

supusi la asemenea suplicii ca 
aceia dintre tinerii nostri care 
şi-au luat diplomele şi licSnţele de 
ingineri, medici, profesori etc. 
si·asteaptă să·si facă meseria 
Prin Canada, State ... si-atte state 
. . . - s-a hotărât să li 'se creeze 
condiţii (chiar cu one suplimenta
re) de a dovedi că sunt capabili 
să de-a examen doar la ... disro! 

- Domnule Cuvineanu, ne 
despart câteva zile de împli
nirea a 130 de ani de la ... 

- ... De la punerea in circu
latie a tramvaiului tras de cai. 
Practic. ziua de 24 octombrie 
1869, reprezintă începutul trans
portului public de călători în 
municipiul Arad. Cum s-au 
întâmplat lucrurile: municipali
tatea acelor vremi a considerat 
că transportul în comun este o 
necesitate. 

Prin urmare, 'in vara anului 
1869 a concesionat pe 50 de 
ani ~Societătii de cale ferată 
rutieră si de cărămizi" activitatea 
de tranSport in comun. 

La început au fost trei 
trasee: de la Gara Mare la 
Podul de lemn (era situat unde
va intre podurile actuale 
Decebal şi Traian); de la Gara 
Mare la Moară (fabrica 
lndagrara de azi) şi din Centru 
la Obor. 

Iar toate acestea se întâm
plau la numai câtiva ani de la 
introducerea tramVaiului tras de 
cai în New York, Paris, Viena şi 
Berlin. 

- Câte tramvaie au fost 

atunci în circulaţie? 
- La început erau 19 tram

vaie, dintre care nouă vagoane 
erau pentru iarnă. De fapt, spne 
deosebire de vagoanele cu cane 
se circula vara si care aveau 
doar o copertină.' cele de iarnă 
erau dotate şi cu geamuri. Însă, 
fie vară, fie i3Q1ă .. vatmanul"-vi
zitiu stătea afară, echipat în uni
forma lui cu galoane si cu biciul 
în mână. ' 

- Care era capacitatea 
acestor "căruţe-tramvai"? 

- Cam 20 de persoane 
aveau loc pe scaune, iar ceilalti 
stăteau în picioare. TramvaiUl 
oprea la fiecare colţ de stradă, 
dar dacă doreai să cobori unde
va anume, spuneai vizitiului si 
treaba era rezolvată. Pretul unui 
bilet era mcx::Jic. Existau sl atunci 
controlori, însă nu pre8 aveau 
probleme. Toată lumea isi 
cumpăra bilet. Era o ruşine, 
dată se proceda altfel. Chiar si 
aceia care urcau din merS 
plăteau călătoria! 

- Care era frecvenţa de 
circulaţie? 

- Pe centrU, se circula cu o 
frecventă de 15 în 15 minute, iar 
pe ce'lelalte două trasee 

ÎNSCRIERI LA UNIVERSITATEA 
"VASILE GOLDIŞ" 

Universitatea de Vest .Vasile admitere, in data de 30 
Goldiş" Arad inscrie pentru anul octombrie 1999, la (arma de 
universitar 1999-2000, la toate lnvătământ IDO - INVĂŢĂMÂNT 
pro_filurile şi specializările, candi- DESCHIS LA DISTANŢĂ, in 
daţn care: . baza a probării Ministerului 

• au susţinut examen la fa- Educatiei Nationale la: • 
cultăţile de profil din învăţământ Facultatea de Dr~ t· e Facultatea 
de stat sau particular ŞI au obtinut . P ' 
punctajul minim _ (pe bază de de Mark_et1~g, Management, 
adeverintă). Informatică, e Facultatea de 

e abSolventii de liceu din pro- Ştiinţe Umanist - Creştine; 
molia 1998 şi 1'999, care au obti- Colegiul Universitar Pedagogic. 
nut'ta examenul de bacalaureăt 1nscrieri şi informaţii supli-
media minimă 8. mentare la secretariatele fa-

Şi organizează concurs de cultă~lor. 

frecventa era de 30 de minute. 
Când tramvaiul"ajungea la capăt 
de linie, caii erau dezhămati si 
puşi apoi la celălalt capăt al 
tramvaiului si. ..• Mână «bi~ar»r 

- 'oomrlule Cuvineanu, cât 
timp s-a circulat cu tramvaiul 
tras de cai? 

Muncipalitatea n-a 
renunţat nici o clipă· să 

îmbunătătească transportul în 
comun. i~ 1908, in Arad s-a 
introdus transportul cu auto
buzele. Apoi, a venit războiul. 
Caii sunt rechizi. i Tn 

~;~a,a''a luâFmiiă'j 
""~'""'''" x... . < • '" ,. .• .• ~ 

Joi, cu ocazia une'i patrulări 
a poliţiştilor pe trenul de per
soane nr. 3112, pe relatia 
Sântana-Arad, a fot depistată 
Biţu Valeria-Mariana, 29 de 
ani, din Oradea, controlor de 
bilete, care a luat... mită. 

.Naşa" a primit diferite 
sume de bani pentru facilitarea 
călătoriei de la Sântana la 
Arad, de la opt persoane, cane 
nu posedau bilete de călătorie. 

Politistii continuă cerce
tările, sub aspectul săvârsirii 
infracţiunilor de luare, respeCtiv 
dare de mită. 

\ DUMNEZEU, CREAŢIA ŞI FAPTA 1 
Am constatat că în ultima 

perioadă de timp, se înre· 
gistrează, statistic, sinucideri şi 
tentative de sinucidere in rândul 
tinerilor. in cazul bătrânilor se 
întâmplă mai rar. Explica~a este 
~na singură: bătrânii au credinţa 
1n Dumnezeu. Dumnezeu ne·a 
dat viâţă şi numai El are dreptul 
să ne ia viaţa. 

Citind Testamentul Vechi şi 
Nou aflăm că la naştere omul nu 
primeste harul divin, mai mult, are 
indin8~a spre rău. Un singur caz 
face excepţie de la regulile 
pământeşti • este Fiul lui 
Dumnezeu, Iisus Hristos. care 
s-a născut prin Duhul Sfânţ cane 
a fost sacrificat de pământeni 
pentru păcatele noastre, murind 
răstignit pe cruce !fÎ sufletul lui s-a 
inălţat la Tatăl Ceresc. Religia ane 
in viaţa popoarelor rolul hotărâtor 
de a implementa pe Dumnezeu 
deasupra tuturor Celorlalte valori 
sociale. 

Coborând cu picioarele pe 
pământ voi face sinteza zilelor 
noastre. Citind celebra carte a lui 
Heidegger, "Fiinta si Timpul", 
contrar concepţie\ treudiene că 
omul este cel mai rău animal, 
Heidegger a sesizat sterilitatea 
individualismului, care se inter
condiţionează cu ideea egocen- . 
trismului. Omul este singura fiinţă 
pe pământ, iar restul sunt ani
male. Pe patul de moarte omul 
conştientizează .,zis fiinţa~ in rnocJ 
deliberat "blestemată este sin
gurătatea". 

Referindu-ne la ăceastă afir·· 
maţie heideggeriană am cijit un 

articol al dlui Tabuia referitor la un 
cioban şi un câine, unde pur şi 
simplu am plâns, întrucât căinele, 
care il slujeste pe cioban cu cre
dinţă şi devotament, primeşte ca 
răsplată căteva ciomege pe spate 
şi îi aruncă o coajă de pâine 
uscată. Dl. Tabuia, fiind un 
ziarist experimentat fi subtil, a 
lăsat să se înţeleagă prin exem
plul dat mai sus că aŞ" suntem 
noi, românii ortodocşi. Tn religia 
ortodoxă română reprezentanţii 

· acestui cult nu sensibilizează 
omul că trebuie să ocrotească 
prin faptă tot ce este in jurul lui, 

. chiar si un biet animal. Am reusit 
să deiimttez că spiritul divin esie 
mai- mult canalizat la ortodocsi 
prin rugăciuni şi .ajută-\i 
aproapele" rămâne doar o idee 
de concepţie emoţională. Am 
reuştt să-I înţeleg pe Dumnezeu. 
El a muncit f3&e zile la facerea 
lumii, atunci pentru noi, părilân· 
tenii, rămâne că munca este un 

. lucru sfânt, pentru care 
Dumnezeu te primeşte in viaţa 
vesnică, adică in rai, numai dacă 
ai 1ndeplinit această misiune. 
Vedem la azile bătrâni care mor 
de foame, câini vagabonzi pe 
toate drumurile în care dăm cu 
pietre, ii schilodim ·trecând cu 
maşinile peste ei, iar românul se 
amuză, aşa cum a scris dl. 
Tabuia. 

Jn încheiere, Dumnezeu te 
lasă să alegi singur ce este bine 
şi ce este rău. Făcând rele şi 
furând, trebuie să remarc că in 
religia islamică ~ se taie o mână, 

până să ajungi la pedeapsa lui 
Dumnezeu, adică iadul. Îmbo· 
gă~ndu-te prin exploatarea seme
nilor tăi, ladul are semnificaţie 
biblică, satanică, unde treci prin 
chinuri groazncie şi veşnice. Iar 
Raiul este veşnicia binelui şi a 
ocrotirii Dumnezeieşti. Niciodată 
nu este târziu să revii asupra ta si 
să dai inapoi tot ce ai furat de 18 
cei necăjiti si oropsiti ai vietii 
pământeşti: care în ~ sigur vOr 
merge in rai. 

Cuvintele acestea, scrise de 
mine în final, sunt inspirate din 
articolul din 27 septembrie a. c., 
intitulat .Un ciocoi al timpurilor 
noastre", care m-a conVins că 
autorul a scris ce a scris cu gân
dul la Dumnezeu şi nu din invidie 
si răutate si a întins o mână dum
riezeiască' celor î!l cauză, să se 
gânde&scă bine că nu e prea 
târziu să dea înapoi tot ce au 
furat, ca nu vor duce cu ei nimic 
intr-o groapă umedă şi rece şi din 
tot ce au crezut că sunt. nu vor 
mai fi nimic. Iar in cazul acesta 
sufleţul lor, după moarte, va trăi 
vesnic, în rai, alături de Dumne
zeU. Mă voi ruga ca Dumnezeu 
să·i trimită lui Dimitrie Muscă 
semnul divin şi să împartă tot, cu 
tăranii săraci din Curtici, care la 
;"ndullor se vor ruga pentru elia 
Dumnezeu, pentru pocăinţa 
sufletului lui. Iar după moarte O. 
Muscă, ca trup, va rămâne in 
pământ, iar sufletul lui va merge 
în rai, alături de Dumnezeu. 

KUKLA MARGARETA 
pensionară 

conditiile astea, Primăria 
cumpără pachetul de acţiuni al 
.Societătii de cale ferată rutieră 
şi cărămizi". In 30 iunie 1914, se 
efectuează o ultimă cursă. 

Vremurile sunt tulburi. Tot din 
cauza războiului. în 27 iulie se 
reia circulatia tramvaielor cu cai. 
Asta până prin 1917. Din 1917. 
12 februarie - transportul cu 
tramvaiul tras de cai este sistat, 
tramvaiul tras de locomotiva cu 
aburi lvându-i locul. 

A consemnat 
HICOLAE OPREAH 

etc.). Şi asta taman acum cand Asa că, acum, că-i reformă 
ieşim dintr-un (într-un 'si-n învătământ 
fel) secol al marnorl P"c -t r "l 1- l(unde se vo; invăta, 
cucenn ale matematia1,. 1 a U a ZI e ~ . . , .. 
fizi ·· · 1 ti. ·· ·be pnntre attele 5 1stom 

CII, 1n arma CII; a r- d 1 il .lo l) d că . ati 
neticii şi când ne pregătim să e-a e rom m r · , a Şl·~şa , 
intrăm într-un aft mileniu cu nimic pus-o de-o răscoală antlmate-
mai prejos în context, indfferent matică, mâine pune~ una (că vă 
de vrerea prea ostenitilor (unii) pricepe~!) fra~lor. anti-limba şi li-
noştri liceeni. ' teratura română, poimâine, una, 

Păi, da, domnilor, căci aşa ne anti-fizică şi aşa mai departe. Şi, 
trebuie: NU examene de capaci- asa o să vedeti că ajungeti Unde 
tate (cănd prea a bătut vântullip- .. vre~. Adică la .· .. disco. Nu;"ai că 
sei ... de capacitate de-a lungul a vă sfătuiesc să le faceti cu temei, 
două sesiuni din vară), NU exa- căci auzirăm că deja ia .capaci-
men de bacalaureat cu atâtea tate" şi la intrarea în liceu se va 
probe dezgustătoare şi ... chinuri umbla cu .. înmul~rea cu 3" (?!) şi 
inumane! Ce? Matematică ne "împărtirea cu 4~. Cum eu, nu stiu 
trebuie nouă? Ce? Noi suntem ce-s a~tea, mă tot intreb: CE-AR 
ca ăia din .vest", deştepţi? ZICE COANDĂ ORI MOISIL 
Analizând aceste .. groaznica· dacă a~ auzit de ~i?... ' 
sijuatii, iubttii nostri diriguitori de A ă It 
sus până jos (s,'i invers) au dat ··· cum, ce v nemu ,u-

rneşte? De ce înjuraţi, fluiera~, 
undă verde (pe unde te-ai aştep- huiduiţi, ameninţaţi? Mai bine-i 
tat mai mutt sau mai putin) la tot 
felul de concerte si disCoteci cu Jntrebaţi şi voi, să vă lămurească 
decibelii daţi la niaximum şL . . . cum e cu disco ... matematica! 
ne-au comunicat că- decât să tie COHSTfllfTIH SIHIOH 

u .. -.:â .. ă.- de. ·3I 

•i·a pierdut viata intr•un accident da circulatia 
Ieri dimineaţa, în jurul orei 

4,30, pe raza comunei Vărădia 
de Mureş, un tânăr şi-a pierdut 
viata. 

'Moraru Cristian, 31 de ani, 

din Arad, aflat la volanul autotu
rismului TM-03-ZES, n-a adap
tat viteza la conditiile de drum. 
umed si astfel, inir-o curibă a 
derapai, intrând într-un copac 

Hotul de la Sebis a fost prins 
Măsurile specifice între

prinse de poliţiştii arădeni au 
dus la depistarea lui Dancs 
Radu, 14 ani, din Borşa, 
judeţul Maramureş. 

In perioada septembrie
octombrie a.c., Dancs a comis 

trei furturi în dauna .avutului 
privat, pe raza oraşului Sebiş. 
Iniţial faptele fuseseră inregis
trata cu autori necunoscuti. 

Acum, poliţia TI cerceiează 
Tn stare de libertate pe Dancs 
Radu. 

lfÎ va ispăfÎ pedeapsa 
Măsurile specifice între

prinse de poliţişti au condus la 
identificarea şi introducerea in 
arestul Poliţiei a lui Pui 
Marcu, 28 ani, din comuna 
Dieci, judeţul Arad. 

Pui posedă un mandat de 
exectuare a închisorii de 3 
luni, pentru săvârşirea unui 
furt calificat din avutul privat. 

Acum îşi va executa 
pedeapsa. 

~"?'fi>'">O"W""~o;·· ···.·x·c···,_., .•.... · """'"' ''""'"'"··· :::..~·<,w.-,··•·······•··.""····,·······•·····''" •.-,:.·<:):q 

r::AM FOST PlACUT IMPRESIONATi 
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Discujie cu dl. Jan Paul Van der Pas, preşedintele 
Comisiei Internaţionale de Vulcanospeologie de pe 

lângă Uniunea Internaţională de Speologie 
OI. Jan Paul Van der 

Pas,sunteţi specialist in vul· 
canospeologie. De ce vă aflaţi 
la un simpozion despre pseu
dokarst? 

- Am venit"la simpozionul 
organizat de către ţara dvs. cu 
dorinţa de a cunoaşte şi înţelege 
caracterul inedrt al pseudokarstu
·lui. Eu sunt specialist în vtilcano
speologie, adică cunosc indea
proape peşterile care se 
formează in urma unei erupţii vul
canice. Ceea ce am cunoscut 
aici, este ceva de neexplicat pen
tru mine, ceva curios, de aceea in 
mediul pseudokarstic, eu nu mă 
aflu la mine acasă, dar nu se ştie 
niciodată. 

- OI. pre,edinte, când veţi 
ajunge în Olanda ve11 pune pe 
hârtie ce ali văzut aici in judeţul 

nostru? 
- Sigur că da. Tn momentul 

sosirii mele in Olanda, voi scrie, 
despre tot ceea ce am văZut aici. 
Am rămas plăcut impresionat. de 
căldura cu care am fost primrt, de 
imensa amabilitate a tăranului 
român si nu in ultimul 'ra.nd, de 
frumus6ţile şi bogăţiile naturale 
de care beneficia~. 

- Ace,astă scrisoare o veţi 
trimne mai departe? 

- Fiecare ţară participantă la 
acest simpozion, are câte o 
romisie care prezintă intr-o scurtă 
scrisoare ceea ce a văzut. Pot 
spune că din partea mea veţi 
primi un vot de incredere pentru 
intrarea tării dvs. în Uniunea 
Europeană. 

Vă mutţumesc. · 

UIVIHIA TODOCfl 

de pe marginea şoselei, după 
care s-a răsturnat. 

Tn Urma impactului, con
ducătorul autoturismului a dece
dat 

PoliJia ·pe 
'osea 

Poliţiştii de la circula~e au tes
tat şi verificat in puncte fixe şi pe 
trasee nu mai puţin de 2835 de 
autoturisme. Tn urma acestor veri~ 
ficări, aceştia au reţinut 11 certifi~ 
eate de inmatriculare pentru 
defectiuni tehnice. Pentru încăl
carea 'Legii circula~ei au aplicat 57 
pe amenzi Tn valoare totală de 
6.105.000 lei. De asemenea, 
poli~ştii au ridicat in vederea sus
pendării 4 permise de conducere. 
Unul dintre acestea a fost ridicat 
din cauză că posesorul lui, adică 
Bulzan Pavel, 52 ani, din Arad, S·a 
urcat la volanul autoturismului AR 
17 T JA după ce a oonsumat bău· 
turi atcootice. 

Plusdeca!".ă 

ve-rificările efectuate de 
comisarii Gărzii Financiare la 
S. C. PETRA PROD S. A. din 
Arad, de pe str. Doroben~lor nr. 5, 
au condus la aplicarea unor amenzi 
ce totalizează 2.300.000 de lei. 

Efectuându-se monetarul 
casei s-a constatat un plus de casă 
de 5 milioane de iei. Cele 5 mi
lioane de lei au fost confiscate. 

Furt de cablu 
telefonic 

Poliţia 1-a identificat şi-1 
cercetează in stare de libertate pe 
Covaciu Gicu, 31 de ani, din 
Crisciorul de Jos, judeţul Bihor. 

in luna septembrie, Covaciu a 
sustras 2,5 km de fir de cupru in 
valoare de aproximativ 
15.000.000 lei de pe reţeaua 
Rorntelecom Vârfurile: Vaşcău. 

Prejudiciul a fost recuperat. 

'. 
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"U~ MURIBUND CARE REFUZA SA Mv ... 
Vicepreşedintele PDSR 

Nicolae Văcăroiu consideră că 
actuala coaliţie nu va rezista, in 
timp, din cauza frămîntărilor 
interne din fiecare partid şi a pro
blemelor care ţin de grupuri de 
interese. 

"Coaliţia este prinsă numai in 
jocuri de interese, iar intilnirile din
tre liderii ei nu rezolvă nimic", a 
declarat, ieri, agenţiei MEDIAFAX, 
Nicolae Văcăroiu. 

El a spus că este "lipsit de 
logică· ca PD să rămînă in 
această coal~ie, avînd in vedere 

_ faptul că acest partid scade in 
sondaje, precum şi faptul că tot 
mai mulţi membri "părăsesc cora
bia". Tn opinia lui Văcăroiu, dacă 
PNŢCD ar merge singur in alegeri 
nu ar reuşi să ob~nă pragul de 5 
la sută,. necesar intrării in 
Parlament. 

Vicepreşedintele PDSR a 
adăugat că apropierea alegerilor 

locale va crea şi mai muftă pre
siune asupra coaliţiei. 

"Cred că ar fi mai onorabil şi 
benefic pentru tară ca, la 
inceputul lunii noie'mbrie, sâ se 
dizolva acest guvern şi să se 
formeze unul de tehnicieni, care 
să pregătească alegerile antici
pate, astfel ca alegerile locale să 
se desfăşoare in paralel cu cele. 
parlamentare·, a mai arătat 
Văcăroiu. 

- Liderul ApR Teodor 
Meleşcanu a deda~t. vineri, pen-
tru MEDIAFAX, că actuala coa
liţie, confruntată cu grave pro
bleme interne şi părînd că este pe 
cale să se destrama, va rezista 
"şchiopătind" pînă la sfi~ilul man
dab.Jiui. 

MNimic nu este mai periculos 
ca un muribund care, deşi a 
depăşit şi ultimul prag care TI mai 
lega de viaţă, refuză să moară", a 
declarat Teodor Meteşcanu. 

LEGEAPRMND 
'EXERCITAREA 

INITIATIVEI LEGISLATIVE ' . . 
DE CATRE CETATENI i 

Preşedintele ApR a apreciat 
că ·există anumite interese· care 
vor face ca partidele arcului 
guvernamental să rămînă împre
ună pînă la sfirsitul mandab.Jiui. 

- liderul gr;,pului parlamentar 
PUNR din Camera Deputaţilor, 
Ioan Gavra, a declarat, vineri, 
peniru MEDIAFAX, că actuala 
coaliţie de la guvernare va rezista 
pînă in luna ianuarie a anului 
viitor. cind PD se va retrage din 
arcul guvernamental pentru a se 
pregăti de alegeri. 

Gavra a apreciat că PD are 
un ·dosar politic încărcat şi prac
tică un joc politic duplicitar. doar 
pentru a rămîne la putere·. 
Parlamentarul PUNR a mai spus 
că liderii PD şi-au dat seama că 
timpul relativ scurt rămas pînă la 
alegeri nu le va mai permite şi 
pregătirea acestora şi participarea 
la guvernare. 

camera Deputa~lor a adoptat, joi, 
pe articole, legea privind exercitarea 
iniţiativei legislative de către cetăţeni, 
care pune in aplicare prevederile con
stituţionale ce permtt ca un număr de 
250.000 de cetăteni cu drept de vot să 
poată iniţia o prOpunere legislativă in 
domenule legilor constituţionale, orga
·nice sau ordinare, iar 500.000 d!3 
cetăţeni să poată solicita revizuirea 
Constitutiei. 

la in Rornănia două noi pro
grame suplimentare pro
gramelor PSAL şi ASAL, a 
declarat, joi, premierul Radu 
Vasile in cadrul conferintei 
comune avute cu repreze'n
tantul BM pentru Romania, 
Andrew Vorl<ink. 

"Acest prim program 
vizează crearea de noi locuri 
de muncă şi dezvoltarea in 
mediul rural", a precizat pre
mierul Radu Vasile. 

Cel de-al doilea program 
derulat cu Banca Mondială 
Se va referi la aplicarea 
refonnei instituţionale pentru 

Potrivit Constitutiei, initiativele le
gislative ale cetlţenirOr nu Pot avea ca 
obiect problemele fiscale, cele cu ca
racter internaţional, amnistia şi 
~erea_ 

Primul program, con
ceput pentru o perioadă de 
6-7 ani, va viza dezvoltarea 
sectorului rural şi va fi 
finanţat de Banca Mondială 
cu 1 00 milioane de dolari 
anual, precum şi de Uniunea 
Europeană cu 150 de mi-

. asigurarea unei strategii anfi.. 
corup~e. Banca Mondială va 
aloca pentru acest program 
50 milioane dolari şi va pune 
la dispoziţia autorităţilor 
române o echipă de experţi 
pentru aplicarea programului. 

• 1 

România se va imbogăti, de la 
inceputul lunii următoaffi, cu un 
nou cotidian de limbă maghiară. 
Având sediul central la Cluj
Napoca si răspândire in intrea
ga zonă a Ardealului, precum şi 
la Bucureşti şi Budapesta, ziarul 
se doreşte independent din 
punct de vedere politic, singurul 
interes - declarat - al patronilor 
fiind acela al ob~nerii de profit. 
Investitorii, de etnie maghiară, 
au alocat infiinţării acestui cotit 
dian 1,2 milioane dolari (circa 
19 miliarde lei), structura 
actionariatului fiind următoarea: 
ai la sută - un consortiu alcătuit 
din oameni de afaceri din 
Ungaria; 11 la sută - persoane 

ani. 
Ieri, la restaurantul Lake 

Grove din Arad, a avut loc o 
conferinţă de presă in cadrul 
căreia conducerea Casei de 
editură Kr6nika si a cotidianului 
au prezentat editia-pilot a ziaru
lui precum si intentiile editorului. 
Am retinut' astfel 'că ziarul va 
apărea zilnic in 12 pagini, pe 
lângă sediul central din Cluj
Napoca având o filială in 
Bucureşti precum şi şase birouri 
teritoriale: la Arad (corespon
dent local Lajos Notaros), 

' ' 
SI. Gheorghe şi Miercurea Ciuc. 
Kr6nika va dispune de 115 
angaja~. 62 calculatoare perfor
mante si 12 autoturisme. Tn 
plus, noul cotidian va avea o 
retea proprie de dislribulie pen
tru întreaga zonă a Ardealului, 
dispunând in acest sens de 11 
autoutilitare. 

Sperând într-o infonmare dU 
mai obiectivă a cititorilor de 
etnie maghiară asupra rea
lităţilor politice, social-econd
mice şi culturale româneşti, 
adresăm cotidianului Kr6nika un 
colegial bun-venit in peisajul 
presei scrise din România. 

ttlltCE~ corm~~s 
Foto: M. CfltiCIG 
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u VASILE GOLDIS''-INCA UN PAS SPRE 
inspre Micăl;~ca a fost acei· 
dentat băiatul C.D., de 15 
ani. A fost transportat la 
Spitalul Judeţean, Chi
rurgie Infantilă, cu trauma
tism cranlo-cerebral acut 
inchis lfl pierdere de 
cuno'ltinţă. 

O RECUNOASTERE EUROPEANĂ 

• Tot ieri, ora 16,45. De 
pe raza localităţii Horia, 
două persoane au fost 
transportate la Serviciul de 
ambulanţă al Spitalului 
Judeţean. 0.1., de 19 ani, 
sex femeiesc, a suferit 
traumatism cranio-cerebral 
acut inchis lfi traumatism 
piramidă nazală. Tânărul 

I.A., de 27 de ani a fost 
diagnosticat de Serviciul 
de ambulanţă judeţeană tot 
cu traumatism cranio-cere
bral acut inchis fi pier· 
derea cunottinţel. 

T. M. 

Ieri, la ora 15, în incinta Facultă~i de 
Drept din cadrul Universitătii de Vest 
.Vasile Goldis" a avut loc intălnirea dintre 
domnul Edouard Jagodnik, presedintele 
Comisiei Federa~ei Europene a Şcolilor 
Superioare si membrii senatului 
Universitătii arădene. 

Domnul praf. univ. dr. Aurel Ardelean, 
nectorul universitătii, i-a înmânat domnului 
Jagodnik o drPiomă omagială şi o 
medalie. In discursul sustinut. domnul 
Jagodnik a tinut să aprecieZe dinamismul 
domnului AĂ:lelean şi şi-a afimnat intenţia 
de a întări relatiile F.E.D.E. cu 
Universitatea .Vasile Goldiş". 

Principalul proiect aflat in lucru 
umnăreşte recunoaşterea europeană a 
diplomelor facultă~lor. acest fapt avand ca 
concluzie finalizarea unui Centru de eli
berare a diplomelor F.E.D.E. in cadrul 
Universităţii. Tot sub egida UWG va fi 
creat un centru de examene, care vor 
consta in ob~nerea a trei certificate: cu~ 
tură europeană, limbi străine şi module de 
specialltate. Acest centru va oferi posibil~ 
latea ca şi alţi studen~ din alte universită~ 
independente din România să acceadă la 

1 n final, Edouard Jagodnik a mai 
declarat: .Dorim ca prin acest lucru să 
demonstrăm că invătământul are un rol 
primordial în crearea unei europe unite, 
ca o mare familie." 

