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·•*'"·1 Sucursala Judeţeană ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. S-'7 
Telefon ZS3Z80 

AnulXIt 
nr.2844 

SlUGI lA STIPAN 
Existi la ora actualii o incercanl din partea 

. puterii sau a unei pil din actuala putere de a 
' ~ ga, compromite şi ~imina tot ceea ce este 

r1egat de sentimentul patriotic-naţional. ln dorinţa 
unei europanizărl sau a unei globalizărl se renunţă la 

valorile naţionale, se fac mistificilri şi chiar se blameazA 
orice incercare de a aduce pe tapet această componentă 
esenţlali a personalităţii fiecărui romAn şi care-i mode
lează intr-un anumit mod şi caracterul. Un exemplu clar 
in acest sens, de spălare a minţilor de orice sentiment '·' 
mândrie naţională, printre multe altele, este manualul de. 
istorie a RomAniei pentu clasa a Xli-a, apărut la editura 
.,Sigma". S-a spus atâta despre acest manual incAt nu · 
mai doresc să mal adaug nimic. Doresc însă să arăt că in 
procesul de disoluţie a valorilor material-spirituale 
româneşti, pornind de la industrie, cu tqate ramurile, la 
agricultură, sănătate, cercetare ştiinţifică, in numele 
reformei, ministrul invăţământulul Andrei Marga a distrus 
şi ultima citadelă care a mai rămas şi cu care ne mân
dream pentru că asigura o pregătire multilateralil tinere
tului - invăţământul. 

Marii scriitori şi oameni de cultură naţionali sunt 
inlocuili cu unele mediocrităţi care .,n-au făcut compro
misuri' , marile figuri istoric~ ale românilor sunt carica
turizate in patru-cinci rânduri şi in locul lui Mihai 
Viteazul, Cuza etc. apar sub forma unor figuri de epopee 
Andreea Esca, Gabriel Andreesi:u, Doina Carnea etc. 
· Am fost supuşi in decursul istoriei noastre multor 
umilinţe, dar niciodată nu s-a. căutat să ni se fure aşa evi
dent demnitatea naţională, să ni se spele creierul de 
orice mândrie, demnitate, de valori fundamentale ale cul
turii noastre fi in locul lor Să se l!f&Ze. uri vid cultural 
total. · • 

Nu iritămpllitor, prin anii '60, un Important ginditor, 
Marcuse, vorbea de faptul că economia de piaţă, capita
lismul, societatea de consum, duce la omul unjdlman
~ cu o educaţie sumară, cu o specializare îngustă, 
uşor de manevrat şi de condus, după anumite reguli. Şi 
exploziile tineretului european din anii 1968-1969, esie 
vorba in special de tineretul universitar şi de o bună 
parte a intelectualilor francezi, s-au produs tocmai 
impotriva acestor tendinţe~ De atunci Europa a impus fil
tre, să nu spun,m cenzură, pe surogatele americane, 
indiferent că erau de ordin material sau spiritual, dar 
erau menite să limiteze dezvoltarea omului in totalitatea 
capacităţilor sale creatoare. Franţa a fost prima ţară care 
a văzut acest pericol, după care au urmat şi altele, mai 
nou Germania caută să-şi reinvia bogata sa cultură. ln 
paralel, ţările aparţinând fostului bloc socialist, din care 
se remarcă România, acceptă cu uşurinţă această 
degradare de tot ce este naţional şi de acceptare fără 
discernământ a tot ce vine de dincolo de ocean. Există_in 
acest sens un program bine conceput şi cei 15.000 de 
specialişti anunţaţi de COR există, specializaţi in acest 
domeniu al spălării creierelor. 

D. uWOIAHO 
(Continuare in pagina 5) r 
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UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVC ARMAT 

GEAM TERIItfOPAN 
Profite fReCA( Germania 

e Pentru că preţurile sunt 
enorme, utilajele agricole nu se 
cumpără e Lucrări de sezon 
e Achiziţionare~ cerealelor e 
Semănatul din ceasul al lZ·Iea 

• 

~,4JLtNE -Dacă nu se va da o soluţie 

Tel-fax: 261461 MUNCITORII DE lA ARIS 
ad~~~~J:~,ka ., VOR ACTIONA MAl DUR 
UŞI ŞI FERESTRE 

DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 
GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

,STR ROŞIORJ28(,1;i'.~1 
.TEUFAX/ 05!f~l!,9053 ~ 

' Muncitorii de la ARIS con-
tinuA protestul lor sindical. 
Deşi vineri şi-au incasat 
salariile pe luna septembrie şi 
au avut convorbiri cu 
Gheorghe Paşca, director de 
departament la F.P.S. 
Bucuresti, problemele de fond 
au rămas .• Domnul Paşca nu 
era o persoană cu putere de 
decizie. AşteptAm ca măine 
(astăzi - n.n.) la Arad să vină 
o comisie interministerială 

care poate da o soluţie la 
problemele noastre', a spus 
Stefan Lacsan, liderul 
Sindicatului Liber ARIS. 

In cazul in care comisia 
nu-şi va face apariţia, sindi
caliştii sunt hotărâţi să treacă 
la ec~uni mei radicale. Liderul 
Lacsan nu a exclus ca protes
tatarii sA treacă la blocarea 
lfnor drumuri internaţionale. 

cs. c. 

