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BANCA COMeRCIAlĂ WEST BAHK SA 
acordă dobAnzl avantajoasa 
la depozite la la termen ale 

persoanelor fizica 
(auma minimA 500,0 mii lai) 

11unii-50% 
21unl- 51% 
3 luni - 53% 

Anul XI, 
nr.2826 

BRAT ::_ : 'l1raJ mediiJ •. 
::%{,§:% tiJDinâllduU 
'--- 35.948 .. ", ... ,._ 19 octombrie 1999 e16 pagini e1400 lei e e-mail: adevarul@ara~ .... __. .... _ . " 

IIIUOISIITISCI CU CELE MAI MQLTE 
GROPI DIN ROMANIA 

IPBU.10J 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. Nlclctnd RomAnia nu a fost mal abando

nată din toate punctele da vedera. Am avut 
rioada mal buna sau mai rele, dar, in cala din 
, lji-au spus cuvintul bogăţiile naturala fi hăr

. nicla acestui popor. Tn prezent, din '90 incoace sa duce 
o politicii sistematică, planificată ljl Insistentă da sub-· 
minare economică, prin toata mijloacele, de decădere 
morală, da disoluţia a instituţiilor statului, de indobitoclre 
a oamenilor prin stagnarea şi compromiterea valorilor 
culturala nationala, prin dls"ugaraa sistemului da 
invăţămAnt '1'• nu in ultimul rAnd, prin compromiterea 
bisericii naţionale. Pa plan economic guvamala da după 
1990 nu au făcut decAt să .. taia coada la cAlne cu 
fierăstrău! tocit sau cu barda", dar tot să o tale. FSN a 
incaput opera, acompaniat da liberali incA din 19901)îin 
schimbarea tuturor directorilor ata-zis .. comuni~tti" )11 
punerea in fruntea agenţilor economici a unor oameni 
nepricepuţi, chiar alafl in adunări populara sau numiţi da 
consiliile revoluţionare, ca in 1948. A incaput apoi proce
sul da .. neintervenţia a statului" in economie, ceea ca a 
dus la prăbuljlrea unor ramuri da bază, pentru cA privati
zarea nu s-a făcut, Iar singurul proprietar cara la putea 
conduca - g11varnul - a fost scos di!l drepturi. De fapt au 
apărut slogane de genul .. nu ne vindem ţara", toată 
Industria este un .. morman de foar vechi", .. pariul cu agri
cultura", cara a dus la flirămiţaraa parcalelor agricole, la 
transformarea agriculturii intr-o activitate familială da 
subzistenţă. Pa acest fundal da compromitere p~niflcatii 
s-au adus produsa agricola din Import, ceea ca a 
favorizat corupţia, bancnJta financiari; Inflaţia, falimentul 
fi forn&jul. A incaput masiv Importul da mBflnl agricole 
'' al altora, da IAnă australianli, da zahăr, da alimente, 
fmbrăciimlnte, mobilă. Au fost adusa aparata da zbor, 
avioane, elicoptere din Import d&fi aveam o Industria 
specifică, cara trabula doar modamizată. ŞI acest lucnJ 
sa putea faca prin stoparea pensionArilor inainta da li
mită, prin protecţia producţiei naţionale, prin neacor
darea unor fonduri da .. protecţia socială" nejustificată, 
prin reducerea, ljl nu mArirea aparatului birocratic, prin 
stimularea consumului din producţie propria etc. Sli nu 
uităm cA inainta da 1989, datoria externă cu dobinzile 
aferente a putut fi plătită in 5-6 ani prin export da pro
dusa agricola, fără a fi afectată rezerva naţională, prin 
export da armament clasic, cooperări cu firma străina ca 

. Ranault fi Rolis-Royca, in cazul mBflnllor fi avloan&i!lf", 
Alouetta fi altele. S-au exportat tractoare, vagoane, 
strungurl, ţaslituri_ etc. 

o ' OF D.ZĂVOiflna 
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•DrumulllnH: Şeltln. 
Alba, Istanbul • La 
Sivir1pln mal sunt 
doar o suti de oi 

IPII.JJ 

"AUANTELE 
CONJUNCTURALE 

PRETURI DECENTE 
la IAmpiArte din 

ALUMINIU 

mm.:G.ED 
Vi oferă 

·~ ....... elin ln1JOII şi ltlR1Aneşl . 
•PV.C. şi geamuri llln10p1111 
• Roiete şi jaluzele 

Telefon: 279fi99; 0922925SI 
Ara4 Sir: Voinlcilo<, Nr. 34. 

. '·1;,". 

.·ASIGURĂ DOAR 
SUPRA VIETUJREA 
UNOR PERSOANE" 

UŞI ŞI FERESTRE lJIN · 
PVC ARMAT·· . 

GEAM TERIIOPAN 
Profila fdXL Gannania 

~,47LtNE 
. Tel-fu: 251411 

094507211 . 
8-duii.Maniu bl.26 a .1 

---- -

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

.MOBILIER MOOERN 
LA COMANDĂ 

.AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

.MATERIALE IMPORT 
•cALITAT~ 
SUPERIOARĂ 

STR. =ULUI NR. 74 
TEL: /2248-

082/771381 

GUVERNUl A REGlEMENTAT AJUTOARElE 
ACORDATE UNOR CATEGORII DEFAVORIZATE 
. -~ PENTRU PlATA ENERGIEI TERMICE 

Guvernul a adoptat, luni, ordonanţa de 
urganji privind instituirea preţului naţional da 
raferlnJi pentru energia tennic4 fumizatli popu
la~al prin si- centralizate fi a reglementat 
ajutoarele cara vor fi aconjate unor categorii 
defavorizate ale populajfei da citra autorltliţlle 
adminlstrajlei pubrtcalocale. 

Nivelul preţului naţional da raferlnJi sa -
minii da către Autoritatea Naţionali da 

Reglemantsra din domeniul Energiei, cu avizul 
Consiliului Concurenţei, ca ~adie a prafurilor 
locala ale producilonlor cara utllizaszl gaza n&

turala, Insumate cu -le da distrlbu~e afe
rente.:::::.. ':,J:!,:,pllti pretul local, incluzfnd 
preţul 1 fi tariful da distribuţie, 811-
billte fi ajus- cu avizul Oficiului Concurenţel. 
dar nu mai mull dacii preţul naţional da raferlnJi. 

{Conlinutue in pB(Jina 4} r 

•Invitat principal al tragerii la sorţi a fost in această lună <~ll•m--1 
nul CONSTANTIN BUZATU, director-general al S.C. ARCONS S.A., 
care a oferit un premiu suplimentar de 500.000 lei • Patru dintre 
Câ!ftlgătorl sunt din municipiul Arad, Iar cite unul din localităţile 
Târnova, Lipova, Şeitin, Milova, Şofronea, Socodor fi lgnefti. 
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• Astăzi, Soarele răsare la ora 
7 ŞI 30 de minute Şi apune la ora 
-18 Şl47 de rrinute. 

• Au lrec'ul 291 de zile din 
acest an. Au mal ramas ·74 zile 
plină ln 2000! 

• Praznicul zllal: Blaerlca 
ortodoxa: SI. Proroc laii; Sf. Mc. 
Uar si Felix; Biserica romano~ 
catolică: Paul al Crucii; Blaerlca 
greco-catollcA: Sf. Pf. loii; SI. M. 
Varus 

La Arad: Vereş Laura 
· Denisa, Muntean Laurentiu, 
Hălăngau Mariana Adina. 
Sllvăşcan Gabr1el, Oobre .Lansa · 
Loredana. Oonca Lansa Flsvla. 
Muntean Luca Noah. 

Chl,lneu-Crl': fuga Ioana, 
Covaciu Mareala, Bolog lullana, 
Nelem Marta. 

lneu: Balaci Oacian, Florea 
Adelin. 

Llpova: Stranslnjjer Eduard 
Valentin, Hăncila Mlnodora 
Damaris, Kopacz Eleonora 
Katalin. ' . 

lTJtJ~)f)~Jl 
. Vremea se men~ne deosebit 

de rece pentru această pelioadă. 
Cerul variabil se va inrlOUra treptat 
şi in partea a doua a zilei se vor 
semnala precipHa~i locale predo
minant sub formă de ploaie. In 
cursul nopţii precipita~ie vor fi pr&
domlnant sub formă de ninsoare. 
Văntul va suna slab pana la mo
derat din sector estic. 

Temperatura maximă 9 le 12" 
C; Temperatura milirnă -21a +1" 

c Met!loroloa, 
DANA GAVRUŢA 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Inspectorul Gadget 

(SUA) 9,30; 11,45; 14; 16; 19 . , 

... -ACTUAUTATEA ABADEANA 

MEDICII CONSULTA 
ŞI CU ECOGRAF 

Populaţia din Zerlnd '' lermata Neagra s-a 
Inscris, ln părţi egale, la cei dol medici care 
fUncţionează in comună. In general, populaţia de aici 
este Tmbtitranttă. Marea parte a tineretului a fOst 
abscrtlllă de oraşe, a~li au luat drumul Occidentului. 
Chiar şi persoanele tinere care au rămas se feresc sa 
devină plllin~ cu familii numeroase. Idealul lor esta.de 
maximum doi copil. 

Pentru 1500 de persoane, cat număra comuna, 
cabinetul medical este bine pus la punct. Medicii de 
aici au in dotare un ecograf plimllln urmă cu un an 
de la comunHataa unei localilăU franceze Tn(r.ltlte cu 
Zelindul. Ecograful apaf1ine pnmei genera~i de astfel 
de aparate şi nu sa poate compara cu cele de ultimă 
ora. Dar ~ mal mu~ deci! nimic şi· medicii se folo
sesc de el; · · .. · ' 

Momentan. cabinetul stomatologic este făra 
slăpln. Urmează ca intr-un timp scurt cablnatul să fie 

,.dolar cu medic stornatD!ogT. ll:ftnn-. TEODOIUII'tfmCfl 

Marfi, 19 --brie 'f ,.JIIBERBECUL (21.03· 
~ ... 20.04). V~ fi mal sensl-

,.....111 bill şi mal suspicloşl faţă 
.._.de persoana iubită. Este 
posibU ca azi să câştigaţi o sumă 
mare de bani dintr-o activitate 
extraprOfeslonală. 

TAURUL (21.04·i1 
20.05). Sentimentele 
dvs. faţă de partenerul 
de viaţă vor fi mai prcl-
funde Şi mai clare. Pe plan profe
sional, dlnamismul şi Iniţiativele 
dvs. vă vor ajuta să depăşiţi eate
va obstacole. 

; ~zi o propunere in tere· 
fi· 1111 sant! insă ar fi indicat să 
'\ ~puneţi prud~nţa pe 
~primul plan! 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinda •t 
monteaza 
mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
de ID-20•J. GEMENII (21.CJ5.20.06). 

Fiindcă partenerul dvs. 
de viata va fi nevoit să FECIOARA (23.08-~ 

l 11 lpleca intr-o călătolie, va 22.09). Conjunctura 
~ si~ singur şi pllrăsit astrală va ft in măsura să ..,. 1 

RACU (2 7) vă certifice se-•1 
• . L 1.06-22.0 ·~ r 

Tn cadrul relaţiei dvs.~ -:; durabilitatea sentimentelor par-
sentimentale, eveni-""'---:.!:1 tenerulul dvs. J\cesta vă va face o 
mentale se vor derula" ' surpriză extrem de plao.Jtl. 
cu rapezlciune. E posibil să plimlţi gBALANŢA (23.09· 
o cerere ln căsătolie pe neaştep- 22.1 0). Conjunctura 
tate. astrală va fi favorabila 
LEUL (23.07·22.08). Pe plan pro- unor schimbari benellce 
fesional, vi se va faca ln această - .ln '""'a dvs. af~ .. La locul de 

muncă obţineţi rezultate exce
lente. 

SCORPIONUL (23.10· 
21.11). Rela~a dvs. cu 
partenerul de viaţă este 
deosebi! de profundă. 

Pe plan profesional, v~ reuşi să 
vâ puneţi Tn practică un proiect 
mal vechi pe care kl~ ţinut seaat 
mu~llmp. 

SĂGETĂTORUL.a 
(22.11-21.12). lntalnlrea III' ·.1111!1!! 
cu. o mal veche o. ·..:~ 
cunoştinţă de-a dvs. vă • ~ 
va entuziasma şi va fi in măsura 
să vă schimbe radical viaţa. 
&~CAPRICORNUL (22.12· 
~ 19.01) .. starea afectiva 

cunoaste fluctuatii la·r 
..-.imputsriltatea va fi inlsa

tura dvs. caracteristică. pentru 
această zi. · 
VĂRSĂTORUL (20.01·~ 
19.02). Veţi avea ten- · 
dln'a de a cheltui mai~ 
mulţi bani dacă! de obi-• 
cai, însă un câştig nesperat vă va 
reechilibra bugetul. · 

PEŞTII (20.02-20 .. 03). 
Simţi~ din ca in ce mal 

~ J mull nevoia de stabilitate 
~în viata dvs. sentimen~ 

taia. V~ lua o holărtna 
Important! in acest sens. 

'" • .. ~ · . Mureful: Legionarul (SUA) 10; 
' 12; 14; 16: 18 
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· Arta: D~pa faptA şi rlsplat.A 
~(SUA) 15;·17: 19 Abuz in serviciu 

Sala micA: Annagaddon (SUA) 
. 15; 17,30' .· Poliţiştii arădeni il J 
, Progresul: Sal~aţi soldatul 
• Ryan (SUA) 18 

cercetează in stare de liber~ 

AU PLECAT DINTRE NOI 
8,Curin Lena (1933), Llngurar Petru (1950), Szasz Carol 
l.fSamuil. 

PRETIJL AURIJLUI ' -
BANCA NAŢIONALĂ. 

Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata. 169.7871ei, iar 
preţul de achiziţie • 152.608 lei. 

PIAŢA NEAGRĂ· Aur 14 K 
cumpărare: 85.000 lei/g, van· 
zare: 100.000 lei/g 

Aur 18 K cumpărare: 95.000 
leilg, vănzana: 110.000 leilg. · Preţuri valabile ieri. 

. -···-

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editori S.c. ADEVĂRUL e.r.L Arad 
eCODFISCALR 1681938eCODSICOMEX 19.6o4 eCER11FICAT 
J 02/1886din 3 r x 1991 ecoo SIRUFS 0211956601eiSSN 1220. 7489 

R 1 pa .a 2 2 2 

....... 2900 Arad, Bd Rcvolu~ci nr. 81. 
Telefoane: S~CRETARIAT. 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTRAŢIE • CONTABILITATE· 281797; MICA 
PUBLICITATE· 210775. MAREA PUBLICITATE· 280904; 
CLUBUL PRESEI • 280989. 

CoD8lUal de a-lstraţies DOREL ZĂ VOIA NU 
'(presedinte) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prcsCdintc) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (redactor-~ 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director Comercial) 
telefon 280904; DOREL BARBU {oontabil-ţ«t) telefon 281797. 

Coleliul de re1acfie' MIRCEA CONTRAŞ (redactor-set): 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRCEA DORGOŞAN (sef sectie' actuatităli); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scf sectie politichJ, telefon 
280943; DORU SAVA (sef sectie socia)-cconomic), telefon 281738; 
VASILE Jt"ILIP (sef seCtie cu'ltură-învătământ). telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tlncret)'tetefon 28!855, 
280003; MARCEL CANC1tl (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şef """!ic publicitate) telefon/fax: 280904. 

'l'iparaJ wutat la laqnl la S.C. MEDIAGRAF S.A. 
ARAD,-· Feleaallul F.N., teJeloa Z5090Z, lax :asa 9-

. ···- " 
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tate pe directorul economic de 
la S,C. SOCCM Progresul, 
infonmeazA Biroul de presă al 
IJPArad. 

Korl Maria,. 54, ani, din 
Arad, in calitate de director 
economic al societăţii 
amintite, in mod abuziv, .a dis
pus neexecutarea unei 
hotarAri judecătoreşti, emisă 
de Curtea de Apel TimifOara. 
Kori este cercetată pentru 
săvâ"'irea infracţiunii de abuz. 
in serviciu, contra intereselor 
persoanei. 

;"'~-· 
·, _,.; 

•:,-.-,--- _ . ._·. -.,-- -~. -.-.-. --~· 

Astăzi este zi de. piaţă la 
Sebiş, Almaş, AJ?ateu. 
Semlac, Sântana, Şilindia, 
Vârfurile. Târguri săptămâ· 
nale se desfăşoara astăzi la 
Chişineu C~. Almaş, Şilindia 

şi Vârfurile (sat Avram lanC\l • 
Tăcăşele). , 

Mâine, miercuri, va fi zi de 
piaţă la Pâncota, Beliu. 
Butoni, Şiclău, Macea, 
VAnători" Pecica, Şiria ti zi 
de targ la Beliu şi Butenl. 
. · • FIIUIACIA . 

DE SEIIVICID 
Tn noaptea de marţi spna 

miercuri este de serviciu, cu 
program non-stop, fanmacia 
"Grozeacu", strad'a M. 
Eminescu nr. 21; tel. 280644. 

Farmacia .crai Nou 
Alfa", situată la parterul 
biOcu.lui 68, cartierul Alfa, 
telefon 277644 şi .Noua 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, 
sunt de serviciu cu program 
non-stop. • 

.-·· . 

---~, ..•. 

Marti, 19 octombrie 1999 · 
' 

UN NOU Dl~lLER 
llU'fOitiZllT CONNI~X 

ieri, la pranz, a avut loc 
deschiderea oficială a magazlnu· 
lui X-land, cel mai nou dealer 
autorizat Connex din municipiul 
Arad. La ina"'lurare a participat 
şi directorul zonal Connex, 
dl. Dan Popa, care considera că: 
"Acest al 12-lea dealer autorizai 
Connex este bineven~ pe piata 
arădeană, mai 'ales că pare a fi Şi 

cal ITI8t promiţător." Florin Colta 
{shop manager) şi Cristian 
Nagy (general manager) cred că 
.principala investitie a fost cea de 
ordin moral". ' 

La nici 30 de ani; palronii de 
. la X·land au intrat optimişti in 
lumea afacerilor. 

s. Q. 

--... ~ 

La telefonul dimineţii, 280944, intre orele 9,00-12,00 
e D-na Herdeuţ Ellsabeta intnaţlnenaa şcolii pentru cinci 

din Nădlac, spune: .Am cinci copii!'. 
copii, iar soţul a decedaL Goplii • Popa Călin, tot din 
nu primesc CEC-urile de la · Nădlac, ne întreabă: .De ce la 
scoală pentru că eu nu-mi per- .fiecare factură telefonică vine 
mit să plătesc întreţinerea reconstituire de avans? Ce face 
scolii, care se ridică la 65.000 Telecomul cu banii ăia?". 
lei. Eu nu am nici din ca să tră- Redactor de scrrvidu, 
iese, dar să mai plătesc fi. B. 
La telefonul după-amiezii, 280003, între orele'15,00•18,00 

• 0-na M.D., de pe strada C""'n ne atrage atenţia că de astăzi 
dimineată calorifere)e sunt reci. ,.Ce vină am eu că Arterm-ul are 
datorii de peste 9 miliarde1 Noi care nu avem datorii ce să facem? 
Să facem foc de tabără in camere?". Sperăm să nu fie cazuL. 

e D-1 Morar T eodor din cartierul Aunal Vlaicu spune: .A:/ doli 
să~ invll pe domnul primar să viz~eze zona din jurui'S.C. Optim, 
SA, unde blocul a fost abandonat după revoluţie şi acum esl$.,0 
adevărată junglă." · 

Redactor de serviciu, 
. ··-· fi.B. 

PoUfia pe şosea 
P~i arj(deni, au teStat şi 

verificat in puncte fixe şi pe 
trasee nu mai puţin de 6.820 
autovehia.Jie Tn trafic. Ca urmare 
a neregulilor depistate poliţiştii 
au fost nevoiţi să re~nă 13 certifi
cate de inmatriculare pentru' 
defecţiuni tehnice. De asemenea 
au fost aJl!icale 243 amenzi pen

. \Eli .tn.căicarea Legi> circu
laţiei, amenzi ce totalizea.zi\ 

• CONSDL'I'ATJI ŞI 
'I'RATAMEN'I'E CU 

PROGIIAII NOII-STOP 
Cabinetul ,Apolion ia", si

tuat la parterul blocului din 
spatele Casei Albe (zona 
Gării), str. Miron Costin nr. 
13, se. A, ap. 1, tel."251225, 
efectuează tratamente in
jectabile (intramuscular şi 
intravenos), l'erosoli, E.K.G., 
ecografie şi analize laborator. 

• CABINE'I' 
S'I'OIIATOLOSIC 
Cabinet stomatologic pri

vat, Bd. Revoluţiei nr. 62 
(vizavi de Biserica Roşie), 

· telefon 2568415, deschis zilnic 
intre orele 8,90·12,09 'li 
14,00-20,00. . 

ÎJITIIERDPEBI • 
COIIEN'I' 

Marţi: Perimetrul dintre 
Crişan, Revoluţiei, Horea, 
Gh .. Popa • intreruperile vor 
avea maxim 60 de minute. 

Miercuri: Perimetrul din
tre Crisan, Revolutiei, Horea, 
Gh. Popa • intreruperile vor 
avea maxim 60 de minute 

·~ . 

• ' .. 

·''"' 

20.570.000 lei şi s-au ndicatln 
vederea suspenct.'lrii 16 permise 
de conducere. Tn două cazuri, 
ridicare·a permiselor de condu- ·...;,.",.__ 
cere s-a datorat conducerii sub · 
influenţa alcoolului. Este cazullu(.~ 
Faur Cosmln din Aleşd, ce coo
ducea autoturismul 3-AR-4811 şi 
Muraru Vasilică-laurenţiu din 
Arad, cu autoturismul AR-03· 
RDW. 

Lingurar Petru, din 
Arad, str. Semenicului nr. 2, 
•l·a pierdut viaţa In urma 
unul accident petrecut in 
curtea casei sale. Simbătă, 
in timp ce tliia lemne •. 
Llngurar s-a accidentat 
grav. A fost transportat la 
Spitalul Judeţean Arad. Din 
plicate, n-a mai putut fi sal
'!lll Poliţia nu are suspiciu
ni in legătură c.u cauza 
decesului. 

----. ·- . 

Coorn:t atlw de Cretlt 
Banca Populara 

MINERVA 
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Dl. CONSTANTIN BUZA TU, invitatul 
principal care a desemnat, prin tragere 
la sorţi, câ~tigătorii premiilor de fideli
. tate "Adevărul" pe luna octombrie. 

. Deşi preţurile materiei prime. materialelor şi ser
viciilor (hartle de ziar, cemeluri tipografice, energie, 
transport etc.) au cresrut necontenit. de mai bine de 
şase luni preţul abon~mentului la cotidianul 
.Adevărur a rămas nemodificat: doar 20.000 de lei. 
_Ceea ce înseamnă câ abona~i nu doar că au asigu
rată primirea zi de zi, la domiciliu sau la locul de 
muncă, a ziarului preferat, dar il obtin şi la un pret 
deoseb~ de avantajos: 770 de lei exemplarul. fată d<i 
1400 de lei cât costă ziarul cumpărat de la chioŞcuri. 
Altfel spus, abona~i primesc ziarul la jumătate de 

preţ. Pe lângă această importantă facil~te de care 
beneficiază absolut toti abonatii, lunar redactia noas
tră oferă, prin tragere '1a sorţi. 'eate zece premii celor 
mai fideli c~~ori pe baza taloanelor de concurs pubJ;. 
eate la inceputul fiecărei ltnii. Şi· de această dată 
Interesul abonaţilor faţă de concursul premiilor de 
fi~elitate a fost mare, în luna octombrie sosind pe 
adresa redacţiei peste 10.300 de taloane completate 
corespunzătOf. 

lnWalul principal al tragerii la sorti efectuată ieri a 
fost domnul Constantin Buzatu, dir9ctorul general 
al S. C. ARCONS S. A. Arad, care a oferit un pre
miu suplimentar de 500.000 de lei, astfel că (şi) in 
Juna octombrie au fost premia~ nu 10, ci.11 abona~. 
Ca de fiecare dată, au răspuns cu amabilitate invi
ta~ei de a ne fi alături apropia~i noştri CQiaboratori 
Maria Neagu şi Ilie Tripa, şeful şi respectiv 
adjunctul f&fului Oficiului Judeţean de Po~tă 
Arad. 

Cei zece norocoşi abonaţi care au câştlgat 
fiecare căte o jumătate de milion de lei sunt: 

1. Bodirlău Dumitru, Arad, P-ţa C.ius Iacob 
14, bl. O, se. D, ap. 4 

2. Hossu Maria, Arad, str. Aron Pumnul nr. 3 
3. Vârtaci Ovidiu~Mircea, Arad, str. Mioriţei nr. 

48, bl. 184, et.lll, ap. 23 
4. Grajuc Dumitru, com.Tâmova, nr. 548 
5. Lazăr Gheorghe, Llpova, str. Cuza-Vodă 

nr.2 
' 6. Ionescu Mircea, Arad, str. Patria 25129, bl. 

A4, se. B, ap. 3 
7. Costaa Adrian, loc. Şeltin, str. Gh. Doja nr. 

23 . 
8. Balaclu Gh., Mllova nr. 18, jud. Arad 

· 9. Făt Flora, Şofronea nr. 44 
10. Otvos Carol, Socodor nr. 80 
Premiul suplimentar, oferit de S. C. An:ons S. A. 

a reven~ lui Benea Vasile din Jgneşti, nr. 84.' 
T~ cei 11 abonaţi-căştigători sunt in~ joi, 21 

octombrie a. c.,"'" 12, la sediul redaqei, pentru a-şi 
ridica premiile pe baza buletinului de identitate şi a 
~nţei-abonament valabilă pe Juna in curs. 

. M.COnTRAJ 

Partieipând la sondajul de 
opinie realizat de .. .Adevărul•• 

OPT CITITORI fiO FOST PREMIAŢI, 
IERI. CO 5.500.000 LEI 

In dorinta de a ed~ un ziar 
cât mai complet si interesant, 
care să răspundă intr-o măsură 
tot mai mare nevoii de intor

. mare şi preferinţelor cititorilor, 
reda~a "Adevărul" a realizat, la 
mi»ocul lunii trecute, un sondaj 
·de opinie, cititorii fiind invitati să 
răspundă la un chestio'nar 
cuprinzând întrebări referitoare 
la opiniile şi propunerile lor 
legate de structura şi conţinutul 
:Ziarului. Aproape 2QOO de citi
tori au dat curs in~~ei, rezul
tatele statistice ale sondajului 
constituind pentru colectivul 
redacţional un instrument util in 

vederea cunoasterii mai exacte Tnmânate premiile. Au intrat 
a optiunilor cititOrilor. astfel in posesia a câte 
· Pentru a recompensa 500.000 lei: BURICEA DOINA
interesul manifestat de cititori CORNELIA (Arad}, RĂDUCAN, 
toate chestionarele primite au SORJN-AUREL (Pâncota}, 
participat, săptămâna trecută, POPESCU ADINA-MARIA 
la o tragere la sorţi in cadrul (Vinga), BARNA MIHAI 
căreia au fost oferite 5 premii a (Chinişeu-Criş), şi POCOLA 
câte o jumătate de milion de lei VALENTIN (Zimand~Cuz), pre-

. fiecare. In plus, trei dintre citi- miile a câte'1 milion de lei fiind 
torii care ne-au făcut cele mai inmânate cititorilor BĂRDAN 
interesante propuneri vizând NICOLAE şi CRISTEA 
îmbunătăţirea rubricilor ~i a ALEXANDRU (Arad) respectiv 
paginilor au fost premiaţi,· LUCUTA PERSIDA-COR
fiecare, cu câte un milion de lei. . NELIA (Chi~ineu-Criş). 
Ieri, cei opt câştigători au fost T M. CON'I'D"4: 
invitati la sediul redactiei unde, "' ""'~' 
intr-un cadru festiv, le-au fost Foto: M. CAnCIO 

VETERANII DE RĂZBOI 
AJUTĂ SINISTRATII ' 

DRUM EUROPEAN DE 
Cu ocazia "ANULUI 

INTERNAŢIONAL AL PER
SOANELOR VÂRSTNICE 
1999" declarat de O.N.U. cu 
prilejul zilei de 01· 
OCTOMBRIE 1999 • ZIUA 
INTERNAŢIONALĂ A PER· 
SOANELOR VÂRSTNICE, 
Filiala judeţeană "ZĂRAN
DUL" a veteranilor de război 
Arad, a acordat ajutoare în 
bani din bugetul propriu 'i 

. din fonduri primite - în total 

< ·•• ,.,. >t -,·. . , 

' . 

de 13 milioane lei - la 50 de · 
membri cu venituri modeste. 
'1 la 3 slnlstraţl. De aseme
nea s-a vărsat din bugetul 
propriu suma de 5 (cinci) 
milioane lei la fondul gene
ral A.N.V.R. pus la dispozi
ţia statului pentru sinistraţl. 

