
' f 
; 
'" 

; ~--
1 ,. 
F 
!-·~. 

l 
' • _, 

t· 
i '. 

i'~ 

:~~ 
~~ 
'( 

" t: 
,_, 
"•• 

::... 

t: ~ 
,·, 
( 
' r. 
' ,n 
' ~ 
1 

1 
l 
1 ,, 
1 

; 

1 

-. 

•oDPESOCiift 

sueu!~J2J!MRAD 
Bel. Revoluţiei nr, 5-7 
Telefon 253280 

Anul XI, 
nr.281S 

BOMÂND, 1 
'V 

SINGURI SOt E: 
RECDRCIL1ER ·a 

Am pertlcipet duminică la mltlngul de proteat 
<:,c ·al românilor arideni- mobilizaţi de partidele din 
·-~');- opoz~ie, dar nu numai -impotriva reampladrli 

._-,.ţ"monumentului "Ul>erta_., intr-un parc al recon
yclllerli la Atad. Afa cum am scris intr-un articol prece
dent, monumentul care a-a vrut unul al reconclllerll &-a 

transformat intr-un prilej de vrajbA şi a săpat, din nefericire, 
un inceput de pr.lpaatie intre românii fi maghiarii din Atad. 

Asta 11-11 vrut ? Sau, altfal apus, cine a pus la cale o ast
fel de in~lativa &-a gândit cumva şi la posibilele consecinte? 
Pentru cA m-am intAinlt la miting cu colegii maghiari de la 
.,Jelen" fi nu l-am vhut a fi prea ferlc~l de ceea ce au vhut 
trl au auzH in Piaţa Primăriei. CAnsd ~am apus d-lul H......, 
cii situatia se inflameaza, dinsul mi-a rAspuns cii eu 
exagera.. Mltlngul de duminică n contrulce ,i, probabil, 
ac~ unile de protest nu se vor incheia alei. Mai alea că par
tidele din opozitie au un prilej nMperat sA-fi verse naduful 
aaupre puterii pornind de la monument fl aJungând la "J• 
au•anal!", "nh •nit ........ " fi altele în direcţia unei 
propagande electorale firi nici o perdea. ~lest& fl firesc al 
foe astfel. Orice partid profiti de gr....,.la sau, mai bine :da, •i 
de prostia adv......,...lui. Episodul monumentul este o mani i' 
cerească pentru partidele din oJIOZIII8. Urillllderl al acestor 1! 
peltide, in dlacursurlle de la miting, aproape că au uitat de 1 
ce &-a adunat lumea In plaţil fl au avansat un evident dis
curs electoral. Şi au fost ascultaţi fi aplaudaţi indiferent '! 
ce-au apus, pentru că problema monumentulul nu - dolr 
conolalll naţlonale tllatorlce. Am d mă upllc. 1 

PREŢURI DECENTE 
la tllmplărie din 

ALUMINIU 

Văolerll 
e TAmpljlrie akJminiu di1 lft1Xlll 
Şi~ 
e PVC. Şi geamuri lermOpan 
• Rolele Şi jaluzele . 

Telefon: Z71HJ119; OII2292MI 
Atad, Str. Voinici/or, Nr. 34. 

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

GEAM TERMOPAN 

r:t:rrtl!,.;!) 
MOBr!..IER L.A 

COM.ANOA· 
FIRME SI RECLAME 

• MOBILIER MOQERN 
LA COMANDA 

• AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞIN ULUI NR. 74 
TEL:OB7/224888 

092/777381 

1. IERCfl" 
(Continuare in pagina 5).. J 

• • 
·. -~ ...... ~WESTBANK 

w{F:'hAD. &du! a .. olu!Joi nr. • 
i•- ft'I.I:I'OIII 114 ; FA11115.aoa' 

,,_ '•'" c / •• • ,.--

BANCA COMERCIALĂ WEST BAHK SA 
acordA dobAn•i avantajoase 
la depo•ltele la termen ale 

persoanelor fl•lce 
(auma minimă 500,0 mii :8lj. 

11unA-50% 
21unl-51% 

BRAT §._j Tiraj mediu 
~ zilnic vândut~ 

35.948 

PRIMUL MINIStRU MAGHIAR 1·1 
ADUS NEVAStA LA tEAtRU, Îl ARAD 

~,"LA ÎNI;RIDEREA 'EDITIEI] 
a.._._, _, ,,...,. .. ......,,...., ·-~-•:.o~. '•-• w,_,_,~ ___ ;,_"_ __ __.,_, __ ,.,,_~-~•->.-'--'- .v. •-•·• .•• ,~ '"" ---•~·-··· ___ :Oal 

Mlnlttrul Juotltlol, Valorlu Stoica, a fntlrlle do utizl nu mal participi prwmlenul 
.,untat. -a, ci nu va participa la lnaugu. ungar, Vlktor Orban. Prefectul Aradului, 
raroa Parcului raconclkll!l romAno-maghl.,. Gheorghe Neampu doar va da cltlra unei 
din municipiul Arad, partea romAnA urmind OCIII011 din partea premierului Radu Vasle. 
a fi rwprozantalll do prafac!UI judoţului.Aracl. La comomorlr11e organizate In cursul 

v ... r1u Stoica a aflnnat ci prozenJII nu zilei de aatlzl vor participa Marko Bela, 
H 11111 Juatlflcl, In conditiile In cara, la 111111~ pretedlntela UDMR, Takaca Cuba, 

Oupil ce In tot a.rsul zliet de le~ am pur
tat o adevAratA luptA, to~ ziariştii de limba 
romAnA, pentru a afla dacA şi cAnd soseşte 
la Arad, delegaţia guvernului de la 
Budapesta, la ora 16 am aflat, In sfârşi~ cA 
primul-ministru maghiar Viktor Orban va 
aosl, la ora 16, In Arad pentru a participa la 
un spectacol de teatru. Probabil, Ungaria 
ftlnd intrata Tn NA TO şi UE Iar reforma eco
nomicA aproape gata, deci nemalavAnd ce 
face la Budapesta, Vlktor Orban &-a gAndtt 
sA-I facA o bucurie so~el şi s-o scoată la 
teatru. Faptul cA se comemorează 150 de 
ani de la moartea celor 13 generan, s-a legat 
foarte bine cu lnten~a premierului de a-şi 
conduce consoarta pe meleagu~le Thanel şi 
astfel cel doi au ajuns la Atad, unde au 
vlzlonat piese .Generalii" p!.eA In 8C8nă de 
Teatrul maghiar din On!dea. 

• 

ŞERBA" POPESCU 
SII'UO" TODOCfl 

(Continuare In pagina 4) ,.. 

vlcepretedlnte, prefectJ fi aubpraftcţl al 
UDMR din Intreaga JarL Da _,.".".., vor ft 
prezente lbolya David, ministrul Ju•UJiel din 
Ungaria fi soţia prsmlerulul maghiar, Vlktor 
Orban. 

Programul va cuprinda depuneri de 
-.:a monumentul din Subcatalll la ora 
1S.<Ia. dupA ce In prulabll, la 15,30 M- fi 
depuo coroane de flori la monumentul lui 
Avrsm Iancu. 

.. atnd8, la ...... fila h ...... la. wtmr'i _..-- ....... 
-. v.l si la ...,U. wnlsillllllalca ca ,._.la~ liL v.l si fiica 
............ ,. ............. _181+ lli_.,._ .... 
..... - .... ,.,........, ballliL ,.. .. lllllbdc ..... '-- bd&i8ei'P 11 ............. _ .. ....,..,.,_ ..... ,. -lafri o 'it 

ABONEAZA-TE lA AbT-VL 
• PenitU tuna noiembrie, pretul 
abonamentului .. ta da numai 
20.000 lei • Sa pot faca abona
mente fi pe urmltoerele trei, .... 
luni fi un an • Abonatll pot 
clofllg& lunar 10 premii de fideli
tate In valoare da o jumAtate de 
milion de lei flacara. 

• 

• La ...... . 

t1IJ ualal, -
..,._. ..... n 
oferite pre•ll 
1peolale la ••· 
ioare do aeei de 
mltlo1ae de JeL 

cua,tt "IDDIRUL" • cotidianul cara lflafară, ca 
fromptltudlna, cala mallnlarasanla ,1 ulla lnfarmatU 
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• Astăzi, Soarele răsare la ora 7 şi 18 minute 

şi apune la ora18 şi 49 de minute. 

• AIJ trecut 279 de zile din acest an. Au mai 

rămas 86 de zila pAnA in 20001 

• Praznicul zllel: Biserica ortodoxA: Sfantul 

Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida; Biserica romano

catollci: Bruno; Biserica greco·catollcA: 

srantul Ap. Toma. .. 

• Popasuri printre amintiri" • este o cane In 
care Emil Şlmăndan adună scrierile lui 
Crăciun Bonta • un ziarist care a condus timp 
de trei decenii destinele presei locale. 
Culegerea "Popasurl printre amintiri11 a fost 
de fapt găndită de către Crăciun Bonta, 
care,inalnte de trecerea sa in nefiinţă. a inmă
nat manuscrisele soţiei sale. Lansarea acestei 
culegeri a avut loc Ieri, la orele 16.00, la librăria 
.Ioan Slavici", fiind făcuta de către publicistul şi 

ednorul Emil Şlmăndan . 
lngrijitorui acestu vdt.m care a seledat scf1ile. 

povestii. reportaje, interviuri. însemnări ~ ,._ de 
călătorie si le-a adonat din purd de vedere tema
tic. a preZentat canea referindu-se in special la 
povestirea zguduitoare .2i de sangear. 

0-na Elena Bonta, a multumn tuturor calor 
care au ajutat la implinirea visUlui soţului, publ~ 
carea acsstui volum. 

VREMEA aversă. • ~ 
VAntul vay · 

·sufla slab . '· ..... 

Comisia judeţeană de apărare Împotriva dezastrelor avertizează 

Vremea va Il u'or 
lnstabilă '1 va continua 
să se rAcească. Conul 

va fi temporar noros '1 
pe alocuri, indeosebi in 
cursul nopţii, se vor 
semnala ploi ce vor 

avea '1 ceracter de 

la mode-.... Q ~ 

rat, cu une- '-~ '-~ '-
~T' ' ; • * • A j J g v e ;.ţg:g..: :1 a ; J :=r ~ ~ 

Arad: Pâncotan Silvia 
Miruna, Cotoc Denis Cristian, 
Florea Raluca, Bobeduc Dumitru. 
Manea Ciprlan Gabriel, Facoş 
Denis, Mataz Clprian Valentin, 
Amlan Sebastian Ovidiu, Gorgan 
Marius Andrei, Ghionghioş Andrei 
Ionel. Vereş Lavinia, NAdilban 
Mădălina Georglana. 

le intensi· · '1.: ' ' \ 

fk:Ari din sector nordic. 

Conform avertizării meteorologice insoti te de descărcări electrice si partea a doua a intervalului vor fi 
transmisă de către Directia Generală intenSificări ale vântului, indeosebi t'n condiţii de producere a brumei, in 
a Apelor ARAD şi a aveitlzărli trans~ primele două zile. Mai ales în zona special in zonele subcarpatice şi 
mise de Comandamentul protecţiei de munte cantităţile de apă pot depresionare. Tmax.: 16 la 20" C; 

Tmin: 7 la 10" C 
Meteorolog, 

civile, in intervalul 6-9 octombrie, vre- depăşi 20-25 Vmp In 24 de ore. La Au fost luate măsurile necesare 
mea: se va răci treptat şi va deveni in · altitudlni mai m~ri de 1500 m, ploile pentru avertizarea comisiilor locale 
general instabllă. Vor câdea ploi ce se vor transforma in lapoviţă şi nin~ de apărare impotriva dezastrelor de 
vor avea şi caracter de aversă, soare, iar vântul va sufla tare, in la localttă~ Şi_ agen~ economici. 

Chl,ineu-Cri': Upilor DAnuţ 
Llpova: Hutopilă 

PRHUl~RUlUI 
' 

Marius. BANCA NAŢIONALĂ. 
Pentru gramul de aur de 241<: 
preţul cu ridicata - 165.579 lei, 
iar pretul de achizitie - 149.021 
lei. Pre\uri valabile ied. 

PIATA NEAGRA- Aur 14 
K cumparare: 75.000 leilg, vAn
zare: 85.000 lei/g. 

Aur 18 K- cumpărare: 
80.000 leVg, vânzare: 90.000 
lei/g. 

~W!Ui '' .. ·.··· . , .. ' ·~ 
rrn.....,IZARB" 
~~rti~t'a'PăiUîig~i~~~ 
"Adevărul" de ieri, sub titlul 
"CLM Arad se opune hotArării 
Guvernului", in dreptul con
silierului Alexandru lercoşan a 
apărut că domnia sa face 
parte din UFD. 

In fapt, Alexandru 
lercoşan a părăsit UFD-ul o 
dată cu Alexandru Savlci, 
doar cA a ales ca următor par
tid PNL-ul. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editon S.c. ADEV ĂI\UL s.r.L Arad 
eCOD FISCAL R 168193HeCODSICOMEX 19.604 ecERTIFICAT 
J 02/18ll6din 31 X 1991 ecODSIRUES020956601elssN 1220-74!19 

Redo o,a ti N' 1 lllsU ...... 2900 Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81 . 
Telefoane: S~CRETARIAT- 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MAREA PUBLICITATE- 2811904; 
CLUBUL PRF.SEI - 280989. 

Cenellial de adminletraţlel DOR EL ZĂ VOI ANII 
(pre~odinte) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABU!A (vioo· 
prosodinto) telefon 210776: MIRCEA COI>TRAŞ (rcdaotor-sci) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (diroetor comercial) 
telefon 280904: DOREL BARBU (contahil-~ei) telefon 281797. 

C.lepul de l'eda"ffes MIRCEA COl\"TRAŞ (redactor-sef); 
A UREI. DARlE (secretar gcncrr~l de redactie) telefon 281802, 
280854: MIRC.:A DORGOŞAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281855: 280003; IOAN IERCAN'(sef sectie politich), telefon 
280943; DORU SA VA (~cf :;cqic social-«ono'mic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef sectie cultură·învătământh telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tineret)' telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (şef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (!Of secţie publicitate) tclcfun/fax: 180904, 

1'lparaJ a z atat la 1 1 l la LC. MEDJAOR.U' II.A. 
ABAD, -· ,...._. F.N., telolon ZSCIJDZ, lazzsotzOo 

. -· 

QIRMErt $AitGfl 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Matrix (SUA) 9,30; 11 ,45; 14; 

16,30; 19 

fllannonlca de 
Stat Arad 

Mur9ful: t~Wi~l!Atoril (SUA) 10; 12; 14: 
16; 16 

Arta: Mary cea 01 'lfnO'ncoa (SUA) 15; 
17: 19 

Sala mici: La hotarul dintre viaţa şi 
moarte (SUA) 15; 16 

Progresul: Batman ŞI Robln (SUA) 18. . 

prezintA in deachl· 

derea stagiunii 1999-

2000, joi, 7 octombrie 

1999, orele 19,00, la 

Sala Palatului Cultural · 

Concert simfonie 
Dirijor Dorin Frande,, 

solist ştefan Ruha 
In program, Concertul tn 
re major pentru vioară şi 
orchestră op. 35; 
Simfonia a V-a in mi 
minor ap. 64 de Plotr llicl 
Cealkovski. 

OI. Gheo!ghe Pin1oa ~ Aun!l 
in preajma zilei de 6 

importanta • a căzut 
,,&le ceii'U1ln ciu

nu a fcot cob<ril il otoolţloooat 
, al\lnd do ce se ..-aptă troconta 

ft ...-ta Joc?" D.S. 
-doOONiolu, 

·FUNCTIONARI 
BANCARI· 

LA ... BELLYOS, 
~,~cela 

~Hellyos" mal fac 
,; acrltrl. pAnă duminicA,; 
. O ®tombrie a.c., !a sp~, 
:tlalltarea (Hncţionarl b 
. ri. ' .. ., ; 

: lnfcrmaţil aupllme 

..• '.la ttlefl>n 2~57 . 
'»> ~' ' ~ 

Mitrcari, 6 octombrie 
BERBECUL (21.03-

"". ~20.04). Influenţele 
~astral& !şi vor face In 

4.. •mod evident simţită 
prezenţa, insA dvs. nu 

vă vor li de mare ajutor in 
aceaslă perioadă. 

TAURUL (21.04-i] 
20.05). Cam exageraţi 
cu cheltuielile, lucru 
ce nu va rămâne filră 
consecinţa. Va veni o zi In care 
ve~ regreta ca aţi rislp~ cu atAI 
de multii uşurinţă Şi nepăsare 
banii. · 

GEMENII (21.05· 
20.06). La serviciu, 

l 
1 1 desfăşuraţi o activitate 

1 sustinută, apnaclată de 
colegi şi eforturile dvs. se con· 
cretizeoZ4 prin rezultate exce
lente. 
RACUL (21.08-22.07).~ 
Dorinţa dvs. de afir-;:. ~ 
mare este mare, dar(-~ 
condiţiile vă sunt total ' 
potrivnice In ciuda eforturilor pe 
care le faceţi, cam bateţi pasul 
pe loc. 

. ~LEUL (23.07-22.08). 
((, liiiiSitua~a dvs. financiarA 
1\:ljlnreglsteazA tmbu· 

0&7-214214 
Intra orele 20,00.08,00 

Vă ucultă, vă iDJel-.e 
fi vă aJuti 

s 
nătăţiri, datorate tn mare 
masurA unul concurs favorabil 
de imprejurări, dac şi norocului 
de care sunte~ urmArit. 

MOCBETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon j35221 

.Vinde ••
monteaza 

mochetă la pre~rl 
cu o reducere de 

111-20'1. 

lf]FECIOARA (23.08-
22.09). lntamplările 
fericite de care aveţi 
parte, precum ŞI succe

sele surprinzătoare pe care le 
inregistra~ se datoreaZă in mare 
măsurA influenţelor benafioe, Cl!re 
vă susţin in tot ceea ca intre
prinde~. 

BALANŢA (23.09-~ 
22.10). Nu vA naglljaţi 
viaţa particulară. Dacă 

ştiţi sA vă impirţiţi tim-
pul şi să nu vă irosiţi energia 
inutil, veţi putea mulţumi pe 
toată lumea. 

·CLUMA* . z&;m 
Un medic ''' IntreabA 

colegulmaltltnir: 

- Dt ce e,u trist? 

PaclenluiHt~ .. 
-Tocmai ele --.1 Put fi 

llmplu nu ft1u ce 14 ajullla 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
acorda urnudaarale doba~ 
pentru d~ la termen 

11una - 67°/.1 
31unl- 70% 
&luni-
91uni-
21uni - 720/,1 

uc.,....dienWclollen<ll,._ '""""
DEI'OZITEU! IUNT -11EI 

C!eCI!e n teg1m ramei- 3 sqbto j 
Cu dobancla anuala . 

22% 
.. ------------------~~ ~~~formatii .. •IJeftll• c8n Arad ~·-

Piata Bpitabdui ct. copii. 
W. H ~ partelfo u-n .. Intim) 
eau la tellfllx 057 f 2$SU. 

SCORPIONUL (23.10· 
21.11). Măsurile pe care 
le-aţi luat au dat roade, 
dovadă că sltua~a s-a 

redresat. 
SĂGETĂTORULP! 
(22.11-21.12).1ntre dvs. W 
şi concurenţă se dă o j!A 
luptă acerbă' pentru 
supremaţie, insA dvs. dispuneţi 
de niste atuuri in plus, pa care 
dacă Ştiţi sA le valorifica~ cum tre
buie, n-are cum sA vă scapa locul 
fruntaş de pe podium. 

CAPRICORNUL (22.12-
~ .... 19.01). Ave~ o mulţime 

· ~de proiecte pe care ez>. 
.....,ta~ sA le materializa• şi 

care riscă, in cazul In care conti
nua~ să le amana •. să-şi piardă 
din interes şi să nu mal fie de 
aCtualitate. 
VĂRSĂTORUL (20.01·~ 
19.02). Oportunităţile 
care exista trebuie va- tii 

.. loriticate cat mai rapid cu 
putinţă, pânA nu află şi alţii de ele. 

PEŞTII (20.00!-20.03). 
Programul dvs. va fi per

~turbat de apariţia pe 
neaşteptate, a unor pro

bleme urgente, de a caror 
rezolvare va trebui Să vă ocupaţi. 

GABIUELA GRO:l..\ 
!!'<secretar de redactie. 

Adda Homorioelmu, 
Adriana~, 

Ioan Leac, 
DinaRujan, 

.......... Vidul
- tehnoredactare 
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U.E. acardă*)ldR1Jr.ogremai..PRARE·- CBC 

PESTE DOUA MILIOANE DE EURO 
PENTRU TERMINALUL CARGO DE 

PE AEROPORTUL ARAD 
Recent intors dintr-o vizită oficială in 

Belgia, presedintele Consmului Judetean 
Arad, dl. Dan lvan, împreună cu direc
torul Aeroportului International Arad, dl. 
Gheorghe Udrescu, au sustinut o confe-
rinţă de presă. ' · 

FONDURI PENTRU 
AEROPORT 

Delegaţia C~A condusă de dl. Dan 
lvan s-a deplasat la Bruxelles pentru a 
participa la lucrările de constituire a 
Conferinţei Aeroporturilor Regionale din 
Europa, fondată de aeroporturile din 
Barcelona, Bruxelles şi Milano. 

La vârf, regiunile vor fi reprezentate 
de partea po~tică, partea operatională 
revenind aeroporturilor. consiliul 
Judeţean Arad (partea politică, reprezen
tantă a Aeroportului lntema~onal Arad) a 
fost primit ca membru asociat, urmând a 
deveni membru cu drepturi depline după 
achitarea cotizatie!, care se va face la 
inceputul anului Viitor. 

Sâmbătă, delegaţia arădeană s-a 
deplasat la Brugges unde s-a aMiizat 
posibilitatea încheierii unui protocol de 
colaborare cu administraţia regională a 
Flandrei de Vest. In ceea ce priveste 
aeroportul din Arad, delegatia CJĂ a 
ob~nut fonduri pentru terminaiul Cargo, 
aproximativ 2 milioane 80 de mii de 
EURO. 

NOIINVESTfTII PENTRU 
MODERNIZAREA 
AEROI!ORTULUI 

ARADEAN 
Directorul aeroportului, dl. Gheorghe 

Udrescu a prezentat ultimele noutăti in 
ceea ce priveste aeroportul din Arad. 'oin 
această toarrlnă se vor inaugura multe 
curse· interne: Arad-Frankfurt pe Main, 
Arad-Treviso şi Arad-Verona. Iar in 

primăvară se va deschide si linia Arad
Pescara, solicitată de partea italiană. 

in ceea ce priveste cursele interne, 
va fi suplimentată linia Arad-Bucuresti. 
Dacă până acum existau doar trei curSe 
pe săptămână, din toamnă avioanele vor 
decola din Arad spre Capitală pe 2 ori pe 
zi, dimineaţa şi seara, in zilele lucrătoare. 

,.UNSPORTUL DE 
MARFURI· VA DESERVI 

PARTEA DE VEST 
Referitor la transportul de mărfuri, 

având în vedere alocarea sumei pentru 
terminalul Cargo, in toamnă ·va avea loc 
licita~a privind proiectul, iar in primăvară 
vor incepe lucrările propriu-zise. 
Aeroportul din Arad va deservi partea de 
vest a ţării in ceea ce priveşte transportul 
de marfă. Dl. Udrescu a ţinut să pre· 
cizeze că ,.nu suntem un aeroport 
concurent celui din Timi,oara ci unul 
complementar. Noi pornim de la cu 
totul alt nivel in ceea ce priv"''te trafi
cul aerian timi!iorenii fiind net superi
ori. Ministerul Transporturilor nu 
dorefte dezvoltarea altui aeroport pe 
transportul de mărfuri, cu excepţia 
Aradului. Deocamdată, au existat 
solicitări din partea unei firme 
timi,orene, UPS care va derula o can
titate destul de mare de marfă." 

Se mai efectuează şi un transport de 
noapte a presei centrale care deserveste 
judetele Timis, Alba, Arad, Bihor si 
Hunedoara, precum şi un serviciu de 
cofetărie. 

"Vrem să facem o investiţie cu 
bătaie lungă, care să ne urce in top. 
Oricum ne declarăm mulţumiţi că 
Aradul se află in poziţia a patra in 
ceea ce priY&fjte traficul aerian, de!fi 
am pornit de jos", a afirmat dL 
Udrescu. 

SOitltiA AMBitOŞ 

CU NUMERE FALSE A FURAT CRUCEA 
Urmare a măsurilor specifice întreprinse 

de politistii arădeni, a fost identificat si este 
cercetat Tn stare de libertate Herpai Mihai, 43 
de ani, din Curtici care a fost depistat con· 
ducând pe drumurile publice un autoturism 
nbinmatriculat şi pe deasupra cu numere 
false! · 

· Poli~a il cercetează pentru 
furt calificat diil avutul privat 
pe Kltls Antonle, 43 de ani, din 
Arad. Pe 3 cictoll)brie. a &Us
tras din Cimitirul Pomenirea 
Arad, o cruce de marmură. 
Prejudiciul a fost recuperat 

PROTEST 4fflil·IJt·i·*·I,,IMOf;it,t.Ui·Nlli,:P 
SIMPOZIONUL INTERNATIONAL 

DE PSEUDOCARST, EDITIA A VII·A 
In perioada 6-10 octombrie 

1999, la Arad va avea loc a Xli
a ediţie a Simpozionului lnter·, 
naţional de Pseudocarst 'i 
Protecţia mediului. Pseu
docarstic. 

Simpozionul este organizat 
de Universitatea de Vest 
"Vasile Goldif', Societatea de 
Geografie Arad, Federaţia 
Română de Speologie 'şi 
Uniunea Internaţională de 
Speologie, comisia de pseudo
carst fi finanţat de Ministerul 

Tineretului '' Sportului prin 
DJTS Arad. 

La lucrările din cadrul sim-
pozionului vor· participa 
cercetători, profesori universi
tari, speciali,ti din Austria, 
Belgia, Cehia, Polonia, Spania, 
Ungaria şi România. 

Recepţia de bun venit va 
avea loc in data de 7 octOmbrie 
1999, in Aula Facultăţii de 
Drept a Universităţii de Vest 

"Vasile G~~~~tiA AMBitOŞ 

NOILE CASE DE MARCAT ELECTRONICE 
FISCALE VOR FI OBLIGATORII DE 

LA liANOARIE 2000! 
Aşa după cum se ştie şi după 

cum am mai scris de la· 1 
octombrie 1999 urma să se aplice 
o nouă găselniţă a Guvernului, 
respectiv obligaţia ca majoritatea 
agenţilor economici să folosească 
un nou tip de casă de marcat elec
tronică. 