BANCACOMERCIALĂWESTBANKS.A. 
acordă dobinzi avantajoase 
la depozitate la termen ala 

• persoanelor fizica 
(suma mlnliniiSOO,O mii lei) 

11un6-60% 
21unl-51% 

l 
ROMÂN ULUI 
Discuţie cu AUREL 
PANĂ, secretar de 
stat 1n Ministerul 

Agriculturii 

s. TODOCA 
(COntinuare fn pagina 7) r 

Acum zece ani: 

CADEREA 
UNUl 

SIMBOL 
... Pag.4 

Şiria • între un ţreeut remarcabil 
· , · fi un viito,r promiţător · 

Pe stl'ada. la cuUarul ,1 la ta aa 
lntarasanta. Vral să le cuuo,u, să alU tol ce 
Vral să ,m ca fac, dar mal al .. ce au fac 
reprezintă cal pe cara l-ai alas, cum sunt chaltulp 
zilnic bine .. corect Informat? Al navale de UD liiiiK 
riapuna a. latra~ cara t. &ămantă'P 
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ABONEAZA· TE lA 

' /: 

PRETURI DECENTE 
la fampUhie din 

ALUMINIU 

Vă oferă 
e' TAmplârie aluminiu din 
import şi romaneşti . 
e P.V.C. şi geamuri tennopen 
e Rolele şi jaluzele 
Telefon:279699;0!12292559 
Arad, Str. Voinic11or, Nr. 34. 

-- ... _ 
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• MOBILIER M03_ERN 

• A~~i'J1:~~~PAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
• CALITATI;. 

SUPERIOARA 
STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:097/224888 

092/777381 
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+ Astăzi, Soarele răsare la 
ora 7 şi 3 minute şi apune la 
ora 16 şi 56 de minute. 

+ Au trecut 312 zile din 
acest an. Au mai ramas 53 de 
zile pană In 20001 

+ Praznicul zilei: 
Biserica ortodoxă: SI. Mc. 
Claudiu, Castor, Sempronian 
şi Nicoslral; Biserica rornano
catolici: Hramul Bazilicii din 
Lateran; Bloerlca greco
catolicA: SI. M. Onisifor şi 
Porflrle, Cuv. Matroana; SI. M. 
daco-romani Claudiu, Castor, 
Semproniu, Nlcostrat. 

La Arad: Ştlfler Csrlna 
Roberta, Alioşan Călin, Ciorna 
Petre Mihai, Lucacl Oaclan, 
Bltlcă David Alexandru, 
Aludoroaie Fneas Emanuel, Pop 
Andrei Alexandru, Negru Andrei 
Claudiu, Polyanky !'!1,\lrbert 

Alexandru, D.rag. oş~--ina Mihaela, Alexa NOe L T' a, 
Nemczov~ri9it1 / · ca, 
Felnecan tlJiiâ!. . . · .. · 

La LI . • !!PJil:qabrlel 
Sor,it;;;:Y'<"'". \ . ~ 

. ·• -~uş B<igdan, 
Grozescu Tabita, Maliţa 
Sebaslian, Bulzan Maria, Flruţ 
Roxana. 

VREMEA 
Vremea va fi tn general 

lnchlsă, cu C8IUI. ii'iăl,mult noros. 
Se vor ""'J"1!1!a ploi, j;labe canti
tativ. VJd.l va sufta âlab:Ja mo-
dera,Juw __ ·.·.· .. ~re.U~din 
~· . % , .. 

aemnala ~,.; / , 
TeDI!fera'!!l' 'Nif<lme: 10 la 

· 14"C. ff1Jl1)8ia(urf•Mnime: 3 la 
6"C. (;J . 

Dimineaţa. Izolat ee va eem
. nala ceaţă. 

Meteorolog, 
·- . ADElA ROŞCA 

AU PLECAT DINTRE NOI 
Bergec Ernestin 

· (1930), Stoica Mihai 
Ioan (1924), Klss 

Emeric (1939), Moţ Ioan 
(1923). 

TEATRU 
. TEATRUL DE STAT. 

ARAD prezintă joi, 11 noiem
brie a. c:, cu incepere de la 
ora 18, spectacolul cu piesa 
.Moartea unui comis-voiajor" 
de Arthur Miller. Regia artis
tică: Horia Popescu. Sceno
grafia: Doru Păcurar. 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Bowflinger (SUA) 

e PJETE, TÂBGURJ 
Astăzi este zi de piaţă la 

Sebiş, Almaş. Apateu, Semlac, 
Săntana, Şilindia, Vărfurile. 
Ti!rguri săptămănale se 
desfăşoară astăzi la Chişineu 
Criş, Almaş, Şllindla şi Vărfurile 
(sat Avram Iancu - Tăcăşele). 

Mâine, miercuri, va fi zi de 
piaţilla Păncota. Bellu, Buteni, 
Şiclău, Macea, Vănător!, 
Pecica, Şiria şi zi de târg la 
Bellu şi Buteni. 

eFAJlMACIA 
. • DE SEilVJCJU 
Iri noaptea de marţi spre 

miercuri este de serviciu, cu 
program non-stop, farmacie 
.,GL YKON", P-ţa UT A, bloi:: U6, 

· telefon 247163 . 
Farmacie .,Sinapla", Bd. 

Revoluţiei nr. 88, lângă Noul 
Stil. telefon 282369 şi şi .,Noua 
Farmacie", strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt 
de serviciu cu program non
stop. 

e CONSULT Afli .. 
TRATAMENTE CU 

PllOOILUI NON.aTOP 
Cabinetul .Apollonia", situat 

la parterul blocului din spatele 
Casei Albe (zona Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 
1 , tel 251225, efectuează trata

·mente lnjectabile (lntramuscular 
şi Intravenos), aerosoll, E.~.G., 
ecografie şi analize laborator. 

eC:ABINET . 
IITOMATOLOGIC: 

Cabinet stomatologic privat: 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 258665, 
deschis zilnic Intre orele 8,00-
12,00 ~~:;o.oo. e UPEJUDB 

CURENT 
In municipiu: Marţi: Bd. Iuliu 

Manlu Bl. 1,3, 5, 7, 16, 22, 24, 

9,30; 11,45; 14; 16; 16; 20 
Muretul: Star Wars - ap . 