PREŞEDINTELE FILIALEI 
ANVR ,,zĂRANDUL" ARAD 

General de Bgd (rtg) AUREL 
GOLCEA 

'\.'' 

".,;. 

ABONAMENT 

..... 

LUNGA DRUMETIE ·. 
La ultima întrunire a 

Comisiei de Omologare a 
traseelor turistice montana, 
din 11 octombrie, s-a pus in 
discuţie realizarea drumului 
european de lungă 

drumeţie, care va străbate 
'' România. Comisia a sta
bilit pentru judeţul Arad 
următoarele repere turis
tice: Nădlac, Pecica, Şeitln, 
Bo<!rog, Arad, Mândruloc, 

Ghloroc, Munţii Zărandulul, 
Valea Ro,iei (bisericile de 
lemn Obir,ia, Corbe,ti) -
Zam. 

S-a luat in discuţie posi
bilitatea sprijinirii acţiunii 
de marcare. a acestui traseu 
de către Consiliul Judeţean 
(Indicatoare, vopsele reflec
torizante). 

D.A. 

La sfârşitul săptămânii tre
cute, magazinul destinat bolna
vilor de diabet a fost' redeschis, 
după ce; timp de ar;>roape patru 

. Juni, a fost inchis. 
Magazinul, situat pe strada 

Blajului nr. 3 (lângă Biserica 
Roşie), oferă diabeticilor produse 
speciale, dietetice, necesare ali
menta~ lor, cum ar fi lndulcitori, 
zaharină, plline integrală şi serni, 
ciocolată, napol~ne. creme, com
poturi, dulceaţă, şi alte produse cu 
ca- foarte mică de glucide. 

,Membrii asociaţiei noastre, 
cei cu cotiza~a plălliă la zi, pot 

cumpăra acesta alimente dietetice 
de strictă necesitate la un preţ ce 
include un adaos Comercial 
minim, de 5 %", spune Ilie Popa, 
pre~ Asociaţiei Diabeticilor . 
Ared. • . 

Una din principalele pre
ocupări ale Asociţiei este 
atragerea de noi membri .• Dorim. 
oameni care să se implice şi în 
conducerea asociaţiei, oameni 
influe~. care să poată sensibiliza 
autoritătile, agenţii economici pen
tru spOOsonz.v;, Pentru ajutorarea 
mB/Tlbrilol", mal spune Popa. 

G.KtiAP 
...., 

BARTATURISTICAA 
JUDETULUI ARAD 

Sub ooordonarea Consiliului 
Judeţean Arad ~1 a specialiştilor 
din cadrul Centrului Cultural de 

•Integrare Europeană, Serviciul 
Public al Consiliului Judeţean a 
finalizat la sfârş~ul lunii septem
brie lucrarea .Harta turistică a 
judeţului Arad". 

Cei care sunt Interesaţi de tu
rismul judeţului vor găsi In 
această lucrare o hartă turistică a 
judeţului Arad, un plan al munici
piului Arad, obiective din munici
piu şi Imprejurimi, repere de pe· 

Valea Mureşului, ţinutul 
Nadăşulul, Valea Crişului Alb. 

Harta a fost realizată din fon
duri obţinute din publi~atea pe. 
care "ll"~i economici din turism 
şi nu numai, au contractat-e . 

Ed~ra .Mirador" a realizat-o 
ln condiţii grafice deosebite, ea 
putând fi cumpărată, la preţul de 
20.000 lei, de la toate punctele de 
difuzare a presei din judeţul Arad 
~i de la Serviciul Public al 
Consiliului Judetean. 

DlnO ALExAnDRESCU 

La Nădlac UN TRACTOR, CU 
TREI REMORCI, A INTRAT 

iNTR·UN OPEL ASTRA ·· 
Un grav accident de circulaţie 

s-a produs duminică seara, în 
jurul orelor 22,30 pe raza oraşului 
Nădlac. 

Ciuci Ioan, 37 ani din 
Caianul Mic, judeţul Bistriţa 
Năsăud, tractorist la Ferma nr. 3 
a Societăţii Agroindustriala din 
Jocal~ate, In timp ce conducea, 
fără să posede permis de con
ducere, tractorui41-AR-4256;de 

care erau ata~ nu mai~ de 
trei remorci, Iară să se asigure a 
pătruns pe ~a. unde a intrat in 
coliziune cu autoturismui·Opel 
Astra M-GN-3159, condus regu
lamentar de Filin Marius Ervin, 30 
ani, cu cetăţenie romane-ger-
mană. · 

In unna Jnipactulu( conduci
torul autoturismului a fost grav 
rAnit. 

' . ~-
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Guvernul a reglementat ajutoarele 
acordate unor categorii defavorizate 

pentru plata energiei termice 
• (Urmate din pagina.!) isteria NATO, unde după toate calculele am pierdut 

şansa, urmează acum, iscată de pre!fedintele României şi de 
guvern. isteria Uniunii Europene. Aici pur 'i simplu am ajuns băta
ia de joc a "pretenilor" domnului Emil Constantinescu, care t-au 
garantat nici ei nu !ftiu ce. Dacă vom rezolva problema copiilor 
asistaţi (a se inţelege handicapaţi) şi ne vom stabiliza macro· 
economia, vom avea posibilitatea să incepem la Helsinki 
negocierile de aderare. Noi, in prezent, nu avem fonduri nici pen
tru copiii nonnali, care devin handicapaţi intelectual datoriă diso
luţiei invăţământului românesc, iar despre o stabilizare macroeco
nomică nici nu poate fi vOrba fără un sprijin extern a!fi cum l...a 
promis dt Constantinescu in campania electorală, de Circa 60 mi
liarde de dolari. România nu va fi adusă la masa tratativelor de 
aderare nici in picioare, ci la U!fă. Dacă pentru Ungaria, Cehia, 
Polonia, problema integrării va fi valabilă pentru anul 2003, pentru 

_noi ea nu se pune decât probabil prin 2020 sau niciodată. Cu toate 
promisiunile făcute in timpul conflictului din Kosovo, România .!fi 
Bulgaria rămân in afara preocupărilor NATO 'i U. E., ele con
statând in locul promisiunilor făcute doar grave deficienţe in 
România. Afa că ne-am ak!s cu bătăi pe umăr, cu mângâieri, cu 
cinstea de a fi declarat p~dintele nostru ca lider regional, ji cu 
pagubele suportate in urma unor declaraţii fi a unei politic ire-

• {Unnant din pagina 1) 
Preţul naţional de referinţa 

pentru energia termică se 
stabileşte prin hotărfre de Guvern 
şi se va aplica la 15 zile de la publi
carea Tn Monitorul Oficial. El se 
recalculează an de dle an preţul la 
producă.:~f. lariful de distribuţie 
se ajus , potrivit prevederilor 
legale in vigoare.· 

Secrelarul ae slat in Ministerul 
Industriei şi Comerţului, Nicolae 
Stălculesou, a precizat, recent, că, 
de la 1 octombrie, pretul national 
de referinţa al energiei timniai va fi 
stabilit la 230.000 • 235.000 de 
lei/Gcal. 

funcţie de venitul mediu. net pe 
membru de familie. 

FamiUile al căror venft mediu 
net pe membru de familie se 
situeaZă sub 450.000 lei vor primi 
o suma de 335.000 lei, di!r nu mai 
mare decR cheftuielile ru incălzima · 
şi apa Caldă; familiile al căror-venit 
mediu net pe membru de familie 
se situează Intre 450.001 ~i 
600.000 lei vor primi o sumă de 
200.000 lei, dar nu mai mare dedl 
cheltuielile cu încălzirea şi apa 
caldă; familiile al căror venit mediu 
net pe membru de familie se 
sftueazillntre 600.001 ~i 750.000 
lei vor primi o suma de 100.000 lei, 
dar nu mai mare decR cheftuielile 
cu încălzirea şi apa caldă. 

Or, acesta ramuri retehnologizate după 1989, cu disponibi
lităţile bancare. cu creanţele existente, prin aportul de muncă şi 
creaţie din ţară ar fi dus ia o situaţie comparabilă cel puţin cu a 
Ungariei !fi Poloniei. 

Pe acest fond creat de degringoladă au venit FMI ~1 Banca 
Mondială care au impus condiţii antinaţionale pentru acordarea 
unor tran~ de impunnut de care nu am fi avut nevoie_ Dar ne-au 
fost impuse pentru a ne subordona unor interese străine de ţară. 
Astfel, au fost acceptate mai ales după 1996 acordurile ASAL şi 
FESAL care au dus la falimentarea a tot ceea ce există, la o 
cre!ftere a corupVei prin o privatizare proastă ca un scop in sine, 
la fonnarea une1 clientele p.olitice nesătule. începută pe timpul 
guvernării PDSR şi scoasă pe faţă pe baza algoritmului de actuala 
coaliţie de la putere. 

In aceste condiţii in care la un pol al societăţii s-au strâns o 
mână de politicieni venali. de profitori escroci, de ~menari şi 
bi,niţari de inafta clasă, iar restul societă~i a fost adus tn slare de 
maerie, din care o parte es~ sub limita mijloacelor de existenţă, 
se pare că suntem intr-un program al unor forţe oculte inter
naţionale, care prin mituirea mafioţil9r din prima categorie au 
adus societatea in stare de !fOC-

Pentru sprijinirea familiilor cu 
venituri reduse, ale diror locuinte 
sint racordate la sisteme centrali
zate de fumizare a energiei ter
mice, pentru suportarea cheltu
iellor suplimenlare determinate de 
aeşterea consumului de energie 
tennică In sezonul rece (1 noiem
brie • 30 martie), autorită~ie admi
nlsira~i publice locale vor acorda 
acestora un ajutor Mnesc lunar, in 

Acordarea acestor ajutoore se 
face la cererea titularului, depusa 
la primăria localită~i. Depunerea 
cererilor se face individual sau prin 
asoda~ile de localarl, pinilla dela 
de 25 a fiecărei luni, pe baza veni
turilor din luna precedentă celei 
pentru care se acordă ajutorul 
bilnesc. 

Organismele statului de drept au devenit· decorative, ca for1ă, 
implicate in structuri mafiote, in frunte cu instituţia prezidenţială. 
Toate manifestă o umilinţă !fi un servilism· nedemn faţă de puterile 
occidentale !fi pentru acest fapt nici nu sunt luate in seamă. Orice 
valoare morală sau na~onală este minimalizată, desconsiderată ca 
neeuropeană. Dacă ajungi să pui in discuţie, in faţa unor probleme 
majore, homosexualitatea, lesbianismul, să implici organele statu
lui .in jefuirea bunurilor naţionale, să manifeşti înţelegere pentru 
furt, pentru prăbuşirea sistemului bancar prin acordarea unor 
imprumuturi favorizante, fără garanţii sigure, să min~ un intreg 
popor prin acel a:p-zis contract de 200 de zile, ai pus sub semnul 
indoielii şi ce a mai rămas din valorile morale ale poporului român, 
.căttigat de omenire in existenţa milenară. 

sponsabile. . 
In acest timp, ~edlntele RomAniei, dl. Emil Constantinescu, 

a rămas cu ochelarii de la eclipsă pe ochi !fi declară cu seninătate, 
pe baza datelor furnizate de consilierii săi de la Cotroceni şi in fla
grantă contradicţie cu poporul român că "nu crede că un om 
serios din România se mai indoie!Şte astăzi că poziţia pe care am 
luat-oi~ timpul conflictului din Kosovo a fost cea corectă." Ba se 
indo~te toată ţara, dle pre~dintel Mai scoate o perlă şi spune ca 
.,in toate ţările din lume se guvernează in pofida sondajelor". Cred 
ca dl. pre~inte, pe lângă vedere, ~i-a pierdut ~i uzul raţiunii. In 
orice ţară civilizată in unna jafurilor făcute, a nerespectării promi
siunilor asumate in contractul cu România, orice guvern ti chiar 

ieri, in holul Teatrului de Sia! 
din Arad a avut loc desdliderea 
expoziţiei de macheta intitulată 

. sugestiv: "Hobby şi nostalgie". 

cateva din cuvintele celui care a 
creat superba expoziţi.e de 
machete. · Există apoi un atac impobiva unor instituţii credibile ale statu

lui ca annata, prin încercări de compromitere, iar justiţia 'i poliţia 
au fost atrasa prin personaje importante in acţiuni Suspecte de 
corup~e instituţionalizată. Pref"dintele României dă note bune ~i 
garantează pentru unii politicieni dovediţi c.a necinstiţi, se bagă 
direct in ~taceri suspecte ca "Ţigareta", sprijină familia in deru
larea unor afaceri de tipul ,.Fundaţiei pentru ~piii României", care 
până in prezent nu am auzit să se fi ocupat de vreun copil sau 
acea societate de consultanţă a fiicei, implicată in falimentare& 
uzinei ARO. plus atfe afaceri tenebroase, aflate sub patronajul. 
oamenilor ~ incredere. Jn acelaşi timp, cei care au devalizat băn
cile umblă in libertate, uciga!fi iresponsabili sunt făcuţi scăpaţi sau 
se face totul pentru a-i scăpa, ca Bemevig 'i Vaii Sterian, să nu 
mai vorQim de capii mafiei. Se fac averi de milioane de dolari din 
furt şi nu se $!Sizează nimeni, Biserica ortodoxă este pusă sub 
semnul intrebării, se caută desnaţionalizarea ei, se creează artifi
cial situaţii de-conflict cu atte culte, care ar fi mai "europene" !fi 
lrabuie sprijinite. 

preşedintele care se respectă ar fi demisionat. · . 

..,. R~lizatorul acesteia se numeşte 
Ioan Popovlcl, antrenor emenrt de 
tir la C.S. UTA , sub mana caruia 
s-aU format numeroşi campioni, 
cei mai titrat fiind Sorin Babll. 

După ~- dubuiul 
sportiv .Conar~ Vasile 
Păltineam.i - cel care a deschis 
expo~a. a urmat ~intele 
Companiei de Transport Public 
Arad - Petre Cuvlneanu: 

lată ce declara artistul: 
,.Motfva~a- mea in crearea aces
tor macheta nu este banuL 
.,Hobby·ul înseamnă pentru 
mine un exerciţiu al minţii ~1 al 
corpului, înseamnă o evadare 
din lumea aceasta Tnc'ărcată de 
războaie, politică şi poluare. 
Când lucrez simt 1n preajmă 
aerul anilor din copilărie. Pe 
. mine m-a frapat intotdeauna 
tehnica ..• " Acestea au fost doar 

"Implicarea noastră e ocazio
nală de implinirea a 130 de ani 
de transport public in Arad". De 
altfel esie cea de-a patra actiune a 
d-lui Ioan PopovicJ cară este 
s~nutădeC.T.PA ·(· 

La expoziţie au mai putu fi · 
admirata macheta de avioane si 
automobile de epocă. Expoziţia va 
fi deschisă timp de ~apte zile in 
holul Teatrului de Slat din Arad . 

OUMPIU BULZA" 

7,00 Matinal national 
9,00 TVR iaşi ' 
10,00 Recurs la 
morală- rei. 
11,00 TVR Cluj
Napoca 
12,00 Marele Jazz -
rei. 
13,00 TVR Timişoa
ra 
14,00 Jurnal 
14,15 CiberFan· 
14,30 Repere sacre 
15,00. Oameni ca 
noi 
15,30 Convieţuiri. .. 
sub aripa muzei 
17,00 Dor 
1.7 ,30 Scuzati! 
Pardon! Mersi! 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,oo· Avanpremiera 
Ştiri 
19,10 Sunaet Beach 
-ep. 552 
20,00 . Jurnal * 
Melec * Sport 
20,55 Breezy 
dramă, SUA, 1973 
22,40 Nu trage~!. 
22,55 Jurnalul de 
noapte 
23,1 o A-Facerea · 
0,10 7 arte 

7,00 TVM • Telematinal 
-8,00 Desene animate 
8,50 Emisiune pentru 
copn . 
10,15 Limbi străine: 
engleză 
·1 0,40 O familie ciudată 
-rei. 
11,1 O Desene animate 
12,00 Faţă in faţă cu 
auterui 
13,00 Un cântec, o 
gluma ... 
13,1 o Mistere si minuni 
14,00 ConvieţUiri 
15,00 Desene animate 
15.50 Un cantec, o 
gluma... · 
16,00 Obsesilr~ s. 
16,45 Sant;~ 8arbara -
s. 
17,30 Tr'lbuna particieior 
pariamenlare 
17,55 Soldatul necu~ 
noscut • ep. 1 
18,45 Ştiri banc:ar8 
19,00 Autograf muzical 
19,35 Universul 
cu~ 
20,35 Teatru liric: 
Frumoasa din pidurea 
adormită de P. 1. 
Ceaikovsid 
22,00Credo 
23,20 Preotul fi cln:iu
rnărfla • rei. 
0,1 o Pictura de sub fim 
0,40 TVM • Mesager 

7,00 Bună dimineata, Pro 
TVcaltău! ' 
10,00 Tânllr !l nellnlytit • 
rol. 
10,451'rolectul Oktober • 
rei. 
12,30 Royal Cimadlan Alr 
Farte- s. 
12,55 Stirile PRO TV • O 
propozîtic pc zi 
13,05 B8bylon V • s. 
13,50 Ani de liceu - s. 
14,15 Miracolul dner<lfi ·. 
s. 
14,45 FamUla Bundy- s. 
15, t 5 Aripile pasiunU - s. 
16,00 Tâniir jl nellnlytit • 
cp. 857 • 
17,00 Stirile PRO TV ~ O 
propoZÎlie pc zi ' 
17,15 Slirilc PROTV AIJld 
17,30 'Rosalinda -· cp. 36, 
37 
• Extragerea cirtii poftalc 
.,Te uiti si câ.'>1igi"' 
19,30 ~t;rile ~RO TV 
20,00 Stirile PRO TV Amd 
20,30 I\lelrose Pllllt • s. 
21 ,20 Chestiunea zilei -
editie specială 
21 )O Fotbal: Liga 
Campionilor: Ollmplque 
Marsellle - Manchester 
United, in direct 
22,30 Stirile Pro'TV- in 
pauza nlcciului 
23,30 Chestiunea zilei 
0,15 Fotbal: =nnatul Ligii 
Campioni lor 
2,00 FamUla Bundy c., ~ 
2,30 Cine-I !<fUI· s. . 
3,00 Accapuk:o Held- &. 
4,00 Pollergelst • s. 
4,45 Babylon V. s. .. 
5,30 Sullet de femeie· s. 
6,15 Aripile pasiunii- rei. 

RADIO PRO FM (93,1 MHz) 
0.00 ·ff2 00 MARIUS, GEORGE ŞI CELE 40 
OEH um.~. . 
2.0Q - ~.oo PRO FM BY NIGirf .-eu. Vlad 
Craaoveanu 
5,00 - 6 00 Buletin de stiri la tieaft sfert de od 
6>!"' • too RONDUL DE DIMINE~ • 
1NFO Pt<.O cu Dan Awslol ~ L.:u1ra Că- u 
1/JO,- 10,00 PRO "FM P~NA LA 10 · cu 
rlaVius ESnican 
10,00 • 14,00 13-14 CU ANDREI- cu Andnoi 

~7,00_ ORAŞUL SUB LUPĂ- eu 

17-tOQn~~STAR STATION MIX- cu 
Mma1Gum . • · · 
19J)O • ~1,00 ASClJLTA·ŢI MUZICAl· cu 
C.il;n GheOn!he 
ZI.OO • 2l,Ull TONOMAnJL PRO FM- cu 
NiCki Stanciu 
!l,OO • - RONDUL Dl! NOAPTE • cu 
RăZvon Exilmu 

6,00 Maria - s. 
6,50 Acasă la bunica • rei. 
7,00 Renzo fi Adriana
rei. 
7,50 PÎ'eciosa • rei. ' 
8,40 Căsuţa poveştilor -. 
rei. 
9,15lnger sălbatic. rei. 
10,1.0 Lanţurile iubirii·· 
rei. 
11,00 Dragoste şi putere 
• rei. . 

11,45 Singe din săng&ie 
meu- rei. 
12,30 O dragoste tâJzle -
rei. 
14,15 Nimic personal- s: 
15,00 Viaţa noaslril- s. 
16,00 Preclosa • s. 
17,00 Cartea cărţilor
des. anim. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste ti putere 
.__s. 
18,20 Acasă la bunica 
18,30 Ren%o '1 A~-
s. . 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile Iubirii-s. 
20.20 Somn u'lt"l 
20,30 Inger sălbatic • s. 
21,30 Singe din sângele 
meu-s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Podul Cassandra -
a~une, Gennanla/ Italia/ 
Anglia, 1976 

7,00 Observator 
8,00 Dimineata dcvremo 
1 f),OO Stiri ' . 
10,10 Colivia de aur. s. 
11,00 1"""""11• CaroUnel 
- s. 

, 12,00 Baywatcb Nlg'!!.J · 
s. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Viitorul incepe azl
s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Luz Maria- s. 
17,00 Stirile amiezii 
17,25 Elena, viata mea-· 
cp. 106, 107 

. 19,00 Observator 
20,00 Legendele toamnei
dramă, SUA, 1994, cu 
Anthony Hopkins,. Brad 
Pitt 
22jO Observator 
23,00 Marius Tueă show 
0,00 Gaugatn rebelul -
dramă, SUA, 1987 . 
2,00 Observator- rei. · 
2,30 lnsplra!la CaroUnel 
-rei. . 
.3.00'Eleaa, viaţa mea-
rei. . 
5,00 Dallas • s. . 

TELE7ABC 
7,00 Stiri 
7,10' Bună dimineata, 
România . ' 
9,00 Lou Grallt.· fel -
IOOOStiri 
10~0 bin ....... de zian: -
rcl 
11,15 StudioUl Tudor 
Vcmicu -rcl 
14,00 Medid la datorie-a. 
14,45 Telcshopping • 
15,00Stiri 
15,15 Post Meridian 
)6,30 o singuri "'""i . "' : 
17,30 Documentar 

OI. pre~dinte mai vorlbe~te şi de dragostea noaslril faţă de 
NATO şi ca noi am fost nominalizaţi pentru UE. Aceste declaraţii 
triumfaliste nu ne scot din mizerie_ Am văzut ce-i cu nominalizarea 
fi am văzut 'i cansidera~a NATO pentru noi in unna servitismului 
manifestat in agresiunea NATO asupra Serbiei. Dl. 
Constantinescu este de-a dreptul simpatic când declară ţu se
ninătate absurdă: .,poate niciodată in istoria de 2000 (de ani) a 
poporului român nu au existat garan~i mai puternice "de securitate 
date de toate marile puteri poporului !fi statului român". Ce spui, 
Franţ? Am avut asemenea garan~i date in scris prin tratate, nu 
şoptite la urechea prezidenţială, obţinute de Titulescu, şi ce s-a 
ales cu ele in 1940? 

· Nu-i rămâne pre~edlntelui decM să-I caute şi să-1 consulte pe 
calugărul Vasile, ca poate va fi sfill\tit mai bine decât Carol al li-lea 
de .. sfilntul din Maglavit". lată pe mâna cui a ajuns RomAnia: a 
unui om ce crede in· practici oculte !fi in viziunile mistice ale 
calugărului Vasilel . 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show - rel. 
8,00 Dimineata cu Prima 
- magazin mBtirfal * Ştiri 
şi repOrtaje, meteo, muz
ică şi concursuri 
12,00 Nadine Show· rei. 
13,00 Politica de mâine -
rei. 
15,00 Viaţa in di~ 
16,00 FQQJS 
16,15 Celebri fi bogaţi 
. s. 
17,15 Nadine Show 
18,00 Focus • Sport • 
Melea 
18,55 Clip Art 
19,00 Românie, Roma, 
nie ... 
19,15 Karaoke show 
20,00 Film artistle 
21,30 Bilant· emiiSiitlne-1 
de analiză eConomică 
22,00 Românie, Roma
nie ... 
22,15 FQQJS 
23.00 Politica de ma1ne 
1,00 Rlm artistle 
2,30 FQQJS ·rei. 

18,00Stiri 
18,10 l.oa Gnnt -~ 
19,008e<:l'>dt~'-S.' 
20,00 Actualitatea Tele 7 · 
20,30 Documentar 
21,00Dintrcsutedczian: · 
22,00 Cutia Pandofci 
22,45 24 din 24 
23,15 Oala Tele 7 ... t. 
OOOStiri . 
o)o bnt H -anis. c~e...,r .. 
siuni · 
1,35Telcshoping · 
2,00 Actualitatea T c1c 7 - rei. 
2,35 Documentar· rei. 
3,00 Medid la datorie- rcl 
4,00 SecJb dt poliţie • rcl 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri TV A· rei. 
8,30 Arena • rei. 
10,00 Ştiri . 
10,15 CalMa de aur' s. 
11,00 Inspiraţia 
Carolinel- s. · 
12,00 Baywatch Nlghts 
·S. 

13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Viitorul incepe azi 
-s .. 
14,00 Esmeralda - s. 
15,00 Luz Maria .,'s. 
17.00 Ştiri 
17,25 Divertisment '·'· 
18,00 Mileniul Trei 
18,20 Anunţuri . 
18,30 Ştiri TVA· 
19,00 Observator 
20,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri • rei. · 
21,30 Ştiri TVA- rei. 
22,00 Observator 
22.30 Marius Tucă Show 
Tn continuare, program 
IdentiC cu cei al Antenei 1 

HBO 
10,00 Asalt strategic -
~una, SUA. 1998 
11,30 Llceenele din 
Beverty Hllls - come
die, SUA. 1995 
13,15 Hot Boyz - acţi
une, SUA. 1999 
14,45 Zeus •1 Roxanne, 
- oornedie, SUA, 1996 
16,30 Donnie Brasco
suspans, SUA, 1997 

Tn DITIWIA'fiONAL 
21,30 S-a întâmplaL. azi 
21,35 Revista presei 
21,40 Vox Populi · 
21,4S De la cjncinal ... Ja 
capital . ' . 

22,00 Jurnal • Curs valutar 

ATOMICTV 
7,00 Scloctor 
1 0,25 Reactor • rei. 
10,30 File de povesto ·rol. 
11,00 litnmix cu Oaoa- rol. 
14,00 Interactiv , 
IS,SS Rcaetor . · '. 
16,00 Aria 52 • rol·· 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea progra~ 
mutui 
9.00.1nterSat Muslc 
9,30 Alegerea luf lzabel 
·film · 
11.00 Stirile lntersat ' · 
11,30 Dulce lspfta -s. 
12,15 Lumea adancurifor 
12,30 Contaminare ·film 
14,00 Dana Lase şi invi· 
tatii săi • rei. 
1~.30 Săptăm&na spor
tivă arădeană 
16,00 cascada mortală • 
fllm · 
17,30 Desene animate 
18,00 Emisiune in lb.ger~ 
mană 
18,30 Obiectiv economic 
18.45 Ştirile lnteiSat . 
19,20 Dulce lspfta • s. 
20,05 Mistere, farmece şi 
miraoole 
20,30 Aredul prin gaura 
cheii ~in direct 
~.oo Bay cove . fllm 
23,30 Stirile lnte<sat 
O,OOEiotica 
0.45 inchiderea progra
mului 

18,30 Urmărirea -
lhrlller, SUA, 1996 
20,30 Un pisoi lil 
Hollywood - anlma~a. 
SUA,1997 
21,45 AlAI de aproape 
de cer - dragoste, SUA, 
1995 
23,30 A•• e viaţa.- . 
~.SUA. 1998 . 
1,00 Ochiul divin -
drama, SUA. 1997 

*Mctoo -~·,·-· 
22,40 Lumea ai noi" 
23,10 EcoturiSm 
23,40 Istoric, memorie, 
recuperare 
0,10 Mica Vicni SitU un 
oras care moare? 
0,30 Oameni care au fost 

17,00 frceStyle- rol. 
17,15Selcetor 
19,00 Atomixcu Andreea 
21.55 Reaetor ..• 
22,00 Cincmatomic 
22,30 High aetion adn:nalin 
23,00 Rockada 
0,00 lllSOillllia 
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- O-le pre,edinte, unii dintre membrii 
PSDR doresc o fuziune cu ApR, alţii sunt 
impotrivă. Care este opţiunea dumnea
voastră? 