Reamintim că in urmă cu doar 
5 ani o altă hotărâre de Guvern 
obliga to~ agen~i economici să se 
doteze cu case de marcat electro
nice moderne, aparate care au 
inlocuit clasicele case de marcat 
de până atunci, acţiune menită - se 
zicea - sa stopeze evaziunea fis
cală in crestere. Nu stiu dacă si cât 
a scăzut evaziunea fiscală după 
introducerea noilor case de marcat, 
dar ştiu că acţiunea a durat destul 
dat fiind faptul că pentru foarte 
multi intreprinzători privati mici 
care reprezintă majoritaiea in 
cadrul celor circa 12.000 de agenti 
economici arădeni - costul unu'i 
asemenea aparat - ce se ridică la 
câteva milioane bune - nu este 
chiar un fleac. 

In fine, pe când toată lumea 
părea impăcată cu ideea şi casele 
de marcat electronice intraseră in 

dotarea mai tuturor agenţilor eco
nomici, drăguţul nostru de 
Guvern iar tulbură apele cu cele
bra de-acum Ordonanţă de 
urgenţă nr. 28/1999 care - subli
niem din nou - obligă sau obliga -
mai exact - cu incepere de la 1 
octombrie 1999 pe agentii eco
nomici să-şi cumpere un noU tip de 
casă de marcat electronică, casă 
care costă in jur de 1 Q-12 milioane 
de lei. Un mizilic, nu? 

Cum era de aşteptat, o aseme
nea treabă nu se putea realiza in 
doar 4 luni de zile, fie şi pentru 
simplul fapt că la un necesar de 
circa 800.000-1.000.000 de 
aparate - cu toate implicatiile ce 
decurg de aici, mai ales in ceea ce 
priveşte asigurarea service-ului -
in ţară fuseseră aduse doar căteva 
zeci de aparate. 

Ca atare, la exact trei (1) luni 
de zile de la publicarea in 
Monitorul Oficial a hotărârii de 
aplicare a Ordonanţe! de 
Urgenţă - ordonanţă care - de 
reţinut - nu s-a aplicat nici măcar p 
oră! - Ex6cutivul vine cu o nouă 
Ordonanţă de urgenţă, nr. 128. 
Aşadar, o ordonanţă de urgenţă la 

altă ordonanţă de urgenţă, ,mi
nune" care numai la noi se poate 
vedea! 

Tinând seama de cele câteva 
scriSori si telefoane pe această 
temă primite la redactie redăm mai 
jos esenţa - ca să 'zicem aşa -
ultimei ordonanţe de urgenţă 
privind obliga~a folosirii aparatelor 
de marcat electronice fiscale, 
asupra celorlalte aspecte urmând 
să revenim mai pe larg intr-unul din 
numerele viitoare ale ziarului. 

Aşadar, obligaţia de a folosi 
aparate de marcat electronice 
fiscale se imparte astfel: de ia 1 
ianuarie 2000 pentru contribua
bilii care au realizat venituri 
totale in anul 1998 de peste 500 
de milioane de lei, iar de la 1 
aprilie 2000 pentru contribuabilii 
care au realizat venituri totale in 
anul 1998 intre 100 fi 500 de mi
lioane de lei. 

De reţinut cA agenţii eco
nomici care au realizat în anul 
199B venituri de până la 100 de 
milioane de lei nu au obligaţia de 
a utiliza noile tipuri de aparate 
de marcat electronice fiscale. 

M. DOit<iOŞfltl 
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AMENZI INTRE 600.000 Şl2 MILIOANE DE LEI 
~ 

-~· 4-..:.. - ....._- ....... -~aeeas~sapuuuana 

DIUJ)JAIUI NIJ LUCUF»l 
Dl~(jÂ'I, IN TitEI ZONI~ In cadrul activităţilor pe care 

ofiţerii şi subofiţerii de poliţie le 
desfăşoară pentru asigurarea liniştii 
publice pe raza municipiului şi a 
judeţului, au verificat 41 de agenţi 
economici si 19 persoane din sis
temele de pază, informează com
partimentul de presă şi relatii pu-
blice a IPJ Arad. ' 

Lucrătorii de poliţie rutieră au 
acţionat pentru prevenirea şi com
baterea incălcării actelor normative 
la regimul circulaţiei pe drumurile 
publice a tirurilor, fiind verificati 12 
conducători care conduceau astfel 
de autovehicule. Dintre acestia 8 
au fost sanctionati pentru diferite 
fapte, 6 fiind' depistaţi conducând 
cu viteze peste limita .legală 
admisă, iar 2 n-au respectat 
culoarea semaforului electric. 

Au fost verificate, de aseme
nea, in trafic, 1.72·1 de autove
hicule. Ca urmare a abaterilor con
statate s-au retinut 7 certificate de 
inmatriculare' pentru defectiuni 
tehnice; s-au aplicat 151 de amenzi 
pentru încălcarea Legii circulatiei a 
căror valoare totalizează 
12.555.000 lei. De asemenea, eu 
fost ridicate in vederea suspendării 
5 permise de conducere, din care 
unul pentru conducere sub influ
enţa alcoolului. In cauză s-a aflat 
Martin Ionel, din Arad, 43 de ani, şi 
se afla la volanul autoturismuiui !). 
AR-8707.· 

De la Serviciul comercial al Primăriei Arad 
am aflat că până in momentul de fată au fost 
eliberate peste 900 de orare de !uncliooare, a~e 
300 fiind pe cale de a intra in posesia solici
tanţilor. După cum se ştie, potrivit Hotărâri! 
Consiliului Local nr. 75 din 1997, toate soci
etăţile comerciale de comerţ şi prestări de ser
vicii sunt obligate să ob~nă avizarea orarului de 
fun~onare, indiferent de limitelele programului 
de lucru. 

ficaţia obiectului de aclivitate • statutul soci
etăţii, autoriza~e de la Dire~a de sănătate pu
blică • autorizaţia sanitar-veterinară, unde este 
cazul. · 

In cazul in care societatea îşi desfăşoară 
activitatea şi după orele 22,00 este necesar 
acordul vecinilor (conform Legii 114) atât pe 
verticală căt si pe orizontală. 

Documenta~a aferentă ob~nerii orarului de 
fun~onare trebuie să cuprindă • cerere tip • 
cod fiscal • certificat de inmatriculare cu speci-

NEifElspedarea reglementărilor legale legate 
de solicitarea, ob~nerea şi respectarea orarului 
de fun~onare este san~onată cu amendă de 
la 600.000 de lei la 2 milioane de lei. 

c. Tltlf 

majoritatea localită~lor 
rurale tinerii de-abia asteaptă 
sfârşitul de săptămână, să 
dea năvală la discotecă. De 
obicei, discoteca se orga
nizează in căminele culturale. 
Multe cămine arată jalnic, dar 
pentru genera~a tănără aces
ta este un amănunt nesemni
ficativ. Ei vin să se distreze 
seara şi gustă cele mai 
năstruşnice ritmuri, in jocuri 
de lumini si umbre. Fără să le 
pese de aspectul interior sau 
exterior al clădirii. 

Un caz mai aparte este 
satul Chereluş, und~ nu se 

discotecă nici in Căminul 

Cultural, nici in altă parte. 
Preotul satului, Ioan Vomicu, 
a explicat inexistenta dis
cotecii. "Aici sunt foarte 
mulţi băieţe şi nu sunt fete. 
Băieţii din s~t se adună la 
sfârşit de săptămână şi 
merg in stânga-n dreapta: 
La Sintea, la Beliu sau la 
lneu". 

In Chereluş a existat un 
organizator de diS<;9tecă care 
s-a strădu~ să facă ceva pen
tru discotecă: a fost in 
Ungaria, a adus tot felul de 
aparate cu lumini şi umbre· 
pentru a produce efecte de 
placul tinerilor, dar degeaba. 

,.Dacă nu-s fete, pot fi tot 
felul de culori, de lumini fi 
umbre ..• ". 

Concluzia e. simplă: 
Cherelusul e deflcitar la capi
tolul fete. In sat sunt 20 de 
băieţi şi doar opt fete, dintre 
care patru au fost "căsă .. 
torite de probă". Salvarea 
băietilor de insurat vine de la 
fetei6 care ajung in Cherelus 
din satele vecine şi muncesc 
la Fabrica de piese pentru 

· Kindere. ,,Anul ăsta trei fete 
din alte sate s-au cisătorit 
cu băle~ din Cherelut ti au 

ven'tE"o~ M•ft'llr .. 

După cum ne-a informat 
domnul IOAN BOLOGA, inginer
şef la Administraţia drumurilor 
municipale (ADM) Arad, in cursul 
acestei săptămâni nu sunt pro-
gramate decăt 3 lucrări de interes 
public: T finalizarea parcării din 
zona societăţii comerciale 
lndagrara (betonare, circa 800 
mp) T covor nou de beton 
asfaijic pe strada Viorelelor din 
MicălacaT refacerea in intregime 
a intersecţiei străzilor Prutului cu 
Lipovel. 

In paralel cu lucrărle amintite 
ADM Arad mai are in vedere 
astupările de şanţuri şi refacerea 
carosabilului in zonele unde s-a 

introdus gaz metan. la execuţia 
acestora insA nu se poate trece 
decăt după primirea buletinelor de 
compactare, ceea ce presupune 
că firmele care s-au ocupat de 
introducerea gazului metan şi-au 
terminat partea lor de lucrări. 

Pentru cele 3 lucrări din 
această săptămână au fost alo
cate circa 500 mifioane lei. 

Domnul Bologa ne-a mai 
spus că, din păcate lipsa fon
durilor va incepe să se facă tot 
mai simţită, existând slabe spe
ranţe de angajare a unor lucrări 
noi pentru perioada imediat unnă· 
toare. 

C. T. 
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PRIMUL MINISTRU MAGHIAR ŞI·A ADUS NEVASTA LA TEATRU, ÎN ARAD 
lftîRRTITiTfA.D!ftlf;l 
ri!~~1~,~~9~!1f:~R.~! 1 

Universitatea de Vest ,.Vasile Goldis" 
Arad organizează in 9 octombrie con· 
curs de admitere la: 

(Urmare din pag.1) 'istii. Faptul că fără nici un fel de med~ politistii. care nu mai stiau incotro o va 
. La or_a 18, Sala_ ~in~icatefor .era atizare organizaton1 au umplut sala apu'ca coloana în mîilutu! unnătc:-, in 

1 ziarist a intrebat de ce nu se poate tra-

plină ochi. Doar oficialităţile magh1are spune totul despre stilul conspirativ de desfăşurător fiind una. in realitate 
1 duce şi in limba română ce a spus 

primul-ministru al Ungariei, având in 
vedere faptul că sunt multi ziaristi 
romani prezen~. Nici măcar subpr~ 
fectul Levente Bognar nu s-a sinchisit 
să traducă măcar sumar, in schimb 
Orban Viktor a căzut de acord să ne 
Spună in limba engleză că muttumeste 
cetăţenilor Aradului şi d-nei ~inisiru 
lbolya David. care au făcut posibilă 1 

această manifestare. Cât despre mi
nistrul Stoica sau premierul Radu 
Vasile, pauză. Oncum, C>'lldem că tre
buia să multumească doar arădenilor 
de etnie maghiară, pentru că români 
nu prea au fost pe acolo. Nici nu 

" FACULTATEA DE DREPT (zi, 
învăţământ deschis la d1stanţă); 

"COLEGIUL UNIVERSITAR JURIDIC 
(zi); 

inlâmplându-se exact pe dos. Oricum, 
până la urmă Orban, lbolya David şi 
ceilalti au ajuns cu bine la Cantina 
Săracilor, unde au participat !li o "sco. 
bitoare". Pe banii cui, nu stim. Stim 
doar că această cantină a' fost Con
struită pentru neVoiasi din Arad. Poate 
că Primăria a primrr niscai forinţi drept 

"FACULTATEA DE MARKETING, 
MANAGEMENT (zi, ff Şi învăţământ 
deschis la distanţă), cu specializările: 
Marketing, Administrarea Afacerilor, Finante 
-Contabilitate -Informatică. ' 

-' -, j chirie si aorba săracilor va contine în 
'"'ULT A . 

1 
zilele' Următoare CeVa mai inul te 

" COLEGIUL UNIVERSITAR DE 
INFORMATICĂ APLICAT Â (zi): 

" FACULTATEA DE ŞTIINŢE 
POLITICE (zi, 11), cu specializările: 

l J boabe de fasole 

Psihologie, Sociologie, Filosofie, 
Admimstratie publică. 

lipseau. N-au întârziat prea mult ... 
astfel că la 19,45 a sosit dl. Viktor 
Orban. 