1 Ameninţarea fantomei 
(SUA) 10; 12,30; 15; 16 

Arta: Idolii anilor fierbinţi 
(Germania) 15; 17; 19 

Sala mici: Şacalul (SUA) 
15,30; 16 
_ Progresul: Sfera 11· 
(SUA) 

26. 28, 30, 32, 34, 36. Str. Gen. 
Moşoiu, A. Russo, Bolintineanu 
şi Bd. Maniu, RevoluVel, Piaţa 
Bujac. Str. Tiberiu, Sportului, 
Sănzienelor, Dămboviţei: Oboru
lui, Bucureşti, Mălln, Fluturilor, 
bl. 1A, 1B1, 1B2. 7, 7 A, 8, 8 A, 
Vasile Milea, Ioan Suciu (p). 
Miercuri: Str. Răndunicli, 
Tismana, Gorunului, Razelor, 
Trenului, Oradea, Vezuviu, 
Răşnov (p). Bd. Meniu, lneului, 
Ioan Suclu (p). 

In judeţ nu sunt programate 
Intreruperi de curent. 

• .,n: c:::JTI!SC" 
. .APOMETREI.E 

In perioada 8-12 noiembrie 
a.c .. se vor citi apometrele de pe 
următoarele strazi din muncipiu: 
C. Negruzzi, 1. Mureşan, V. 
Nicula, B. Deleanu, Piaţa 
Carpaţi, 1. Chendl, Voltaire, 1. 
Blaga, M. Eminescu, Oosoftei, 
Lermontov, Ullacllor, Viorelelor, 
Maxlmillan, Fabius, Condura
şilor, Pionierilor, Bucureşti, 
Măgurei, Aviaţiei, Orfeu, Caisu
lui, Gh. Groza, Pletslcilor, R. 
Basarab, Tltan, O. Coresi, 
·Gutullor, M. Cuţan, Miraj, A. 
Marinescu, Gh. Sion, C-tin 
Gurban, Gladiolelor, N. Horga, 
A. Şaguna cu soţ. Veseliei, 
Porumbaculul, Filotei, Lungă, 
Bulgară, Mehedinţeanu, Vu~uri
lor, Voita, Podului, Rodnei, 
Vadulul, Rosniarin, Fat Frurrios, 
Turciei, Olteniei, Oltului, Retezat, 
T. Cipariu, Buciumului, Tociles
cu, Odobescu, Răzvan, Vldra. 
Bcemiel, Bărsei, Kardoş. Tran
dafirilor, Moşilor, Brumărel, Oituz 
fără soţ Preparandiei, P. Veche, 
Florilor, Sibiului, B. Lăutaru, 
Minervei, Militanlor, Garoafelor, 
Voluntarilor, Selarl, Mătăsarl, 
Sportului, Tiberiu, Millln, 
Independenţei, Piaţa Bujac. 

l.a lnea 

Cu motocicleta 
iD ,anţ 

SOCIETATEA COMERCIAlA 
UTASAARAD 

Duminică după-anila;a, In 
Jurul orelor 17,00, pe raiâ loca
lităţii lneu, RAzvan Florin, 47 
IV'i, s-e accidentat grav. In timp 
ce conducea motocidela BMW 

convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor cu urmă-
toarea Ordine de zi; • 

1. numirea administratorului aocietliţll 
. 2. diversa 

. 46-AR-833, din direcţia lneu -
Seleuş, din cauza neatenţlel In 

, conducere, motocicleta a 
părăsit carosabilul intrAnd In 
~1 de pe marginea~-

Adunarea asta In dela de 29 nolembrie 1999, la ore 12,00 
fi se va desfăşura la sediul societăţii. 

In cazul In care AGA nu este statutară, aceasta sa va ~ne 
In dela de 30 noiembrie 1999, la aceeaşi oră, la sediul unităţii. 

(4114722) 

A V. TABAC ROMANIA S.A. 
Calea 6 Vânătorl nr.55/B 
Tei:270353;Fax:270212 

Organizează concurs pentru · 
·ocuparea postului de SECRETARĂ 

.. 

Condiţii: ....... ' 

- studii medii 
- cunoştinţe operare calculator 
- Tnsuşirea corectă a limbii romane, 
- cunoştinţe limbj străine: maghiară 
şi romană (scris,vorbit) , 

- experienţă în domeniu 
- varsta maximă: 30 ani 
Aşteptăm Curriculum VItae la sediul flnnei 

pană Tn data de 15 Noiembrie 1999 
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'( ~I!ERBECUL (21.03-
~ .. 20.04). Relaţia dvs. 

<IIIIIIL ~sentimentală merge 
mai bine ca oric!lnd. In 

' plan profesional conştinciozi
tatea de care aţi dat dovadă in 
ultimul timp vă va asigura 
ascensiunea profesională. 

TAURUL (21.04· 
20~05). Intreaga dvs. 
aten~e este îndreptată 
către imbunătăţirea 

situaţiei financiare şi, din 
această cauză, partenerul de 
viaţă se va simţi neglijat. lncer
caţl să-i aco~daţi mai multă 
atentie. 
......, GEMENII (21.05-20.06). 
a. <!Il .. Dragostea este singura , .1 4dvs. preocupare in ulti-

ma perioadă de timp şi 
acest lucru a lăsat .urme• 
adănci In bugetul dvs. tempe
raţl-vă dorinţa de a che~ui bani. · 
f'. ~..._RACUL (21.06-22.07). 
~Atitudinea partenerului • • 
~de viaţă vă va da-

·cepţiona. lncercaţi să 
vă păstra~ calmul şi să nu iscaţi 
un scandal, care s-ar putea 
sfâ~i printr-o ruptura. 
LEUL (23.07-22.08). Ave~ parte 
de o perioadă propice iniţierii 
unei afaceri de anvergură. Ve~ 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 