- Se va putea vorbi orlcănd despre' fuzi
une şi !i!'ste un lucru bun, dacă se va face 
intre parteneri egali, adică cu respectarea 
unor oonditii asumate reciproc si aplicate cu 
bună-credinta. Sunt pentru fUziune, dacă 
aceasta se va face sub denumirea noastră, In 
spiritul principiilor sociaklemocrate şi dacă 

Interviu cu Alexandru Athanasiu, prVJedintele PSDR 
prezenta in conducerea noului partid va fi pe 
principii paritare. Eu nu cred că nagocierile se 
fac in genunchi. 

- Este posibilă o alianţă cu PDSR-ul? 
- Pentru alegerile parlamentare da, este 

posibilă. 
- Dar cu Partidul Socialist, singurul 

reprezentat la vârf la Congresul PSOR
IIiul? 

· - Cu Partidul Socialist am avansat o serie 
de ilegocieri si este posibilă o fuziune chiar Jn 
următoarele 'două luni dar, repet, cu păs
trarea nealterată a insemnului nostru, a denu. 
mirii noastre şi a principiilor social-<lemocraţiei 
autentice. 

· - Sergiu Cunescu a adus acuze foarte 
grave echipei care a condus partidul pAnă 
la Congres. Cum receptaţi aceste acuze? 

-Nu aş vrea să mă pronunţ pentru că aş 
putea fi acuzat de un anum~ subiectivism. Eu 
cred că nu spusele lui Sergiu Cunescu ii 
acuză, ci realitatea poziţionării PSDR pe 
esichierul politic românesc, lipsa sa de audi
enta in sondaje, lipsa de mesa~ politice 
prOmpte. .. 

- Dacă nu veţi face alianţe sau fuzlunl 
Inainte de alegerile generale, cât credeţi 
că veţi reuşi până atunci să adăugaţi la 
procentajul dezastruos pe care il aveţi 
acum? . 
· ·- Este foarte greu de spus: Nu vorbesc 

acum de pragul de 5% care va fi necesar de 

SI-
~ . 

atins la alegerile generale, pentru că până 
atunci mai este destul de mu~ timp. 

Mă voi referi la alegerile locale si eu cred 
că vom reusi să atingem cel putin dublul sau 
chiar triplu!' procentajului virtual pe care il 
avem acum in sondaje. 

- Totuşi, mie nu mi se pare că timpul 
pAnă la alegerile generale este destul de 
lung. Cât de mult veţi reuşi să realizaţi in 
acest timp? 

- Avem suficient timp pentru a pregăti 
niste aliante asa cum am spus, am demarat 
deja discu~i in' această direqe. Vom analiza 
dacă este bine să le facem sau să nu le 
facem publice inainte de alegerile locale. . 

. -Ce şanse pot avea fuzlunlle intre par
tide miel - şi nu mă refer doar la cele 
social-democrate .. să aducă mlnimul 
necesar pentru a accede in Parlament? 
Oricum am intoarc<H>, 0,8% plus 0,5%, să 
zicem, face extrem de puţin. 

- Cred că nu au decât şansa de a se topi 
in partidele mari. Dacă fac alianţe absolut 
oonjuncturale, nu vor reuşi a~oeva decăt să 
asigure supravieţuirea unor persoane. Or, nu 
şliu dacă este corect să supravieţuieşti coo· 
damnând un partid · oricare ar fi el • la dispa
ritie, in virtutea interesului propriu. Există par
tide care, deşi IJU sunt in Parlament, au şi vor 
avea voci distincte pe eşichierul politic româ-
nesc. 

SIMIO" TODOCfl 

. Cu dl. Haş Mihai m-am fnttilnit la Primăria le-a dat nimic. Ba au ven~ la 
mine ca să semnez pentru 

din Mişca. Un om micuţ fi cu palmele bătă- trecerea patrimoniului la 
tor/te de muncă, dar extrem de isteţ. După Asociaţie. N-am semnat. şi 
citeva cuvinte, simţi că te cucerefte... mi-am dat demisia. 

- D·le Haf, ce mal -Bag de seamă că nu -Cine avenit? 
spuneţi despre politica putem sări peste vale pAnă - Dina de la Prefectură. 
asta? ~ungem pe fundul ei. . Până la urmă au găsit pe 

- Of, vai şi-ama~ Ce să· · - Numai că mergem In · . unul, care a semnal.. Acum 
mai ~pun? Lumea asta ar jos cu liberalii şi s-ar putea a dat faliment si Asociatia si 
!rebut să, meargă intr-un sin- să urcăm cu.tliescu .. Nu ' b' 1' 

.. d' sătenii au rămas cu uze e 
gur sens. Politicientt tn tre- credeţi? umflate. Creantele s-ar ridica 
cut au făcut din tr!'i princi- - Dacă aşa ne-o fi scris la patru miliarde de lei· in. . 
pate o Românie. Aşti~ de- oe să facem? ' . 
acum· parcă se chonwe să .:. Ce se mallntamplă banii de astăzi. < 
facă pe dos... la M' 1 -Şi-atunci? 

-Cu ce partid ţineţi? pe coşca =o ~ d' A -Atunci, aşteptăm ... · .. 
_ Jo-s liberal - atastrOod. _,..a dr a· _ Ce? 

-Şi acum?. mat CAP-ul şi s-a făcut 0 . - Să vină unul care să 
-tot liberal... ' '. Asociaţie. A lui Parasea. 
-Inainte de •891 care s-a pus in capul ei. La indrepte lumea cu umărul.. 
-Tot comunist. oamenii, la sătenii prin Sau cu· macaraua, că prea 
- Credeţi că vom putea munca cărora s-a. făcut toată s-a dus in jos. 

!efi din greutăţi? averea CAP-ului, nimeni nu DOI{U SlltfiCI 

.. ·· Oriam te uiţ' 
e cel mal ieftin abonament GSM! 

~- ..... ___ -' •'. 
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ACUM "UN SUROGAT' 
Duminică, 17 octombrie a. c., UFD il-a lansat la 

Bucureşti, in sala mare a Teatrului Naţional, platfor
ma de guvernare fi mesajul politic Intitulat 
"România fjM:iirui Nllliin". 

Cei clare au luat cuvântul • Reformă in concep~a actualilor 
Vosganian, lorgulescu, si foştilor guvernanţi s-a redus la 
Teodorescu s. a .• au subliniat lichidări, desfiinţări de Jocuri de 
faptul că România trece printr-o muncă, saaificii şi orizonturi fără 
criză de sistem si este nevoie de perspectivă. 
autoritate pe' care UFD o Soluţia ar fi o guvernare cu 
defineste ca fiind ordine de adeyărat de dreapta, nu sura
drept Şi eficienţă. E nevoie să gate, pentru că o guvernare de 
existe un stat puternic şi un stânga, aşa cum a fost ea 
guvern capabil să aplice forţa avansată la ~nţa Na~nală 
legii si a pietei, să-şi asume a PDSR ne duce tnapot spre tdel 
riscuri' şi resp<insabilltăti in initia- si principii etatista şi dirijiste. · 
tivele si actiunile sale. Statul tr... ' Cei trei piloni ai unei 
buie să fie garant al pop~i. guvernări de dreapta sunt: 

Unica solutie esle politică In gar,ntarea siguranţei 
sensul schimbării actualei ciase cetăţeanului, dezvoltarea fi 
politice, cfeând o nouă clasă modernizarea economiei 
politică ce va trebui să. se bazată pe principiile de piaţă 
bazeze pe o structură managerl- '' modernizarea Instituţiilor 
ală si informatională, care să statului de Integrare euro
prorrioveze performanta si initia- peană. Toate acestea au fost 
tiva. ' ' ' cuprinse in Proiectul UFD lntitu-

, Cetăţeanul are o penoepţie lat ,.A doua. modernizare a 
defonnată in privinţa Refonnei, RomAniei". 
pentru că ceea ce a insemnat 1. IERCfl" 

t";onferinfa de presă ApR 

SE LIMITEAZĂ DREPTUL 
. CETĂTEfifiOLUI DE fi 

fiPELfi ~ JUSTIŢIE . 
Conferinţa de presă organiza- .,Femela o forţă a mllenlululllr. 

tă iert la sediul din Arad a Alişnţei Preşedinla organizaţiei ITlJW:I. 
pentru România, s-a !>UCUflll de paie, ckla avocat Rooftca Booza a 
prezenţa preşedintelui Ioan 'Biriş, prezentat punctul de vedere al 
vicepreşedintelui Gavril Popescu, ApR faţă de hotllr.lrea de guvern 
preşedinte! organizaţiei municl- 752/99 cu privire la modificarea 
paie, d-na Rodlca . 6orza ~1 taxelor judiciare de timbru . .ApR • · 
preşedtnta orgamza~et. de femet, nu intelege fi nu accepti acesta 
d-na Rodica Herto. · miirlrl de taxe care llmlteazl 

OI. Blriş ~ făc~t 0 scurtă accesul cetăţenilor la actul de 
prezentare a ultimet lrntiative parla- • 
mentare ApR care s'e referă la justiţie , a precizat d-":' avocat. 
propunerea de prei(Jare a oontrolu- Aceste taxe au fost mărite d~ llel 
lui post privatizare de către un ori, spre exemplu la un lltig1u de 
departament aflat in d~ecta subor- 1 ~ milioane lei, taxa de timbru 
dine a primului-ministru. De fiind acum de peste 9 milioane. 
asemenea, avand in vedere Totodată, d-na avocat Barza a.· 
mişcările protestatare ale stu- apreciat că .In condiţiile In care 
den~lor. ApR lşi manifestll sollderi- aceste fonduri Intră In bugetele 
latea cu revendicările lor. Ministerului Justiţiei, a Curţii 

D-na Rodica Herlo a partidpat . supreme de Justiţie '' 
sAmbătllla Timişoara, la o intlllnire- Ministerului Public, Jar calitatea 
zooală a organiza~ilor de femei din actului de justi~e este sub orice 
ApR, la care a fost prezentă şi criticii ne Intrebam ce se intam-
preşedlnta organiza~ei naţionale plă cu ac-ti bani?". · 
Ortansa Jude. In cadrul lntâlnlril a ..,. · 
fost prezentat manifestul-apel ŞERBAH POPESCU 

Week-end politic arădean 
pat Claudiu Cristea, Ionel coStin Il !III şi Marcel Chişcan. . 

La acest sfarşit de săp
tămână, senatorul Ioan Bold, 
lmpreună cu preşedintele Avram 
Crăciun au fost la Hălmăgel unde 
au discutat cu membrii Consiliului 
Local şi au avut o intâlnire cu 
organiza~a PDSR Hălmăgel. 

lltt:ll 
Sâmbătă, la ora 10, la sediul 

organiza~! judeţene a avut loc o 
întâlnire cu toti coordonatorii de 
districte din j'udeţ, Din partea 

. orgilni;;:aţiei judeţene ~u partid.-
\ . ,. . . . . 

Motivul acestei lntAiniri a fost 
discutarea criteriilor de alegeri a 
viitorilor candidaţi la alegerile 
locale. 

1:11 ' 
A fost InfiintatA o nouă orga

nizatie PNL, la Pecica. In fruntea 
ei a' fost aleasă d-na Comelia. 
Tomoioagă. Din partea organiza
ţiei judeţene au participat Cristian. 
Andreica, Cornel Haristiade şi 
6ujorBuda. · 

· Ş. POPESCU· 
)'' 

·lllli9!11~~U!I·· 
.. : POSR şi PUR au incheiat, liderii PDSR şi PUR, Ion Uiescu 

luni, un protocol de colaborare şi Dan Voiculescu .. 
potrivit căruia cele două partide Potrivit protocolului, PDSR 
se vor sprijini reciproc in turul al va ~ne In Parlament obiec-
doilea al viitoarelor alegeoi tivele şi interesele PUR in .• ,•-• ..... 
locale. domennle ooowergente din ~ 

In cazul In care-unul dintre formele program ale celor două 
cele două partide va ciştiga partide. 
alegerile locale, specialistii PUR va participa in mod 
·propuşi de celălalt partid vO:. fi direct la eJaborarea şi sus~nerea 
promova~ in structurile adminis- unor programe şi proiecte le
tratiei publice locale, se pre- gislative ale PDS~ şi 1\1 pro
cizeaza in protocolul semnat de movarea iniţiativelor POSR. , . · 
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Intr-un oraş mara cum este Aradul, in permanenţă au loc fel de fel de lucrări de mo
dernizare. Unii dlntTe cel care in urmă cu ani de zile, nu au putut să-şi Introducă gazul sau 
apa curentă, o fec cu timpul. ŞI lucrările se execută ·de dfferlte firme, care au contract cu 
Primăria. Pe arădeni, tnsă, in schimbul sumelor plătite ii interesează ca lucrarea să fie 
bine executată şi tntr·un termen cit mai scurt Difr păcate, se pare că foarte puţine dlntTe 
aceste firme indeplinesc, concomitent aceste cerinţe. Pentru că, cele mai multe dintre ele, 
le lasă netermlf!ate. ŞI ce este mal grav, e că astfel de lucrări nu intă/nlm doar in zonele 
mal puţin circulate ale Aradului, el chiar in plin centru. 

e PE VASILE MII.EI\ ••• 
PREWNGIRE 

A TERMENUUJI 
Pe Bulevardul General Vasile Milea, la 

s!arşitullui august (din spusele celor care locuiesc 
în zonă) au început lucrările pentru introducerea 
gazului, executate de firma S.C. El Gaz S.R.L. 
Intre Primărie şi Tribunal, şanţurile săpate în mar
ginea şoselei au fost acoperite cu nisip_,. iar 
locuitorii zonei sunt de-a dreptul multumiti: .,Au 
acoperit şanţurile cu nisip, imediat ce au terminat 
lucrările. Este adevărat că nu au asfaltat, dar este 
mai bine decăt nicicum." Un bătranel care lo
cuieşte în zonă ne-a spus: .Deşi au început 
lucrările încă de la sfârşitul lui august şi ne-au 
spus că la s!arşillJI lui septembrie vom avea deja 
gazul în case, nici acum lucrările nu sunt fina
lizate. Toţi cei care au maşini şi le parchează cum 
şi pe unde pot Când vor fi gata lucrările, nu ne-au 
spus: De la Primărie, aflăm că, într-adevăr, firma 
executantă are termen de prelungire. Deci, mai 
aşteptăm ... 

·• NICI ALTELE NU SE 
LASĂ MAl PREJOS . ·. 

· · Şi în aceeaşi situaţie se află şi străzile c~. 
Gheorghe Popa şi Coşbuc, pentru că, pe tangă 
Piaţa Mihai Weazul, Uzina electrică a început de 
vrep 3 săptămâni lucrările pentru înlocuirea 
cablurilor vechi cu unele noi. Urmarea este faptul 
că asfaltul de pe trotuare este spart, lăsănd locul 
unui şanţ mai mutt sau mai pu~n aooperit cu nisip. 
Pentru că, până pe la jumătatea străzii Gheorghe 
Popa, acest şanţ nu este acoperit deloc, dar de la 
jumătate până pe George Coşbuc, nisipul este cel 
care ~ne locul asfaltului. Cum termenul s-a prelun
git, lucrările oontinuă şi aici .• Cam peste tot este 
ca şi la noi. Toţi lucrează, dar nimeni nu mai aoo
peră. Deocamdată au început lucrările, dar de ter
minat nu ştim când se vor termina·, spuhe una 
dintre locuitoare. 

e PIATA A~ IANCU 
_ ... <:A DUPA RAZBOI 
Dacă până aici am văzut ce am văzut, în Piata 

Avram Iancu este de-a dreptul santier în lucru. 
Aşa că, cel mai bine ar fi să ocoiiţi zona respec
tivă, sau pur si simplu să nu vă uitati la altceva 
decât la picio.ire. Nu de alta, dar altfei s-ar putea 
să aveti de suferit Aici s-au efectuat atăt lucrări 
pentlli introducerea gazului (acesta la asociatiile 
de focatan) căt şi pentru introducerea curentUlui 
electric la viitorul sediu al Băncii Turoo-Rornăne. 
.Lucrările pentru introducerea gazului au fost 
efectuate între numerele 18-12 de către firma 
Comera, iar de acolo până pe strada Grigore 
Alexandrescu, de firma Cimvest Dar gropile de 
gaz, cum au fost făcute si terminate lucrările, au 
fost imediat acoperite", Sf)une unul dintre locatarii 
clădirii cu numărul 18 .• Şanţurile de aici şi care 
continuă şi mai încolo, sunt urmarea lucrărilor 
efectuate de uzina electrică pentru introducerea 
curentului electric la Banca Turco-,Romănă", ne 

., .. 

informează aceeaşi sursă. Si se pare că stau aşa 
de o bucată de timp. Dacă la noul sediu al Băncii 
încă se mai lucrează şi să presupunem că de
abia atunci se· va asfalta şi trotuarul, pe strada 
George Bariţiu, lucrările au luat sfârşit de aproape 
două luni de zile! Acesta nu a fost, însă, un motiv 

. pentru cei care ~e-au efectuat să facă ceva pentru 
a asfaita strada. 

e "sĂ LE FIE RUŞINE" 
"Să la fie ru9ina" celor de la Primărie, au fost 

primele cuvinte pe care ni le-a spus dl. Nagy 
Ladislau. un pensionar cumsecade din Micălaca. 
De unde răbufnirea aceasta, aveam să ne 
convingem trecănd pe 9 (nouă)! străzi din cartierul 
care arată ca după bombardament. 

Strada Pă9unii. Un şanţ de zeci de metri te 
primeşte de cum intri în aria ..fortificaţiilor". 
Mormanele de pământ acoperă spatiile verzi si o 
parte din trotuar. Din 25 în 25 de metri, căte o 
conductă de plastic .pentru apă rece" este pusă 
pe trotuar. In co~ul străzii o groapă de dimensiuni 
este pe post de capcană. Atăt pentru pietoni căt şi 
pentru maşini. 

•ULI'fELE ARADtJWI ••• 
Strada Mloriţel: .Oare ce au vrut să ne arate 

«aleşii» cu peisajul ăsta de coşmar? Poate căt 
sunt de neputincioşi" ... Iar de opiniile acestea ale 
micălăcenilor trebuie să ~nă oont aleşii, pentru că 
oemenii au ajuns la capătul răbdărilor. Vin ploile. 
Aşa cum un semn de circulaţie era în fundul 
gropii, oricând poate aluneca acolo cineva, cum 
de altfel s-a mai întămplat, nu o dată. 

Strada SăvA'9in, colţ cu Mioriţel. Luni de zile 
au stat şoferii cu maşinile în garaj Că nu aveau 
cum iesi din cauza santurilor săpate chiar în fata 
uşilor. c':â~a paşi m'ai încolo, un gard de ta ceea 
ce se numea spatiul verde din fata blocului, era 
rupt din cauza tonelor de pământ ce au fost 
scoase din gropi şi prăvălite peste el. De cănd 
lucrurile stau asa? Dovadă buruienile care au 
crescut în dragă' voie peste mun~i de pământ ... 
Pe unde cum te duci, indicatoarele care ar fi tre
bu~ să amintească şoferilor de capcanele care îi 
aşteaptă, erau culcate la pământ. 

e AŞA O F1 MODEW' ••• 
Că şi în această parte a Micălăcii s-au efectu

at astfel de lucrări, ne-am dat seama după felul în 
care a fost .readusă la starea initială" platforma 
pieţei. După şanţurile făcute de maşini în noroi şi 
urmele pe care le-au lăsat încăltările trecătorilor, 
ne putem da seama ce lucrare de calitate s-a 
efectuat. Iar acesta este cel mai fericit exemplu de 
ceea ce înseamnă readucere a ·străzii la starea 
iniţială! De celelalte, ce să mai vorbim. Sau poate 
aşa o fi modelu'(!) Că acolo unde s-a terminat de 
introdus o conductă, se pune peste ea o parte din 
pământul scos din groapă, se lasă ca ploaia, 
maşinile şi pietonii să-I taseze corespunzător şi ... 
se pleacă mai departe! 

Că la vreo două sute de metri (pe strada 
Simion Popa) lucrurile stau la fel, ne 
îndreptăţeşte să credem că o fi vreo nouă tehnică! · 
Dar de amplificat stresul şi supărările oamenilor, 
nu de altceva. In coltul acestei străzi, sâmbătă, 
cam pe la amiază un 'muncitor al firmei .Camera· 
(unul singur) se chinuia cu un· tămăcop să mai 
retuşeze căte ceva pe fundul unei gropi .• Pană în 
noiembrie, trebuie să terminăm lucrarea, altfel iar 
o să ne amendeze. Cel putin ăsta e termenul 
(prelung~) în care trebuie să n'e încadrăm". 

e DEZASTRUL . ~··. 

Noi nu negăm că zona 300 nu este si ea toată 
spartă. dar de minunat tot ne minunăm 'pentru că 
ceea ce se întămplă pe strada Simion Popa cu 
greu îşi poate imagina cineva. In primul rând, zeci 
de garaje, până în urmă cu putină vreme au fost 
blocate de tranşee. Acum po't ieşi oamenii cu 
maşinie, lnsă planetarete trebuie să le schimbe o 
dată la lună. In al doilea rând, dacă pe atte străzi 
se mai putea circula cât de cât, pe aici s-au săpat 
capcane chiar în mijlocul drumului. 

e PE MARGINEA 
. PRĂPASIIEI 

Văzând toate astea, te întrebi oare cu ce au 
păcătuit cei din Micălaca de au parte de un 
asemenea blestem? Si de parcă nu era destul 
ceea ce am văzut, la Capătul străzU Zorelalor,' o 
groapă de peste doi metri, cu panou! de averti
zare pe fundul ei, era la că~va metri de locul de 
joacă. La fel stau lucrurile şi pe străzile 
Simfoniei, Lalelalor, Titulescu, Aurora etc. 

·. • . J' 

O realitate tris_tă, care vorbeşte de la sine 
despre cum anume înţeleg autorită~le să se pre
ocupa de confortul contribuabililor năuciti de 
atătea şi atătea măsuri aberante. ' 

e POATE VENI IARNA, CU 
NINSOAREA EL.. 

La fel ca şi-n celelalte zone ale oraşului -
cuprinse in .. aria· raidului nostru anchetă • 

.ameninţările" timpului ploios, de toamnă ori rece, 
prevestitor al altui anotimp - cel de iarnă ce tot mai 
mult ne dă tărcoale, ş~au făcut simţite prezenţa
intr-o variată alternanţă - şi peste străzile (mai 
mari SJIU mai mici, fiecare, însă, la fel de importan
tă pentru locu~orii din zonă) cartierelor Aradul Nou 
şi Sânicolaul Mic ş~n ultimele trei - patru zile ale 
săptămânii trecute. Această evol~e a vremii - pe 
care noi am consemnat-o ca un nou semnal de 
alarmă - nu ne-a putut, însă, împiedica să mai 
consemnăm şi REALITATEA AŞA CUM ESTE 
EA ŞI PE CARE ORICINE DOREŞTE O POATE 
VERIFICA ŞI POATE TRAGE CONCLUZII. 

Pentru ca nimeni să nu ţX>ată spune că avem 
ceva .pro· sau .oontra .. ." cu 'cineva, adică cu .dru
marii municipali", ori cu niscaiva firme ... harnice 
(nevoie mare) in a spori zestrea edilitară a 
municipiului şi Îfl zona celor două cartiere, o vom 
pomi .... la vale" dinspre podul .TRAIAN" (aflat în 
.. du~eroase· faceri de ... refacere!) pe Calea 

' . 

pentru introducerea noii oonducte a răscolit (ca si 
acum!) întreaga stradă în aşteptarea oonductei. fn 
sfârş~ aceasta a sosit (s-a săpat şanţ şi dincolo de 
podul .Traian" spre vechea fabrică de zahăr, con
ducta urmând să .treacă" Mureşul pe sub pod, din 
căte am aflatl). Au sos~ şi vreo 2-3 vane de· mare 
capacitate; marţi (pe 12 octombrie) furnizarea 
gazului metan către popul~e a fost întreruptă o zi 
întreagă în cartier (fără ca oamenii să fie anunţa~ 

prin .fluturaşi", ca de obicei, la fiecare gospodărie 
în parte!) pentru că, cică, s-a lucrat la noua con
ductîi. Apoi timpul a trecut; vineri (pe 15 
octombrie) s-a mai defecta! si macaraua de ridicat 
ţevi. .. Şi u~e aşa (ca să. nu mai spunem şi alte 
amănunte despre .ritmul de lucru") s-a dus şi săp
tămâna. Lumea de pe stradă se roagă la Cel de 
Sus să nu vină zăpada şi ploile prea repede, 
adică, până nu vor termina .găzarii" să posteze In 
şanţul săpat ţevile conductei şi până nu se va 
reface carosabilul, căci altfel va fi jale cu accesul 
pe stradă. par deocamdată să vedem ce-aduce 
săptămâna 9(:8asta la capitolul .conducta de pe 
Memorandului" si să ne continuăm periplul cu ... 

eCÂTEvAPO~ŞI 
ALTE REALITATI 

+ Străzile .Constituţiei" şi .M. Tabacovici" 
(fostă Merfi) pot fi comparate (zic localnicii) cu 
nişte ... ateliere de dezmembrat maşini datorită 