JYEF~tl TODOSE 
ŞE!tB~tl POPESCU 

Foto: ~L M~IU~tiO'J 

LANSARE DE CARTE: 
A 

,,INTRE PASTI 
. ' ' Ieri, după,amiază a avut loc lansarea cărtii .Intre 

P"'ti 'li Crăciun", semnată de Lia Alb. Evenimentul a 
avut loc in holul Teatrului de Stat din Arad, care a fost 
umplut de arădenii dornici de cultură. Prezentarea cărtii 
a fost .făcută de către Gheorghe Mocuţa, Florin 
Bănescu, Silviu Raţiu şi aCtorul Ion Costea, care a citit 
un supern pasaj din carte 

După lansarea cărţii, autoarea. a fost asaltată de 
dire colegii, prietenii ~i c~itorii, amatori de autografe:Nu 

· au Hpsit nici buchete le de flori •.. 
O. BOLZAtl 

Foto: V. HOSQI 

CRĂCIUN'' 

(Unnare din pagina 1) aflat că nememicul a fost găsit cu o 
In dispreţ total faţă de adevăr 'li alcoolemie de 1,4 la mie şi am auz~ 

faţă de lege, măruntul infractor vin~ că a fost arestat, am fost tentat să 
vat de o mică găinărie este trimis fără cred că măcar in acest caz legea Î!fi 
nici o remu11care la galere, in timp ce va spune cuvântul. Că va fi judecat 
dl. colonel, judecat după alte criterii ca oricare altul, după faptele sale şi 
decât cele legale, abia dacă este cer- nu după înălţimea fotoliului ocupat 
tat părintet;te pentru trimiterea pe de presupw;ii săi protectori, dar 
cealaltă lume a bieţilor români iefiţl m-am amăgit de pomană. Astăzi 
fatal în drumul său dement. m-am convins că dosarul derbedeu-

In mod asemănător sunt judecaţi lui s-a "aranjat" încă de la început cu 
'li alţi cetăţeni suspuşi prin poziţie in probe care să permită judecătorilor 
ierarhia politică ori administrativă a să--I scoată basma curată, aplicându-i 
ţării, ori prin bunurile acaparate prin o pedeapsă simbolică, de ochii lumii. 
rapt. Magistraţii, poliţi,tii, jandarmii, Aranjarea dosarului se face prin 
funcţionarii publici, directorii soei~ incopcierea intre copertele sale a 
etăţilor de stat, membrii marcanţi ai unui incredibil rezultat a celei de a 
partidelor politice, bancherii cu drept doua analize a sângelui recoltat la 
de aprobare· a unor credite (neperfor· · două ore după prima probă (san
mante) ş.a. se află in mod clar in guină, desigur) luată de poliţie. Este 
afara pericolului de a răspunde in de presupus că in acel răstimp de 
faţa legii. Vorbim despre legea două ore pilele 'li relapiie au inceput 
nescrisă a junglei după care _lucreaz.l să lucreze după modelul balcanic, 
marii infractori ai ţării. prea bine cunoscut pe malurile 

Indiscutabil magistraţii corupţi, Dâmboviţei, in scopul atenuăril pănă 
ticălo'li in robă sau incompetenţli la anihilare a vinovăţiei celui răspun· 
intrap în justiţie pe u'l" din dos au 0 zător de plederea a două vieţi 
mare răspundere in pronunţarea unor omene,ti. Şi, intr-adevir, a doua 
sentinţe aberante, In totală con- analiză a sângelui dă un rezultat mai 
tradlcţle cu adevărul. In pronunţarea mult decât eludat: procentul de 
unor sentinţe de ... "protecţie" fală de alcool in sânge nu a mal fost de 1,41a 
cei protejaţi de pile şi relaţii, magis- mie, el numai de ... 0,41 O scădere 
traţll nu sunt intotdeauna singurii 
răspunzător!. Pentru a-1 scăpa de aproape imposibilă pe cale naturală, 
rigoarea legii pe unii acollţl al regimu- dar foarte posibilă prin practica luţelil 
lui, cum este de pildă acest nenorocit la mână pe culoarele laboratoarelor 
de cantautor pe nume Valeriu de analiză din Bucureştii De ce este 
Sterian, provocatorut principal al atât de Importantă această probă 
unui accident de circulaţie soldat cu pentru magistrat? Pentru că legea 
doi morţi şi mari distrugeri materiale, consideră infracţiune alcoolemia de 
magistraţii au nevoie de un dosar peste 1 la mie (pedeapsa putând fi cu 
"bine" intocmit, unul cusut cu aţă Privare de libertate) 111 doar contra· 
albli şi conţinând doar acele "dovezi" venţie (pedepsită doar cu amendă) 
care să-permită pronunţarea sentinţei pentru alcoolemla până la 1 la mie. 
dorite. Alei_ era şmecheria: alei era 

Tn cazul acestui "golan•• soioS, cu chichirezul, aici era cuiull 
plete jegoasa, era dit se poate de clar · Cu principala probă (cea de ana
că nu se va face dreptate. Şi asta llză a sângelui) pusă sub semnul 
pentru simplul motiv că dumnealui, indoielii (cât a fost in realitate 
.golanul" din Piaţa Universităţii, cel alcoolemia: 1,4 sau 0,4 la mie?) 
cu patetica chemare "veniţi să vedeţi judecătorul poate pronunţa liniştit 
ce-a mal rimas din oameni'\ se află orice sentlnţă. Cl:tiar 'i o achitare a 
in grapile actualei puteri. Şi nu a vre- criminalului cu laţe unsuroase. Să nu 
unui frtecina amărât de portar pe la ne mirăm însă din cale-afară; n...at fi 
guvern. Proptele derbedeului sunt singurul caz da batjocorire a Ideii de 
mult mai suspuse, paate chiar la văr· lege 'li drepJate in RomAnia aflată 
fui puterii de pe Dâmboviţa. Când am vremelnic sub regim Constantinescu! 

~~------~-- ~ --~-
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Sâmbătă, 16 octombrie 1999 

"NU CITEŞTI 
STATUTUL 

PARTIDULUI ÎN TIMP 
CE MULGI VACA"! 
La Săvârşin se face politică numai in 

perioadele de "relache" şi numai in 
scopul creşterii nivelului de trai care, 
oricum, este peste alte localităti centre 
de comune din judetul Arad. M~mbrii fi. 
lialelor diferitelor partide şi-au asumat 
această calitate după simplă impresie, 
neomorându-se cu activitatea politică. 
Au reuşit să facă filiale partidele care şi
au desemnat drept lideri oameni cu 
.staif" din comună. PD, PSDR, PNL, 
PNŢ-CD. PS şi PDSR au reuşit să adune 
numărul necesar de membri. Cel mai 
bine plasat se pare câ este PD-ul, care 
are 61 de membri. In plus, are şi organi
zatie de femei si de tineret. 

'GHEORGHE PLEŞ - pre'ledintele 
PD Săvârşin: .,Ce politică să faci la 

ţară?" Preşedintele or
ganizatiei PD din Să
vârsin, 'Gheorghe Ples, 
este un prosper om d'e 
afaceri, fiind patronul 
firmei .H&T Munchen". 
Fiind cunoscut ca' un 
om serios, a reusit să 
facă management şi in 
politică. Totuşi, este 

nemulţumit, cbnsiderând că oamenii nu 
prea înţeleg că in clipele de răgaz ar tre
bui să facă politică, nu la întâmplare, ci 
la modul serios .• Nu poţi să ceri omului 
să citească statutul partidului in timp. 
ce mulge vaca", zice dl. Ples. in ciuda 
modestiei domniei-sale, putem' spune.că 
PO-ul a fost cea mai activă organizatie 
din Săvârşin. e A organizat două ediţii 
ale .Cupei Trandafirul" la fotbal pentru 
juniori', ambele fiind câstigate de către 
UTA. e Simpozionul organizatiei de 
tineret a reunit reprezentanti di~ zece 
judeţe ceea ce nu este la indemâna 
oricui. • Desi sedintele nu sunt atât de 
dese ca şi la' judeţ, ele se ţin. Gheorghe 
Pleş are intâlniri periodice cu Lucia 
Dragoş, preşedinta organizaţiei de 
tineret şi cu Dorina Cozma, preşedinta 
organizaţiei de femei. Datorită acestei 
colaborări, alegerile s-au intotdeau-

na la i 
form 1 i PD-ul din Siiviir·<in 
subfiliale in satele apartinătoare 
Căprioara. Pârnesti si Toc . 

"DIN PD. PLEACĂ 
NESĂTUII!" 

Gheorghe Ples este de părere că 
exodul parlamentarilor PD-isti este deter
minat de fuga după fotolii' comode: .In 
urma publicării sondajelor, unii au 
văzut că nu vor mai putea ocupa pe 
liste locuri eligibile, asa că au plecat. 
Nu-i interesează să-i Slujească pe cei 
care i-au ales, ci i'i servesc propriile 
interese. Sunt 'niste nesătui si nici nu 
ne pare rău că pieacă." Deşi 'este con
silier local, Gheorghe Pleş consideră că 
numărul consilierilor ar trebui substatltial 
redus, pentru că acestia - indiferent de 
apartanenţa Jl.Oiitică -' vor vota ceea ce 
vrea executivul. Tn aceste conditii -
spune domnia-sa .,ar trebui să rămână 
consilieri doar juriştii, care sUnt abso
lut necesari pentru a se aplica legal 
hotărârile Executivului. S-ar face , ... 
economie, banii care se duc pe salarii 
nejustificate rămânând la buget." 

PARlAMENTARII 
SUNT BĂIEŢI 

BUNI! 
GHEORGHE 

BOGDAN, viceprimarul 
comunei Săvârsin, a 
fost" ales pe listele 
PSDR-ului. Domnia-sa 
declară că se intelege 
bine cu Ioan Frăţilă, 
primarul ales pe listele 
PD-ului si cu cei 13 
consilieri'. Ca prese

dinte ai·PSDR-ului local, are in jur de'2o 
de membri însă are mulţi simpatizanţi. Şi 
domnia-sa este de părere că la ţară nu 
prea are importantă culoarea politică. e 
Intrebat cu ce au ajutat parlamentarii 
arădeni Primăria Săvârsin, domnia-sa 
ne-a spus că toţi s-au st;ăduit măcar să 
.recolteze" doleantele, fiecare fiind 
prezent cel putin o da'tă la Săvârsin. Este 
drept că au venit cu· ocazia unOr mani
festări, însă au venit. Primăria a pus la 
dispoziţie spaţii de desfăşurare, indife-

PRIMARII UDMR·ISTI 
. 1 

S·fiU fiDOtifiT LA fil{fiD 

ului 
Bekes (Ungaria), Demeter Jănos, 
secretar de stat, Seres Denes • se
nator UDMR 'li preşedinte al 
Comisiei de Administraţie Publică a 
Senatului României, Barbely Lâszlo, 
secretar de stat la MLPAT şi alţii. 
După masa de prânz, participanţii 
au vizitat principalele puncte legate 
de comemorarea de la 6 octombrie: 
muzeul, depozitul Ordinului 
Minoriţilor, obelisc:ul din Subcetate. 
Pre~edintele executiv, Takăcs 
Csaba, ne-a declarat că a treia con· 
ferinţă a Ligii primarilor UDMR a 
fost organizată la Arad 'i va fi orga
nizată şi in alte judeţe, la cererea 
expresă a acestora. Cziszter 
Kâllmăn, pre'ledintele UDMR-ului 
local, a considerat evenimentul un 
prilej de a li se pune celor de la cen
tru întrebări din partea celor din teri-
toriu. · · 

,, S. TODO(fl 

POUTIC 

rent de Una 
peste alta, toţi parlamentarii au fost 
.băieti buni", interesându-se ce probleme 
sunt '1a Săvârşin. Dacă nu au rezolvat 
nimic, înseamnă că nu au puţut. 

AM DEVIAT DE LA 
UNlA PARTIDULUI" 

STANCIU 
CORNEL, directorul 
liceului din Săvârşin, 
zice că a fost dat afară 
din PD pentru că .a 
deviat de la linia par
tidului" şi aşa a rămas 
consilişr independent. 
Devierea constă în fap
tul că ,.am spus că nu 

vreau să fac o convenţie cu 
Convenţia". Preşedintele PD-ului local 
zice că lucrurile nu stau chiar aşa, 
neexistând nici un document referitor la 
demisia sau demiterea d-lui Stanciu. 

DELAFSNLA ••• 
PN'fCD! · 

Foarte interesant este cazul con
silierului local Carpine Ioan, ales pe lis
tele PNTCD-ului. Domnia-sa a mai avut 
un mandat de consilier, pe listele FSN. 
Cum s-a făcut această .basculare" de la 
stânga la dreapta, ne explică personal: 
.,Eu, de felul meu, sunt mai de dreap
ta. Am crezut că a'a este 'i FSN-ul. 
Când am văzut că s-a rupt in două, 
m-am rupt şi eu de ei, pentru că era 
clar că nu-i interesează decât să-'i 
facă jocurile. Oricum, nici FSN-ul nici 
PNŢ-CD-ul nu se pot lăuda că m-au 
sprijinit, pentru că, de fapt, eu i-am 
sprijinit pe ei." 

e ln final, o singură remarcă: deşi toţi 
spun că oamenii din Săvârşin nu prea 
fac politică, este clar că fac. Ca dovadă, 
mâine. viceprimarul Gheorghe Bogdan 
va fi prezent la Congresul PSDR şi va 
vota pentru arădeanul Emil Putin. Chiar 
dacă acesta nu va câştiga, dl. Bogdan 
rămâne un adept al fuziunii cu ApR. 
Chiar dacă ia Săvârsin va fuziona de 
unul singur, ApR-ul ~eavând deocam
datăorganizaţie la Săvârşin ... 

SIMIOH TODOCfl 
Foto: fiL MflltlflrtOŢ 
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CCOMUNICAD 
Intrunit ieri, 14.10.1999, 

Biroul Executiv al Organizaţiei 
judeţene al PDSR Arad, a abor
dat o serie de probleme de 
importanţă majoră şi de mare 
actualitate, atăt pentru organizaţi
ile partidului cât şi pentru judeţul 
Arad. 

Fată de acestea, Biroul 
ExecutiV reafirmă incâ o dată câ: 

1. PDSR consideră că 
abuzurile trecutului, pe cât este 
posibil, trebuie indreptate de 
noua democratie si noile adminis
tra tii, printr-un 'set de legi si 
norme, în concordantă c'u 
Constituţia ţării, cu principiiÎe unui 
stat de drept, şi să nu aducâ, in 
nici un fel, atingere drepturilor 
fundamentale şi celorlalţi 
cetăţeni, componenţi ai gene
raţiei actuale şi. in special, a celei 
viitoare. 

Nu putem indrepta greşelile 
trecutului săvârşind noi abuzuri şi 
noi nadreptăţi. 

2. Guveroul actual CDR
USD-UDMR, nu are dreptul 
moral să impu.nă arădenilor 
reamplasarea unui simbol de 
tristă amintire - Statuia Ungariei 
Milenara, cu efigiile celor 13 ge
nerali, intr-un aşa zis .,Parc al 
prieteniei". ln acest sens, consi
derăm câ H.G. 793, a Guvernului 
României, este abuzivă si in 
totală contradictie cu Legea nr. 
69, a Administratiei publice 
locale, cu voinţa' Consiliului 
municipal Arad si, in special cu 
voinţa majorită~i populaţiei ară-

. dene. . 
3. ln acelasi sens si in 

aceeaşi idee, PDilR Arad oonsi-
,, deră antinatională si sfidătoare 

H.G. 770 a aceluiaşi guvern 
CDR-USD-UDMR, de a readuce 
mărul discordiei in perimetrul 
liniştit al Aradului, prin scoaterea. 
de la naftalină a statuii Ungariei 
Milenara şi dată unui cu~ religios 
.Ordinul minoritilor" si care este 
un simbol de tristă si dureroasă 
amintire pentru arădeni, transilvă
neni si pentru toti românii ade
vărat;' de pretutindeni, urmasi ai 
celoi care au trăit umilinţele şi 
tragadiile acelei dictaturi . 

4. Guvernul României, 

respectiv ministrul român al 
justiţiei nu a avut mandatul legal 
si moral de a negocia 
simtămintele si sentimentele ar& 
deriilor, cu 'nici o autoritate 
străină. Această statuie a fost 
montată de guvernul maghiar Şi 
demolată de Primăria Aradului in 
1925 sub guvernarea liberală a 
lui I.C. Brăteanu. 

5. PDSR Arad atrage aten~a. 
in modul cel mai responsabil, 
administratiei loa;~le: 

Prefectura si Primăria 
Aradului, au obligatia să respecte 
memoria <:elor 40.000 de români 
ucisi de ooalitia austro-maghiară 
şi ămintirea bisericilor şi satelor 
arse de aceeasi asupritori si de 
nu a mai penniie nimănui şi' nici
când să negocieze. pe de
ascuns, trecutul si vinorul nostru. 

6. Reamiritim din nou 
actualei administratii locale ară
dane (Prefecturii; Consiliului 
judetean si Primăriei) de a 
res~cta prOmisiunile electorale 
si de a nu mai trăda interesele 
PoPulaţiei locale paşnice şi pnr 
fund europene şi de ~ §" ocupa, 
măcar in ultimul an, de pro
blemele majore ale Aradului, 
care, pe zi ce trece, se afundă tot 
mai mult in beznă, tristeţe şi 
anonimat. 

. 7. PDSR reaminteşte alegă
torilor câ adevăratul program de 
guvernare CDfl-USD-UDMR. de 
restitutio in · integrum, de 
înstrăinare a bunurilor naţionale, 
de distrugere a economiei 
nationale, de denaturare a isto
rie;', nu a fost prezentat niciodată 
in campania electorală din 1996, 
săvârşind prin această practică 
cea mai mare trădare şi înşelăto-
rie poporului român. 

8. Fată de punctele de 
vedere exprimate de la 1-7, 
PDSR Arad solicită Guvernului 
român retragerea HG 770 şi 793, 
fiind nelegale, antinaţionale şi 
neavenita şi respinse prin vot de 

• Consiliul Municipal Arad şi 
stârnind puternice reacţii ale. 
marii majorităţi a populaţiei 
Aradului. 

BIROUL DE PRESĂ AL 
PDSRARAD 

TATONĂRI ŞI DISCUJII 
Ieri, la sediul PDSR. Arad, a avut 

loc o conferinţă de presă la care au 
participat Ioan Bold -senator. Avram 
Crăciun - preşedinte, Pavel Sârbu -
vicepreşedinte şi Ioan Păun. din 
partea UGIR 1903. 

Problemele discutate au fost: 
Conferinţa Naţională a PDSR, poziţi
ile PDSR fată de retrocedarea pro
prietătilor, nianualele alternative de 
istorie. Din aioCuţiunile vorbitorilor 
am retinut că • Sunt de acord să fie 
despă'gubiţi foştii proprietari, dar la 

valoarea reală din momentul naţio
nalizării • PDSR cere să se facă o 
evaluare corectă a acestor propri
etăţi şi totodată să se ţină cont de 
capacitatea bugetului de. a suporta 
aceste despăgubiri, să nu se anga
jeze datorii bugetare pentru viitor 
• Referitor la manualele alternative 
-de predare a istoriei s-a apreciat că. 
PDSR este pentru reformă, dar nu 
se poate accepta ca un manual să 
arate ca un almanah sătesc şi să 
.. uite• părţi importante ale istoriei 

României • Programul economic 
prevede. revigora rea LM.M.-urilor, 
care constituie baza unei economii 
puternice . 

Referitor la candidaţii pentru 
alegerile locale, preşedintele Avram 
Crăciun a precizat ~Suntem încă in 
perioada de tatonări !ŞÎ discuţii 
pentru că vrem să alegem pe cei 
mai capabili oameni care să ne 
reprezinta. POSR Arad nu mai face 

cadouri la nimeni." J. POPESCU 

OTPDSR 
ARAD 11:! ALES 
CONDUCATORII 

ler,i seară, Organizaţia de tineret a 
PDSR Arad a organizat Conferinţa 
Judeţeană de alegeri, la care au partici
pat peste 1 00 de membri. Din partea 
Organiza~ei naţionale de tineret a PDSR 
au fost prezenti Valeriu Zgonea -
vicepreşedinte şi' Claudiu Pasăre - se
cretar zonaL Totodată, seniorii din partid 
au tinut să fie alături de tineri, la lucrările 
corlferinţei, participând senatorul Ioan 
Bold, preşedintele Avram Crăciun şl 
vicepreşedintele Pavel Sârbu. 

Tn urma alegerilor, la care preşedin
tele interimar Darei Bora nu a participat, 
preşedinte a fost ales Marius Sălăjan. 
Secretar general al organizatiei este de 
acum Sorin Gurilă, cel care a 'test şi con
tracandidatul lui Sălăjan la luncţia de 
preşedinte. Au mai fost aleşi şapte 
vicepreşedin~ şi cinci membri in Birou. 

BAri'A PARTIDELOR DE BU,UNAR: 
MIGRATIA DE TOAMNA 

' Cu certitudine, partidele din .. va inregistra o recrudescen.ţă a 
coaliţia de guvemământ vor inregis- numărului de partide. Dacâ până la 
tra o scădere in ceea ce priveşt~ data alegerilor nu va fi modificat 
numărul de voturi la viitoarele păgubosul sistem de redistribuire, 
alegeri locale şi generale. Drept vom avea şi in vinoarea legislatură 
u'rmare, o sumedenie de actuali ..priviJegiur de a fi conduşi - măcar 
parlamentari, consilieri locali şi con- parţial - de câtre nişte handicapa~ 
silieri judeţeni au inceput .migraţia mental care nu sunt in stare nici 
de toamnă·. Tnregistrând o creştere măcar să-şi scrie corect numele. 
spectaculoasă in sondaje, PDSR-ul A vide de publicitate ieftină, partidele 
va fi un .colector" de adeziuni, la fel care nu au săltat niciodată mai sus 
ca şi ApR-ul. Problema este că de piciorul broaştei se vor impâuna 
doar primii-veniţi vor oc.upa locuri cu acapararea unor a~-zjse per-
eligibile pe liste, ceilalţi ne.având sonalită~ scoase pe uşa din dos a 

· practiC nici o 'l"nsă. Pragmatici fiind partidelor care au un minim respect 
- fiecare dupâ nivelul de pretentii - faţă de propria personalitate .• Decât 
foştii stângişti vor deveni dreptad şi codaş in oraş, mai bine-n satul tău 
viceversa. Cei care au ambiţii !imi- fruntaş", zice un proverb românesc. 
tate vor trece cu surle şi trâmbiţa la Aferim! Numai ca in momentul in 
partidele care până acum nu au care .fruntaşul" este un pierde-vară 
făcut altceva decât • să bun de gură, s-a dus dracului toată 
supravietuiascâ pe esichierul politic. 'l"ndramaua şi ne facem· de răsul 

S. TODOCfl 

' 

Admi1nistrativ s-a desfă,urat cea de 
a treia Conferinţă a primarilor 
UDMR. Au fost prezenţi in jur de 80 
de primari din judeţele Arad, Bihor, 
Cluj, Covasna, Harghita, Mure' etc. 
Discuţiile s-au axat pe probleme de 
administraţie publică locală, pe 
legile referitoare la aceasta, singurul 
care s-a referit la situaţia politică 
actuală fiind Takăcs Csaba, 
pre,edintele executiv al UDMR. 
După părerea domniei sale, actuala 
coaliţie de guvernământ este singu~ 
ra formulă viabilă şi speră că, de'li 
uzura inerentă Î.!fi va spune cuvân
tul, rezultatul alegerilor va fi cel din 
1996. Chiar dacă rezultatul alegerilor 
generale nu va fi cel dorit, UDMR-ul 
speră că la alegerile locale coaliţia 
va obţine un rezultat mai bun decât 
in 1996. e Au ţinut prelegeri Ioan 
Onisie, subsecretar de stat la DAPL, 
dr. Pataki lstvăn, tef al Oficiului de 
I.!=====""""'====="="""'"""'=--""""=====.!J.,~ •.. ,. ·~ .. , . '" ... .J POPESCU 

Paradoxi:ll, in loc să' se producă o lumiil 
polarizare a curentelor politice, se 
~~=======""'==-,;", ...... .", ................................ !11-t'""'-:..:o..· ~ ~WO""' 
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"PRIMII DAS li AU FOST SlUJITORII AlTARElOR" 
Românii s..au impus 1n istorie 

ca popor creştin, căruia Biserica 
Ortodoxă i-a plămădit fiinta, i-a 
fonnat cultura şi i-a fost pSvăză 
prin vitregiile vremii. Primele şcoli 
romanesti au fost in tinda bisericii, 
primii dascăli au fost slujitorii 
altarelor şi primele scrieri in dul
cea limbă românească s-au 
plămădit in mănăstiri si biserici. 
Dintotdeauna poporul roman a 
fost un popor religios. 

cute. până nu demult. Explicaţia 
pentru toate acestea nu poate fi 
alta decât scoaterea orei de 
religie din şcoli, in aceşti ani, 
bararea accesului la cunoaşterea 
lui Dumnezeu in mod calificat. 

S-au scurs aproape zece 
ani de când se predă religia in 
invăţământul preunlversitar. 

·Care este statutul orei de 
religie in şcoală, şi alte infor-
maţii despre situaţia predării 
religiei ortodoxe in şcolile 
judeţului Arad, încercăm să 
aflăm in dialogul nostru cu 
părintele Vasile Pop, consilier 
cultural la Episcopia Ortodoxă 
Arad. 

latc'i de ce, intre măsurile ce 
s-au impus imediat după re
voru~e. a fost şi aceea a reintrcr 
ducerii religiei in şcoli. 

Reintroducerea orei de religie 
Tn şcoală, inseamnă deci posibili-

Bl!J!Ili~ 

In toate epocile istoriei, religia 
a avut rol de "edtlcatoare a 
omenirii" şi, de aceea, este nelip
sită din marile sisteme pedago
gice ale popoarelor civilizate şi 
crestina. De la Confucius la Jan 
AmOs Commenius, la John Lock.e 
sau Rousseau, toţi marii peda
gogi !3i omenirii dau religiei, in 
lucrarea de perfectionare a carac
terului uman, un JoC centrat 

Dacă Biserica este .stalp şi 
temelie a adevărului", păstră
toarea tezaurului nealterat de 
credinţă. şcoala este locul unde 
se face educatie si instruire, locul 
clasic de fonn8re' al caracterelor 
morale şi de perfecţionare spiritu
ală a in~ividului şi a societăţii 
umane. ln~re ele există o sim
bioză, o legătură strânsă, pentru 
că ambele urmăresc acelasi 
obiectiv: asanarea societăţi'!, 
binele personal şi colectiv. 

tatea promovării unei morale 
cresti ne si a unei spirituarrtăti orto
doxe rorrlaneşti. varsta coPilăriei, 
a preadolescenţei şi a ado
lescenţei sunt cele mai însemnate 
pentru a întreprinde fonnarea reJi
gioasă a omului. Religia este 
importantă pentru elevi atât ca 
sentiment, cât şi ca o concepţie 
de explicare a lumii. Religia il 
educă pe copil sub toate rapor
turile. 

- Legea lnvăţămantului, com
pletată prin O. G. nr. 36/1998 şi 
Statutul cadrului didactic, prevăd 
predarea unei ore de religie săp
tămanal. în invăţământul preuni
versitar la toate nivelele: primar, 
gimnazial, liceal si in scolile profe
sionale. in noul' plarl curricular, 
religia face parte din trunchiul 
comun, adică este prevăzută în 
mod obligatoriu tn orarul fiecărei 
dase. Disciplina se predă in baza 

_.._ __ "!1~ 

unei programe analitice 
întocmită de biserică şi apro
bată de către Ministerul 
Educa~ei Naţionale. 

MANUAL 
DE RELIGIE 

Un număr de peste 200 
de preoţi şi diaconi şi peste 
100 de licenţiaţi în teologie 
predau această disciplină in 
judeţul nostru, în calitate de 
profesori titulari sau suplini
tari, dintre care multi au 
absolvit cursurile de 'per
lec~onare şi au ob9nut grade 
didactice. 

Timp de 45 de ani, in 
Româniş, biserica a fost 
despărţită de şcoală şi efectul 
păgubos se simte si· astăzi, in 
special prin .. debusOiarea" reli
gioasă, lipsa unor runoştinţe ele
mentare despre Dumnezeu, bi
serică, mântuire, viată vesnică 
etc. O altă consecin'tă eSte si 
fărâmiţarea religioasă a roma
nilor, divizati astăzi in atâtea 
sede şi de nOmina~uni, necunos-

... 
A'a că, in judeţul Arad, existând 'i alte 

confesiuni religioase, redăm in continuare 
opinia reprezentanţilor acestora cu privire la 
predarea orelor de religie in scoală. 

ÎN LOCUL NIJ'ItLOR ••• 
ADEVERIN'fA DE 

LA CONGREGA'fiE 
e Teodor Făn:uţ, "ministru" 

în cadrul coniesiunii 
religioase Martorii lui lehova 

.însuşi termenul de obligatoriu, consider că 
nu este compatibil cu ştiinţa. Adică atât din punct 
de vedere constitu~onal cât şi biblic, dreptul la 
liberul arbitru este asigurat şi de către Dumnezeu 
şi de către societatea de drept. Atunci când obli
găm, putem observa că ceva contravine principi
ilor amintite anterior. Aceasta e o chestiune per
sonală. E o hotărâre personală absolut voluntară. 

Comunitatea nostră religioasă a sesizat la 
Ministerul Tnvăţământului anumite încercări, poate 
chiar abuzuri, din partea unor cadre didactice, 
care au impus ora de religie unor elevi care erau 
educaţi in familie, intr-o altă religie. Aceste cadre 
se pare că nu au înţeles textul legii. Adică religia 
e materie şi opţională, şi obligatorie. Nu suntem 
de acord ca un elev care a primit o educatie rei~ 
gioasă intr-una dintre congrega~ile Martori'to.·, să 
fie obligat să participe la alte ore de religie, să i se 
schimbe orientarea spirituală. 

Au existat totusi situatii in care cadrele didac
tice au înţeles legea. Tn arest caz, noi am eliberat 
prin secretariatul congregaţiei o adeverinţă din 
care rezuttă că aceşti copii participă de trei ori pe 
săptămână la ore de religie, in cadrul bisericii. 

ln virtutea corespon
sabilitătii, atât Centrul 
eparhial'cât şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, prin per
soanele abilitate, depun 
interes pentru buna desfă
surare a procesului de 
invătămant s! obtinerea de 
rezultate remarcabile. 

Facultatea de Teologie 

Comunitatea noastră religioasă a editat nişte 
materiale destinate in speciat tinerilor. Acestea 
contin lectii, tac educatie atât din punct de vedere 
religios cât si comportamental. Asemenea cursuri 
se ~n in cadrul congrega~ei, unde participă per
soane de toate varstele. Dar in timpul acestui 
program tinerii nu sunt niciodată uita~. 

Persoanele care .predau· cursul sunt alese. 
după capacitatea de a preda, după nivelul de 
cunostinte la care au ajuns. Tn general, după o 
calificare' in prealabil." 

CUJJÂNTUL ES I'E 
ADEVARATA CREDIN'fĂ 

e Coriolan MDref311t paroh al 
Parohiei greco-catoliee 

.Religia trebuie să fie obligatorie în şcoală, la 
toate clasei&. Si asta nu de dragul de a preda al 
profesorilor. Ci de dragul cunoaşterii tainelor 
dumnezeiesti. Cuvântul este adevărata credintă. 
Acolo unde nu pătrunde lumina credinţei, tânărul 
e cuprins de o mare întunecime a sufletului. E 
absolut necesară o descoperire a Divinului. Şi 
acesta trebuie educat. Prin educa~a sufletului, 
omul reuseste să-si deschidă un orizont mutt mai 
larg, pe a,,;,_; dobândeşte de la ora de religie, nu 
de la celelatte materii. 