· Telefon 235221 
· VInda ,1 

montează mochat
la preturi 

cu o reducan 
daiD-20"/• 
FECIOARA (23.08-
22.09). Este posibil ca 
între dvs. şi persoana 
iubită să aibă loc căte

ya discutii in contradictoriu, Tnsă 
acestea ira vor fi de folos, fiind
că vă vor consolida relatia de 
cuplu. • ' 

BALANŢA (23.09· 
22.10). Veţi câştiga 
uşor nişte bani care, 
deşi nu vor fi mulţi, vă 
vor bucura. Veţi fi 

cucerit (ă) de o persoană de sex 
opus care, pănă acum, .nu a 
avut curaj să vă destăinuiască 
acestlucru. 
SCORPIONUL (23.10·21.11). 
Pentru că situaţia dvs. nu este, 

la momentul de faţă, 
una dintre cele mai 
bune, ar fi indicat să 

"' acceptaţi ajutorul pe 
care vi-I oferă o persoană Influ
enta şi pe care le-aţi refuzat 
sistematic pănă acum. 

,.._sĂGETĂTORUL 
~(22.11-21.12). Aţi 
6 crezut că ceea ce s-a 

lntămplat In viata dvs. 
amoroasă cu mal mult timp in 
urmă nu vă va mai afecta, insă 

va veţi convinge că nu 
.r.~esteasa. 
~· .,CAPRICORN UL 

..... (22.12-19.01). Ezitaţi 
prea mult să luaţi o 

hotărâre referitoare la relaţia 
dvs. sentimentală . Luaţi-va 
inima in dinţi şi opta~ pentru 
una dintre variante. 

VĂR s'A TOR U L 
(20.01-19.02). Şansa 
vă va surade în aceas
tă perioadă pe plan 

profesional, aşa că puteţi pune 
in aplicare unul dintre planurile 
dvs. secrete. 

~
PEŞTII (20.02-20.03). 

~
• IVa~ fi mai agitat şi mal 

nervos ca de obicei, Iar 
partenerul dvs. de 

vlaţil va faca tot posibilul să vă 
Intre in voie. Ar fi bine să apre
ciay acest lucru şi să nu vă văr
saţi nervii pa el. 

! • .Adevarul .. va asculta 1 
La telefonul dimineţii, :&80944, intre orele 9,0o-1z,oo 

1. F. cartierul .Cu toate că s-au cheltuit 
cam căi timp de aici vistieria municipiului nostru 
vor mai ignora centuri! care leagă drumul 
Grădişte. In mare ~idiliC cu cel inspre Deva, maşinile 

decăt o expoziţie de c~~~:r!i~~:~:J.;;Jr. tonaj continuă să treacă şi acum prin 
exemple concludente sunt din Vlaicu până in Micălaca. Stuctura 
şi C. Negruzzi, care se pot constitui in ade- oarosa.bilalor din oraş este mai sensibilă 
vărate trasee de raliu. Sau poate autorităţile decât cea a centuri!, deci - şi normal - se 
dores'c să organizeze aici o competiţie da strică mai repede." .. 

Redactor de serviciu acest gen şi noi nu ştim?' Fără comentarii (ar 
fi de prisos). ~ 

ALIANTA ANTI SUICID 
AÎIĂ DE_ a 1 . ', · .. · u 

" O R 0• ti LINIA VIETII 

I~::!::.UI 087/214214 
intre orele 20,00..08,00 

5-a redeschis magezinu!IIEIHIIIDP ..IBO'I'ICA". 
· fntr-un spa~u discret, oferim celor interesa~ o alternativă pentru o 

viaţa mal frumoasă! Daca doriţi sprijin apelaţi la magazinul 

·~~~i!:îi!~~~~-~;~;i:~ 
Program: luni-vineri: 9,00-18,00; sâmbătă: 10.00-13,00 

IDI.......,jllp-d .. ,...,_a109<ll ~'WI. 
• . (4114679) 

Ş. T. 

PRE'fUL AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. 

Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata - 160.347 lei, Iar 
preţul de achlz~ie - 144.312 lei. 
Preţuri valabile ieri. · 
· PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 K 

cumparare: 95.®0 leVg, vânzare: 
105.000 leVg. 

Aur 18 K cumparare: 120.000 
leVg,.vAnzare: 130.000 leVg. 

ooperatlva e r . 
Banca Populara 

MINERVA 
acont• urm.iltoar•l• llllollad 
pentru depozitele 1.-. termen: 

11una &4°/o 
31unl • &7°/a 
&luni &9°/o 
·slunl &9"Yo 

.121unl 69°/o 
l.oCJ:fi:JOO·:kfrtUU octcodQ- Y.: ~ C'l)l:ftC 
EPOZITB.E SUNT ASIGURATE ! 

Acordam in sistem C.A.R:-
credite in re9im de Prgenta 
..c]. ~ <::::;> r oE:3o 

· aec.iilf:'! în lf:"_glttl normal- 1 Jli'KJ 
cu dobanda anuala ' 

::2::2 ·~· . -IOOi1& pentru ochizifiorlare ~ 
cu ddtxn:lo amda de 

.ti!, __ :;.,.«::=> ~=--· 

lldonnatll la agenu. dl'ft "'*! 
Plata SpitalUlUI de copil, 

.M•partat"~•Ga: pud.r 
.... la tellfax OS'7 1 25S22e 
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' ACTUAUTATEA ARĂDEANĂ 

"iNTR-O ZI 
VOI MURI 

ELECI'ROCUTATĂ!" 
Doamna Maria Peruşca, a 

ajuns la o vârstă respectabilă 
şi ca tot omul, după pensio
nara nu-şi doreşte decât să 
stea liniştită la casa ei, să aibă 
grijă de nepoţi, să-şi ducă 
viata in tihnă, atâta căi a mai 
rămas. lnsă nu intotdeauna, 
lucrurile se petrec aşa cum 
ne-am dori. D-na Peru'ica 
locuieşte, sau mai bine spus 
locuia in cartierul Micălaca, bL 
338, se. B, etajul şapte. Acum, 
Tnsă ea a fost nevoită să-şi 
părăsească locuinţa din cauza 
... inundatiilor. 'Locuind la 
ultimul etaj, ori de câte ori 
plouă apartamentul ei se 
umple de apă. 