Răbdarea ziaristilor a tinut pană in 
1 1 momentul in care' Viktor Orban si-a 
· tenninat spidul în limba maghiară s1 a 

~~~~~~~~~~!~~~da~t să soarbă d1n păhăruţul care mi se .;i ştie ce con~nea. In acel moment, un aveau o.,1m, diri moment ce, asa cum 
arătam, totul s-a organizat intr-un 
secret desăvârsit. Oricum, nu 
înţelegem şi probabil nici nu vom afla 
exact in ce calitate a venit premierul 
Unganei pe furiş şi pe cine a. reprezen
tat 

" FACULTATEA DE MEDICINĂ 
GENERALĂ; . 

"FACULTATEA DE STOMATOLO
GIE; 

" COLEGIUL DE TEHNICĂ 

Am remarcat pe bună dreptate 
răbdarea de care au dat dovadă cei 
din sală care aproape două ore n-au 
ieşit nici şă fumeze o ţigară, au stat 
cumi~ la locurile lor. 

Desi la intrarea in sală era un cior
chine <k ziarişti, premierul maghiar n-a 
dat nici o declaratie, fapt.care ne-a 
demonstrat, încă o dată, că n-a venit 
in calitate oficială, ci doar ca simplu 
spectator. Emo~i că nu mai găsesc 
locuri nu credem c-au avut pentru că 
le ~nuse doamna lbolya David, m1-

. niStru! justJ~et maghiar care sosise cu 
ceva timp îna1nte. După ce sala si-a 
făcut numărul. aplaudănd ca la fotbal 
la o dega1are a portarului, spectacolul 
a inceput. 

muncă al acestei formatiuni. 
Imediat după terminarea specta-

colului s-a plecat in trombă spre sediul 

1 

minoritilor, unde sunt expuse cele trei 
module din bronz ale monumentului. 
După ce le-au admirat exclamând tot 
timpul .nagyon szep", o parte a 

Credem că nu mai are rost să 
amintim faptul că in sală a fost prezent 
intreg stafl-ul UDMR-ului local dar nici 
o ofiaalrrate română. Doar la intrarea 
in ţară. la Nădlac prefectul Neam~u ~a 
urat bun venit lui Vikbr Orban şi alât 

oaspetilor au intrat in Catedrala 
Romana-Catolică prin usa din dos. 
Ziariştii maghiari, fără eXcepţie, au 
avut acces, cei români fiind opriti de 
către un SPP-ist cu o palmă căt loPata 
unui şanberist Când l-am intrebat de 
ce ziariştii români nu au acces, ne-a 
răspuns că aşa a vrut Viktor Orban, să 
intre numai cei care-I insotesc. 

Disciplina 
UDMR-ulul 

Pe tot parcursul spectacolului s-a 
demonstrat încă odată, dacă mai era 
neVOie, căt de discipli~ sunt UDMR- Cel mai mult au av'ut de furcă 

TVR1 
7,00 Matinal natiooal 
9,00 1V laşi ' 
10,00 A Facerea- rei. 
11,00 TVR Ovj-Napoca 

12,00 7 -- rei. 
13,001VRTi~ 
14,00 Jt.mal 
14,15 Ciberfan 
Ronmia pe Internet 
14,30 Evri<a! 
15,00 Da capo al ftnel 
Dictionar· de muzică. 
Uteia A 
16,00 Ecoturism 
16,30 Medidna penbu 

~.00 Hora sa11Jiul ... 
17,30 1"1'8S 1n doi 
18,00 Corect! 
18,05J~1al 
19,00 Avanpremieră. 
Stiri 
19,05 Saniei Beach - •. 
19,55 Amintiri din secolul 
XX 
20,00 Jumal • Meteo • 
Sport • 
21,00 ~ do foc -
1. av. -· 1997 
22.40 In flagrant 
Problemele turismului 
românesc · 
23.25 Aberatia ziei 
23,30 Juma1U1 de noapte 
23.40 Cale Corso - Cu 
Gheorghe As1alos 
0.40 Lumea dansUlui 

TVR2 
7,00 1VM 'Tetematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Bzzzz. Mag82in pen
tru copii 
10,15 Llm)li străine: 
Franceză 

10,40 o familie - -
rei. 
11,10 Desene anlrMm 
12,00 Ultimul tren 
13,05 Muzică populară 
13,10 Mistere 'li minuni 
14,00 Emisiune In limba 
maghiară 

15,00 Desene animale 
15,50 Un cAntec, o 
glumă ... 
16,00 Obsesia -s. 
16,45 Sania 8art>ora- 8. 
17,30 Trn<frtii 
18,00 Wagn...- ep. 1 
18,55 r"""" talente (XI) 
19,30 Dreptul la adevăr 
20,00 Schlorul Wlllla -
comed. SUA, 1995 
21,30 Etemen1ete- doc. 
22,20 Nostalgii... cu: 
Angela Stoica, Marcel 
Pavel, Gina Patraşcu 
Mirabela Dauer, Angela 
Sim~ea 
22,50 Farmece -rei. 
23.40 Concert cu formatiile 
Class. T1mpuri Noi, vafna 
Veche 
0,30 TI(. Mesager 

PROTV 
7,00 Bulă <irmea\B. Pro 'TV • 
al1ăul 
10,00Tinirflno11nif111-rel. · 
11 ,00 Doctor Tn Alaska - ep. 
105 
11,45 Melrose Place~ ... fel. 
12,30 Royal C•nadlan Alr 
Foarce- ep. 3 
12,55 ŞWE Pro 'TV 
13,05-5-ep.38 
13.50 Ani de lk:eu • ep. 23 
14,15 Mlnocolul dnero1'1- ep. 
23 
14,oi5F ..... BW1dy-ep.185 
15,15Aripllopaaiunll-ep. 105 
18,00 Tlnir fi nolillfllt o ep, 
848 
17,00 ŞWE Pro 'TV 
17,30 Rosallnda • ep. 23 

18,30 Inimi de ţtgancl- ep. 
108 
' """- '*\li '""""" o Te 
liţi ~ câştigi" 
19,30 ŞOrie Pro 'TV 
20,00 Şdri Pro 'TV Arod 
20,30-.uado.....,.S 
22,25 ŞOrie Pro 'TV 
22,30 Chestiunea zilei ~cu 
Florin COinesw 
23,30 ŞOrie Pro 'TV 
O,OOCifm ... """-ep. 18 
1,30 Chestilnea :zilei OJ Florin 
COinesw 
2,00 Şti1e Pm lV 
2,30 Cine-i .-fui?- ep. 131 
3,00 Acapulco Heat -ep. 10 
4.00Pottergeist-ep. 3 
4,45 Babylon 5- a .. reL 
5,30 Suftet de feme6e- ep_ 2 
6.15 Anpite paş.iunii ·8 .. tel. 

RADIO PRO FM (~ 
0,00 • 5,00 MUZlCA 
s.oo. s.oo Bule!Îf1 de ştiri 1a fiecare sfert de om 
6.00 • 7.00 RONDU:.. DE DIMINEAŢĂ .JNFQ 
PRO w DM Apostol s. ._ar.,.~ 
7,00- 10.00 PRO FM PANĂ LA 10 cu Aavius 
.....,." 1 
10,00 · 13,00 MIHAI C1J NOI t;t.. MJha• ' 

"""""""' 13,00 • 14,00 .,1S.14 CIJ ANDREI'' OI Andre~ 

""""""" 14,00 • 17,00 ORAŞUL SUB LUPA cu Cătălin 
L.apuşcă; 17,00 • 1g,oo STAR STATlON MIX w 
Mihai Gurei; 19,00 • 21,00 ASCULTĂ-Ţl MUZICA 
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7,00 Renzo ti Adriana- rei. 
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8,45 Căsuţa po~- rei. 
9,15lnger sălbatic- rei. 
10,05l.anţurite Iubirii- rei. 
11,00 Dragoo1a ti putere
rei. 
11,45 Singe din singele 
meu-rei. 
12,30 Mercenarul·rei. 
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18,00 Preclosa - s. ' 
17,00 Desene anWnate 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoo1a ti pulora -
s. 
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reţete culinare 
18,30 Ranzo ,1 Adriana- s. 
19,25 Vremea de acasă 
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21,30 Sânge dm sângele 
meu-s. 
22.25 Vremea de acasă 
22.30 Rosoanne - 1. SUA, 
1988 

DENTARĂ; 
" FACULTATEA. DE ŞTIINŢE 

UMANIST CRESTINE (zi, fi si invătămant 
deschis la distanţă), cu specializările: 

Să mai notăm doar că de la 
Cantină premierul a plecat seara lâr

Istorie-jurnalistică, Istorie-ştiinţe politice, 
Istorie - limba engleză, Jurnalism - limba 
engleză. 

ziu, direct spre 

f!\i;11dres;>lăsăracilor 
Oricum. bine că vor avea 
ocazia să vadă măcar în 

ANTENA 1 PRIMA TV 
7,00 Obselvator 

81Xl ~devreme 
10,00 ŞIWi 
10,15Co1Ma de Mr-S. 
11 ,00 Damon • s. 
11,30 lnapl""'" """"""!-IL 
12,00 Baywatch Nlgh1o.· s. 
·13 00 Strie amie2ii 
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17 00 Stii 
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83,84 
19,00 Obse<vaOor 
20,00 Amo11con Ninja- ar;ţ 

SUA, 1998 
22.000bse<va0or 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Underground - f. 
"-,1995 
2,00 Obse<vaOor 
2,311 l .. pinljia Corollnol - s., 
rei. 

3,00 Elona,"'""'- -•. 
TELE7ABC 
7,00Ş1iri ' • 
7,10 BunA dimlnea1a, 
RomAnel 
9,00 Lou Grw'll- niL 
1000500 
'10:30 ilin1ra - da Ziare -
'rei. 
11,15ruia--rel 
12.00 DilCOio de stadon. rei. 
1~30 Doctrnentar. rei. 
14.00 Medic:J la dlltorie - ep. 

'" 15.00 Ştiri 
.15 .15 Posl MeridiaP 

7,00 Ka-aoke shcm- rei .. 
8,(l(l'!JWmeoţa w"""" 
12,00-""""- Oespe 
problemt:tle de cuplu cu 
Nadne-rel. 
13,00Poiticadernllina. 
15,00 VIata 1n dred 
16,00 Cel8ori flllogo!lo .. 
17,00NadneShoN 
18,00Focus 
19,00RomAne,RomAne_. 
19, 15 Karaoke shcm 
20,15 Comlsan.ll Ra-s. 
21,00 FUm aerial 

22,00 Românie, Romln6e"' 
22,15Focus 
22,45 Revista presei. 
Principalele evenimente ale 
2iei .. presă 
23,00 Politica de miine. 
Moderaton.i Dan Dumitru fi 
invitaţii săi discută despre 
via\& polilcă romloneascil 
1,00 Film artt.tic 
2,30Focus 

18,30 O olnguri ""'1'1 - ep. 
221 
17,30 o.xu-w 
18,00 Ştiri 
18.10 Lou Gtwtt- ep:71 
19,00 _,.. ... poll1lo - ep, 
68 
20.oo-T•7 
20,30 Docunenla< 
21,00 Drnre sute de ziare' 
22,00 Reporter Tele 7 
22,30 Aventuri In aar m.r -
s .. rel • 
23,00 t>ernd.<, •S 

0.00 SOn 
1 0.300raH 

"_FACULTATEA DE EDUCAŢIE 
FIZICA.ŞI SPORT; 

" COLEGIUL UNIVERSITAR 
PEDAGOGIC (zi şi învăţământ deschis la 
distanţă). cu specializările: Muzică, Desen, 
Educatie fizică, Limbi moderne. 

" ŞCOALA POSTLICE-\LĂ, cu spe
cializările: Agent comercial, Agent şi ghid de 
turism, Contabilitate Informatică, Relatii 
Publice, Asistent medical generalist. Broker. 

Toate facultăţile şi colegiile din cadrul 
Universitătii sunt autorizate. Facaltatea de 
Drept şi Facultatea de Marketing sunt oro
puse pentru acreditare. 

Absolventii de liceu din promotia 1998 si 
1999, care au obtinut media peste 8 la exa
menul de bacalaUreat. sunt admisi din ofi~ 
ciu, la fel si candidatii care au sustinut exa
men de admrrere la facuttătile de profil si au ' 
obţinut cel pu~n punctaju! 'minim admiS se 
inscriu pe bază de adeverintă. · 

Se asigură cazare în căm1ne studentesti 
şi masa la cantine proprii. ' ' 

Informa~; suplimentare la secretariatele 
facuttă~lor şi la Centrul de Informare, telefon 
057/280.433. 
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Miercuri, 6 octombrie 1999 

COCOTAT ' . PE GARD ••• 
Bătrănul Jock Ewing din serialul "Dallas", 

invăţându·l pe fiul său mai mare • detestatul JR -
cum se fac afacerile, ii spunea că, in loc să fii in 
stânga sau in dreapta gardului, este preferabil să 
stai cocotat pe vârf, pentru că în acest fel poţi să · 
vezi ce se întâmplă în ambele curţi. Mi-am rea
mintit povaţa bătrânului Jock zilele trecute, 
auzindu:..J pe un tânăr ţărănist spunând că PD-ul 
va pierde electorat din cauza atitudinii dupli· 
citare pe care a avut-o in cadrul coaliţiei de 
guvernare. Oare? Tânărul politician ţărănist nu 
ia în considerare tocmai elementul definitoriu al 
românullii: duplicitatea. Folclorul românesc este 
plin de expresii care demonstrează această "ca
litate" a românului. Pornind de fa "inţeleapta" 
pildă a trestiei care aupravieţuie,te plecându-se 
după cum bate vântul in timp ce, .,incăpăţânatuf" 
stejar este doborât, ajungem la pilde 'i con
statări. Astfel, romanul care promovează "o altă 
Mărie cu aceeafi pălărie" nu se plasează tempo
rar "nici in car, nici în căruţă, nici la dracu-n 
teleguţă." Asta, numai dacă între timp nu se face 
frate cu dracul, ca să l:rl>acă puntea. Exact aces
te aspecte a uitat tânărul ţărănist să le ia in ca~ 
eul. Sigur că partidele politice sunt duplicitare, 
însă in oc;hii electorului român acesta este un 
merit, 'i nu un defect. Românul va exclama intot· 
deauna, cu nedisimulată admiraţie: .,mare curvă-
1 ăstal" şi n va vota tocmai pentru faptul că este 
"mare curvă". Este preferabil să ai la guvernare 
un partid care negociază orice cu oricine, in loc 
să aplice legea, ~ dură cum este ea. Din acest 
punct de vedera • cel puţin incă zece ani - nu-l 
vei putea convinge pe român că omul care cere 
respectarea cu stricteţe a legii nu este un dicta
tor. Orice guvern va fi ales in anul 2000 va fi 
acuzat de dictatură. Vor diferi doar nuanţele: dic
tatură de dreapta, dictatură c::omunlstă sau • 
orice este posibil in România - dictatură de cen
tru. Şi cum sloganul a fost întotdeauna mai tare 
decât fapta, românui n va alege pe cel care ftie 
să stea cocoţat pe gard ... 

SIMIOrt TODO(fl 

SfNATUl A ÎNCfPUT 
DUBATfRR UGIIlUPU 

Politiea 
la -ara 

Tn general, ·şiculanii nu prea fac poitică, limitân
dU-se la a Injura Guvernul, care a pus pe butuci 
agricuttura. Cei care au optat pentru un partid sau 
attul sunt destul de puţini. Cea mai puternică orga
nizatie Tn privinţa· numărului de ·membri, este 
PNTCD-ul, preşedintele ei, doctorul Doru Oniţa, 
fiind o persoană ~arte cunoscută. Gurile rele spun 
că numai datorită abilitătii sale a putut fi "detronat" 
Ioan Căprarlu, care a tOst primar al Şiculei 24 de 
ani şi promovat actualul primar, ţărănistul Ovid'tu 
Filimon. PNŢCD-ul este singurul partid care are 
sediu la Şicula, deocamdată neamenajat 

AJ doilea partid, ca mărime, este PDSR.U, lnsă 
· deşi recent înfiinţat • ApR--ul vine tare din urmă, 
beneficiind şi de aportul consistent al cela< patru 
consilieri locali foşti PDAR-işti. In plus. Simion 
Constantinescu. directorul şcolii, preşedinte şi 
fondator al organizatiei, este un om foarte apreciat. 

La PNŢCD, PDSR şi ApR se adaugă PNL--ul şi 

~ .... ____ .,, 
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DfPUTATUl TfODOR JUR Ci A PROTfSTAT 
ÎN PARlAMfNT ÎMPOTRIVA RYMPlASIRII 

STATUII UNGARifl MllfNARf 

Adresată conducătonlor UDMR. 
preşedintelui României, primului
ministru si tuturor celor care au initiat 
si sustin' această asa-zisă recOn
Cmere'Tntre. Ungari8 şi RomâiliS. 
Despre această reconciliere şi tot ce 
este legat de ea s-au scris atât de 
multe incăt i~ vine să crezi că însăşi 
existenta acestor două popoare 
depinde' exclusiv si iremediabil de 
ea. Nu vreau să in'tru în amănunte, 
am doar o simplă propunere 
adresată in- special UDMR, 
Guvernului Ungariei, dar şi iubiţilor 
nostri conducători in frunte cu 
presedintele E. Constantinescu,' 
patrioţi inflăcăraţi, dar nu naţionalişti_ 
(PNTCD·PNL etc.). 

1 
bolşevică, şi dacă ea a eşuat se 
datorează în parte si ostasilor romani 
ajunşi până la Budapesta: şi din care 
mulţi au căzut in pusta maghiară, in 
luptele contra bandelor de comunişti 
maghiari. 

Teodor Jurcă, deputat PDSR de Arad, a 
avut în plenul Camerei Deputatilor o inter
venţie referitoare la reamplasare'a in Arad a 
monumentului Ungariei Milenara. Domnia-sa 
explicat exact ce simbolizează această 

Având in vedere aceste fapte 
eroiCe ale ostasilor români, care 
şi-au vărsat sân9ele. şi-au dat viaţa
pentru eliberarea poporului maghiar 
de sub teroarea comunistă, propun 
ca la Budapesta să se înalţe un 
monument măret, asemeni jertfelor 
aduse, inchinat oStasilor români. 

şi a acuzat Guvernul că prin hotărârea luată nu 
face decât să creeze tensiuni interetnice într-un 
oraş în care nu a existat aşa ceva. Deputatul 
Jurcă s-a referit si la manifestările in cadrul 
cărora arădEinii s;.:au exprimat opinia, consid
erând că Guve~ul i-a sfidat luând o hotărâre 
peste capul autoritătilo< locale. Recunoscănd 
că monumentul este o operă de artă val
oroasă, deputatul PDSR-ist şi-a exprimat acor
dul ca acesta să tie donat Ungariei. 

Este stiut de toată lumea că ală-' 
turi de Rusia, in 1918, doar Ungaria 
a mai făcut o revoluţie comun1sto-

Dacă UDMR va' face demersuri 
pe lângă guvernul ungar şi vor 
răspunde afinmativ acestei propuneri, 
atunci vom putea sia de vorbă 
despre reronciliere si eventual altele. 

SARCÂ GHEORGHE. 
Pensionar 

a V 

RDmD MAGHIARD AUD SINGURA 

r (Urmare din pagina 1) 
Mereu se dă ca exemplu de reconciliere impă· 

carea dintre poporul francez şi cel german. Se uită 
însă (sau nu se înţeleg) nişte chestiuni fundamental~. 
In primul rând, cele două popoare au avut la 
îndemână multe secole pentru a-şi che~ui energiile 
negative adversare care le-au animat de--a lungul isto
riei. Printre care si două conflagratii mondiale. Chiar si 
energiile negative au un stoc ca're poate fi epuizai. 
Ceea ce s·a intămplat cu cele două popoare. 

In altă ordine de idei, civilizaţia materială a cela< 
două natiuni a dus la un inalt nivel de trai in ambele 
ţări. La Qraniţa dintre Germania şi Franţa, francezi 
prosperi lucrează. in G<!nmania şi germani la fel de 
pro~peri lucrează in Franta. Problemele de ordin 
istoric şi na~onal au foSt înlăturate de starea inflOri
toare a celor două popoare. evident şi a fiecărui 
cetăţean. Iar spirit~ se liniştesc atunci când nu sunt 
asaltata de probleme existen~ale. De ce s-ar mai agita 
inutil francezii sau germanii cănd trăiesc in deplină 1~ 
bertate şi civilizaţie indiferent că spaţiul se numeşte 
Germania sau Franta? Asta nu înseamnă că au uitat 
spiritualitatea specifi;,; fiecăruia. 

Nu acelaşi lucru se regăseşte in Estul Europei. ,Şi 
să ('evenim la obiectul demersului nostru. 

Disputa dintre români şi maghiari a fost una surdă 
şi jnegală inainte de 1918. Maghiarii au fost stăpăm, 
românii au fost slugi. Românii şi-au recăştigat demn~ 
latea de--abia după 1918, fără insă ca ungurii să şi-o 
piardă. Atăta doar că n-au. mai fost stăpâni in Ardeal. 
Dar o istorie de un mileniu nu poate fi stearsă in câte-
va zeci de ani. Aceasta se datorest'e unei anume 
functionări a mentalului colectiv, dar Si datorită clasei 
politiCe care mereu caută pricină de zarvă ca să-Şi jUS·. 
tifice şi astfel existenţa. Exact aşa cum se petrece 
astăzi. Românii, popor tolerant orice ar zice alţii. au 
ingropat după 1918 securea războiului şi s-au manife
stat amical cu fostii stăpâni maghiari. Din nefericire, 
horthyştii nu au 'răspuns cu aceeaşi înţelegere in 
1940-1944•. Apoi, după'revoluţia din '89, UDMR-ul ~ 
scos pe piaţă lot felul de idei care nu se putea să nu 
sensibilizeze popula~a românească. Să nu mai spun 
că partide precum PUNR sau PRM nici nu s-ar putea 
justifica dacă n-ar exista UDMR-ul. Şi baiul a fost gata. 
· După '89 se duce o luptă surdă intre aceste par-

tide care izbucneşte cu scăntei ori de câte ori se iveşte 
câte un prilej concret. Cum este şi cel cu ream
plasarea monumentului intr-un parc al reconcilierii. 

Dar nu doar trecutul istoric şi (re)sentimentele 
na~onale apar in astfel de prilejuri. Iar mitingul a foSt 
un exemplu elocvent. Sărăcia din România este o 
cauză serioasă pentru ca oamenii să-şi manifeste 
nemultumirea fată de actualul guvern. Imi pun intre-
barea:' daCă românii ar trăi mai bine decât ungurii din 
Ungaria nu am privi cu mai multă condescendenţă şi 
tolerantă reamplasarea monumentului? Problemele de 
ordin economic şi social se resimt in atitudinea 
românilo< fată de problema in discutie. 

. Prin urmare. exemplul franCa-german nu se 
potriveşte decăt la modul leoretic atunci cănd este 
vorba despre români şi maghiari. Şi se ştie că practica 
ne omoară. 

Aceasta riu înseamnă că românii şi maghiarii tre-
buie să ·depună anmele in directia reconcilierii. Fiindcă 
altă cale decăt aceea a intelegerii nu există, dacă 
avem pretentii de oaffieni Civilizati. AUU "unii, cât si 
ceilaiti. De aceea, unele discursuri de la miting au toSt 
la obiect si pertinente, in timp ce altele au dat !rău 
patimtlo< si irationalului. Cu astfel de discursuri si atitu-
dini, nici rOmanii, nici maghiarii nu vor găsi o caie spre 
inţelegere. 

Un lucru trebuie să fie clar. Atăt românii, căt si 
maghiani trebuie să pună in talerele bal~nţei aceeaŞi 
cantitate de compromis, simultan, pentru a se ajunge 
la pace si" bunăvoire, cum ne invată Biblia_. Suntem 
două P<>Poare creştine şi trebuie să ne cornportăm 'Ca 
atare. 

Din păcate ceea ce se intamplă acum in Arad este 
rodul unor a~uni pripite, negândite, pornpieristice şi 
departe de once gândire diplomatică. Mă tem că 
guvemanVi noştri şi cei maghiari nu înţeleg nimic din 
psihologia popoarelor şi filosofia istoriei. Aşa se şi 
explică esecul intr-un demers, dealtfel, lăudabil: recon-
cilierea rOmâne-maghiară. Ce1 care zic că nu avem ce 
reconcilia sper că au priceput (in sfârşij) din eveni
mentele ce se derulează acum in Arad, că ungurii si 
românii au destule de impăcal. Când acestea se vor fi 
împăcat echitabil, şi nu altfel, se va putea vorbi de o 
reconciliere româna-maghiară. Si cum dinamica isto
riei este alta, trebuie să sperăm că momentul recon· 
cilierii nu este prea departe. 

guvernarei Nu mal merită să guverneze nici 
PNŢCD-ul, nli:l UDMR--ul, că-s n"te escroci de 
prim rang. Să vină Vadlm pre~lnte, că atunci 
ar fi al doilea Ţepeş." (Oniţa Pavel, nr. 266) 

• .,Suntem derutaţl, nu mal ştim in cine S6 
credem. De'l au fost alell de popor, cel cara 
sunt acum la putere sunt necoresp~nzători. Ar 
trebui ~ slujească pe cel cara I-au ales, nu si' 
i dezamagească, fiind cumpăraţi pe dolari de 
unii li de alţii." (lescău Ştefan, nr. 260) 

Când o fi campania electorală o să mergem din 
casă In casă, să-i lămurim pe oameni să voteze cu 
Vadim. Le spunem la fiOCare: uite, aici pt.i ştampila, 
dacă vrei să tie mai bine. Ce ştie moşu' unde pune 
ştampila? Dacă-i a~ o S'O pună unde trebuie." 
(Oniţa Petru. nr. 153) 

• • Toţi spun că Primăria nu poate să facă 
nimic, pentru că n-are bani. Eu am 180 de oi si am 
plătit milioane impozit pentru păşunat' La anu.' o să 
tie taxa 30.000 de oaie. Unde se duc banii ăştia?" 
(Moraru Gheorghe, cioban· sat Gurba nr. 494) 
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Mai mulţi senatori din 
opoziţie fi din PNfCD en 

PDSR a initiat, ieri, o scrisoare de 
protest faţă de' amplasarea la Arad a 
monumentului celor 13 generali ucişi in 
timpul Revol~ei de la 1848, in care sol~ 
cită anularea Hotărîrii de guvern referi-
toare la această sculptură. 

Senatorul PDSR Constantin Sava a 
declarat agenţiei MEDIAFAX că 
scrisoarea a fost semnată, pină in 
prezent, de 36 de senatori apa~nînd par· 
tidelor de opo~e şi PNŢCD. Printre se
natorii ţărănişti care au aderat la scrisoare 
sunt Corneliu Turianu, Ioan Moisin, 
Valentin Gabrielescu şi Ioan Caraman. 

Tn scrisoare se arată că amplasarea 
la Arad a acestui monument reprezintă "o 
jignire profundă" la adresa poporului 
român si a ,uptei sale pentru eliberare". 
' seMatorii cer Guvernului să revoce 
hotărîrea de guvern referitoare la momr 

' men~ arfinmind că relatiile român<HJngare 
pot fi îmbunătă~te şi in 'a~e moduri. 

Sava a precizat că intenţionează să 
citească scrisoarea, in plenul Senatului, 
după ce se vor incheia dezbaterile ge
nerale la Legea Lupu. 

"Statuia Libertătii", monument care 
comemorează execUtia celor 13 generali 
revolutionari anti-habsburgici, la 1848, 
unmeaZă să fie plasată in centrul Parcului 
Reconcilierii, a cărui inaugurare va avea 
loc, astăzi, in prezenta ministrilor de 
Justiţie din cele două ţări. Valeriu Stoica şi 
David lbolya. 

faGINERNUL 
2 • PoPULATiA • 
3=RIJ'ORH4 PRM--ul. 

e "Eu am lucrat Inainte ca buciilar la 
restaurant. Veneau .elevii de liceu '' ficeau 
practică la noi. Aveau asigurate cazarea, masa, 
instruirea profesională. Acum nu mal există ""' 
ceva. Ce vor face tinerii care tennlnă liceul? 
Stau pe capul bătrânllor '1 trăiesc din pensia lor 
amărâtă. Eu cred ca dacă va Il pre,edlnte 
lllescu va fi mal bine li se va face ceva şi pen
tru agricultură fi pentru pensionari ti pentru 
Uneri." (Paraschiv Ion, nr. 147) lan._........ "ea..-.....-· 1111111...- ,. : n r 

Aşa cum spuneam, şiculanii nu se prea înghe