Avem elevi in şcoli. Tnsă, ca unnare a legii 
apărute in 1990, nu se poate face religie in 
scoală. Trebuie să ai un grup de minim 1 O elevi la o clasă pentru a putea preda o anumită religie. Şi 
noi nu suntem in această situatie. 

Avem elevi care participă 'ta orele de religie 
ale romano-catolicilor sau la ortodocşi. La neo
protestanţi nu merg. 

Adevărurile de credintă sunt aceleasi pentru 
toţi creştinii. Doar că acăste adevăruri. nu sunt 

din Arad a obtinut, din acest an, 
dreptul de a o'rganiza cursuri de 
perfectionare a cadrelor didactice 
care pi-edau religia in invăţăman
tul preuniversitar. 

- Cum ati caracteriza 
rezultatele? 

- Rezultatele, după 1 O ani, 
sunt pozitive. Desigur, există loc 
de mai bine. Din asistările la ore 
se constată că: e elevii apreciază 
ora de religie, sunt receptivi, 
nivelul cunoştinţelor dobândite 
este relativ ridicat; • expresie a 
sensibilizării lor faţă de ora de 
religie este şi participarea lor 
numeroasă la biserică, faptul că 
se spovedesc si se impărtăsesc; 
• cadrele didaCtice care predau 
refigia, preoţi şi laici, manifestă o 
bună pregătire psiho-pedagogică 
şi se apleacă spre copii şi pro
blemele lor cu dragoste; e un 
sondaj efectuat in mai multe şcoli 
din municipiu şi judeţ arată că: 
elevii doresc ora de ReliQie in 
şcoală, intre preoţi şi laici ii 
preferă pe preo~. ca să predea; • 
ar dori o programă mai lejeră; e 
există, din păcate, si profesori de 
religie lipsi~ de voCa~e. lipsiţi de 
metoda didactică, obositori şi 
nedoriti, care fac deservicii bi
sericii Si soolii deopotrivă. Părintii 
semnaie3ză aceste situaţii, la tăi 
si elevii, iar noi, atit pe linie bi
sericească că! şi de inspectorat 
şcolar, prin cercuri metodica şi 
consfătuiri cu cadrele didactice, 
căutăm să le remediem. 

- Care este in momentul de 
faţă situaţia manualelor de 
religie? 

- Începând din acest an, pro
grama analitică la religie s-a mo
dificat, conformandu-se noului
plan de învătământ si noului 
curriculum. M8nualele 8xistente 

predate peste tot in mod corect . 

pănă la dasa a V-a, indu-
siv, pot fi folosite şi in 
pr~ent, dar nu ca şi până 
acum. Ele revendică o 
completare sau măcar o 
modificare. De aceea, 
Patriarhia Română are in 
atenţie editarea de ma
nuale alternative la toate 
dasele. 

CAIET 11P DE KEUGIE I'Ein'KU 
CLASA A IV-A 

- Care sunt relaţiile 
Eptscopiei cu Inspecto
ratul Şcolar in ceea ce 
prive,te predarea reli
giei? 

- Am avut dintotdeau~ 
na si avem si in prezent 
bun6 rela~i cU conducerea 
I.Ş.J. Arad, dna inspector 
general Maria Paşcalău şi 
colaboratorii arătând intot
deauna deschidere fată de 
problemele specifice 
predării religiei. Colabo· 
rarea noastră este pil 
duitoare, judetul Arad fiind clasat, 
intr~un top neOficial, pe primul loc 
in această rela9e biserică-şcoală, 
întrucât religia se predă in toate 
unitătile de invătământ. Inspec
torul de religie, d1. prof. Corneliu 
Pădurean, deja cu o îndelungată 
activitate in această latură, este 
cel care asigură împreună cu 
consilierul de resort, din cadrul 
Episcopiei, pennanenta legătură 
intre cele două institutii. 

- Care este retajla cadrelor 
didactice laice, care prec::tau 
religia, cu biserica? 

- Profesorii de reltgie, preoţi 
şi laici, predau această disciplină· 
cu binecuvântarea Episcopului. 
Preasfinţitul episcop dr. Timotei 
Seviciu ii cunoaşte pe fi8"care, 
celor mai mu~i le-a fost profesor 
in anii studentiei. Periodic P. S. 
Timotei partidpă la consfătuirile 

metodica cu profesorii 
şi, cand programul ii permiite, 
asistă la ore in cflferite şcoli. 

- C~ ne puteţi spune 
despre preocupările profeso
rilor şi ale Bisericii pentru ca 
ora de religie să se pre
lungească in activitatea 
extraşcolară? 

- Finalitatea orei de relgie 
este educarea religioasă şi for~ 
marea credintei în Dumnezeu si a 
ata'i"mentului faţă de Biserică: In 
acest sens, pe lângă orele de 
religie, copiii sunt antrena~ in pro
grame cu caracter reUgios: coruri 
bisericesti. serbări scolara, con
cursuri Pe teme relig'ioase, excur
sii la obiective istorice, mănăstiri 
etc., deprinderea frecventării 
lăcaşutui de cuH in mod regulat. 

VfiSILE FILIP 
Foto: V. MOSCfl 

Biserica greco-catolică are o activitate 
deosebită. Tinerii se adună in fiecare duminică, in 
cadrul capelei pe care o avem şi discută cu preo
tul problemele cu care se confruntă. In loc să 
meargă la discotecă, ei merg la biserică. Elevii 
mai mici sunt asteptati in fiecare sâmbătă, la ora 
11, ta capetă şi ta biroul parohial. 

Ei nu intrunesc uo număr corespunzător pentru a 
constitui o clasă de religie adventistă. Pe de, altă 
parte nu am avea personalul disponibil pentru a 
preda religia in fiecare dintre şcoli. 

Biserica noastră se ocupă in mod special de 
educarea religioasă a copiilor. Încă cu muH tinip 
inainte de a exista ideea educării religioase a 
copiilor in scoală, in cadrul bisericii, copiii par
ticipă la cursuri cu teme biblice. Avem mateliale 
didactice bine concepute. Cei care se ocupă de 
acesti tineri sunt persoane din cadrul bisericii care 
participă, mai întâi, la o pregătire specială. 

-Ni sugera profesorilor de orice materie ca să 
Îacă in asa fel încă! să fie iubiti si ascultati de 
elevi. Pentru că in scoli deba'ndada e m'are. 
Disciplina lipseşte. Şi,' ca unnare, educa~a nu dă 
roade. Atâta timp căt elevii nu vor fi ascultători 
cadrelor didactice, societatea va avea de suferit." 

OBLIQI'TIVITATEA 
CONFERA SERIOZITATE . 

e Valentin Rusu, pastorul 
Bisericii Adventiste "Salem" 

.Religia e o materie necesară in educatia unui 
copil. Ideal ar fi ca educatia religioasă să se rea
lizeze intr-un cadru oompetiţional. Sau in ŞCOlile 
care aparţin unor biserici. Având in vedere că la 
ora actuală nu există suficiente licee sau scoli 
generale confesionale in ţară, cred că e bine ca 
religia să fie predată in şcoală. Caracterul obliga
toriu are rolul de a conferi seriozitate acestei 
materii. 

Singura obiecti~ care se poate ridiCa in acest 
context este aceea că intr-o dasă nu există copii 
de o singură confesiune religioasă. Astfel, par
ticipând la orele de religie ale altora, unui copil i 
se prezintă dogme diferite de cele pe care le-a 
invătat acasă. Asta poate crea o dificultate in 
asimilarea materiei. 

Noi nu avem un număr" mare de Copii in şColi. 

Nu putem spune că avem nemulţumiri sau 
probleme. Uneori apar însă probleme de.comuni
care intre cei responsabili cu predarea religiei in 
scoală si copiii care optează pentru altă religie. 
Având in vedere că Biselica Adventistă nu poate 
asigura profesori de religie, singura variantă care 
rămâne este aceea ca aceşti copii să aleagă să 
nu facă materia religie. 

Problemele de comunicare constau in faptul 
că de mutte ori nici profesorii, 'nici dirigin~i nu con
tactează părinţii care nu sunt ortodocşi. Nu le 
comunică acestora că au dreptul de a opta pentru 
altă religie. 

Biserica Adventistă şi-a păstrat intotdeauna 
aceeaşi poziţie doctrinară cu privire la 
respectarea Sabatului. Biserica in calitate de 
institu~e nu a interzis copiilor să participe la exa
menul de bacalaureat de sâmbătă. Ea doar-a 
răspuns solicitării tinerilor care au simtit că s-a 
creat un conffict in conştiinţa lor, intre convingerile 
religioase pe care le-au acumulat in decursul tim
pului şi actul de a participa la examen." 

MfiDifll'tfl Ml(fll't 
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~fE~OftERIR FACE AFACERI CUCEL Mfll MnRE.i 
" PRQp~CĂ!Q"~ DE_ ~OBII.Ă plti FRANTA ~j 

S.C. Feroneria S.A. Arad 
ocupc1 poziţia de lider pe piaţa 
românească de accesorii pentru 
mobilă, binale şi feronerie. Cifra 
de afaceri a societă~i depă;;eşte 
10 miliarde de lei pe lună. Ing. 
Ioan Jude, directorul general al 
firmei arădene spune: ,.Această 
performanţă este rodul efortulUI 
angajaţilor no;;tri in primul rând, 
dar şi al capacităţii tehnice pe 
care ne străduim să o aducem la 
un nivel corespunzător standar· 
delor din domeniu. De altfel, de 
câţiva ani am implementat sis
temul de calitate ISO 9001, fapt 
ce măre;;te increderea clienţilor 
în produsele noastre şi Implicit in 
firma noastră.R 

Feroneria are clienţi impor
tanţi din Italia, Ungaria, Bulgaria, 
Moldova, Finlanda, Franta si 
Gennania. ' ' 

Cu ocazia, aniversarii a 75 
de ani de activitate a S.C. 
Feroneria S.A., la Arad a fost 
prezent şi Bernard Brache, 
reprezentant al Grupului Pari· 
baut. cel mai mare producător de 
mobilă din Franta. Bernard 
B.rache a prOCizat: RCu Feroneria 
facem afaceri din 197 4. Este o 
relaţie veche pe care am dez· 
voltat..o continuu. Suntem multu
miţi de calitatea produselor Pe 
care Feroneria ni le, livrează. De 

· altfel, in România am devenit 
acţionari la 3 fabrici de mobilă, 

aşa că sunt să 
intensificăm colaborarea pe .viitor 
cu finna arădeană.~. 

Ci. COHSTAHTIHESCO 
.Foto: ŞTEFAH MfiTYAŞ 

PLATI 
1 

COMPENSATORII 
Sucursala CEC Arad va 

efectua, incepAnd de joi, 

21 octombrie 1999, plăţile 

compensatorii către bene

ficiarii Ordonanţe! Guver

namentale 98/1999. Este 

vorba de persoanele dls

ponlbillzata de la Serviciul 

pentru Protecţia Plantelor 

Arad: Banii vor putea fi 

ridicaţi de la Agenţia CEC 

Arad, de pe strada Horia. 

1:. 

-Pagina 7 

Pentru agentii economîci arădeni 

)IISIIJNE I~(~ONOJIIC1l 
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Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură a 
judeţului Arad organizează, in 
colaborare cu Camera de 
Comert din Kiev si cu Biroul 
comercial al Ambasadei 
României din Ucraina, o misi
une economică, ce se va 
desfjlsura la Kiev in perioada 
22-25. noiembrie a.c. 

Misiunea presupune intal
nlri de afaceri pe mai multe. 
domenii de interes solicitate 
de firmele româneşti partici
pante, atât firme arădene, cât 
şi din alte judeţe ale ţării. 

.Este prima întâlnire de 
acest gen ce are loc in 
Ucraina si are ca scop per
fecta rea şi dezvoltarea 
colaborării economice dintre 
firmele noastre şi cele 

. ucrainene", spune Alexandra 
Popescu, din cadrul C.C.I.A. 
Arad. 

Firmele arădene intere
sate de această misiune eco
nomicâ pot obţine informaţii la 
telefon 251911, d-na Alexan
dra Popescu. 

Ci.KHAP 

DATORIA PUBLICI INTERNI, 
PRIORITATEA NUMARUL 

UNU A ROMÂNIEI 

CaiDera de Meserii Arad propune 

Datoria publică internă tre
buie să devină prioritatea 
numărul unu a României, pen· 
tru ca generaţiile viitoare să 
nu ajungă să fie impovărate 
de plata ei, a afirmat guverna
torul BNR, Mugur lsărescu. 

"Datoria publică internă 
trebuie să facă obiectul unei 
strategii, al unei dezbateri 
publice", a susţinut guverna
torul BNR. 

lsărescu a spus că nivelul 
• datoriei externe a rămas la 

un nivel constant, In ultimii 
ani. Datoria externă se situa, 
la sfîrşitul lunii iulie, la 7,8 mi

, liarde de dolari. 
Problema principală este, 

lnsă, 'datoria publică internă, 
care a explodat in ultimii doi 
ani, pe fondul acoperirii prin. 
titluri de stat a pierderilor 
Inregistrata iri sectorul petroli· 
er şi In sectorul bancar. 

Nivelul datoriei publice a 
ajuns la ajuns la 35.000 de 
miliarde de lei, la acelaşi nivel 

. · cu economiile din sistemul 

bancar, ceea ce implică faptul 
că finantarea care foloseste 
ca resurSe economiile poPu
laţiei este tot mai greu de rea-· 
lizat şi produce dezechilibre in 
alte sectoare, cum ar fi cre
ditarea sectorului privat. 

Criza datoriei publice s,a 
amplificat in acest an, datorită 
faptului că Ministerul 
Finantelor a trebuit să se 
imprumuta de pe piata internă 
la dobinzi exorbitante de 
peste 100%, intrucit nu a 
reuşit să obţină imprumuturi 
externe. 

Creşterea datoriei publice 
interne, care implică şi plata 
unor dobinzi anuale foarte 
mari, duce la inghiţirea unor 
fonduri care ar trebui să fie 
alocate pentru sănătate, 
lnvăţămlnt sau cultură. 

Romania a ajuns treptat, 
in ultfmii zece ani, la un nivel 
tot mai ridicat al datoriei pu
'blice Interne, desi in 1990 
datoria era zero. ' 

A avea un loc de murx;ă este 
un lucru foarte important pentru 
vremurile pe care le trăim. Iar 
pentru a uşura găsirea unui servi
du, ar fi bine ca cel care il caută 
să aibă o meserie. 

Multi tineri absolventi de liceu 
sunt şoineri tocmai pentru că nu 
sunt specializati intr-o anumită 
profesie. Şcolile Profesionale sunt 
parcă mai căutate ca altădată 
pentru că, aici, copiii fac mai 
multâ practică, având posibilitatea 
de a invăta o meserie. 

Putini' dintre cei care tennină 
opt claSe ştiu însă că mai existl! o 
alternalivă: ucenicia. Aceasta 
este forma de pregătire profesio
nală pe care o propune Camera 
de Maserii a Judeţului Arad. 

Camera de Meserii este o 
asociaţie profesională non-profit, 
care reuneşte to'i meseriaşii din 
judeţ (persoane fizice, asociaţii 
familiale, mici SRL-uri) . .In acest 
moment, dintre cei 10.000 de 
meseriaşi din judeţ, doar 500 sunt 
membri activi la noi. Pentru că au 
ucenici, ei beneficiaZă de o redu
cere de aproximativ 1 O% la obli
gaţiile financiare pe care le au 
către autorităţile locale" - a pre
cizat Teodor Bejan, preşedintele 

i~7~'171ttllEI:J~>~C1J'CAI•ITAL1Jt···so'Cii{[~~~ 

~l~!lll.JORJl'I:,I!O'l' SCit• A nE DIZOLfllR~j 
Societătile comerciale din • Societătile comerciale itătilor necesare. 

România au avut obligaţia de care au depus in termen legal . e Societăţile comerciale 
a-~i majora capitalul social (până la 30 iunie 1999), in con- care nu au depus la termenul 
până la 30 iunie a.c. (S.R.L.- turile de capital, sumele nece- legal sumele necesare majo
urile la minim 2 milioane lei, sare majorării capitalului social, rării capitalului social se pot 
SA-urile la 25 milioane lei). In dar nu au intocmit formalitătile adresa Tribunalului Arad (până 
Arad, la acea dată au rămas cu de modificare a actelor de ron- la sfârşitul anului), pentru a 
capitalul social nemajorat 3328 stituire si inscrierea de mentiuni solicita un termen, In baza unor 
de firme, din care 3291 sunt in Registrul Comerţului, se'pot motive întemeiate, pentru 
S.R.L.-uri, iar 37 S.A.-url. prezenta la Biroul de Asistentă majorarea capitalului social. 

· Firmele care nu şi-~u majo- al Societătilor Comerciale dtn Informaţii şi coAsultanţă la 
.rat capitalul social, mai au o cadrul Camerei de Comert, C.C.I.A., Biroul de Asistentă al 
şansă să facă acest lucru şi sil Industria şi Agricultură pentru Societăţilor Comerciale, telefon 
scape de dizolvare. Astfel: intocmirea actelor şi formal- 253.000. 

GRAJDURILE S·AU 
TRANSFORMAT ÎN FABRICI 
Două societăti italiene au 

cumpărat grajdurile fostului CAP 
din Seitin si le-au transformat in 
spaţii de producţie. Aici se prelu
crează lemn si se fabrică mic 
mobilier, mesede călcat, scaune 
de plajă si semifabricate. Toate 
produsele sunt destinate doar 
pentru export-Italia. Activitatea 
celor două firme a i~ceput din 
1994. La ora actuală, aici 
muncesc 75 de angajaţi. Un 
muncitor câstigă lunar intre 500 
şi 700 mii lei'. Zilnic, lucrătorii, pot 
sta peste program, la ore supli· 
mentare care sunt plătite dublu. 
La fel şi zilele de sâmbătă şi 
duminică. ln general, la cele 
două fabrici muncesc persoane 
tinere şi bărbaţi şi femei. De 
menţionat că singurul cu callft-

care a fost ingineruL Ceilalti s-au fabricate şi strunjituri. Lemnul 
calificat la locul de muncă. ' este adus de pe Valea Muresului 

Administratorul Vioara şi este prelucrat cu utilaje' ita· 
Simionaş ne-a precizat că Fora liene. 
Prod lmpex se ocupă de pro- TEODORA MfiTICA 
rdu_s_ul-=.__i..-ar_s,.c_G_io_ia_de-.-::se_m_~ _ _:Poto: ŞTEFAH MfiTYAŞ 

Camerei oe Meserii din Arad. 
Asociaţia s·a înfiinţat acum 

cind ani, cu sprijinul autorităţilor 
locale şi al Camerei de Meserii 
din DOsseldorf. Este unica din 
tară care urmează modelul dQ 
Pregătire profesională propus de 
asodaţia germană .• Esenta aces. 
tuia consta in parcurgerea a trei 
ani de ucenicte. In această 
perioadă, zi de zi, ucenicul' va 
merge la atelier şi va învăţa, pas 
cu pas, meseria pe care şi·O 
doreşte. Două-trei luni din fiecare 
an de ucenicie vor fi destinate 
unor cursuri teoretice" - a mai 
spus Teodor Bejan. 

ln cursul acestui an şcolar, 
Camera de Meserii din Arad 
pregăte!Şte trei genera~i de uce
nici, totalizând 60 de oameni. 
~Pregătim confecţioneri imbră· 

căminle, iar de curând Funda~a 
Romana-Germană din Vladi· 
mirescu (principala noastra cola
boratoare) a pom~ şi un curs de 

·tipografi. Dorim să pregătim şi 
confectloneri incăltăminte, dar, in 
masur'a solicitărilor, vom gasi 
posibilitatea şi pentru alte meserii 
(tâmplar, lăcătuş, mecanic auto, 
tinichigiu auto)" • a adăugat 
Teodor Bejan . 

Evoluţia cursului da 
schimb leu/dolar va depinde 
da evoluţia inflaţiei •' de 
efortul de ajustare a balanţei 
de plăţi, a. afirmat Mugur 
lsărescu, guvernatorul BNR. 

lsărascu a afirmat că 
scăderea deficitului balanţei 
da plăţi lnfluanţaază cursul 
in mod pozitiv, dar in 
schomb, cra,tarea Inflaţiei 
are o Influenţă negativă. 

Cre,terea inflaţiei din 
luna septembrie, cind s-a 
ajuns la 3,2%, ar putea 
aduca 1 majorarea oblec-

1 

reprezintă .ţintaR Ca~erei de 
Meserii. "Sperăm intr~o colabo
rare cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean astfel încât să reuşim 
să ne facem cunoscuti in scoli: 
Să reuşim să stăm de vorbă cu 
elevii din clasele terminale şi cu 
diriginţii acestora·. • 

Orice elev care a absolvn opt 
clase, chiar şi fără examen de 
capacitate, se poate adresa 
Camerei de Meserii pentru a face 
ucenicie. El poate să opteze pen
tru o anumită firmă sau poate 
solicita Camerei să·i găsească un 
atelier unde să facă practica. Este 

tivului de curs de schimb 
pentru sfir,itul anului, de la 
nivelul estimat pină in 
prezent, de 17.500-1JI.OOO 
lei/dolar. 

in ultima perioadă, cursul 
a cunoscut o cra,tere mai 
rapidă, susţinută 'i da 
cumpărărlla de valuti ale 
BNR. 

La piaţa futuras da la 
Sibiu, unde se tranza .. 
,cţlonaază cursul la termen, 
cotaţiile au ajuns la 18.075 
lei/dolar, contracte cu sca· 
denţa in decembrie. 

obliSje~lonu Cd f1m1a respeLilvil să 
fie/să devină membru al Camerei 
de Meserii. Pentru cei trei ani de 
ucenicie, elevii 'trebuie să 

plătească o taxă, in funcţie de 
meserie şi de numărul candi· 
daţilor. Pentru activitatea pe care 
o desfăsoară in atelier. ucenicii 
pot fi, la ·rândullor. plătiţi. ln aces1 
an, ei primesc o indemnizatie 
lunară intre 300.000-500.000 de 
lei. La sfârsitul perioadei de ucem
cie, tinerii sunt răsplătiţi cu o 
diplomă, cei care doresc având 
posibilitatea de a-şi continua 
studiile. 

Nu doar absolventi! claselor a 
opta pot face uce'nicie prin 
Camera de Meserii. Chiar şi 
aduttii au acces la această activi· 
tate.' cu specificaţia că, pentru ei, 
perioada de pregătire este redusă 
la un an şi 6 (8) luni. De aseme
nea, pentru societăţile care au 
angajat personal necalificat, 
Camera de Meşerii, in oolaborare 
cu Direcţia Muncii şi Funda,ia 
Româna-Germană, organizează 
cursuri de calificare. 

DIAHA DOŢO 
Fato: ŞTEFAH MfiTYAŞ 

iii"" • . ' ' J.f : . ,. . . ' .. >"«'!! 
1 Tranzacuonarea ! 
}acţiunn~r S.l.f. ~,~ 
ii~,~J~ .. l ~olembri~ 

Acţiunile celor 5 societăţi 
de investitii financiare - S.I.F. 
Banat-Crisana, S.I.F. Transil
vania, S.I:F. Muntenia, S.I.F. 
Moldova, S.I.F. Oltenia ·vor 
putea fi tranzacţionale la cate
goria 1 a Bursei de Valori 
Bucureşti (BVB) începând cu 
.1 noiembrie . 

Inainte de a vinde sau 
cumpăra acţiuni S.I.F., 
aotîonarii trebuie să-si ridice, 
de' la reprezentantele locale 
ale S.I.F.-urilor, codurile per
sonale, care au rolul de a 
asigura o protecţie a acţiunilor 
si a tranzactiilor acestora. 
, .Celor care nu vor să-şi 
tranzacţioneze acţiunile chiar 
de la inceput, le recomandăm 
să nu·şi ridice. încă. codul, 
pentru a se evita aglomeraţia 
de la ghişee. Cei care îşi 
ridică codul pot apela, pentru 
vânzarea sau cumpărarea de 
acţiuni, la o societate de valon 
mobiliare (SVM). Codurile pot 
fi ridicate şi după data de 1 
noiemt>rie', spune Cătălin 
Dobrescu, directorul departa
mentului Tranzactii din S.I.F. 
Banat-Crişana. ' 

Penţru Ş.I.F. Banat· 
Crişana, momentul trantac
tionării actiunilor vine la o lună 
de la primirea avizului 
Comisiei pentru inscriere la 
cota BVB. 

GERUHDE KltfiP 

---- -~ ;' 
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7,00 Doi băieţi, o fată 
fi o pizzarie - ret 
7,30 Ştirile de sâmbăta 
asta- rei. 
8,00 POV8fti de ador
mn copiii 
9,00 Gimnastică artis
tică CM de ia Tianjin, 
in direct 
11,00 Ari-mania 
12,00 Garantat 100% 
13,30 Lumea şi noi
cu Cannan Bendovsl<i 
14,00 Arca ... Marinei 
16,30 Adevărul despre 
lemei- doc. 
17,25 Teieenciclo
padia 
18,10 Farmece - ulti
mul episod 
19,00 Joc 
19,30 Carol fi com
pania- s. 
20,00 Jurnal' Metao 
20,30 Surprize, sur
prize 
22,30 Dr. Qulnn - ep. 
3 
23,20Jumal 
23,25 SăptămAna 

sportivă 

23,35 Gimnastică artis
tică CM de la Tianjin 

ADEVĂRUL 

7,00 Cinematograful 
vremi noastre - rei. 
8,00 Născut printre ani
male sălbatice 
8,30 Desene animale 
9,00 Bzzz 
10,40 Cire..,rii- ep. 1 
11 ,30 Pas cu pas 
12,30 TVR Timişoara 
14,00 Poliţie judiciarA -
ep. 5 
14,55 Vldeodipuri 
15,05 Documente cultu
rale 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Sania Barbara -
s. 
17,30 Cine? Unde? 
Cum? Dece? 
17,35 Desene animate 
18,00 Monştrii mărilor
doc. 
18,55 Haz cu Steia şi 
Bănică 
20,30 Teatrul na~onal de 
Televiziune: ~Valsul 
lebedelor" de Dlnu 
Grigorescu. Cu: Corei 
Vişan, Mitică Popescu, 
Sebastian Papaiani, 
Şerban Ionescu, regia 
artistică Constantin DiaJ 
21,15 Opera Mundi 
22,00 Fotbal. Meci din 
Campionatul Spaniei 
23,55 Panoramic Jazz 
0,35 TV Mesager 

7,00 Desene animate 
9,00 Povestiri din Marea 
Sudului - ultimul episod 
1 o,oo Lois fi Clari< - ep. 
44 
11,00 Promotor 
11,30 Magazin de tehnok>
gia informa~ 
12,00 Profesiunea mea, 
cultura - talk show 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Generatia Pro: 
Prietenii tăi - ep. 91 ' 
Dharma fi Greg- ep. 14 • 
Clubul condamnaţilor -
ep. 7 • Buffy, spaima 
vamplrilor - ep. 50 * Fete 
de bani gata - ep. 29 
17,00 Profashion 
17,30 SuperBingo -ilve 
19,30 Stirile Pro TV 
20,00 'vacanţa mare la 
ProTV 
21,00 48 de ore - acţi
une/comedie, SUA, 
1982, cu Nick Noile, Eddie 
Murphy, Annette OTooie 
22,45 Stirile Pro TV 
23,00 6z -ep. 1 
0,00 Columbo - actiune, 
SUA, 1990 ' 
1,30 Film erotic - ep. 9 
2,30 Cine-I şeful- ep. 141 
3,00 Accapulco Heat -
ep.20 
5,40 Suflet.de femeie
ep. 14, 15 

~ AlAD U RADIO CONTACf (65.95 llli'Z)* 
~,00 - 8,00 BUNĂ DIMINEAŢA! -~ 
k_vg_.ram Rad•o Contact: 8,00 - 11,0~--'_. 
~IMJNEAŢA DE WEEKEND CU RAO ~ 
iARAD -cu Radu Mustafa; 11,00 - 19, · 
~10 CONTACT - (Ogtinda mileniul:j 
U4cnic FM: Fabrica de hituri; Super ·som 

~·~ -'"~'-~] 

RADIO PRO FM ( 9l,l MHz} 
1,00 · 7,00 MUZICĂ; 7,00 - 10,00 
DIMINEAŢĂ DE WEEKENO- cu Flavius 
Eşnican: 10,00 - 11,00 CIN~-VERITE - cu 
Ada Rosetti şi Augusţin Sbinţă; 11,00 • 
14,00 CheFACI (N WEEKEND - cu Vaii 
Bărbulescu: 14,00 • 16,00 TOP 30 AIR
PLAY PRO FM- cu Cristi Schnebli; 16,00 • 
17,00 PRO FM GREA TEST HITS -cu 
Marius Vintilă (rei.~ 17,00- 19,00 PRO FM 
PARTY LINE -..cu Vlad Craioveanu; 19,00 
- 20,00 PRO FM EXPLORER - cu Niki 
Stanciu (rei.); 20,00 - 2,00 HOT PARTY 
MIX • cu OJ Mike 

~ton Music (19,00 - 20,00): Unive< : 

~0.00 - 21.00): Viaţa spirituală (21,00• !fa''" ___ !llei creştine, cu Man-·us .L,_I.·p··,.·o· -v-~-.-.. -
1')<2.00): 22,00 - 5,00 RADIO CONTACT: 
~-nă mâine dimineaţa A.,..,~\·'"~~ ,~~-· 