"De un an de zile nu mal 
locuiesc aici, am fost 
nevoită să mă mut la fiica 
mea pentru ci n-am ma"i 
put!Jt să stau. Când plouă e 
ingrozitor. Mi-e frică 'il să 
aprind lumina pentru că 
până acum mi-a luat foc 
tabloul electric de două ori. 
Intr-o zi voi muri electrocu
tată" - ne relatează d-na 
Peruşca. ' 

Situatia durează cam de 
trei arii, in să s-a agravat pe 
parcursul anului trecut. 

.,LE TREBITIE 
INTFBFOANF.., DAR 
At:OP~RIŞUL l\'U . 

\'REA SA-L REPARE 
NIMENI" 

Deşi s-a pus de 
nenumărate ori problema 
reparării acoperişului, timp de 
doi ani nu s-a făcut mai nimic. 
"S-au adunat bani pentru tot 
felul de lucrări, reparaţii dar 
numai la acoperişul ăsta nu 
a-a gândit nimeni, pentru că 
pe ei nu-i plouă", ne spune 
d-na Peruşca. 

La invitaţia dânsei, am vi
~itat şi noi locuinţa cu pricina. 
Privelistea a fost intr-adevăr 
dezolantă: pereţi scorojiţi, 

· mucegăiţi, mobila adunată. 
toată pe lângă pereţi şi 
acoperită cu pături şi cearcea-

furi pentru a o proteja. 
Doamna in cauză a făcut 
nenumărate piocese-verbale, 
după cum ne relatează ea, a 

Iritat de această absenţă, 
dL Şocaţ Dimitrie ne-a spus: 
"Prea puţini se prezintă la 
'iedinţe, din această 

""1'\l!W.'ii!"Y"'S""'?'V''];Ii:? cauza, de multe 
!1'1 nu putem lua 

nici o hotărâre. 
Dar când, nu se 

ceva, vin fi 
ne--ntreabă tot 

ce se 
întâmplă cu banii, 

acestor 
oameni nu merită 
nici să le dai 
raportul". 

D-na Voia· 
Tlpel Florentina 
este administrator 
din luna februarie. 
lată ce ne 
relatează dânsa: 
"Avem bani pen
tru acoperiş, vreo 
12 milioane, dar 
până să ajungem,. 
la suma de 32 de 
milioarie va mai 
trece ceva timp. 
Probabil că atunci 

Afa arată una dintre camerele când nu va mai fi 
apartamentului cu pricina căldură vom plăti 

'-----'--~-----'--------'·1 pentru aco-
fost şi la ULAL să se intere
seze care ar fi posibiHtătile de 
a obţine bani. "Am putea să 
împrumutăm bani (40 de 
milioane) cu dobâhdă de 6% 
dar celorlalţi li se pare prea 
mult. In schimb le trebuie 
interfoane fi nu-i intere
seaz~ că se poate dărâma 
tavanul pe noi". · 

DIN 21 DE ·:.'·'·· 

periş". . · . · 
O locatară intervine şi ne 

spune că "de trei ani de zile 
reparaţia cu pricina ar fi 
putut fi făcută. De trei ani 
noi tot dăm bani dar nu s-a 
făcut nimic,. Dacă mai a'tep
tăm, inflaţia va cre'ite 'ii 
chiar că nu se mai poate 
face ceva, şi dacă am vrea • 
Până atunci aşteptăm să ne 

cadă tavanul in capw. 
.,NU S-A PUS NIMENI 
SĂ VĂ t:UMPĂ.RA'fl 
APARTAMENT IA 

ETA.JUL xum .. 
Sau cam aşa a tranşa! 

d-na Tipel situa~a. sătulă fiind 
de insistentele locatarei de la 
etajul şapte. "Nu avem bani 
sil-i dăm mai repede, eu am 
doi copii de crescut, vecina 
mea este 'omeră, oricum 
sunt destul cu probleme in 
bloeul acesta. Eu am avut 
bunăvoinţă, am fost la 
U.L.A.L., am obţinut cererile, 
le-am distribuit dar aproape 
ilimeni n-a venit cu ele com
pletate. Eu ce să fac? N-a 
pus-o nimeni să-şi cumpere 
apartament la ultimul etaj." 

Chiar asa, n-a pus-o 
nimeni pe bătrănica respectivă 
să-şi cumpere apartament la 
ultimul etaj, e .vina" dânsei, 
dar ne întrebăm, oare dacă 
am fi in situatia ei am mai 
putea vorbi aşa? Sau am 
incerca cum am putea să ne 
reparăm acoperişul de dea
supra capului, şi n-am aştepta 
până când s-ar prăvăli peste 
noi: Răspunsul nu-l aşteptăm, 
dar singura concluzie este că 
am ajuns atât' de săraci incât 
ne uităm cum se dărâmă 
casele pe noi fără să putem 
face nimic, si mai ales fără să 
ne ajuie ni'meni. Pentru că 
nimeni nu e dispus să-şi 
T"'partă sărăcia cu altii! 

· SOitll'lfl fiMBitOS 
· Foto: OI'IOJti(J FELEA 

APART~ r=~~~~~~~~~~~~====~ 
DOAR VREO 
6AUFOST 

REPREZENTATE IA 
!jEDIN'fĂ. 