,----,mulţimii de gropi din pavaj; + 
Partea de trotuar de pe Calea 
Timisorii, din dreptul străzii 
Posada şi până dincolo de com
plexul de magazine .'M.D.A." 
arată în unele locuri, ca după 
bombardament (s-au săpat 
şanţuri pentr~ introducerea 
retele• de gaz, 1ar trotuarul afec
tai a fost reastupat ca vai de 
lume; în piaţeta din spatele statuii 
din centrul cartierului si din fata 
.Băncii de credif, dar Si pănă la 
.Sectia de cariere·, asfaltul e 
numa'i găuri!, iar unde, eventual, 
s-a încerd!t betonarea, cimentul 
a lipsit cu desăvârsire de parcă 
zona n-ar face parte din una din 
.cărţile de vizită" ale ·oraşului. + 
Tot pe Calea Timisorii, pe tot 
parcursul anului, in functie de 
posibilităti. cei de la gospOdăria 
comunală si-au orientat eforturile 
şi spre anienajalea (modernă, 
civilizată) a zonelor cuprinse între 
cele 2 benzi de circulatie dinspre 
si îhspre Timisoara,' plantănd 
Qhivece mari din beton cu flori, 
pentru a preîntămpina circula~a 

~~~~~~~ii~~~~ haotică a unor masini (oonduse i;i de· soferi iresponsabili) peste 
pesie liniile-cale de tramvai. 

lre!;ponSllbillltebea conftnuă, însă, să facă victime ... Timişorii pentru a re~ne că, în general, intrările în 
oraş dinspre Zădăreni (pănă nu demun plină de 
gropi) dinspre Fântănele (la fel), şoseaua de cen
tură, precum şi intrarea~eşirea dinspre Timişoara, 
nu prea mai dau de furcă soferilor la capitolul 
.starea· carosabilului". Asta.' deocamdată, căci, 
Tncă... . 

e-M-A VENIT 
NINSOAREA, DAR 

·DE-OVENI... 
... multe alte străzi in suferinţă va găsi! 

Bunăoară, cea cu)numele .MEMORANDULUI" 
(prima pe stânga cum cobori podul, in Aradul 
Nou) şi pe, care o firmă de ... harnici oonstructori 
de reţele de gaze naturale se tot luptă de vreo 
căteva săptămâni bune să facă o înlocuire de 
conductă. Nimeni nu minimalizează cu nimic 
importanţa lucrării,' dar nici nu poate fi trecut cu· 
vederea ritmul .de melc" cu care înaintează ea 
spre finalizare. Cât a fost vara de lungă, săpătura 

• 

ghivece, multe dintre ele fiind sfărămate 
sub rotile autovehiculelor. Se aude că ... mai multi 
dintre wferii amin~ au şi strigat, deja, că nu s-a 
tacut nimic pentru reamenajarea Căii Timişoarei! 
Hăi, sic! Dar, oare, ce ar mai trebui făcut ca să-i 
mulţumească şi. eventual pentru ... a-i mai lăsa să 
distJ:ugă?. · . 

In rest, cum spuneam la început poate veni 
·iarna, cu ninsoarea ei si cu nădejdea că, încet
încet, astfel de .imagini" mai putin plăcute vor face 
·locul (rămânem, totusi, optimişti)) celor care- şi pe 
străzile, căile si bufevardele municipiului - vor 
dovedi că nu ne e indiferent cum vom păşi !n ... 
2000. Altfel, ar fi păcat de tot ceea ce, totu~•· se 
face, în timp ce unii mai vin cu metehnele ş• obi
ceiurile lor deloc trecute prin ... reformă. 

cortSTAKTlH SII"'IOH 
AHCA OOGARJO 

HICOLAE OPREAH 
Foto: VIOREL I"'OSCA 

OrtORIO FELEA 
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ŞEI TIN; -ALBA 
STANBUL 

Vasile Lup din 

reS~ă~v~ll·â·tt~"~:~~:~:~-?1 .. , LUP E OM DE V A_ ZĂ·N SAT% 1 
rul pe care 1-a . . 

imagine s-au oprit la 
bufetul din Săvâr,in 
pentru a bea un ceai 
fierbinte. Din discuţi• 
ile cu ei am aflat că au 
plecat de la Şeitin, 
unde îşi au la ora 
actuală oile, spre 
Alba, unde va fi de
pozitată lâna ţurca· 
ne lor.· Valorificarea 

va a un ven 
nesemnificativ, clienţii 
fiind foarte greu de 
găsit. De'i este de 
foarte bună calitate, 
lâna se vinde la pre
ţuri derizorii. Cel mai 
adesea o cumpără 
turcii, care fac pre
ţurile după cum vor. 
Cum s-ar zice ,.turcul 
plăte,tel", dar foarte 

lânii dura mult 
~--~~~--~~·11 

Foto: AL 11ARIAnUŢ 

cumpărat vânzând o casă 
mo~tenjtă, are toate utila· 
jale agricole necesare, 
folosindu-le doar pentru 
nevoile proprii. Parcă îţi 
mai dă mâna să faci agri
cultură când ai o pensie, al 
o soţle cu pensie, al fost 
pădurar mulţi ani de zile 'li 
ai doi gineri polltlttl. 
Poliţi,ti care - zice cii. !.up • 
nu se sfiesc să urce pe 
tractor la arat, semănat fi 
recoltat sau să clădească in 
curtea gospodăriei cuptorul 
de uPită". Cuptor la care 
.,,efă" este d·na Lup, fostă 
cofetăreasă la laboratorul 
din Săvâr'lill. Oricum- ne 
spune d-na- pâine "'are 'li 
.albă a învăţat să facă cu 
mult timp inainte de-a 'Iti că 
va fi cofetăreasă ... 

S.·TODOCA 
Foto: AL 11ARIAnUŢ 

lncepAnd din această 
săptămână, redacţia noas
tră propune· prin pagina de 
A.griealtnrli rubrica 
"Carier•l •lrlcel". 
Evident, această f!Jbrică "" 

ci'elor' care 
luereatl In domeniul 
GOl cu- toale ~:omponentele 
.. le. AIGI vor aplrea 
a~:rleorl ale Gelor cere au 
probleme tf care soilcltl 
eprljlnul ~:larulul noetru In 

AGRICOL TOHI 
V«:llai• aerfeoae eu du .. a•taf«:a.,_ •• ealita.,_ 

Aparate de erblcldat VN' 

- . Cultivator cu discuri F2 

Acesta eate numele noului 
_cultivator al firmei Vogal & Noot 

Ne face plăcere •ii voi anunţiim cii pen&-u ma.plnlle agricole- :p 
produse de VOGEL&NOOT avem o finanţare f'oarte bunii. 

VARIANTE DE FINANŢARE: Ava_ns 30o/o;~·:·~.~·- :~~:.~_~::_-.. :.-:. ·. · _, .. 
• Plata la 6 luni firii dobAndA; -, · . -~-·· 
• Rate fi Leaalng ,1-~ an! ci<)blf!~.fl>CA 7;e,~,MrliJaranţll bancara ,;;, .• : .• :. 

VN - Sapak Profi · 

Preg~rea patului germlnatlv şi 

pentru semănat intr-o singură etepi 

Grapa Rotativă VN -
Terramat 3 S Profi '\ 

Geneo81ia de mare puiiiN de grape 
~ale llnnel Voga! & Noot 

& 
' ' 

Tol. 017-Z'IIIIIH 
•otll•o0dllf.l9 

'' ~:..--

rezolvarea acelor pro
bleme. In acelaşi timp, cei 
care ni se adresează pot 
cere sfaturi in legătură cu 
orice r~elămuriri P9 car'l'li 
au privind munca In egrl· 
culturi. Vom aollolte, In 
aceet 11n1, eprljlnul spe• 
clallttllor. Atteptăm a~:rlao• 
riie dva. cu precizarea ca in 
adred li fie opeclficat ti 
P•ntra pagina •• 
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STADIUl 
MUNCILOR 
AGRICOLE 

DE TOAMNA 
-,;;'judeţul Arad, dacă urmărim · 
procentajul efectuării lucrărilor 
agricole de toamnă. lucrurile par 
că stau destul de binec 

· RECIIL,.Aftli 
In ceea ce priveşte racolfl

tul. floarea-soarelui a fost 
reCQitată de pe toată suprafaţa · 
aemănată (21.260 ha). o parte 
din recoltă fiind predată la fabri-
cile de ulei din Oradea şi Carei. 

Porumbul a fost recoltat In 
proporţie de 66% (75.000 ha) din 
suprafaţa totală semAnata 

. (114.238 ha.). 
Soia · 60% racoltată (9900 

ha) din suprafaţa totală de 12.323 . 
ha. Recolta a răm11~ ~:-: !toc la 
producători joi ee va vinde In 
~SI.JP : •• cara ea va ~ solicitată. 

::ifecla de zahăr a fost 
re<-oltată In proportie de 93% 
(3474 ha) dln supraflila tolală de 
3745ha. 

Cartofii de: toamnA s-au · 
·recoltat 100% . 

ARA,. fi SEIIĂU,. 
Din programul de 93.500 ha 

""""arat 78.600 hiJ (84%). 
. . btsĂIIÂIITARJLE ... 

'I'OAMIIA . 
Pentru orz au fost progra-

=v1~~~· HU inSămânţat 
· Grâu - 72.000 ha progra
mate. 2550 ha insămânţate 
(35%) . 

Orzoalcă de -.mă - 4000 
ha programate. 1700 ha 
insămânţate (42"4) . . 

Rapiţă de uJej -1500 ha pro. 
gramate. 300 ha lnsămânţate 
(20%). 

Pentru lnsămAnţărlle de 
]IIWnăvan!HU- 8400 ha. 

'Aceste date ne-au fost 
furnizate de dl. Avram F~, 
di'eclorul Pftc:\lei Agricole Arad. 
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LA SAVARŞIN, 
MAI SUNT DOAR 
o·SVTĂ DE OI! -Dupii revoluţie, ofC~ctivut 

do anlm111e el comunol 
Slvlr.in o weăzut eonlinuu, 
creşlorea animolei(lr deve· 
nincl ner~ntabilil. Oacă In 
1989 erau In jur de 2000 de 
bovine. aslăll mai 5unt apro
ximativ 800 de c~pete. In 
1989 arau două centre do 
prelucrare a laptelui. la 
Săvarşin şi Pârneş.ti, iar 
astăzi nici milc'ar nu se mai 
colecleazli. , . • ~ 

In 1989 efoictlvul de ovine 

era de 1100 dCI OIPIIIe, 
•sta~i mal oxitlii do11r o au1a1 
011 la 2500 CilPIIIt poroino in 
1989. ll·a ajunl la 1100. 
Singurul soetor care • lnre· 
gistret o cra,lt~re este cel al 
oebalinelor, numArul cru
qtnd de le 160 In _1989, la 
circa 250. Explicaţia conati 
In faplul că ş.a(! cumpărat 
cai din alte %one, pentru ' fl 
folositi la lucrările agricole. ' .. '· "" .. • s; TODOCfl 

~··Cal care ,.tron..Zii" pa grămada de porumb .. ,. roatllh; 
•" director al Staţiuni/ da Carcstlirl Pom/cola Llpova. .: 
~·Acum este pensionar. Porumbul ce,. ea le urcat fn podJ 

~c0; f~~~··~~~::~,~ ro:t =~~~ ÂL ~c;;rl{~nOT 
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Sfatul specialistului 

SĂ PROTEJĂM GRÂUL 
DE BOLI SI DĂUNĂTORI 

1 . 
Mulţi cultivatori sunt in 

situaţia de·a semăna grâu 
după grâu chiar 2-3 ani la 
rând, folosind sAmânţă di~ 
.podul casei'. Ce riscuri 
apar? · · 

Ştim că Tn sol s-au dez
vollat dăunători specifici grâu· 
lui, cum sunt găndacul ghe
bos. viermii sârmă etc. <ar 
prin bobul de grâu se transm~ 
boli ca mălura. fuzarioza. Ulei
unii etc. care ne vor dijmui 
recolta. Tralănd sămânţa cu 
produsele recomandate de 
speciali'ltii din comună. dezln-

... ~- . 
-- .. -

feclll111 sămânţa la suprafaţA. 
distrugem bolile din bob şi 
protejăm planta de grâu la 
răsărire şi mai târziu. In acest 
fel v.om obţine lanuri foarte 
reuşite. cu l)roduc~i mari. 

Prin lucrările solului. 
silmanţa folosită. tratarea ei,' 
fertilizarea şi erbicidarea sA 
obţinem cel pu~n 1.000 kg de 
grâu la ha. peste cheltuieiile 
filcute. In acest fel vom fi 
mulţumiţi de strAdania noas
trA, iar cultura grAului va 
devento afacere rentabilă. 

ION fiRI1ĂŞOIQ 
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ÎNVĂŢĂMÂNT 

C:::e».-.~t-=-.-.tii.-. ESraatii-=-.-. ... 

STUDENŢII. ESEURI DESPRE 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL AMERICAN 

Cartea d-lui conf. unlv. dr. Constantin 
Brătianu, aflată la ediţia a doua şi 
lansată recent la Arad, in prezenţa unui 
public numeros, cum nu se consem· 
nează de obicei la un asemenea eveni· 
ment, relevă un demers riguros şi sintetic 
despre un subiect mai puţin cunoscut şi 
anume invăţământul universitar ameri
can. 

De altfel, dl. Constantin Brătianu a 
ob~nut, printr-un sever concurs, locul 1 al 
unei Burse oferite de slatul american 
intr -un domeniu in care neaveni~i ajung 
mai greu şi in care izbânzile ştiinţifice 
sunt destul de rare - ingineria nucleară! 

Făcând un masterat şi un doctorat 
strălucit in AUanta, SUA şi mai târziu un 
stagiu la Universitatea Tehnică' din 
Karlsruhe (Centrul de Cercetări 
Nucleare), dl. Constantin Brătianu s-a 
impus intr-un domeniu al elitelor ştiinţi
fice, academice, aş zice, prin contribuţii 
de excepţie in planul procaselor termice, 
a cercetarii nucleare. 

Dar cartea in discuţie n Tnfăţişează 
nu doar pe cetăţeanul de largi deschideri 
ştiinţifice, ci pe intelectualul hărăzit cu o 
admirabilă sensibilitate, pe omul .de cul
tură, eseistul de vocaţie care, de-a lungul 
anilor, aborda in paginile prestigioasei 
reviste .Contemporanul", probleme de 
interes cultural, cu reale interferenţe 

· printr-o intelectuali-
I . . , 

adanei ou privire la timp, 
generş. . 

alitete - ATLANTA, SUA. Dar autorul nu 
se extaziază gratuit ci supune 
lnvăţământul universitar american sub 
lupa riguroasă a celui ce 1-a cunoscut 
dinlăuntru şi nu prin relatări exterioare, 
de circumstanţă. Şi, din acest punct de 
vedere, cartea d-lui Brătianu se 
detaşează de o lntreagă tradiţie a 
memorialisticii incropita din fuga unei 
agenţii de turism sau a unor lecturi,· gen 
ghiduri, ce abundă in generalităţi şi in 
pitoresc facil. De aceea, cartea d-lui 
Constantin Brătianu se re~ne, nu numai 
prin hanul narativ, important In sine, dar, 
mai ales, prin observaţiile adânci cu 
privire la sistemul de învăţământ ameri
can, considerat a fi .un sistem de sis
teme", in stare să asigure nu numai pu

. temicia unei mari naţiuni ci - aşa după 
cum sublinia Thomas Jeflerson - şi liber
tatea civică, o liberale intelectuală 
dobândită şi prin funcţiile îndeplinite de 
acest sistem de învăţământ: 1. funcţia 
de învăţare înţeleasă nu la modul 
resbictiv, ca transfer de cunoştinţe ci şi 
printr-o componentă de formare şi mode
lare a personal~ă~i studenţilor; 2. fun_cţla 
de cercetare ştiinţifică, in sensul unei 
investigări sistematice aflate la fron
tierele dintre cunoaştere şi ne
cunoaştere; 3. funcţia de servicii pu
blice realizată prin varii cursuri intensive, 
serale sau de vară, mai mult sau mai 

nerio•jic•• dar şi prin conferinţe, 

dinamic, gtrăgător, 

In stare să propună un sistem axiologic, 
şi, lnvăţându-i pe studenţi, să emită 
judecăţi de valoare, riguros argumentate 
şi încărcate delnţelepciune. 

Am retinut din cartea d-lui Constantin 
Brătianu Că examenele nu tebuie să con
stituie un scop In sine ci o .etapă nece
sară In pregătirea pentru viaţă", o 
pregătire ce aşază criteriul valorii, a com
petenţei drept profesiune de credinţă. 
Asemeni cărturarilor români de odinioară 
- Dinicu Golescu şi Nicolae Filimon - dl. 
Constantin Brătianu face asocieri cu situ
aţii similare de pe malurile Dâmboviţei, 
subliniind cu mâhnire un fapt pe care 
numeroşi intelectuali de valoare i-au re
simţit de-a lungul anilor şi anume că se 
lntâmplă adeseori ca non-valorile să 
impună standardele mediocrită~i la nivel 
de catedre si nu numai si mai mult chiar, 
să blocheze drumul spre afirmare a per
sonalităiilor autentice. O subliniere, 
importantă prin ea însăşi, dar ea 
dobândeşte pregnanţă cu atât mai mult 
cu căi ea este făcută de directorul gene
fat al Direcţiei lnvăţământ Superior din 
cadrul MEN. Pentru universitari şi nu 
numai, pentru aceştia este reconfortant 
să descopere că la nivel de minister se 
află oameni de reală valoare ce gândesc 
Reforma, asa după cum sublinia distinsul 
om de cuiÎură care este Si ministrul 
Educatiei Nationale, ca .'o filc>so,fie 11 
specifiCă a valOrii oamenilor", ce are ca 
premisă legarea libertăţij acadeniice de o 

i intrinsecă a muncii. 
carte interesantă, 

scrisă cu · 

• 

40 de ani de la Înfiinţarea liceului 
In prezenţa unul mare număr acel context H găsit la Sebiş un 

de absolven~ al liceului, persona- grup de entuziaşti profesori care 
lităţl de prestigiu ale vie~l cultural- au pus bazele liceului şi ne-au 
ştiinţifice a ţării • cadre didactice, invăţat să devenim ceas ce sun
elevi, părin~ şi Invitaţi, directorul tem. Copii ll'10deŞti de la Hillmăgel 
liceului, prof. Marta Codreanu, şi pănă la Răpsig l-am avut ca 
rosteşte cuvântul de bun venit diriginte pe marele pedagog, 
absolven~lor din diferite generaţii. regretatul V. Qarcea ~ colectivul 

Director adj. Bărbătel de profesori deosebiţi care ne-au 
Romulus subliniază semnlfica~a ln~ţat..." 
evenimentului care se desfăşoară Cofar Nicolae - confel8n~ar 
In prezenţa reprezentan~lor con- dr., Institutul Politehnic 
ducerii judeţene locale: 1. S. J. Tlml,oara. arat!: .Ca vlăstar al 
~nspector gen. adj. Vasile Bolza, acestor frumoase meleaguri con
fost absolvent alliosului), primarul sider răspunsul la invitaţia de a 
oraşului (Gh. Feley). repnszentan- reveni alei drept o Intoarcere la 
tul Universilăţii V. Goldiş. Corneliu vatră, fllndcă mereu m-a purtat 
Maior. spre Sebiş un gand plin de dor, 

Ing. Gheorghe Lazea -fost dor de Inceputurile mele. rave
absolvent· secretar general in derfta locurilor, a colegilor, a 
Ministerul Apelor, Pădurilor '' dascăilor mei, contactul cu atrnos
Protecţiel Mediului aralil: .Este o tera de altădată imi redeşteaptă In 
mare onoare pentru mine de a fi in minte un timp al tinereţii inegala
mijlocul dvs., pentru a vă prezenta bile şi ireversibile, cănd sub sem-
sincere felicitări cu ocazia evenj.. nul fascinatiei pentru nou trăiam 
mentului jubHiar ... Un gând curat setoşi de miracote anii de şcoaliL 
de r9CUflO\'tinţă dascălilor n"'ilri, Şcoala. o mare carte a frumuseţii 
care In lupta grea cu -.cenţa · pe care o citeam cu nesaţ . ." 
noastră zburdalnlcă, cu spiritul Prof. Onlca Ioan, ani mu~l 
liber şi inocent al fiinţei noastre director al liceului, r'l-a vorbit 
tinere, au teşit lnvingătorl ln despre sine- ci despre marele 
numele responsabilitlţii asumate, absent, din cauza şubrezeniei 
a civilizaţiei umane, au sădH In noi sănătăţii, fostul mare dascăl ~ 
tot ce au avut mal bun ~ mal de director (aproape 25 de ani) al 
preţ in danşi . ." liceului- Avram oartea. 

Gheorghe Lucacl - prof. Praf. Vasile v. Zolcan a 
unlv. dr., Institutul Politehnic un cuvânt de suflet despre ce 
Tlm"""ra: .Evenimentul pe care-I lnseallVlă a fi dascăl. 
trăim este remarcabil. Aici ne-am Praf. C-tin Avram a prezentat 
format şi am devenH ceea os st.n- lsiDrlcul orăşului Sebiş: , Veche de 
tem, ln~:.::a;1.;:;'~ aproape 500 de ani (prima 

• 

Cartea d·lul Conalantln Brilllanu 10 
dintinge eb lnitlo, Intre cărţile d11 llducurl
amlnte, numoroaae, de altfel • deoarece 
omul de 'tiinţă este dublat de un ume
nist, format ca urmare a unor largi şi pro
funde asimilări de literatură românească 
fi universală, deopotrivă. Astfel, sur
prind, incă din primele pagini, trimiterUe 
la o carte celebră si la un fllm - capodo
peră - Pe aripile vintului • bimiteri, ce 
reuşesc să. sublinieze nuanţate asocieri 
cu un teritoriu de mit dar şi de intelectu-

reper util pentru tinerii 
desăvAflească progătlrea la Universităţi 
americane şi nu numai, a,a IncAt se 
reţin, drept fundamentale, observaţiile au 
privire la Colegii şi Universităţi, cu privire 
la admiterea In cadrul acestora, la exa

. mene, la note, la bibliotecă, la prietenie, 
la familie, la profesori. Este admirabilă 

ce dezvăluie o personalitate ştiinţifică 
excepţie, dublată de un fln umanist, in 
stare să vibreze In faţa miracolului 
naturii, dar şi a minţii omeneşti, o carte 
deci ce se constituie Intr-un posibil reper 
bibliografic pe un .teritoriu" de strălucită 
tradiţiarom&nească şi universală. 

fi uitat nidodată. atestare docunentară 1506) loca
,...,. litatea noastră se mândreşte cu 
·-,.. ';;;;:-t.....,ICUIILII.Jfilll' cu realizările de 

el au ştiut să in noi eul- Ieri şi de ~~~·~~~·~..:......-~ tură, clvlllza~e ŞI umanism ... Anii 40 de ani de existenţA a 
de liceu nlmăn unU dintre ~ mal judeţului şi ţării, bll chiar~ attor ţări 

sublinierea d-lui Brătianu că tehnica de 
calcul, oricât ar fi ea de sofisticată nu n 
poate Inlocui pe profesa~. unicul, de fapt, 

Lumea românească trece 
rintr-un proces inedit de abandonare a 

toriei. Să ne imaginăm un turn· cu multe 
J , al cărui ultim etaj este supradimen

sionat, proporţiile sale sunt atât de exagerale 
In raport cu restul, inclusiv baza, încât riscă să 
se prăbuşească. Oe,Japt, de ani buni se 

· . despre faptut.iiftrăim in postistorie. 
Societatea noastră actuală este foarte 

aglomerată, pestriţă şi Intr-o nemailntâlnită 
până acum pierdere a aensulul propriu. Faptul 
nu o IIIJP1edică, In unele sfere ale sale, s6 mani
feste o teribilă siguranţă de sine. Departe de a 
tenta o abordare polemică, afirmaţiile de mai 
sus caută să se menţină In marginile con· 
statării, ale impresiei de bună credinţă. 

S-a remarcat deja renunţarea, pe diverse 
motive, la cronologie, In manualele de literatură 
romAnă pentru clasa a IX-a, recent apărute. Ca 
atare, abandonarea istoriei este ca şi făcută. Se 
lncearcă a fi justificată. Prezentul năvăleşte 
orgolios In paginile ce aparţineau de drept 
acesteia. Fenomenul pare a fi de-a dreptul un 
simptom apocaliptic. Ca şi bum s-ar prefigura 
iminenţa sfarşitului. Iar .campionii" actualităţii se 
tem că nu le va mai veni rândul niciodată. De 
ce n-ar trece, atunci, In regim de urgenţi, In 
faţă? . 

Nu e de mirare că atAia lume fără vreo 
voca~e reală, editează cărţi, fără cea mai palidă 
umbri de lndoială sau modestie. Mihai 
Eminescu, poetul naei, nu ~i-a Upăril, In tim
pul v.ieţli aele, nici m o pla<:heti de versuri. 

De nu i-ar fi ingrijit T. Maiorest;U: acea <;Oiecţie 
de .Poesii" (1883), cine ştie.C!ind ar fi văzut 
lumina tiparului prima carte de Eminescu. 
.Publicarea se face In lipsa poetului din Ţiuă. El 
a fost totdeauna prea impersonal şi prea 
nepăsător de soarta lucrărilor sale, pentru a fi 
putut fi lnduplecat să se ingrijească lrts~i de o 
asemenea culegere, cu toată stăruinţa amicilor 
săi literari." (Titu Maiorescu). Un fapt ce ar tre
bui să dea de gândit măcar editorilor lipsiţi de 
rigoare culturală. 

Abia acum, ca niciodată, profeţie lui 
Eminescu In legătură cu scoaterea flgurilor isto
riei .din letopiseţi", se confirmă Iară inconjur. Nu 
cred ca altundeva sii se mai întâmple ceva 
asemănător. 

Nu sunt, nici pe departe, adeptul unei viziuni 
Idilizante a istoriei RomAniei. Istoria este o 
ştiinţă care se intemeiazA pe fapte, vestigii, pe 
documente. Ea trebuie să tindă mereu la obiec
tivitate. Cere, de asemenea, un stil narativ spa
cific, acolo unde este cazul. Acesta şi conferă 
farmecul deosebit al acestei ştiinţe. Am aderat 
de mult la felul de a combate virulent ide
alizarea şi idilizarea Istoriei, adopat de Carnii 
Petrescu In romanul săLI .Ultima noapte de 
dragoate, lntAia noapte de rAzboi". O Istorie 

conf.dr. UZICfl MJHUT 

~ din viaţa noastril ... " (SUA dr Da ~~ ., t ioa 
VIctor PallciCI • prof, - · na ~u Y' pro · n 

unlv.dr. Institutul Agronomlc Bortlş etc.) oameni de mare va
Timl,oara: .Mulţumesc tuturor loara ştiln~ncă. Prof. M. Ferenţ a 
profesorilor mei, cu deosebire pro- prezentat Istoria celor 240 de ani 
mo,re1 de ştiinţe naturale. pentru de lnvăţămant la Sebl• şi 40 de 

ani de liceu. că mi-au sldlt şi lntreţlnut pasi- Dna directoare M. Codreanu 
8 unea tnnăscută pentru studiul 

mediului animal. mulţumesc profe- Incheiat luările de cuvânt prezen
sorului de matematică ce m-a tand situaţia de azi a liceului care 
Indemnat spre BRrofundarea din aosst an este Grup ŞCOlar,' cu 
domeniului preferat. Indemn eleVII clase de informatică, mata-fizică, 
de azi spre ascultarea dascălilor chimi9-biologie, limbi străine, 
lor şi.invăţare spre a deveni osea ucenici, dotate cu un număr mare 
ce doresc: specialişti In diferite de calculatoare şi cadre didactice 
domenii." tiriere. 

Marta Zaharia, profesor de Programul artistii: condus de 