7,00 Ceasul deşteptă
tor 
8,00 Universul cre
dinţei 

9,00 Desene animate 
9,30 Kiki Riki Miki -
mag. pt. copii 
11 ,00 Voata satului 

· 12,30 TeZaur folcloric 
13,30 De luni până 
duminicâ - cu Mircea 
Radu 
14,15 Vrdeomagazin 
15,40 Lumea băr

baţilor- s. 
16,25 Auto Club 
16,55 Balka,nese- s. 
17,45 Spectacolul lumii 
18,15 Trupa de şoc 
18,55 Tragerile loto 
19,00 Perechea potri-

vilă ,•' 
19,30 21 cu Steflln 
Bănică jr. ' 
20,00 Jurnal' Melec 
20,25 Duminica spor
tivă 

20,50 Zodia VlP 
21,50 Când un bărbat 
iube,te o femeie -
dramă, SUA, 1994 cu 
Andy Garcia, Meg 
Ryan 
23,55Jumal 
0,00 Pe laţ<l 

7,00 Monştrii mărilor -
doc. rei. 
8,00 Omul solar 
8,30 Născuţi printre ani
malele sălbatice 
9,00 Miracol 
9,30 Integrale: Jamlroquai 
10,40 Cireşarii- s. 
11 ,30 TVR laşi 
13.~0 Ştirile XXL pentru 
copii şi tineret 
14,00 Poliţia judiciarA -
s. 
14,50 lnfldelită~ - s., rei. 
15,45 Videodipuri 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Santa Barbera- s. 
17,20 in pas cu voi 
18,30 Tip-top, mini-tap 
19,00 Dosarele secrete 
ale lui Lenin - doc. 
19,50 Un secol de cine-
mă - Shopia Loren 
20,35 Retrospective pre
miilor APTR, 1993 
22,00 Sportmanla -
Western Union World 
Foolball 
22,30 Eliberarea copiilor 
- dramă, SUA, 1991 cu 
Richard Thomas, Roberl 
Ulrich 
0,05 Pagini preclasice 
pentru vioara şi davecin 
0,30 TVM • Mesager 

7,00 BatUetech- ep. 6 
7,20 Biroul de detectarea 
Ox1ra1er8ftrllor- ep. 6 
7,4ll Regele Ar111ur- ep. 12 
8,00 Conan Aventurierul -
ep. 27 
8,30 Tom ,1 Jerry - des. 
anim. 
9,00 Formula 1: Marele 
Premiu al Malaeziei, direct 
10,45 Super Abracadabra 
12,00 Prule~ despre lrecut • 
talkshow 

12,55 Ştirile Plo TV- Un -
dejumal 
13.25 o Jl'OPOZilla pe zi - .... 
trospectivă 

13,30 Te uiţi şi cAş,tigi! • 
Extragerea cărţii poştale .Te 
uiţi ~ câştigi • Ce se vede 
13,50 Pretul e corect 
14,20 chestiunea zilei -
Retrospectiva săptămânli 
15,00 Bangkok Hllton 1 -
dramă, SUA. 1989, cu Nlcole 
Kklman partea a 11-a 
16,45 Echipa mobilă 
17,00 Beverly Hllla 90210 -
ep. 168 
18,00 Te u~ ~ ~tl!jl 
19,30 Ştinle Pro TV 
20,00 Cupidon- ep. 7 
21,00 Abisul . SF/dramA 
/aventuri. SUA, 1989, cu Ed 
Hanis, Mary Elizabeth 
23,00 Procesul etapei 
1,00 Magazin sportiv 
2.00 Amor cu bucluc- s. 
2,30 Cine-I ,_tul? - s. 
3,00 Acapulco Heat-s. 
4,00 Cupidon- rei. 
5,30 Suflet de fumeie- ret. 

fUoio ARAD 11 RADIO CONT Aer fr.s.tsl!li'm 
!S.oo- a,oo BUNĂ DIMINEAŢA!- P.~ 
~(am Radio Contact .~'Ţ: 
~.00- 12,15 BUNĂ.OIMINEAŢA!!î 
lJIRAOI · Viaţa spirituală (8.00-9,00):':! 
~Şiăv;t sa fie Domnul' (9,00-10,00,);< 

RADIO PRO FM ( 91,1 Mllz) 

~
. li!urghia de duminică (10,00 ·_. 1.2,_15-.l;.·: __ ~~ 

2,15- 19,00 RADIO CONTACT- {t:t#;! 
1er'.'iu: Week-fmd }n doi. Tu şi n0Q:~ 
9,1lll • 22,00 BUNA SEARA, ARJI.O 

-~- Fre:;h Music, cu Radu Miista·f 
,9,00- 21.00): Viata spirttuala (21, 

-"'22.00): 22.00 - 5:oo- RAoto ce. 
· C'P.$port Week-End 

~);...,:' ._, ' ; 

2,00 - 7,00 MUZICĂ; 7,00 - 10,00 MIC 
DEJUN LA PAT- cu Mihai Gurei; -10,00 • 
11,00 AUTOSHOW ~ cl.f Nicki Stanciu si 
Dan Vardie; 11,00- 14,00 CHE FACI JN 
WEEKENO - cu Vaii Bărbulescu; 14,00 -
17,00 HEAT PRO FM ·cu Cristi Sctinebli; 
17,00 - 19,00 MARIUS, GEORGE ŞI 
CELE 40 DE HtTURI • ru Marius Vintilă ~ 
George Vintilă; 19,00 - 21,00 PRO FM 
LOVE LINE -cu Vlad Craloveanu; 21,00 -
22,00 DEEP BEA TS - cu DJ Slick: 22,00 -
24,00 GAIŢELE DE LA MIEZUL NOPŢII -
cu Vlon!l Gaiţă 

PROGRAME 

6,00 Maria - s. 
6,50 Acasă la bunica -
reţetă culinară - rei. 
7,00 Renzo fi Adriana -
rei. 
7,50 Preclosa- rei. 
8.45 Căsuţa poveşblor
rei. 

9,15lnger sălbatic - rei. 
10,10 Lanţurile iubirii -
rei. 

11,00 Dragos!~ fi pu
tere- rei. 
11,45 Sânge din sin
gele meu - rei. 
12,40 Tata e plecat in 
călătorie de afaceri - f., 
rei. 
14,15 Viaţa noastră- s. 

15,1 O Cartea cărţilor - d. 
a. 
16,00 Fotbal: Udinese -
Lazio, in direct 
18,00 Micuţele doamne 

- s. 
19,00 Floare de aur- s. 

19,50 Fotbal Anglia 
21 ,30 Fotbal: Fiorentina 
- Panna, în direct 
23,30 Poirot: Alfabetul 

crimei - ac~une, Anglia, 
1992 

ANTENA1 
7,00 Secolul XX· doc. 
8,00 Fir intins 
8,30 Desene animate 
9,00 Istoria rruzldi raggae -
doc. 
10,00 Casa de platnl 
10,30 Roata de rezervă 
11,00 Orient Express cu 
Steian T ănase 
13,00 Cu Ţopescu do la A la 
infinit 
15,00 Fotbal: F. C. AJgOf
F. C. M. Baciu, in direct 
18,00 Elena, viaţa mea • 
ep. 102 
18,50 Fashion Club· cu 
Doina Levintza 
19,00 Observator 
20,00 Fotbal: Steaua • 
Ceah~ul, in direct 
22,00 ObserVator 
22,30 Negustorii de copfi • 
dramă, SUA, 1994, cu Cybil 
Shepnerd 
0,30 Pe drumul ailbatic • 
dramă, SUA, 1945, cu 
Laurence Harvey 
2,00 Knut Hamaun: Viata 
unul răticito.r ~ dram&, 
SUA, 1996, cu Max Von 
Sydow 

TELE7ABC 
8,00Ştiri 

8,1 O Dintre sute de ziare 
-rai. 
9,00 Ţara spiriduşior 
10,10 Tenta~!- rai. 
ţ1,00 Aventuri in aer 
liber- rei. 
13,00-Studioul Tudor 
Vom ieu 
17,00 Celebritate - ep. 
128 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copii 
11,30 Spori magazin 
13,00 Motor Plus 
13,30 Apei de urgenţA -
rei. 
14,00 Real TV - rei. 
14,30 Dosarele Y - rei. 
15,00 Comisarul Rex -
s. 
16,00 Celebri fi bogaţi 
- ep. 166 
17,00 Nadine show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Ari 
18,30 Clip Ari 
18,35 Camara ascunsă 
19,00 Popular- divartis
menl 
20,00 Rlm artistic 
22,30 Forus + 
23,00 Show-ul de 
noapte - noi artişti sau 
grupuri muzicale apar pe 
scenă; multă muzică, 
dans şi divertisment 
1,00 Film artistle 

18,00 Rendez-vous la 
Tele 7 - emisiune de 
divertisment cu muzica şi 
voie bună 
19,00 Giobetrotter - cu 
Cristi Dumitrache 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,45 Camera stelelor ~ 
thriller, SUA,1983, cu 
Michael Douglas 
22,30 Club ABC 
0,00 Ştiri 

1~. RADIO TIMIŞOARA :;i'l' 

.•.. 

:0~ Ceasurile dimineţii; 8,00 Muz(,··· 
pulară cu dedicaţil; 10,00 Po 

·" atineu; 11,00 Actualităţi, muzic 
?.sPort: 13,00 Emisiune in lb. germani 

~
00 Emlaiune in lb. maghiară; 15,0t). \ 
îsiuno in lb. sărbă; 16,0 
tualitatea, in 60 de minute; 11. 
amafon; 18,00 Conversaţii. lovita 
'"toy Attlla; 19,00 Radlojumal; 19,1' 
oare fermecate; 20,05 Călătorie 

RADIOSEBIŞ 
6,00 Fascinaţia muzicii; 7,00 
Weekend matinal; 8,00 Floarea din 
grădină ~ topul muzicii populare; 9,00 
la sfA'lil de săptămână; 11,00 Tap 
21; 13,00 Clubul adolescenţilor; 
15,00 Astă'Zi te sărbător1m - muzică 

populară şi dedicaţii muzicale: 16,00 
Rock da Houso; 17,00 Top 
RomAnia; 19,00 La mulţi anii • dedi
caţii muzicale; 20,00 Sâmbătă 
improună; 21,00 Şuota cu Magi - talk 
show; 23,00 Latino party; 0,00 Dlsco 
Dance 21; 3,00 Weekend nocturn 

a poveftilor; 20,15 Întâlnire cu 
21,00 Curierul de seară; Ştiri: 6, 
10,00: 10,55: 16,00: 17,00: 18, 

00; 21,55; Radio Jurnal: 7 ,00; 19 
- . ,_, 

6,00 Maria- s. 
7,45 Floare de aur- rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor -
rei. 
9,15 Inger sălbatic -
rezumatul săptămânii 
10,05 Micuţe le doamne 
-rei: 
11 ,00 Acasă la Gheor
ghe Zamfir cu Ruxandra 
Săraru 

11 ,30 Doctorul casei 
12,1 O Jackie Col lins -
Hollywood ' 
12,30 Poirot: Alfabetul 
crimei- rei 
14,15 Viaţa noastră- s. 
15,10 Cartea cărţilor 
16,00 Fotbal li Calcio, 
in direct 
• Vreme~ de acasă 
1.~00 Micuţete doamne 
- s. 
19,00 Floare de aur- s. 
19,50 Fotbal Anglia
Premier League: Middle
sbrough-Westham 
21 ,30 Motown Live 1999 
• Vremea de acasă 

22,30 Iubire '' Iertare -
dramă, Italia 1992, cu 
Carol Alt, Ethan Wayne 
0,00 Motown Live 1999-
rei. 

ANTENA 1 PRIMA TV 
8,00 Credinţa şi viaţa 
9,00 Desene animate 
10,00 Godziila - d. an. 
11,00 Aventurile lui 
Sinbad - ep. 4 
11 ,45 Buni prieteni 
12,15 lngheţul 
comedie, SUA, 1930, 
cu Stan Laurel 
13,00 Duminica_ tn 
familie 
15,00 Fotbal: Dlnamo 
- Rapid, in direct 
18,00 Elena, viaţa 
mea- ep. 103 
19,00 Observator 
20,00,TeleEurobingo 
show' 
22,30 Meciul 
Meciurilor cu Adrian 
Păunescu 
0,30 O şansă pentru 
fiecare 

TELE7ABC 
8,00Şliri 
8,20 Ţara spiriduşllor -11!1. 
9,30 Camera otelelor - f., 
rei. 
11,00 GlobeiiOtter, 11!1. 
12,00 Iti mai aduci aminte 
Doamnă? 
13,00 Ora unu a wnlt 
15,00 Drumuri printre 
amintiri , 
15,30 Cutia muzk:aJA 
16,00 Celebritate- ep. 127 
17.00 Forţa destinului- cu 

7,00 Emisiune pentru 
copii 
11,00 Duminica la prAnz 
12,00 Vacanta ă la 
Petrişor - reţete' culinara 
cu Petrişor Tănasa 
12,30 RomAnie, Ro
mânie ... 
13,30 Traditii 
14,00 Cinemagla 
14,30 Film artistle 
16,00 Celebri ti boga~ 
- ep. 167 
17,00 Rlm serial 
17,30 Chic- emis. de 
mcdă 

18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,30 Clip Ari 
18,35 Film artistle 
20,15 Film artistiC 
22, 15 Foc:us plus 
22.45 Revista presei 
23100 Film artistle 
1 ,00 Focus plus - rei. 
1,30 Cinel'f1!lgia- rai. 

Uranla 
i;j ..• 

18,00 Portretul unul artist 
18,55 Pariul Trio 
19,00 Dincolo de anut 2000 
·dOC. 
20,00 Actualitatea Tele 7. 
20,30 Documentar 
21 ,00 Dintre sute de ziare 
2-1,35 Pariul Trio 
21,40Loto 
22,45 O dov- do Iubire 
• dramă. SUA, 1980, cu 
Judd Taylor 
23.15 Gala Tele 1 
O.OOŞtiri 

. RADIO SEBI$ 
6,00 Fascinaţia muzicii; 7,00 
Weekend matinal; 8,00 VIaţa spiritu
ală; 9,00 Cafeneaua duminicală; 
11,00 RAsul secolului; 12,00 Fotoliul 
de duminică • taik-show; 14,00 
Sămânţa· tdovărulul; 14,30 
Crizanteme de aur; 15,00 Astăzi te 
sărbătorlm - muzică populară si dedi

i muzicale; 16,00 Cutia Paridoreli 
: La mulţi anlt • dedicaţll muzi~ 
e: 21,00 Şueta cu Magi - talk 

show; 23,00 Recltalul vedetelor; 0,00 
lneomnll: 2100 Nocturn~ muzicală 
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TVARAD 
7,00 Secolul XX -
doc. 
8,00 Ştiri TVA- rei. 
8,30 Politica fără 

prejudecăţi - rei. 
10,00 Anunturi 
1 O, 1 O Divertisment 
10,30 Roata de _re
zervă 

11 ,00 Orient Expres -
talk-show · 
13,00 Cu Topescu de 
la A la infinit . 
14,00 Fotbal: F. C. 
Argeş-F. C. M. Bacău 
-in direct 
18,00 Divertisment 
18,20 Anunturi 
18,30 Stiri Tv A 
19,00 Observator 
20,00 Emisiune de 
traditii si folclor 
21,00 Divertisment 
21,20 Anunturi 
21,30 Ştiri TvA- rei. 
22,00 Observator 
fn continuare program 
identic cu Antena 1 

HBO 
10,00 Desene animate 
11,00 Dragă, am 
micforat copiii! - s. 
11,45 Uita cine vorbep 
acum .. comedie, SUA, 
1993 • 
13,30 La pândă - come
die, SUA, 1993 
15,30 Nemesis 2: Nebula 
- SF, SUA, 1995 
17,00 Rol principal
dramă, SUA, 1997, cu 
Jon Bon Jovi 
18.45 Risc maxim - acţ1-

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,30 Romanian Top 100 
12,30 File de_ poveste: 
Valahia 
13,00 High action 
Adrenalin 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 In a'teptarea 
luminii -film 
11 ,00 Ştirile lntersat 
11,30 Enciclopedia 
canină: cockerul en
glez 
12,30 Robo~i -film 
14,00 Impact 
15,00 Desene animate 
15,30 Lumea ani
malelor sălbatice 
16,00 Amanta - film 
18,00 Desene animate 
18,25 Haideti să ne 
jucăm! ' 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Neon Rider 
20,05 Mămica, detec
tiv particular 
20,30 Muzică si film cu 
Alecu Chirită ' 
22,00 Panga -film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea pro
gramului 

une, SUA, 1996, ClJ Jean
Ciaude Van Damme 
20,30 AlAI do aproape 
de cer - dragoste, SUA, 
1995, ru Keanu Reeves 
22,15 Misiune Imposibili . 
- acţiune, SUA, 1998, cu 
Tom Cruise 
0,00 Arme de ... dis
trugere in masă • come
die SUA, 1997, cu Gabriel 
Byme, Ben Kingsley 
1,30 Jurnalul Pantofului 
Roşu-s. 

13,30 Qnen\atomic- rei. 
14,00 K Lumea cu Michele 
16,00 Selector 
18,30 Atomix cu Dinu 
21,30 Febra-party muslc 
22,30 Vibra~i 
23,30 Klub Bizzar 
0;.30 Insomnia 

TV ARAD TV INTERSAT 
7,00 Secolul XX 

doc. 

8,00 Ştiri TVA- rei. 

8,30 Emisiune de 

tradiţii şi folclor- rei. 

9,30 Anunţuri - rei. 

9,40 Divertisment 

1 0,00 Godzilla - s-. 
11,00 Aventurile lui 

Simbad- s. 
11 ,45 Buni prieteni 

12,15 Stan şi Bran 

.13",00 Duminica In 

familie 

18,00 Muzică popu

lară 

18,20 Anunţuri 

18,30 Ştiri TVA 

19,00 Observator\,; 
·~ 

In continuare pro!jram 

identic cu Antena 1 

HBO 
10,00 Dragă am 
miCforal copiii- s. 
10,45 Jucătorii de 
baseball - comedie, 
SUA, 1993 
12,30 Desene animate 
13,00 fn vizită la tata -
dramă, SUA, 1997. 
14,45 • Don Klng: 
Numai în America

. dramă, SUA, 1997 
16,45 Concert Cher 
18,15 Totul despre 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
11,00 Cybemet 

11,30 Atomic CafO -rei. 
12,00 Reactor 
12,30 Turnul Londra! -
nil. 

1 
t 
r 

8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Amanta- film 
11 ,00 Stirile lntersat 
11,30 Amanta - film 
12,00 Muzică populară 
14,00 Muzică şi film cu 
Alecu Chiriţă 
15,30 Cu sânge rece 
-film 
17,00 lntersat Sport 
Show 
18,00 Kelly _ 
18,25 Micile lecţii ale 
vietii · 
18.35 Desene animate 
18,45 Ştirile lntersat 
19,30 O afacere per
sonală - film 
21,00 Astronoml~ seri
al 
22,00 Hotel Starilgh1- · 
film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea pro
gramului 

sex ·S. 

18,45 Umbra fi 
intunericul • acţiune, 
SUA, 1996 
20,30 Turbulenţe -
lhriller, SUA, 1996 
22,15 Robbersonll şi 
poliţia - comadie, SUA, 
1994 
23,45 Teren prlmej• 
dios - thrille.r, SUA, 
1996 
0,15 Julian Po -dramă, 
SUA, 1997 

13,30 Hai Hui 
14,00 Interactiv 
16,00 Selector 
18,30 Atomix cu lna 
21,30 Concert ~.Eros 
Ramazzotti 
22,30 Album show 
23,30 Insomnia 

-- . 
l 
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~a~*!~~!J.I MAINE~+JN±,~REN~J 
Meci de mBie t;;d~ie, astăzi,·""'' ' , ' ·' ,,, .. -- -., -- ---- · _ -~- ·'" 

Tntre UTA Şi .u· Cluj, echipe ce s-au 
întâlnit de~a lungul anilor şi pe prima 
scenă fotbalistică a ţării. Ultima 
dată, in urmă cu cind ani, cAnd stu
den~i au invins cu 2..0 chiar la Arad. 
Acum altele sunt datele problemei, 
ambele echipe evoluează în 
eşalonul secund, UTA din 1995 
toamna, tn timp ce dujenii numai ce 
au părăsit Divizia A. Vom asista, 
astăzi, la o partidă Interesantă prin 
prisma faptului. că UTA vine după un 
egal la Alba-IUlia, chiar dQ.di jocul 
nu a mulţumit, iar .U", deşi a invins 
liderul, a făcut-o greu, abia in 
minutele de prelungiri. Apoi, in parti
da de astăzi, suporterii ftBătranei 
Doamneft au ocazia să-i vadă la 
lucru pe nlgerianul Kent, care 
evoluează cu acest prilej pentru 
prima dată in faţa publicului ară
dean. Tn ce priveşte Tmpărţirea punc
telor, sperăm ca acest lucru să nu 
se intample, in sensul ca toate trei 
să rămână in"CQnţul UTA-ei. 

pe 
lată configJfaţia clasamentului 

inaintea etapei de astăzi: 
1. Aro C-Iung 11 7 1 3 19-6 22 (+4) ce, in Viadimirescu, cei de la lnter, 

2. Corvlnul 11 7 1 3 20.9 22 (+7) 
3. UTA 11 6 2 3 20.9 20 (+5) 
4.1nter Sibiu 11 6 2 ,.3 1S.11 20 (+5) 

clasamentului, primesc vizita liderului, Deva. 
ln ambele cazuri, echipele arădene trebuie sa se 
impună. 

5. Gaz Metan 11 5 4 2 16-9 19 (+4) 
6. ASA Tg. Mu"" 11 5 3 3 18-7 16 (O) 
7. F. C.Apulum 11 5 3 3 1S.12 18 (O) 
8 . .,U".Ciu) 11 5 2 4 14-14 17 (·1) 
9. Electro Bere 11 5 1 5 19-20 16 (·2) 
10. F. C. Drobeta 11 4 3 4 14-13 15 (-3) 
11. Chimica 11 4 2 5 10-18 14 (·1) 
12 . .,Poli" Tim. 11 3 4 4 1S.16 13 (·5) 
13. UM Tim. 11 3 4 4 11·24 13 (·5) 
14, F. C. Bihor 11 3 3 5 10.19 12 (-6) 
15. Jiul Petro~ni 11 3 2 6 6-21 11 (-4) 
16. Olimpia 5. M. 11 2 4 5 9-13 10 (-5) 
17. Minerul Motru 11 2 2 . 7 11-20 ~ (·7) 
18. Flaciira Vâlcea '11 1 3 7 8-15 6 (·9) 

Pe _celelalte stadioane se dispută partidele: 
Metru-ASA, Gaz Metan-Apulum, Rm. Vâlcea
Eiectro Bere, Chimica-Drobeta, Olimpla-UMT, 
Corvinui-F. C.Bihor, Jiui-ARO, lnter-Poli. ' 

in Divizia C, studenţii arădeni, singurii creditaţi 
cu două victorii tn deplasare dintre cele patru 
echipe ale noastre in acest eşalon, vor Tntâlni, pe 

Ambele reprezentante ale baschetului arădean 
evoluează, astăzi şi mâine, la Bucureşti. 
Campioanele en titre întâlnesc pe Rapid intr-un 
meci intre două echipe neinvinse până acum. Va fi 
un examen serios pentru jucătoarele arădene, pen
tru antrenorul Mandache, chiar dacă unul dintre 
arbitri, Udrică, ne cam poartă sambetele de mai 
multă vreme, Bianca Drăguş este incă indisponibilă, 
iar Anca Niţulescu nu s-a refăcut complet după o 
mai veche accidentare. Cu toate astea, arădencele 
pornesc cu ascendentul moral asupra adversarelor 
lor pe care le-au invins in două finale de campionat. 
Băieţii de la West Petrom joacă ultimul tu meu inain
tea stabilirii grupelor valorice. Dacă reusesc să 
intre, după cele trei partide ce le au de disPutat, in 
grupa 1-8 va fi o premieră pentru baschetul masw 
culin arădean, iar dacă se vor clasa sub această 
linie de demarcaţie, vor juca in anonimat. Sperăm 
ca anul acesta şi băie~i să facă aşteptatul salt va
loric. 

DIVIZIONARELE C 
ARÂDENE-ÎN CAUTARE 

DE PUNCTE ALBE ... 
Runda cu numarul 12 Tn 

eşalonul trei al fotbalului romanesc 
ar putea aduce cea mal mare 
recoltă de puncte pentru echipele 
arădene de la inceputul acestui 
sezon. Două dintre echipe joacă 
acasă, in timp ce din celelalte două 
deplasări se pot obţine puncte 
albe... pentru zile mai grele. 

Cea mai facilă misiune o are la 
prima vedere echipa studentilor 
arădeni, care primeşte pe teffinul 
din Aradul Nou replica f~rovlarilor 
tlmlşorenl. Studenţii de la HVasile 
Goidiş" vin după o nouă victorie in 
deplasare, semn că, pe spaţii largi 
ei se descurca mult mai bine. Cum 
echipa de pe Bega nu se află Tntr-o . 
formă sportivă prea grOzâvă, in 
mod normal, M. Demian şi M. 
Jivan îşi vor conduce echipa spre o 
nouă lzbandă. 

La Vladimlrescu, lnterul cu 
noul antrenor, Gabi BirAu la timo
nă, vrea cu orice preţ să cedeze 
.. lanterna roşie". Pentru asta, 
Grozav et company va trebui să 
treacă un mare hop. Este votba de 
Cetate Deva, echipă care s-a 
instalat in fruntea clasamentului 
după ultima etapă .• lnteriştii• au 
neVOie de victorie ca de aer, orice 
pas greşit Tn propriul fief, putAndu
lefi fatal. 

DupA ce eu ciiştigat derby-ul 
telefoanelor, elevii pregătiţi de 
Mihai Târtea vor evolua la Zlatna in 
dauna' unei formaţii şifonate serios 
elapa trecută, la Abrud .• Căutătorii 
de aur" au +3 .. la adevăr'" şi por
nesc cu prima şansă, dar expe
rienţa şi dorinţa de afirmare a Jele
fonlştilor'" arădeni pot schimba radi
cal datele problemei. Acel -1 Hla 
adevăr" n obligA pe arădeni la mal 
mult, mal ales că valoarea lotului 
de jucători este una mult peste 
locul ocupat momentan tn clasa
mentul seriei a IV-a. 

.Petrolişm· de la Pecica fac o 
vizită de lucru minerilor de la 
Petrila, de unde nădăjduim cii nu 
se vor intoarce fără un rezultat 
favorabil. După un inceput modest, 
.interlştu- din Valea Jiului şi-au 
revenit, succesul din etapa prece
dentă, de pe terenul .ceferiştilor" 
timişoreni, ridicând!;Jwle serios 
moralul. De partea ceijlaltă insa, ar 
fi cazul ca, gruparea.1taliano-pecl
cano-petrolistă să .ciuguleasca· 
niscaiva puncte şi de pe terenuri 
străine, fiindcă nu punem la 
socoteală victoria inter-judeţeană 
de la Vladimirescu. 

Tuturor echipelor arldene mult 
succes şi o recoltă ciit mai bogată 
de puncte. 

fiLEX. cttEBEl.E(J 

1 ele meci 
&tapel a Xli--a a OMziei A - Ursus: 
F.C. Braşov-F.C. Naţional 3-1 (Q.. 
1) şi Steaua-Ceahlăul Piatra 
Neamţ 3.0 (1.0). 

Celelalte partide ala rundel se 
dlopută după următorul program: 
sâmbătă: F.C. Argeş-F.C.M. 
Bacău: Oţelul Gala~·Aslnl Ploieşti: 
Gloria Bistriţa-UniverSitatea 
Craiova; Extenslv Cralova-C.S.M. 

. Reşiţa: Petroiui Ploieşti·F.C. Ferul 
Constanţa; Rocar-F.C. Oneşti; 
duminică: Dinamo-Rapld. 

C. M. 

. . . ...... 
D1n BueureftJ, transmite LEO SFARA 

lTJ(~'I,()Jlll~ )JJ\Ill~ 

1, 1~ N '1, lllJ l\r 1~ S '1, 1, 1~ '1, Il() )J 
Ieri seară, ·fa Bucureşti a 

debutat turneul IV, ultimul, Tn 
cadrul Campionatului Naţional de 
baschet masculin. Cai 1 O specta
tori care au .ocupat loc in sala 
.Constructorul" au văzut în primul 
meci, nişte sibieni dezlănţuiţi, 
care au umilit efectiv echipa de 
pa Bega. Aşadar: Petrom Sibiu • 
Elba Timişoara 83-52 (45·21 ). 

Şi a venit meciul cel mare. 

WES'I' PE'I'ROM ARAD • 
.,POLI" IAŞI 81·79 

(38-38) 
Practic, cel mai greu meci al 

• patroliştilol" arădeni a fost eSt de 

asearA, când West Petrom a 
Tntaln~ pe .Poli" laşi, fosta echipA 
a antrenoruiui Pelricevicl. 

Meciul, echilibrat pe tot par
cursul celor 40 de minute, a fost 
ciiştigat de echipa mai proaspătă 
şi mai bătăioasă, aceasta fiind 
West Petrom Arad. Cu Dragan 
Petricevicl agitându-se mai tot 
timpul Tn faţa !.Jăncii de rezervA, 
echipa noastra, cu Apostol In 
mare forma a tran~t partida In 
favoarea ei, intr-un final Incan
descent, atunci când apărarea 
Şi-a făcut, totuşi. datoria, blocând 
aruncarea decisivă de trei puncte 
a lui Şestopoi. 

West Petrom: Vereş 11, 
Szijarto 6, Marianovici 18 (2x3), 
Muntean 1, Bubanja 1.9 (2x3), 
Spătar 2, Apostol24. 