·Pentru a vedea şi care 
sunt· părerile administratorului 
şi a celorlalţi locatari ne-am 
prezentat la ora inceperii 
şedinţei asociaţiei de locatari. 

Spre surprinderea noastră 
diri 21 de apartamente, au fost 
~prezentate doar vreo 6, 7. 
Asta până la ora plecării neas
tre. 

. Un,Cielo·s.-·a izbit.de ·un~stâl·p 

Şoferul şi un pasager au fost grav rănip 
Sâmbătă seara, in jurul 

orelor 22,00, pe Calea Timişorii 
din municipiul Arad, Palcu 
Ana-Dana, patron la S.C. 
Palmit SRL, in nmp ce con
ducea autoturismul Cielo, AR-
03-PAL, datorită n98tenţiei in 
conducere a pierdut controlul 

volanului, masina izbindu-se de 
un stâlp, aflăm de la Biroul de 
presă aii.J.P. Arad. 

· In urma impactului au fost 
grav răniţi conducătorul auto şi 
Ardelean Ioan, 30 ani, inginer 
la S.C. MIT-MAR SRL din 
Arad, pasager Tn autoturism. 

· oami'Ăc·ompleli de telltOaRe GSM 
Diversitate. rJIAXIft,Ă de. ACCESORII! .. 
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Poliţia a dvpistat doi proxtntţi 
.J 

-Un bulgar a cumparat de la un 
individ din Mangalia, 4 fete 

e Ele trebuiau să ajungă in Polonia unde 
urma să se prostitueze 

Urmare a rni\surilor ~ 
intreprinse de pol'rţiştii arădeni au 
fost identifica~ şi sunt cerceta~ in 
stare de arest preventiv, Ahmed 
Demir-Rasim, 28 ani, cetăţean 
bulgar şi Cadlr Ghiunaidin, 30 
ani, din Mangalia, judeţul 
Constanţa, ambii fără 
antecedente penale. 

In perioada 4-6 noiembrie, 
Cadir a racolat de pe raza 
municipiului Constanţa 4 tinen: 
(Stancu Emanuela, 19 am 
Chiurtea Ana-Gabriela, 18 ani, 
ambele din laşi: Corbu Elena, 22 
ani, din Călăraşi şi Dacia 
Carmen-Marcela, 17 ani, din 
Braşov) in vederea practicării 
prostnuţiel. După aceasta Cadir 

le-a vândut pe cele 4 jele, contra 
a 500 DM/persoană"'lui Ahmed 
Demir. 

După o înţelegere prealabilă, 
cei doi au hotărât să le baspone 
pe fete cu un autovehicul în 
Polonia unde urmau să-şi 
desfăşoare ... .activitatea". 

Impotriva cetăţeanului bulgar, 
Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Arad a emis mandat de arestare 
preventivă pe timp de 30 de zile 
iar pentru Cadir Ghiunaidin pe 
timp de 5 zile. 

Cei doi sunt cercetaV pllntru 
săvârşirea infracţiunii de pro
xenetism, faptă prevăzută şi 
pedepsită deart 329alin. 2 C.P. 

D.L 
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Un grup de elevi francezi 
a vizitatlneul 

Primarul din lneu, dl. Petru 
Fe~ s-a intors de curănd dintr-o 
vizită de lucru pe care a între
prins-o in oraşul francez Raze. 
OI. primar a participat la un pro
gram privind administraVa locală. 
Domnia sa a abordat şi posibi
lnăţile existente pentru ca cele 
două oraşe să se infrăţească. 

Deocamdată, propunerea a 
rămas la·acelasi stadiu urmând a 
fi discutată ma;' pe larg anul vinor 
in primăvară, cănd o delegaţie 
franceză condusă d~ primarul 
localităbi Reze va,. fi "rezentă la 
lneu. ' · . · 

Până atunci însă, oraşullneu 
a primn săptămâna trecută vizita 

· unui grup de elevi francezi lnsoţiţi 
·de trei profesori. 

.Elevii au locuH la.lntematul 
Grupului Şcolar .Mihai Vrteazul" 
şi au participat pe parcursul 
şederii lor aici la. diferite activităţi 
colective, impreună cu elevii 
ineuani. A~ plantat arbori, au 
curăţat spaţiile verzi şi au avut şi 
un program de vizite la Moneasa, 
Arad şi prin aHe localităr. ne-a 
declarat dl~rimar Feies Petru. 
' SUitll'lfl fiHBitOŞ 

~!.CU ACCIDENTA TI MORTAl 
Duminică seara, in jurul orelor 

23,00, pe raza localităţii Pecica 
s-a produs un .grav accident de 
circulaţie. "In timp ce conducea 
autoutilitara TM-01-AMK din 
direcţia Ara~ - Pecica; Mifkov 
Nicolae-lqan, 44 ani, din 

· rlr11Î\'08'3. a surprins-o şi acciden
tat-o mortal pe Roman Irina, 62 
ani, din Pecica. Roman lri!lS s-a 
angajat ih trav~rsarea şoselei 
printr-un loc nepermis şi fără să se . 
asigure. Gestul i-a fost fatal. ..• 

Patronii preferă absolventi 
·_. de 'coli profesionale · 
Pentru a veni In SP,rijinul 

absolvenţilor promoţiei '99 
Agenţia judeţeană de ocupare şi 
formare profesională a incheiat 
104 conven~i cu diverşi agenţi 
economici. Aceştia au oferit un 
număr de 1350 de locuri de 
muncă. 

Numai In luna octombrie, s-au 
angajat 128 de absolvenţi. Din 
aceştia 44 sunt femei. In ceea ce 
priveşte. studiile lor, cei mai prela
raţi de diversele firme au fost In 
luna precedentă, absolven~i de 
şcoli profesionale - 65 de P!'r
soane. 