suie să se inscrie in partide. O explica~e ar fi şi 
aceea că la ţară partidele nu prea pot să-şi răs
plătească membrii devota~ prin .cederizare", 
.pedeserizare" etc. Ce să .cederizezi' la Şicula? 
Eventual~ functji de dlrectori,la şcoală. la poştă, 

·ta CEC. fn rest, cam nimic. Desigur, sunt şi funcţiile 
de consilieri locali, in număr de 13. Cam puţine 
funcţii, la ele putând Să ajungă doar şefii de org;,ru. 
zaţii. Ceilal\i se aleg doar cu ... plata cotizatiei. 

.Pulsul" poitic indică o dezorientare a elector&- Acuma ne dau copoane, cum zice mama. 
tului şiculan. Oricum, un lucru este clar. actualul · Nişte hârtii fără nici o valoare. CU ce primeşti pe ele 
guvern nu mai este agteat deloc . .,Jos cu el de la ·nu poţi nici să ari, nici să discuieşti, nici să semeni. 
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In eazul Pareului prieteniei româno-maghiare 
Pentru că Guvernul a încălcat Constituţia 

GHEORGHE FUNAR A SESIZAT -
• Cu mic, cu n~~~re, vor fi îndrum•ţi spre locurile de hftinii PARCHETUl GENERAl 

Ieri dimineaţă, cerşetorii din municipiu 
au fost luaţi cu duba şi du'i la Poliţie. 
Acţiunea, coordonată de dl. It. col. 
Gheorghe Naghlu, a avut în vedere centrul 
!ii intersecţiile Podgoria, "Lacului", .,Intim" 
şiUTA. 

Printre cei .culeşl" s-au aflat atât minori 
că! şi adulţi. Scopul acestor acţiuni efectu
ate periodic este acela de prevenire a cri-
minalităţii. • 

"LA STOMAC 11 TREBUIE 
MÂNCARE!" 

Dacă lunile trecute au fost strânşi chiar şi 
70 de cerşeton de această dată .captura" a 
fost ceva mai slabă. In timp ce li se întocmeau 
fişele pentru a fi luaţi in evidenţă şi-au deschis 
oamenii sufletele. 

Intr-o scrisoare adresată C.L.M. 
Arad, Gheorghe Funar - primarul 
municipiului Cluj arată că, în numele 
Consiliului local al CLM Cluj, s-a 
adresat Parchetului General d,e pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţie '' a solicitat 
si se stabilească persoanele care s·au 
făcut vinovate de săvârfirea infracţiu
nilor de abuz în serviciu fi trafic de 
Influenţă in legătură cu trecerea 
suprafeţei de 3701 mp din proprietatea 
Consiliului local al municipiului Arad în 
proprietatea Ministerului Culturii, cu sfl· 
darea prevederilor Constituţiei 

României a "Legii administraţiei publice 
locale fi a Legii privind patrimoniul 
public 'i privaL . 

PJnoscul laptu! că am fOGT ne\o'OII $Zi Cll, 1o 1'\Umea. 
Con&d•uloi local al mv..Opio..m"; Cfl.sj-Hapoce. a3 mii udro.o:c Pardwnuiul 
Gen&ral de pe !Cngj" cun.a Supt1HNi, :M Julttllie •i să solicit 53 " 
atabl.leo~li PG~nele cşre &~u lieut vinow!IM lHo Nv&~• lnl'rbCfiiUflflol 
de "bu% In eervieiu 'Şl lmtlc ckl !nfh • .oentl In leg4turl cu treoefoa •vp<"lllr.lei de 
3701 rnp din Pf'Oi)fflttaC.a Consiliului local al ITMlicipmh.d Ared ln 

~\h MiniMerulu. Cuhutli, a.o sftd.3t'oa pre~lof Cctwtitullei 
R~•-. • Lqll odminiatraJicj pubice locale fi O l.ct;il privind pall'hnoniul 

li privat. 
V.\ &olleit, «-mnek>l' ti domnilor CIO'\alllolrl ai munlăiplutui Atwd, ai 
~ pentru I'O!IPOCtlU'&O J)fe~ 1~ 151 1J nu ~rmi\eli si se 
~e Lev-., admlt"lustralo•• public~ iot"a~ 91 si M I'M:It.OCOieasc:i ~ 
toa;itorilor '1'101\iclpouiu• Anld t" a~ loo'. 

Cu ceM: IMl ~ sentimunte, 

Marea majoritate dintre e~· rovin din 
Suceava, Brasov, Miercurea- . Cazuri 
sociale, atat adulţii cât şi copiii. e ce s-au 
apucat de cerşi!? Redăm câteva din argu
mentele lor: .Ce să facem, să furăm? Trăim si 
noi ca maimutele din Africa, ce dă Domnul si 
oamenii, aia aVem! Şi apoi, la stomac ii trebui8 
mâncare!" Un bărbat de 35 de ani le-a spus 
ironic, politistilor: .E democratie! Iacă ce-o 
să-mi faceti?'! Doar nu o să mă trimiteti intr-un 
lagăr de muncă!?". • 

REÎNTORŞI PJ . 
MELEAGURILE ARADENE 

ÎNAINTEA ESCORTEI 

Cu minorii este însă o problemă mai com
plicată. D-na Erika Stark, sef serviciu in cadrul 
Direcţiei judeţene pentru' protecţia depturilor 
copilului ne-a declarat că: .nu-i poţi obliga pe 
părinţii acestor copii să-i interneze în centrele 
de plasament pentru minori. Că şi numărul 
locurilor din astfel de centre este redus, este 
adevărat. Spre exemplu, la această oră avem 
doar vreo 4~5 locuri!". Si atunci. .. 

Ce declară 
"VATRA 

ROMÂNEASCiM 
cu privire la 

statuia celor 13! 

. DIN MAGAZIN A AJUNS LA ... POLmE 
' 71/1997, unnătorll: Gaboran Ioan din eln data da 01.10.1999, in incinta 

magazinului .,Ziridava", a fost surprins 
în timp ce fura o jaluzea pentru geam, 
numitul Busuioc Ioan, valoarea 
pagubei fiind de 190.000 lei, hoţullind 
predat organelor da poliţie. 

localitatea Petrova, jud. Maramureş, 
T oporjinschi Corneliu şi Ardelean Ioan 
din Arad, 

• ./'JJ drculat pe Faleza Mureş cu 
bicicleta fiind san~~ contravenţlo
nal numiţii: Kovasc Zoltan Gabriel, 
Meszar Alexandru, Moldoveanu 
Neculal, Sztarenkl Ştefan din Arad, 
Boroica Gheorghe şi Trasincar Valeriu 
din localitatea Vladimirescu~ - ne-a mal 
Informat dl Ioan Kleln, şeful Corpului 
gardienilor publid al judeţului Arad. 

Nu, nu o să-t trimită nimeni într-un lagăr de 
muncă, însă, spre locurile de baştină tot vor fi 
expediaţi. Asta după ce li se verifică temeinic 
dosarul! Că multi dintre ei se reîntorc, se stie. 
Ba, au fost cazuri cănd ei au ajuns înapoi la 
Arad, înaintea poli~stului care i-a escorta!!!! 

La fel ca in cazut' adulţilor, după ce sunt 
identificaţi părin~i minorilor sau tutorii lor, sunt 
trimisi inspre acolo. Că nu trec multe zile si îi 
vezi 'din nou pe străzile Aradului, e de pnSos 
să mai amintim ... 

• Au fost sancţionaţi contra
venţional, pentru vanzarea produselor 
ln alte locuri decat cele autorizate 
următorii: Gurau Ilie din Felnac, Zlatarlu 
Ioan şi Grigore VIOrica di'l Arad: 

• Pentru trecerea pe spa~ul verde 
in diferite zone ale oraşului, au fost 
sancţionaţi conform H.C.L. nr. 

Către, 

Redacţia Ziarului .,Adevărul" ARAD, 
Subsemnatul Somesan Ioan, domiciliat in Arad, 

~ul Revolu~ei 26-38, 'scara .J" ap. 3, veteran de 
război şi membru al C.A.R.P. Arad din anul1977; 

Rog să binevoiţi a-mi publica in ziarul Dvs. 
următoarele: 

Prin prezenta, 
şi pe propria răspundere contest cele afirmate 

de aşa zisul .Comitet de ini~ativă" publicat in ziarul 
.Adevărul" din Arad nr. 2782, din data· de 28 august 
1999, 

Faţă de cele arătate Tn articolul de mai sus, mă 
desolidarizez deoarece nu am contribuit la 
intocmirea lui şi nici nu am fost de acord cu cele 
arătate în el. 

Recunosc că am~ fost abordat de domnul 
Ghenof Gheorghe in problema celor scrise in arti
colul publicat în ziar faţă de care de la început 
m-am opus. Activez în cadrul C.A.R.P. de 16 ani, 
ca iincasator dar nu am avut nici cel mai mic con· 
flict cu conducerea C.A.R.P. dimpotrivă, nu pot să 
aduc decăt cuvinte de multumire pentru tot efortul 

· care îl depune conducerea împreună cu domnul 
preşedinte Neagu Vasile, privind buna gospodărire 
şi protecţie socială a tuturor membrilor C.A.R.P. 
Arad. 

Arad, 4.10.1999 

Ocuparea părţii de nord-vest a Transilvaniei 
de către Ungaria horthystă in urma Dictatului fas
cist de la Viena, din data de 30 august 1940, a 
instaurat pe acest străvechi teritoriu românesc 
cea mai neagră epocă din indelungata si frămân
tata sa istorie. Mărturia irefutab~ă - dOCumentele 
vremii scrise cu sângele celor căzuti sub barbarul 
jug al Sfântului Ştefan. Pe parcurs~! a numai doi 
ani de la cotropirea horthystă, pe teritoriul roma
nesc smuls samavolnic de la patria mamă au fost 
asasinati fără judecată 991 de români, iar alti 
6813 au' fost crunt maltra~ şi schingiuiţi. Num~i 
în judeţul Sălaj, în decursul unei singure luni (sep
tembrie 1940) bandele horthyste au ucis aproape 
300 de români, masacrele în, masă culminând cu 
cele din local~le lp şi Treznea. De pe pă_mântul 
românesc ocupat au fost izgoniţi ~i expulza~ forţat 
peste 300.000 de români. Alti 20.000 au fost 
trimişi la muncă forţată în Ge":"ania hiUeristă la 

niCOLAE OPI{EAn 
Foto: bnOIUO FELEA "-o. 

UIGURII ~~ COMEIDRDii EROII IL DIJL' 
In fiecare an, la 6 octombrie, ungurimea mon- oBie exprimate de dânsul. Până atunci generalii," vroiau să ocupe ce nu era al lor, teritorii 

dială proslăveşte pe cei 13 generali luptători în ca de altfel to~ comandan~i militari maghiari în româneşti. Şi-atunci, românii, firesc, se întreabă: 
revoluţia antihabsburgică din 1848149 şi executaţi frunte cu L. Kossuth, rămân cei mai mari duşmani locul unui monument ridicat in memoria 
de imperiali la Arad, şi din acest an, se pare ~ ai românilor si ai conducătorului illr, eroul Avram dusmanilor săi de-a lungul secolelor este în 
w comemora tot la. .. Arad pe toti eroii săi de un Iancu, în revOlutia din 1848149. • România? Si tocmai la Arad, unde mari patrioti 
mileniu. ' Ceea ce este mai grav e că din acest an, români precUm Şt Cido-Pop, Vasile Goldiş, Iuliu 

Dacă acei generali au dorit Tn mod just inc:Je. probabil, ungurii isi vor comemora toti eroii secu- Maniu si altii, care formau Consiliul National 
pendenţa Ungariei faţă de Imperiul Austriac, tari aici, la Arad. Cum se cunoaşte, in 1890, pe Român 'eeniral au iniţiat ~i condus lupta P.,ntru 
românilor le-au dorit distrugerea şi ocuparea vremea când Transilvania, Banatul şi Crişana se România Mare? Unde s-a mai auzit aşa ceva? 
Trans1lvanoe1.ln ziarul nostru din 1 octombrie a. c.,· aflau sub ocup~e austro-ungară, guvernul de la Monumentul este destinat a aminti în timp, ca o 
dl. Hosszu Zoltan saie: .Cei 13 generali martiri nu Budapesta a ridicat in Arad un monument numit amenintare pentru români, de odioasa stăpânire 
au luptat niciodată, nu au condus nid o acţiune .Memorialul martirilor libertătii Ungariei", care, rnaghiaiă, de Ungaria Mare, cea mai duşmană a 
militară împotriva românilor." Oare aşa să fi fost? după Marea Unire, la ordinul primului ministru a românilor, căzuţi victime cu sutele de mii in 
Eu n întreb pe dl. Hosszu, când maiorul Emeric României, 1. Brătianu, în 1925, a fost dezmembrat 184814g, in perioada austro-ungară (1867-1918) 
Hatvany i-a asasinat pe prefecţii Ioan Buteanu şi şi depozitat în cetate, de unde zilele trerute a au in vremea hortiştilor (1940-1944). 
Petru Dobra precum şi alte zeci de români, a scos, urmând să fie reamplasat in Subcetate, Reamplasarea monumentului maghiar Tn Arad, să 
acţionat de capul lui? Dar colonelul Kemeny lângă obeliscul celor 13 generali. Ceea ce TI de- credem că nu se va realiza, ar reprezenta o 
Farkas sau Vasvăry Păi au condus actiunile ranjează pe români este că acest monument nu întinare a memoriei liberalilor din perioada interbe-
antiromâneşti din mun~. soldate de altfel cJ eşec. poate reprezenta o aşa-zisă reconciliere pentru ca lică, a marelui român Brătianu, va insemna încă o 
.tot din proprie iniţiativă? Ştie oricine că în armată el simbolizează omagiul adus luptei ungurilor în palmă, a căta oare, dată demnităţii poporului 
ordinele se transm~ pe cale ierarhică. Eu TI propun cei o mie de ani de cănd sunt prezenti în Europa, român în ultimii ani. Dacă asa se va întâmpla, va fi 
udemeristului de mai sus că dacă în arhivele din · pentru .libertate", de fapt pentru ocu;>8rea teritori- o mare ruşine pentru na~wiea română, iar istoria 
acea vreme găseşte un act prin care să ilor străine, între care cele româneşti, pe cei care viitoare va judeca aspru conducerea de azi a 
dovedească faptul că unul, măcar unul din cei 13 au căzut in luptă cu Gelu Romanul, sau căsăpiţi României, totala sa lipsă de dem,.._, sinonimă 
generali au luat partea românilor şi au condamnat · de Basarab lla Posada, ori pe cei snopiţi în bătaie cu aceea de trădare natională. 
masacrele ungureşti în Transilvania, atunci cred de Ştefan cel Mare şi Sfânt la Baia, pentru că Prof. COnSTArnln AVRAtt 

săparea tranşeelor pe frontul nazisto-horthyst din 
răsărit, iar alţi 15.000 au fost expedia~ la muncă 
forţată în Ungaria. Mii de români au fost azvârliţi 
in lagărele de concentrare de la Puşpok-Ladany, 
Someşeni, Roreşti. unde au fost supuşi unui sis
tematic regim de exterminare. 

Acţiunilor teroriste li s-au adăugat o serie de 
măsuri-economice, politice, sociale, culturale etc. 
avănd ca scop slăbirea şi lichidarea elementului 
românesc, f0f1ând dezna~nalizarea pe teritoriul 
ocupat lnvăţământul universitar se preda exclu
siv în limba maghiară. Măsurile teroriste fascisto
horthyste s-au abătut cu o violentă deosebită 
asupra evreilor care au fost arestati si departati în 
lagărele naziste ale mortii. Dacă am 'relatat orOrile 
săvârşite de Ungaria horthystă in Ardealul de 
Nord, doresc să aduc în actualitate si ororile 
nemeşimii maghiare din Transilvania i'mpotriva 
românilor. Detasamente revolutionara ale armatei 
maghiare au patruns in Transiivania in frunte cu 
cei 13 generali, masacrând pe to~ românii care 

' 1 

nu li s-au supus. Istoricii au soos în evidenţă că in 
anii Revouţiei 1848-1849 au fost ucişi mişeleşte 
40.000 de români şi peste 200 de sate au fost 
distruse din temelii, orori la care au participat cei 
13 generali condamna~ de trădare la· moarte şi 
executa~ de Tribunalele Imperiale . 

După o perioadă destul de Tndelungată, 
iredentismul maghiar din interiorul şi exteriorut" 
ţării, ajutat de unele cozi de topor, duşmani ai 
poporului român, au readus în actuarrtate ream
plasarea într-un parc al reconcmerii româno
maghiar~statuia Libertă~i Ungariei sprijinită pe 
umerii celor 13 generali, călăi ai poporului român. 
In anul 1925, din ordinul primului.ministru al 
României, 1. C, Brătianu această statuie a fost 
dezafectată deoarece nu avea ntmic in comun cu 
Revoluţia romană. Culmea este că peotru ream
plasarea acestei statui intr~n parc al reconcilierii 
româna-maghiare pe raza municipiului Arad, 
susţinător înfocat este tocmai un liberal: Valeriu 
Stoica. 

1 1 
Deoarece această statuie marchează strict 

revoluţia maghiară sus~nută în spate de cei 13 
generali criminali, ea nu mai poate fi reamplasată 
pe pămant românesc, recomandând împa· 
chetarea ei şi trim~erea in Ungaria, Dacă nu va 
~ne seama de protestele noastre actuala Putere 
trădătoare de patrie, care foloseşte toate 
mijloacele, indusiv UDMR~r pentru a se men~ne 
la putere, chemăm pe toţi românii iubitori de 
neam şi ţară ca impraună să demonstrăm în 
stradă, în data de 06.10.1999, arătând că popu
laţia Aradului nu e de acord cu reampl_asarea 
acestei statui si nici cu crearea pe raza muncipiu
lui Arad a unui Parc al Reconcilierii româno
maghîare, deoarece nu avem ce reconcilia. 

Vă aşteptăm la manifestaţie In faţa Primăriei 
Arad astăzi, 6.10.1999. 

Dumnezeu să ne ajute. 
• Pre,edintele Organizaţiei Arad 

· a UNCMRR, 
Col (r) CONSTANTIN FÂCEA 

C.....-~-~----
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FărCBf Pavel, cel,jude· 
cat" pe Wia, cu pistolul. 

Bejan Ana a Inceput sa 
plângă şi s-a Intors acasă. 
Tot Bejan Ana ne mai 
declam: ,.ls varii primarii cu 
mama judecătorului. Am 
vorbit cu ea la telefon '' 
ml·a spus că l·a apărut 
Domnul In via, zlcAndu·l că 
nu cel ce aeamănii va '' 
culege ... " 

Stai eă trag! 
După ce-a fost audiat la 

:archet, Fărcaş Pavel s-a 
mtors acasă. S-a dezbrăcat 
de hainele bune, s-a echipat 
de lucru. a luat bicicleta şi a 
plecat să facă rost de o 
căruţă şi să plece la taria 

Bacea MIHAI CIONTUŢ: 
,,DE-AR VENI UNU' CA 

CEAU 
M-am lntâlnlt cu bacea 

Ciontuţ pe marginea drumu· 
lui. Venea. egale, Inspre sat 
(Mişca), cu lncă doi săteni ... 

-De unde veniţi? · 
- De la sfeclă. Am fost la 

un vecin şi l-am ajutat. ' 
- CAţl ani aveţi? 
-Şaptezeci şi cinci. 
-CAlA penale? 
- Vai şi-amar: 305 mii, cu 

tot cu muierea. Am ajuns, om 
bătrân, să lucru cu ziua ... 

-Cum vi ae pare că este 
politica de azi? 

-Ştiţi cum mi se para? SA 
se schimbe şi să vină altul. 

-Ca lllescu? 

BaC8oll Mihai Ciontuţ, cu 
secera, dar fără •.• ciocan/ 

" ••• 
sia - pensie. Uitaţi-vă pe 
hotar. Peste tot fi sărllcie. Cu 
politicienii ăştia de-acum ne· 

.am ars. Motorina-; scumpă, 
lucrările la fel ... Nici nu mai 
merită să lucrezi pământul. 
CAP-urile s-au gătat, au 
apărut Asociaţiile, dar nimeni 
nu ne-a dat nimic pentru cAt 
am băgat In CAP. Acum, s-au 
gătat şi Asociaţiile ... 

- N·aţl pus nimic deo
parte pentru bătrâneţe? 

- Am pus ceva la bancă ... 
Dar marge zvonul că au dat 
şi băncile In pierdere. AtuAci, 
ce fac eu, om bătrân? Ajung 
.să mă-ngroape satul? 

- Ca lliescu. N-ar fi rău 
da-ar veni unul ca 

pa ăsta: munca să 
fie muncă, banul - ban şi pen-

DORU SlnfiCI 
Foto: VIOREL MUSCA 

Până fn anii 60, un ob1ce1 întâlnit in 
fiecare toamnă.la Zerlnd era indopatul 
gâstelor. Primarul din Zarind. dl. Zoltan 
Ozsvllr ne-a spus că aproape toţi gospodarii 
creşteau gâşte. In sat erau câteva familii care 
toamna cumpărau gâştele de la crescători 1 

pentru indopat. In total, o familie îngrăşa intre 
100-120 da gâşte. lndopatul sa făcea manu
al. cu porumb Inmuiat in apă de cu seara cu 
puţin ulei sau unsoare. Se adăuga şi o canti· 
tata mică de sera "ca să le creascii ficatul". 

Iniţial, după gâştele lndopate veneau 
comerclan~ evrei. Mai apoi Cooperativele de 

consum ach1ziţionau gâştele indopate. 
"Tradiţia a-a pledul pentru el n-au mal 
fost cumpărători. Au venit marii producA
tori cu combinatele de păsări şi oamenii 
n-au avut incotro. Au renunţat ai lndoape 
ga..tele." 

Chiar daci oamenii nu mai practică 
Tndopatul, pe fiecare ul~ă din Zerlnd Tntalneşti 
cârduri de gâ~te. Semn că locuitorii din 
această localitate nu renunţA aşa de uşor la 
consumul de carne de gâscă. 

TEODORA MATI(fl 

Sărmanul Fărcaş Pavel 
s·a trezit cu munca lui de un 
an de zile racoltată de altul şi. 
ceea ce-i mai grav, fugărit cu 
pistolul pe tarlaua lui. "Mă 
apăr '' eu cum pot. Vă 
spun d·voastrl, am făcut 
plângere la Arad fi la mi· 
nistru! Justiţiei." 

In plus, Bejan Ioan, 
ginerele lui Fărcaş Pavel, ne 
mai spune: ,.M·am Intilnit 
cu judecătorul, care mi-a 
zia: Cel Tu ·cu socrul fl cu 
primarul vreţi să mă 
lucraţi? Nu ftlţl că.a 
judecător fi chiar dacă 
n·am dreptata, tot am drep· 
tate?" 

Oare aşa să fie? Vom 
vedea ... 

DORU StnfiCI 
Fato: V!OREL J1US(fl 

sunt 
Domnului • spune o vorbă 
românească. Vorbă care sa 
adevereşte şi in cazul preotu· 
lui Mihai Botiz, paroh la 
Zerind. 

Originar din Maramureş. 
Mihai Botiz a fost iniţial 

preot la Peregu Mare. 
Acolo a păstorit sufletele 
doar o lună. Conflictele 
dintre el şi credincioşi 
s-au produs din ceu;:~ 
că la Pareo· C'\dmenll .. nu 
ţin cltdlnţa ortodoxă 

cu sl'lnţenle." Ortodoc
Şii nu n agreau pentru că 
preotul Botiz este un 
preot "mal aspru,.. "Ei 
au lnţeles taina Sfintei 
Spovedanll cu totul 
gre,ll Ea ere divulgată 
intre credlnclafl." 

In urma diferendelor 
dintre preot şi credin· 
cioşl, Episcopia Aradului 
a făcut o rocadă: 1-a 
mutat pe preotul Botiz la 
Zerind şi pe fostul preot de la 
Zerind la Peregu Mara. In 
momentul când Mihai Botiz a 
acceptat parohia Zerind ştia 
că vine să slujească pentru 
200 de fam11ii. ,.Am venit la 
Zerind fi am mers din casă 
in cad ai-mi cunosc cre· 
dlnclofil. In total a-au 
adunat 43 de suflete cu tot 
cu cel din !armata NeagrA. 
De menţionat cii printre cel 

. ' -
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~~riic:: .... t .... .-A -JUMATATE DE 
HECTAR DE VARZĂ 
= 50 MILIOANE LEI 

Doctorul Doru Oniţa din Şicula tratează suflete la dispen
sarul din localitate şi planta In propria grădină. In acest an, doc· 
torul. a cultivat 5000 de fire de varză timpurie şi 40.000 de fire 
de varză de toamnă. Pe lângă varză, care este cultura de bază, 
grAdina este inţesată şi de ardei, conopidă şi vinete. 

In familia Oniţa cultura de varză a devenit o tradiţie. Doctorul 
a moştenit secretul cultivării acestei plante de la bunicul său 
.. care •l·a cA,tigat averea din varză". 

Pentru Doru Onlţa desfacerea mărfii nu este o problemă: 
,.cultlv cantităţi mari pentru cii am surse precise unde livrez 
varza: la Jandarmeria Arad, la Sanatoriul TBC de la Brad şi 
la Cantina mlnleri Gura Barza". Când sa intămplă să meargă 

·Jn piaţă, vinde an-gros. Dă kilogramul "cam cu 500.1000 lei 
sub preţul pieţei." Pentru doctorul Oniţa "timpul costă banr•. 
A~a că ban1i la care renunţă in piaţă sa compensează din 
cAştigurile profesiei: 

La un moment dat doctorul era singurul cuHivator de varză 
din Şicula. Acum ,.sunt '' alţi oameni care au lnvăţat să 
cAttlge din aceastA culturii rentabilă". , 

Intr-un an bun, de pe jumătate de hectar de varză se pot 
căştiga 50 de milioane lei, beni cura~. 

TEODORA MATI(fl 

CONSUlTA HOLDING 
A.G~ VIENA 

43 se numără şi soţia cu cel 
trei copil al mei. "• 

Părintele a acceptat situ
aţia şi a conştientizat că se 
află In faţa unei misiuni de 
apostolat. In Zerind nici vorbă 
de biserică ortodoxă şi nici de· 

casă parohială. Preotu.l şi-a 
cumpărat o casa cu 5000 DM. 

·Una din camerele casei a 
transformat-o Intr-un loc de 
rugăciune. Mai precis o bise
rică improvizată, cu un fel de 
altar şi iconostas. cu prapuri, 
cu icoane. Cu tot ce i·a stat In 
putinţă pentru ca cei cara vin 
să se roage, să simtA că nu se 
află Intr-<> camerA oarecare. 

Prima Liturghie şi de altfel 
.prima alujbii de rit ortodox 

BISERICĂ 
din Zerind" a ~nul-<> 1~ acest 
an, de Paşte, In camera ame
najatA in acest scop. Au par· 
ticipat 16 credincioşi. A doua 
zi au fost prazen~ şase credin
cioşi şi familia preotului. Mihai 
Botiz a invitat credincioşii să 

vină-la Liturghie şi in a 
doua duminică (Duminica 
Tamil) . .,Atunci au venit 
doui credincioase". 
Ultimele care au păşit în 
bisericuţa din casa preotu· 
lui. l:egătura dintre preot şi 
credincioşi s-a întrerupt 
atunci, In Duminica Tomii. 
Cau>;a? .credlnciofil 
ortodoc'i s-au ruşinat sA 
mai vini la biserică, le-a 
fost frlci si mal participe 
la slujbe pentru că 
.batjocoriţi de săteni fiind· 
că i'l cauti tradiţia 'i 
rădliclnile." Ar mai fi de 
precizat că in Zerind este 
majoritară populaţia 

maghiară de credinţă 
reformata şi catolică. In 
asemenea condi~i. preotul din 
Zerind se luptă cu morile de 
vânt. Cu siguranţă că Epis· 
copia Aradului este singura rn 
măsurâ să Tntindă o mână de 
ajutor preotului Botlz. Altfel. 
fărâma de ortodoxie din 
această zonă riscă să se risi