literatură români la liceul din S. Alb - sus~nut de praşcolari şi 
Sebl' arat!: .Sunt inandnu că fac ŞCOlari, a iocheiat mannestarea de 
parte ·din prima generaţie de suflet de la Sebiş. A urmat vl
absolven~ ai aosstui liceu (1963)... zitarea şcolii, a expoz~iei de arte 
"'1 vrea să mal nu din nou elev, să plastice, a laboratoarelor şi cabi
zăbovesc Tn laboratoare şi bi- netelor ŞCOlare, apoi masa dală de 
bllotecă, să fac sport~ să mai simt şcoală in cinstea absotvenţilor. 
fiorii primelor iubiri ... Societatea din Director adj. Octavian Ana nu a 
care veneam tn urmă cu 40 de uitat să amintească numele spon.-
ani, lumea satului. IncA nu i~ vin- saritor, In cea mai mare parte f"''ti 
decase toate rănHe ~upă război elevi ai fiosulul, fără de care nu s-
secetă, se zbătea In ar fi putut deslă~r.uceastă mani-
ptătea cote · lnipozite ~ 

fotografii, miraţi o adică, ce caută 
fotografiile lor in respectivele pagini? Nici 
Stefan cel Mare nu este uitat, poate fi privit, .că! 
se poate de jos, In pagina nr. 30, .oferind la 
ceruri o carte religioasă scrisă la porunca sa·: 

adevărată trebuie să noteze deopotrivă lnfrăn
gerile şi victoriile'. 

Nici măcar istoria R. P. R. din 1952 nu 
dedat la aşa întinse radltfi şi abrevieri. 

.Istoria Românilo( de Petre P. Panaltescu 
(1942), retipărită in 1999, este infinit fermecă~ 
toare. 

Recentul manual de clasa a Xli-a, apărut la 
Editura Sigma, pare a se ruşina să adopte tiUul 
de .Istoria RomAniei" şi se intitulează pur şi 
simplu .Istorie". Nearticulat, nedeterminat. 
Desigur, acest manual merită citit, dar nu ca un 
manual de istorie, ci ca un fel de comentariu .al 
autorilor, foarte abreviat, făcut In grabă, cum se 
fec toate in ultima vreme, asupra Jstoriei Ţării. 
. Ştim că manualele şcolare ale epocii stali
niste, când prezentau unele .atrocităf sociale 
sau nationale ale istoriei. cum ar fi, să dăm un 
exempiu la întâmplare, Răscoala ţăranilor din 
1907, opuneau repede vieţii de mizerie, 
exploatare etc. a ţăranilor din regimul burgheza

. rnoşieresc, prosperitatea ţăranilor din socialism, 
viaţa lor lipsită de griji In gospodăriile cotective. 
Ticul acesta, stil limbă de lemn, n regăsim In 
Istoria de la Sigma. Fără a zăbovi câtuşi de 
puţin asupra mersului revoiu~ei de la 1848 In 
Transilvania, fără a enumera pe revoluţionari şi 
ideile lor, ei se grăbesc a scoate Tn fereastră 
prezentul de aur: .Abia astăzi, romAnii şi 
maghiarii dau la o perle ... etc. etc.· 

Mircea cel Bătran, Naagoe Basatab, Mihai 
· Vlteezul, Vlad stau doar In 

.. 

Nu ne vine ·a crede că şi la alte· na~i. mai 
avansate Tn economia de piaţă, se scriu aşa 
manuale de istorie pentru ultima clasă de liceu. 
Pentru francezi, cred că literatura franceză a 
rămas tot literatura franceză (predată pe se
cole), iar ei nu se ruşinează să-şi numească 
istoria, Istoria Franţei. La fel nem~i. · 
italienii, spaniolii şi ungurii. · 

La urma urmei, riscul de a vorbi despre 
prezent e căt se poate de mare. Poate că noi 
avem cea mai acută conştiinţă a sfi'litului 
Istoriei. Manualul cu pricina se vrea ironic, pa
rodic, In fine, postrnodemist. Ca atare? ... 

Dac:ă astea sunt vremurile, să ne dăm şi noi 
după noile vremuri romAne, numai aşa, ca să 
nu cădem la extremitate. Pentru că, vorba 
cronicarului ... N-avem Incotro, decAt a fi sub 
dAnsele .• Ce sosirii asupra noastră cumplite 
acestea vremi de acmu, de nu stăm de scrisori,· 
ce de griji şi suspinuri." (Miron Costln -
P!edoslollie, lldec6 wroavă Cătră cititoriul). · 

PET1W M.ltfl$ 
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Marti, t 9 octombrie t 999 • SANATATE 

Dacă sunt vasele ce hrănesc inima, 
apare angina pectorală care se manifesă 
printr-o durere toracică ce apare după efort, 
datorită lipsei de sânge fi da aport de oxigen la 
muşchiul inimii. 

Angina pectorală poate progresa spre Infarct 
miocardic, situatie in care muschiul inimii nu 
este irigat cu săn9e destul de mutt timp pentru a 
leza o portiune din el, permanent. Recuperarea 
depinde dă extinderea leziunii fi de tratamentul 
adecvat. 

Dacă sunt afectate vasele cerebrale apare 
accidentul vascular cerebral, iar dacă sunt 
afectate vasele renale apare lnsuflclenţa 
renală. 

Factorii de risc pentru apa~a aterosclerozei 
sunt fumatul consumul de marijuana, hipertensi
unea arterială, creşterea fra~unii .rele" a coles
terolului din sânge, (LDL- colesterol, care in mod 
normal este mai mic sau egal cu 130 mg%) .. dia
betul zaharat, obezitatea, sedentarismul, person
alitatea de tip A (persoanele intabile, nerăbdă
toare, greu de condus, care voribesc şi mănancă 
repede şi se simt vinovate cănd se relaxează), 
menopauza, predispoziţia genetică etc. 

fiPROfiPE TREI MILIOfiHE 
DE FEMEl SUFERĂ DE 

--~- __ OSTEOPOROZĂ ,. 

pe trei milioane de femei, respectiv 3 la 
sulă din popula~ generală a Romaniei, suferă de 
osteoporoză, boală care implică o reducere a con
oentra~i minerale a osului, In urma căreia se pro
duc aproape 40 la sută din fracturile de sold sau de 
col femural, a declarafprofesorul Constantin 
Dumitrache, directorul Institutului National de 
Endocrinologie "C.L Parhon" din Bucureşti, la Intii-· 
nirea c~ Asociaţia Jurnaliştilor din Domeniul 
Medical. 

Institutul f'amon- a creat' deja un centru de 
studii al biologiei osului, denum~ "Centrul nali6nat · 
pentru Studiul şi Combaterea Osteojxxozei". ' . 

Centrul este dotat cu tomodensiometre, prin 
care poate fi stabil~ă deficienta masei osoase. In 
plus, Iri laboratorul de ecooerislomefrie osoalill ' 
pot fi ob~nute date despre soarta osului investigat. 

in opinia specialistilor, există tratamente mo
derne pentru vindecarea acestei maladii, printre 
ele figurind Alendrona, medicament introdus şi pe 
lista compensatelor. Peste 20 la sulă dintre pe~soanele OJ fractură 

. de şold deoedează In .şase luni de la producerea 
l!Ceidentului, iar 30 la sută rămln cu sechele invali
dante, o; preciZat Dumitrache. 

Osteoporoza este in general o boală care 
apare la femei in momentul declanşării 
menopauzei, cind masa osoasă scade, dar in 
ultimii ani specialiştii au putut constata apari~a 
aoestei afectiuni si la bărbatii tineri, fără să fie însă 

· . stabilită cauZa aOO.teia. ' 
Osteoporoza poate fi prevenită prin asigurarea 

unei pubertăţi normale, asigurarea funcţionării 
corecte a ovarelor, controlul horrnonilor titoidieni, de 
creştere, prin asigurarea unui aport optim de calciu 
In organism. Profesorul Dumifrache, este impotriva 
efecutării unor interventii chirurgicale radicale pm
cum extirp;jrea ovaretoi sau a sin~or, inainte să fie 
parcurse toate etapele terapeutice, mai ales la 
femeile de pînă In 50 de ani. arătînd că acestea pot 
duce la instalarea prematură a menopeuzei şi 
impicit a osteoporozei. 

Scăderea masei osoase duca la schimbarea 
arhitecturii şi atterarea structurii oaselor, apărînd 
li'ecvent fracturi, deformări ale coloanei veterbrale, 
ll!lestea producind la rindul lor compresii asupra 

;!ldăcinii nervilor, tulburi!ri de respifl!\ie şi impi'ICit de 
ritm eardiac. Pe lingă acestea, o5!eoporoza mai 
poate provoca tUburări metabolice şi lrofice. 

Defi mulţi medici ginecologi, ompezi, retJ'I18-
Iologi vabesc despre osteopon•d. s-a dovedit că 
aceeslă boală ţine de""'J8Ciaail 1 a a idoai dlgiei. 

'", liBIA FILiidl 
a:aadllat 

*· N. Grigorescu Nr . ...._a 
1, Ap. 5, tel 255803 

roagi-le-d 
oe prezlnto, urgent, la cabi-

net confruntaru 

SE IlAI FAC INSCRIERI 
PE LISTA MEDICULUI DE FAIIII.IE. 

Luai şi vtneri: 12,30 ·16.00 
llal11 mlen:wl. Jal: 8.00 ·11.30 

• TB~ 26 ani, 
Arad. Dismenoreea 

se manilaslă pm --·linale şi pelviene, 08 
precedă sau insoţesc men-

slriJa!ia. Pentru a ameliora aces
te sifliiAtAII& neplăcule vi reco
mand să ~. cu 10 zile lnainle 
de fiecare ciclu menstrual, 2-3 
ciini de ceai pe zi, pmparal din: 
traista~ciobanului, creţişoanl, 
~şigMJeieleDe 
_, .. ""'· la priTiul '""'*"" 08 
lllllrlţă săl;yeaoea, luaţi o tablet!! 
de Analgin, iar intrarectal, un-

"=:.:de:".!Didolel;ac. Aplicaţi .. inlerior (pe burtă) 
o compresii caldă (uscată sau 
umeclă). 

• 
torită """'!llonilllor pe' care le-ali enum-= ~ In mictiune 
uslufimi la urinat, senza\18 Că ...; 
aţi urinat suficient, dureri 
suprapelviene, urinare In timpul 
ncpţii, es1e urgent să va prezen. 
laţi la medicul de famie, pentru 
iwestigalea ~ şi eparalu

u """"- Cu cat llllillf'e!i ""'*'*' 
medical cu atat se agrawază 
-şi-cllalde-. 

• C.D., 46 ani, - Pentru 

CIP EIA 1 RONL 
IIIPLINTIT ÎiC ABDOIIIIill 

O echipă medicală franceză a 
implantat un cip electronic in 
abdomenul unui paraplegie, care 
speră să-şi recapete astfel posibi
litatea de a-şi folosi membrele. 

lmplantul electronic plasat in· 
abdomen este folosit intr-un pro
cedeu de electrostimulare ner
voasă şi musculară. El permite 
paraplegicilor să poată me19E' din 
nou, după leziunea de măduvă pe 
care au suferit-o. Cipul electronic 
este legat la eleclrozi plasa~ pe 
muşchi fi nervi, care se contraciA 
artifiCial după primiea unui impuls 
electric. Astfel, funcţia de 
propulsie a mersului este restau
rată, dar stabilizarea depinde de 
un att sistem, echipat OJ un între
rupător. 

- Prima~ de acest gen a 
fost reaHzatl la 28 septembrie, la 
Centrul de tratament şi readaptare 
pentru paraplegici şi tetraplegici. 
Pacientul a fost un bărbat de 38 
de ani, paraplegie de ~ ani, ca 
urmare a unui accident de 
Jllaşină. El a fAcut primii paşi la 
cileva zile după ope~. Pînă la 
sfirşilul anului, vor mai fi opera~ 

încă şase a~~nayi.lllllmllll: 
OIDEV TIIDUD 
o echipă de medici norvegieni 

a reuşit să reanimeze, in urmă cu 
cileva luni, o femeie a carei tem
peratură corporală coborise la 
13,8 grade Celsius, după oe stă
tuse mai mutt de o onl in apa reoe 
a unui riu. 

Femeia, de origine suedeză, 
căzuse in riul care izvorăşte 
dintr-un gheţar din nordul 
Noovegiei. Accidentul a avut loc In 
luna mai, in timpul unei rurse de 
scli fond. Femeia a fost complet 

lftn,ţ~f~~ M""'-'""""'' ·" " 'Y există mai multe moduri 
de preparare şi folosire a 
plantelor, in fun~e de compo
nenta din plantă ee urmează a fi 
utilizată. De exemplu: ceaiul 
propriu-zis se. prepară astfel: o 
lingurltă -diA planta uscată (tn!i
linguri\e din planta proaspătă) 
se opăreşte, cel mutt 5 minute, 
'după care se strecoară. ln 
acest caz se folosesc doar ' 
părţile aeriene, florile şi lrunzele 
ptantei; infuzia este un fel de 
ceai mai concentrat, adică 
plantele se opăresc mai mult • 
zece, chiar douăzeci de minute. 
O infuzie poate fi păstrată la • 
frigider, dar un timp limitat. 
lnfuzia este potrivită tot pentru 
părţile aeriene, florile şi frunzele 
plantei: decoctul constA in fier
berea plantelor. El se foloseşte 
pentru rădăcini, coji, seminţe. 

'1' pudra obtinută din frun
zele uscate de Coada-soricelu
lui, presărată direct· pe tăieturite 
şi zgârietudle minore, ajută la 
cicalrizarea lor. Această plantă 
conţine substanţe care 
favorizează coagularea san
gelui fi au proprietăţi antibacte
riene. 

Traista-ciobanului este o 
altă plantă cu efect hemostatic 
şi cicalrizant. Ea se recomandă 
sub formă de ceai pentru 
hemoragiile interne şi hiperme
noree. in plus, lraisla-dobaOjllui 
scade fi tensiunea arterială. 

, Pătlagina proaspătă, sub 
formă de frunze bine zdrob"e, 
aplicata umedă pe răni, opreşte 
hemoragiile. Deşi planta 
proaspătă este evident mai pu-

reco
mand sa beţi ceaiUn cakle 
ptej&ale din: scai vană!. ""9Jri 
de pin, cimbnl 'IÎ trei fraţi-pătaţi. 
De asemenea, cautaţl in farmaci 
siropul na1ura1 Plantusln dn care 
luaţi eate o ~. de 3-4 ort pe 

zi. Cel mai bun -·-•""" tura1 pentru cavitatea bucală şi 
laringe este usturoiul crud supt. 

- calmarea dureriar de glll 
aplicaţi local comprese cu sare 
-. indllzilji, Alanfe, să nu le 
prea 

' ,-· --... 
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t: ţ 1 ; il:, ~ ' li~ ; 1 )ţ 1 ~ 1) (%, ~ i 
scufundată in apă timp de o oră, jarea sanătăţii femeilor -
timp in care doi insoţilori ai ei au Constanţa, a oonstata1 că rnajorj. 
ţinut-o de schiuri ca să nu fie luată tarea femeilor .chestionate nu şi-a 
de apă. In final, ea a fost adusă făcut niciodată un test pentru 
pe mal, illCOI1Şiientă. Rapid, a fost depistarea cancerului genito-
transportată la un spital din mamar, din cauza lipsei banilor 
Tromscie, unde medicii au reuşit sau a educaţiei sanitare. 
să o reanimeze, deşi temperatulll Amy Johnson, directorul 
ei corporală· care In mod normal . IWMF, consideră ca starea pre-
este de 37,2 grade • ajunsese la cară a sănătăţii femeilor este 
13,8 g;ade. agravată de lipsa informaţiilor 

Medicii au spus cA a fost puse la dispoziţia publicului şi a 
vorba de o adevărată minune. unor programe de ed~ sar», 
Femeia, ea însăşi medic, a putul fl Iară pentru femei. 
Salvată datorită incetinirii metabo- PROCESUL 
ismului fi nevoii scAzute de oxi- DE ÎMBATRÂJORE & 
gen pentru ţesuturi in condiţii POPULATIEI 5-A 
extreme. La o temperatură corpo- acr:n.'FR'T 
rală de 32 de Qrade, _riscul de Procesul de îmbătrinire a 
apa~ a unui infarct este de 70 la popula~ei !Hl accelerat in ultimii 
sută. Precedentul "record modiar ani, număijjl persoanelor in vîrstă 
in doineniu era deţinut de o fetiţă de peste 60 de ani fiind estimat la 
canadiană de doi ani, care a fost aproximativ 600 de milioane în 
readusă la viaţă după o scadere a 1999 şi se presupune ca va atinge 
temperaturii corp.orale la 14,2 două miliarde pînă in anul 2050, 
grade Celsius. .. se arată intr-un comunicat al EIIUCA.:!-:""&11&. Fondului Na~unilor Unite pentru 

Popula~. 
Doar 15 la sută dintre femeile 

din România utilizează metode 
contraceptive moderne şi 63 la 
sută din sarcini se sfirşesc prin 
avort, se arată intr-un raport al 
Fundaţiei Internaţionale a 
Femeilor din Mass-Media. (IWMF). 

De asemenea, 40 la sută din
tre femei nu ·ştiu ca prezervativele 
constituie o metodă de protecţie. 
impotriva bolilor cu transmisie 
sexuală. 

Dr. Daniel Vennan, director in 
cadrul Parteneriatului pentru 
comunilă~le sănătoase fi prote-

temică, există produse fitote
rapeutice de pătlagină care se 
pot aplica sub formă de ljnctură 
sau pulbere pe o tăietun! sau 
zgârietură. 

Unguentul de Calef;dula 
(gălbenele) este un aH remediu 
pentru cicalrizarea rănilOr mici. 

. Fiecan(dintre Ooi ar trebui 9ă 
avem acest unguent in trusa de 
medicamente. dp acasă, 

deoarece are efect coagulant, 
· antiinfecţios şi anValergic. 

De reţinut c~ orice rană, 
oricât de mic~ ar fi, trebuie 
spălată cu apă şi săpun şi apoi 
tratată cu unul dintre remediile 
amintite. 

:y dacă vre~ să scăi>ali mai 
repede de o contuzie (vână
taie} apelaţi la unul dintre 
următoarele remedii: 'Y aplicaţi 
o felie de ceapă crudă direct pe 
pielea invineţită _ "Y zdrobiţi o 
felie de varză crudă sau aplicaţi 
suc de varză crudă direct pe 
vanălale şi acoperiţi apoi cu 
frunza 'Y radeţi o bucată de 
gulie şi aplicaţi terciul obţinut '1' 
aplicati pe vânătaie partea inte
rioară 'a unei coji de banană. · 

'Y un bebelus căruia ii ies 
dinţii se confruntă cu o 
perioadA criticA. Sallveeză, 
plănge, este agitat şi nu 
doarme noaptea. De ·obicei. 
copiilor le apar mai întâi dinţii 
din faţă de jos, ·;n jurul vlirstel 
de S-7 luni. Un remediu exce
&ent il constituie tinctura de 
valeriană, care aplicată pe 
gingii (2-3 picăli$1), acolo unde 
ies dlnţii, nu numai că alină 
durerea locală, dar are şi un 
efect calmant_ general, probabil 
datoriilă uleiului esenţial """'i
nul de plantă, care pătrunde-In 
sânge. 

La fel de eficaoe sunt şi oom
preşele cu bitler sue.dez 
(T oniplanl). 

• A.P., 45 ani, Arad. 
Simp- nepiAcute oe preoed 
menopauza (bufeuri de cAidură, 
iritabifitate nervoasă, tensiune 
arterială oscilant'i ele) pol fi arne-
- cu ajutorul produselor na
llnie oe ~-*'şi cu aju
torul ceaiurilor preparate din: 
creţişoară. -. păducel, talpa 
gAştii. traista-<:iobanului, ooa<la
'oricelului. Toale plantele se 
infuzeazA (se opăresc) 1 O 

-- Se pune o linguriţA din 
&1 ' CI. de pB1Ie la O canA de 
250 mi apă fiai1A. Se - 3-4 · an c1e ceai pe z1. 

. , 
. 
1 

Cel mai mare procent de per· 
soane in vîrstă se înregistrează In 
Asia - 53 la sutA, in timp ce 

Europa se a1lă pe locul al -· 
cu 25 la sută. 

Chiar şi populaţia in vlrstă 
este in curs de imbătrinire. Se. 
estilllează ca numărul oentena· 
rilor va creşte de 15 ori, ~e la 
aproximativ 145 de milioane In 
1999, pînă la 2,2 milioane de per
soane in 2050. Majoritatea per
soanelor in vîrstă sunt femei. Din 
rindul popula~i foarte bătrîne, 65 
la sută sunt femei. 

SFATURI 
PEtiTRU 

PERSOAtiELE 
CU ACtiEE_ 

• păstraţi faţa curată, 
spălând-o de 3-'4 ori pe zi, cu 
săpun arrtibacterian şi cu apă 
cAiduţA. Nu frecaţi pielea, 
deoareca puteţi agrava· acneea 
prin lezarea şi astuparea 
canalelor de drenaj ale glande
lor sebacee. . 

• este 'recomandatA . 
expunerea' fe\tfi ·la aburi dea·, 
supra u~ui vas ~u ceai de 
muşeţel. • 

• tndepArtaţl părul de pe 
pielea susceptibUa la acnee. 
Chiar se recomanda tunderea 

·sau modificarea coafurii, 
deoareca grăsimea de pe păr 
se poate transfera pe faţA. 

• dezobişnuiţi-Yil să vă 
"piscăliţi" faţa sau să vă sprijiniţi , 
faţa in măini. 

• ev~ cosmelicele grase, 
deoarece ele pol favoriza astu
parea glandelOr. 

• ev"aţi şamponul dur 'i 
~neţi toale. produsale pen
tru păr departe de faţă'. 

• prezentaţ;-vli la un medic 
dermatolog pentru a primi un 
tratament coreCt. 

·~ •' 

. 

-
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Săptiimana aceasta ne vom opri asupra unei clase terminale (a X/1-a B) de la G...."., 
,_,_. dP-CA!& .. - Spre deosebire de alte licee aici am intii/nit adolescenţi 
maturiza ţi mai repede, ingrijora ţi de soarta ,.Z11ei de mlline" dar, care nu au uitat să fie uneori 
şi... copii. Am găsit aici, la aceastii clasă una dintre cele mai bune diriginte din Arad, preocu
pată cu adevărat de grijile şi problemele elevilor săi. Rareori mai vezi elevi atât de ataşaţi de 
diriginta lor ... Ea se numeşte COilNiiZIA IIAIIEI' şi este profesoară de Umba fi literatura 
română. 

Dar, să vedem care sunt opfiunlle de vlffol', visele şi flămimătile celor din clasa a XJJ.a B. 

"Mai bine chimie decât studiile. Aproape 20. Majoritatea la post~iceal deşi 
' la BA~ nu sunt ·convmSi de rezultatele acestor studii. 

mate ' ..,.,.. .Post licealul nu ajută prea muH. Uneori chiar 
Aind la o clasă terminată, primul subiect abor-

dat·de noi a fost examenul de bacalaureat Se fi cu facultatea rămâi 'omer. TOt4'1 este o 
întâmplă deseori ca mulţi elevi să exceleze la diplomă in l>lus." Pesimismul este cuvântul de 
unele materii iar la altele să aibă dificultăti. In ordine de această dată. Ei nu au încredere in 

. această srtuaţie se găseşte Ovidiu Badea: .,Sunt prezent, nu au incredere in viitor ... Cine e de 
sigur pe mine 1a chimie fi la biochimie • unde vină? .Corupţia fi guvernul care ultii prea des 
am fost ta olimpiadă, la faza pe ţară • dar ta de noi", răspunde un tânllr mai curajos, apfobat 
franceză o să am emoţii. Nu am avut o pasiune de ceilalţi zgomotos. 
niciodată pentru limbile străine, dar su111 sigur Fetele stau bine 
că o să recuperez. .. " 

. ·Geea ce TI revoltă şi li lngrijorează deopotrivă, Ti liber eu dragostea d 1 Ind · 
. pe cei de ·;a fndustria Alimentară, este că sunt · lmp nu prea au nici elevii e a ustne 
obligaţi să dea Sacul din matematică . .,Era_nor- Alimentară, orarul încărcat şi _avalanşa" de teme 
mat. ca la lndustrre alimentară să fie chlmla de casa. ocupandu·l aproape in totalitate. Totuşi 
obi week-end-ul este exploatat la maxim: plimbările. 

lgatorie •1 nu matematlcal" • ne-au marturisit discoteCile, teatrul, filmele si meciurile fiind prind-
elevii intr-un glas. . paiele puncte de atracţie. Ăre loc o mică· dispută 

D-aa Mihaela e Clelt intre' băieţi şi fete primii reproşăndu-le acestora 
JllaÎ se.xy! vrzionarea excesivă a telenoveletor. Fetele spun 

Cel mai bun profesor, care i-a făcut pe elevi. că stau foarte b1ne i:u dragostea. Băieţii... 
efectiv să indrăgească materia este d-na Luncan Unii dintre ei Isi fac insă timp si pentru citit, Jeo. 
(Biochimie). Dar .un elev ~ne să precizeze: .Fără tunle fiind variate:' de la Emily Bronte sau Sandra 
doamna dirigintă mulţi dintre noi nu mai eram Brown până la cartile istorice sau de aventuri. 
aici!". Toţi confirmă acest lucru . .,Doar la Cărtl cu adevărat vaioroase citesc foarte puţini... 
română e mal dură, dar asta tot' pe noi ne ' p;;;,..;....,,._r le e frică · · · 
ajută. .. " , adaugă Alin Pantea. Gel mai sever pro- - - -r--
fesor este dl. Gaga care: .Explică excelent, dar de... 'Violuri! 
are pretenţii mari de la noi." Prin intermediul De multe ori când doresc să lşl petreacă 
nostru, copiii il roagă să fie puţin mal blând cu Intr-un anumit fel timpul liber. elevii sunt impiedi
el, deoarece Informatica nu e materie de caţi de părin~ care le pun diverse interdicţii. .DacA 
.,bac''. Deşi ar cam trebui să fie... mă duc In fiecare săpt;Vninllla discotecă, taia 

Cea mai sexy .profă" este d-na de· Biologie - mă intreabă direct «ŢI-ai făcut abonament la 
Mihaela Funar. Băieţii o regretă pe Cri,an discotecă, dragă?• Urmeazlllnterdlcţla fi ast
Janiria care mai predă acum doar la seral. Fetele. fat mă mulţumesc să mă duc io disco o dală. 
inveselite, ne mărturisesc că .proful" de mate e cel pe lună", ne spunea o fată brunetă. 
mai sexy. Numele lui? Mihai Macovel. o altă ljltă se plângea de faptul că parin~i se 
· "MotiYaţia îmră~turii nu e _ . uită. in fiecare seară la ştiri tmde sunt prezeillate 

.. susţinută 1oo% de p;irinti.'" .· · multe cazuri negative: violuri, 'bătăi, tâthăriL Astfel 
Despre această clasă,· ne-a vorbrt inainte de · ei ajung să îşi fnch!puie că ~ se întâmplă la. 

oră şi d-na dirigintă Raret: .. Nivelul elevilor este tot pasuL. . . . 
mediu, motivaţia invăţiiturll la unii nu este Într-adevăr este O imagine Jllllin deformată a 