De la Inceputul anului, au fost 
angaja~ 159 de absolvenţi ai prcr 
moţiei '99: 79 au absolvit o şcoală 

e Politia il cercetează in stare 
de libertate! pe Duma Ioan, 37 ani, 
elin Sântana, fără ocupa~e dar cu 
antecedente penale. Duma a sus
tras pe 6 noiembrie o bicicletă şi 
·două sar.ose cu produse alimenta
re de la Maghit Gheorghe din 
J?ancota. 

• Cotoc Mircea, 44 ani, din 
Leasa, este cercetat, Tn stare de 
libertate, pentru de~nerea ilegală 

· de unelte de pescuit. 
• Parchetul a emis mandat de 

arestare preventivă pe timp de 5 
zile împotriva lui Eneia Monica 
Daniela, 24 ani, din Braşov. Pe 4 
noiembrie, Monica a sustras un 
lănţişor din aur, in valoare de 
800.000 lei de la Hălmăgean 
Ioan. De asemenea, in timpul 
cercetărilor Eneia şi-& declinat o 
identitate falail. . . 

profesiooală, 57 liceul Iar 23 o fa
cultate. 

Reamintim că, in oonlcJmiate 
cu Ordonanţâ 3511997, patronii 
care angajează absolvenţi 
primesc din partea statului 70% 
din salariul celui angajat pe q 
perioadă de un an de zile. In 
schimb, patronii sunt obligaţi să-I 
tinâ in serviciu pe respectivul 
absotvent Inca doi ani după 
aceea. 

In cazul In care firmele dau 
afară absolvenţii din motive cere 
'nu sunt imputabile tinerilor, ele vor 
de statului inapoi banii primiţi, per>
bu suma respectivă plătindu-se şi 
o dobândă medie la cursul zilei. 

H.OPREfiH 

• Sunt cercetate penbu van
'"'" cu iipsă .la măsurătoare şi 
creare de plusuri Tn gestiune 

- Aparaschive Loredana, 19 ani, 
bannan la S.C. Tunca lrnpex SRL 
Arad şi Neagu Gyongy, 43 ani, 
barman la S.C. Gastro Pala.ce 
SRL Ared. Cete două, au _vândut 
băuturi alcoolice cu lipsă la 
măsurătoare. 

• Sâmbătă, a fost găsit inecat 
in balta Ghioroc, Monal Ştefan
l,tvan, 25 ani, din Târgu Mureş. 
Decedatul nu prezenta urme de 
violentă si nU sunt suspiciuni la 
cauza deCesulUi. 

• Tot in aceeaşi zi, In jurul 
OJ:elor.18,00 a fost găsit spânzurat 
la domiciliul său din Ţipari nr. 34. 
Borot Ştefan, 53 ani. A fost 
anunţat medicul legist. 

D.L 
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Acum
zece ani: CĂDEREA UNUl SIMBOL. 

vor 
majorate incepind cu ·1 
decembrie 1999, a declarat 
agentiei MEDIAFAX Adriana 
Săfto'iu,.,purtătorul de cuvint 
al Guvernului. 

Prima mărire de salarii ar 
putea avea loc in ianuarie 
2000, atunci cind militarii 
primesc drepturile salariale 
aferente lunii decembrie 
1999. ln prima fază, salariile 
vor creste cu mai putin de 80 
la sută, cit ar rep~ezenta 
cuantumul promis de pre
mierul Radu Vasile, la 
sfirsitul lunii octombrie. După 
ian'uarie 2000, salariile ar 
urma să crească progresiv, 
pină la atingerea nivelului 
promis de şeful guvernului. 

Odată cu căderea Zidului Ber1inului, in 
seara de 9 noiembrie 1989, a fOst distrus sim
bolul împărţirii Europei şi al Războiului Rece -
o evoluţie imprevizibilă, dar precedată de 
schimbări profunde la MosCova, Varşovia şi 
Budapesta, relatează AFP. . 

In noiembrie 1989 s-au produs, intr-o ade
vărată reac~e in lanţ, destrămarea blocului 
comunist şi reunificarea germană. Dar 
căderea Zidului nu a însemnat decit incu~ 
nunarea spectaculoasă a unui proces lent de 
democratizare a Europei de Est, favorizată de 
pereslroika promovată de liderul sovietic Mjhail 
Gorbaciov. 

La 10 septembrie, Ungaria ş~a deschis 
frontierele pentru est-germanii care nu dis
puneau de vize şi care doreau să ajungă in 
RFG prin Austria. Acesta a fost semnalul pen. 
tru un adevărat exod- in decurs de numai trei 
săptămini, această cale fiind folosită de 25.000 

Răceala evidentă in relaţiile dintre şeful 
statului sovietic şi liderul est-german anat in 
functie din 1976, Erich Honecker, a părut să 
înlătUre şi ultimele temeri. În pofida unei incer
cări de reluare a controlului de către reforma
tori (la 18 octombrie, Honecker este demis de 

de mii de est-germani. -.--4 

Surse guvernamentale au 
declarat. duminică, agenţiei 
MEDIAFAX că salariile mili
tarilor ar putea creşte treptat, 
începînd din luna ianuarie, 
pentru ca efortul bugetar să 
nu afecteze deficitul pe anul 
in curs si pentru a ·permite 
eliberarea celei de-a doua 
transe din imprumutul con
veni't cu Fondul Monetar 

Gorbaciov a abandonat, treptat, doctrina 
"responsabilităţii limMte", care justificase, ~ 
lungul anilor, interventia tancurilor Armatei 
Rosii in Berlinul d~ Est (1953), la Budapesta 
(19Ss) sau la Praga (1968). 

, La Praga şi Varşovia, zeci de mii el!> ger
mani din Est asediau efectiv ambasadele 
RFG. In data de 30 septembrie, ministrul de 
Exeme vest-german, Hsmd-Dietrich Genscher, 
a anunţat că toţi cei peste 4.000 de refugia~ 
aflati in dădirea ambasadei de la Praga pot 
veni in RFG. Două zile mai tirziu, 7.000 de est
germani au ajuns in RFG prin V_arşovia şi 
Praga. 