pească sub privirile noastre. 

TEODORfl MATI(fl 

Foto: VIOREL MUSCA 
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(ŞI) SIF BAHAT·CRIŞfittfl 
fi PRIMIT AVIZUL 

Calitatea textilelor rotnâneşti suferă din 
eauza atnatoristnului guvernan-ţilor 

.''':<''1Jl'T'octombrle, SIF Banat-Crl~arill a 'j>'I'Tmlf'âvlxul:3l 
?_:;comisiei de inscriere la cota Bursei de Valori Bucure1ti~· .. ,:~ 
1, odată cu SIF Moldova. De acum, acţiunile tuturor celor 5.j,j 
~ SIF-uri poj fi tranzacţionale la bursa (SIF Muntenia1;il 
lT•ansilva.nia 'li?'tenia au fost admise la BVS de circa~;~ 
{lună de z1le). ,, 
1" Momentul începerii tranzacţlonăril nu este, deoeam~·~ 
,;data, cunoscut, dar se apreciază că in doull - trei săp~·,., 
~· tămâni acţionari! de la SIF isi vor putea tranzacţions ncţi-: ft. 

Fabricanţii autohtoni de 
tesături si confectil susUn in uiti~ 
ma vreme că prOduse'te textile 
româneşti se confruntă cu con
curenţa neloială a celor din 
import. Managerii marilor intre
prinderi textile din ţară au Păreri 
diferite referitoare la volumul de 
vânzări ~1 produselor pe piaţa 
internă. In cadrul unui seminar 
desfăşurat recent la Bucureşti, 
specialiştii textili s-au impă~~ in 
dm.Jă tabere. Unii au ajuns la 
concluzia că produsele 
românesti sunt mult mai căutate 
pe piaţă faţă de Cţlle de import 
pentru că au un preţ de vânzare 
mai mic, chiar dacă au o calitate 
inferioară. Ceila~i sunt de părere 
că tesăturile românesti detin o 
calitate tehnică şi' este'tică 
asemănătoare produselor din 
import însă nu au parte de o pro
movare adecvată. Cert este că 
in ultimii zece ani piaţa internă a 
fost sufocată de un volum mare 
de mărfuri textile importate. In 
asemenea conditii, productia a 
scăzut in 1998 cu 40% fată de 
anul 1989, exporturile cu 30%, 
iâr numărul angajaţilor din sec
torul respectiv a scăzut la jumă
tate. lnsă cel mai .destabilizator" 
factor din industria textilă este 
fabricarea produselor in sistem 
lohn (totul este importat cu 
excepţia forţei de muncă) ceea 
ce a detenninat distrugerea sec
toarelor primare din industria de 
profil, cum ar fi ţesătoriile şi fila
tu riie. Pentru a contura o ima
gine semnificativă care să redea 
starea industriei textile 
româneşti la ora actuală, rapor
tată la calitatea produselor au
tohtone, am cerut părerea cător
va manageri arădeni. 

ladranca Roşea, director 
economic in cadrul S. C. UTA S. 
A .. ne-a declarat că populatia, in 
marea ei majoritate, caută' să-şi 
imbogăţească garderoba cu 
vestimentaţia de on>v<>ni•enltă 

mai 

puterii scăzute de cumpărare. 
.,Cumpărătorii de· produse textile 
se impart in două categorii: unii 
aleg marfa după preţ, a~ii după 
calitate. După 90, calitatea 
materiei prime româneşti (co
loran~. in, cănepă) a inceput să 
fie deficitară, ceea ce a dus la 
fabricarea unor produse finite ca 
atare· - este de părere Petru 
Kociş, manager la S. C. TEXTIL 
S. A. (producţie in sistem lohn). 

După cum spune directorul 
economic al S. C. Teba S. A., 
Adrian Nemeş, industria textilă a 
fost reprezentativă pentru 
economia românească pănă in 
anul 1990. După aceea s-a tre
cut la o decapitalizare sistema
tică a ramurii textile, din anumite 
interese şi motive, cu concursul 
factorilor de răspundere 
perindaţi la Putere. In această 
perioadă industria textilă nu a 
mai cunoscut, per ansamblu, 
investiţii eficiente pentru 
retehnologizare. Tn schimb, 
această industrie (ca, de altfel, 
toată economia) a fost nevo~ă 
să facă faţă unor dobânzi mari 
aplicate de sistemul bancar. Cu 
toate că dorim să ne integrăm in 
galeria ţărilor care se respectă 
economic, la noi cuantumul 
majorărilor a ajuns să 

depăşească de zece ori va
loarea debitelor. OI. Adrian 
Nemeş este de părere că şi in 
asemenea conditii textilele 
româneşti au o ca'litate satis
făcătoare si se vând destul de 
bine, chiar' dacă sunt concura te 
de produsele chineze~ti ori 
turceşti, care pătrund pe piaţa 
internă de obicei fără taxe şi sub 
preţul de cost al celor autohtone. 
lnsă producţia la export suferă. 

.Bunăoară, Teba deţine o 
tehnologie lnapoiată, susţinută 
de utilaje fabricate prin anii .'50. 
In plus, ţesăturile nu pot 
pătrunde in a~alul comercial din 
ţările Uniunii Europene dacă nu 
sunt vopsite cu coloranţi ecolo
gici. Şi aceştia costă foarte mult" 
- adaugă dl. Adrian Nemeş. Şi 
directorul general al S. C. Moda 
S. A,., Monica Fufezan, este de 
părere că lumea caută să se 
imbrace in funcţie de preţ. E 
adevărat că s-a înmulţit numărul 
snobilor cu bani, care preferă să 
cumpere o bluză etichetată 
.Steillmarl", care costă, de 
exemplu, 400.000 de lei, decăt o 
alta, confe(fţionată din acelaşi 
material, de aceeaşi calitate, dar 
care face doar 150.000 de lei. 

Monica Fufezan recunoaşte 
că S. C. Moda S. A. nu ar fi efi-

f1!9b~~~!~~~~~l'lf!i~!!!J~"'!!!!1~T!!H' 
Dobânda (% pe an) 

Suma mioiml (lei) 
Persoane flzke Denumirea Penoane juridice 

· bincii 
Persoane Persoane la 

rlZice juridice vedere 1 

Bankcoop 200.000 15.000.000 10 50 

BCR • 15.000.000 10 50 

BRD 1.000.000 • 10 45 

IB· Transilvania 300.000 25.000.000 10 49 

JI.I.R. 300.000 15.000.000 10 51 

BaocPost 500.000 500.000 18 50 

B. Tralllilvaaia 500.000 25.000.000 10 51 

8. Aurora 100.000 10.000.000 Il 59 

ANUL VIITOR NU 
VA MAl FI PERCEPUT 

IMPOZITUL AGRICOL?! 

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

2 

50 

-
46. 

. 
51 
. 
-
-

3 6 9 12 vedere 1 l 3 6 9 12 

51 52 53 54 10 50 50 51 5l 53 54 

51 52 53 54 10 50 . 51 52 53 54 

48 51. 53. 60 10 45 46 _47 48 49 50 

Sl 51 50 46 10 44 - 48 46 45 43 

52 53 53 53 10 44 44 45 46 46 47 
51 53 54 5 10 45 - 46 47 411 49 

55 53 - 55 10 48 . 49 50 51 5l 

55 54 53 53 Il 61 . 57 55 54 54 

Conform datelor primite de la Oficiul 
Registrului Comerţului Arad, numărul firmelor 
lnrhatriculate este In scădere. La ORC au fost 
inmatriculata, In luna august, 89 de firme, cam tot 
atâtea ca in iulie, dar mai puţine decăt in iunie 
sau mai, cănd s-au operat peste 100 de tnma
triculări. 

Tn primele opt luni ale acestui an, In judeţul 
Arad au luat fiinţă 898 de noi firme. Din acestea, 
cele mal multe sunt asociaţiile familiale (414) şi 
societăV cu răspundere limitată (358). 

Municipiul Arad este pe primul loc In topul 
firmelor infiinţate in '99, cu 495 de firme, urmat de 
lneu (29), Lipova (28), Sebiş (14). '· 

La nivel naţional numărul firmelor lnmatrieu
late In luna august a scăzut cu aproape 19%, 
respectiv cu 457 societăV mal puVn, comparativ 
w luna iulie. 

G.KHRP 

cientă eOOnomic dacă producţia 
nu s-ar baza pe export. Din cele 
11 luni productive, doar patru 
săptămâni pe an se con~ 

fectionează haine care se vând 
pe 'pia'a internă. Şi este nevoie 
să treacă un an pentru 
epuizarea acestui stoc redus 
fată de volumul de marfă desti
nat partenerilor externi. Firma 
menţionată, pentru a realiza 
imbrăcăminte de calitate, a fost 
retehnologizată in ultima vreme 
cu utilajB perfOrmante; în valoare 
de peste 500.000 de mărci ger
mane. 

· lmbrăcămintea executată de 
firmele de profil nu se vinde la 
cantitatea scontată, fiind tinută in 
umbră de hainele second hand, 
care au o tot mai mare căutare, 
in condiţiile degradării accentu~ 
ate a nivelului de trai. Totusi, unii 
oameni, chiar dacă sunt .Săraci, 
preferă să-şi cumpere o haină 
nouă, cu o durată de folosintă 
îndelungată, fie aceasta m8i 
scumpă, decăt una purtată şi cu 
un preţ redus. Aici se potriveşte 
o butadă britanică: .Sunt atăt de 
sărac că nu-mi pot permite să-mi 
cumpAr lucruri ieftine.· 

Reprezentantii acestor firme 
textile spun că industria de 
resort nu se poate relansa fără o 
~nfuzie consistentă de capital 
destinată· retehnologizării. 
Inainte de '90 producţia pentru 
export era stimulată printr-o 
măsură eficientă: scutirea de 
impozit pe profitul reinvestit. 
Această facilitate a fost dată 
uitării. Guveman~i impovărează 
agenţii economici cu tot felul de 
taxe, de parcă asta ar fi dorinta 
celor care conduc tara: să desfi
inţeze producţia. Managerii cu 
care am discutat au precizat că 
Guvernul trebuie să conceapă o 
politică economică. susţinută de 
măsuri pe termen lung. Altfel, va 
fi şi mai rău decăt pănă acum. 

FUMOS HĂSTĂSfltHE 
Foto: V. MOStfl 

l
unile. ·. ' . cj 
, Un lucru estÎ! cert: acţionari[ trebuie să--•1 ridice !ntâ( \ţ;qdurile confidenţiale, altfel nu-~i pot vinde acţiunile~ 
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ESPRRO FOREST 
(FOSTUL IFET) DOREŞTE SĂ 
iNFIINTEZE NOI SOCIETĂTI 

• Ieri au incaput discuţiile cu partea maghiară 
După ce, in luna aprilie, 

70% din acţiunile societăţii 
IFET au fost preluate de doi 
cetăţeni spanioli, aceasta a 
devenit societate mixtă 
spaniolă - română cu denu· 
mirea Esparo Forest. 

Tn Adunarea Generală a 
Acţlonarllor dl~ septembrie 
s·a aprobat participarea 
societăţii la infiinţarea de noi 
societăţi. Despre aceasta, 
directorul Viorel Golan ne-a 
spus: .,Intenţionăm să infl
lnţăm la SăvâJlin o societate 
mixtă româno • maghiară. De 
altfel, negocierile cu partea 
maghiară au inceput chiar· 
azi (ieri n. ~.). Oamenii noştri 
sunt acum in Ungaria, apof 
In scurt timp va urma o nouă 
rundă de discuţii la Arad. De 
asemenea, vrem să inflinţăm 
două societăţi de exploatare 

a buftenilor, uha pe Valea 
Murefului, una pe Valea 
Crifului. Iar o altă societate 
pe care vrem s-o constltuim 
ela Bucureşti." 

Intenţia societăţii Esparo 
Forest presupune 'i crearea 
de noi locuri de muncă. Per 
total, numărul noilor angajaţi 
nu va depăfi 100. La ora. 
actuală societatea are 51 O 
angajaţi. Unul din obiectivele 
societăţii este o reorgani· 
ure, in sensul unei dls
tribuiri a forţei de muncă ast· 
tel incât fiecare societate să 
aibă sub 250 de angajaţi. 
.,Vor fi astfel intreprinderi 
mijlocii, lucru care, din mal 
multe puncte de vedere - de 
exemplu, legislativ, ne va 
ajuta mai mult 11

, adaugă 
directorul Golan. 

· GERUHDE KHRP 

EXCURSIE ÎN SECOLUL XXI • 
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(IT) DE ULTIMA ORA, LA ARAD 
Cu circa 200 de parteneri de afaceri In 

Romlnla, compania .,MB Dlstributlon" este 
distribuitor naţional autoriza! al produselor 
Epson (Imprimanta, scanere, camere foto 
digitale, 
video
proiectoare 
etc), al 
Intregii 
game de 
P.C-url IBM 
(desktop
url, !apta
puri fi ser
vere) fi a 
gamei de 
surse de 
energie 
nelntre
ruptlblle 
B e s t 
Power. 

.Rostul acestui show Itinerant - a 
declarat Ladlslau Soro,, reprezentat al 
firmei arlidene BB Computer • este de a 
prezenta la lucru ultimele produse Epson, 
IBM fl Beat Power." Pe- piaţa rr din cauza 
puterii reduse de cumpArare PC-urile IBM 
sunt mal puţin lntâlnlte, Lumea preferă 
.local brandurile" (mărci realizate de firme 
locale miel). Pe misură .ce companiile se 

dezvolti fl·fl constituie reţele Informatice 
puternice, serverele IBM lnsă se Impun de 
la sine, Pe segmentul Imprimanta, produse
le Epson (matriclale, cu jet de cemeali sau 

laser) sunt, 
in schimb, 
foarte 
cunoscute. 
Ele acoperi 
aproape 
intreaga 
piaţA. 

La pre
zentarea de 
produse, 
organiza· 
tli Ieri la 
Hotelul 
Central de 
citre .MB 
Distrlbu· 
tlon•, fn 

colaborare cu partenerul local, .BB 
Computer", au fost prezenţi oameni de 
afaceri arlidenl, speclallftl In tehnologia 
lnfqrmaţlonali, adică toţi cel care ttlu cu 
precizie că pentru a reu'! In afaceri au 
nevoie de .un partener de Incredere". 

DOROSRVR 
Foto: ŞTEFRH MRTYRJ 
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In aceasta seara. pe scena Festivalului 

~:t~~:=f~ 
Tn cea de-a patra zi a MFestivalului de teatru clasic", Teatrul L.S. 

Bulandra Bucureşti şi Teatrul Na~onal Timişoara ne propun o întâlnire 
cu .Mutter Courage" într-un spectacol după Bertolt8recht. 

Negustoarea Anna· Fierling, numită Mutter Courage, o mamă 
iubitoare dar si un inversunat om de afaceri (infruntand rc'izboiul) care, 
in pofida sing~rătăţii şi ~izeriei, speră in ~nsă şi caută miracolul, este 
tntruchipată de actriţa Mariana Mihuţ, runoscută din numeroase spec
tacole de teatru şr filme (MPădurea spânzura~lor", MCarx:;ana", ,.Fructe 
de pădure·, .Moartea unui artisr, .De ce trag clopotele, Mitică?" ş.a.). 
Alături de ea dau viată personajelor piesei a.mOSOJtii actori Ana Ioana 
Macaria, Gheorghe lfnm, Zoltan Oclavian Butuc, Marius Capotă, Ion 
Cocieru, Ooru Ana, Ion Besoiu, Virgil Ogăşanu, Petre Lupu, Mihai 
Bisericanu, Silvia Geamănu, intr-o punere Tn scenă de wnoscuta regt
zoare Cătălina Buzoianu. 

--
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"ACTORD ~·AU 
MERITAT .UILAUZELE!" 

Si în cea de-a doua seară a Festivalului 
de Teatru Clasic a fost mare aglomera~e, 
mare. Am incercat Să aflăm .la cald" imediat 
după gongul final, cum au văzut spectacolul 
cătiva fericiti posesori de bilete: . 

' Gheor9he Crisan (economist)! .Jocul 
actorilor a fost deoSebit. imi place teatrul şi 
voi veni la fiecare spectaool.~ 

Cătălin (student ,.Vasile Glodif''): 
.Piesa a fost foarte bună. A fost mult peste 
ce am văzut săptămâna trecută, in cadrul 
stagiunii nonnale. M~a plăcut aranjamentul 
şi concep~a scenică." 

Simona Biringer: .Spectacolul a 
început anost, dar până la urmă a fost o 
comedie excelentă. Mi-au plăcut Chirilă şi 
lvascu. O să merg la toate spectacolele pen
tru 'că un fest1val este altceva decât sta
g'lunea nonnală ... Ch'1ar dacă ar fi premieră, 
nu o să vezi atătia oameni căti vezi la festi-
val." , , 

Discuţie cu actorul VLADIMIR GĂITAN, 
Teatrul de Comedie Bucuresti 

Ioan Văran (actor la Teatrului da Stat 
din Arad): .Spectacolul a fost foarte bun. 
Mi-a plăcut rigurozitatea spectacolului, 
fiecare actor stia cu foarte mare precizie ce 
are de făcut. Spectacolul de seara trecută al 
aceleaş,i trupe m 4 a decep~onat'~ 

noută~. Sufăr pentru profesie şi consider că ar trebui Să 
fim mai aten~ cu ea. Rea.mosc, am avut o inspira~e de 
geniu şi m-am desprtns de profesie. Am construit case. 
Neam de neamul meu n-a visat să facă blocuri, vile. 
Mi-e, insă, dor de un rol frumos, ca actor. Mi-e dor de 
Fuga, un spectacol binecunoscut după Bulgakov, ce 
mi-a aeat bucuria unui lucru bine făcut 

-De ce nu se mai joacă? 
- Pentru că e mare sărăcie In teatru şi in ţară, 

recunoască contribu~a mea in această direqie. 
- De ce jucap atât de rar? 
- l-am reproşat şi eu directorului Dan Vasitiu. Joc 

acum la Teatrul Nottara într-o piesă a lui Teodor 
Crisban Popescu. un spectacol bombă, cu un succes 
nebun. lată, deci, am revenrt la teatru ... 

- Sperăm ca la proxima ediţia a Festivalului să 
vA unnărim In acest spectacol, la Arad. · 

-Voi veni cu plăcere, mai ales că Aradul este o 
indlntare. Peisajul este cuceritor. 

Ioana Iacob (studentă la actorle • 
Timisoara, an 11): .Spectacol foarte bine 
pus la punct, cu personaje b1ne conturata. 
Mi-a plăcut regia ş1 unele personaje ~ 

Adrian (student, Markating): .Am fost 
înCântat de jocul actorilor dar nt.: agreez 
abordarea modernistă a piesei. Eu sunt 
adeptul interpretării .mai clasice" a teatrului." 

- Ştiu că Iubiţi Aradul fi reveniţi mereu, cu 
plăcere, In aceste locuri. 

desigur. Un actor colaborează la spectacole apaf1inand 
mai multor teatre asa incat se află in situatia de a face 
un adevărat periplu' pe scenele capitalei. iri plus, televi
ziunea, spectacolele de revistă etc. Poate luni 
dimineaţa ar fi timpul disponibil dar, precum se ştie, nu 
există un asemenea reflex pentru un spectacol de 
teatru. Sper ca Iluzia comică, un luau deosebit. Să nu 
aibă aceeaşi soartă. Cei care diriguiesc destinele 
Teatrului nu trebuie să facă eroarea de a nu asigura 
continuitate unui spectacol nou, spectacol ce ar necesi
ta cel puţin două reprezentaţi pe Săptămănă vreme de 
un an. 

- Pănă atunci, insă, vă Invit să vă referlţl la 
lansarea cărţii d-lul prof. unlv. dr. CONSTANTIN 
BRĂ TIANU • Eseuri despre învăţ.ămantul american • 
la care aţi şi participat cu o întrebare Interesantă. 

- Am adresat o Intrebare In calitate de părinte de 
student Mă bucur că In MEN există un om minunat 
precum dl. CONSTANTIN BRĂTIANU, că destinele 
copiilor ""'~~Ti sunt conduse de o asemenea personali
tate Intelectuală şi morală. M-am lndrăgostit, efectiv, de 
acest om. Mi 1-aş dori prieten. Numai un ministru de 
talia academică a d-lui Marga putea avea un asemenea 
colaborator. ca părinte de student sunt fer1clt Să lac o 

Andreea Leucuţa (absolventi a 
Facultăţii de Stomatologie): .Jocul acto
rilor a fost foarte bun iar Darie este regizorul 
meu preferat Nici de această dată nu am 
rămas dezamăgită. Am admirat viziunea 
modernistă a regizorului .. ." 

Daniel Andneica (student T eologle, an 
It): .M-a impresionat decorul şi jocul de 
scenă pe cane I-au avut actolii. Sunt oameni 
deosebiti si cred că si-au meritat aplauzele." 

-Aţi fost o vreme director de teatru. · 
- Când am fost numit director la Teatrul de 

- Cum aş putea Să nu~ Iubesc de vreme ce m-am 
Insurat cu o fată frumoasă din Arad. In acest an, voi Săr
bători nunta de argint. Vă invit la acest eveniment 
deosebit din viata mea. Filmam .Pe aici Ou se trece•, un 
film despre Păuliş. Am cunoscut-o atund pe cea care 
mi-a devenit so~e şi mama a doi copii minunav. La 
Arad, prietenii mă răsfată. Dr. LMu Motdovan este un 
Intelectual de mare clasă şi un admirabil amic. 

-Dar, la Bucureşti? 
Comedie se juca o premieră pe stagiune şi după un an 
numărul lor s-a ridicat la nouă! Am găs~ o ruină ~i am 
predat, la părăsirea funcţiei, un pahar de cristal. Dan 
Vaslllu, directorul de acum, a avut gentUeţea să 

asemenea subllnlere. · 

Alda Raluca (Liceul .,Moise Nicoară" 
clasa a Xl·a 0): .A fost un spectacol intere
sant DeoseM fată de cel de ieri, chiar mai 
bun ... Regia aş Spune că a fost mai bună. 
Am abonament la tot festivalul şi o să 
unnift"esc toate spectacolele .. ." 

- Sunt, în general, puţin Incurcat de fenomenul de 
piaţă care ne invadează 'şi ne provoacă tot felul de 

"SPE}l CA TEATRUL VA R~VENI 
. IN MATCA FIREASCA" 

- Maastre, observăm calitatea 
jocului dv. absolut remarcabil, unul 
neatins de .. modemismele"' prezenta 
azi prin teatru. Spuneţi-ne dacă stilul 
dv. de joc nu-l contaminează pe tinerii 
colegi? Cum de nu v-al' adaptat 
noului val? · 

- Eu nu mal pot Să ma adaptez la 
stilul nou de joc. Mi se pare cam târziu. 
Oricum. ne face mare plăcere cand 
auzim vorbe frurooase. Nu ~ dacă e .., 
stil personal. 

- Este, In orice caz, unut de re
varenţA laţi de meserie ~ faţa de pu
blic. 

- Afj8 am Tnvaţat de la ~. de 
la profesori, de la colegi. 

-A~ avut vreun model? 
- Am avut ca dascăl un actor mare, 

11mlcă:; apoi Mihai Popescu şi alţii de pe 
vremea aceea. ~team şi furam mese.. 
pa din cu1se şi Imi comp1e1am gotlrie ca 
actor. 

- caţlllll de teatru numiri cartwa 
dv.? 

- 47 de ani de teatru, o surnll 
frlmlşică. 

- Cite al fie victoriile .clv. 
~U? 

- Am avut mari bucurii In teatru. Se 
pare că publicul m-a apreciat. ŞI nu 
numai publicul ... 

- Pe ce ae bazeazA aceate rea· 
llzllrf? 

- Eu cred că pe ceea ce ml·a dat 
Dumnezeu: talentul. Eu zic că-I de la 
Dumnezeu şi-! mulţumesc. 

- Cum vede~ dv. noutălllo pe care 
teatrul le preia dintr-o steril mal puţin 
artistică, limbaj mal .colorat", gestun 
Ucenpoase? 

- Nu le apreciez. Le văd ca pe o 
tendlnţl'l trecătoare şi nu sunt de acord. 

-Dar daci se stablllzează? 
- Eu cred Intr-o revenira la lldevl!ra-

bJI teatrul Colegii mal tineri Tnva\l'l de la 

·' 
noi şi chiar dacă se laSă fura~ entan 
de diverse lsme, cu timpu expelien\3 ... 

-Experienţa dă fi valoare? 
- Completează valoare. Cu valoarea 

te naşti. Experienţa cizelează, te 
lndreaptă pe drumul cel bun. 

- Cum vede~ proporţia Intre spec. 
tacolafa da public fi cele da l'l!perto. 
riu, de artA? 

- N-aş fai:e o statistică, dar n-&f 
putea spme că-I o mare bucurie vazand 
c4 anumite spectacole aşa cum le-a~ 
apredat drept licenţioase sau mal ştiu eu 
cum, totuşi, se bucură de succes la un 
nmlt pubtic. 

- Nu ne-am putea teme el acest 
gust să devină normă? 

- Să sperărn că nu. Fereascil 
Dumnezeul Dacă s-ar lntampla aşa ar ft 
catastrofal, absolut catastrofal. Să 
speram că teatrul !şi va .....,.,... In maica 
lui cea firească. 

-Ce simte actorul vidnd el tale
viziunea D fură publicul? 

- Muttl tristele. 
- Ce trebuie fAcut pentru 

. recucertrea lui? 
- DândiH Incet, puţin cite pu\ln, va

loare. In felul acesta gustul LllUI anumit 
public se va canaliza spre ~ 
cu adevărat artistică. 

- Cum simţiţi ilv., actorii, cA In 
fruntea Ministerului Culturii aveţi un 
coleg? 

- SinCer Să va spun, nu prea simţim 
că avem un coleg pe acolo. Poate că 
există şi motive obiective, In ce-l pri~. 
·oar noi ne aşteptam la o mai mare Impli
care a lui In teatru. Pentru că trecem 
printr-o perioadă foarie, foarte, foarte 
grea din punct de vedere material. ŞI 
ziarele eu consemnat tragedia unor 
teatre, mal ales din provincie, care 

aproape că nu mal au cu ce sa.,! 
pJatească actorii. 

-Cine sprijini! azi teatrul? 
-Simţim că pWicut e cu noi, dar fiU 

poate face prea mult Dacă vine, asta ne 
mulţ..-neşte. Pentru că teatrul nu va muri. 
El nu va 1111.11 nic:lodall!i, orice s-ar Tntarn
plal 

- N·a preluat televiziunea din 
funcJIIIe teatrului? 

- Pentru momentl Este foaila tTresc. 
Se pare că In toate părlle Unii a avut loc 
fenomenul acesta, cănd teatrul a mal 
scazut din cauza concurenţei televiziu
nilor. Ştiţi ce face televiziunea? 
Leneve,te publicul! TI lnvaţă să stea 
acaSă şi Să 1 se para 1J9U Să se rupi! din 
lotollul din faţa televizorului ca sA 1n1ne 
Intr-o sală de spectacote. Dar ~ cu 
Tncelul va reveni In teatru, pentru că ..,. 
e Să vezi la un apara~ Să zicem, o piesă 
de teatru şi atta e Să lei conta<t nemijlocl 
ru atmosfera SăU!. 

-Cum aţlalmpt led saari, publicul 
ftdaan? 

- Impresia mee despre publlrul de 
alei este absolut minunată. Aveţi un pul>
tic foarte educat şi cunoscător. De căte 
ori am fost la Arad am remata1l acest 
lucru. 

A consemnat 

Dflrtfl TODOR 
Fato: OrtORIO FELEfl 

Convorbire consemnată de 
LIZIQI ttlttCIT 

e dialog cu ION CHELARU; actor 
la Teatrul de Comedie Bucu~ti 

- Aţ[ mterpretat ro(u( un~t tâti care 
fkl ,.pierduf' fiul pentru ... teatru. Ce mal 