,.Poli" lafi: Anghel 13, D. 
Popa 2, Şestopol 12 (1x3), 
Scutelnic 8, Moscalu 14 (1x3), 
Burtacu 19, Nănescu 2, Murgoci 
2, Mirisevschi 7. 

Au arbitrat foarte bine: 
Bogdan Bădllă (Bucureşti) şi 
Y10rei Constantinescu (Cluj). 

Comisar F.R.B.: Zoltan 
Raduly. 

• ln uHimul meci al zilei de 
ieri: SOCED • Rapid 86-58 (48-
35) . 

C.M. da ghnnastică din China 

fiRCilttT SI BROttZ PEttTRU 
DELEGATIA ROMÂttiEI • 

La Tianjin, tn China, au con
tinuat intrecerile Campionatului 
Mondial de girlmastică, cu 
prima zi a finalelor pe aparate. 
La sărituri, delegaţia României 
si-a imbunătătit palmaresul prin 
CAştigarea a î~cii două medalii: 
una de argint, prin Simone 
Amânar, notată cu 9,631 şi alta 
prin proaspăta campioană mon
dială absolută, Maria Olaru, 
notata cu 9,593. Pe prima 
treaptă a podiumului a urcat 
reprezentanta Rusiei, Elena 
Zamolodchina, notată cu 9,712. 

în finala la cal cu mânere a 

. participat şi romanul Marius 
Urzică, deşi acesta era Incert 
datorită unei dureri la coloana 
vertebrală. Totuşi. Marius a 
strâns din dinţi şi a reuşit să 
câştiga .argintul·, cu un punctaj 
de 9, 762. Ei a fost devansa! de 
rusul Alexei Memov, notat cu 
9, 775, ir1 timp ce pe locul III s-a 
situat un alt reprezentant al 
Rusiei, Nicolai Krukov, notat cu 
9,750. 

La paralele, Marfa Olaru a 
avut o evoluţie mai puţin 

convingătoare, clasându-se in 
final pe locul VI, cu un punctaj 

de 9,712, caştigătoarea acestei 
finale fiind Svetiana Khorkina 
(Rusia), notata cu 9,837. 

Sâmbătă, în ultima zi a 
Campionatelor Mondiale, se vor 
mai desfăşura urmatoarele 
finale pe aparate: sol, bârnă 
(feminin) şi bară fixă, sărituri şi 
paralele (masculin). 

Delegaţia Romaniei, pre
zentă la Campionatele Mondiale 
de gimnastică artistică de la 
Tianjin, va sosi tn ţară, luni 

, dimineaţa, la ora 4,40. 

C/IUrt 11rtEIUE 

(!ft!d.!if,!l ~,U" ARBEMA ARAD· 
. ARMATURA CLUJ 31·23 (14·8) 

Vlctorre clară a echipei ară
dane, intr-un meci in devans con
tiind pentru o nouă etapă a Diviziei 
A de handbal masculin. Gazdele au 
controla! Tn permanenţă ostilită~la, 
conducAnd_pa rind cu Sw2 (min. 
11), 10-5 (mln. 19) sau 13-7 (mtn. 
27), diferenţa de pe tabelă fiind 
menţinută şi chiar amplificată rn 
partea a doua. Cu Drăgan fi 
Postolacha intre buturi, arădenii au 
punctat prin Oiaru • 9 goluri, Huian 

'' Dima • 6, Gatpar • 5, Tudor 
Marcel • 3, Pal • 1, Hârlău • 1, Tn 
vreme ce pentru oaspe~ au inscris 

Ballnt • 9, Jurei • 8, Mure .. n • 2, 
Vădean • 1, Ani • 1, Trttcan • 1 şi 
Gom~ ·1. ln faţa a 50 de specia· 
tori au a-.t timlşorenli hin Râpa 
şi Sorinel Voleu. 

Dati! fiind sltua~a finaneiară de
licata a clubului, pentnJ achitarea 
drepturilor băneşti alb )ucătortlor 
unul din componenţll de baza ai 
echipei, Sergiu Huian, a foat 
fmprumutat f&Se luni Unlver· 
sltă~i ClUj, iar altul, Erwin Gatpar, 
osta tn tratative cu Constructorul 
Oradea, in aceleati condiţii. 
Pre,edlntele Teodor Ţucudean 

~ne să mulţumoaaci directorului 
Llvius loja de la Arbema, gra~e 
căruia fonnaţla a rezistat pecu
niar pană In prezent, bedndu-oe 
pa domnia-sa fi In viitor, când 
fabrica de b&re nu va ·mai fi spon
sorul principal al grupării. ln acest 
sens, au fost demarate negoderl cu 
două firme locale, n!spunsul aştep. 
tându-se pentru sApta.manlle 
viitoare. Speram sa sa gaseasca 
cele mal adecvate sotutil iar hand
balul masculin aride8n si evite 
,naufraglur. · 

fiDRiflrt HflRTflO 

TRflttDfiFIROL GfiLBErt 

Clasaau.eu-t 
1. Cetate Deva 11 8 1 2 27-10 
2. Telecom Timl,oara 11 a· 1 2 16·8 
3. Electrica Timitoara 11 7 2 2 24·12 
4. Minerul Certej 11 6 2 3 23·17 

25 (+7) 
25 (+10) 
23 (+5) 
20 (+2) 

MARCEL CORAS • DIRECTOR 
TEHNIC LA MOTORUL ASTRA ARAD 

~ANCfiUN'~ 
l.r;i~J·: A.J .F .: ,:~~ <1 t'Ă-:~):jjţ-~";;.'S<,.",-.;~;~,~_."...,,_.,.,, ...... "..~' . _ ... -'i.t:;)~,;;'l,;""!!:;~x--~ 

5. Minaur Zlatna 11 6 o 5 21·13 18 (+3) 
6. Gloria Ro)>iţa. 11 5 2 4 13·6 17 (+2) 
7. 'l'~•·com t\rad Il s 2 4 111-15 l'l' (-1) 
8 .. "v~ w ... t Pf'tro• 11 s 1 11 1:1-14 16 (-2) 
9. Unh·. Arad Il s 1 11 14-20 16 (+1) 
10. Aurul Brad 11 4 3 4 13-11 15 (O) 
11. Caromet C.' 11 5 o 6 10·16 15 10) 
12. Minerul Urlcanl 11 4 1 8 19-25 13 (·2) 
13. Cuprirom Abrud 11 4 . 1 6 14-20 13 (·5) 
14. CFR Timi~oa.ra 11 4 1 8 9·24 13 (·5) 
15. Intor Petrila 11 3 3 5 9-13 12 (·3) 
16. Minerul Lupenl 11 3 2 6 9-15 11 (-7) 

Ieri, tn cadrul unei rea lui cota, vtne tn unna accldentarea lui Plisca _, Joi după-amiază, Comisia de O!scip!lr.ă din 
conferinţe d~ presă, &Keculullufartt de echipă două luni pe tu•l, dorin.k'" cadrul A.J.F. Arad s-a intrunit Tntr-o nouă sedinta, 

T T r- ,~~. oprlndu-se asupra următoarelor sancţiuni:' Ovidiu 
reprezentanţii masa· tn etapa precedentă, in de readucere a lui Călin Dobre (inainte Sânmatriţl) ~ 6 etape, pentru lovirea 
media au fost lnformaţl faţa Victoriei Nădlac. Chi,bora Tn colectivul 
despre i"'"estirea oficială C fi . tat- cf . d .. . 1 11. adversarului cu capul tn gură; Darei Stoenescu 

• ...,.. ora' va 1 8JU '" a IVI· con uceru ,,, nu n u l- (Ususău}, Bogdan Boctca (Socsig} - eate 6 etape 
a lui Marcel Coratt. in tate de Mare. el Cean • mut rind, faptul cii Marcel 

T pentru lovirea adversarUlui fără balon şi Petru. 
funcţia de director tehnic antrenor principal '' Ioan Coraş se va ocupa de Roman (Fltntânele). 4 etape, pentru lovirea adver-
alliderei Diviziei D de fot· Şold • .,secund", obiec· echipA firi un contract sarului cu pumrlut. Delegatul echipei Cetate 
bal, Motorul Astre Arad. tivul său fiind urcarea for- fenn (acesta va fi semnat Dezna, Ioan Bolos, a fost suspend"at pentru 3 
Conferinţa a avut loc la maţiel aridene până in in funcţie de atingerea etape, acordAndu-i~se şi 0 penalitate tie 200.000 
stadionul "Astra-CFR", Dtvlzla B. fn rest, ultimele obiectivului). Vom reveni lei pentru insulte şi injurii aduse la adresa arbitrilor, 
fiind condusă de purtă· noutlţl ar fi transferarea cu alte detalii intr-un observatorului 'i Asociaţiei Judeţene de Fotbal, la 't 17. Mot. Cugir 11 3 o 8 13·17 9 (-&) :,. ILiater,\ ...... Il 2 1 8 ·- T (.a) 
torul de cuvânt ai grupirll, fotbalistului Mihai SArbuţ numir vlnor. ....,...... jocul· Bocs·g Dezna (3 1) 

~~--~----J.-.~----~_. ...................... .-.. .--l-W•O=v=ld=lu==P=ic=u=r=ar=iu=.•N=u=m=i·_.=d=e=la=="U='='=W=t=at=P=t=t=ro=m=,====a=-==fi=.=H==~=~=='~=(I~L-~--·--·--'.·~-----·-·~~~rt_,f!~~~ 
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Pensionarii sunt tot mai 
săraci. Nu e o noutate. Sărăcia 
unora dintre ei a devenit o dramă. 
Pensia medie in CARP este de 
700 de mii de lei. Sunt bătrâni 
care au un venit lunar, după o 
viaţă de muncă, de numai 80.000 
de lei. Mu~i dintre ei au ajuns să 

cerşească ... Ce-i ma1că, eşt1 
boschetară?" întreba intr-o zi un 
tânăr Jerchef o bătranică gâr
bovită care intindea mâna trecăto
rilor prin oraş ... Nu, băiete. Sunt 
pensionară" - răspunse cu laCrimi 
in ochi, femeia. 

In sprijinul pensionarilor, 
CARP şi Asociaţia democrată a 
pensi·onarilor au infiintat, de o 
bună bucată de vreme, unitati ali
mentare sau de prestări serviCii co 
preţuri reduse. 

ECONOMATUL 
PENSIONARILOR 

Vasile Neagu spune că 

Economatul CARP (Piaţa Avram 
Iancu nr. 5-6) e~te bine 
apro't'iZionat cu aJimente şi 
preturile sunt mai mici faţa de cele 
afişate 1n alte magazine, 1nsă 
ne-am dus la fata locului sa ne 
convingem. ln magazin era lume 
multa. Atât tineri căt 'li bătrăni. O 
femeie 1n vârstă dă sa iasa din 
magazin cu căruciorul plin cu de 
toate. O intrebam daca vlziteati! 

des economatul. ,.Păi, eu de aici 
mă aprovizionez cu alimentele de 
bază. Adaosul este mic si marfa-i 
de calitate. Făina am lUat-o cu 
2.600 lei/kg, zahărul cu 8.300 
lei/kg şi uleiul cu 7.500 lei/kg" -
spune C. Ziţa, in vârstă de 63 de 
an1. 

Mutta lume se inghesuia să 
cumpere mezeluri $1 preparate din 
carne. Si aceste produse au 
preţuri i"1erioare celor de pe piaţă. 
Pulpa de porc era expusă la 
30.000 de leilkg, slănina 9.800 lei 
/kg, oeafa de porc 30.000 de leilkg 
iarcămaţilla 30.600 leilkg. In aoe
leaşi condiţii se prezintă şi maga· 
zinul alimentar al Asociatiei pen· 
slonarilor democraţi · (8-dul 
Revoluţiei nr. 74). Aici poţi g<lsi de 
toate, de la alimente de bază 
până la dulciuri, la preţuri reduse. 

MAGAZIN PENTRU ... 
ULTIMUL DRUM 
Pe strada Săvineşti nr. 1._ 

CARP are un magazin de pompe 
funebre. Alei se găsesc toate 
accesoriile funerare necesare 
unei 1nmormântări. ŞI alei preţurile 
sunt destul de accesibile. De 
exemplu, un sicriu nu costa mai 
muH de 500.000 de lei. In cadrul 
acestui serviciu funcţionează o 

DISPENSARUL 

maşină specială care transportă 
decedatul (fost membru CARP) 
de la domiciliu la cil'nitir, in mod 
gratuit. De asemenea, CARP 
acordă un ajutor de înmormântare 
familiei persoanei <tecedate, in 
valoare de 600.000 de lei şi 

retu'mează acesteia banii acumu
la~ din cotiza~i. 

Un magazin similar funcţto
nează si in comuna Vinga. 

BĂTRÂNII SE 
TUND IEFTIN 

ln Incinta Asociaţiei demo
crate a pensionarilor arădeni 
funcţionea2â o frizerie. Preşedin
tele vârstnicilor democrati. 
Panalnte Teodorescu, ne-a spus 
că frizeria este solicitată de multă 
lume pentru că preţurîle sunt 
destul de reduse. De exemplu, un 
tuns la bărbati faoe doar 7.000 de 
lei, iar un bărbierit a.ooo de lei. 
Scurtatul părului la femei costă 
t5.000 de lei in conditiile in care 

·unele ateliere cer pe'ntru acest 
serviciu peste 25.000 de lei. .., 

CONSULTANTA 
FINANCIA .. • 

JURIDICA 
Un aH serviciu de exoepţie 1n 

cadrul asociaţiei este oei de con· 

Pentru a faca 
economie 

PENSIONARILOR ~SE' 
Lupta pentru sănătate de sănătate ne dau multă ~ 

(care coincide uneori cu lupta bătaie de cap. Dar o gripă ~·· 'o· EBRA 
impotriva bolii) este una dintre (atât de specifică sezonului) ·· , 
problemele zolnoce ale pen- poate fi tratată foarte simplu, ,, .· 
sionarilor. Mulţi dintre oamenii ori cHiar preyenită. Şi pentru ~,· A. · 
prezenţi in Sl'liole de aşteptare aceasta, ceaiurile. din plante " 
ale cabinetelor medicale sunt au un rol destul de Important. ~;•., .. . .· · 
bătrâni .care suferă de afecţi· Pe· lângă farmacii şi Piafar, ~d·"' 
un o mao mult sau mao puţin acestea pot fi procurate si de Mulţi cetăţeni îşi achită cu 

e A • ta lă 1 · greu cheltuielile de intre· 
grav . şa se on mp . a la Economat. Aici poate fi tinere. Venirea iernii si.cos-
.varata a treia": după o viaţă · · • • 
de muncă, parcă turile pe care le va aduce in 
toate Incep să te plus încălzirea, ii va pune pe 
doară. multi in imposibilitatea de a-si 

achita aceste cheltuieli. ' Şi atunci, con-
trolul medical·de- .... Pensionarii sunt cei mai 

sultanţă financiar-juridică, unde un 
avocat este abilitat să dea sfaturi 
pensionarilor care doresC să-şi 
depună economiile intr-o anumm!i 
bancă. 

Pensionarii • membri al asocj.. 
a~ei cotizează anual cu t8.000 de 
lei, taxa de inscriere fiind de 2.000 
de lei. La ora actuală, Asocia~a 
democrată a pensionarilor din 
municipiul şi judeţul Arad numănl 
peste t5.000 de membri. Bătrânii 
care vor avea achitată cotiza~a la 
zi, de Sărbători vor primi 
îmbrăcăminte, încălţăminte şi 

lenjerie de pat. Cadouri care au 
devenit. d~ câţiva ani tradiţionale. 

DOUA FELURI DE 
MANCARE-CU 
6.000 DE LEI 

Unde mai poţi servi cu numai 
6.000 de lei două feluri de mân
care, in ziua de azi? La Cantina 
Pensionarilor situată pe B-dul 
Revoluţiei nr. 95. Aici mănâncă 
zilnic, peste 2.000 de membri. 
CARP şi plătesc 5.000 de lei. O 
mie de lei constituie subvenţie din 
partea CARP. Cantina este solici
tată in fiecare zi de Tncă 40 de 
flotanţi, membri care plătesc masa 
integral. Din meoiu nu lipseşte 
carnea şi o dată pe sâptămână 
abonaţii primesc desert. 

.Mănânc aici zilnic. Nu ştiu oe 
aş face fănl cantina asta. Pentru 
noi, bătrănil, e mană oereaSC>l. Cu 
6.000 de lei nu poţi să găteşti 
acasă la ora actuală", • ne spune 
N. Saveta, de 69 de ani. 

La Cantina PensionSrilor nu 
Iau .masa doar cei bătrâni. Aici, 
po~ intalni muncitori, elevi şi chiar 
studenţi. .Nu ml·e ruşine să 
mănânc aici, pentru că nu-mi per· 
mit «Să mă intind,, mai muW, • 
ne-a spus un tânăr care tocmai 
parasea sala de mese. 

F. tfĂSTĂSf'CtfE 
Foto: ŞT. MATYA$ 

Majoritatea pensionarilor nu 
reuşesc să punil de-o parte din 
pensie o anumHă sumă de bani 
pentru acoperirea unor cheltuieli 
mai consistente cum ar fi: achiziw 
tlonarea de lemne pentru iarnA, 
iepara~i la casă. cumpărarea unul 
obiect de folosinţă indelungati! 
etc. In acest caz, bătrănil ape· 
lează la Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor care are ln 
prezent circa 2t.500 de membri 
cotizanţl. Vasile Neagu, preşedin
tele CARP, spune că fondul 
mediu de imprumut lunar se,ridică 
la valoarea de 600 de milioane de 
lei iar anual se dau credite de 6 
miliarde de lei. Membrul CARP 
are obliga~a să cotizeze lunar 0..1 

1% din pensie. ,.Luna trecută am 
acordat imprumuturi in valoare 
totală de 700 de milioane de lei 
însă solicitările au fost mult mai 

_, 

Sâmbătă, 16 octombrie 1999 

Pledoarie p~ntru 
vârsta a III-a 

Zilnic întâlnesc, in plimbările mele prin pieţe, pensionari care 
expun spre vânzare agoniseala lor de un an, rezerve alimentare de 
tot felul, in speranţa că vor ob)ine o brumă de bani pentru subzis· 
tenţa. Ei spun- -;in cred- că don pensia primită nu se pot întreţine. 
Bătrânli noştri s-au obhfnuit să renunţe la obiecte necesare in 
favoarea altor lucruri indispensabile, doar--doar vor putea par
curge drumul vie~i, care se apropie de ultima hattă, intr·un mod 
căi mai decent. li întâlnim peste tot, pe stradă, in tramvaie, prin 
magazine, aşadar, in locurile publice t;i ii privim ca pe ni, te intruşi, 
obstacole vlăguite in calea exuberanţei noastre juvenila. Lor - de 
altfel ca şi nouă - li s-au promis multe facilită~ economlco-sociale, 
care să le uşureze traiul. Au fost minţiţi de diferitele guverne care 
au tot promis cu largheţe până s-au văzut la Putere, apoi au uitat. 
Dintre toate categoriile sociale, pensionarii cer cel mai puţin. Şi 
primesc şi mai puţin. Unii dintre aCe!ftia ajung in postura dezolan
tă de cerşetor!, nu mai au ce vinde şi nu mai dispun de bani pen
tru hrană, devenind victime ale unui destin nu prea generos, al~i 
rămân cazaţi definitiv in azlle, de către nişte rude lipsite de 
scrupule. 

Majoritatea dintre noi recunoa,tem că pensionarii ne creează 
repulsie şi îi considerăe:n inadaptabili, atât la port cât '' la con· 
duită. Omitem faptul că cei de vârsta a treia nu mai au de vigoarea 
noastră, puterea fizică şi psihică pentru a munCi alături de noi. Dar 
să nu uităm că roata vieţii se--nvârte intr-un singur sens, ducân· 
du-ne şi pe noi spre vârsta· lor. 

Nemaia~teptând miracole de la viaţă, bătrânii noştri nu se pot 
gândi linistiti nici la clipa de eliberare supremă, de teama cosw 
turilor exoinitante cerute de o înmormântare decentă. 

Să nu uităm că el ne-au crescut !Şi educat, uneori cu sacrificii 
lmenşe, pentru a deveni ceea ce suntem. Dacă nu putem realiza 
ceva pragmatic in sprijinul lor, măcar să le acordăm respectul 
cuvenit 

FUMOS tfĂSTĂSACtfE 

lA CLUB ••• DESPRE POLITICA 
Cum tinerii au nevoie de dis

cotecă şi varstnicii şi·au găsit un 
loc unde se pot delecta. Po 1angă 
CARP functioneaza, de ani de 
zile, un club cu doua săli. Intr-o 
încăpere se g<lseşte biblioteca ce 
conţine circa 2.500 de volume şi 
cotecţla zilnică de ziar~. ,.Discutăm 
politica in mod relaxat, ne 
depănăm amintirile şi dupâ oe ne 
plictisim de barte, trecem la fapte: 
1ncropim partide de şah, rummy 
sau table. Joia este ziua mea de 
club. Baba mea s-a obişnuit cu 
această zi specială. Decât să mă 
rJuc la birt prefer clubul" - ne 
spune M. Constantin 1n varstă de 
75 de ani. 

Intr-o sată, pensionarii susţin 

mari, ce ar fi depăşit un miliard de 
lei" • ne-a spus Vasile Neagu. 
CARP·ul poate imprumuta un 
pensionar cu maxim două miii· 
oane de lei, cu o dobândă de t5% 
pe an. Pentru a beneficia de 
imprumuturi, membrtl trebuie să 
completeze o cerere tip, care se 
găseşte la sediul Casei • Piaţa 
Avram Iancu nr. 2t. Solicltanţll tre
buie să albă asupra lor carnetul 
de membru 'i un cupon de pen
sie. Pensionarii, sunt obligaţi să 
indeplineasca câteva condiţii pen
tru primirea imprumutului. Tn 
primul ~nd. ei trebuie să aibă o 
vechime de cel putin 3 luni in 
CARP. Apoi, membrii cotlzanţl 
mai vechi nu pot sOiictta · un nou · 
aedn dacă nu !Şi-au achitat impru· 
mutul anterior. SOlicitantii sunt 
obligaţi să prezinte pentru giranv o 
adeverinţă din cămpul muncii (in 

periodic, simpozioane, vemisaje 
ori programe artistice. Bătranll cu 
aptitudini muzicale au ocazia să 
activeze 1n formavl corale. La ora 
actuală, se evidenţiază trei echipe 
muzicale de căntăreţi in varstă. 
Corul vetemanllor de nlzbol, corul 
mixt si cel bărbătesc, supranumit 
.de promenadă". Aoesta din urmă, 
poate fi solicitat la servicii funerare 
sau de botez. 

Vasile Neagu menţloneatil că 
de t Decembrie, pensionarii orga· 
nlzează un concurs de şah dotat 
cu premii, la care vor participa, pe 
1angă amatori şi mari maeştri al 
sportului minţii. 

F. tf. 

cazul angajaţilor) sau cupon de 
pensie (la pensionari). Giranţli vor 

semna pe verso cererii angaja
mentul de plată in caz de insol· 
vabilitate a autorului cererii. 

tf. FUMUS 
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vine una dintre pre
ocupările periodice 
ale vârstnicilor. Nu 
toţi pensionarii ştiu 
însă că au un dis-

afectati de aceasta, astfel unii 
au hotărât să-si reducă 
suprafaţa de încălzire a 
apartamentului. Aceasta se 
face prin debranşarea unui 
calorifer sau a mai multora de 
la reteaua de încălzire. 

"~N BilET DE TRATAMENJE7D lA SUTIIIIN PENSI( 
pensar. numai pen
tra ei. Acesta se 
găseşte in incin~a 

·--. _.., 
sediuluo CARP şi 
are program zilnic. 
Un medoc genera· 
list in fiecare dimi· 
neaţă ş. doi • după 
masa sunt pregătiti 
să ofere asistenta 
medicală pensio
narilor. In perioada 
in care Strandul 
Pensionarilor~------
(,Bidi") este deschis, lncă doi consultată si o lostă cu reco· 
doctori balneologi au grijă de mandări pentru utilizarea a nu-

DIAM DUJO 

sănătatea bătranoior. .mitor plante In tratarea unor 
In anotimpul rece, mai boli .. 

mult ca altAdata, problemele 

Cel care doreste acest 
lucru trebuie să facă o cerere 
către S.C. ARTERM S.A., 
după care primeşte un formu
lar in care trebuie să arate cu 
cAt se diminuează suprafaţa 
de încălzire. Este nevoie si 
de acordul vecinilor cu care 
există pereti comuni. Lucra
rea de debranşare se poate 
face de către orice firmă 
autorizată. 

După executarea lucrării, 
locatarul va anunta S.C. 
ARTERM S.A., care va pro
ceda la constatare şi sigila re. 

D.fiLEXAtfDRESCCI 

cateva zile de vacanţa petre
cute intr.o sta~une sunt binevenita 
pentru oricine. Chiar !Şi pentru pen
sionari care, in paralel cu ~progra. 
mul de odihnă" au posibilitatea de a 
urma !Şi un tratament pentru afecţiu
nile de care suferă. 

Prin Oficiul de pensii de la 
Direcţia Generală de Muncă şi 
Protectie Socială_, pensionarii din 
Arad pOt obtine bilete de tratament 
lntr-o sene de statiuni montana din 
ţar.! !Şi chiar pe litofal. Mai sunt încă 
locuri libere ·pentru seria din 23 
octombrie. De la această dată se 
mal pot obţine bilete de tratament 
pe t.8 zile la Moneasa, Covasna,· 
Sovala, Căclulata, TIJ\O'llld, Borsec, 
Eforle Nord, Geoagiu, Manga.lla, 
Tărgu Ocna, Tlnca ~i Buziaş. In 
acelea~ staţiuni se pot procura 
biete de tratament 'li pentru ser1a 

din 8 nojembrie. lncepand din 28 
octombrie se vor distribui bilete 
pentru seria din 28 nolembrte. 

Pensionarii care doresc sA 
obtină bilete de tratament prin 
DirOCtla Muncii, trebuie să se pre
zinte ia sediul acesteia, de pe stra
da Gheorghe Lazăr, nr. 20, cu 
urmatoarele documente: cuponul 
de pensii pe ultima lună, recoman
darea medicală, buletinul de identi
tate si o oerere tip (care se procură 

·din instituţie). Doritoril se pot 
prezenta cu aceste acte, luni, marţi 
" joi, intre orele 8,00-tt ,00, la ca
mera 2 (parter). Dacă sunt locuri 
libere pentru staţiunea solicitată, 
biletele se primesc pe loc; 1n caz 
contrar. se face o comandă, iar 
pensionarii trebuie să aştepe câte
ve zile pănă cănd aceasta ve ft sa
tlstlcubl. 

Indiferent de sta~unea pentru 
care se opteazA, costul unui bilet 
de tratament se ridică la 70% din 
pensia celui care 11 sollcltă. In 
această sum~ sunt incluse 
cazarea, trei mese şi tratamentul 
pentru t8 zile. Transportul se. 
plăteşte separat. pensionarii be
neficiind de 50% reducere pentru 
călătoriile cu trenul. 

Zilnic, 30-40 de pensionari 
devin beneficiani a t8' zile de trata
ment in sta~unile din ţar.!. In luna 
septembrie, la Direcţia Muncii s-au 
eliberat 624 de bilete, iar pentru 
octombr1e se ""timează aproxima
tiv 500. Preferinţele pensionarilor 
sunt indreptate in special către 
staţiunile mai apropiate (ca diS· 
tanţă): Moneasa, Felix sit Mai. 
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Deataa~ei DfitiiELfi GYORFI 
ÎŞI DOREŞTE Utl ... COPIL 

e D.ia.Iog .. .-.i -eeo--v-e--.:.io-a.Ie 
'!> • In această săptămână, sex 

simbolul muzicii pop şi-a serba! 

ziua de naştere. Pe 12 

octombrie, Daniela Gyorfi a 

implinit 31 de ani. Deşi a avut o 

zi plină, serbându-şi ziua prin 

muncă (cu două spectacole), 

Daniela a primit cu bucurie feli

citările noastre. Ea crede că are 
nevoie de sănătate pentru a 
putea face faţă la numărul spec

tacolelor la care a fost invitată. 

- Daniela, in primul rând 
"La Mulţi Anii" din partea 
redacţiei. Spune-mi ce ca

douri ai primit de la prieteni? 

- Mulţumesc! Am primit un 

număr de obiecte de artă, par

fumuri etc. Cel mai plăcut cadou 

a fost un căţeluş pe nume Zeb. 

rl:omo~:~ 
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+ - Am inpresia că mă 
crezi un idiot desăvârşit. 

- Eh, nimeni nu e 
desăvârş~. 

+ Un tânăr distrat scoate o 
cutie de chibrituri din buzunar. 
la un chibrit, il scapără şi acesta 
nu se aprinde. La fel păteste si 
cu al doilea. Al treilea hăt se 
aprinde. TI stinge şi il repune in 
cutie: .fn sfârşit, unul bun -zise 
el mulţumit - pe ăsta il păstrez 
pentru deseară·. 

+ - Gimnastica este cea 
care ne ajută să ne conservăm 
sănătatea şi să ne prelungim 
viaţa. 

- Dar strămosii nostri nu o 
făceau şi totuşi erau sănătoşi.' 

- Sănătosi, dar asta nu i-a 
impiedicat să moară cu totii. 

+ Profesorul il intrecibă .pe 
unul dintre studenti: 

- Care este 'tuncţ~a ficatu
lui? 

- CirculaVa sângelui. 
- Atunci care mai este 

functia inimii? 
..: Dragostea, domnule pro

fesor. 
+ O actrită este întrebată de 

ce şi-a contediat bucătăreasa. 
- Nepotrivire de caracter! -

oftă ea. - De gătit gătea exce
lent, dar spunea tuturor că este 
in serviciul meu de Peste 40 de 
ani! · 

+ - Nu vă- osteniti să mă 
conduceţi pănă la uşă! ' 

- Nu este nici o osteneală, 
din contră, e o adevărată 
plăcere! ... 