susţinută 100% de părinţi. Mulţi dintre părinţi realităţii. dar e bine de şţiut că ~ nu. strică 
evită să vină la ~in\9. caţtva copil au pro- niciodată ... Paza bună .... 
bleme sociale se descun:â mal greu-." Cu 
toate acestea dintre elevi doresc să COI'IIinue 

:-'-~----

BIG STAR 

Bit,; STAR 

TINERII- IN AUDIENTA. LA PRIMAR ... 

Cantina Grupului Şcolar tat de publicul numeros 1-a 
Agricol Miniş a găzduit vineri prezentat truya de balet a clasei 
după-amiază. intr-o atmosferă a Xl-a, formată din Andrei Roşu 
incandesCentă, dar plină de bun şi Tiberiu Boitoş. După mai bine 
simt. Balul Bobocilor '99 al de două ore de spectacol-con
acestui liceu. Precum la orice curs, inepuizabila prezenlatoare 
specia col de acest gen, am Dana Giurgiu a dat citire celpr 
avut de-a face cu organizatori, mai buni dintre cei buni, in 
boboci, profesori. sponsori. opinia juriului. Astfel, locul III a 

Surprizele plăcute s-au ~nul revenrt perechii: Luciana Golf şi 
lant la Minis. incăt la sfârsit ne Cosmin Bordean, care a fost 
intrebam mică nu cumva lieeele răsplătită cu: jucării de pluş, un 
arădene de traditie ar trebui să compleu de vară si un bon va
ia de-aici pilde de simplitate şi loric de la .Leonardo". Pe locul 
bun gust Prezentatorii batului Il s-au clasat Anca Borteş şi 
au fost .fraţii gemeni Dana şi Daniel Popa, pentru care pre
Doru Giurgiu. Dacă Doru a avut miile au fost si mai consistente 
ceva emotii, Dana a fost la (bluză mătase, set de deodor
inăHime, smulgând in dese rân- anle, curea de piele, jucării de 
duri' aplauze la scenă deschisă pllJll) ... Miss" şi .,Mister'' Mlnl'f 
pentru spontaneitatea sa. Cele 1999 au fost desemnaţi 
12 perechi s-au prezentat juriu- Nicoleta Birău si Momir 
lui condus de dL Mircea Zamfir - Dragoslav. Dacă băiatul ales 
directorul Grupului Şcolar are de-acum pantofi noi. marca 
Agricol Miniş şi au trecut prin .Leonardo", Nicoleta s-a pricop
emotiile a zece probe: cultură sft cu un superb inel de aur. pe 
generală, perspicacitate, dic1ie. iiln~Jă multe atte premiii. 
mimă, hămicie şi dans.de.toate Nimic nu·ar fi fost posibil 
genurile. fără eforturile claselor a Xli-a A 

Cât timp bobocli şi-au mai şi B, precum şi doamnelor pro
tras sufletul, Agen~a de mane- fesoare Nicoleta Buda şi 
chine, .Top Model" Arad, ne-a Cristina Deleanu, care s-au 
oferit o !!devărată paradă a OCUpat si de caj)itolul sponsOri, 
manechinelor, prin Adina, pe care 'nu putem să nu-i nom~ 
Laura, Ronela şi Angelica. Un ... nalizăm: S.C.. ,.Mateaş Pro
moment artistico-umoristic gus- ductlon" SRL, S.C. . .,Artena 

lmpex" SRL (bijuterie de aur), 
S.C. "Micden" SRL, S.C. 
,.Leonardo", S.C. nNoul Stil", 
S.C . .,Mioriţa-Maria", S.C. 
..Cooi&Fresh", S.G ... Expe· 
rance", S.C. nDucu" 'i Li
pomln. 

Am cules primele gânduri 
ale câştigătorilor: Nicoleta: 
.Sunt atât de fericită că nu mai 
am cuvinte. Nu eram conVinsâ 
că pot câştiga, dar ştiam că am 
o ~nsă . .": Momir: .Mulţumesc 
juriului pentru această alegere. 
Sincer nu mă asteptam. 
Oricum, Nicoleta a tosi cea mai 
bună si merită titlul de Miss". 
. ACeeaşi opinie o impartăşim 
şi noi. lm plus, mai spunem că a 
meritat să asistăm la acest bal, 
ia Miniş, care s-a incheiat Iru
. mos, cu o discotecă de zile 
mari, ce nu va fi uitată prea 
curând de cei prezenti. Pe 
ringul de dans, profele-de' bioicr 
gie, franceză şi economie s-au 
dezlăntuit in miJ1ocul elevilor, 
atrnosrera fiind una de vis ... Aşa 
s-a incheiat, spre orele 
dimineţii. povestea Balului 
Bobocilor Grupului Şcolar 

Agricol Mini. 1.999, că de n-ar fi 
fost .. 

DAniEL SCRIDOtt 

CÂŞTIGATOR "BIG STAR" _r_._z:-==-=.:-

C'A ş· ti g ă 1 o r'u 1·+·-..as,~:Aiina.,. 
,.BJg Star .. din perioada 1- 16 ani, este elevă 'fi apre-
15 octombrie a. c., se ciază toale produsele ,.Big 
num,..te Ba.-ă Al._ _Star" • Fericita Câlftlgătoare 
de pe 11tr. lea (;r.,.a!IA este invitată la sediul maga-

·zlnulul ..... Star", de la 
Podgoria, In cursul zilei de 
vineri, pentru ridicarea pre
miului. 

S. G. 

RBJ.TTOUR TRAVEL AGE.CY • TOUR OPERATOR ' .;. .. 
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GIIEOA ORCUIT - 10 ZILE - ZIOUSD: SPANIA·AHOOIIA-CDAST A DE AZUR-NOIIDIA. , 
IT AUEI- 15 ZILE· i75USO; CJICIJri GIIEOA ·ITALIA- 15 ZILE· 5501150: 

' INDIVIDUAL: transport avion .INSULA BAU, hotel *~***AEROWISATA 

SAHUR BEACH, cu .clemipensiune; 

INSULA LOMBOtC,, ho~t * ••-

R 

dus-întors din Tîmi~ra; 11 nopti.cazare cu 
cmic dejun; transferuri la/de la aeroport; 5 
excursii; preţuri intre 1.282 USDipers. - 1.848. 

• SENGGIGI BEACH, cu de~une; avion 

. ' 

-l 

,, 

USD/pers. . 
GRUP: plecare iri 31. 08c 99; transport avion · . Insula BALI - Insula LOMBOK ~ retur; tra~ · 

dus·intors din Tîmi~ara; 7 nopti cazare ruri la/de la aeroport; preţ 1.727 USO/pers. -
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Venind In Tntlmplnarea 
VOilstră, peglna Tlnentt il ziaru-

l lul ..Adevărul" va Intinde o mană 
de ajutor pentru a vi putea 
~ unele dlnlla ~ 
care cad tn competenta Prl
mlriel fi a Conaillulul Local 

mAna pe creion " să ne saieţi ce. 
probleme vă ner:nulţumesc. Prin 
amabililatea dormulut primar Paul 
Valentin Numţ, orice problemA 
In ce ~ primAria arădeenA 
poate fi rezolvati cu ajutorul 
rubrici .Tinooril in ....-... III pri
IMr ... •. S!:tieţi pe adresa 13-dul 

, l''"': ·te' :. ALTE SERVICII: e TllANSPOIIT CU AUTOCARULlNAUSTRlA.~· . · ·. '' c 
, c;,'';c;:t GERMANIA, ELVETIA- DOUBLE Te A~IGURĂRI MEDICALE- AtG- ,,).: : 
t· ·: c,cccc e CĂRŢI VERZI e TRANSPORT TIMIŞOARA - AEROPORT BUDAPESTA: 'c .,:Ci'(, 

=.u::.::;.!!;i ~ij=~ t_+• , . c ., , , "" .' _M_ ~-_!~1~ ~iJWPJ!i ~ , c · . c , .~i,i..:k' 

-- Nu trebuie decăl să flUil8li 

ta primar ..• •. Noi vom publica 
răspunsurile d-lui primar Paul 
Valentin Neamţ la problemele 
prezenlale de voi in saisori. Nu ezi. 
fali să ne scrie\i pentru. va n!2Div8 
p-nolol · · S. G.. 
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A BASCHOUlUI MASCUliN 
TlNERETEA .... n 

' 
DOAMNE" 

e Frumoasă ~i utilă victoria echipei UTA in 
faţa Universităţii Cluj, ţinând cont de faptul că 
ea a adus bucurie in inimile suporterilor ară
deni şi a săltat băieţii in ~lb-ro~u pe cea mai 
înaltă poziţie a ierarhiei e Eviden~am ieri, in 
analiza partidei, jocul foarte bun al utistilor 
Kent, Claudiu Drăgan ~i Radu Mărginean, 
ultimul fiind chiar revelatia acestei !ntâlniri e 
Alături de Mărginean, in' vârstă de 16 ani, la 
UTA au mai intrat in formatia-standard nume 
precum Huţan şi Drida, având 16 respectiv 17 
ani • Tinereţea incepe să devină un punct
forte al Bătrânei Doamne" e Nu putem să 
omitem prestatia remarcabilă a lui Claudiu 
Zaha, deşi posiul p_e care 1-a ocupat, cel de 
fundaş dreapta, nu ii este caracteristic • La 
faza de construcţie ni s-a părut totuşi că jocul 
continuă să scârţâie, lipsind coordonatorul 
care să facă ordine in linia mediană a arăde
nilor • Arbitrajul .centralului" bucurestean 
Veriveş nu şi-a pus amprenta as'upra 
desfăşurării meciului e Doar câteva decizii 
mărunte, fără importantă capitală, ar putea fi 
imputate brigăzii de arbitri e in opinia noastră 
cei unsprezece fotbalişti clujeni nu au arătat 
sâmbătă cea mai fericită fonmă posibilă, astfel 
incat victoria gazdelor a fost relativ lesne de 
obţinute Pe vizitatori i-a !nsoţit la Arad o mică 
galerie, destul de liniştită pe durata confrun
tării • După ce fluierul de final s-a auzit multi 
spectatori au rămas in tribunele stadi~nului, 
cu urechile lipite de aparatele radio e Ei au 

ratorie) e intrebat de ziarul nostru dacă .u· 
avea ~anse la un rezultat favorabil, in eventu
aliţatea utilizării celor cipci jucători indisponi
bili, antrenorul secund Boca a răspuns cu sin
ceritate că nu e Echipa de pe Soma~ pune şi 
ea accentul pe generatia unmătoare, mai multi 
componenţi ai lotului fiind tineri şi foarte tineri 
• incheiem cu nădejdea că ceea _ce nu a 
izbutit la Alba Iulia, UTA va izbuti la Oradea, 
unde FC Bihor !ntâmpină dificultăţi de toate 
felurile (sportive ~i economice) • Adică ... un 
succes in deplasare. De ce nu ar fi nn•o;n;l? 

ffD!tlffH ~~~~1. 

• Problemele de la West Petrom nu au in
cetat să apară nici la turneul de la Bucuresti, 
ultimul inaintea intrării in play-off, respectiv play
out. Puţini ştiu că echipa antrenată de Dragan 
Petricevici nu a stat in Capitală, ci la Ploiesti, la 
hotelul .Prahova". • Povestea, cu cazarea.' ne-a 
fost adusă la cunoştinţă chiar de .principalur sârb. 
Petricevici ne-a spus: .Am plecat joi dimineata de 
la Arad, dar nu stiam unde vom fi cazati. Pe drum 
am primit teleton să mergem la hotelul '.sport" din 
Bucufe!lti. dar cănd am ajuns acolo, personalul a 
spus că nu ~tie nimic despre noi. După jumătate 
de oră, am primit un att telefon ~i am fost anuntati 
că avem rezolvate camere la Ploiesti. Asa ceva 
nu se poate". • Deşi au călătorit zil'nic, iar nervii 
erau de multe ori !ntin~i la maximum, baschet
baliştii .petrolişti" au trecut peste tot şi au ob~nut 
trei victorii, din tot atătea posibile. Bravo lo~ • 
.Gurile rele" afinmă că, de fapt, de abia acum 
incep adevăratele probleme la West Petrom, 
deoarece a fost atins obectivul si treDuie scosi 
bani. Intrebarea ar fi: "de unde?"' • PerfonmantS 
ob~nută, de excep~e fără doar şi poate, aduce Pe 
West Petrom in lumea bună a baschetului mas
culin românesc. Pasul decisiv a fost făcut intr-un 
meci care trebuia să fie o simplă formalitate pen
tru arădeni, !nsă, in final, s-a dovedit a fi un ca~ 
var. Doar .mâna strâmbă" a lui Pălâi a făcut ca 
West Petrom să meargă in prelungiri cu Galtour 
Galaţi, iar acolo, Apostol, Vereş şi Marianovici, 
foarte stăpâni pe ei. să .bifeze" victoria in contul 
lor. • lzbânda din prima zi, contra celor de la 
.Poli" laşi, coroborată cu intrangerile contracandi
datelor la locul 4, Rapid ~i ELBA dădea, oricum, 
impresia că .petroliştii" pot ajunge fără probleme 
in play-off. • Mai valoroasă decăt anul trecut 

.cu un antrenor recunoscut drept valoros Tn 
România, West Petrom are acum datoria, după 
ce a pătruns in play.<>ff, să arate că nu degeaba 
se află printre cele mai valoroase opt echipe din 
ţară. • De la .balur ce va urma lipseşte, culmea, 
Steaua. Cea care, deşi i-a adus pe americanii Lee 
'i Sabree, a rămas pe dinafară, datorită startului 
slab de campionat. Asa că, militarii se duc în 
grupa 9-16. Halal! •In 'general, cam toţi jucătorii 
introduşi in teren de Petricevici şi-au făcut datoria. 
Cu un plus pentru constanţa in joc a lui Apostol şi 
recitalul oferit de Marianiovici, in ultimul meci, cu 
Rapid, cănd a inscris 40 de puncte. • Acum vine 
meciul cu Petrom Sibiu, adică locul?, cu locul2, 
in clasamentul general. Sâmbătă, la Arad va fi un 
nou meci .de văzur. West Petrom, dacă joacă la 
capacitate maximă ar putea oferi o surpriză plă
cută iubitorilor de baschet din Arad. Baflă, !ncă de 

11 Ju•uoul" la aflarea rezultatului de la Hunedoara 
Corvinui-FC Bihor 0-0), prin care UTA 

redevine .nuniber one" e La mini-conferinta 
de pr.esă de după meci a absenta! din nou 
.principalul" Lorenzo Rublnacci, acesta 
motivând probleme <;te sănătate (viroză respi-

pe acum!' · 
LEOSFiiM 

IA SAlA GIVLE TI, PUTINI, DAR RAI! 

DACA NU ERA PAUZA.. • 1 Tncă 3 
de aur dobân-

i de Universitatea 

• Oricum am lua-o, victoria echipei Rapid, în 
faţa lui B.C. ICIM, este una meritată. 
Baschelbalistele antrenate de George Mandache 
nu au fost conectate, in prima parte a meciului, la 
miza unui asemenea derby, practic al campiona
tului. Este inadmisibil să marchezi doar două 
coşuri in 11 minute. Cu patru puncte, a~ar cu 
un start de meci ratat B.C. ICIM nu a mai reusit 
să-şi ravină până la final, chiar dacă nu o dată' a 
avut posibilitatea. • A surprins ~i evol~ slabă a 
rapidistelor, care parcă erau ... speriate de 
bombe". Aşa se face că ele nu au reuşit, deşi au 
avut aceleaşi oportun~ă~ ca ~i arădencele, să 
înscrie din faze iminente şi să se desprindă .. 
e S-au !ntâlnit, parcă, speriatele g~ s<imnoroaSe
le, oaspetele oferind impresia că nu s-au trezit, 
deşi jocul a inceput la ora 10,30. • in tribunele 
sălii .Rapid" nu au fost mai mult de 200 de 
oameni, insă am avut ocazia, Şi acum, să con
statăm că .~ganii din Giuleşti" nu trebuie să fie 
mulţi. pentru a fi răi. • Pe lângă cei doi arbitri ce 
au .fluierar partida, Bădilă si Udrică, au mai fost 
lua~ .la !ntrebări" Ion Olaru Şi Stelian Bănică, fost 
şi actual arbitru de Divizia A. S-a cfat, astfel, 
impresia că Rapid e defavorizată, mai tot timpul, 
de .cavalerii fluierului". Desi ultimii doi au fost sim
pli speciatori, nu au scăpat de trivialitătile celei 
mai periculoase·galerii din ţară. E valabit'şi la fot
baL e Un semn bun e faptul că nu a fost luată la 

bătaie galeria arădeană, formată din 18 per
soane. ~ta. deşi la un mooient dat s-au purtat 
discu~i n.u tocmai ortodoxe, tirul injuriilor îndreptat 
spre Zoran Arsenov et comp. fiind foarte aproape 
de•a se transforme in bătaie. e Revenind la 
meci, B.C. ICIM a reuş~. totu~i. o pertonmanţă. 
Aceea de a nu pierde la o diferentă prea mare de 
pl.incte, care face, astfel, misiunea arădencelor 

in meciul de duminică 
impotriva CFR-ului din 
Timişoara. A fost un succes 
chinuit, obţinut cu largul aport 
al apărării timişorene ~i in · 
special al portarului Magiaru, 
care a gatat decisiv la toate 
cele trei goluri. • Studentii au 
intrat in teren convinsi că vic
toria nu le poate scăpa, !nsă 
după o primă repriză jucată 
modest au realizat că aceasta 
nu poate veni de la sine. 
Văzându-se condusi cu 1-0 
după primele 45 de minute, in 
repriza secundă a intrat, in 
teren parcă o altă echipă, mult 
mai motivată, decisă să 

schimbe soarta !ntâlnirii. • Nu 
ştim ce le-au spus Marius 
Demian si Mihai Jivan elevilor 
lor la pa'uză, pentru că ară
denii au reu~it să inscrie nu 
mai pu~n de trei goluri in doar 
6 minute. • Antrenorul 

Demian a stat surprinzător de 
calm pe banca de rezerve, 
lăsându-1 in .avanposturi" pe 
colegul său Mi~u Jivan, care-i 
strunea pe jucători cu unele 
indemnuri nu tocmai orto
doxe. E bine totu~i că ele au 
dat roadele scontate. • A fost 
~i un meci al absenţelor pen
tru că de la oaspeţi lipseau 
.piese grele" precum Petre ' 
Narcis şi Damianovici, pe 
când echipa universitară a 
fost lipsită de aportul apărăto- . 
rilor lftimie (suspendat) şi 
Crişan (accidentat) • Dar iată 
ce au declarat presei cei doi 
tehnicieni la starsitul intrecerii: 
• Marius Demian (antrenor 
"U" Arad): .A fost un joc fru
mos, cu o evolutie interesantă 
a scorului şi cred că victoria. 
echipei mele a fost pe deplin 
meritată. Sunt fericit că am 

VlADIMIRESCU ·GHIMPE 
PENTRU MUDURA 

e lnter Arad a fost lipsită 
l:le ~ansă in etapa de 
duminică, cedand in două 
minute tot atâtea puncte, care 
ar putea să-i coste enorm în 
economia clasamentului final. 
Au fost suficiente două inexac
tităţi in defensiva .interistă" 
pentru ca lidera seriei a IV-a, 
Cetate Deva să plece ·acasă 
victorioasă. e Elevii pregătiţi 
de Gavrilă Birău nu au jucat 
deloc rău, dar lipsa de concen
trare în atac şi a unui jucător 
care să~ ajute pe Miţiţi i-a pri
vat de-un rezultat favorabil. e 
Remarcatii partidei au fost 
Porumboi'u, Arhilie si Mititi, 
respectiv Tănasă,' Popa, 
Eşanu şi Bordean. e Arbitrul 
orădean Dorin Mudura si asis- . 
ten~i Şovre şi BirtB au reu,it să 
enerveze pe toată lumea prin 
maniera ciudată de a conduce 
jocul. Administratorul echipei 
din Vladimirescu, dl. Ioan 
Petrică spunea chiar. că acest . 
Mudura ar avea un ghimpe 
impotriva acestei localităţi. Şi . 
asta, aluzie la meciOI de tristă 

amintire de-acum doi ani, din
tre Crişul Chi~ineu Criş ~i AS 
Vladimi-rescu (Divizia D), cănd 
acelaşi Mudura şi-a bătut joc 
de gruparea lui nea' Petrică. e 
Din nefericire, un necaz nu 
vine la casa omului niciodată 
singur. Pe lângă !nfrângere, 
lnter 1-a pierdut pentru o 
perioadă şi pe fundaşul Freer, 
care a fost lovit cu cotul in cap 
şi a suferit o como~e. fiind dus 
In min. 20 la spital. Sperăm să 
nu fie ceva foarte grav. e Prin 
min. 70, la scorul de 0-{), furat 
de joc, antrenorul Gabi Birău a 
ajuns in dreptul bănGii de re
zerve a oaspeţilor de unde 
dădea indicatii. Bine că nu a 
vrut să se a~ze ... • cu -11 .la 
adevăr", lnterului i-a mai rămas 
şansa de a juca la victorie par
tidele din deplasare, căci altfel, 
echipa cu.sediul provizoriu la 
Vladimirescu nu are cum evita 
retrogradarea. Misiune infer
na(ă pentru antrenorul Birău, 
dar acestuia ii place riscul. 

DfiHIEL SCRIDOH 

reu~it să !nvingem o echipă 
de tradiţie precum CFR-ul şi 
aş vrea să remarc evoluţia 
intregii formaţii, Ghiţă 
Chimiuc (antrenor CFR 
Timi,oara): .Ne-am bătut sin
guri. Dacă mai marcam in 
prima repriză, alta era soarta 
partidei, asa !nsă ne-am .lovit" 
de vointa 'studentilor care au 
avut o 'revenir9 spectacu
loasă. Pentru noi campionatul 
se anunţă greu, datorită situ
aţiei financiare precare de la 
club". • Pentru studenti 
urmează derby-ollocal cu 
West Petrom, la Pecica, unde 
.lupii" lui Gian Pio del Monaco 
nu mai au voie să piardă 
puncte in propriul teren fief iar 
Universitatea s-a dovedit, 
până acum, o specialistă a 
deplasărilor. 

CRUH l'tHERIE 

mutt mai u~ră in retur. Vom vedi.Eo SF~M 

REZULTAlBE OAPEI A VI-A 
.u· Craiova-Livas Târgovişte 39-111, 

Someşu~ Dej-LPS Galaţi 88-52, Sportul 
Studenţesc-.u· Cluj 79-57, Olimpia Bucure~ti
BNR Bucuresti 61-84, .U" Oradea-Fartec Brasov 
~. Rapi~B.C.ICIM 56-51. ' . 

CLASAMENTUL 
1. Rapid 
2. B.C.ICIM 
3.BNR 
4. Fartec 
5. Târgovift& 
6. Sportul 
7. "U" Cluj 
8. Someful Dej 
9.01impla 
10. "U"Cralova 
11. LPS Galaţi 
12. "U" Craiova 

6 6 o 437-299 1~ 
6 5 1 401-,;266 11 
6 5 1 469-348 11 
6 4 2 362-326 10 
6 4 2 428-298 10 
5 4 1 391-293 9 
6 3 3 369-373 9 
6. 2 4 381-389 8 
6 1 5 332-440 7 
5 1 4 254-333 6 
6 o 6 282-525 6 
6 o 6 285-501 6 

Pe terenu·Ni .. iviziei D DACIA A PRINS VITEZA 
Gazdele s-au impus pe linie 1n runda cu numărul 15 a Diviziei D. Trebuie 

să recunoaştem au existat şi dteva rezultate surprinzătoare, in care echipele 
miel s-au moblizet exemplar şi au trecut de adversar/ mult mai galonaţi. 
Surpriza etapei s-a produs mai repede cu trei zile in uvertura de /a Nădlac, 
unde VIctoria din localitate a administrat /lderel, Motorul Arad prima infrân
gere din acest campionat, readuclndu-i cu pi.;loare/e pe pămllnt pe elevii 
antrenoru/ui Marcel. Cean, Ollr să analizăm puţin şi. cele/alte jocuri ale unimei 

. etape... · 

• Cri,ul a luat o gură de oxigen 
bine - meritată, prin victoria la scor de 
neprezentare, după un inceput dezas
truos de sezon. Echipa din Chi,ineu 
Cri' era obi~nuită cu locurile frunta'& 
ale clasamentului, dar timp ele 
redresare ar mal fi. Invinsa ei, 
Podgoria Ghioroc a preluat "lanterna 
ro,ie" '1 doar o minune mal poate 
salva această formaţie de la re· 
lroeradare. Dar cum minuni in sport 
s-au mai văzut ... • Pe "Biănarul'\ vâr
ful Man •i-a mai făcut odată datoria 
reu,ind o "dublă" cu care Tricoul 
Ro'" a stopat 'elanul .,oimllor" 
lipovenl. Păcat că nici una din 
echipele noastre dlvlzlonare nu '1-a 
indreptat !ncă atenţia spre acest inci· 
slv atacant, un temut "du~man" al por
tarilor din "0". • Două goluri 'i tot 
atâtea ell!"inări la lneu, unde gazdele · 
s-au impus aparent leje~ în dauna nou-

promovatei, Camera. Doar cartonâsefe 
ro~ii s-au !mpărţlt frăte,te, punciele 
rămânfmd in contul gazdelor. • Când 
puţini se mai a,teptau Dacia a prins 
viteză 'i după o jumătate de oră avea 
un avantaj de trei goluri in faţa unei 
echipe a CPL-ului in derivă. ŞI uita· 
ata, Leo Plnţa reufefte să scoată 
Bellu din groapă fi să redea 
pătima,ilor suporteri măcar speranţe 
de salvare. Cât prive,te gruparaa 
ulemnară" aceasta a ajuns o echipă de 
"pluton" de care nu se mai teme 
nimeni fi care a fost forţată să·fi titu· 
larizeze rezerva de portar in rol de ata
cant. Miroase a putred prin Grădi~te ... 
• Mihai Petcuţ '1 echipa sa din Păull' 
-iti continuă traseul bun din acest tur 
de campionat, trecând la pas de 
juniorii Romvestului, care in deplasare 
nu prea contează. Sperăm ca măcar 
Păulitana să ajungă etapa viitoare la 

., ·f 

Motorul, 'care nu a mal jucat acasă 
vreun meci de multă vreme. • La 
Macea, fostul 'universitar Leucea sem
nează victoria gaztlelor in jocul cu 
Gloria Arad. Suntem curio'i ce măsuri 
se vor mai lua impotriva "composto· 
rilor", care nici dacă au fost băgaţi in 
producţie nu au dat randamentul. 
scontat. Este greu de !nţeles ce se 
intimpla cu Gloria, care dintr-o echipă 
cu pretenţii justificate, a ajuns pe un 
Incredibil loc 10. • "Şoimii" Pâncotei 
ar mal fi putut recupera din distanţa ce 
o desparte de Motorul, dacă ar fi 
câ,tigat jocul de la Curtlcl. Chiar dacă 
ce_l cinci ex-curtlcenl al oaspeţilor s-au 
străduit mult, ambiţia Frontierei a fost 
mal mare '' a avut câftlg de cauză. 
Păcat de arbitrajul rutinos al .cen
tralului" Tegla,, care a demonstrat eli 
verticalitatea este o noţiune prea grea 
pentru el. Suntem curio'l dacă obser
vatorul AJF, Ionuţ Leac, a consemnat 
In raportul său, anti-reclama făcută de 
Tegla' arbitrajulul arădean. Dacă nici 
nea' Ionuţ ... • Indiscutabil, partida 
vedetă a rundei următoare se va juca 
la Sebiş, unde se vor afla faţă in faţă 
doi dintre cei mai tineri antrenori. Dan 
Mănăllă fi Sandu Gaica. Se anunţă a fi 
un meci de 1 x2. 

DfiHIEL SCRIDOH 
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MINISTERUL FINANTELOR 
ADMINISTRAŢIA FINAil/CIARĂ A MUNICIPIULUI ARAD 
Serviciul Colectarea Veniturilor 

• a1J :J' 'd'~ ~' t~J t''i':fl:' jJ >~ 
BB COJI!P.:uter ----

· i\nul 1999; luna CK!tombrie ziua 22 · · 
Tn temeiul att. 55 din OG 1111996 privind executarea creantelor bugetare, se face cunoscut 

prin prezenta, că in ziua de 22 octombrie 1999, orele 11, in iocalitatea Vladimirescu, strada 
Gării, la secţia Vladimirescu a S. C. SERVAGROMEC S. A. se vor vinde prin licitaţie publică 
unnătoarele bunuri mobile apattinănd debitorului S. C. SERVAGROMEC S. A. 