Inseamna teatrul astăzl, la noi? 

- Un luau greu de spus. Ce lnseanvil!, 
cam spune acest spectacol al nostru. Teatrul 
trece printr-o pefioadă grea. In toate vrernurtte 
de răstrlşte şi de tranziţie teatrul a suferit 
cumplit. Intotdeauna. Sunt cunoscute epocile. 
Ceea ce e esenţial, este c4 nu 11100111. Afj8 
vrea el ... 

• - A fost !1 mesajul spect.colulul 
....... comlcă ..• 

- A fost o experieo 1\ă pentru lline, pentru 
prima dală jucănd Intr-un spectacol regizat de 
Ducu Darie. l-am văzut multe montari şi am 
fost foarie rrUturril cănd am fost dlstrbil A 
fost un drum' greu dar frumos. Ceea ce a 
cerut Ducu Darie a cerut major şi am lucrat 9 
şi 10 ore pe zi non-stop. Ne bucun!im, In 
spectacol, de colaborări prestigioase nu 
numai actoriceşti. Muzice lui Adrian Enescu 
este magistrală, eu personal, va spun sincer, 
nu cred că am mal irotaln~ o asemenea parti
tLr.!l sooon!i. Muzica este aşa cum trebuie Să 
tie: un alt lnterpnet • major - In spectacol. 
Scenogra:'la şi oostumete - pe cat de sOnpla • 
ale Mariei Miu, sunt stat de funcllonale In 
tllaltate. 

- A fost .. lumini .. multi "....,... .. 
spectacot, In special George ~·.. . 

- A, bine, el e recunoscut. Am jucat 
~In .D'ale amavalulu", el Cl6c:U1el, 
eu Pampon. Mi se pare că a fost un cuplu 
foarte reuşit şi, la fel, a fost de-o mob!Utate 
extraordinară. E unul din puţinB acfDrl care 8a 
bucura In teatru de ceea ce se cheamA 
"actorul tola!" (el face orice: se da peste cap, 
se urcă pe pere(l, cănta, dansează). 

- unn sa dau peste cap să ajungi In 

~···· - Actorul este sollcftat pentru o treabil 
sau alta, bunii sau o prostie. Ri!măne sA 
decidă dacă merită Să se ducă sau nu. la 
...,.., ..mei foarte multe dintre aceste apari\1 
U1t pur şi simplu prestaţll. Eu am facut foarte 
multă televiziune şi am făcut ceea ce se 
cheni dlwotlsit""d (aam. din pAcate, nu 
' 

OUMPIO BOI.Zflrt 

se mal"face). Am făcut şi teatru de televlzinl 
ş1 vreau Să vă spun că nu mă duceam Să Imi 
bat joc nici de text, nici de mine, nici de 

cellal\l. Pentru lline era Dl teatru de -· 
lrabufa să-mi apăr prestigiul, Să am o coloanA 
vertellrală. Dar, la urma ..mei, la !lOII şi pros
titua. Vedem acum ecranele piine. V111 Să ne 
ş1 lnveţe romaneşte nişte oameni care nici 
mAcar nu ştiu Să VOibească romaneşte. Dar 
asta este plata libe<ă. Ce pol Să vă spun e 
că-I deslul de' trist că nu Tncen:ăm, prin ceea 
ce facem, Să ridicăm m pic !13dtJI de a.dttr.l, 
64-1 dăm omului ceva, şi ne coboram la 
nivelul vulgW. 

- Poate cred că prin tllevlzlune .. 111!11 
mulf (tele) spectatoo'l ... 

- Nu se poate face OOOOI'It"C ..... 181'8iaţia, pentru el 
sunt modalftlţi estetice de exprimare dKente. 

- Pentru d-voasttil ce - rnallnlpol' 
tant? 

- Sigur că scena, pAnA la urmil, 
primeazl!. Contactul direct cu spectatorul, 
cănd el este partener efectlv, este ru totul fi . 
ru totul anceva. 

-Cum a fosfspectatorutarldean? 
- Vin alei pentru a treia oară si totdeaure 

1-em sirtt!ft ex!taotdier. Iar acest testîva1 eslll 
unul din puţinele care au n!imas şi care 
păstreazll o cotă ridicată. dovada şi palllc:l
perea-de prină măl'tne. 

. V.FIUP 
Fato: ottORKI FELEA 
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', POPETE, DAR CO IHTERFOfifiE 
1 
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• .....-.... .- ~~ c::»ril.z:c.aac: • 
Sâmbătă, In partida cu ASA, băieţii lui fotbalul romanesc. Dar. deocamdată. cu copii si 

Aproape ca nu i-am aezut pe c:an
duclltori de la UTA, Cllnd ne-<lu asigu~t 
că Tn .,minî-mercato" nu va poposi nici un 

UTA ·care nu au fost disponibil să vor
bească prea multe cu presa - au ratat, 
aproape sigur, transferul fotbalistului de 
ta Pandurii Tg. Jiu, chiar dacă au fost 
prezen~ Tn oraşut natal al lui Brânwşl. 
.De vină" este antrenorul oltanlor, Mihai 
Stelescu. acesta nefiind de acord, in 
Utimul moment. să se despattl de jucă
lor. La lnchiderea ediţiei. rn exclusivitate, 
tatăl lui Lauren~u Popete, ne-<l declarat 
următoarele: .,Sper ca până maine 
(n.n. • astăzi), totul să se rezolve, 
c:laoall'808 balali .. ~a continui." 

Cert e CI!, Indiferent de rezultatul 
negocierilor cu "mult· trâmbitatul" 
Lauren~u Popete, la UTA nu ajunge 
nici un nume sonor . 1 Rubinacci abia şi-au tras sunetul pe teren, răsu- juniori, oricat de talenta~ ar fi ei, nu putem rupi;, 

flând uşura~ cand arbitrul a pus capăt meciului. gura tărguluL Cel pu~n nu după un moo ca cel 
Am scapat cu un egal, dar putea fi mai rău. cu ASA-ul. echipă ce işi modifica obiectivul de 
Ceva in genul păţaniei cu Corvinul din prima la o etapă la alta, cand trage la promovare, 
etapă. Şi atunci, ca şi acu1 •. , am cam dat-o In cand renunţă la Divizia A_din lipsă de fonduri. Şi 
cară. Adica echipa nu a ~ucat mai nimic. E ca eL mai sunt grupări in eşalonul doi care ar 

1 

drept, au f!psit patru titulari, dar asta nu scuză cocheta cu prima divizie, dar nu-i ~ne punga. ln 
presta~a ,.. .• mutt decât modestă a celor trim1s1 acest caz, Mister, UTA trebuie să fie pregătită 

pentru a face faţă rigolilor Diviziei A, deoarece, 
1 cum am ma1 spus, ia finele campionatului s-ar 
' · putea ca UTA să fie in fotoliul de lider, pentru 

. ) câ. in acest sezon, mai mult ca in alţi ani, se va 
1 da_. din eate se pare.. o luptă acerbă pentru 

evitarea ... promovăm. Or. pe pnma scenă fot
balisnca. nu po~ rezista cu spaghete sau .paste 
con niente", jucatoni mai trebuie să mănănce şi 
mămăi'Jă şi inca multă, pentru a prinde puteri. 
Pe de altă parte se profilează o altă strategie a 
conducerii dubului, aceea de a pregăti o nouă 
echipă formată din juniori, oomponen~ ai lotului 
UEFA 2001. Foarte bine, numai ca, in acest 
cez, daca nu promovăm acum, o vom face abia 
in 2005. Asta daca in loc să intărim echipa cu 
jucaton de valoare, cumpărăm interloane. 

Astăzi e zi de aruncat mingea la coş. 

• nume sonor~ Tn lotul antrenat de 
lorenzo Rubinacci. Păcat, pentru c4 
IDlJI a fost adevi!nlt .. 

Ieri, a fost o zi cificilă pentru Ll.llSŞ 
şi Pledlo 1 "' da. Chiar dacă se zvonea CI! 
aduc jucători, necunoscuţi, Iar după 
ooele voci ~copii de care noi am mai 
sais. adevăr a fost grăit doar atunci 
cand s~a dus vorba de Laurentiu 
Popece. Cei doi reprezentanţi al ck.Wu 

RAPID • STEAOA 

Aseară. târziu, la Timişoara se 
purtau tratative pentru aducerea la 
UTA a cinci ju.,lori, proveniţi de ta 
.Banatul", din oraşul de pe Bega. To~. 
nAscuti in anul1983. Vom reveni, mai 
ales că, iată, singura realizare a celor 
de la UTA eSte montarea inter-
foanEHor la sediul dubuiUI. .. 

LEO~ 

Datorită faptului ca sala de sport d1n Oradea 
este ocupată, aici organizăndu-se o expoziţie, 
ciuburile Universitatea din locaiMte şi B. C. ICIM 
Arad s-au inţeles ca meciul din cadrul etapei cu 
numărul 4 a Diviziei A de baschet feminin să se 
dispute in oraşul nostru. ·Aşadar astăzi, de la oreie 
17,00, Sala Sporturilor .Victoria" din Arad găz. 
duieşte jocul celor două echipe, partida-retur 
desfăşun1lndu-ee, evident la Oradea. ...lnn-.'V, 

. . . fi. Jlrl" 1 ""' 
Campioanele noastre vor evolua, din nou, 
acasă, cu studentele din Oradea şi asta pentru 
ca sala din oraşul de pe Crişul Repede găz
duieşte o expozi~e. Oricum, se profilează a 
patra victorie din tot statea meciuri. Acum, pro
biiema nu e cu echipele modeste care defilează 
prin campionatul nostru, ci cand vom avea, din 
nou, echipă de cupe europene. Timp de doi ani 
conducatorii forma~ arădene au scaldat-o pe 
latura asta, ametindu-ne cu ideea intăririi 
echipei. Au omis Sa ne spună in ce an se va 
intămpla asta, pentru ca, iată, la capitolul plecări 
stăm bine. Laura şi Ana luănd drumul Greci<ii, in 

.. 
ASTAZI,. ELBA·WES!: TIWFOTBRUm 

"INTERMEDIARA" 
IN DIVIZIA O 

PETROMlARAD • 
~~w~"'·v 

LA TIMIŞOARA! 
Astăzi debutează la 

. fiRĂDEHI :Ut 
LOTUL gH_Z004 

In teren. Or. se ştie, o echipă nu trebuie să stea 
In cei 11 titulari, ci e necesar ca să dispună, in 
lotul pe ce~ are, de 4-5 rezerve de nivelul titu
larilor, pentru ca. ~ văzut pe parcursul unui 
campionat se pot produce accidentări, sus
pendări şi atunci se Tntămplă precum sâmbătă, 
cand Mister a trebuit să trimijă copii in teren. A 
fost un cez fllricij, pentru că Alin Drăgan, la 
primul contact cu balooul a şi inscris golul ega
lizator, salvărdu-1 pe Mister de la penibi. Aste f-ar 
putea da de găndij exuberantului antrenor ita
lian, Tn sensul de a exersa această tactică 
pănă la Perfecţiune, in aşa fel ca fiecare nou 
intrat in teren să marcheze la prima atingere a 
balonului, asa cum a făcut Alin. Si cum are 

· schimb noile achiziţii inca nu ne-au convins. Pe 
de altă parte, din nou a inceput să apară pro
blema de efectiv şi suntem abia la inceput de 
campionat Aşa~ cănd toată vara, in loc să fim 
furnică, am fost greieraşi. 

lncepănd cu orele 15,00, 
astăzi, au loc partidele etapei a 
Xli-a (lnlermediară) a Diviziei D 
• .ROWO". In Arad sa dispută 
jocurile: Tricoul Roşu • Şoimii 
Pancota (teren .Bianarul") şi 
CPL - Crişana Sebiş (stadion 
CPL). lată şi celelatte confrun
tări ale rundei: Dacia Beliu • 
Motorul Arad; Crişul Chişineu 
Criş - Romvest; VICtoria Nildlac 
• Camera; Păulişana Păuliş -
Şoimii Upova; F,C. lneu- Gloria 
Arad; Semlecana Macea • 
Frontiera Curticl. Podgoria 
Ghioroc stă. 

Timişoara al treilea turneu de 
beachet ITliiSCU&l din ~ 
tul DMzlel A, Seria A. Formaţia 
pe!rol1stă • eera ocupă in prezent 
1.11 merttuos loc 3, cu cinci victorii 
şi două lntrangeri • va juca după 
Llmătorul program: 

Timp de trei zile, localitatea Nucet găz
duieşte o aq!Wl8 de selectie a lotului national 
UEF'A' 2004. Antrenorii feprezentatlvei de 
juniori: V, Aelenei şi L SAimăreanu au lrimis 
convocări şi pentru trai fotbalişti srildenl. Este 
vorba de: Omut.JI Molnar (UTA- Intor Arad) 
şi Maghlcl (CSŞ Gloria). Din păcate, să nu 
spunem altfel, telegrama sosltă pe adresa 
clubului UT A a fost pusă bine TntNJn sertar de 
cineva din conducerea .alb-roşilor", fără a..t 
anunţa pe cei doi juclltori chemati la .naţkr 
nală". Aşa cum ne-a declarat dl. bmuţ, talill 
jucătorului: ..A lrobutt să aflilm din alta surse 
despre convocarea blileţllor ta lot. Oare, 
dacă ar fl fost vorba de judtorl de la 
Romvest, tot BtB ar ft procedat dl. lonclu?"' 

· dreptul la trei schimbări. poate ccinta pe cel 
Mn trei- goluri pe meci. Că altă tactica nu am 
p!'!!a văzut, doar aceea ca fn • 11" -le de inceput. 
daca in locul lui Călin Maris ar fi intrat să zicem, 
Ionel lenciu, am fi avut 'o echipă completă 
Romvest. care joacă sub titulatura UTA. Nimic 
rău în aste, să ne 1nte1egem, daca echipa s-ar 1 
ndica la valOarea numetu1 oe care w ooartă in 1 

Băieţii lui Dragan Petricevlcl, atacă 
incepănd de astăzi, la Timişoara, a doua parte 
a turneelor de sală, o găselniţă a fede~ei de a 
~ne echipele departe de propriii spectaton. Să 
sperăm ca apreciatul antrenor, prin indicatiile 
ce le va da, mai pe româneşte, mai 'pe 
sărbeşte, va duce echipa petrolist!! in prima 
grupă valorica. Şi atunci să vezi săli pline. Ca la 
fete. Pentru ca. fapt dovedij, performanţa aduce 
spectatorii in tribune. 

Astăzi, ora 17,30: Elba 
Tlrnişoera • West Petrom Arad. 
Joi, ora 19,00: West Petrom 
Arad-Soced Bucureşti. Silm· E regretabil ce se lntămpiA prin clubul 

UTA. clar noi sperăm să fie doar un .aoddenr 
şi pe viitor astfel de situaţii penibile să nu se 

A.S. Vladimirescu
"Solmll" Slmand 3-0 {0-0) 

Au marcat: ~ărsăuan (min. 62 şi 78) şi 
Radu Valer (min. 73) 

Vladimireacu: Bodaa-Muraşan, Baserman, · 
Braiţ, Teudje, Coţolan, Bordea, Laltar, 
Bărsăoan, Radu Valer, Oehelean. Au mal 
jucat: BAndea, Văzoc, lvanovicL · 

.,Şoimii" Şlmand: Găleancu-Cohan, 
Constantinescu, Tang, Mornăilă, Macloca, 
Cazan, Haloş FI. Dehelean, Oema FI., Liga Ov. 
Au mai jucat: Hanţ, Mureşan P., Rusu, V. 
Haloş . 

Au arbitrat: Şt. Mercea ·Biagoescu Ad .• 
Negrilă R 

Faza meciului: Prin min. 80 Liga (cel mal 
apreciat jucător al .Şoimilor" de către dL 
Petrică • Vladimirescu) este chemat la gardul 
terenului, fiind sunat pe telefonul mobil din 
străinătate. Jucătorul a iesit din teren, Tncer· 
cănd să anunţe art:>itrul, a vOrbit la .celular", dar 
apoi, la remtranta in joc, a incasat negiltamen· 

1 'a'UI .cartonaş gaJben". Hazlie situaţie. gustată 
f Ue către tr. ti .:ei prezenti. · 

Rezultâtele etapei 'a 10-a 
1CRl ,_ 'Jiitorul Şepreuş 2-0;Vointa Semlac

;nfră~rea lratoşu 1-3; Inainte sanmartin-Şiriana 
Şina 2-7; Unirea Săntana-Unirea Şeitin 3-2; 
Stăruinţa Dorobanţi-Recolta Apateu 7-0; 
Flacăra Ţipari·Victoria Felnac 4-0; A. S. 
Vladimirescu-Şoimii Şimand 3-0; Armonia lneu
Victoria Zăbrani 12-1; Dinamo Z>lrand-Oiimpaa 
BArzava 1-0 

1. Şiria 
2.Felnac 
3. VladirniesaJ 
4.A.Ineu 

CLASAMENT 
10 7 2 1 49-13 23 
10 7 o 3 31·20 21 
10 7 o 3 21·11 21 
10 6 2 2 29-12 20 

• 

(+11) 
(+9) 
(+3) 
(+2) 

', biltă, ora 12,00: CSU Petrom 
Sillu-West Petrom Arad. 

mal repete. D. SICRIDOtt ALEX. QtEBf! fiJ D. T. fL ttĂRTĂCI 

JUDE'f'ENE "ONOARE" ŞI "PROMIJTIE" 
5.1CRTI 10 6 1 3 22-11 19 (+1) 
6. Şimand . 10 6 1 3 24-18 19 (+4) 
7. Şeitin 10 6 O 4 26-21 18 (~ 
8. Săntana 10 6 O 4 24-21 18 (+3) 
9. Apateu 10 6 o 4 21-30 18 (+3) 
10. Şepre~Jf 10 5 1 4 23-24 16 (+1) 
11. ltatoşu 10 5 o 5 . 19-21 15 (+3) 
12. Dorobanţi 10 3 3 4 27-15 12 (-3) 
13. BArzava 10 3 2 5 22-25 11 (·1) 
14. Zărand 10 3 1 6 17-25 10 . (-5) 
15. SAnmar1in . 10 2 1 7 19-29 7 Hl) 
16. Semlac 10 2 O 8 11:26 6 (·9) 
17.Ţipari 10 2 o a· 1(}.34 6 (·12) 
18. Zăbranl 10 1 o 9 9-39 3 (·12) 

Etapa viitoare, (aatlzi, ora 1 5,011): 
Zăbrani-ICRTI; Şimand-A. lneu; Felnac· 
Vladimirescu; Apateu-Ţipari; Şeitin-Dorobanţi; 
Şiria-Sântana; lratoşu-Sânmartin; Btlrzava·V. 
Semlac; Şeprauş-Zărand. 

yJ,)I!j.)ltf» 

1. Zimand Cuz 
2.Pecice 
3.SetuMara 
4. Sănleani 
5. Secusigiu 
6. Munar 
7. Al1<lt 
8. Horia 
9. Glogollăţ '99 
10. Cruceni 
1_1. Ususău 
12. Făntanele 
13. Covăsănţ 

CLASAMENT 
7 6 o 1 
7 5 2 o 
8 5 o 3 
7 4 1 2 
8 4 1 3 
7 4 o 3 
7 4 o 3 
8 4 o 4 
8 3 o 5 
8 2 2 4 
8 2 1 5 
7 1 1 5 
B 1 O 7 

SerlaB 

26-13. 18 
19-7 17 
23-12 15 
27-12 13 
21·24 13 
21-10 12 
12·13 12 
11-14 9 
17-28 9 
15-27. 8 
9-22 7 
14-29 4 
22-31, 3 

Crt,ul Alb Şlcula-Hid[~ 
Drauţ 7-1 {3-1) · 

Au marcat: Dehelean • min. 23 şi 68, 
Morar - min. 34 şi 38, Cătan6 • min. 55, Moisă • 
min. 60, 1. Petcuţ • min. 71 respectiv Suciu • 

Sei'Y A min. 14. 
Şicula: Coşa-loniac, Ursoi, L Petcuţ, 

Glogovăţ '99-Progresul Morar, V. Caba, Dehelean, L Caba, Feies, 
Pedca 0-1 {0-0) Trănc, Fluie.-... Au mai jucat: Cătană, Moisă, 

1. Ardelean 
A marcat: Bănătan - min. 80 · 

Orauţ: Maghlci-Bobătean, Blaj, Farcaşiu, 
GlogovAţ: Tuga-Besah. Giula, Struţ, Purice. Crozescu, Cristea, Mălai. Joldeş, 

Mureşan, Dărău, Sculici, Budin, Dobromirescu, 
Rus, Bocan. Au mai jucat: A. Ardelean, Tivadar, Popa. Au mai jucat: O. Petcuţ, 

Parasea, Covacl. · 
Ştefănuţ . . Au arbitrat: C. Clocan-O.Coman 

. _Peclca: Sandlci-Cslk, Hedeşan, Panta, l · Observator A.J.F.: Nicolae Ardelean. 
Llpllor. Gal, Uscă, Bănătan, C1zmaş, Burt1c, Rezultatele etapei a VIII-a 
Bălan. Au mai !ucat: Dehman Bra1e, Barbu. Şlcula-Draut 7•1; Socodor.V. Banechiu 1-0; 

Au arbttrat. L Olanu- R Pant1ş l F.C. BerechiU·Comlăuş 3-0 (f.j.); Nadăş-Nădab 
Observator A.J.F.: Gheorghe Gabor 6-2. Cermet a stat. 
Rezultatele etapei a VIII-a 
Cruceni-FAntănele 3-2; Secuslgiu-Munar 

4·3; Glogovăţ '99-Pecice ().1; Horia-Sânleanl 
3·2; Zimand Cuz-Ususau 4·1; Satu Mare
Covislnţ7 ·1, _Arkit astat. . .. 

1. Şlcula 
2. SocodoÎ' 
3.Nădab 
4. Callll8i 

CLASAMENT 
7 6 o 1 
7 5 1 1 
7 4 1 2 
7 4 o 3 

26-10 18 
39-9 16 
20.18 13 
21·12 12 

5. Drauţ 
6. V. Benechiu 
7. Nadăş 
8. F.C. Bentchiu 
9. ComlăUf 

-'r'313 
7 3 1 3 
7 3 1 3 
7 1 o 6 
7 o 1 6 

Seria C 

16-18 10 
16-19 10 
23-39 10 
9-40 3 
6-21 1 

Steaua Chlslndla
Ollmpla Bocslg 1-1 {1-1) 
Au marcat: Palcu • min. 19 respectiv M. 

Gurban • min. 32 
Chhiindla: Stan • Cristea, Roman, Păluşan, 

Irina, Raşca, Mureşan, M. Gurban, 1. Paşca, 
Rad. C. Paşca. Au mai jucat: Tripşa, 
Atdeleari, O. Gurban. Antrenor: Anghel 
Teodor 

Bocslg: BAtrina • lercoşan, Oudaş, 
Ţucudean, Boiciuc, Belean, D. Ardelean, 
Horvat, Palcu, 1. Ardelean, Lucea. Au mal 
evoluat Olar, Ruja, Brădean. Antrenor: Palcu 
Vichentie 

Au arbitrat: Mircea Gornlc • P6curar 
Cosmin 

Observator: Buda Simion 
Supervizor: Nicu Sălăjan 
Rezultatele etapei a VIIJ.a 
O. Sebiş-Gurahonţ 3-0; Hăşma'I"Buteni 8-1: 

.u· Sebiş-Hălmagiu 0-0; Chis~ndia-Bocsig 1-1; 
Oezna-VArfurile 2·0. Lunea Teuz a stat · 

1. De:i:na 
2. Hăşmaş 
3. D. Sebiş 
4. varturile 
5. L. Teuzului 
6. Hălmagiu 
7. Gurahonţ 
8. Buteni 
9: Bocslg 
10 .• u· Se~ 
11. Chisindla 

CLASAMENT 
7 6 01 18-7 
7 s 1 1 31-13 
8 5 1 2 22·19 
8 4 2 2 21·12 
7 3 1 3 24-18 
6 2 2 2 12-12 
7 2 2 3 12·13 
7 2 2 3 13-23 
7214 9-24 
7115 9-20 
7 o 1 6 11·31 

1B 
16 
16 
14 
o 
8 
8 
8 
7 
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S.C. DAEWOO ~ "FRANCKMAR" ~~~ AUTOMO!IIlE 
· · ARAD · · ROMANIA 

Henkel Romania SRl 
angajează pentru ARAD 

DEAI.ER AUTORIZAT SALESMAN Str. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179 
Vă oferă autoturisme din gama DAEWOO 

in cele mai atractive conditii: 
' NUBIRA. LEGANZ~ MATIZ., cerinJela postului: 

MUSOO., KORANDO., CIELO., 
TICO., DAMAS., LUBLIN., AVIA 

e Studii superioare incheiate sau an terminal, fără obligaţii 
e Carnet de conducere categoria B • experienţă minim 1 an 
e Optimism, tenacitate, abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres, flexibili-

... Se pot cumpăra in rate !fi leasing cu avans de 20%. 

... Se asigură service in perioada de garanţie !fi post garanţie. 

tate, indeplinirea obiectivelor !fi respectarea termenelor limită 
e Experienţă in domeniu - constituie un avantaj, 
e Cuno!ftinţe medii de limbă engleză ... Dispunem de service modem cu dotare de specialitate !fi personal cu Tnaltă 

calificare. • e Serviciu militar indeplinit • constituie un avantaj 
• Domiciliul stabil in ora!ful Arad 

Ca oferim: 
• Posibilitatea integrării intr-un colectiv tânăr ,1 dinamic 
e Ma!fină 
e Training de specialitate 

· e Salariu motivant · 
Perioada de probă este obligatorie. 

e Service-ul Franckmar din str. Andrei 
Şaguna 16 este singurul Service Daewoo 
: autorizat de RAR din judeţul Arad. · 

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV fnsoţit de o scrisoare de motivaţie 
!fi o fotografie la adresa O.P. 30, C.P. 13, Bucure!fti in termen de 5 zile de la 
publicarea prezentului anunţ. 

Vă rugăm să precizaţi pe plic "Pt. Coordonator Resurse Umane". 
Se vor lua in considerare numai CV-urile care corespund profilului cerut. 

(974025) 

''> 

Organizează licitaţie publică pentru vânzare in condiţiile 

Ord. ·Guv. nr. 128/1998 a următoarelor categorii de bunuri 
devenite proprietate de stat: . 

- televizoare color; 
- componente de calculator; 
·aparate electronice; 

Licitaţia se va organiza la magazia Vămii Arad din sta~a 
CFR Arad şi sediul Vămii Arad str. Câmpul Liniştii, Tn ziua 
de 13 octombrie 1999 Tncepând cu orele 8,30. 

bdornaaţil aupliaaentare la 

teldon 280633 int. 184. 
(974055) 

S.C. ANTIPYR -2000 SRl 
Arad, str. Gh. Doja nr. 136, 

tel. 057/280908, fax 057/230571 
societate atestată de I.G.P.M. Bucureşti pentru verificări 

şi incărcări stingătoare, respectiv, execuţie fi intretinere 
instala!ii de stingere a incendiilor vă oferă servicii pe linia 
prevenirii şi sti_ngerii incendiilor astfel: 
1. Efectuează expertize tehnice, cercetări de cauze 'li 
incendiu etc; · 
2. lntocmeşte documentaţii pentru autorizare p.s.l. 'li sce
narii de siguranţă la foc; Acordă consultanţă 'li asistenţă 
tehnică pe linia p.s.i.; 
3. Execută Instalaţii sanitare noi '' de stlngere a lncel'!di
ilor (hidranţl, case pompe, 'IPinklere, drencere etc); 
4. lntreţine stingătoare de incendiu 'li Instalaţii ,de stin
gere; 
5. Aprovizionează sollcltanţil cu materiale '11 mijloace de 
stingere a incendiilor (stingătoare, furtun p.s.i., accesorii 
din Al, scări, echipament etc); 

Pentru clienţii cu contract transportul este gratuiti 

NOU!!! 
In calitate de distribuitor autoriza! vinde stingătoare din 

aluminiu cu pulbere A, B, C presurizate cu valabilitate 5 ani; 
Preţuri minime, Calitate şi design deosebit!! 
Pentru comenzi, contracte, Informaţii etc, vă a'ltaptăm la 

adresa de mai suslli 
(c.b.) 

Ar denl! 
+ Dorifi o tâmplărie modernă pentru eiiSG 

dvs:r 
+ Preferafi ea această tâmplărie PVC eia sti· 

elă ter11aopan să fie de calitate fi din import! 

Apela'i la: 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 

OSI. FERESTRE CO • • 

STICLĂ TERMOPfitt! 

-----·-------1 . . • SjUIG&Gi.~BI.mll (Mialra)l 
it~lllfJ8 1'd./i'ax:OS71.2'10ll1;2'10100,Allld 1 

r:if> Tehnică de calcul . • J 
- PC Garanţte3 ani ~.!!SPD 
- ln~prlrnanta EPSON 

crcoplatoare C MINOLTA 
crSel'furl 
<iJ" Mobilier de birou 

i3f' Maşini de numărat bancnote 
i3f' Centrale telefonice SOlOMON 

-------

1 
) 
1 
1 
1 
1 

VINDE LA CELE MAl MICI PREŢURI VOPSELE, 
UNELTE ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT 

• vopsele lavabile pentru faţade şi interior, 800 nuanţe 
(OISZPERZIT TIT AN, SUPRA-LUX, LIMIT. MODAKRIL} 
• Vopsele pentru lemn şi metal· 1000 nuanţe; VAPOREX 
(soluţie pentru per&li cu iqrasia} 

OFERTA LUNO : vopsea lavabită HERA 25 kg • 

360.000 lei 
Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron Constantinescu) 

TELEFON 210676; 
PROGRAM ZJLNIC 8,30-16,30; SĂMBĂTĂ9,00..12,00 

. (6~ 
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ADMINISTRATIA CIMITIRULUI ETERNITATEA 
~ 

de funcţlonaiTHI . nr. 15814"(.05. ţ996} 
:oam>Jie ca~ nu şi-au achitat la :ti taxa de .. · · · ·· 
'Puf;HJcăm tn continuare lfsta persoanelor care au fost somate In scris 

;Jţireşe nu mai corespund şi, le rugăm pe această cale să se prezinte 

pentru locurile de Tn caz contr.lr, locurile YOit.ffdiit'e' da n$<Xiupate 

Nr.6 

•.': 

jGo1Jeaiu Ioan 

' '• 
. ·• ·'"-- - .· -. ~--· · .. ···'·· "···· -· l.~ . 

,.,-.;)·--

Laszlo 

Nr.96 

128 

Il XIII 12 

Il XIII· 15 Albert 

Acolln 

?? 

Marta 

• 

·_.,_ 
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Miercuri, 6 octombrie 1999 

A ACŢIONARILOR 
pentru data de 22.10.19_99, ora 11,00 la sediul societăţii din Arad, 