+ - Ospătar fii bun şi 
inchide uşa că altfel imi ia 
curentul friptura din farlurie! 

+-Tu eşti, iubito? 
-Da, dar cine e la telefon? 

ln mod sigur vă amintiti .de Iru
moaşele dipe petrecute la discoteca 
Club Alpin '92 Socodor. Acolo 
unde patronii Marius Otavă şi 
Marcel Moise impreună cu ziarul 
.Adevărul~ au adus, cum s-ar 
spune, "crema• muzicii dance. 
Formaţii de renume, care in acea 
perioadă abia se lansau, trupe con
sacrate, vedete, vip--uri, au petrecut 
clipe de neuitat la discoteca Club 
Alpin '92 Socodor. Esle discoteca 
ce oferă tinerlor o muzică pe gustul 
lor, un spaţiu amenajat aşa cum -
credem - ş~ar dori orice tânăr. Asta 
probabi şi pentru că vârsta celor doi 
patroni nu depăşeşte 35 de ani. 
După ultima renovare, discoteca 
Club Alpin '92 Socodor poate 
primi peste 350 de tineri, având 
posibilitatea de a dansa, a juca bi
liard sau, pur şi simplu, pentru a sta 
pe spaţioase!e colţare din 
apropierea ringu!ui de dans. Cel 
Puţin pentru socodoreni, discoteca 

- Ce iţi dore,ti cel mai 
mult in aceste momente? 

- Imi doresc sănătate, ceea 
ce doresc şi tuturor cititorilor 
.Adevărul" -ui şi oamenilor in 
general. Pe plan profesional să 
fie aşa cum doresc eu. Şi mai 
vreau ceva ... 

- ..• Hai, nu ne mai fierbe! 
-Un copil! 
- Asta da veste .•• 
- Dar nu acum, in viitorul 

apropiat. Pentru că am o vârstă 
şi trebuie să mă gândesc şi la 
un copil. 

- Ce schimbări s-au petre
cut recent in viaţa ta? 

· -Mi-am schimbat look-ul. 

- Se zvone,te de un 
album nou. 

- Asta numai cănd imi voi 

găsi un producător. 
- Mai e puţin 'i intrăm in 

sărtbătorile de iarnă. Cum te-ai 
gândit să le petreci? ...,. 

- In primul rând vreau să 
intru in mileniul următor cu cele 
mai bune gânduri, ceea ce vă 
doresc tuturor. Cred că sărbăto
rile le voi petrece tot prin muncă. 

- Mulţumim pentru inter
viu 'i incă o dată "La Mulţi 
Anii". 

- Le mulţumesc tuturor. 
oamenilor de presă care nu 
m-au uitat, urându-mi de ziua 
mea .La Multi Ani!", arădenilor si 
vreau să ne i~tâlnim cu bine. ' 

-Aşa va fii 
fi consemnat 

. SO~II'f <iti 1 LEfl 
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CALA CARTE t 2 3 4 :J 6 7 8 9 10 
t • Orizontal: 1. Se inmultesc cu timpul - învată la 

şcoală. 2. !şi face de lucru la fabrică (fem.). 3. VuHurul 
rege (pl) - Clăi cu capul dus! 4. Şcoală de meserii. 5. 
Sunt cele mai bune. 6. Tnvartită-n cerc - Scumpul 
mamei. 7. A pune la curent - Scoase din naufragii. 8. 
Primul la carte - Defecţiune ca la carte (pl). 9. Un joc 
ro ... foaie verde- Noi suntem primii! 10. Fonna~e de 
şcoală - Ceferist cu numai două clase. 

Vertical: 1. Face artă de amorul artei- Primele la 
şcoală. 2. Bătrăn autor de romanţe- Factor cu adresă 
precisă. 3. Prinsă umblând la şcoală. 4. fnvăţaV cu 
cartea - E cel mai bun la tenis. 5: A fi sau a nu fi? -
Postav la fel de bun şi pe faţă şi pe dos. 6. O străn
gere de mană ... lemnoasă (pl) - Primele evocări! 7. 
Socoteli de inceput! - Vechi izvoare de lumină (sing). 
8. Cartea timpului. 9. De joasă frecvenţă - fmbrăcate-n 
piele de oaie. 10. Unul cu mulţi bani (pl) - Negru 
ascuţit la cap. 
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Un român, sosit fără bani in lrtanda, pentru a solicita azil, 
a devenit mlHonar după ce a cîştigat, joi, lozul cel mare la 
Loteria Natională, relatează AFP. 

Gabri81 Căsăneanu, in vîrstă de 25 de ani, si sotia sa, 
lsabella, de aceeaşi vîrstă, au sosit in Irlanda, in'mai'1997, 
pentru a solicita azil. Gabriel a aflat, joi, că este unul dintre cei 
doi cîştigători ai marelui loz, lui revenindu-i suma de 
1.413.817 euro. 

Celălalt mare cîştigător a preferat să nu Tşi dezvălllie 
identitatea. 

Gabriel şi lsabe11a, originari din Bacău, lociau intr-un 
cartier din nordul Dublin ului, unde aşteptau decizia 
autorită~lor, privind solicitarea azilului politic. 

Purtătorul de cuvint al Loteriei Nationale ir1andeze a 
dedarat că cei doi români au colaborat la 81egerea numerelor 
norocoasa. După cumpărarea biletului, Gabriel a marcat 
şapte cifre şi o dată ce maşina de înregistrat le-a respins bile
tul, pentru că avea marcată o cifră in plus, lsabella a fost cea 
care a ales cifra la care au renuntat 
~ Purtătorul de ruvint al Loteri~ a adăugat că speră oe cei 
doi să primească pennisiunea de a rămîne in Irlanda. 

Gabriel şi lsabella, care aşteapta un copil, speră să 
poată obţine cetăţenia ir1andeză şi să achiziţioneze o casă w 
banii obţinuţi la loterie. 

E plăcut aici, oamenii sunt prim~ 

1 

tari, imi place cadrul fi, in primul 
rând, muzica .. :. O tânăra din 
Socodor consiliera că .merită chiar 
să fugi de-acasă numai să calci 
pragul discotecii, să simţi pulsul 
muzicii '' să dansezi alături de 
piietenl. Nu vă spun numele, dar 
să 'tiţi că nu o datâ am fugH de
acasă, noaptea, la discotecă, fără 
ce părinţii mei să 'tie. Jar aici e 
••• cool". 

s-a dovedit a fi cel mai ieftin mod de 
distracţie. ln această perioadă se 
împlinesc şapte a_ni de când s-a 
născut ideea acest8i discoteci. 
Tinerii sunt foarte mulţumi~ de felul 
in care sunt tratati la Club Alpin '92 
Socodor. Am Văzut tineri ce au 

venit chiar din Arad, pentru a se 
simţi bine alături de prieteni. Un 
exemplu ar fi Andrei Turcu, din 
Arad, care ne spunea: "Veneam la 
Club Alpin '92 Socodor de pe vre
mea celebrelor sbow·uri ale 
ziarului «Adevărul» cu discoteca. 

Din aceste motive, noi am cx:m
siderat să vă răspundem la intre
barea .Ce facem sâmbăta· astar. 
Până cănd vor mai fi reuşitele spec
tacole in aer liber, festivaluri in Arad, 
precum cele de pe ştrand (apropo, 
am auzit că se pregăteşte de sărbă
tori un mare spectacol la Arad) 
puieţi merge la Club Alpin '92 
Socodor, locul unde distractia n-are 
limite. La deschiderea oficială a 
sezonului de toamnă • iarnă, pfi. 
etenii no,trl, de la Club Alpin '92 
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Pre,edintele Frapţei • în 
favoarea diversităţii culturale 

Pre~edintele francez 
Jacques Chirac a afirmat că 
refuză ca produsele culturale să 
fie considerate ca o simplă marfă 
şi a pledat in favoarea diversită~i 
culturale in lume, transmite AFP. 

Preşedintele francez a susţi
nut un discurs in faţa Consiliului 
Internaţional al Muzeului 
Televiziunii şi Radioului din NeYi 
York (MTR), care îşi susţine la· 
Paris sesiunea din acest an. 
Jacques Chirac a depfins in par
ticular faptul că "postUrile franco
fone sunt practic exduse din pro
gramele reţelelor prin cabJu ameri-
cane·. 

"Credem că fiecare continent. 
fiecare na~une are propriul său 

geniu care se exprimă prin cre
atori, câ aceasta fortâ aeatoare 
fondează identitatea i>roPr;e şi că 
boQăVB şi evoluţia provin din corr 
truntarea <flferentelol", a continuat 
preşedintele traricez. "De aceea 
noi refuzăm să considerăm că 
produsul cultural, oricare ar fi el, 
este o simplă marfă supusă legilor 
pieţ.,•, a adăugat el. 

"Pentru mine este legitim ca 
In domeniul audiovizualului regte. 
mentările să favorizeze produCVile 
naţionale şi ca ajutoarele publice, 
atit pe plan naţional, cit şi euro
pean, să susţină programele ~i 
intrarea lor pe pietele străine", a 
Incheiat Chirac. ' 

Cea mai scumpă fotografie din lume 
O fotografie realizată de 

americanul Charles Sheeler ~i 
reprezentind uzinele Fard din 
Detroit, a fost vîndută, recent, la 
licitaţie, cu preţul record de 
607.500 de dolari, transmite AFP. 

Această fotografie a fost 
făcută in 1927. Pretul de 600.000 
de dolari este cel ffiai mare obti
nut vreodată pentru o imagin'e 
fato. Vinzarea a fost organizată 
de o galerie specializată din San 
Frandsco. 

Chiar inainte de licitarea 
acestei fotografii, fecordut existent 

fusese deja depăşit de către o 
imagine noctuma a NeW Yorkului, 
realizată de Alfred Stieglitz. 
Aceasta fusese cumpărată cu· 
420.500 de dolari. 

Recordul existent iusese sta
bilit in octombrie 1993, tot de 
către o fotografie a lui Alfred 
Stieglitz, reprezenfind miinile pio
toriţei americane Georgia 
O"Keefe. Această fotografie fu
sese vfndută cu 398.500 de dolari 
de către casa de licitatii Christie · s 
din New York. ' 

"Ucig~ de JnobUe" 
Un bărbat din Hong Kong, 

exasperat de sunetele tele
foanelor mobile, de care propri
etarii lor abuzează, a inventat u'n 
aparat care le poate face să tacă 
imediat, transm~e AFP. 

Anii Vara şi-a prezentat 
inventia in cadrul tirgului-expo
zitie Care s-a deschis recent la 
Hong Kong. El a explicat că 
aparatul Său este destinat celor · 
care, ca şi el, nu mai suportă. 
zgomotele produse de cei care 
folosesc in exces telefoanele 
mobile in lOcuri publice închise. 
"Ucigaşul de mob.ile", curri se 
numeşte aparatul, permite prop~ 
etarului său să facă să înceteze 

imediat toate convorbirile telefo
nice enervante, in cazul in care 
este indreptat in direcţia telefonu
lui. 

Este ca atunci cind schimbi 
frecventa radio, convorbirea lele
Ionică incefind imediat. a explicat 
inventatorul. După observaţiile 
sale, cei care folosesc telefoane 
mobile renuntă la convorbire in 
cazul apariţiei intreruperilor 
repetate. 

Telefoanele mobile, din ce in 
ce mai miniaturale, au un succes 
considerabil in Hong Kong, iar 
proprietarii lor nu le opresc nido
dată, nici măcar in restaurante, 
dnematografe sau teatre. 

Sect etele testamentului 
luiJ.F.K. 

Testamentul lui John F. 
Kennedy Jr. a scos la iveală 
citeva subiecte pentru presa 
din intreaga lume. J .F .K. avea 
doi fini "secreţi" - copiii unei 
femei pe care el o cunoştea din 
vremea adolescentei. 

Cea mai ma're parte a 
averii lui J.F.K. Jr., estimată la 
peste o sută de milioane de 
dolari, a revenit celor trei copii 

Socodor, oferii posibilitatea 
câ'tigăril, la dlscotec.ă, a unui 
premiu din cele trei puse la 
bătaie. Trebuie doar să comple. 
laţi talonul alăturat, să răspundeţi 
corect la intrebare '1 pute~ le'l 
că'tigătorl. Sâmbăta asta, Club 
Alpin '92 Socodor inaugurează 
staglunea de toamOă - lamă, cu 
muzică nouă ,1 o atmosferă de 

ai lui Caroline, sora lui John .. 
Publicatia Enquirer a intrat 

in posesia' unor documente 
legale care arată că sume 
importante au revenit doicii lui 
John, majordomului mamei 
sale, unor veri şi asocia~i cari
tabile şi lui Phines Howie 
(şapte ani) şi Oliviei (patru ani), 
ambii fiind finii lui John. 

adevărat chef. Premiile vor fi 
oferite de patronii dlsc:ote\:ii Club 
Alpin '92 Socodor, Marius Otavă 
'i Marcel Moise: Taloanele de 
participare - impreună cu ziarul 
de azi - le veţi primi chiar ,la 
intnuea in discotecă. 

SO~II'f GHILEfl 
Foto: VIOREL I'IUSQI 
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DISTRIBUI'I'OR UNIC~ 

AL PRDiliJSELOB ~ 
PENTRU ACO~ 

COVEIIDACB 
DESCRIERE: sistem pentru 

acoperifuri din tablă de oţel ahJZin
cată R 0,5 mm profilată fi modulată, 
cu strat periat sau granulat, din~ 
ardezie colorată. 
GARANŢIE: In condi11-· 30 do 
anL 
DURABILITATE: clrca 100 de ani. 
DIMENSIUNI: Element ALFA 1185 
mmX450mm 
Element DELTA 1200 mmX450mm 
Acoperi .. 2.26 elementa 1 mp 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.; 

cea. 6 kg /mp 
-. Calea A. Vlalcu ar. 
257 (lângă Paco Vlalcu) 
"'iiL/fax:. 11117/289740 

(66827 

intotdeauna mai 

IEFTIN decât 
cel mai IEFTIN 

Prezentare gratuită la 

comenzi. Comisioane. 

Toate -=estea la un 
tarif de 

2100 lei 1 km. 
TELEFOANE: 

284444 !ji 285555. 
(c.b 

Ci.l. MOTO 
Telefon 251417 

Vinde numai prin 
·~ 

,_.._ ........ ,.".,.,....... . .... 
CIMEN~ ALEŞD 
39.000 lei sacul. (are inclus TVA) 

-
cirne11t\ 
Alesd · 

~~lei 
.. ~t::. 

România 
Judeţul Arad 
Municipiul Arad 
Primar 

DISPOZITIA NR. 759 
din 1:5 obombrie 1999 

cu-privire la convocarea ~edinţei ordinare 
a Consiliului Local al Municipiului Arad, din data de 

19 octombrie 1999 
Primarul Municipiului Arad, 
In temeiul prevederilor art. 23 şi art. 48 (1) din Legea nr. 69/1991, republicată, privind admi

nistraţia publică locală 

DISPUNE 
Articol unic: Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 

marţi, 19 octombrie 1999, orele 14,00, şedinţă care va avea loc în sala nr. 70, Bd. Revoluţiei ~r. 
75, cu următoarea 

ORDINE DE ZI 
1. Proiect de hotărâre cu privire la. acordarea titlului de .Cetăţean de onoare al Municipiului 

Arad" domnului iosif Conta. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu in vederea construirii 

unui "Centru social de recuperare a copiilor cu handicap", strada Diogene nr. 12. 
3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu ,.Amenajare .20 de 

garaje- Arad, Bd. Decebal nr. 30" 
4. Proiect de hotărăre cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu .Biserica Română 

Unttă Greco-Catolică", str. Vincentiu Babes nr. 4 Arad 
5. Proiect de hotărăre cu privire la num'irea unui director interimar al Teatrului de Stat Arad 
6. Proiect de hotărâre cu privire la scuti rea de la plata majorărilor de întârziere pentru impozi

tul pe teren şi clădiri, neachitat în termen, pe anul 1999, pentru persoanele afectate de inundaţi
ile produse în perioada 8-14 iulie 1999 

7. Proiect de hotărâre cu privire la reducerea chiriilor pentru locuintele care apartin domeniu-
lui public sau privat al statului ' ' 

8. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat familiei 
Ciocârlău Francisc ' 

9. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinte din fondul locativ de statfamiliei 
Covaci Paulina _ ' ' 

1 O. Proiect de hotărâre cu privire ia repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat fami-
liei Tare Ghizela · ' 

11. Proiect de hotărâre cu privire ia repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat fami-
liei Cristea Antoniu ' ' 

12. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat fami
liei Sighete Teodor 

13. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat fami
liei Herman Ancuta 

14. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat fami
liei Bolos Severina 

15. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat fami-
liei Ghilea Sorin · 

16. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat 
Prefecturii Judetului Arad 

17. Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinte din fondul locativ de stat fami-
liei Serb Ociavian-Silviu ' 

i 8. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al Municipiului Arad pentru 1999 . 

19. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea procesului-verbal încheiat de Comisia de 
negociere pentru vânzarea unui spaţiu comercial conform Hotărârii Guvernului nr. 505/1998. 

20. Informare· privind cererea de ofertă si criteriile de selectie a administratorilor unor soci
etăţi comerciale de interes local, confoim OG 49/1999 şi HG 364i1999. 

21. Diverse 
Primar, 

VALENTIN PAUL NEAMŢ 
{9.74132) 

'fii 

DORITI O TAMPWII 
'fii' 

MODERNA PENTRU CASA DVS.1 
+ Preferaţi ea aeeastii tâmplărie PVC eu sti

elii tennopan sii fie de ealitate fi din import1 

III Casa dvs. poate avea de astăzi: 

O SI •. FERESTRE CO . ' 

STICLĂ TERMOPfirt! 

. :-!--. 

·- -1 __ J 
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en l<ae:>r r ta CLUBUL PRESEI 
FUJIFILM IMAGE CENTER 

INSEMNUL CALITĂŢII ÎN FOTOGRAFIE· 

Arad, Jl.dul Revoluţiei nr. SI 

Arad 
Arad 

B-dul Revoluţiei nr. 80 
Calea Aurel Vlaicu, bloc 1-3 

tel./fax: 057/251459 
tel: 057/272655 

ANUIVJ'Ăa 
DERATIZAREA PLAT· 

FORMELOR GOSPODĂREŞTJ 

Organizează intr-o ambianţă plăcută, intimă şi la preţuri 

deosebit de avantajoase nunţi, botezuri, banchete, mese fes

tive etc. De asemenea, organizează mese prilejuite de diverse 

ceremonit: parastasuri, comemorări etc. 

VĂ OFERĂ SERVICII CA: 
- developări si procesări filme amatori Tn 4 dimensiuni diferite 
(9/13, 10/15, 13/18, 15/21) pe hârtie FUJI sau KODAK Royal; 

In sălile de 15, 30 şi respectiv 70 de locuri pot fi organizate 

Tn condiţii optime Tntălniri de afaceri, simpozioane, conferinţe 

de presă. 
- reducere minim 50% din preţul de developare pentru toate 
filmele cumpărate Tn magazinele noastre; 
- pentru fiecare film FUJI sau AGFA (hdc) cumpărat la noi primiti 
pe loc un album 9/13 sau 10/15 GRATUIT!; ' 
-.fotografii tip paşaport, viză, buletin, diplomă, legitimaţie, livret, 
ecuson, abonament, carnet elev· ... set 4 buc. color, in 24 h sau la 
minut; 

Începând cu data de 16.10.1999 se repetă actiunea 

de deratizare a platformelor gospodăreştL (zona con-
tainere) din municipiul Arad. . 

Informaţii: zilnic, intre orele 
s-x•, la telefon 280989. 

-fotografii in studio climatizat (d!l la 9/13 la 30/40) si reportaje de 
o calitate deosebită, pe bază de programare; ' 

Perioada de desfăşurare: 15.10.1999- 31.10.1999. 

Zonele deratizate vor fi semnalate corespunzător prin 
afişe avertizoare. 

-toată gama de fotografii pentru absolvenţi (de liceu, gimnaziu ... ); 
- developări filme diapozitiv şi procesări alb/negru (după caz); 
-reproduceri tablouri sau diferite obiecte, fotografii de reclamă; 
-tablouri color (18/24, 24/30, 30/40) şi polifoto (2 buc. 6/9, 4 buc. 
de la 3/3 la 4/6,9_buc;,. 2/3) si de pe filmul cUentului; _ 

Avertizăm populaţia asupra pericolului de otrăvire 

peniru animale domestice (câini, pisici, păsări). 
S.C. Salubritate SA Arad Tşi declină orice responsabili

tate pentru eventualele accidente. 

Vă mulţumim pentru iuţelegere. 
(974134) 

in data d" 30.10.1999, orele 13,00, se va organiza la 

sediul Primăriei Bllrzava, licitaţie pentru adjudecarea con

struirii blocului cu 6 apartamente. 
TOTODATA VA OF~RIM SPRE VANZARE O GAMA 

DIVERSIFICATA DE PRODUSE DE PROFIL; 
Filme, aparate fato, baterii, rame, albume, huse, casete audio-video, CO-. 
rom, MD, produse tip Polaroid, filme si rame diapozitiv, dischete, căsti, 

lanterne, ochelari soare şi multe altele'la comandă. Pachete ALO şi ALO 

JUDEtĂTORIA ARAD 

Informaţii la telefon 5574•0 
sau prin centrală la I08. 

· ~Day şi cartele de reîncărcare (30, 60, 120 + 10). 
ORAR: zilnic 8-20 sâmbătă 9-17 

ga 
stare excepţională, ocupl!bllla 
imediat, Micălaca, str. d, 
bloc 236, ap. 8. Telefon 263953. 
(32112) 

Vând apartament una camerti, 
Micălaca, zona Orizont, et. III, 
preţ 9.950 OM. Telefon 094 926 
209, 094 555 584. (32144) 

Vând garsoniere}, cf. 1, str. 
Poetului bf. P3, et. III, ap. 59. 
Telefon 245947. (32249) 

Vând urgent garsoniera, 
Grădiste. et. III, corlfortabilă. 
Telefon 237065, seara. (31952) 

Vând garsonieră, central, con· 
fort 11, 9.500 OM. Telefon 
230856, după ora 16. (32068) 

Vând apartament 2 camere, 
contorizat, dependinţe, garaj, 
Romanilor. Telefon 211808. 
(31782) 

Vând apartament 2 camere, bl. 
12, se. A, ap. 16, preţ 10.000 
OM. Telefon 092 295 340. 
(31920) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, et. 11, zona Mioriţa; 
Telefon 234407. (31956) 

Vând apartament 2 camere, 
semidecomandate, confort Il, 
Fortuna, et. III, imbunatătlrl, 
12.500 OM, negociabil. Telefon 
272657, 252302. (31905) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandate, cf. 1 + garaj auto
riza!, zona 300. Telefon 266975. 
(31909) 

Vând apartament 2 camere, 
Piaţa Spitalului, 25.500 OM.' 
negociabil. Telefon 256547 sau 
092 536 600. (32252) 

Vând apartament 2 camere, 
Micalaca, bl. 512, ap. 19. Telefon 
279634. (32313), 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, zona 300 Micălaca. 
Telefon 094.568.805. (31907) 

Vând apartament 2 camere, 
300 (ne)mobllat, toate imbunâ· 
lllţlrile. Telefon 253326. (31789) . 

Vând apartament 2 camere, 
Mioriţa; 14.000 OM negociabil, 
Telefon 270872. (31789) 

Dosar execuţional nr. 3856/1999 vand casă str. Brfncuşi nr. 56. 
~~~~~)aţi! telefon 222304. 

In data de 29.10.1999, ora 12,00, la sediul JudeCătoriei 
Arad, camera 41, str. Gen. V. Milea nr. 2, se vinde la licitatie 
publica imobilulinscris in C.F. nr. 1878 Horia, compus din ara
tor cu 10 grajduri, 9 copertine, 12 ţarcuri, 2 matemităţi, 3 
bazine, 4 jgheaburi furaje, 2 mori, 3 puţuri, 2 tocătoare, clădire 
administrativă, cameră de comandă, grup sanitar, abator, 
magazie de cereale, casa vane, casa pompe, depozit celular 
şi generator, având preţul de strigare de 2.418.075.000 lei. 

VAnd In Mocrea, casa locuibi!A 
imediat, anexe cu grădină 
tntreagă cu pomi fructifer!. 
Telefon 511343. (2055804) 

Vând casă 4 camere, incAlzire 
proprie gaz, canalizar~. zona 
Grădişte, 37.000 OM, negociabil. 
Telefon 238613. (30093) 

Informatii se pot obtine la Judecătoria Arad, camera 41, 
miercurea Şi vinerea, Şi la Banca Agricolă SA - Sprviciul 

Vând avantajos casă cu grl:l· 
dln·a mare, zonă centrala, acces 
auto, posibilitate telefon, gaz, 
localitatea.. Vlng'a. Relaţii telefon -~ . " -52244761 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, fmbunătătit, str. Banu 
Măracine, bl. 2. Telefon 235017, · 
dupa ora 13. (31936) 

Vând apartament 2 camer•, 
mobilat, amenajat stil occlden .. 
tai, str. Miron Costin, bloc 1, 
etaj 3, preţ 43.000 OM negocia
bil. Telefon 094.122.434; 
223729. (28965) 

VAnd urgent apartament 3 
camere, decomandate, et. 
wnv, suprafaţă 118 mp, zona 
Pollvalentă. Telefon 256329, 
preţ 28.500 OM, negociabil. 
32327 

Vând apartament 3 camere, 
decomandate, Micălaca 506, 
16.000 OM. Telefon 057· 
210066; 092.706.028. (32304) 

Vând. (schimb) apartament 3 
camere cu apartament 2 

camere. Telefon 265008. (32351) 
Vand apartament 3 camere, 

Viaicu, bl. 2A, se. C, ap. 37, et. 
VI, preţ negociabil. Telefon 
272232, orele 8-18. (32194) 

Vând apartament bloc 3 
camere, zona III, Micălaca, malul 
Mureşului. Informaţii telefon 
261631. (32371) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, ideiij privatizare, Pod- VAnd partament 3 camere, 
goria. Telefon 212204. (31920) decomandate, et. IV, acoperiş 

Vând apartament 2 camere, nou, 1zolat, M1călaca, str. Nucet, 
parter, Podgoria, imbunătăţit, 12.800 OM. Telefon 092.344.705. 

preţ 22.000 OM. negociabil. ~(.32~3~8~8·) iiijiijijiijijijiji~ipiiili;i 
Telefon 220400. (32407) ··NhliiJJI t/J. !j .IJ 

1 lnţlnjţ;\~ .rmaw@J:!JJJ~ 
Vând apartament 4 camere, 

~
OţAZta .(ÎNICĂ!.,Vâii~· zona 300, toate imbunătătirile, 

ntrală, 3 camere, tn 'caSă'" (31785) 
. . 

g····ent aparta. men(lPo: ~on~.: garaj autorizat. Telefon 259891. 

încălzire pe .gaz, garaj, stt- Vând apartament 4 camere, 
li'i.. Bariţiu, nr. 15, etaj!, ti· Fortuna, etaj fii, 87 mp, 14.900 
~:ooo OM. Telefo!) 2·····8·7·· 71 OM negociabil. Telefon 256913; 
~,,., 249221- seara. (32086) 

Vând apartament stil Italian, 4 
camere, bucătărie, 2 băi, garaj, 
M!caiaca. Telefon 092 470 607. 
(32189) 

Vând urgent apartament 3 
camere, zona V, Mlcălaca, cu 
garaj. Telefon 279312, 094 616 
315. (32203) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandate, 15.000 OM, Alfa, 
bl. 8, se. A, et. 11, ap. 6. Telefon 
094.141.911. (31952) 

OCAZIE UNICĂ! DeosebH da 
avantajos, vând 2 apartamente 
3 camere sau 1 apartament 6 
camere; mobilat sau nemobi· 
lat. ,Talef~n 258920, dupi ora 
17. \319141 

vana, m Llpova, apanament ;: 
camere, cu garaj. Telefon 
279231, dupa ora 17. (32100) 

Vând urgent apartament 4 
camere sau schimb cu 2 sau 3 
camere, Mlcălaca. Telefon 

·2&1,393. . 
Vând apartament 4 camere,. 

Alfa, lmbunălllţit, bloc contorlzat. 
Telefon 258857. (32323) 

Vând apartament 4 camere, 2 
bii, confort occidental, garaj 
autorlzat. Telefon 271200; 
27931.4. (32016) 

1 

Vând, urgent, rate, apartament casă cu mp, 
3 camere, ultracentral, et 11, bal- mobilier. Telefon 092.599.416." 
con, 26.000 OM. Telefon 262462, (32425) 
092 990 164. (31998) vand casa, localitatea Şiclau 

nr. 175, cabană la Baratca. 
Vand (schimb cu casa) aparta- Telefon 092.457.376; 259776, 

ment 3 camere, dec.~man.~ate, orele 8·10. (32401) 
et. 1. Telefon 240753. <32239< Vând ieftin casa 1n Slnmartln. 

VInd apartament 3 camere,. Telefon 243167. (32347) 
decomandat, zona 300, Vând casă, comuna Misca Şl4 
Micălaca. Telefon 259188; ha pământ. Telefon 2S2517. 
094,921.369. (32454) (32081) 

Vând apartament 3 camere, et. Vând casa 6 camere (2 spaţii 
IV/IV, 67 mp, 16.500 OM, comerciale), toate utilita~le, 1.000 

. RomanilOr. Telefon 233025. ~.. mp; Piaţa Soarelui. Telefon 092 . 
(32235) 292 559,092 621 611. (30016) 

210413. (32368) ~ 
VAnd casA carAmida, 3 vand casă in Mindrutoc pentru 

camere, gaz, canalizare, grădină, demolare nr. 272, 1200 mp. 
posibilltaţl construcţie, Grădişte, Informaţii telefon 561702, 
str. Porumbului nr. 15, 38.000 562132. (4113062) 
OM. Telefon 255976. (31942) . vand casă spaţioasa, Aradul 

Vând casă (Micălaca), foarte Nou, stradă asfaltată. Telefon 
mare, stil conac, toate utllitătile, 092.226.357. (32387) 
nouă, la cheie, construită 19'971 Vând vilă lux deosebit, nouă, 
1998. Telefon 092 292 559, 092 etaj, cartierul Calea RomanH.,r, 
621611. (30016) - str. Trimfului nr. 6. Telefon 

092.344.705. (32389) 
OCAZIE! VÂND CASĂ, toata 

utllităţlle, suprafaţa 900 mp. l'l;liţ-1jl:l tjî) 1 ~~~~ 
Telefon 092.239.471; 256543- • .,., .. ,. ••••111 • • 
loână la ora 16.l31726 31955\ Vând firmă mixtă paste tăi-

Vând urgent casă, toate noase şi alte indeletniciri, cu 
condiţiile, 8anicolaul Mic. Telefi?n casă proprietate, 3 camere + 
288772. (30211) dependinţe + hali! de 60 mp, 1 

Vând casă central (parter: malaxor, 2 maşini de ~iţei, site şi 
restaurant, alimentară; etaj: 3 rafturi pentru usqat, gaz, curent 
camere, dependinţe). Telefon bifazic, microbus. lnfOrmaţ~i_ tele~ 
234862. (31792) ton 286333. (32031)' 

Vând urgent casă 3 camere, Vând Motel compus din Bar 
curte + grădină mică. Telefon ABC, funcţionabil şi restaurant şi 
270854. (31802) 7 camere in curs de finalizare şi 

Vând urgent casă 3 camere, casă 5 camere, 2 băi, Bodrogul 
bucătărie+ anexe, grădină cu Nou nr. 75. Telefon 270312. 
pomi şi sistem irigare, preţ (31936) 
17.000 OM. Telefon 278236 ' IPI"~~~~ .. '!I!IIII~'!'""r::::=:::, 
(zona gării Aradul Nou). (31938) lllJI

1
11•J' ;j fi'! :11~~ 

Vând casă de odihnă, mare, • 1 1 1 1 • 1 1 •11 1 •• • 
Insula Mureş, compusă din Vând intravilan pe_ntru con-
parter: sufragerie, bucătărie şi strucţie, str. C. ~avelescu nr. 1, 
baie; et. 1: trei camere, hol şi colţ cu malul Mureşului şi str. O. 
baie; mansardă cu -două camere core si nr. 2, colţ cu malul 
şi balcon, preţ 22.000 DM, nega- Mureşului, posibil apă, gaz. 
ciabil. Telefon 250271 sau Informaţii telefon 286333. 
092.295.320. (31903) (32030) ' 

.. Vând casă in Ptrneava, gri· Vând teren intravilan 600 mp 
dlnă şi gaz. Telefon 211792, front ·15 m. Telefon 262619. 
(3196,1) (32090) 

Vând casă mare cu loc de Vând douA terenuri 1,2 ha şi 
casă, mare, PTrneava. Telefon 1,8 ha dea lungul centurii in 
210373. (32011) spatele Serelor contact. Telefon 

Vând casă in Cuvin nr. 386 cu. 231151, după ora 18. (32316) 
grAdini! şi pomi fruct~eri. Ocazie Vând 2 ha pAmănt arabil 
unica, plec din ţară! (32096) comuna Graniceri, asociaţie. 

Vând casă cu gradina mare, Telefon 210306. (32063) 
localitatea Zimand Cuz nr. 114. Vând gradini! (teren con-
(32210) . 

Vând casA mare, 4 camere, strucţli) zona agrement 1924 mp, 
bucablne, bale, curte şi gradinA parcelabil, Mlnlş. Telefon 
mare, incalzire gaz, 35.000 OM, 562258. (4223063) 
negociabil. Telefon 283278. Vand 1 '73 ha pământ, la 
(32241) Agroindustrlala Curtlci. Telefon 

vand casa 4 camere, cu ABC 465363. (3039736) 