Denumirea bunului mobil: . ' Preţul minim de ia carese pome,te licitaţia 

Centrul teritorial de pregătire 
în informatică 

organlmază urmiitDarele cursuri 

Utilizare Windows 98 (Iniţiere) 
Programat: 27.10.99<1imineaţa 

01.11.99 după masa 

UtHizare WORD 
Programat: 23.11.99 după masa · 

· ·, Utilizare AUTOCAD 
1) Autoturism Dacia 1310 10.034.000 lei 
2) Autoturism ARO 244D 7.418.000 lei 

Programat: Ianuarie 2000 după masa 

3) Autoturism ARO 244D 44.234.000 lei 
4) Remorcă specializată RFC-7 10.648.000 iei 
5) Tractor agricol U 650 M 35.736.000 lei 
6) Tractor agricol U 650 M 40.860.000 lei 
7) Tractor agricol A 1800 A 17.968.000 lei ' 
8) Autoturism Dacia 1310 Break 25.266.000 lei 

Alte cursuri: Excel, Foxpro, . 
Access, Vlsual Basic. BirotlcA, 
Cursul'i la cerere 

Important 
Cursanţl~ au illba:!Nit mai multe cu..n pot prni'diplmne 
de calificare in meşetii1e: · 
-vo;ramattr apiicaţi -2 g~ii tuperioare} 

,_.. -aN!Iit pr~mator~ 

-"""' 
Alte informaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul Administraţiei Financiare a 

Municipiului Arad, Bd. Revoluţiei nr. 77, Serviciul Colectarea Veniturilor, camera 26, intre 
orele 8-10, precum .tji la sediul debitorului din Arad, strada M. Kogălniceanu nr. 22. Diplomele sunt efiberate cu avizul MINISTERULUiiNVĂ ŢĂMÂNTIJWI 

S.c.· ROMTEXTIL IMPEX s.r.l 
ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

. (9741431 Se acordă reduceri pentru: elevi, studen~. şomeri şi la cumpărarea calcuatoarelor BB _____ ... ____ _ 
l · · • .Gm.GU!a~nlmtl!i*Jll /J.X.III'IJ TelJJU:057/l70m;mie&.Aracll 

<:if' TehnicA de calcul -~ .,_--*._ 1 
- PC Garanţie 3 ani 2:!~ -1 

- ttrnprlrnante EPSON 

crcoplatoare 0 MINOLTA 
r:rSelfurl 

1 

~ 

• OPERATOR CALCULATOR 
• CONTABIJTATE 

· •IIIJERE ltl UMBA ENGLEZl 
• FORIIARE AlllREPRENORIAL 

\ 
.. \ 

!7' MM o~l~lder da ~lrot bu 1. OFERrlSPECW.A PEHIRII m 11JERE 11 OPERARE (G 01'1) 

2900 ARAD - RQMA'NIA 

Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, SI. 717, ap. 17 

. VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MASINII 

.. 
DE CUSUT INDUSTRIALE. 

P8llfnJ comenzi ferme se asigură toată gama de maşini, 
subansamble, accesorii şi piese de schimb. 
<=)! d/ 1 .,, .. "·''>"· • l

'·! .. 
. . -""· 
. ' 

<:onsiliul de adJDinistraţie 

: 
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară şi 

Ordinară a Acţionari/ar, in data de 3 noiembrie 1999, 
ora 12,00, la sediul societăţii din And, str. Bodrogului 
nr. 2-4, cu următoarea ordine de zi: 

1; Pl. AGA Extraordinară: ~ 

1. Aprobarea modificării statutului şi a contractului de 
societate 

2. Diverse. · 

It. Pentru AGA Ordinară: 
1. Alegerea Comisiei de Cenzori .J 
2. Alegerea Consiliului de Administraţie· . 
3. Diverse 

In cazul neintrunirii cvorumului necesar pentru 'ţinerea 
adunării generale in data de 3 noiembrie 1999, se con
voacă cea de a doua adunare generală in data de 4 
noiembrie 1999, ora 12, in acela'si loc, 

Vor participa la adunarea ge~erală acţionarli inscrişi in 
registrul actionarilor la data de 31 octombrie.1999. 

' (5224481) 

+ Transport persoane 
··• Transport marfă . 
+ Remorcări ' ·: 
TARIF: 18901eilkm 
Angajăm: 
e taximetril;ti ct~ 

maşină proprie cu şi 
fără carte de muncă, în 
conditii avantajoase. 

NONSTOP: ' 
Z74000; 
Z74999• 

·-' '< .. 

. . 

<1r aşm1 e numara ancnote 
IJ'>Centrale telefonice SOLOMON : 1 

. PRB'fUIU MINIMB - PLA'fA t1f RAH 

1 La (II:MIIIarta ~~~~ cupoa ~e va O<orda u n:dut.-cre de S'k. 
la <11m<'lllÎI< a: do:piÎŞt!ie ,_.de 1&.000.000 lei. 

----"'"'!"'--·---1 
1·"'·'-'· FLASH lH ITALIA S.R.L. 

~o~\ c.Urăţătorie chi;;,iciz!Vo", 
şi 

spălătorie 
Servicii ireproşabile ! 

...... "~·-.;; 

MI 
OFERTA SPECIALĂ DE TOAMNĂ 

. C/J/ ~igips . _,-,.,.", 

Placă Rigips RB 12,5 -41.000 lei/mp. 
-Placă Rigips RB 9,5 . - 39.000 lei/mp. 
. Placă Rigips RBI12.5- 62.000 lei/mp. · 

. .>, '- :. • .t. . ' ~ _1 • '. • • • • •• ;, •• -c. ,~ ,., ' .. -~ ,. ·,., • . • . _- • • • • : . . - ' . . ., ' •. ~. ' ' 

CIMENT~ 39.000 lei/sac 
· .. • Preturile includ ·T.V.A. • 

- ' ·,,. . ..... . , ... 
Depozite: 

' .. ,,._ ... 

Gara CFR, Tel; 270960 ,, · . 
str.-Poetului 95, Tel: 243490 - · ':

"· .··str. Andrei Şaguna 83, Tel: 285377 
Calea Timisorii 1.:1.0, Tel: 278800 

-~· .. 
.,. ·-.' 

\ . 

._,_"_ 

·: ,.-!:··· . 
. ~:-'"-'· >-

~~ .. ' .~· .... 

- . ·., ..... 

.- ... 
-;.' 

.. .-...:_ 
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" ... A_.-~ .. M az1nele~ 

la pref de fabrieă% 

Vă mai oferim 
e Dormitoare e Biblioteci e Canapele cu fotolii ' 
. e Colţare e Canapele e Mobilă de bucătărie 

... înmatric_ularea autoturismelor cumpărate 
< . e Coltare de bucătărie e Cuiere e Birouri · 

' . ~. -.· ' 

,._ mc:mtăm _profesional sisteme de·alarmă 
e Ca_mere de tineret • Scaune erg_onomice 
e Scaune 'i paturi de plajă cu preţ redus 

... echipăm autoturisme cu radiocasetofoane 

PIONEER si BLAUPUNKT. 

• Garnituri de piele . _ - • · ··'· · 

' ' t _ .. , 
:f- :,~ •.. ~,_,,-: •.• >:::k' -;:;'"·~.:~·-;·-:' .. 

... · · tONSRIUt DE 
·. ADMINISTRATIE AL · .. 

' ... 
ASOCIATIEI ROMPRESTARI . _, . . 

Convoacă Adunarea .Generală a Asociaţiei in data dEi 3. 
nov.1999 ora 11 ,00, la sediul Asociaţiei din Arad, str. 
Bodrogului nr. 2'4, cu următoarea ordine de zi: . · • · 

1. Informare asupra plăţii ratelor la F.P.S. ~i dobAnzilor 
aferente Tn condi~ile contractului de vanzare-<:umpărare ao-.. 
~uni 'i actului adiţional Incheiat Tn anul 1998. ' · 

2. Alegerea ConsiUului da Administraţie a Aaociaţiei. . . : .· 
. 3, Diverse._ _,_,,; ....• ,._ .. 

(5224432) 

. '· .. · 

-.> ;;{--r-·-,.:~ -·-:-. -

PROGRAM: zilnic 9- 17.~. SÂMBĂTĂ 9-13. · 

.. 

(659243) 

ARAD2900 
Str. Voevod Moga nr.&S-67 

email: arcommat.JJroup@ineXt.ro 
TeiJ Fax: 057f 281 779, 057/ 276 333 

' . 

In calitate de distribuitor autorizat 

vă oferă la 
· ·· - pret de producător 

' intreaga gamă de lacuri , vopsele, · 
grunduri, diluanţi pt. auto, decorative, 

· construcţii civile şi industriale. · · 
. (973847) 

CLUBUL 
PRESEI 

Arad, Jl.clul : 
· Revolutiei ar, 81 

Organizeal:ă intr-o ambianţji 
plăcută, Intimă şi la preturi 
deosebH de avantajoase nun~. 
botezuri, bancllete, mese festive 
etc. De asemenea, organizează 
mese prilejuHe de diverse cere
monH: parastasuri, comemotări 
ele. 

In sABie de 15, 30 ~ respac
tiv 70 de locuri pot fi organizate 
in condiţii optime intAiniri de 
afaceri, Simpozioane, conferinţe . 
<le presă. · · . 

lalormaţlia dlnle,' 
intre orele 8-Jet, 
la teleloa 280989· 

.... 

< •• - -~ 

(371:Jss3) 

ZIARUL RUL" ARAD . . 
ARE DESCHISE URMĂTOARELE 

AGENTII DE PUBLICITATE , 
SEBIŞ 

Primăria oraşului Sabl' 
. ·agent publicitar 

Elena Filip 
·-program 8,00 • 15,00 
· ·Telefon 420.303 

LIPOVA 
S.C. ELCOTRANS S.R.L 

Lipova 
Str. Bălcescu Nr. 16, ·· 

Telefon 561.426 sau Fax• 
563.091 . 

-program 7,30-15,30 · 
INEl 

Primăria oraşului lneu · 
• agent publicitar · 
CarmenŢole 

. -program 8,00 • 15,00 
- Tele(pn 511.550 

NAJJUC 
nGYURIAN" ·str. Grivi\ei 

Nr.58 
~ 8gent publicitar . . . 

_· Gyurian Bohuslav · · 
· . -Telefon 474.580 
. CIIIŞINEO ca-. . 

. Primăria oraşului 
---_ Chl,lneu C"' . 

·• agent publicitar 

- agent publicitar 
Alexandru Victoria 

-.progr"rn:. S.QO. 15,oo 
. &IIRAIIOfiT . • 

Primăria ora,ulul 
Gurahonţ · 

· - agent publicitar 
Alexandru Heriău 

• progra.[Tl: 8,00 · 15,00 
PANCO'I'A . 

Cofatăria .,ELIDOR", Str. 
T. \lladimirescu, nr. 34 

- agent publicitar 
CristinaMihăicuţa 

. - program. 8,00 - 15,00 
• Telefon: 466.213 

CORI ICI 
Str. Vasile Goldiş nr. 1 · 

(Magazinul HOBBYlAND) 
-program: 9,00- 18,00 

SAVillş .. 
Magazinul alimentar Mfxt 
,.Haos auto", Str. A ~ancu 

Nr. 411 
.. -Telefon: 557.339 ·'. 

IZIIMEI 
·· · -: Primăria Carmel . 

• agent publicitar 
· Flori"!~~ 
·, ŞOMO~ .. · Mihaela Brânda, · 

·-.program 8,00 • 15,00 · ·•'•· -agentpublicitarinv. . PECIC& 
OACODA·AF.DUMICI 

Nr.281 
~ egent publicitar 
Dumlcl Dămlţ 

-".program 8,00 • 20,00 
• T~qfo_n_ 468.745 
. SANTAJIA : 

Bibliotecă 

··' ; ...,~. .. 

Ioan Nagy . 
-~Telefon: 511.860 

. Asociaţi;! e'!lă 1. Siavic:i 
sau la domiciliul d-nei Bol 
Adriana, din Siria nr. 516 

- agent pubilcitar Bot 
Adriana 

· -Telefon 531.084 

! 
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ANIVERSĂRI III 
Cu ocazia aniversării zilei 

de ""''lem ro dorim domnului 
BVFANU AlEXANDRU 
din PĂULIŞ, multă sănă

tate, fericire fi "LA MULŢI 
ANI" din partea soţiei, fiicei, 
ginerelui 'i nepo~lor Daniel fi 
Alexandru. (4113060) 

din 

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

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, îmbunătătit, str. Banu 
Mărăcine, bl. :i.. Telefon 
235017, după ora 16. (31936) 

Vând apartament 2 camere, 
central, 26.500 OM. Telefon 
232569. (32486) 

Vând apartament 2 camere, 
îmbunătă~t. Fortuna, etaj, 214. 
1nformaţii telefon 273628. 
(32487) 

Vând urgent apartament 2 
camere, pret avantajos, vizibil 
zilnic orele 1l-21, bloc A11, se. 
F, ap. 4, Vlaicu. (32526) 

Vând apartament 2 camere, 
Vând garsomeră confort 1, confort 11, semidecomandat, 

zonă centrală, etaj 11, îmbu- Fortuna. etaj III, îmbunătătiri· 
nătăţită; 16.000 OM. Telefon 11.500 OM. Telefon 272657: 
235784; 092.308.400. (32505) . . (32506) 

Ocazie! Vând garsonieră Vând apartament 2 camere, 
condiţii deoseb~e (ne)mobilată, ultracentral. Telefon 252120. • 
Mioriţa, str. Abrud, bloc 124, ap. (32510) 
77, după ora 13. (32463) • Vând apartament 2 camere, 

Vând garsonieră (schimb ·decomandat, Banu Mărăcine 
apartament 2 camere + dife- etaj III, îmbunătătri; 25.000 oM: 
mnţă). Telefon 267820. (32157) Telefon 267109. (32523) 

Vând garsonieră, el. 1, str. Vând apartament 2 camere, 
Poetului bl. P3, et. III, ap. 59. · M1călaca, total îmbunătătit· 
Telefon 245947. (32249) 16.000 OM. Telefon 2551:33: 

Vând urgent garsonieră con- . (32562) 
fort 1, zona Mioriţa, etaj III, tele- Vând apartament 2 camere, 
Ion, sate!~. balcon inchis ocu- Vlaicu, neîmbunătătit· pret 
pabil imediat, preţ 7.800 OM 9.500 OM. Telefon :250209: 

1 Telefon 238419 .. (32562) 
(32493) Vând urgent apartament cen-

Vând apartament Tn curte, trai, 2 camere, ·100 mp, tot con-
una cameră, bucătărie, baie fortul, 20.000 OM negociabil; 
'cămară alimente, str: str. Cicio Pop, nr, 15, ap. 2. 
Eminescu, rir. 51, ap.2. Telefon • (32565) 

245974. (32494) IE~:c;;~~t:::l Vând garsonieră confort 1, . !'' 
1 
~ ·,ll,_i :l' 

1mbunătătită, Calea Radnei· ; 1 1 1 
bloc 108, se. E, ap. 7; etaj 11: 
(32517) 

Vând apartament 1 cameră 
Micălaca, faianţa~ gresiat, tera: 
ton, cablu; pret 12.000 OM 
negociabil. Telefon 261770 
265400. (32532) . ' 

' 

Vând urgent apartament 4 
camere, bl. 25S, se. A, ap.6, etaj 
1, parchetat, gresie, tapetat; 
22.000 OM negociabil. Telefon 
261368. (32551) 

Vând apartament 4 camere, 
toate îmbunătă~rile, zona 300, 
malul Mumşului; garaj autoriza!. 
Telefon 259891. (32588) 

VÂNZĂRICASE ~~~ 

Vând casă nouă, cu 
ma_nsardă, 4 camere + anexa, 
BuJac; 40.000 DM negociabil. 
Telefon 244431. 
. Vând casă cu curte 400 mp, 
mobilier. Telefon 092.599.416. 
(32425) ' 

Vând casă, comuna Misca si 
4 ha pământ. Telefon 25251"7. 
(32061) . 

OCAZIE! VĂND CASĂ, 
toate utili~~le, suprafaţa 900 
mp. Telefon 092.239.471; 

1 ~56543 - p~nă la ora 18. 
1 ,31726 319551 

Vând casă mare, cu grădină, 
pivniţă, încălzire gaz, calorifere, 
toate facilităţile, total 1200 mp; 
preţ 55.000 dolari, str. 
Gheorghe Doja, nr. 94. Telefon 
284811. (32548) 

Vând casă in Pîmeava, gră
dină şi gaz. Telefon 211792. 
(31961) 

Vând casă mare cu loc de 
casă, mare, Pîmeava. Telefon 
210373. (32011) 

· Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz nr. 114. 
(32210) 

Vând convenabil casă cu 3 
camere, lratos nr. 370. Telefon 
249506. (32214) . 

Vând vilă lux deose~ nouă 
etaj, cartierul Calea Romanilor: 
str. Trimfului nr. 6. Telefon 
092.344.705. (32389) 

Vând casă central, Octavian 
Goga nr. 39. Telefon 094 .552 
104. (29191) 

Vând casă nouă, grădină, 
Grădişte, 65.000 OM, negocia
bil. Telefon 276724. (31695) 

Vând garsonieră confort 1, etaj 
11, zona Mioriţa; preţ 8.300 OM. 
Telefon 094.802.028. (32563) OCAZIE UNICĂ! Deosebit Vând casă mare, pe colt, 

de avantajos, vând 2 aparta- Grădişte, după pod, 59.999 OM. 
mente 3 camere sau 1 aparta- Telefon_281195. (31913) 
meni 8 camere; mobilat sau . Vând casă mare, 3 camere, 

Vând apartament 2 camere, nemobilat. Telefon 258920, dependinţe, posibilită~ privati-
zonă bună, etaj inferior; pret du ă ora 17. 31914 zare sau creştere a animalelor, 
negociabil. Telefon 235784; Yând apartament 3 camere zona Aradul Nou, sau schimb 
092.208.400. (32505) Vlaicu, bl. 2A, se. c, ap. 37, et: cu apartament 2 camere + dife-

V
A d · ft" VI pret · b"l T f ren_ ţă, preţ 28.000 OM, negocia-
"" te '" apartament 2 ' · negocia 1 · ele on bol. Telefon 057/278908. 

camer~, excelent, etaj IV, 272232, orele 8-18. (32194) (31954) . 
acopenş fără probleme, Con- Vând apartament la casă, . Vând casă cu g<Mlnă, In 
lecţii; absolut toate·imbunătăti- parter, 150 mp, 39.999 OM. Macea, nr. 1117 zilnic sau la 
ri.le. Nu veţi regreta alegerea Telefon281195. (31913) telefon 536348_ 132287) 
făcută! Incerca~! Merită! Telefon Vând urgent apartament 3 Vând casă nouă cu eta,·, pos~ 
252009. (32555) camere, Samantha urcător. 

Vând apartament 2 camere Telefon 531594. (32436) . bilită~ mansardă, 6 camere, 2 
Micălaca, bl. 512, ap. 19: băi, bucătărie, garaj, gaz, 220 
Telefon 279634. (32313) . Vând apartament central mp, grădină 8

00 mp, Bujac, 
Ocazie! 14.000 DM,.Tn 2 rate, Ba nu Mărăcine, 3 camere, . lângă Biserica .Golgota", Telefon 243536, 094 783 877. 

apartament 2 camere (+garaj), multiple îmbunătă~ri. lntere- (32274) 
el. 1, multipl~ !mbunătă~ri, bloc sant este să:' vede~3J) Telefon Vând casă 3 camere, ba1·8 , 
contoriza• Ti T T 092.241.017. t;3231053 ' zona oc- ac. ele- fund_a~e. pivniţă şi grădină 900 
fon 210555;210255: (31916) Vând apartament 3 camere, mp m total, în Cartierul Muresel 

Vând apartament 2 camere, Vlaicu, etaj 5, decomandat, Aradul Nou. Telefon 287590: 
îmbunătăţit, decomandat, str: 1mbunătătiri; pret 19.000 OM (32390) 
Dr. Ioan Suciu. Telefon 270290. negociabil. Telefon 249367. Vând casă 4 camere, !ncăl-
(32250) (32286) zire proprie gaz, canalizare, 

Vând apartament 2 camere · r=-'-:---.,--.:.....-~ zonaGrădişte, 37.000 OM, 
Vlaicu, 10.000 OM. Telefo~ Vând urgent, rate, aparta- · negociabil. lelefon 238613. 
270856. (31938) ,. · ment 3 camere, ultracentral (30093) . 

Ocazie! Vând urgent apartl- etaj 11, balcon; 26.000 oM: . Vând casă 4 camere, 
ment 2 camere, decomandate l J:ele~~ 262462; 092.990.164. încălzim centrală gaz, grădi.nă, 
etaj 11, str. Andrei Mumşanu, nr: 31998 garaj, str. Arhitect M. Tabacovici 
3-7; preţ 28.000 OM negociabil. Vând apartament 3 camere nr. 35, Arad .. Telefon 
Telefon 231410. (32463) modificat stil occidental, desig~ 092.640.821;473012. (32312) 

trai (Maiakovski), et. III, 25.000 
OM, fix. Telefon 249806; 094/ 
778.462. (32472) 

Vând apartament 2 camere + 
dependinţe, ultracentral, lângă 
Casa cu lacăt Informatii telefon 
282927, orele 19-21. (31138) 
·Vând apartament 2 camere, 

l"'rter, uşi, ferestre noi, bun priva
tizare, Piaţa V. Roaită, preţ 
25.000 OM, negociabil. Telefon 
093218262, ~ele 10-16. (32244) 

apartament 2 
11 rr.nfn,,.. 1, Calea Romanilor. 
lnfr~'·"· telefon 236501, omle 

deosebit. Merită văzuti Telefon Vând casă, localitatea Sidău 
289706. (32513) · · .• nr. 175, cabană la Baratca. 

Vând apartament 3 camere Telefon 092.457.376; 259776, 
decomandate, renovat mceni orele 20-22. (32401) 
(gresie, faianţă, parchet), zona . - Vând casă ultracentral, singur 
Gării, str. Avrig, preţ negociabH. In C~Jrte, garaj. Telefon 
Telefon 057-254425. (32636) 094.795.541; 257213. (324ŞO) 

Vând apartament 3 camere · Vând casă tot confortul, 
central (str. Horia), cf. 1: · comuna Vladimirescu. Telefon 
îmbunătăţit; intefon, şarpantă. · 255981; 092.284.409. (32501) 

· Telefon 254375. (32840) · Vând casă central, 3 camere, 
f[j,1J

111
!, etaj (alimentară, restau\-ant) .. 

•{IJI,H[i:ll!(iji~ 1 Te~!~ 2;:~2~!~~rădi~ă. 
' - • dependinţe, comuna Seleuş. 

Vând apartament stil italian, 4 . Telefon 251302. (32521) 
camere, bucătărie, 2 băi, garaj Vând casă localitatea Siad. 
Micălaca.-Telefon 092 470 607: Informaţii telefon S11248. 
(32189) . (32553) . 

Vând apatlament 4 camere Vând , urgent . casă tn 
Micălaca 500, etaj III decoma0: Sânicolau Mic, 24.000 OM 
da~ contorizal Telefon 264060. negociabil. Telefon 234608; 
(32518) . 094.163.043. (32569) 

' 

1 

noase şi alte îndeletniciri, cu 
casă proprietate, 3 camere + 
dependinţe + hală de 60 · mp, 1 
malaxor, 2 masini de tă~ei site 
şi rafturi peniru uscai, Qaz, 
curent trifazic, microbus. lnfor
ma~i telefon 286333. (32031) 

Vând spa~u comercial 15 mp, 
Calea Romanilor. Telefon 
222043. (32209) 

VÎNIĂIIIEBENUII~ 

Vând teren in Grădiste 500 
mp, toate utilitătile. teiefon 
253366; 253575. (J2582) . 

Vând intravilan pentru con
strucţie, str. C. Pavelescu nr. 1, 
colţ cu malul Mumşului şi str. O. 
Coresi nr. 2, colt cu malul Mure-. 
şului, posibil apă, gaz. lnfonmatii 
telefon 286333. (32030) ' 

Vând teren intravilan 600 mp 
front 15 m. Telefon 262619. 
(32090) 

Vând 0,5 ha pământ arabil în 
Sînicolaul Mic, lângă SMT, ~ 
4 milioane lei, negociabil: 
Telefon 057/278908. (31953) 

Vând LOC DE CASĂ cu 
GRĂDINĂ, central ŞIRIA. 
Telefon 094.624.078. (32542) 

hl!F 1 i 11hd~l 
.Vând Dacia 1310, octombrie 

1998, stare perfectă, 5.000 OM. 
Telefon 235784, 092.308.400. 
(32505) . 

Vând urgent OPEL VEC
TRA 1,8 i EURO 2, an 1991 -
5.000 DM; BMW 318 Md 1982 
- 1.000 OM; ambele neînma
triculate. Telefon 212078; 
092.989.127. (32589) 

Vând Dacia 1410 Berlină, an 
1994, stare perfectă; str. 
Salontei, nr. 37/A. Telefon 
222806. (32511) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată . 

. Telefon 094.391.896: 13089ll-
Vând avantajos ANVE

LOPE CAMION diametru 17,5; 
.ARO, JEEP 15, 16; AUTO
TURISME 12, 13, 14, 15, 16, 17 

toti. Telefon 259339, 563027. 
3040386) 

Vând Saviem izotermă 5,5 
, tone, preţ avantajos; negociabil. 
Telefon 094.517.763. (30964) 

Vând Lada 1500, 1979, stam 
bună, 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 
lntercool, toate extrasele .(.even
tual schimb). Telefon 056/ 
219869; 094.291.600. (31931) 

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

Vând Lada 1500, 1979, stare 
foarte bună functionare. r elefon 
057/274095. (32318) ' . 

Vând Renault 20 Diesel, an 
80, stare perfectă, persoană fi
zică, preţ 3.600 OM, negociabil. 
Telefon 223859. (32271) 

yând Ford Escort 1 ,8 Diesel, 
1993, Volskwagwn Passat 1,9 
Turbo Diesel 1992, recent 
!nmatricula!e. Telefon 273415. 
(32498) 

Vând Volskwagen Group · 
Seat Toledo 1996, Full Option 

, inmatriculat, pret 13.500 OM. 
Telefon 23191'5; 251735. 
(32500) 

Vând autoturism OPEL 
KADETT înmatriculată non
profit+ motor schimb, 1.500 
OM. Telefon 210366; 
094.245.572. (32502) 

Vând OPEL VECTRA 1,7 
TOl înmatriculată persoană 
fizică an fabricaţie 1996, 
35.000 km rulaţi şi FORD 
SIERRA an fabricaţie 1989, 
benzină injecţie. Telefon 
092.529.611' 

Vând autoturism OLTCIT 
1991' stare excepţională, 
1.300 OM. Telefon 210366; 
094.245.572: (32502) 

Vând Dacia 1310, an 1991, 
stare foarte bună, 2.900 OM 
negociabit. Telefon 253123. 
(32519, 520) 

Vând Dacia papuc acoperită, 
an 09.1994; 2.700 OM. Telefon 
276541. (32526) 

Vând Seat Ronda Diesel, an 
fabricaţie 1983. Telefon 
275260. (32529) 

Vând Ford Escoit 1988, 
motor 1100 cmc, 4 uşi, per
soană fizică, preţ 5.200 OM: 
Telefon 094.522.621. 
(3041389) 

Vând VW Passat Turbo 
Diesellntercole<, an 1991, alar
mă, central, electric, setVo; pret 
11.900 OM. Telefon 094i 
522.621. (3041389) 

Vând sau schimb Audi 100 
CS, 4x4 ABS, climă, 1nchidera 

. centralizată, fabricaţie 1985,. 
înmatriculat, cu microbuz. 

. Telefon 094.634.885. (32531) 
· Vând talon maşină Opal . 

Kadett, avaria!, fabrica~e 1978. 
Telefon 094.182.786. (32535) 

Vând Dacia 1310, 1.700 OM 
negociabil; schimb Dacia nouă 
+diferenţă, cu Auc;li, VW, Opel 
Dtesel. Telefon 269635, seara. 
(32538) 

Vând Ford Escort Diesel,' 
neînmatriculal Informatii telefon 
417115. (32552) ' 

Vând Opal Astra TD, preţ 
14.300 OM; Dacia nouă, 5.800 
OM negociabil. Telefon 
094.286.769. (32561) 

Vând VW Bus Transporter · 
1,6 O, 1986, stare perfectă, 
neînmatriculat, 3.800 OM. 
Telefon 262515; 216241. 
(32594) 

Vând Mercedes 1'26 Diesel, 
lnmatriculat Austria; Mercedes 
2070, 1,5 to, 1nmatriculat p.f.;, 
DAF 600, 7,5 to, pregătit curse 
internationale si Renautt 12 nor
mal şi' unul Ăutomatic, stare 
impecabilă, neînmatriculat. 
-lnform~i telefon 094 607 117. 
(32618) 

Vând BMW 525i, înmatricula!, 
an 90, toate extrasele. lnton'na~i 
telefon 279674, 273211. 

. (32635) • 

·,Vând 
AUTOMA lei; TV 
COLOR 700.000 lei; LADĂ 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, 
ofer garanţie. Telefon 259339, 
563027. (3640385) 

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

Vând TV COLOR en - gros, 
en - d_etail, multe modele, 
preţuro minjme; negociabil.. 
Telefon 289456;"092.239.242. 

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

Vând turn Technics monitor 
pe~tru computer. Telefon 
094.577.976. 

Vând TV color Philips si 
Grundig, stero, teletext. TeletoO 
284004. (32479) . 

Vând COMBINĂ frigorifică 
şi CONGELA TOR; vitrină fri
gorifică, un an garanţie. 
Telefon 274118. (32305) 

Vând TV color, 80 OM, 'ase 
luni garan~e. Telefon 274118. 
(32305) 

Vând maşină automată 
spăl~ 80 DM, un an gara~e. 
Telefon 274118. (32305) 

Vând CD Plaxer Philips, 
staţie amplificare Sony, boxe 
180 W, video recorder Nokia, 
CLA-Tronic, stare perfectă. 
Telefon 094.639.508. (32537) 

Vând masină cusut electrică 
germană, '200 OM, video
recorder cu felecomandă, 120 
OM. Telefon 258139. (32539) 