str. Patria nr. 14. Tn situaţia neintrunirii majorităţii acţionarilor, 
şedinţa se va relua in data de 25.10.1999ia aceeaşi oră şi loc. 

ORDINEA DE ZI 
1. Analiza activităţii economicowfinanciare a societăţii la 

30.09.199~. 
2. Aprobarea casărilor de mijooace fixe şi obiecte de inventar. 
3. Diverse. 

DIRECTOR 
ing. Cecilia KOVACS 

(974658) 

- ·, 

PUBUCJTATB 

- LINFLEUK ROM:. 
Arad, Str. Independentei. Nr. 3 

' 
Anunţă pe toţi cei care fii·au depus cereri de 

inscriere la cursul pentru mecanici mafii ni de cusut, 
să se prezinte la sediul societăţii susmenţionate, in 
data de 14.10.99, orele 10,00. 

Informaţii telefon: 289244. 
(5224436~ 

. ' -
·-- --------
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~~i!t~ y· · . S.C.INSTAlSAN 
ţV/: • • ·}·:,,·. CONSTRUCTION COMPANY 

1 (!.afita.te erPC"-~ for4 

! 4Cil•Xtt•• 
· Noi nu facem f'lJbst ••w·· . . . . 

· ARA~, STR. PĂŞUNII (spre Piaţa Soarelui) nr. 13, CAL.n" Ă Tlll 
_Aparatură audio-video: 

ANGAJEAZĂ: 

• personal c:alif"teat in domeniul calculatoarelor 
(hard); 

MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un · SONY, PHILIPS, PANASONIC 

DE CON· 
STRUCTII: • PAL • 
PFL • PLACAJ toate 
grasimile : SOBE 
TERACOTA • UŞI 

• FERESTRE • BITUM 
• CARTON ASFALTAT 

• T!Gi.E • COAME 

Produse electrocasnice: 
MOUUNEX. PHIUPS, TEFAL 

ROWENTA. WHIRLPOOL 

Cak:Uatoare Îl ai:e coofg.ratie 
24 RATE lunare 
FĂRĂ AVANS! 

Toate actele se fac in magazin 
Garantie+ service 

str. Lucian Bla9111 nr. ~-4 
ter. 280175, 2s1soo 

• se consideră avantaje la angajare: 
• specializări Microsoft 

..• specializari Novell 
• alte specializări 

. • cunoasterea limbii engleze 

• specialisti pentru vânzâri; 
·conditii: 

• cunostinte despre calculatoare 
-operare PC 
• cunoasterea limbii engleze 

• programatori; 
·conditii: 

-studii superioare 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ 

Curicullum Vrtae se va depune la sediul firmei 
din Arad, Str. Nicolae Balcescu nr.12, între tîrele 
8:00-17:00, pănă la data de08.10.99 

• OBIECTE SANITARE 

". Preţuri promoţionale in prima lună de 
A - • vanzan · 
· ".Adaos eomereial minim 

ALTE INFORMATII 
LA TELEFONUL 259088. 
Program zilnic: 8,00 - 16,00 

sâmbătă: 8,00 • 13,00 

CONVOACĂ 
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR In data de 

15.10.1999 ora 11,00 la sediul societăţii din Lipova str. Lugojului 
nr. 6 cu următoarea ordine de zi: 

1.- Aprobarea inchiderii opera~onale parţiale a acfivltă~i soci
etă~i; 

2.- Numirea administratorului selectat conform Normelor 
Metodologice de aplicare a HG 36411999; 

3.- Diverse. 
Dacă la prima adunare nu se întruneşte cvorumul necesar -

pentru validarea deliberărilor a doua adunare generală se con
voacă pentru data de 18_.10.1999 ora 11,00 in acelaşi loc. 

Director general, 
Ing. Marcu Tom el Florian 

-- --

(1\g.~) 

ALCAZ COMPANY 
+ Transport persoane 

+ Transport marfă 

+ Remorcăn 
TARIF: 1890 lei/km 
Angajăm: 

e taximetri,ti cu 
' mao;;ină proorie cu şi 
fără carte de muncă. in 
condiţii avantajoase. 

NON STOP: 
274000; 274999· . 

jc.D.j 

-· ...... ~ "'~ -~ ~~~! .. 

ARCOMMAT 
GRUPS.A. 

~- lll)..., ·llilllit . 
St IIIIMxllqlir. H 

ti.fa 1»10 57 31119,1»10 57 211.\\! 

de~er autorizat 

DERMATINA S.A. 
Mlxle~~de~ 
ECINENr DE PROTECTf 

• 'CIZME ' UANU~ 'PElERINE 'SOOTURI' · 
· .-COO\RE PVC' MATERW. PT PREi.A~ 

ARmE TEHIItf Dfl CAUOOC ŞI P'tt 

'f1Rf 'TUBURI' FURTUHE' CHEDERE' 
' FQIE POLIPROP~ENĂ 

ETICHETE AUTOCOLANTE • 
BENZJADEZM 

45 de trandafiri albi s-a 
adunat astăzi, in buchetul 
vie~l, pentru 

VIORJ(;.('SCIUDON 
dlDMIAD. 

Cu această ocazie ce 
dragi n doresc sănătate, re 
cire şi Implinirea tuturor d 
rinţ01or. 

• ,..IA MlJLH ~ 

.LA MUL n ANI" pentru 
FLOiliN P. 

din partea lui Maria~· 

Vând urgent garsonieră, 
confort 1, Micălaca. Informatii 
-Ion 092.994.442. (30084)·' 

Vând apartament una 
cameră, bl. Z.26, se. C, ap. 3, 
eli. (30114) 

vand 1 cameră spaţioasă; 
bloc nou, BCA. Telefon 
250209. (29806) 

vand apartament central 1 
cameră, 60 mp, cu pcsibilită~ 
extindere, etaj VN; acoperiş 
1191ă: preţ 14.000 OM. Telefon 
092.509.397. (30146) 

vand garsomeră confort 1, 
etaj li, zona Mioriţa, preţ 8.700 
OM. Telefon 094.246.676. 
(30143) 

vand garsonieră confort 1, 
multiple imbunătăţirt, gresie, 
faianţă, boxă. lnfoonaţii telefon 
263953, Mi<:aiaca, str. Abrud, 
bloc 236, ap. 8. (30137) 

vand apartament 2 camere . 
confort 1, etaj inferior, multiple 
imbunătătiri, zona Spitalului 
Judeţean (intim), preţ conveo
abil. Telefon 092.922.364. 
(29727) 

vand apartament 2 camere, 
Alfa, netmbunătăţit, 11 500 
DM. Telefon 270856. (30332) 

Ocazie\ Vand apartament 2 
camere, Vlalcu, etaj inferior. 
10.000 OM. Telefon 270856 
(30332) 

vand apartament 2 camere 
+ garaj. Informaţii telefon 

. 255940. (29930) 
vand apartament 2 camere. 

parter, ideal privatizare; 
Podgoria. Telefon 092. 
255.385, 212204. (29994) 

vand garsonieră confort 1, 
etaj 4/4, Banu Mllrllcine; 
13.000 OM negociabil. Telefon meni 2 camere. confort 1 
057-237353. (30181) tmbunătătit, Alfa Telefon 

vand garsonieră zona cer>- 210555, 210255. (29410\ 
trală, str. Buşteni, cu sau fiiră Vand apartament 2 camere . 

. mobilier, gaz. satelit. telefon contorizat. bucat~rie. <:amară. 
Telefon 230324• după masa. boxă, gara. Caiea RomaniJo'. 1 
(301S4; Telefon 211808. (300261 i 

. vand apartament 2 camere 1 • 
vand garsomeră central str. Grăd•ste. 9.800 OM Telefon i 

Banu Mărăcine. parter. pret 237048 (30039 1 
13.500 OM negociabil Intor: · 

1 
• • Vand apartament ~ camere 1 

matii telefon 22Q411, dl,tpt1 ora confort 11. ~ortuna ei !Il _, 
17.(30227> 12.500 OM 1 eleion 27265~ 
Vănd garson1eră zona 252J02. '.30047-, i 

: v'Ci:)u ga1sorHera confort 1. VliJiCu 3000 OM Telefon VAnd apartament 2 camere. ·1 
, str. 0 raporgescu. imbur'\~tatita 249770.094153.989. {30269} et J. Cvton1~ ·..;TA Telef.on .. 

1 ) 16.000 DM. Telefon 23,784; V~nd apartarneni o can1era 243797 (29295:· . t 

i 092 308.400. {J0018; la casa. 35 000.000 161 -r eleton . <kaz~e. vano apartament ~ 1 
Vând garson1eră cent,.ala. 26628- a<e•P ~r •. n ~30212, cam~re 300 1~ . .:>Uu_· OM ·t· 

~ str Luc1an BlaQa inrnrmatit Tefefon 2""~'087? : ?928~. 
· teleft.)fiQ94.6219Ga. (30161). ~~J\ \'~~~ 

1 
J\'~ Vând apartament 2 j 

.,. vano ~:Jarsoriieră confort i. ·' 2., ;~ .:S camere, mob•·,·at, amonaJ·~t 
l'f' 1 !'\ ~ ·str. Buşteni nr. 14, bl. 8, se. B, 
1 

,,.. 
1 

stil occidental, str. Miron 
ap 24. Telefon 231642. costin, bloc 1, etaj 3, preţ 

1 (30012) vano apartament 2 camere. 43.000 OM negociabil. 
; V<ir1~J apartament ~ .-;amera zon~ 1Jun2 îmbu~ătăţft orei Taietor. 094~122.434: 223729. 
; A,ila. bt 72 se A ap 18. bun Teiefon 235784. 092 308 (28965) 
; Tele1011 257851 (30054) 400 {30018) (Continuare in pagina 14) • 
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w (Urmare din pagina 13) 
Vând apartament 2 camere, 

1, zona Confectii, imbunătătit, pret 
11.500 OM, negociabil. Telefon 
253120. (29492) 

Vand apartament 2 camere, 
urgent, Faleza Sud, bloc 71, se. 
A, ap. 1; preţ negociabil. lnfonnaţli 
telefon 247382. (30133) 

Vând apartament cu 2 camere 
decomnadate, Polivalentă. 
Telefon 237986. (20134) 

Vând apartament 2 camere, stil 
occidental; mobilat, parter, zona 
Piaţa Gării; preţ 30.000 OM nego
ciabil. Telefon 092.459.403. 
(30193) 

Vând apartament 2 camere, In 
Upova; preţ negociabil. Telefon 
057-277860. (30183) 

Vând urgent 2 camere, 
Maiakovski, etaj III, 25.000 OM. 
Telefon 249806; 094.778.462. 
(30260) 

&±'L...;..., .. ..n... •nu~::l!"' '"' """'..........." .. 
~· Vând urgent apa 
l :ment in zonă centrală, 
· camere, in casă, 

1ncălzlre pe gaz, 
str. Gh. Bariţiu, nr. 1 
-etaj l Telefon 287776 

ava1ntak>S 2 apartamente 
3 camere sau 1 apartament 6 
camere, Alfa. Telefon 258920, 
după ora 18. (29392) 

Ocazlel 13.600 OM, aparta
ment 3 camere, decomandate, 90 
mp. Telefon 210255, 210555. 
(29410) 

Vând apartament 3 camere, 
Fortuna, parter, 11.000 OM. 
Telefon 219190; 094.828.934. 
(30050) . 

vand apartament 3 camere, 
Podgoria et. IV/IV, 22.000 OM. 
Telefon 219190, 094828934. 
(30050) 

Vând apartament 3 camere, 
160 mp, ultracentral, deosebit, et. 
1, 80.000 OM. Telefon 219190; 
094828934. (30050) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, deosebit, zona 
Banc Post, preţ 45.000 OM, 
negociabil. Informaţii telefon 
250683. (29953) 

vand apartament 3 camere, 
Ronnanior, 4/4, 16.500 OM, nego
ciabil. Telefon 283025. (29945) 

vand apartament 3 camere 
decomandate, parţial îmbunătăţit, 
preţ rezonabil. Telefon 255133. 
(29806) 

vand apartament 3 camere, 
decomandat, modificat stil occi
dental; totul nou. Merită văzut! 
Telefon 289706. (30152) 

Vând apartament 3 camere, 3 
balcoane, 2 băi, etaj 11, zona 3 
Micălaca. Telefon 263369, după 
ora 19. (30156} 
, vand apartament 3 camere, 

central, 20.500 OM. Telefon. 
253326. (29283) 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, bloc 30, etaj 11, cu 
:~~~~tăţiri. Telefon 277818. 

apa 
camere, semidecomandat, neim~ 
bunătă~t. etaj 11, bloc contorizat, 
zona Mioriţa; preţ 17.500 OM 
negociabil. Telefon .263998. 
(30206) 

Vând apartament 3 camere, 
Podgoria, etaj III, 2 balcoane, 
27.000 OM. Telefon 249806, 
094.778.462. ('30260) . 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca; 13.500 OM. Telefon 
219190. (30267) 

vand urgent apartament 3 
camere, etaj 11, zona Mioriţa. preţ 
18.000 OM negociabil. Telefon 
256000. (30297) 

• 

apa camere, 
Micălaca 500, et. III, contorizat, 
23.000 OM, negociabil. Telefon 
264060. (29939) 

Vând apartament 4 camere, 
Vlaicu, Z-uri, et. 8, 21.000 OM. 
Telefon 249806; 094778462. 
(30023) 

vand apartament 4 camere şi 
cu 2 camere, îmbunătătite. 
Telefon 245607. (30123) ' 

vand apartament 4 camere, 
lmbunătătit, situat în Arad, Galea 
Aurel VlaiCu, bl. 226, se. O, el VII, 
ap. 19, preţ informativ 28.000 OM. 
Informaţii telefon 281968, 
289771. (27132) 

Vând apartament 4 camere, el 
11, decomandat, amenajat stil occi
dental. Telefon 250339. (29494) 

vand in rate, apartament 4 
camere, zona 300, Malul 
Mureşulul. Telefon 261764. 
(30170) 

VÂNZĂIII·CPE. 
Vând casă 6 camere (2 spatii 

comerciale), toate_ublită~le, 1.oo0 
mp, Piata Soarelui. Telefon 092 
292 559.' 092 621 611. (30016) 
Vănd casă (Micălaca), foarte 

mare, stil conac, toate utilitătile, 

nouă, la cheie, construită 19ll7/ 
1998. Telefon 092 292 559, 092 
621 611. (30016) 

Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta
mente; Intrari saparate, trilazic, 
garaj, curte, grădină, incălzire 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 
285485 092 607 568. (28676) 

vand urgent casă, toate 
cond'~iile, Sinicolaul Mic. 'Telefon 
288772. (29151) 

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

Vând casă cu gr.ldlnă 720 mp, 
Grădlste. Telefon 224322. 
(2968o') 

Vând casă, Zlmandul Nou nr. 
81. Telefon 224322. (29680) 

Vând avantajos casă in Gai, 
eventual variante. Telefon 
274490. (29686) 

Vând casă cu gr.ldină In Anad. 
Telefon 273851. (29653) 
· Vând casă cu grădină mare, 
localilatea Zimand Cuz, nr. 114. 
(29751) 

· Vănd casă urgent in Sănicolaul 
Mic, 25.000 OM negociabil. 
Telefon 234608; 094.183.043. 
(29741) 

Vând casă tot conlol1ul, comu
na vtadimirescu. Tel elon 256981; 
092.284.409. (29761) 

vand casă neterminată, lneu, 
str. A. Iancu nr. 38. Telefon 
511630. (30068) 
Vănd casă, central (parter 

restaurant, alimentară, etaj: 3 
camere. dependinţe). Telefon 
234862. (3007 4) 

Casa de vanzare, str. 
Ghlocellor nr. 49. (30099) · 
Vănd casă 3 camere, depend- · · 

lnţe, demisol, ultracentral, fără 
grădină, 65.000 OM. Telefon 
282654. (29938) 

vand urgent şi convenabil, 
casă mare, comuna Llvada. 

_Telefon 4J2204. (29273) 
Vănd casă mare cu anexe, in 

Covăsanţ. Informaţii telefon 
514185. (30128) 

Vând casă cu grădina in 
Cladova, nr. 41, 3.000 mp. 
Informaţii telefon 057 - 562389. 
(3040389) 

vand casă Arad, str. Cuza 
Voda, nr. 14, ap. 2B; Danclu. 
(30037) 
. Vănd casă Nădlac, str. Grivilel, 

nr. 9, 35.000 OM negociabil. 
Telefon 474695, dupa ora 19. 
(30150) ' 

Vând casă Nădlac, 13.000 OM. 
Telefon 474695, dupa ora 19. 
(30150) 

vand casă 3 camere, 
bucătărie, baie, gr.ldină, garaj, 1n 
Gartier Gai, str. N. Gole);cu, nr. 3, 
drumullratoşului. (30157) 

vand ieftin casă de căr.lmidă, 
apă, gaz, curte, grădină; str. Petru 
Maior, nr. 1/26, Bujac zona înaltă; 
30.000 OM negociabil. Telefon 
272949. (30171) 

vand sau schimb cu aparta
ment + diferenţă, casă in Zăboani 
Telefon 210331 sau 092.823.772 
(30166) 

Vând casă In Chlşineu Ctlş, sir. 
Plevna, nr. 6 A. (30205) 

--~--~----~~--
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casă In Ghloroc. Relatii 
telefon 289510. (30233) ' 

Vând casă in Vladimirescu. 
Informaţii telefon 514523, după 
ora 17. (30225) 

vand casă in Mândruloc, nr. 
193. Informatii telefon 514523. 
(30225) • 

Vând easă 3 camere, central, 
Vlaicu, str. Paltinului, nr. 7b. 
Telefon 263289; 260681. (30250) 

vand urgent, convenabil casă, 
str. Petru Rareş, Grădişte. 
Telefon 057-276951. (30254) 

Vând casă cu dependinte, 
Chişineu Criş, str. Crişana, nr. i4. 
Telefon 520268. (3041378) 

VÂNZĂRI SPATII 
Vând hală industrială situată în 

abatorul vechi, suprafaţa 252 mp. 
Telefon 094.698.659; 094. 
770.634. (29318) 

Vând casă 5 camere, 2 băi şi 
Motel Bar şi ABC luncţionabil, 
restaurant si 7 camere 1n curs de 
finalizare; Bodrogul Nou, nr. 75. 
Telefon 270312. (30149) 

Vând spaţiu pentru birouri, 
prestări servicii; central. Telefon 
259715, 280753. (30245) 

VÂNZĂRI 'rERENURI 
vand vie cu colnă, la lneu, 

7.500 OM. Telefon 219181. 
(29958) 

vand 2 ha teren intravilan 
(parţial Hvadă), în centrul comunei 
Şimand; front DN lângă Peco 
PETROM, ideal investi~i. Telefon 
092.351.014; 238316. (29598) 

Vând 3 ha teren arabil soseaua 
Arad - Nădalc, km 575' + 200. 
Telefon 534338. (30182) 

Vând 2,80 ha pământ,· 
Complexul .Musca· Curticl. 
Telefon 253084. (30198) 

lf!!fll !lh+~l 
. Vând (schimb cu autoturism 
Diesel european înmatriculat -
variante, djferenţe), Dacia Nova, 
1997, 21.000 km, roşu, inonatlţu
lal Telefon 092.410.565. 

Vând urgent Ford Slena, lnma
trlculat persoană fizică, 2000 cmc, 
Injecţie, an fabrica~e 1989, stare 
excepţională, preţ 6.900 OM, 
n bll. Telefon 092.529611. 

Vând DACIA 1310 TX, 1988, 
2.200 OM, negociabil. Telefon 
260869, dup;l ora 19. 

vand convenabil Dada o km, 
orice model, livrare imediate. 
Telefon 094.391.896. 28836 

Vând combine de recoltat 
porumb ştiul~ p411 sau 2 rllnduri. 
Telefon 094.933.597. (29256) 

Vând avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARO, 
JEEP 15, 18; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15, 16, 17 ţoll. 
Telefon 259339, 563027. 
(3040386) 

vand microbuz persoane vw 
1700 Diesel, 1990, 10.500 OM, 
stare Ireproşabilă. Telefon 
468745. (Ag. Peclca) 
Vănd BMW 524 TD, an 1985, 

preţ 2650 OM, negociabil. 

~;~~~~~;e 9-14, telefon 

Vând Dada 1310, nouă, roşu 
Ferari, 5600 OM (schimb cu auto 
străin, ofer dilerentă). Telefon 
094.276327. (30033). 

vand Dac1a 1310, an 1986, 
2.000 OM. Telefon 258616. 
(30036) 

Vând combină tractata, de 
recoltat porumb pe 2 randurl. 
Telefon 094610553. (30042) 

Vand ARO 243 Diesel, numere 
noi, CIV, stare perefctă, pret 
negociabil. Telefon' 057/461222: 
(30063) 

Vând OPEL KADETT, inma
b'lculat NON PROFIT, 1500 OM. 
Telefon 210366, 094.245.572. 
(30079) . 

Vând OLTCIT 1991, stare 
excepponalâ, 1300 OM. Telefon 
210366, 094.245.572. (30079) 

vand autoutilitara 7 tone; 
Diesel, inmatriculată pe persoană 
fizică. Informaţii telefon 094. 
555.228. (30091) 
Vănd camion Ford 3,5 to, fabri

caţie 1979, stare funcţionare, ' 
3.000 OM, persoană fizică. 
Agrişul Mare telefon 120, seara, 
orele 19-20. (29771) 

Vând Gotii, an 1984, lnmatrl
cula~ preţ 2.500 OM negociabil: 

· T-259238; 267238. (30127) 

Vănd Dacia 1310 Breck, an 
1987, CIV + VT 2001, 2.400 OM 
negociabil. Telefon 057 - 243790, 
orele 18-20. (20118) 

Vând Dacia 1310, 1982, preţ 
avantajos; negociabil. Telefon 
270583. (30075) 

Vând Renault l T 11 Diesel, an 
fabrica~e 1987, stare bună, 5.500 
OM. Telefon 283423; 094. 
630.195. (30189) 

Vând tractor M 650 in stare 
perfectă de funcţionare. loca
litatea Susag, nr. 31, familia 
Ciuda Teodor. (3042341) 

Vând 2 tractoare U 650, perfec
ta stare de funcţionare. Telefon 
094.522.567. (3042340) 

Vând Dacia 1300, an 1981, 
pret 1.800 OM; eventual în rate. 
Tet9ton 237022. (30201) 

Vând Daewoo Espero 1,5 16V, 
an 96, preţ 12.700 OM. Telefon 
254544; 094.391.907. (30223) 

Vând BMW 316, 1983, avartat, 
banzină, 1600 cmc. Telefon 
242100, 092.562.014. (30230) 

Vând Opel Vectra, an 1991; 
Euro 11, preţ 5.000 OM. Telefon 
27967 4. (30238) 

Vând autodubă frlgorfflcă MAN, 
3 tone. Telefon 259715; 260753. 
(30242) 

Vând autodubă lveco 3,5 tone. 
Telefon 259715, 280753. (30242) 

Vând Dacia 1310 Berlină, 
1993, 2.800 OM negociabil. 
Telefon 057 - 234757; 286220. 
(30258) 

Vând gen~ aluminiu, cu 5 găuri, 
cu cauciucuri 205x65115, in stare • 
bună. Telefon 092.381.750. 
(20259) 

Vând Mltsublshl Pasero 4x4 
(Seep) înmatricula! 1994, 7.000 
OM. Telefon 277181. (30262) 

Vând VW Golf 11, 1300 cmc, 
Injecţie, banzină t.!ir.l plumb, cala
Uzata 2 uşi, trapă, stare perfectă, 
anul 1989; preţ 2.600 OM. 
Telefon 245742; 241452. (30270) 

vand Dacia 1310, an 1986, 
stare bună, preţ 1. 750 OM nego
ciabil. Telefon 267221; 279311. 
(30292) 

Vând Opal Ascona C, 1986, 
stare bună, preţ infonnativ 2.450 
OM. Telefon 277557, după ora 
16. (30304) 

Vănd urgent combină · 
250 OM şi celular Erikson OM. 
Telefon 2B8660. (30187) 

Vând TV color Pnillps, stereo, 
teletext. Telefon 264004. (30249) 

JIÂNZĂBI DIVERSE 
Vând (închiriez) garaj, zona 

Vlaicu~Făt Frumos. Telefon 
235784, 092 306 400. (30018) 

VInd PLASĂ GARD zlncată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RAB
ITZ ŞI CUIE CONSTRUCŢII, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.55~. (27190) 

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

""Vând termotekc'i Beretta, con
vertor boiler pe gaz. Telefon 
253973. (30294) 

Vând maşini produs şosete, 
computerizata, import Italia. 
Telefon 063-233481, 092 339 
147. Cmol 

Vând ouă de prepeliţă (medica
ment, incubare). instructiuni. 
Telefon 289968; 246064. (29847) 

Vând BAR pe ştrand, ultra
central, aparat popcorn, 600 
OM; cuptor pizza, 800 OM. 
Vând cazan încălzire pe gaz 
pentru 1.000 mc, 1.100 OM. 
Telefon 092.301.798. (29982) 

Vând garaj, zona Vlaicu
lebăda. Telefon 285010. (29961) 
Vănd Dacia 1300, preţ 1400 

OM, negociabil sau accept oferte; 
+ telefoane mobile. Telefon 

. 253572; 094.544.832. (30057) 
Vănd câini Clobănesc Ame

ricana-canadian (lup alb) 7 luni. 
Telefon 057/461222. (30063) 

VIndem PUl vii de CARNE 
(mari}, la ferma din ŞIRIA, sAm
bă~; 9 octombrie 1999, orele 8-
17.(30064) 
. Vând lemne foc, esenţă tare, 

orice cantitate. Telefon 210373. 
(30073) 

vand două iepe sura, 8 ani, 
Secusigiu nr. 306, telefon 194. 

IC28067l 
Vand patru + un loc de veci in 

Cimitirul Eternitatea. Telefon 
282647. (30162) hHh11J1WH •t' 1 

Vând TV color tip Sport, diago- Vând LEMNE FOC tăla1e, 
mila 37 cm cu telecomandă. esenţă tare. Telefon 277027. 

Telelon 211491. (29709) L'''29
"""

53:;:'Tlt=:-::;;:;=;:-:;;===::r' 
Vănd TV color, 800.000 lei, Vindem căntare electronice; vi-

combină lrigoriflcă, congelator, trine frig; instalaţie germană 
maşină spălat automată. Telefon industrială cu programe (spălat, 
285010. (29962) usca~ călcat); căntar cu ecran de 

Vând diverse tipuri TV 100 kg; dulap frig cu 2 uşi; mobili-
COLOR, preţ 800 .000 lei·, er alimentar. Informaţii telefon 

270919 seu seara 253601. 
garan~e 6 luni. Telefon 244904, (29734) 
orele 9-17. (28698) Vând frigider Arctic mic, 

Vindem o mare gamă de televl- 850.000 lei; aragaz 2 ochiuri + 
zoare color la preţuri convenabile. butelie, 650.000 lei. Telefon 
Telefon 260260. (29725) 254794. (30151) 
Vănd MAŞINĂ SPĂLAT Vand aparat vulcanlzare şi 

AUTOMATA, 880.000 lei; TV aparat spălătorie auto, preţ 1.300 
COLOR 700.000 lei; LADĂ OM bucata; vănd motor Diesel 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, ofer . Ford 1 ,6; Opal Kadet 1,6; Slena 
garanţie. Telefon 259339, 2,3; Passat 1,6 Turibo Diesel şi 

· 563027. (3040385) aducem la comandă. Telefon 
vand televizor color, maşină 094.891.457; 094.211.118. 

spălat automatică, cuptor (30160) 
microunde cu garanţie. Telefon vand BCA 605.000 tel/mc; 
264604. (29944) CIMENT; VAR; FIER BETON. 
· vand congelator cu sertare, Telefon 094.524.456; 054. 
180 OM. Telefon 285010. (30159) 211807. Sunap '1 nu veţi r\tgre-

Vând calculatoare şi impri- tai (1, 0974043) -
manta second~hand. Informaţii Vând avantajos dormitor corn-
telefon 289679; 092.645.946. plat de culoare deschisă, paturi 
(29695) separate. Telefon 231405. 

Vând Ieftin INSTALAŢII (30194) 
SATELIT ,1 BOXE 50 .W. Vănd termotekă Ocean Beretla 
Telefon; Arad 237471; lneu 24 kw sigila~ 1.200 OM şi conver-
511485. (28770} tor 2,5 kw, 250 OM. Telefon 

Vând TV color stereo, 90 OM. 250854. (30153) 
Telefon 285010. (30159) Vând dormnor: videorecorder 

Vând maşină spălat automată · Deck Sharp; pi~.up Akai; maşină 
1.000.000 lei; TV color 700.000 . de cusut. Teleion 224310, după 
lei; frigider 700.000 lei; combină ·ora 15. (30199) 
lrigorfflcă 1.500.000 lei, chiuvetă Vând urgent maşină produs . 
inox 300.000 lei. Telefon 275277. · pufuleţl, In funcţionare. Telefon 
(28757) 094.927.728. (30200) 

Vând diferite TELECOMENZI Vând cazan ţuică, 110 litri. 
pentru televizor (16o,ooo tol), Telefon 258365, orele 16-22. 
video, satelit, translonmatoare (30209) 
linii. Telefon 092.368.868. (mp) Vănd 3000 bucă~ ţiglă veche. 
. Vănd telefon fără fir Bosc şi lnfonna~i telefon 231998. (30214) 
Tadiocasetofon auto Blaupunkt. Vand betonieră fc'iră motor. 
Telefon 092.419.919. (29865) lnfonna~i telefon 283385. (30226) 

vand dulap cu 2 uşi, etajat, 
Vând CÂNTARE ELECTRO- culoarea lemnului. Telefon 

NICE ,1 CASE MARCAT FIS· 242100. (30229) 