~~~:~2~~~~~3~~s1?radişte. IIJ:j i fN j j 1}1;;, j ~~ 
Vând urgent casă Zimandul 

Nou nr. 81. Telefon 224322 . Vând Dacia 1300, din 1975, 
· (32251) stare funcţionare, necesita 

Vând convenabil casă cu 3 tinichigerie, CIV, VT 2001, preţ 
camere, lratoş nr. 370. Telefon 950 OM. Telefon 253744, 094 
249506. (32214) 253 788. (31971) 

vand casă 4 camere, incalzire vand Mercedes 250 Diesel, an 
centrală gaz, grădină, garaj, str. .fabrica~e septembrie 1992, inma-
Arhltect M. Tabacovicl nr. 35, triculat persoană fizică, stare 
Arad. Telefon 092.640.821; Impecabilă. Telefon 094 616 315.· 
473012. (32312) (32203) 

Vând casa, Vladimlrescu. Vand Jeep Toyota RAV 4. 
Telefon 514246; 094.602.036. Ta(efon 092 239198. (32222) 
(32352) •' 

Vând casa in NAdlac, lângă 
primărie. str. Eminescu nr. 92 . 
Telefon 056/165853. (32139) 

VAnd convenabil Dacia O km, 
. orice model, livrare imediati. 
Telefon 094.391.896. (30897) 

(974139) 

vand avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARD, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15, 16, 17 ţol!. 
Telefon 259339, 563027. 
(3040386) 
Vănd Savlem lzoterma 5,5 

tone, preţ avantajos; negociabil. 
Telefon 094.517.763. (30964) 

Vand Dacia 1310, 1999, stare 
bună, preţ avantajos. Telefon 094 
908 548. (31895) 

Vând BMW 5181, albastru 
Inchis, an fabricaţie 1992, 113 
PS, pe benzină, .:Euro 2, arată 
foarte bine şi are multe 
imbunătăţirl, 136.000 km par
curşl. Informaţii telefon 536808, 
Tntre orele 9-18 sau localitatea 
sanmartin nr. 336. (31804) 
, Vând Lada 1500, 1979, stare 
buna, 2300 OM, negociabil. 
Telefon 094.392,557. (31902) 

Vând Dacia zero km (schimb 
orice tip Dacie, nouă cu una 
veche plus diferenţă); Opel 
Vectra, 1994, Turbo Diesel, inter
cool, toate extrasele (eventual 
schimb). Telefon 056/219869: 
094.291.600. (31931) 

Vând urgent Dacia 1300, per
fectă stare de funcţionare, preţ 
900 OM. Telefon 278236. 
(31938) 

Vând camion Scania cu remor
că (10 + 19 tone). Telefon 
273492. 31952 

Vând Mitsubishi Pajero (Jeep), 
60.000.000 lei sau schimb + 
diferenţă. Telefon 277181. 
(31887) 

Vând Ford Escort 1,8 Diesel, 
an 1992, Euro 2, 7.600 OM -
neinmatriculat, 10.200 OM -
Tnmatriculat. Telefon 094 592 
275,270688.(32173) 

Vând tocătoare de tulei, pe 2 
rănduri. Telefon 286180. (31952) 
Vănd Opel Vectra, 1991; 1,8 

Euro 2, stare excepţională . 
Telefon 262192, seara. (31999) 

Vând VW Passat 1,8 i, an fa
bricaţie 90, inchidere centrală, 
trapă, inscris normal, preţ 9.500 
OM, negociabil. Telefon 094 784 
406,057-241963. (32070) 

. Vând semănătoare păioase, 
caapa, fasole, etc. Informa~! tele
fon 094 507 990. (32141) 

Vând Dacia Combl 1310, an 
fabrica~e 1986. Informaţii telefon 
272905. (32162) 

vand Dacia 1310, stare buna, 
an f'bricaţle 1985. Telefon 094 
623 420. (32220) 

Vând Aud! 5000, model ameri
can cu motor 2,5 TOi Diesel, fa. 
bdcaţie motor 1994, caroserie 
1987, preţ 9.000 OM, negociabil. 
Telefon 092 284 423. (32231) 

VAnd Renautt 20 Diesel, an 80, 
stare perfectă, persoană fizică, 
preţ 3.800 OM, negociabil. 
Telefon 223859. (32271) 

Vând autoturism Moskvlci 
1500, rn stare de funcţloanare. 
informaţii telefon 22.1829, dupA 
ora 16: (32278) 

Vând ARD cu remorcă. 
Telefon 287233. (32276) 

Vând Dacia 1300, 1000 OM şi 
Ottcit, an 1991, 1500 OM, nego
ciabil, perfecti stare-. Telefon 
265545. (32206) 

Vând Dacia break, 27Jl00 km, 
la bord. Telefon 210727, după 
ora 19. (32295) 

(ConlitJUMe lit Plllllna 14) , 
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Ocazie! Vând Saviem 7,5 tone, 
numere noi, preţ,4500 OM, nego
·ciabil. Telefon 237412, rnobil 
092.925.770. (32299) 

Vând VW Transporter mixt, 
Diesel Turbo, fabricatie 1996, 
39.000 km, neinmatricUrat, Euro 
11, preţ_13.500 OM. Telefon 
271120; 092.344.817. (32340) 

foarte bună functionare. 
057/274095. (323.18) 

Vând Dpel Omega 2,0i, albas
tru inchis, 1988, stare excepţio
nală, 8.500 OM, negociabil. 
Telefon 253125. (32183) ' 

Vând urgent Oltcit Club 11R, 
1989, stare foarte bună, 56.000 
km, preţ avantajos. Telefon 
094.243.474. (31946) 

Vând autoizotermă TV 41 F 
1,5 tone, motor Brasov, stare 
perfectă. Telefon '27120.0. 
(32016) 

Vând microbuz transport marfă 
Peugeot Boxer, an fabricatie 
1996, 2.500 cmc Diesel. TelefOn 
092.344.798. (31877) 

Vând VW Transporter 1,6 O, 
an -1986, neinmatrlculat, 4.000 
OM negociabil. Telefon 262515. 
(31885) 

Vând autoturism Mercedes 
230 E, tip 124, climă, alarmă, 
ABS. Telefon 271200; 279314. 

(3~â1n6J Renault 19 Turbo Diesel, 
fabricaţie 1994, 117.000 km, 
inmatriculat. Telefon 259520, 
după ora 12. (32373) 

Vând 2 tractoare U-650, per
fectă stare. Telefon 094.522.567, 
localitatea Răpsig nr. 237. 
(2055806) . 

Vând Volkswagen Golf 1, inma
triculat. Telefon 175, Mocrea sau 
092.84.85.01. (2055808) 

Vând Fard Sierra, 1987, înma
tricula!, 2500 OM. Telefon 
214010. (32383) 

Vând COMBI . i ~i 
CONGELATOR; vitrină frigorr
fică, un an garanţie. Telefon 
274118. (32305) 

Vând mafini automată 
spălat, 80 OM, un an garanţie. 
Telefon 274118. (32305) 

Vând TV color-80 OM, 'ase 
luni garanţie. Telefon 274118. 
(32305) 

Vindem o gamă mare de 
TELEVIZOARE COLOR stereo 
(100 modele), preţuri conve
nabile. Informaţii telefon 
280280, 211213, orele 10-20. 
(31022) 

Vând M_AŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATA, 880.000 lei; TV 
COLOR 700.000 lei; LADĂ 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, 
ofer garanţie. Telefon 259339, 
583027. (3040385) 

Vând·TV color, pret 1,5-2,5' 
milioane lei. Telefon '211028. 
(32001) 

Vând videorecorder Telefun
ken cu telecomandă, 1.200.000 
lei, negociabil. Telefon 267410, 
orele 16-20. (32355) 

Vând, cu garanţie, televizoare 
color, pret convenabil. Telefon 
277260. (3l083) 

Vând CÂNTARE 
NICE ~1 CASE MA 
CALE pentru comerţ, so1rvlc:ii.l 
restau,iarlt, benzinărie. Telefon! 

casa de marcat fiscală, 
marca Textar. Telefon 092 344 
798. (31877) 

Vând videorecorder color 
2000, stare foarte bună, negocia
bil. Telefon 512465, seşra, după 
ora 22. (2055805) 

OCAZIEI Vând urgent 
STAŢIE PROFIMATRIX 80 Watt, 
utilizabilă fi pentru formaţie fi 
boxe (2) a 80 watt bucata, preţ 
600 DM, negociabil. Telefon 
094.847.712. (32082) 

IANZĂIIIIIIIEB8S 

Vând FIER BETON 5.900 
lei/kg; B.C.A. 605.000 lel/mc; 
str. Ind nr. 7, 
BUJAC. 73785; 

1 
Tncălzire centrală, 144 mp. 
Telefon 462611. (31742) 

Vind PARCHET fag aburii; 
uscat; PERVAZURI. Telefon 
235271; 094.555.338. 31962 

Vând pompe recirculare pentru 
Tncaliiri centrale. Informatii tele-
fon 224159. (31760) ' 

Vând seturi echipamente spor
tive, toate culorile; crampoane şi 
alte accesorii. Telefon 094 883 
006. (31781) 

vana oua prepeuţa (memca
ment, incubaţie), cu instrucţiuni. 
Telefon 289966, 248084. (31902) 

Vând plăci rigips armate cu 
fibră de sticlă. Telefon 273492. 

1131952) 
Vând Dacia 1100 şi p1ese de 

rezervă, paviljon apical, 36 familii 
populat. Informaţii telefon 
094.917.920 sau 257667. 
(32060) 

Vând miniterm 25 pe gaz, 
import. Informatii telefon 287744. 
(32130) ' 

Vând tub oxigen, reductor de 
forţa mare. Telefon 275473, după 
ora 15. (32124) 

Vând termoteka Ocean, 
Bereta, Ariston, 24 KW, sigilat, 
1.150 OM şi toate tipurile de conM
vertoare. Telefon 259854. 
(32187) 

Vând aspirator Moqlinex, 
masini scris, usi de lenin, masa 
birou. Telefon 2l6898. (32268) 

vand grau bun, 10 tone, 
porumb 2 tone. Telefon 
057/281994. (32253) 

Vând motor pentru tăiat lemne 
TN Diesel 6M8 C:P: Relatii telefon 

· 522001, după ora 20. (3041385) 
Vând sau schimb 2 locuri de 

veCi din Cimitirul Pomenirea cu 
bordură şi capace cu două locuri 
(un loc) similar la Eternitatea sau 
alte variante. Telefon 238007, 
după ora 17. (32297) . 

Vând bibliotecă pe colţ, foarte 
convenabil. Telefon 270742, 
094.244.691. (32342) 

Vând combUstibil calorifer 
2000 litri şi 2 ficuşi 1 ,5 m. Telefon 
276123. (32337) 

Vând porumb boabe, recolata 
1999. Informaţii telefon· 
092.774.219 sau Socodor 190A. 
(32321) 

. Vând ROCHIE MIREASĂ, 
pantofi '1 voal, MODELE 
DEOSEBITE, din America. 
Telefon 284398. (32315) 

Vând colţar albastru, preţ 
avantajos. Telefon 251412. 
(32312) 

Vând aragaz cu 3 şi 4 ochiuri, 
250 DM-200 OM; instant gaz baie 
şi bucătărie Junkers, 250 DM; 
cărucior handicapaţi, 250 OM, 
video 80 OM, fax 60 OM, 
autotelefon Bosch 150 DM, car
casă pentru telefon Erikson 15 
OM. Telefon 248533. (32072) 

Vând ieftin 16 baterii pirami-
dale pentru găini ouătoare. 
Telefon 520917. (3041386) 

Vând dormitor complet, in 
stare bună. Telefon 289966, 
2480~. (31902) 

Vind LEMNE FOC tăiate, 
oson!ă tare. Telefon 277027. 
2953'Tl 

Vând PORUMB BOABE, 
localitatea Vărşand nr. 262. 
Telefon 530192. (32008) 

Vând haine şi pantofi, cantităţi 
mari, str. Feieacului n!; 1. Telefon 
270127 sau 273944. \32020) 

Vând bunda femei, costume 
bărbaţi şi pantaloni, TV alb negru 
Grundig, masă, scaune, sobă 
Vesta, mobilă hol vopsit, 2 fotolii, 
colecţie timbre, masă rotundă, 
geam cu 2 canate. Telefon 
248535. (31928) 

Vând mobilier birou, model 
nou. Telefon 092 344 798. 
(31877) 

Vând convenabil calorifere 
fontă, mobilă masivă 3 corpuri. 
Telefon 262515. (31885) 

Vând abricht cu masa culisan
tă, circular şi freză. Pecica, bloc 
G4, ap. 2. (3042155) 

Vind CASE BANI dimensiuni 
40, 85, 105 cm. Telefon 
092.443.416. (31727) 

Vând 2 buc. cărucioare pentru 
copii (import) stare foarte bună. 
Telefon 254796, preţuri conve
nabile. (32360) 

Vând plapuma puf, stare 
excepţională. Relaţii telefon 
210413. (32368) 

Vând seminţe floarea soarelui, 
cantitate mare in localitatea lneu .. 
Telefon 512437. (2055807) 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
160.000 loUmc. Telefon 214010. 
(32383) 

Vând lablă culată pentru garaj, 
2m/65. Telefon 281994. (32399) 

PUBUCITATE 
Vând compresor. Telefon 

220400. (32407) 
Vând maşină tricotat cu cartelă 

Brother cu 2 paturi-1.000 DM, 
melană şi mahair Alpin, expresso 
cafea cu 3 braţe (Cugir), aparat 
cafea {Fontaine), joc cu fişe 100 
lei (Puscher)-300 OM. Telefon 
248533. (32071) 

Vind BCA 610.000 leilmc; 
VAR-23.000 Ieri/sac; CIMENT. 
Telefon 094.524.456; 054-
211807. (f.) 

Cumpăr urgent apartament 2M3 
camere, ofer 15.000 DM. Telefon 
253326. (31789) 

le·I 1 1J~i:ii ilj"j,J~I 
Cumpăr microbus Fiat 238, 

stare funcţionare, acte în regulă. 
Telefon 256829. (31947) 
Cumpăr pompă de injecţie 

de motor Perkins, in patru. 
Telefon 535058. (31955) 

CUMPĂIIĂRI DIVERSE 
Cumpărăm: ORZ, GRÂU 

FURAJER, ORZDAICĂ, PO
RUMB, recolta 1999, plata la 
ridicare. Telefon 065-163885, 
094 789 036; 094 789 037. 
(0974068) 
Cumpăr aur, plata pe loc, 14 K, 

80.000 leilg,: 18 K-100.000 lei/g.; 
24 K-125.000 lei/g. Telefort 
094.287.166. (32393) 

CERERIŞIOFER'I'E 
_ DESERVICU 

Societatea "EXIMPAR" anga
jează VÂNZĂTDARE pentru al~ 
mentara. Condiţii: ficeul 
absolvit, vârsta 30 ani. Telefon 
094.577.976. (32156) 

SC .,CDRLEDNE" angajează 
ZIDARI ~i LĂCĂTUŞ!. Telefon 
281074. (31933) 

SC .,BELSIRIM" SRL anga
jează ŞEF AUTDBAZĂ; con
diţii: vechime minimă 10 ani in 
domeniul transporturi auto, . 
studii superioare cu specific 
auto. Telefon 284125; 275576. 
(32043) 

Brutăria "MAMA ALIA" anga
jează PATISER! CALIFICAŢI. 
Telefon 253829. (32186) 

MAGAZIN ALIMENTAR anga
jează VÂNZĂTDARE CALIFI
<;ATE intre 25-4Q ani, cu domJ.. 
clliul in Arad. Telefon 280876. 
(32242) 

FIRMA PARTICULARA anga· 
joază MUNCITORI CONSTRUC
TOR!. Execută orice fel lucrări 

_ construcţii. Telefon 222886; 
094.862.1_12; 219140. (32257) 

Angajăm ASISTENT(A) sto
matologie, radiologie dentară. 
Telefon 092.267.614. (32224) 

Caut ŞOFER posesor do 
pa,aport. Telefon 233172, orele 
19-22. (32246) 

SALON COAFU angajează 
MANICHIURISTĂ-PEDICHIU
RISTĂ. Telefon 094.209.537. 
(32185) 

Angajăm urgent FIERARI 
BETONIŞTI, DULGHERI, ZI
DARI, pentru GERMANIA. Te
lefon 057/270884; 094.398.189. 
(31990) 

SC "IRDM SERVICE IMPEX" 
SRL angajează FETE TINERE 
pentru lucru manual. Informaţii 
in incinla EDIL CONSTRUCŢII, 
str. liviu Rebreanu· nr. 98, luni 
'1 marţi, orele 9-10. (32362) 

ATENŢIE ABSOLVENŢI DE 
LICEU sub 25 anii Disponibi
lităţi limitate pentru posturi cu 
salarizare super·avantajoasă. 
Programul? Flexibil! Dom&· 
niul: RELAŢII CU PUBLICUL. 
Ţinuta obligatorie. Sunaţi acum 
la 094.512.856. (32391) 

Angajez ABSOLYENŢI do 
LICEU-INFORMATICA. Telefon 
057-254.823; 094.287.166. 

PRESTĂRI SERIICU 

REPARĂM MAŞINI SPĂLAT 
AUTOMATE, domiciliu; robo
binăm motoarele. Telefon 
259146, 094 241 398. (31800) 

'·DIVERSE 

Dau CASĂ po~tru INTREŢI
NERE pe VIAŢA, Folnac nr. 
682. (32258) 

Facilităm vize SCHENGEN 'i 
SUA. Informaţii telefon 064-
321383; 064-314302. (32339) 

SC .,MARMI GRANITI" SRL 
cu sediul in Arad, Calea 
Tlmi,orii nr. 187/A, dore,te 
acord de mediu pentru con
strucţie hală depozitare mar· 
moră in Arad, Calea Timi,or_ii 
nr. 187/A. Eventualele contes
taţii se pot depune la Agenţia 
de Protecţia Mediului, B-dul 
Dragalina nr. 16. Arad. (32179) 

Carmangeria ,.NELCOM" 
achlziţionează animale: porci 
~i vite; VINDE CARNE 'i 
PREPARATE din carne. 
Telefon 271200. (32017) 

Pierdut CARTE MUNCA, 
numele CIOBDTARIU DUMITRI
NA. Recompensă substanţială. 
Telefon 254372, 244166. 
·(32370) 

Societatea Agricolă ,.TIM· 
PURI NOI" Pecica, scoate la 
licitaţie mijloace fixe 'i utilaje._ 
Licitaţia va avea loc, la sediu, 
vineri 22 octombrie 1999, ora 
10, şi se va repeta săptămânal, 
in aceea'i zi '1 oră. (3042156) 

Efectuează rilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS· 
lRJA ,1 FRANŢA, la preţuri ac:ce
alblle cu autocar& moderne. 

NOUIII ITALIA cu tranzit AUS. 
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO.. 
NIA ti UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin .,ATLAM 
SSIB" puteţi cilătorl in toatii 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, NORM 
VEGIA, ANGLIA, SPANIA, PORM 
TUGAUA. 

Pentru grupuri organizate, 
inchiriem autocare fi mlcrobuze 
modome. 

.,ATLASSIB" efectuează aer
vicii de mesagerie, asigurări me
dicale fi că'l' veni. 

Agenţiile din centru: telefon 
251871 'i 252727 fi AUTOGARĂ, 
telefon 270562. · 
VĂ AŞTEPTĂM, zilnic. (c. 17) 

. SCHIMBURI 

Schimb apartament 3 camere, 
Bucureşti, similar Arad. Telefon 
01/3344573, după ora 17. 
(32272) 

Schimb (vand) casa Tn locali
tatea Şeitin (aproape şosea şi 
tren) cu apartament in oraş. 
Telefon 092.823.786. (32325) 

.,. INCHIRIERI- -~ 

Primesc 2 studente in gazdă. 
Telefon 261076. (31728) 

Închiriez spaţii comerciale pe 
Calea Lipovei nr. 113, vizavi 
Restaurant Flora. Telefon 
270053, după ora 16. (31775) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere •. nemobilat. 
Telefon 280772. (31922) 

lnchiriez spaţiu ultracentral, 40 
mp. Telefon 211792. (31961) 

lnchiriem hală produc.ţie 5.500 
mp + birouri P+2 700 mp în Arad. 
Informaţii telefon 057-464429, 
inlre orele 8-15. (30901) 

Ofer spre inchiriere hala pro
ducţie 280 mp, Aradul Nou, cu 
toate dotările necesare. Telefon 
287744, seara. (32130) 

Dau in chirie (vând) spaţiu 
ultracentral (in curte. Telefon 
276898. (32268) 

Sâmbătă, 16 octombrie 1999 

Primesc băieţi in gazdă, 

~~d(i~~~~~loc, Calea Lipovei nr. 

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

Doresc să închiriez garsonieră 
sau apartament nemobilat in bloc 
contorizat, prefer Micălaqa. 
Telefon 267381. (32341) 

Ofer spre închiriere aparta· 
ment 2 camere, pe termen lung, 
semimobilat, cu telefon. Informaţii 
telefon 222745. (32324) 

Primesc băieţi in gazda, 
aproape de Facultatea Vasilse 
Goldiş. Telefon 223451. (32179) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat. bl. 366, 
Micălaca. Telefon 094.568.805. 
(31907) 

Ofer in chirie apartament cenM 
trai, mobilat, 2 camere + depen~ 
dinţe, satelit, telefon, pe termen 
lung. Telefon 289966; 248064. 
(31902) 

Primesc Tn gazdă elevă sau 
studentă, anul 1, central. Telefon 
235588. (32079) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere. zona Spitalului 
Judetean. Informatii telefon 
222784. (32359) ' 

Dau in chirie apartament două 
camere, mobilat, în Vlaicu, 150 
D.M, pe lună, fară cheltuieli. 
Telefon 265750. (32375) 

Tnchiriez pivniţă~ str. Miron 
Costin, suprafaţă 13 mp. Telefon 
230208. (32400) 

·•·PIERDERf., 
Pierdut carnet student pe 

numele Manoliu Ştefan eliberat 
de Faculatatea de Medicină a 
Universitătii de Vest "Vasile 
Goldis~ Ar'ad. li declar nul. 
(32291.) 

Pierdut carnet de sanătate 
eliberat de Circa nr, 13, pe 
numele Enghelman Emeric. 11 
declar nul. (32290) 

Pierdut carnet de şomaj nr. 
·1980, eliberat de DMPS Arad, 
Filiala lneu pe numele Brădean 
Elena. li declar nul. (205581 O) 

Pierdut carnet de şomaj nr. 
46618 pe numele Secosan 
Vasile, eliberat de DMPS Arad. 11 
declar nul. (32334) 

Pierdut certificat inmatricu· 
Iare nr. J.02/177/1992, eliebart 
de O.R.C. Arad pentru SC 
.,GENERAL TAPLEŞ" SRL 11 
declar nul. (32191) 

Pierdut legitimaţie de student 
pentru reducere transport elibe
rată de Universitatea de Vest 
Timişoara pe numele loanaş 
Marinela. O declar nulă. (32372) 

Pierdut carnet de membru eli· 
berat de CTCCA Arad pe numele 
Muraru Sergiu Alexandru. TI 
declar nul. (32363) 

Pierdut legitimaţie de acces 
eliberată de SC .Moda"SA pe . 
numele Ciupertea Adriana. O 
declar nulă. (32409) 

'Îi' DECESE 'Îi'· 

Cu 
ginită durere 
în suflet anun
ţăm stingerea 
din viaţă după 
o lungă '1 
grea suferinţă 

l':!:!•l!!!!llliJI a iubitei noas
tre soţle. 

la vârsta de 45 ani. lnnnor-1 
lmilntaro1a va avea loc azi, ora 

Cimitirul Pomenirea. Te 
plânge in veci fi nu 
uita cât vom trăi: soţul 
fiii Cătălin şi Cos.min; 
Ana mama Florica. 

Cu adâncă durere în sufle 
nunţăm incetarea din viaţă a 

celui car~s;k~tă 

in vârsta de 48 de ani. Tnmor~ 
mântarea va avea loc, azi, 16 
odombrie, ora 15, la Cimitirul 

omenirea. Familia indoliată. 

Cu adâncă durere in suflet, 
nunţăm incet.area din viaţă, 

tragic accident, la 
31 ani, a scumpului nes

fiu 'i soţ 
MORARU CRISTIAN. 

lnmormântarea va avea loc 
ld1Jmlnică. 17 octombrie, ora 

l;:~~~:,;'::::~~~u~l Eternitatea, cu h de la casa părintească 
Arad, str. Constantin 

ncu,l, nr. 48. Dormi in 
suflet dragi Te vor 

IP~::r:E:;· mereu părinţii Mircea fi 
U Moraru fl soţia 

POMPE FUNEBRE 
.,SOLEMN" 

str. Bariţiu (in spatele Vechii 
Catedrale Ortodoxă): articole şi 
servicii complete pentru inmor
mântări şi parastase, LA CELE. 
MAl MICI PREŢURI din ARAD. 
Telefon 281090. NON - STOP -
094.837.528. 

SC .NOSFERATU" SKI., 
str. Ghiba Sirta nr. 26, tele-

270437; 094.554.874. 
IS,oriilnul de care aveţi nevoie 

momentele grele 
NON- STOP 

SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

SICRIE: diferite esenţe ~~ 
1 ml>dele occidentale. RESPETE: 

mătase (seturi com-

l ;~~:~:·.;v~o~~a~:l~.; ~~Cf'R~U:~CI: lemn ~i prosoape, 
neagră, batic

manere, lumânări, catafalc, 
de doliu. SER-

ntem "li 
BILA in marea durere pricinuită 
de decesul soţiei şi mamei 

FLORJCA BILA. 
Prietena Gina cu SQţul Ervin 

'i colegele din magazin. 
(32377) 

sul lui 
CIUSTIAN MORARU 

impărtă,im durerea_famllillor 
MORARU ~i COTRAU 'i le 
transmitem sincere con
doleanţe! Intregul colectiv din 
cadrul Biroului Notarial Mo~ 
rariu Ioan. 