n corn me ngon 1ce 1n 
perfectă stare de functionare. 
Telefon 216143, după era 17. 
(32546) 

Vând TV color 51 cm, 50 cm, 
maşină spălat Automatica, 
calorifer electric cu ulei; cu 
garantie. Telefon 284604. 
(32556\ 

Vând frigider "Arctic" 280 litri, 
exceptional; pret 1.000.000 lei. 
Telefon 231244. '(32559) 

VÂNIĂRI DIVERSE 

Vând FIER BETON 5.900 
lellkg; B.C.A. 605.000 leilmc; 
str. Independenţei, nr. 7, 
BUJAC. Telefon 273785; 
092.457.280. (32159) 

Vând sufragerie Lengyel; hol 
complet nou; vitrină, masă 
birou, bufet; antice, fotolii SCtJip
tate; persane manuale; tablouri; 
porţelan; sticlă. Telefon 284811. 
(32548) 

Vând, an gros, HAINE SE· 
COND HAND, Import Genma
nia, peste 20 sortimente. 
Telefon 289456, 092 239 242. 

Vând Skaner imprimantă; fax 
şi telefon Panasonic, ·Sega, 
video cameră, defect, bicicletă 
copil, uscător profesional, 
expre~sou cafelit. Telefon 
284811. (32548) 

Vând Dacia 141 O L, fabricatie 
·1995, albă, preţ 3.600 OM, pieţ 
negociabil. Telefon 241497: 

.. (32440) 
Vând 2 motoare tip Raba, 

unul nou si cutie viteză de Raba 
cu G.V.'. Telefon 216556. 
(32198) . 

hHNHNiH1 ~,- 1 L.!B!~~ 
Vindem TV COLOR, 

(Contlnlllllre in pagina 15) .,. 

800.000-1.100.000 lei, garan~e 

Vând convenabil sau 6 luni. Telefon 244904, orele 
h' b 9-17. (32146) 

s·c om cu altă ma,ină + Vindem LĂZI FRIGORI-
diferenţă Opel Astra 1,6 fabri-
ca~e 1993, înmatrltulat nor- FICE; CONGELATOARE; VI-
mal, stare excelentă. Timi- TRINE; COMPRESOARE 
lsoar~. telefon 094.845.888. 5.000 W; CAMERE FRIG; 
ll32572t . DULAPURI FRIG; Inox; 

. Vând Volkswagen Golf l, garanţie un an. Telefon 
1nmatriculat. Telefon 175, 281384, orele 8-18. (29999) 
Mocrea sau 092.84.85.01'., Vând Ieftin INSTALAŢII 

.·(2055808) ' . SATELIT ,1 BOXE 50 W. 
Vând 2 tractoare U-650, per- Telefon: Arad 237471; lneuc. orice cantitatl9,-

fectă stare. Telefon 094/ 511485. (28770) , Sântana. str. Ioan Slavicl, nr. 
522 567, localitatea Răpsig nr. Vindem o gamă mare de 15. (3041941) 
237. (2055806) '. : TELEVIZOARE COLOR sta- Vând EUROBOLŢARI TER-
, Vând Dacia 1300, 1000 OM reo (100 modele), preţuri. con- MOIZOLANŢI cu garanţie; 
şi Oltcit, an 1991, 1500 OM, venabile. Informaţii telefon 300x250x200; 3.600 leUbuca-
negociabil, perfectă stare. 280260, 211213, orele 1G-20. ta; 1 mc- 240.000 lei. Telefon 

. Telefon 265545. (32208), • (31022) · 281491; 092.381.750. (3205'7) 
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• (Urmare din pagina 14) 
Vănd 9,5 mp parchet, stare 

excepţional~. din stejar + mar- .. 
gini, preţ avantajos. Telefon · 
211804; 092.664.981. (31953) 

. :~~~~~)aţii telefor]. 263365. 

vand lambriuri, 40.000 lei/ · 
mp, cherestea de brad, grinzi, 
coame.Telefon 220427. 32153} 

ATENŢIE ABSOLVENŢI 
DE LICEU sub 25 anii 
Disponibilităţi limitate pen· 
tru posturi cu salarizare 
_super-avantajoasă. 
Programul? Flexibil! 
Domeniul: RELAŢII CU PU· 
BLICUL. Ţinuta obligatorie. 
Sunaţi acum la 094.512.856. 
(32391) 

,.EMO ART" str. Oituz, nr. 
36-38, angajează PICTORI 
ARTIZANA T (femei). Telefon 
250767; 094.534.620. (32293) 

ŞOFER, cetăţean italian 
pensionat, caută de lucru ca 
fOfer, pe relaţia ITALIA. 
Telefon 092.267.545. (32533) 

. ,.ARDEAL PLUS" anga
jează BARMANĂ:Telefon 
094.781.155. (32558) 

CĂUTĂM TINERI pentru a 
presta servicii deosebite. 
Condiţii: studii medii, vârsta 

un maximă 30 ani. Telefon 057 • 
UTA, in fală, Telefon 25.2636. 251759. (32579) 
(32524) • 

Vând termotekă Beretta 24 .ELECTRONIC SHOP • 
kw, 1050 OM. Telefon 25231.3. CANON" angajează per· 
832543) soană pentru departamentul 

... ,, Vănd dormitor (Lengyel) pe Marketing. Cerinţe: studii 
bucăţi. 2' candelşbre. Telefon medii, superioare; seriozi-
283019. (32545) tate; prezenţă fizici agre· 

- ·,. '· Vând"vană fontă cu şezut 1,2 abilă; cuno'ltinţe în domeni· 
i m; chiuvetă fontă; calorifer elec- ul tehnicii de birou constitu· 

·-. --~ .1Jic cu olt!i; cuptor electric cu 3 · le avantaj. T•lefol1 271642. 

_;;.:-. 

.. 

- ~·~~~-,, 

ochiuri; căntar ·geamantan 100 L(:'3:'25::9:=7)::::======~ 
kg. Telefon 250444. (32575) r 

Vând SOBĂ TERACOTĂ,,.. FIRMĂ PARTICULARĂ 
nouă. Telefon 264594. · · angajează · MUNCITORI 

Vând mobilă masivă; calorl- CONSTRUCTOR!. Executăm 
fere tablă; cfiiuvete; storcător orice fel de LUCRĂRI CON-
rufe; TV color; video. Telefon STRUCŢII. Telefon 222886, 
262515; 216241. (32594) 219140, 094 862112. (32601) 
. Vând tt>ate tipurile de ter

moteci şi convertoare, sigilate. 
Telefon 259854. (32605) _ 

Vând sobe Calorex, burtane, 
coturi emailate, calorifer ei8c
tric. Telefon 256396. (32642) 

';"i!JI;u;lt j,,j,'~l 
Cumpăr microbus Fiat 238, 

stare funcţionare, acte in reg
ulă. Telefon 256829. (31947) 
Cumpăr sef motor complet 

(sau motor) Renaun 11 Diesel, 
din 1986. Telefon 468972. · 
(32527) . 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm: ORZ, GRÂU 
. FURAJER, ORZOAICĂ, 
PORUMB, racolta 1999, plata 
la ridicare. Telefon 065· 
163885, 094 789 036; 094 789 
037. (0974066) 

Cumpărăm TĂURAŞI Băi· 
ţata Românească fi Simen· 
!hal: greutate 150 • 250 kg; 
preţ15.000 leilkg ?i 150 • 250 
k!j, pniţ 13.000 l~i/kg. Relaţii 
telefon 092.500.343. 29663 
Cumpăr busteni cires, can

tităti mari. Teleion 216556, intre 
oreie 16-21. (32198) · 

CEBEBI,IOFEBTE 
, •SERVICH "" 

-" 

'. 

telefon 253191; 
intre orele 8·16. 

PRESTĂRI SERVICII 

REPARĂM MAŞINI SPĂ; 
LAT AUTOMATE, domicilii; 
rebobinăm motoarele: 
Telefon 259146, 094 241 398. 
31800 

Execut CONSTRUCJII, 
I-nterioare,: renovărl~ · C N
T.RA IGRASIEI, zugrăveli 
lavabil&, faţade, vopsitorii. 
Telefon 272695. (32464) 

Şcoala 'fOferi .PODOA· 
BA" VICTORIEI 34, inscrie 
categoriile B, C, E. Telefon 
256050. (31765) . • ' 

. Execut lucrări INCALZIRE 
CENTRALE • SANITARE 
(cupru). Telefon 0941 
391.692; 216552. (c.) 

REPARĂM: aragaze, 
ma,ini spă._, frigldere, 
instalaţii electrice • sanitare. 
Telefon 270098. (32472) 

PROFESIONALISM in: 
renovărl, zugrăveli, tapetări, 
faianţări, gresieri, vopsitorii, 
instalaţii sanitare, hidroter
moizolaţii. Telefon 094/ 
929.799: 32496 

PROFESIONIST • MONTEZ 
TERACOTE; tencuieli, . 
falanţări. Nu consum alcooll 
Telefon 274767. (32576} 

EXECUT: faianţă, gresie, 
zugrăveli, tencuieli, zidării, 
tencuieli, zidării, dulgherli. 
Telefon 275924. 
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Consiliul L'ocal ŞICULA 
organizează licitaţie in 27 
octombrie, ora 11, in CHERE
LUŞ, pentru închiriere teren 
arabil în p~une. (32508) 

SC .NEW' CARDINAL 
ABC" SRL cu sediul în Arad, 
str. Poetului, nr. 60, doreste 
autorizaţie de mediu pentni 
Bar şi Alimentara,· str. 
Poetului, nr. 101 A. 
Eventualele contestaţii se 
pot depune la Agenţia de 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 
Dragalina, nr. 16. (32578) 

La data de 21 octombrie 
, 1999, ora 13, se va vinde la 
i licitaţie publică 2 tractoare 
jU650, in stare de 

!
funcţionare. Preţul de stri
gare pentru fiecare tractor 
este de 33.500.000 lei şi lici·· 

l taţia va avea loc in Şeitin, str. 
Republicii nr. 43. (32614) 

EfectueazA zilnic transport de 
penoane in GERMANIA, AUS
TRIA fi FRANŢA. la "...,... ....,. 

'•lblle cu autocare modeme. 
NOU!!! IT AUA cu tranzit AlJS. 

TRIA. SUEDIA eu tranzit POLO. 
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin ,.ATLA· 
SSIB" putefl cilitorl Jn toată
EUROP": BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, NOR· 
VEGIA, ANGLIA, SPANIA, POR· 
TUGAUA. 

Pentru grupuri organizate, 
inchiriem autoc.r. fi microbuze 
mademe. 

.,ATLASSIS" efectueazA Mr· 
vicii de mesagerie, aslgurirt rn. 

-"~-Ag·enţl•lilt din centru: telefon 

" AlJTOGARĂ, 

• , · SCHIMBURI ... 

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

Schimb (vănd) casă in locaU
tatea Şeitin (aproape fOSOa şi 
tren), cu apartament in oraş. 
Telefon 092.823.786. (32325) 

ÎNCHIRIERI 

Doresc să închiriez garso
nieră si apartament (ne)mobi· 
lat. ' Telefon 235784; 
092.308.400. (32504) . 

lnchiriez (ofer) locuintă 
(ne)mobilată. Telefon 235784; 
092.308.400. (32504) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment mobila~ 3 camere, Banut 
Mărăcine. Telefon 288566, 
după ora 17. (32568) 

Jnchlriem HALĂ PRO· 
DUCŢIE cu pod rulant, 300 
mp. Telefon 250692; 412119. 
32474 . 

Ofer spre Inchiriere 
SPAŢIU COMERCIAL 270 mp 
cu incălzlre centrală, falanţat, 
gresiat, str. Andrei Şaguna 
11':.135. Telefon 092.344.740. 

lnchiriez spa~u uftracentral, 
40 mp. Telefon 211792. 
(31961) . 

Ofer spre inchiriere aparta
ment (ne)mobila~ tonă ideală 
pentru studenţi. Telefon 
210555; 210255. (31916) 
• Doresc să închiriez pe ter-· 
men lung, apartament 
(ne)mobilat, ofer 100-150 OM. 
Telefon 210555; 210255. 
(31916) 

Ofer spre inchiriere garso: 
nieră in Vlaicu. Telefon 253114 
sau 243039. (32489) 

Ofer spre inchiriere aparta· 
ment 2 camere, Spitalul 
Judetean. Telefon 222784. · 
(32491) . 

inchiriez spa~i' comerciale şi· 
depoz~ pe Calea Lipovei. nr. 
113, vizavi Restaurant .Rara·. 
Telefon 092.921.103. (32499) 

~---' 

... , ..• -- ··: 

i apartament o 
cameră, Micălaca, 1 persoană. 
Telefon 266029. (32507) 

inchiriez apartament cu 2 
camere, ultracentral, lângă 
Tribu.nal. Telefon 252120. 
(32510) 
Dăm in chirie garsonieră 

mobilată, etaj 1, Micălaca; plata 
anticipat 3 lun(. Telefon 
262469. (32514) 

Caut colegă de apartament 2 
camere. mobilat. centru; tânără 
serioasă. Telefon 282359. 
(32530) . 

Primim in gazdă, tineri căsă
toriţi, 2 studente, eleve. Telefon 
281064. (32647) 

inchiriez (v~nd) apartament 
-2 camere, Vlaicu. Telefon 
240811 sau 237595. (32560) 

închiriez garaj aproape de. 
Fortuna. Telefon 248343, după 
ora 18. (32596) 

îi' DECESE îi' 

.Cu durere în suflet 
nunţăm trecerea la 
e&e ve,nice a celui care 

·" fost fiu, frate, soţ ~i tată 
MVNrEANU DUMII'RU 
de 45 ani din Arad. Inmor

mintarea va avea loc azi, oia 
15,00 la cimitirul din 
Micălaca. Familia indoliată. 

-a08T'1"LCCIIPANT ftnni ~ 
dudtoare ~ sicrie, str. M. Eminescu 
nr. 4, (vtuvl Cinema MUREŞUL) tele
fon 211929, 094.537.715; 094.558.712. 

TOTUL iNT&·UN SINC11a 
LOC, LA PaEf DE PaODU· 
CĂTOa, CALITATE p OPEilA· 
'11VrJ'ATE OCCIDENTAIĂ1 

- imbătsimat, imbracat, coametiZit 
-ak:rie: 400-1.600.000 '-! 
-ak:rie lux 

---: 160 .......... 000 ... 
-cruci, minent- sicriu, etc. 
OFERTĂI sicriu, t.njerie, cruce • 

730.000 lei; 
Tnmsportin Arad GRATUrT: 
TrMSport GRATUIT la ftrmete con

........ pentru ca să ptltell....".... 

...,.. ... "-{c.) 

POMPE FUNEBRE 

"SOLEMN" 

str. Bariţiu (in spatele 

Vechii Catedrale Ortodoxă): 

articole fi servicii complete 

pentru inmormântări '' 
parastase, LA CELE MAl 

MICI PREŢURI din ARAD. 

Telefon 281090. NON ·STOP 

• 094.837.528. (5224395) 

îi' CONDOLEANTE îi' 
1 ransm1tem smcere con

doleanţe familiei MORARU 
Mircea şi Mirela la decesul 
nea,teptat al unicului fi 
Iubitului fiu 

CRISTIAN MORARU. 
Salariaţii Centre.lor de zi 

pentru vârstnic! • Arad •. 
(3248S, 

Suntem alături 
na dirigintă losana Cotrău, 
in marea durere cauzată 
decesul ginerelui, 

Cl\JSTIAN MORARU. 
Colectivul cls. IIIA. 

Moraru - i ,[;lţ~~:::'!~:~~~ Cotrău • socri, n 
colegilor din 
Ministerului Finanto.,n.r.ll 
D.G.F.P.C.F.S. A ş 
Administraţiei Financiare 
Municipiului Arad care 
acesto 5rele clipe, pM·CII'\UI~tll 

· de despâ'1!rea de cel care 
fost · 

MOJlARU CRIS1~!f; 
ne-au fost 

. Dumnezeu să·l 
Familia 

Codruţa • soţie, 
Moraru • părinţi 'i 
Cotrău • socri, aduc mu;lţU··II 
miri colectivului SC G~•M··ll 
BRINUS SRL care le-au 
alături la dispariţia 
matură a scumpului 
soţ, . 

MOilARU CRISTIAN. 
Familia indoliată. 

Regretăm cu toţii trecerea . ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: j 
in eternitate a celei care ne-a r 

fost o deosebită fi sinceră u adâncă durere 
colaboratoare suflet apunţăm incetarea 

DANIElA LUCIA POP, din viapi a scumpei noastre 
care_ a deţinut funcţia "de prietene, 

director economic la IMAR • LENA CUIUN. 
SA Arad şi transmitem !Îin· Dumnezeu s-o odi 
cere condoleante familiei neascăl Familia SIIMULOV. 
indoliate. Salariaţii societăţii 
,,ASTRAL GROUP" SA. Arad. 
(32488) 

Stratulat cu · ile 
Ne exprimăm--..-.·· 

tunde părerei de rău pentru 
plecarea prematură din 
această lume, a Felei care a 

mulţumesc !Qturor cr,edlln-11 ·c " .. 

clo,ilor care au fost alături 

fost .,.oANA.POP. 
Dumnezeu să o odih· 

nească in pacei Familia 
Moţiu Moise. (32525) 

Cu adâncă durere în suflet . ~~;:=:;::;::ţ;~~:;::::~;;=; 
anunţăm încetarea din viaţă, Colectivul Tribunalului 
a scumpei noastre soţii, Arad fi Judecătoriei Arad, 
mame, soacre fi bunici, cea exprimă sincere condoleanţe 
care a fost familiei CU RIN, in greaua 

LENA CUJUN, pierdere suferită prin dece-
. fn vârstă de 66 ani. lnmor· sul celei care a fost 
mântarea va avea loc azi, 19 c:uJUN LENA, . 
octombrie 1999, ora 13, arhivar· registrator pen-
Cimitirul Grădi,te. Familia sionar, la Tribunalul Arad. 

Curin îndurerată. Suntem alături de domnul 

·t SERVICII FUNERUE 't 

se "NNSFERATV" SRL, 
str. Ghiba Birta nr •. 26, tele

fon 270437; 094.554.874. 
Sprijinul de care aveţi nevoie 
in momentele grele 

NON-STOP 
· SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
. SICRIE: diferite esenţe 'i 

modele occidentale . 
RESPETE: plnzi, mătase 
(seturi complete), voal. 
CRUCI: lemn fi metal. ACCE· 
SORII: proaoape, batiste, 
panglică neagră, baticuri, 
mânere, lumânări, catafalc, 
sfe'lnice, steag de doliu. 
$ERVICII: spălat, îmbălsă
nlat, îmbrăcat, transport 
Intern '' internaţional; 
ASIGURAM colaci, colivă, 
coroane, jerbe, fotografii pro- · 
fesionale, fanfară; 

ORGANIZĂM pomeni; 
INTERMEDIEM gratuit 
obţinerea actelor necesare 
inhu·mării. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce ... 
750.000 lei. TRANSPORTUL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, 
este GRA TUITIII. Experienţa 
noastră, este garanţia dum
neavoastră! (c) 

jN:--' 

;_,,.-

. -:;·.,.:;;:;._. ' 
. ,:.:-· .~~~-:: ;··:""-"-· • •. :.:'ţ, ... ~. 

secretar CRAINIC 
GHEORGHE in marea durere 
pricinuită de moartea fui· 
gerătoare a tatălui. Sincere 
condoleanţe! Colectivul 
Primăriei SINTEA MARE. 
(3041392) 

Colectivul Şcolii nr:6 Arad, .· 
este alături de doamna ,, 
irrvăţătoare HAVAŞI ELVIRA 
in clipele de durere pricinuite 
de trecerea in nefiinţă a 
Iubitei sale mame. 
Transmitem condoleanţe 
familiei îndollete. (32599) 

Elevii celsel a IV-a A de la 
Şcoala nr. 6 Arad, sunt ală
turi de doamna invăţătoare 
HAVAŞI ELVIRA in 
momentele grele pricinuite 
de decesul mamei. (32600) 

Colegii. ·de la S.C. 
M~COOM sunt alături de 
Mava'i Victor la decesul 
mamei soacre, transmit sin .. 
cere condoleanţe familiei 
indoliate. (32602) 

Mulţumim din suflet celor 
care au fost alături de noi 'li 
I-au condus pe ultimul său 
drum, pe dragul nostru soţ !fi 
tată, cel care a fost 

iag. SASU CORNEL 
Familia îndoliată. 32615 

,·--.. 

T 

de ei 'i au condus·o 
ultimul drum pe 

preoteasa 
ANA STI\ATUIAT. 

Dumne~eu S·O 

Elevii clasei 
Liceului V. Goldifl im;pn•un,ălt 
cu domnul prof. 
Bodea Ioan sunt 
MUNTEANU DAI'-IIELA, 
aceste momente grele 
nuite de trecerea in nellln!lăll 
a tatălui său. 

îi' COMEMORĂRI îi' 

Cu adâncă durere 
ţăm 
se im1PII·II 
net te 
an de 
s·a •tlnoJI 
din 
cel care 
fost 

TOTHfrEJ'AN 
din SANPAUL, soţ, tată 

1 Qt•n•c. Mulţumim celor 
participat la slujba 

laioltsă de pomenire 
de preotul Sa.nd;orJI 

Tlvad•tr. Familia inclloll,ată.ll 

Astăzi se împlinesc 12 
de când ne-a părăsit 
care a fost un tată fi bunic: 11 
minunat 

ClOBA AVRAM 
din Slntea MI 

Dumnezeu să-I odlihrtea1scil li 
Familia. (32497) 

.. ,_ . 
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Arad, str. Banu Mărăcine nr. 1; tel. 0571233281; 094/525048 

VA OFEiiA LA CELE MAl MICI PRETURI: 1 
• sisteme de alannă antiefracţie 'i antiincendii 
e sisteme de televiziune in circuit inchis alb/negru fi color 
e sisteme de inleffonie '1 videoinleffonie 
e jaluzale orizontale din temele colorate de aluminiu Import 
e jaluzale verticale din benzi taxtile de dKarlte calili!l fi culori 
e '"li plianta din material plastic 
• folie colorată, raftectorizanti fi pentru 88CU1'1zan1 geam 
e geamuri TERMOPAN . 
e tapet şi pardoseală din pluti (WICANDERS-PortUgalla) 

EFECI'tiEAZĂJ lransport allălori in UNGARIA Şi IUGOSLAVIA, 
pe rutele: 

- ARAD • BUDAPESTA - plecare zilnic, excep~e sAmbătA şi 
dumilică,la orele 02,00. 

- ARAD - BEKESCSABA - plecare zilnică, excep~ sAmbătil şi 
dumilică,la orele 02,30. • 

• ARAD • PANCEVO - plecare zilnicA, excep~e aAmbitA şi 
dwninică, la orele 18,00. 

Plecarea se face din AUTOGARA-ARAD. 
Informatii la Autogara ARAD sau la telelcanele: 270097, 256308. 
EXEWrĂJ 
- I.T.P.-uri (ravizli lahnica) la loate tipurile de aufiMlhlcule inclusiv 

taxlmatre, orar. luni- sAmbAtA orele 7.30-16. 
-Reparaţii pentru toate lpute de aubllehiaJia. 
- Spalatorie auto. 
ANGAJEAZĂ! 

::an~.- _:, 
- sudor. 

• Rala!D la seclul flnnal cln atr. lJv!u -....u nr. 95 sau teL 
256308. (5224477) 
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UIIBUIIIIIICRo\R 

... Ta!Mor Sony" .· 
• Sint âanlo 
• Slslam 11112 ._.Fui Rlqt 
• Procesor clgllal dll &111111 
• Formal16:9 
• Elan Supar~ 72cnlll3an 

· *CUmperi unul din cale clou.i modele de 1V ti primlfll gratuit 
o !*Khe de căttJ Sony MOR E 827. . .· _ .. . . 

SONY Model: KV-29X5/KV·25X5 

·.-: .. 
Racol"d8r VHS Sony 

' FII/ MW cu :11 po&bl jill 1 1 
• lleealllsm Slrat 
• .._., Long Plly 
• SuparTrlloglc, ~·Shn•llll• 
• \lldlcnc:Gclw VHS HFI cu 4 cap~~~ 

.. , .. 
-·---· 

. - SONY Modei:SLV~ 

Magazln'QII8Sar, Arad, P-ţa A.lancu, Nr. 1Q .. 
. tel.: 057~211.822. '"• 

f.l:at rnagazi1 C011181CializeaZă produse originale Sony Tnso918 de 
certilicatul de garanlie oficial pentru RomAnia, emis şi 0110181 de Sony. 

.· -·~ 

- .. 

138-111 
'fel/Fax 244411 

Executăm -la 
cele mai mici 
preţuri şi caii· 
tate superioară, 
zincări şi vopsiri 
in câmp. electro-... 
static . . :-- · 

•(5224470) 

·· .t ~-- .t._L 
. . 
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~- SC ANDROMfDA SfRVICf SRl 
Andromeda 

Service 
' 

ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

Vă oferă 
URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 

V ' PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL {BUTELIE): 
• Şemlneele Napoleon - repniZen
tant unle in România al firmei 
Napoleon (Canada); 
• Convectorl (incilzltoare) - 2,5-
5,8 Kw (30-140 mc volum încălzit); 
• Boilere cu acumulare; 80 1; 
120 1; 160 1; 
• Boilere cu lncălzlre Instantanee 
a apel; 
• Cazane pentru incilzlre centrali 
CJe 12-136 Kw; 
• Cazane pentru încălzire centrali 
fi prepararea A.C.M. 111-40 Kw 
Unic Importator al caza!Jelor 
WESTEN (Italia) 
• Module pentru încălzire centrali 
de 120-1200 Kw; 
• Module pentru prepararea 
A.C.M. de 120-240 Umln. 
• Arzătoare simple '1 automati
zale pentru soba fi cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

, OFERTI SPECIALI DE 
SEZON: 

RADIATOARE DUNAFERR LUX-N 
Din oţel (Ungaria) 

• Oţelul are un grad inalt de transmitere a cii-
. duril; 

• Radlatoarele DUNAFERR LUX-N au un design 
l;i aspect deosebit; 
• Sunt economicoase datorită calităţii superioare 
a materialelor fi a tehnologiei utilizate in produ
cerea lor; 
• Durată de intrebulnpre foarte mare; 
• Radiatoarele DUNAFERR LUX-N sunt disponi
bile la diferite înălţimi (300; 500; 600; 900 mm), 
precum fi cu lungimi cuprinse intre 400-3000 
mm; 
• Putere radlantă foarte marit ,. :1 

• Garanţie 12.AJJi. 
• Preţuri extrem de avantajoase comparativ cu 
preţurile radlatoarelor din oţel 'i aluminiu din 
toată praf 

(:ar11aen XL '99 
ABCDE 

Deschiderea cursului: 
Sâmbătă 23 octombrie, ora 9,00 · 

intr-o şcoală modernă abi/ita/ă de A.R.R. 
• Categoria nD": . 
- 21 ani implini~ 
" permis categoria C 
• Asigurăm - in tariful cursului • manuale fi chestionanl de 

legislaţie şi mecanică 
• Efectu;:im transporturi: - cu autocar lkarus 

- cu Saviem - basculll 
ARAD· Calea VICTOR/E/88 Tel-fax: 0571255445 
ORAR: Luni-Vineri B-18 Sh!bătă B-13. (52244&0) · 

Luaţi toate măsurile 

necesara pentru ce sfe
cla da zahăr si fie pra

datii la S.C. ZAHĂR SA 
Arad sau la punctele de 

depozitare până la data 

da :&!1.10.1999, dati 
după cara tntraprln· 

daraa ltl tncetează acti
vitatea. 

S.C. zAHĂR SA Arad 

nu sa faca răspunzi

loara pentru cantitiiţlle 
de sfeclă nallvratii până 

la data da mal sus. 

SUCURSAlA DE 
·TRANSPORT GAZE 

NATURALE MEDIAŞ • 

S.C. ROMFLEX PROD S.R.L. 

~Etgle>117~1~ ~r~c:l, 

angajează economist. 
Concursul va avea loc in ziua de 28 oct. 1999, ora 

10. Relaţii suplimentare se pot· obţine la telefanal 
281012 ... 1a ...u.~ ..........-. dlll ar..s, m-. 
Pollhdal III. 11. . . . .· . 

(974140) 

S.C.INTERTRANS 1 
S.A.ARAD 

ORGANIZEAZI 
Concurs de seleclie a administratorului In confonnitate cu 

prevederile OUG 4911999 HG 364/1999. 
Ofertele sa vor b'ânsmite de _către candidaY in plic lnchla, la sediul 

scicietă~l (seaetariat) pana in 19.J<J.1999. ora 12,00. 
Documentele necesare inlocmirii ofartai se pol pRlCII'8 contra 

cost~~~~~ de _". sunt afi9a1e la seciul soci-
etil\ii· . 

Conc:ursU de _,.. a caoanldida\iiO< _ _. sa va ~ Tn data de 
22.XI.1999Iora 10,00 . 

Belaţ 1 aapUmeatere la udhd eecletăJU. 'hl. 
.., /2811281, ,., f2&&J&J. 

.. , .. 

Ba•a ~are 
VINDE URGENT MAŞINI UNELTE: . 

• F .U.-36 • 30 milioane lei; • FUS - 250 - 35 milioane 
lei; • MG - 25 • 8 milioane lei; • AFD- 100- 115 milioane 
lei; • MRT-2 x 100 (rolul! tablă)- 8 milioane fel; 

Preţurile nu includ T.V.A. · · 
· "'"alafon 082-211-1 · >-

- 082-207108 
(5224475) 

producător de confecţii pcintru femel, anunţă 
deschiderea magazinului ANCOR din B-dul Revoluţiei 

. nr. 43 (lingi magazinul BELFE) 

Vă oferim un bogat -. 
.,, -·· sortiment de . -,: :· ~., 

• TAIOARE. COMPLEURI. JACHJ:TE 

.FUSTE. MANTOURI. PALTOANE DE 

.. 
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