CALE pentru comerţ, servicii, Vând dulapuri combinate cu vi-
restaurant, benzlnlrte. Telefon trine noi, stejar, export, deosebite, 
272727. (29353) pentru bucătărli, sulragerll. 

vand combină muzicală Alwa, Telefon 259538; 210063. (30232) 
telecomandă, 3 CD, nouă, preţ vand 40 saci Tngrăşăminte 
400 OM. Telefon 245191; . NPK 20.20.0; preţ avantajos. 
094.183.071. (30177) Telefon 279471. (30238) 

Vând baloane pentru vin, str. 
Poetului, nr. 114. Telefon 247565. 
(30239) • 

Vând căţel Teckel păr scurt, 3 
luni, părinţi import, campioni. 
Telefon 280147. (30241) 

Vand 2 locuri de veci, Cimitirul 
Eternitatea. Telefon 246624. 
(30255) 

Vând EURO BOL ŢARI TER
MOIZOLANŢI cu garanţie; 

300x250x200; 3.600 lei/bucata; 
1 mc - 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.38'. 750. (30259) 

Vând haine 5ortate second
hand, en-gros, 2 DM/kg. Telefon 
266287. (30272) 

vand urgent mobilă (cameră de 
zi), dulap 2 uşi masă 4 scaune, 
vitrină, maşină de cusut Singer. 
Telefon 249806; 094.778.462. 
(30261) 

Vând maşina de cusut industri
ală, marca Super:· Telefon 
413194. (30277) 

Vând aspirator Moulinex, radia
tOare electrice, usi din lemn, 
maşinj de scris, mObilier lemn. 
Telefon 276898 130322) 

~!!! iildife, renil, 
număr de camere, la preţ rezo
nabil. Telefon 235784, 092 308 
400. (30018) -
Cumpăr teren agricol vizavi 

de sere. Telefon 092.275.276. 
(29700) 
Cumpăr urgent apartament 2 

camere, et. 1-111 (Polivalentă) sau 
(Maiakowskl). Telefon 094 
778462; 249806. (30023) 
Cumpăr apartament 2 camere; 

ofer 12.000 OM. Telefon 253326.' 
(29283) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm sticle 1/2 litri tip 
bere, la preţul de 550 lei/bucata. 
Telefon 286418; 286826. (20119) 
Cumpăr sticle de bere. Telefon 

280695. (30163) 

CERERI ŞI OFER'rE 
DE SERVICII 

Universitatea de Vest 
VASILE GOLDIŞ" Arad, Bd. 

1 KI>VOolul:lel, nr. 81, angajează: 
gradele; ajutorl 

1 ~::~.~~~alr:~,~i;n:·; g~r~ii!j0111tt1oare li bu-l, 1 Serviciul 
orele 7-8. 

sau 
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Miercuri, 6 octombrie 1999 

• (Urmare din pagina 14) 

Societatea Comercială de 
Industrializarea Laptelui Arad • 
SA, str. Orşova, nr. 6, telefon 
287561; 287249, angajează 
urgent: 1. INSTALATOR SANI
TAR şi încălzire centrală 
(cuno,tlnţe de sudură autogen 
'i electric). Informaţii la 
Compartimentul Personal al 
unltă~i. (30155) 

ANGAJEAZ BAR MANĂ 
condiţii avantajoasa, bar 
LOTUS, etaj L Telefon 092. 
295.353. (30154) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 

! angajează LUCRĂTOR In 
DEPOZIT. Informaţii telefon 
279739. (30175) 

Companie străină serioasA, 
angajează persoane dinamice, 
studii superioare .. medii, vârsta 
minimă 27 ani. Telefon 
094.866.456. (30210) 

ANGAJĂM MECANIC califi
cat maşini cusut piele, fosta 
BRASERIE Piaţa Romană, zil
nic 8-16. (30246) 

ANGAJĂM PAZNIC noapte, 
eventual pensionar. Telefon 
256901, orele 9-15. (30257) 

SCCA "TEHNOMETALICA" 
ARAD, angajează presator me
tale la rece, cu contract de 
muncă sau cu convenţie (pen-~ 

1 sionar). (30264) . 

ANGAJEZ BARMANIŢE, bar 
"DELFI SERV", Calea Timlşorli,j 
nr.191 .A~ul Nou. (302~ 

PIIII'I'ĂIII SEiliiCII 

RENOV ĂRI Interioare, flnl
saje, zugrăveli, gresieri, par· 
chetărl etc. Telefon 277353; 
094909535. (30009) 

RECTIFICĂM ARBORI 
COTIŢI in i~clnta AUTOSER
VICE MICALACA. Telefon 
262098. (30008) 

REPREZENTANTĂ r•pară: 
ARAGAZE. ma.lnl spălat, 
microunde, Instalaţii _electrica. 
Telefon 270098. (30005) . 

EXECUTĂM ROLETE lemn, 
plastic, rabetabll; CUMPĂR TEl 
uscat. Telefon 244720. (30123) 

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

ABSOLVENŢII Executăm 
FOTOGRAFII relufale alb
negru, sepla, color pentru 
TABLOU. FOTOSTUDIOUL "B 
& B HELIOS". Telefon 272723, 
str. Fulgerului nr. 8, Arad. 
(30090) 

TRANSPORT MARFĂ 3 • 5 
tone; avantajos: convenabil. 
Telefon· 253629; 251502. 
(30196) 

.,IZOREX" execută HIDRO· 
IZOLA ŢII cu membra ni hldro
lzolatoare cu ardezie import 
Austria; garanţie 10 ani. 
Telefon 057 - 266230; 094. 
612.8n. (30215) 

EFECTUAM rapid, avantajos; 
orice LUCRĂRI de CONS
TRUCŢII, ZUGRĂVELI. Telefon 
240135. (30248) 

FIRMĂ PARTICULARĂ, exe
cută: zugrăveli, tencuieli, gre
sieri, şarpante, falanţărl, şeml
nee. Telefon 222886, 094. 
86?-~12j30256) 

DIVERSE··. 
1 ----

rimlria GURAHONŢ orga
ază licitaţie In 19.10.1999 şi 
ecare zi de marţi până la 

adjudecare, pentru spaţiu din 
str. Iuliu Manlu, nr. 40, cu desti
naţie spaţiu administrativ, 
depozlţ magazin excepţie bar, 
restaurant. Relaţii PrimAria 
Gurahonţ, telefon 420309. 
(5213482) 

In data de 06.10.1999, ora 12, 
la Judecătoria Arad, camera 41, 
se vinde la licitaţie publică, 
lmobilul proprietatea lui 
Giurgiu Daniel, din localitatea 
Galşa, nr. 125, cu preţul de 
30.9_0~0QO lei. 1~::;0:;:2:::18"'====! 

Judecatoria Arad, dosar nr. 
3773/1999. Se citează părătul 
Eisele Matei, in data de 13 
octombrie 1999, la sala 2 parter, 
ora 8, în proces cu Tufler 
Eugenia, pentru iesire din indivi
ziune. Termen de' judecată, la 
data de 13.10.1999. (301201 ........ 

EfeGtuează zilnic transport de 
persoane în GERMANIA, AUS
TRIA ti FRANŢA, la pn>iW' acco
slblle cu autocare moderne. 

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

IMPORTANTI Prin .,ATLA· 
SSIB" puteţi cilitorl in toată 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTUGAUA. 

Pentru grupuri organizate, 
Tnchlrtem autocar. fi mlcrobuze 
...-.".,, 

,.ATLASSIB" efectueazi aer· 
vicii de mes.agerie, aslgurirl me
dicale .. ei'li veni. 

Agenţiile din centru: telefon 
251871 ti 252n7 1" AUTOGARĂ, 
telefon 270562. 
VĂ AŞTEPTĂM, zJinlc. (c. 17) 

NOUl!! REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vă oferă: 

zilnic spre Gennanla 
PASSAU-REGENSBURG

NORNBERG • HEILBRONN -
STUTTGART-KARLSRUHE
HEIDELBERG • WOR2BURG 
-FRANKFURT • MAINZ • 
GIESSEN. 

SERVICII: călăto~e In auto
care noi, moderne; 2 bagaje 
gratuite; htsoţitoare da bord; 
o masă caldă in Ungaria. 

Informaţii şi Jnscrlerl la 
AGENŢIILE PLETL: ARAD, 
telefon 057-252291; LIPOVA, 
telefon 057-561377, telefon 
057-563011; TIMIŞOARA, 
telefon 056·2001 19; LUGOJ, 

• telefon 056-359651; REŞIŢ A, 
telefon 055-224904. (c.) 

AGENŢIA DE TURISM 
uSEMO TOUR" ARAD 

vă oferă: 
.. excursii lunare tn EGIPT, 

ITALIA, SPANIA, GRECIA, 
ISRAEL, ANGLIA, MAROC, 
MAREA EGEE, AUSTRIA, 
FRANŢA; slptimlnala In: 
DUBA!, CHINA şi TUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, la preţuri 

fllrl """"""'"'i· 
- excursii Individuale tn 

CROA Ţ1A •' UNGARIA. 
- blteta da odihnă "tratament 

la: FELIX, HERCULANE, 
OlĂNEŞTI, POIANA BRAŞOV, 
VORONEŢ, VOINEASA. Infor
maţii telefon/lax Q57 - 283311, 
sau str. Eminescu nr. 13. VĂ 
AŞTEPTĂM! (c. 1000) 

SCHIMBURI 

Schimb (vând) apartament 1 
cameră, zona Vlaicu, cu aparta
ment 2 camere Micălaca, zona 
100 sau 300. Telefon 273778; 
219139. (30203) 

Schimb apartament 4 camere 
ru casă in municipiul Arad sau in 
coinunele apropiate. Informaţii 
telefon 2819fi8. 289771. (27132) 

ÎNCHIRIERI 
lnChlnez {ofer) IOCUIOtă 

(ne)mobilată. Telefon 235784, 
092 308 400. (30018) 

Doresc să lnchiriez garsonlenl 
şi apartament (ne)mobilat. 
Telefon 235784, 092 308 400. 
(30018) 

PUBUCITAT.E 

Caut spre Inchiriere SPAŢIU 
(10-30 mp) ULTRACENTRAL. 
Telefon 094 797 849 sau 
270729. (30011) 

lnchiriem spa~i comen:iale pen
tru magazine, depozite. birouri, 
etc. Telefon 281060 şi 281047. 

1 (29955) 
Ofer spre Inchinare apartament 

(ne)mobilat. Telefon 210555, 
210255. (2941 O) 

·Doresc să lnchlr1ez apartament 
in zonă centrală, 2-3 camere. 
Telefon 210255,210555. (29410) 

lnchiriez spaţii comerciale cu 
suprafeţe diferite, pe Calea 
Lipovei nr. 113, vizavi de 
Restaurant Flora. Telefon 092. 
921.103. (30031) 

Ofer spre inchiriere, ultracen-! 
trai, casă, curte, intrare separată, 
2 camere, hol, baie, bucătărie, 
pentru sediu de firmă birouri, cabi
net. Aştept oferte serioase. 
Informaţii telefon 092.735.964. 
30097 

Ofer spre inchiriere pe termen 
lung, apartament 2 camere, mobi
lat. gaz, satelit, Micălaca, bloc 
3031111, se. A. ap. 13. (30006) 

Ofer spre Inchiriere spa~u co
mercial bl. 301. Telefon 094 708 
200. (29532) 

Doresc să inchiriez sau sc'i 
cumpăr locuinţă zona ultracen
trală, posibilităţi de folosire şi 
birou. Telefon 092 626 186. 

PIERDERI 
Pierdut adevennţă pămant eli

berată de Primăria Păuliş, pe 
numele Iancu Jenica Aurella. O 
dedar nulă. (30130) 

Pierdut legitimaţie de transport 
eliberată de Universitatea .Aurel 
Vlaicu" Arad, pe numele Buzărin 
Marinela Alina. O declar nulă. 
(30141) 

Pierdut legitima~e de serviciu 
eliberată de Ministerul Justiţiei. pe 
numele Coluţiu Aumlia. O declar 
nulă. (30176) 

Pierdut adeverinţă de propri
etate. nr. 1097/18-12.1991, elibe
rată de Primăria Păuliş, pe 
numele Sloi .Saveta. O declar 
nulă. (30216) 

P1erdut carnet de sănătate eli' 
berat de Circa VI Arad, pe numele 
Mukuczo Nicolae. TI dedar nul. 
(30231) 

1 
Pierdut cod flscal nr. 276140 

eliberat de MEF Arad, 
Circumscripţia Fiscală Chl
•lneu-Crl., pe numele MAYER 
FAUST - AF. li declar nul. 
(3041376) 

Pierdut tichet asigurare auto 1 

Dacia Breck, AR02BUJ, eliberat' 
1 de ARDAF Arad. li declar nul.· 
1 (30266) 

Pierdut cod flscal nr. 
3514756 eliberat de MEF Arad, 
pentru AF ROSITA. 11 deci" 
nul. (30273) 

Pierdut legitfma~e gardian pe 
numele Păncotan Beniamin, 
eliberată de CGP Arad. O 
declar nulă. (30276) 

Pierdut camnet şomaj elibe-
rnt de DMPS Arad, pe numele 
Dehelean Florica. 11 declar nul. 
~274) 

'i' SDIICII mauE 1t 

SC ,.NOSFERATU" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon 

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

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE COM

PLETE. 
SICRIE: diferite esenţe şi 

modele occidentale. RESPETE: 
pânză, mătase (seturi cor;l• 
plete), voaL CRUCI: lemn şi 
metal. ACCESORII: prosoapa, 
batista, panglică neagră, ba
ticuri, mAnere, lumânări, ·cata
falc, sfeşnice, steag de doliu. 
SERVICII: spălat, îmbălsăma:, 
imbrăcat, transport intern_ şi 
internaţional; ASIGURAM 
colaci, colivă, coroane, jerbe, 
fotografii profesionale, fanfară; 
ORGANIZĂM pomeni; INTER
MEDIEM gratuit obţlneraa 
actelor necesare Tnhumăril. 
Oferta brad: sicriu brad, 
respete, cruce - 750.000 lei. 
TRANSPORTUL SICRIULUI LA 
DOMICILIU, este GRATUITIII. 
Experienţa noastră, este 
garan~a dumneavoastră! (c) 

J>ION.&TOP 
ao.sTnA;:QJIIPAMT flnni 

producAtoare de slcrle, str. M. 
Eminescu nr. 4, (vizavi Cinema 
MUREŞUL) telefon 211929, 
094.537.715; 094.558.712. 

TOT\JL brrR-uN SINCtlll 
LOC, IA PRET DE PRODCJCĂ. 
TOil, CALITATE fi OP~ 
'I'IVli'ATE O<>CtllENTALA: 

• lmbilsăma~ lmbrlcat, coo--• olcrle: 400-1.800.000 lol 
-otcnelux 
• lenjerie docea: .160.000· 

800.0001oi 
-cruci, rnlnent ·-.ele. 
OFERTĂ< sicriu, lenjerlo, 

cruce -730.000 loi; 
Trensportin Anld GRATUIT. 
Transport GRATUIT la flnnote 

concu,_.,to, pentru ca să pule~ 
corvpora praţurt~e"- (c.J 

'Îi' DECESE 'Îi' 

lnduraraţl, anunţăm trecerea 
In nofllnţl la virsta da 79 ani, 
după o lungă suferinţă, a celei 
care a fost mamă, bunle~ 'i 
străbunica noastră 

MARCU ROZAUA. 
lnhumarea va avea loc azi, 6 

octombrie 1999, ora 13, de ta 
Capela Cimitirului Eternitatea. 
Dumnezeu să o odihnească in 

Pierdut autorizaţie de· pacei Familia indoliată. , 

funcţionare pentru AF "HANUL 1 . 
ANCUŢEI", nr. 53/10.1o.1992,1 1 Cu adincA durere 111 suflat! 
eliberată de MEF Arad. o declar anunţăm incetarea din v1aţă a 1 

1 nulă. (Ag. Llpova, 3040392) 1 1 iubitului nostru soţ, frate, 
Pierdut camet somer nr 25523 unchi, cumnat, venşor, 

eliberat de DMPS Ar~d. pe TĂUT DUMITRU, 
numele Gain Aurel. li dectaf n~. In vărstă de 76 ani, după o 
(30165) lungă •i grea suferinţă. Inmor

Pierdut cărţi ven:l eliberate 
de SA .UNITA" cu numeralo 
032739, 41253, 41257, 048401, 
In alb. lot- nule. 3020 

mintarea va avea loc joi, 7 
octombrie 1999, ora 13, de la 
capela ClmiUrulul Eternitatea. 
Familia-

... 
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Cu durere anunţăm trecerea 
In veşnlcll a celui ce a fost soţ 
tată, socru, bunle şi străbunic, 

GAGA GHEORGHE, 
. din Minlşul de Sus. Inmor
mintarea va avea loc joi, 7 
octombrie 1999, ora 14, In 
Cuvin. Familiile indollate: Gaga, 
Lerlc şi Rade •. 

Cu adincA durere anunţăm 
incetarea din viaţă, după o grea 
suferinţă, la vârsta de 70 ar.' a 

!
Iubitei noaste mame, soacre şi' 
bunici, 

CIRIN ElENA, 
1 născută GOMBOŞ. lnmor
\;nântarea va avea loc azi, 6 
• octombrie, ora 14, de la dom l
I ciliul din str. CONDURAŞILOR 
1 nr. 44. r"umnezeu să o odih-

l
nească in pacei Familiile îndo
Ii ale: prof. Covacl Rodlca şi 
Ing. Cirln Petru. 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din viaţA a Iubitului 
nostru soţ, tată, socru 'i bunic, 

CIOBAN TEODOR, 
In vârstă de 60 de ani. Inmor

mintarea va avea loc joi, 7 
octombrie 1999, ora 14, la 
Cimitirul Pomenirea - capelă. 
Familiile indoliate: Cioban fi 

~@9e~u~·=============== 

'îl' CONDOLEAfiTE 'îl' 

Locatarii blocului 30 str . 
Călimăneşti, regretă moartea 
bunului vecin 

SAVICI MJUVOJ 
şi transmite sincere con

doleanţe familiei lndollate. 
(30212) 

f Consiliul de Administraţie al! 
jSC ,.ATIC ARTEXIN GRUP"! 
1 este alături de familia VALICEC 
in greaua incercare prilejuită de 
trecerea în nefiinţă a lui 

ANTON VAUCEC 
şi transmite sincere con

dolaanţo lnduraratol familii. 
(30233) 

1 
Colectivul SC .A TIC ARTE· 

XIN GRUP" deplănga dlspari~a 
1 prematură intr-un tragic accl-
1 dant, a colegului lor • 
l TONY V AUCEC • 
t om de o conduită morali 
1 deosebită, bun coleg şi prieten. 
:Amintirea lui va rămâne veşnic 

1 

fn sufletele noastre. Dumnezeu 
&ă·l odlhneasc.l in pacei 
Condoleanţe familial lndollate. 
(30233) 

Multumim tuturor celor care 
au fost alături de noi la dureraa 
pricinuită de mo,rtea Iubita! 
noastre _ 

GO'I'ZEVA, 
In mod deosebit doamnei 

doctor Filip Slmona, cara timp 
de 4 ani a tratat·o cu devota· 
menţ pretunglndu-1 viaţa. Soţul 
ti fllcele, indoHa~. (3025'1) 

ColecUvul de cadra didactice 
al Şcolii nr. 3 Arad, este alături 
de familia COVACI PETRU şi 
RODICA In greaua pierdere 
pricinuită de decesul mamei şi 
transmHe sincera condoleanţe. 
(30263) 

O lacrimi fl o rugăciune pen
tru scumpa noastră bunici: 

ElENA CIRIN. 
Nepoata Andreea • Elena •' 

Olimpla. (30268) · 

1 
Suntem alături de domnul 

director HODREA PETRE In 
greaua durere pricinuită de 
moartea tatAlui. Sincere con
doleanţe! Colectivul SC 
.D'ORO IMPEX" SA Arad. 
(30280) . 

Sincere condoleanţe verişo
rllor PETRICĂ şi RODICA 
CIRIN, la decesul mamei lor 
dragi. Familia David Ioan. 
(30303) 

Suntem aJături de domnul 
ing. CIRIN PETRU in marea 
durere pricinuită de decesul 
mamei sale. Sincere con
do~anţel Conducerea 'i colec
tivul TESA da la SC ,.WEST 
SHOES" IND SA ARAD. (30324) 

Colectivul Secţiei Chirurgie a 
Spitalului Clinic Judeţean este 
alături de dr. MARCU 
CONSTANTIN In momentele 
grele pricinuite de decesul 

mamei ra"::J. transmt11t cor-. 
• .w:n• 

lndurerata soţie Tăul 1: 
Ecaterina mulţumeşte cadrelor 

1
,; 

medicale de la Spitalul :1 

Municipal, in special domnului~~ 
dr. Duşe Tănase pentru devota.;: 
mentul şi competenţa profe
sională acordati bunului meu:: 

soţ '1 TĂUT DUMITRU. 1 
Dumnezeu să vă bmecuvân- ·, 

teze iar pe el să-I odihnească in !! 
'pacei (30323) ,, 

. ' 
· jT; ~ ·. 1a in nefiinţă a lubltu- il 

1 lui :"' •5t:"'... cumnat si unchi, !' 
• Ătrr DuMrraU, i' 

ne-a î1 .lristat profund şi sun-. 
tam alături de soţia mult indu· 
rerată. Familiile: tĂUT 'i POP.'' 

1 (30323) li 

Dumnezeu si vă mângâie şL! 
si vă alina durerea la ii 
desl-'-~irea de cel care a fost·, 
un buQ.. verisor 'i UI)Chi, 

TAuT DUMITRU. 
Suntem alături de familia 

lndoliată. Lazăr Maria fl dr. 
Lazăr Dorin. (30323) 

Mulţumesc tuturor priete· 
nilor, vecinilor şi cunoştinţelor 
care au fost alături de mine, in 
greaua incercttre pricinuită de 
moa[ţea bunului rileu soţ, 
DRAGOI SABIN (PUJU}. 
S~LVIA. 30348 

'îl' COMEMORĂRI 'îl' 

Lacrimi, o rugăciune 'i o 
lumânare la implinirea a 3 ani, 
azi, 6 octombrie 1999, de când 
a plecat dintre noi, fiul, fratele, 
unchiul!,! cumnatul 

BUDAU GHEORGHE. 
Dumnezeu să-I odihnească 

In pacet(3041375) 

Pios omagiu celui care a fost 
ing. MIRCEA DĂRĂBAN 

de la moartea căruia se 
fmplinesc 11 ani. Dumnezeu 
să-I odihnească! Mama. (29875) 

Tristă 'i neu~ 
tată- va fi ziua 
de 6 octom
brie, când se 
implinesc 4

1

! 
anl de la dece- 1 
sul dragulul 
nostru soţ, 

Azi, 6 octombrie 1999, se 
Implinesc 3 ani de la decesul 
scumpe! ~mamă, bunică 

•'-·~~!" MOŢnoARE {l'fA). 
Dumnezeu H o odihnească 

In pacei Nu te vom ulte nlcio
detăl Familia. (30085) 

Azi, 6 octombrie 1999, se 
Implinesc 4 ani de cind ne-a 
plrăslt pentru totdeauna, cea 
care a fost o mamă Iubitoare, 
soacră şi bunică adevlirată 
POPUŢA EIJSARETA. 

Nu ta vom uita niciodată! 
FIIca, ginerele '' nepotul cu 
so a. (30085) 

Amintim celor care au 
cunoscut-o, că azi, 6 octombrie 
1999, se implinesc 6 săptămâni 
de la trecerea in eternitate a 
<:alei care a fost cea mal buni 
mamă, soacrl, bunică fi 
străbunici 

MOSCATAUNA 
din PECICA. Cu smerenie ne 

plecăm capul in faţa trlstulul 
mormAn~ rugăndu-ne ca bunul 
Dumnezeu să o odihnească in · 
pace! Familiile indoliate: Mm;.j 
Lengyel, Funar '' Ursuţ. 1 
52135t9 l 

' Au trecut 6ji 
luni de lacrimi i; 
şi durere de, 
când a plecat: 
din~re noi, celj'' 
ma! bun soţ, , 
tat~, socru ;;i 1: 
bunic p 

VOlAN SOLOMON 1 
din SEBIŞ. "Sufletul ne 

doare/Durerea ne apasă/ 
Dumnezeu ta..a luat In ceruri/ŞI 
nu mal ••ti acasă/AmlnUrea ta 
rAmine/In ortca pas, neştear
sl". Tlcule dragi, ne llpsefU 
foarte mult. F..,.. lndurarali. 

58 
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Vinde: 

,.. COLTABE ... CANAPELE .. FO'I'OLII 
EXTENSmiLE din producţia propria, 

tapiţata ca pluf SUA. 

Preţuri cuprinse intre: 3.355.000-3.843.000 lei 
(TVA inclus, adaos comercial O%) 

Orar zilnic lnba orala 7,00.11,30, 
sb. A Gulembi'IIIUI nr. 124; tel/lax: 288089. 

(5224433) 

'rE-Al CONECTAT LA EURONET ? 

•• ...• .... ,. 
\ .... 

coneXIunea ta cu.lumea 
Prin reteaua mondial& 1-.., awe atCe$ la .nfomatie 001 
absolut OliGe domerai: ataoeri. politica, lrutSa. sport •nvatamant 
si edacalie. IUrism, dh>eotil<tllllll. baza de dale, ziare tle<:Cnlni<». 
)Oali._programe gtllilill. 

Casuta E-MAIL 
cu doar 0,93 USD pe luna 
Acces FULL INTERNET 
cu numai 6 USD pe luna 

UNlE DEDICATA 60 USD 

.............. teh 940 
···-··· ..... -........ 

.. -
.!Jf'' - -...--...... . .• ,..... -~---. . .....-·u:r; . '~:::tt! t'ţ)t#j >! " 
il VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD ,f lklul Revoluţiei nr. 26-38, telefon 231.853 

IL 
Uviu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 · 

la cele mal miel prejur! 
· GRESIE cal. 1 • 93.000 leUmp . · . 

1·~ FAIANŢĂ· 68.000 • 80.000 leUmp . . 
ADEZIV,; CIMENT pentru rostult , . 

, ŢEAVĂ CUPRU fi accesorii 

1 
SPĂLĂTOARE INOX fi CABINE DUŞ · 

: BOILERE ELECTRICE şi CAZANE BAIE 
1 ROBINEŢI 'fi FITINGURl * CĂZI BAIE fi ACCESORII 
• OBIECTE SANITARE fi ACCESORII • 
• ŢEAV~ POLIETILENĂ CU ACCESORII . . . 
• ŢEAVA ZINC ,1 NEAGRĂ . 
• PROFILE LAMINA TE* TABLĂ ZINCAT A, ~pati fi 
triatli 

ii-CARBID , · · · . . 

PROGRAM ZILNIC 9,00·I7,00 
: SÂMBĂTĂ 9,G0-13;00 (5224119) 

"" ' In anul 1991 

-~IJJLINE 
Iva ofen=a televiziunea prin cablu. o 
,,,.,.",.. deschisa spre lume. 

Acu.Jl! va oferjni si ..... · ... -·· , r•r•••~r• .. 
·. 

Producem si montam 
usi li h'cstre din PVC armat cu 

geam tcrmopu1 

· . tel-fax 25146 ;094507211 
Arad str, FELEACUWI Nr. l .. 

-. 
- --

PiTBUCITAT.E 

on 

Miercuri, 6 octombrie 1999 

CAMERA DE COMERT ARAD 
DEPARTAMENTUL iNvĂJĂMÂNT 
anunţă organizarea următoarelor 

cursuri: 
• Contabilitate - postliceal; 
• Referenţi comerţ intern şi 
internaţional- postliceal; 

· • Operatori că1i de munc~; 
• Iniţiere în utilizarea 
calculatoarelor. 

Cunurile posdiceale se orgalllzează in colaborare 
cu MuncU fi Protecţiei Soeiale Arad. 
Informa ii suplimentare la sediul CCIA Arad, 

str. loşca nr. 5, camera 31, etajul 2, 
1 ter.: 25.22.50 sau 25.30.00 (I74042) 

Vinde nu~nai prin 
~ntmt:mffij :tM\futNSMBn• 

CIMENTALE D 
39.000 lei sacul (are inclus A) 

Aleşd -

~C)()C>~ 
-q'-c-e=~,lf!!_ • 

MINISTERUL FINANTELOR ' ~ ADMINISTRATIA FINANCIARA 
' A MUNICIPIULUI ARAD 

_ Serviciul Colectarea Veniturilor 
PUBUCAŢIE DE vANZARE 

Anu/1999/una octombrie ziua 1 
In fameiulllrt. U din OG 1111998 privind execufai'N 

CI1Ninţelor bugetare se face cunoacut prin prezenta, ci 
ln ziua de 8 octombrie 1999, orele 11, in locai/Uitea Arad, 

str. 8/caz, nr. 1-5, se vinde prin 
LICITA ŢIE PUBLICĂ următorul bun mobil aparţlnlnd 

del>itorului SC TEHNOCHEMICAL LTD.: 

1 PREŢUL MfNIM QE PORNIRE a_llr:lleţle/ a•te de 
247.000.000 lei. 

ALTE INFORMAŢII SUfL/MENTARE se pol obţine le 
sediul Adminielrapei Financiare a Municipiului And, 8-

1 du/ Brwolufiei nr. n, Selvlclul Co/eclaree Van/tur/lor, 
cament 26, intra orele I-1D, precum fi la sediul deblfoN. 

~ . . rl!:!-~~~~::.:.-~~· j 

,COMISIA DE SELECTIE A 
;~ ADMINISTRATORILOR 

con:slf' rl!! in baza HoCirartt A.G.E.A. de la SC .. PARC .. SA, nr. 1, 
!In data de 17.08.11199 '1 In cortformHalo cu OUG 49/1H9 tfNormele 
llotodologlce apr- prin HG 364/1999, completate cu dispoziţiile 

. Nlwrltc•• ., adt•*tlolr.ltorl din Legea 31/1- ropubllcall, onunj.l: 

/Jdllllllll: • .... --, .... -) ............ , ... 
•. ..-. Wanţli ..._. ~ -· 
• pucb8t, laii. Majar. --· . --de-..... -. ........... -. 
• 8plice tann: • - peDint----.... . ....................... ,. 

ECOS IIVIPEX, 
DISTIUBUttUB UIIIC AL PRODUSELOII ~ 

PEIITBU ACOPEIIJf COVERD&CB ~~ 
DESCFyERE: sistem pentru acoperituri dlrt 181111 

de CJ!el aluzlncall ~ 0,5 mm profilalj fi :noclulatl, cu - poNt 
uu granulat, din ar- colorall. 
GARANŢIE: In condiţii CC!rKW, 30 de MI. 
DURABiliTATE: circa 100 de ani. 
DIMENSIUNI: Elemant ALFA 1185 mm X410 ".. 
ElementDELTA1200mmX450mm. 
Acoperire 2,2& elomente/ mp 
GREUTATE: 3 kg 1 buc:.; cea. 8 kg 1 mp 
-. c-.. - ... liS7 (IArllă _ ....... , 

"taa./'-: ..,,...,. 
(6682 

... _ ... 