Mulţumim din suflet tuturor 
celor ce au împărtăşit durerea 
pricinuită de trecerea in nefi
inţă a iubitei noastre bunici 

JUCUMARJA. 
Dumnezeu s-o odihnească in 
cel Cornel fi 

1 

'· 
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Regretăm sincer, alături de 
familia POP plecarea pre-

1 matură din această lume a 
celei ee a fost 

DANA POP. 
Dumnezeu să o odihnească 

In pacei Colectivul SC .. NIDA 
PROD" SRL {32361) 

Transmitem sincere con
doleanţe familiei BIRĂUAŞ 
BUJOR in greul moment prici
nuit de decesul tatălui. 
Colectivul SC .,FININVEST"' SA, 
(32366) 

Suntem alături de familia 
BIRĂUAŞ BUJOR In greaua 
incercare pricinuită de pier
derea tatălui. Colectivul SC 
.,FIN·TRANS" SRL, {32367) 

Sincere condoleanţe familiei 
la trecerea in nefiinţă a celei 
care a fost 

- POP DANIELA, 
din partea colectivului 

Secţiei I·VIII a SC .,IMAR" SA. 
(32367) 

Suntem alături de familia 
POP la dispariţia fulgerătoare a 
celei ce a fost director eco
nomic 

DANIELA LUCIA POP. 
Sincere condoleanţe famlllei 

indoliate. Dumnezeu să o odih
neaScă in pacei Serviciul CTC .. 
Laborator, SC "IMAR" SA. 
Arad. (32369) 

Colectivul Regiei Autonome 
de Drum'url Municipale Arad 
este alături de colegul lor 
OSTOIA GHEORGHE In greaua 
incercare pricinuită de 
pierderea tatălui fi transmit 
sincere condoleanţe. {32380) 

Un pios omagiu pentru 
VIORICA MLADIN, 

colaboratoare apropiată fi 
bună colegă. Condoleanţe fa
millell Simlna Neagu. (32376) 

Suntem alături de colega 
noastră, doamna director aco .. 
nomlc TATIANA ARDELEAN In 
aceste dureroase momente, 
pricinuite de decesul tatălui 
socru. Un respectuos omagiu 
'i sincere condo1eanţe, din 
partea colegilor de la 
Continental Astoria. {32364) 

Suntem alAturi de prietenul 
nostru, Nelu Pop, in marea 
durere pricinuită de decesul 
soţiei sale. Dragă DANA, 
Dumnezeu si te odihnească in 
pacei Sincere condoleanţe 
f'llmillei indoliatel Familia 
lstrate. (32382) 

Suntem alături de familia 
POP din comuna Vladlmirescu, 
la trecerea fulgerătoare fi pre
matură in nefliilţă a celei care a 
fost director, economic 

DANIELA -WCIA POP. 
Sincere condoleanţe familiei 

lndoliate '1 DUn>nezeu s-o odih
nească in pacei Oficiul de 
Calcul SC .IMAR" SA. (32384) 

Cologii din clasa a ·VII·a A, 
de la Şcoala nr. 21, tmpreuni 
cu dirigintele sunt alături de 
colega lor, DANA POP In du· 
rerea pricinuită de decesul 
mamei fi transmit sincere con
doleanţe. {32386) 

Cadrele didactice de la 
Şcoala nr. 21, sunt alături de 
eleva lor, OANA POP, in marea 
durere pricinuită de decesul 
mamei 'i transmit sincere con
doleanţe familiei- (32386) 

Colectivul Şcolii nr. 21, este 
alături de colega lor, prof. 
LIDIA STOINESCU. in greaua 
incercare pricinuită de decesul 
mamei !fi transmite sincere 
condoleanţe. (32386) 

Sincere condoleanţe din 
partea colectivului Magazinului 
de Prezentare 'i Desfacere 
IMAR SA, familiei POP in aces
te momente de grea incercare 
pricinuite de decesul celei care 
a fost director ee. POP 
DANtELA (32394 

Un ultim omagiu celei care a 
fost director 

DANIELA POP. 
Sincere condoleanţe din 

partea Sindicatului Renaşterea, 
din cadrul SC 11 1MAR" SA. 
{32398) 

Tntreaga noastră compasi
une 'i sincere condoleanţe 
doamnei MORARU CODRUŢA 
la dispariţia tragică a soţului 
Iubit. Asociaţii SC .,GAMBRI· 
NUS" Arad. {32403) 

n aceste momente nespus 
de grele, angajaţii SC .. GAM· 
BRINUS" sunt alături de familia 
MORARU MIRCEA în greaua 
incercare pricinuită da decesul 
fulgerător al mult Iubitului, flu 
CRISTIAN. Sincere c~n· 
doleanţe. {32404) 

Suntem alături rJe colegii 
no,trl, familia MORARU 
MIRCEA greu Incercati la 
decesul fulgerător al Iubitului 
lor fiu CRISTIAN. Ne rugăm 
bunului Dumnezeu să vă alina 
greaua suferinţă. Asociaţii SC 
.,GAMBRINUS", familiile: 
Adnagy Dragomlr, Liipu,că 
Corin;a, Dumitru Dumitru '' 
Vlah Ioan. (32405) 

Deplângem moartea pri· 
etenuWI nostru 

MORABU CRISTIAN 
'' suntem alături de soţia fi 

părinţii tndureraţl. Sincere con· 
doleanţe! Familia Lăpu,că 
Dan. {32406) -

Cad frunzele toamnei, jeJin .. 
du·ţl sufletullncă tânăr. In 
lumea tăcerii, te vor urma gân
dul 'i sufletul nostru. Blân
deţea fi bunătatea ta, ne vor 
lipsi mereu. S·a stins pentru 
totdeauna 

MORABU c:BJSTJAN, 
la numai 31 de ani. Sincere 

condolenţe familiei, din partea 
prietenilor: Bety, Cristi, Dan fl 
Seme. (32397) 

Suntem alături de colegul 
nostru POP IOAN Tn marea 
durere pricinuită de moartea 
fulgerătoare a celei ce a fost 
director economic 

ee. POP DANIELA LUCIA. 
fi transmitem sincere con

doleanţe familiei lndoliate, A.T. 
PROTOTIPURI..SDV. (32411) 

Suntem alături de colega 
noastră CODRUŢA MORARU in 
marea durere pricinuită da 
decesul soţului CRISTIAN. 
Colegii din cadrul Blroulul 
Vamal Tumu. (32414) 

Mulţumim rudelor, vecinilor, 
prietenilor '1 cunottlnţelor 
care I-au condus pe ultimul 
drum pe 

..JAitAB IOSIF. 
Familia lndoliată. {32418) 

Suntem alături de CODRUŢ,, 
MORARU In aceste clipe de 
grea incercare pricinuite de 
Incredibila moarta a soţului 
oliu curn-,..u. 

Colegii de la Camera de 
Muncă Arad. (32423) 

Sincerele noastre con
doleanţe '1 pireri de rău pri· 
elenei noastre CODRUŢA la 
marea durere prlclnulti de 
decesul soţului siu 

CRISTIAN MOJlARU •. 
Dumnezeu să·l odihneascl1 

Daniela fi Raret Ciobanu. 
(32434) . 

Un ultim omagiu pentru cel 
care a fost 

CRISTI MORAJ\U 
cel mai bun coleg fi prieten. 

Nu te vom uita niciodată, 
CRISTI! Sincere condoleanţe 
familiei. indoliatel Director 
Administraţia Financiară, Ha' 
Petru cu familia. (32441) 

Regretăm profund moartea 
fulgerătoare, la numai 31 de 
ani, a fostului nostru tef.,l 
coleg, 

~MORARt), 
pe care în loc să·l sărbătorlm 

de ziua lui, ~1 conducem pe 
ultimul drum. Suntem alături 
de familie fi transmitem sin
cere condcilenaţe. Serviciul 
Urmărire din cadrul Adminis· 
Ira lei Financiare Arad. (32441 )-

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

PVBUCITATE 

Conducerea Administraţiei 
Financiare Arad, este alături de 
familia lndollată, prin pierderea 
in mod tragic, a celui care a 
fost un om deosebit, coleg 
minunat şi care ne-a părăsit la 
o vârstă fragedă 

CRISTI MORARU. 
Dumnezeu să~! ierte fi să·l 

odihnească In pacei (32441) 

Colegii de la Administraţia 
Financiară Arad, cu durere fi 
lacrimi se despart de bunul '' 
minunatul nostru coleg, 

MORABU CJUSTIAN, 
plecat prematur dintre noi. 

Nimic nu poate tterge sufa· 
rinţa din sufletele noastre! 
Sincere condoleanţe familiei 
indollate. (32441) 

Nimic nu poate 'terge du· 
rerea fi suferinţa din sufletele 
noastre, acum la despărţirea tn 
mod tragic '' fulgerător, de cel 
care a fost 

CRISTI MORARU, 
un prieten adevărat. CRISTI 

dragă, mâine ar fi fost ziua ta, 
In loc de "La mulţi 'ani", 
Dumnezeu si te Ierte 'i să te 
odihnească in pacei Nu te vom 
uita nlclodatăl Prietenii din 
Finanţe. {32441) 

La revedere, CRISTII Nu lnţ• 
leg de ce-al plecat a,a 
devreme, ne vedem mal târziu. 
Pănă atunci, numele tău va fi fi 
numele meu. Emil-Cristian 
Dlnga. (32441) 

Echipa de Control din cadrul 
Ministerului de Finanţe - IGAI 
regretă dispariţia fulgerătoare 

a calul mai bun coleg, Inspec
torul 

CJUSTIAN MORABU 
fi transmit sincere con· 

doleanţe familial lndollate. 
{32441) 

Salariaţii DGFPCFS Arad, 
profund lndureraţl de dispariţia 
prematură a calul care a fost 
colegul fi colaboratorul nostru 
bun 

MOilARU ClliSTIAN 
suntem alături de familia 

lndoliatl '1 11 transmitem sin· 
cere condoleanţe. Director 
general - Chlf Gavril; Director 
general adj. • Pavel Belean. 
{32441) 

Cu Inima slâtlatl de dure,..; 
acum la despărţirea de mult 
Iubitul meu soţ, 

MORABU CJUSTIAN, 
rog pe bunul Dumnezeu să-I 

Ierte 91 să-I odihnească In 
pacei ln vaci nemăngâlată, te. 
va Iubi mereu, aoţla CODRUŢA. 
(32443) 

Adânc tndureraţi suntem ală· 
turi de cuscrii fi fiica noastră, 
In marea durere pricinuită de 
despărţirea do cel ca,.. 1 fost 
ginerele nostru 

MOilAllU CIUSTIAN.. 
Dumnezeu si·l Ierte! Socrii, 

familia COTRĂU Ioan. {32443) 

acum când moartea neml· 
loaoli 1-a răpit din rindul celor . 
vii. Sincere condoleanţe! 

Famillo Cotriu Alexandru. 
(32443) 

Suntem alături de familia 
MORARU. la trista despărţire 
de fiul '1 soţul iubit 

MORJUlU CRISTIAN. 
Sincere condoleanţe din 

partea veriforilor Sanda '' 
Stellan Uipufcă. {32443) 

lntrlstaţi de durere, trans· 
mitem sincere condoleanţe 
familiei MORARU, greu incer· 
cată la despărţirea da liul '1 
soţul 

MOBAilU CRISTIAN. 
Dumnezeu să·l odihnească! 

Finii: Viorel, Tluţa 'i Ciprian. 
(32443) 

Suntem alături cu gândul 'i 
cu sufletul de indoliata familie 
MORARU. la despărţirea de cel 
care a fost 

MORABU CJUSTIAN. 
Veriforii Cristian fi Adina 

Raţhr fi mitu'a Florica. 
32443 

Şocaţi de veste, suntem alii· 
turi de indollata familie 
MORARU, la trista despărţire 
de Iubitul lor fiu 'i soţ, 

CRISTIAN MORABU. 
Te plâng la despărţire, 

verl,orli Nicu. Mirela '1 nepoţll 
Cătllin '1 Emanuel. (32443) 

Sincere condoleanţe din 
partea domnului EMIL SIEG
METH ,1 firmei SC .,BELSIRIM" 
SRL, familiei MORARU, In 
~casta momente grele priclnu· 
ite de dispariţia prematură a 
celui care a fost 

MORABU CIUSTIAN. 
(32446) 

Odlhnefl•te in pace, 
CIUSTI, 

prieten-drag, ai plecat prea 
repede spre ETERNITATE. 
Vom fi alături de iubita ta soţle 
Codruţal Al tăi prieteni sinceri, 
Flavlu '1 Ruxl Mocanu '1 faml· 
lla Crăciun. (32450) 

Cu nemirglnită durere tn 
suflat ne luăm un ultim rămas 
bun de la Cel care a fost nepo
tul '1 vărul nostru 

CJUSTIAN MORARU. 
Tmpărtă,lm durerea nepoate! 

'' verl,oarei noastre Codruţa, 
familiei fratelui '1 unchiului 
nostru ~otriu Ioan '' Mariana, 
precum fl cuscrllor no,tri 
Moraru Mircea '' Mirela. 
Dumnezeu să·l odlhneascl In 
pacei Familiile <:otrău Traian fi 
Popa Radu. (32452) 

Transmitem sincere con· 
doleanţe familiei MORARU, in 
grelele momente pricinuite de 
decesul lui 

CIUSTL 
Fie ca bunul Dumnezeu ol·l 

păzească In pace '' linlftel 
Familia Horia Iacob. 

Suntem aliturl de familia 
indollată la pierderea pre
matură a celui ce a fost un 
minunat coleg 

CRISTI MOilAilU. 
Biroul .,Monopol de Sloi" -

DGFPCFS Arad. (32458) 

Colectivul Grupului Şcolar 
de Industrie Ufoaril Arad, este 
alături de colega lor Mariana 
Cotrău, in durerea pricinuită de 
deceşul prematur al ginerelui 

CJUSTIAN MOilAilU. 
(32460) 

Sincere condoleanţe doam .. 
net Codruţa Moraru, la trista 
despărţire de soţul dreg, 

CRISTI 
decedat Intr-un tragic accl· 

dont. Locatarii blocului 11, 
Banu Mlrictne, acar• A. 
(324e1) 

Suntem allturl da familii 
MORARU, In momentele grele 
p<iclnulte de moartea fulgeri· 
Ioa,.. a fiului lor 

CIUSTIAN. 
·Dumnezeu aă-1 odlhneaacll 

FamUia Cristea Ioan. (32482) 

Regretăm profund s!Arfllul 
tragic al prietenului nostru, 

CJlJSTIMf MORABU. 
Dumnezeu să·l odlhneascl 

fi ai allne durerea familiei 
salei. Familia Blnchlcl. (32462) 

Dumnezeu al vă mingile fi 
să vă alina durerea la · 
despărţirea tragică de cel ca,.. 
a fost 
~MORARU. 

Azi când ar li trebuli să·i 
spunem .La mulţi " lui CRISTI, 
ne plecăm capul in faţa durerii 
nafiiOr no,tri, la greaua incer· 
cara la care au fost supufi prin 
tragica dispariţie a fiului lor. 
Flnli, familia Tulcan. {32465) 

Ne exprimăm cele mai adl'inci 
păreri de rău pentru dispariţia 
fostei colege 

DANAPOP 
fi suntem din tot sufh~:tut atl

turl de familia indurerati. 
Familia: Sanda fi Adrian 
Po 32445 
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Dragi 
DANA.,-

pentru că jocul tiu de-a 
viaţa s-a Tnchelat atât de tragic '1 atât de curând, lţi promitem 
că·ţl vom păstra amintirea opti
mistă cu care ţl~al parfumat tre
cutul. Noi, ace,lla puţin mal vii 
decât tine, nu te vom uitai 
Mărloara '1 Gabl Mltrol. (32455) 

Profund lndureraţl TENZI '1 
VASILE SUCIU, suntem alături 
de DANA·flicii. NELU·soţ; 

mama fi socrii indoliaţi prin 
dispariţia fulgerătoare a acehtl 
care a fost buna noastră prl· 
etenă 

-DANAPOP 
om de aleasă nobleţe 

sufleteaşcă 'i transmitem sin· 
carele noastre condoleanţe. 
{32467) 

Consiliul do Administraţie al 
Societăţii Comerciale .,FERO· 
NERIA" SA, depllnge moartea 
fulgerătoare a celei care a fost 
o bună colaboratoare din 
cadrul SC .,IMAR" SA, In 
funcţia de director economic 

DANIELA LUCIA POP 
'i transmite, sincere con· 

doleanţe familiei lndollata. 
Dumnezeu s-o odlhneascl in 
~acel {32459) 

Cu durere ne despărţim de 
buna '1 minunata noastră prJ .. 
eteni 

FLORICA BILĂ, 
suflet bun 'i nobil. Sincere 

condoleanţe! Familia Gherban 
Ioan. (32451) 

Ne despărţim de buna noas
tră prietenii. 

PLOJUCA aJLĂ 
fi transmitem sinc!_re con

doleanţe familiei lndoliata. Din 
partea prietenilor Baclf fi 
Cosma. (32443) 

Un ultim omagiu celei care a 
fost buna noastră colegă 

BILĂ FLORJCA 
4Ş ani. Din partea colege1or 

din JACKSON: Angela, Nell,
lea fi Mihaela. (32444) 

Suntem alături de familia 
BIROAŞ BUJOR la trecerea In 
nefiinţă a tatălui. Sincere con· 
doleanţe. Familia Cociuba. 
(32448) 

(:olectlvul Schelei d• Petrol 
Arad, este alături de colegul 
lor. Ing. CĂLUGĂRESCU ION, 
In greaua Incercare pricinuită 
de pierderea mamei soacra fi 
transmite slnc:ere concloloonţe • 
(32442) 

'Îi' COMEMORĂRI 'Îi' 

Cu tristeţe ti dor amintim că 
au treeut 1 ani de la moartea 
celui caro a fost un bun aoţ, 
tat.11 fi bunle 

FAil~ILIZ, 
din IJOFRONEA. -Dumnezeu 

oă·l odihnească in llnlfle fi 
pacei Nu-l vom ulii nlclodetăl 
a mUia. 

a celor ce au fost 
~ANFĂNJCĂ~ 
~ANA~ 

Amintirea lor va rămâne vie 
sufletul meu. Dumnezeu să·i 

in pacei 
1 Gheorc>he. {32234) 

Se implinesc 6 luni de la 
decesul Iubitului nostru soţ, 
tată, socru, bunic 

SFURA PETRU. 
Parastasul, duminică, ora 12, 

Biserica UTA. Famllialndollată. 
(32298) 

• 

Azi. 16 OC· 
tombrle 1999, 
se Implinesc 3 
ani de cind 
soţia mea 

TULCAN 
1 MARIA, 
1 ne·a părăsit! 
pentru totdeauna. Vei rămâne 
In inimile fi sufletele noastre, a 1 

celor care te-am iubit, pistrând. 
ne,tearsi amintirea chipului 
tău drag. Dumnezeu si te odlh· 
nea·scl In pacei Soţul Ing. 
Tulcan Ioan. (32297) 

MIIne, 17, 
se tmpllnesc 
1 S ani do c6nd 
a murit 

LI!NA 
TULCAN 
născută 

BERAR din 
CHIER. Dumnezeu o·o Ierte! 
Soţul. {31908) 

La 16 octombrlo, sa 
Tmpllnesc 3 ani de cind cel 
care n•a fost drag 

GOINAIOAN, 
din SINT ANA a plecat pentru 

totdeauna pa Clrumul filră 

Intoarcere. Vei rămlne vetnlc 
tn găndurile '1 sufletele noas· 
tre. Soţia. fiul, fiicele, ginerii 91 
nepoţii. (3041939) 

Cu adinci durere anunţăm 
trecerea unul an de la decesul 
scumpulul nostru soţ, tati '' 
bunle 

..... DÂMB PI!TilU, ---CI'L Dumnezeu să-I odlhneaaci-n 
pace fi llnlttal Familiile: 
DAMB,COSTESCU,PANTEA. 
(32381) 

Lacrimi, o rugăciune fi o 
lumânare, la Implinirea a 8 luni 
de cănd a plecat dintre noi, cel 
mai drag tată. socru fi bunle 

'""· .ElUl VJCJJENTJit 
OIEPPT) 

Parastasul va avea loc, la 
Biserica OrtodoxA, str. M. 
Eminescu, dumlnlcl, ora 12. 
Dumnezeu să-I odlhneasci tn 
pacei Mircea, Monica fi Tovl. 
32379) 

Ploa omagiu la Implinirea a 1 
luni de la decesul calul cara a 
fost ta16, socru '1 bunic 

MITIIICI SOIA. 
Odihni ve,nlcll FIIca 

Marlnela, ginerele Eugenio, 
nepoata Oalana. Oumne:zeu 
să·l ierte fi ai-I odlhnoaacil 
(32410) 

In loc de .La mulţi ani" de 
ziua voastră, lacrimi 91 ftori pa 
tristele monnlnte ale acumpJJor 
ROflri 

COilNEL ca"•N .. 
ELIZA EMil 1" 

AURORA PANTEA. 
"Curbată-n noi, ca secera-1 

durerea/Obrajli-n plAna mi s·au 
cocflt ea fierea/Tot a9teptând 
un semo ... de nicăieriiOar ne-aţi 
plecat pe drumul unei lungi 
tăceri. .. ". ln veci tndurerate, 
famHille. 

Se implinesc 'ase săptămâni 
de când moartea 1-a răpit dintre 
noi, la numai 37 de ani, pe cel 
ce a fost 

STANAMIRAL 
Te vom plânga mereu, soţia, 

fiicele, mama, tata lfl ţraţil. 
Parastasul .YI avea loc 
duminică. 17 octombrie 1999, 
la Biserica Ortodoxă Şega. 
Familia indurerată. (32447) 

-. 
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Angajează· 
• muncitori necalificaţi 

lnformaţlb Mlcalaea, str. Vlorelelor nr. 1 
Telefona 057·283275 

17~111 

producător de confecţii pentru fernel;'anunţli 
de•chlderea magazinului AN COR din B-dul 
Revoluţiei nr. 43 (16ng4 magazinul EiELFE) 

V ii oferim un llout 
sortiment de 

• TAIOARE • COMPLEURI • 

JACHETE. FUSTE. MANTOURI. PAL· 

TOANE DE SEZON - la preţuri fără adaos comer-

DE 
CONSTRUCTJI: 

Anul!Ti organizarea 

unei licitaţii pentru inchiri

erea de spaţii comerciala 

tn pieţele BAZAR OBOR, 

M. VITEAZUL ,1 CATE

DRALEI, tn zlila de 8 

noiembrie, la sediul •ocl

et6ţll. 

Relaţii 'i caietul de 

sarcini se pot obţine la 

sediul aocletlţll, · In 

perioade 01-04 noiembrie 

11111, orele 8,00-12,00. 
(522 ... 731 

• PAL • PFL • PLACAJ 
toata groslmUa _ 

• SOBE TERACOTA 
• UŞI • FERESTRE 
• BITUM • CARTON 

ASFALTAT 
··TIGLE • COAME 

--__,.-, c-, ~--.cc,_,cc.- ---.~-----. -_---~~~- -~--cc,; __ ;o-o...,..._"..--"="'---=c-T_.c_ --- ---- --- -,-

PUBUCITATE Sâmbătă, 16 octombrie 1999 

GH s.c. GAZ

RO H~:!;!::~o~!:6A . 
Cod fiscal: R 8473080 

DIALIB autoriza! .DUNAFER', vă oferă la preţuri de 
Importator: 

convoacă, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 
republicată, ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR pen
tru data de 01.11.1999, ora 11, la sediul societăţii: sat 
ZĂDĂRENI, com. FELNAC jud. ARAD, telefon 057/223500, 
0571223550. 

• gama completă de calorifere cu accesorii livrate de 
producător: 

- centrale termice murale cu tiraj forţat •1 natural; 
-ţevi multistrat, conectori şi gama.completă de accesorii 

pentru realizarea instala~ilor de încălzire centrală. 
INFORMAŢII la Tel. 0941'937999 

0941583125 (974076) 
ORDINEA DE ZI 

1. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 
2000. 

2. Aprobarea listei de investi~i pentru anH 1999 - 2000. 
3. Aprobarea cumpărării de pachete de ac~uni la atte socl

etă~. 
4. Diverse. 

Luaţi toate măsurile necesare ~ntru ca sfecla 
de zahiir să fie predată la S.C. ZAHAR SA Arad sau 
la punctele de depozltal'll pinii la data de 
:&4.:10.:1'''' datii după care întreprinderea î'li 
înceteazii activitatea. 

Participă a~narii inregistra~ in registrul acţionarilor pănă 
la data de 08.10.1999, pe baza certificatului de acţionar şi a 
buletinului de identitate. Acţionarii care nu pot participa pot fi 
reprezentaţi prin procură specială care se poate ridica de la 
sediul societăţii. Informaţii cu privire la Ordinea de zi căt şi doc
umentele legate de aceasta se pot ob~ne la sediul societăţii, in 
perioada 25.10.-29.1 0.1999. . 

In cazul in care ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONA
RILOR nu este statutară, se convoacă a doua ADUNARE 
GENERALĂ A ACŢIONARILOR pentru dl\ta de 02.11.1999, la 
aceeaşi oră şi in acelaşi loc. 

S.C. ZAHĂR SA Arad nu se face răspunzătoare 
pentru cantltăţlle de sfeclii nellvrată pănii la data de 
mal sua. DIRECTOR GENERAL 

Ing. CRISTEA ZISU 

~ 8o81 
& ANGELA 

S.C. COMPAHIA DE ÎMBOTELIAT 1~1 TIMI$ S.A. 
LIDER MONDIAL PE PIA'fA DE BĂUTURI RĂCORITOARE 
Dacii sunteţi o persoanA dinamicii, dar cu toate acestea nu vi s-a oferit oportunitatea 

desiivArşirii carierei dvs., adresaţi-vă companiei noastre cara angajează: 

AGENT VflttZĂRI SI DEZVOLTAREA PIETEI • • 
Conditii: 

• studii medii sau universitare 
•varsta maximă 30 de ani 
• stagiul militar satisfăcut 
• permis de conducere "-"' 
• disponibilitate la călătorie l 
•calităti organizatorice, ini~ativA, mora6tate · f 
• abilităţi in promovarea şi comercializarea unui produs 

Compan la noastră vii oferi: . 
• perspectiva unei cariere solide, Intr-un mediu deschis 

oricărei idei noi • 
• salariu atractiv 
• cursuri de perf~are profesională 
• posibU!tatea de a deveni membru al unei echipe tinere şi <inamice 

Cererile se vor depune la sediul nostru din Arad, str. O. Goga nr. 27, pAn 
tn data de 19.10.1999. 

Consiliul de Administraţie al 

rs:c:~;COMTEX.!7S:Ji:.ARAIJ
4 

•"~" . , . ,,.,M'"'··· . . - .. . . , .... '""- . . . ~ ·~''""' .. '·". ,_,. . . "' . . . ... , ... ~j 
Hotărârea nr. 5 

din 01 octombrie 1999 
Consiliul de Administraţie al S.C. "COMTEX" S.A. Arad, Tn exercitarea pre

rogativelor delegate conform art. 114 din Legea nr. 31/1990, rapubllcată !ii a art. 
32 din Actul Constructiv, in aplicarea art. 113, IH. •) din Legea nr. 31/1990, 
republicată, 

DECIDE 
Art. 1. S'e majorează capitalul social al S.C .• C0!.1TEX" S.A. Arad cu suma de 

17.666.100.000 lei, reprezentând contravaleârea a 704.644 acţiuni nominative cu valoarea 
nominală unitară de 25.000 lei, prin subscrip~e de noi aporturi in numerar. 

Art. 2. Subscrierea sumei de 17.666.100.000 lei este oferită celorlalli acţionari ale căror 
detineri totaNzează 75,503% din participarea la capitalul social. 

'Art. 3. Fiecare acţionar poate subscrie, la valoarea nominală. un număr de 11 a~uni pentru 
fiercare acţiune de~nută. 

Pot subscrie acţionarii înscrişi la Registrul ROII'IAn al Acţionarilor la data efecluărfi l1llljodrii 
capitalului social (aport in natură). . 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ 

Art 4. Termenul pentru efectuarea subscripţie! oferite şi a vărsământului sumelor subscrise 
este de 30 de zile, de la data publicării in -Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, a 
prezentei hotărâri. · 
, Art 5. Valoarea acţiunilor subscrise va fi vărsată direct la casieria socie~ sau in contul 

2!j.11.1.-122.1/ROL deschis la Banca Comercială Română, sucursala Arad. • OBIECTE SANITARE 
"..Preţuri promoţionale 

".Adaos eomneial minim 
AL ... EINFORMATII 

LA -rELEFO.NUL 259088. 
·Program zilnic: 8,00 • 18,00 

sâmbătă: 8,00 • 13,00 

Art.6. Pefltru sumele subscrise conform regulilor de mai sus se atribuie, la parilate, llc\îUni 
nominative ordinare cu valoarea nominală unitară de 25.000 lei. 

Art 7. Acţiun~e rămase nesubscrise se vor distribui printr-un plasament primar privat. 
Art 8. Prezenta hotărâre se va publica in Monitorul Oficial al României, Partea IV-a. intr-un 

ziar central şi un cotidian din Arad. 
Art. 9. Consiliul de Administraţie imputemiceşte conducerea executivă a societăţii să 

îndeplinească toate atribuţule tehnice şi legale cu privire la desfăşurarea plasamentului primar 
privat (selectarea investitorilor sofisticaţi şi a criteriilor de indeplinit de aceştia; contractarea 
unei societă~ de valori mobiliare, dacă este cazul) şi si! efectueze formalitaţile de pubticilale. 

-P~edlnta al COfiSiliulul de Administraţie 
· ADRIAN BESOIU 

(52244891 

- . 
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