· la condl!cerea partidului şi a statului, fiind 
inlocuit de Egon Krenz). in pofida demismor 
unor vechi activişti (printre care s-a numărat şi 
Erich Mielke, directorul redutabilei politii 
secrete STASI), manifestaţiile au continuat Să 
cîştige in amploare. 

La 4 noiembrie, pe strazile Berlinului de 
Est au ieşit aproape un mUion de persoane, iar 
sute de mii au demonstrat în alte oraşe ale 
tării. 
' Cinci zile.mai tirziu, purtătorul de cuvint al 
Partidului Comunist, Guenter Schaborwski, 
pronunţa, pe un ton monoton, ciţeva fraze 
administrative, cu sens revoluţionar: g~nnanii 
din Est sunt liberi să părăsească ROG. După 
citeva ore de neincredere, ei s-au indreptat 
către Zid. La orele 21.30, primii germani din 
Berlinul de Est au tre~ut in Occident, 
redeschizind un drum blocat timp de 40 de 
ani. 

1 t, iŞd J BATALIONUL MIXT 
ROMANO·UNGAR VA DESFAŞURA 

PRIMUL EXERCITIU COMUN 

Reducerea presiunilor venite din Uniunea 
Sovietică s-a resimtit in primul rind in Poklnia, 
unde negocierile cti sindicatul Solidaritatea au 
permis, la 5 aprilie 1989, realizarea unui corn
promis politic, urmat, in luna septembrie; de 
venirea la putere a unui guvern ales prin 
alegeri semi-democratice. Acelasi lucru s-a 
intimplat şi in Ungaria, unde preşedintele 
Janos Kadar a foşt înlăturat in primăvara anu
lui 1988. 

Tncepind din 4 septembrie, germanii din 
Est au inceput să demonstreze la Leipzig, 
organizind mitinguri in fiecare zi de luni, după 
o •rugikiune pentru pace" la biserica Sf. 
Nicolae. In data de 25 septembrie, s-au strins 
8.000 de manifestanţi, pentru ca, pe 2 
octombrie, numărul lor să crească la 20.000. 

ta 7 octombrie, Mihail Gorbaciov, veM să 
participe la OOa de-a 40-a aniversare a fon~rii 
ROG, este prim~ de o mul\ime entuziastă, care 
i-a scandat indelung numele. Manifestaţie a 
foşt reprimată in mod dur de autorităţi. 

Căderea Zidului Berlinului, ih noaptea de 9 
spre 1 O noiembrie 1989, a reunificat, practic: 
capMia geramnă, dar a reu~ să ducă şi la 
reunificarea continentului european, divizat 
timp de aproape jumătate de secol in două 
blocuri ostile. "Anul 1989 a fost un an al mira
colelor. Regimul comunist a dispărut şi acest 
lucru s-a petrecut fără război•, afirmă 
Bronislaw Geremek, in prezent nlinistru de 
Externe al Poloniei. 

Batalionul mixt roniiino
ungar de men~nere a păcii va 
desfăşura, la Arad, in perioada 
15-19 noiembrie, prima aplicaţie 
de comandament cu transmisiuni 
Tn teren, denumită "Opening 
Windows R0-99", se arată 
intr-un comunicat al MApN 

Româna-Ungar, planuri rea
lizate după proceduri NATO. 

ln Republica Democrată Germariă, ca şi Tn 
România şi Cehoslovacia, regimul s~a 
inrăutăţit Ca urmare, sute şi apoi mi de ger
mani din Est au inceput să părăsească ţara, 
profitind de deschiderea din ţările-surori. 
Tocmai un astfel de aflux de emigranţi fusese 
şi motivul ridiCării Zidului, a cărui construclie a 
inceput in 13 august 1961. După crearea, Pe 7' 
octombrie 1949, a Republicii Democrate 
Germane, două milioane de est-germani păiă
siseră deja ţara, in condiţiile in care populaţia 
totală a acesteia era de aproximativ 19 mi, 
lioane de locuoon. · remis, luni, agen~ei MEDIAFAX. 

Astfel, Tn zilele de 15 şf 16 
noiembrie va avea loc un pre
exercitiu, ale cărui obiective sunt 
verificărea legăturilor de transm~ 
siuni si transm~erea ordinelor. 

.Scopul acestui exerciţiu il 
reprezintă atingerea interope
rabilită~i in cadrul batalionul4i 
mixt, pentru comanda si con
trolul unei a~uni de men\inerea 
păcii şi misiuni umanitare. . 

Potrivit scenariului, aplicaVa 
se va desfăşura in două etape, 
potrivit p4anurilor de ~une .ale 
Fortei Multinationale de 
MenÎinere a Păcii sl Batalionului 
Mixi de Menţinere a Păcii 

EXerciţiul propriu-zis se va 
desfăşura in perioada 16-19 

. noiembrie, iar comandamentul 
-ba_talionului va avea misiunea 
de a rezolva incidentele pre
văzute in scenariu. 

La aplica~e partiCipă 54 de 
militari români din· Brigada 19 
·mecanizată şi 50 de militari 
unguri de la Brigada · 62 
Mecanizată. 

ln primul semestru al anului 
2000 se va desfăşura, in 
Ungaria, un exerciţiu similar. 

In 1989, afluxul de refugiaţi reuşea să 
depăşească barajele. Ambasada RFG la 
Budapesta a fost luată cu asaH, pe 29 iulie, de 
o sută de est-germani veniţi in Ungaria, sub 
pretextul petrecerii vacanţei. Trecerile clandes
tine se inmulţiseră, la rindul lor, pină la punctul 
de a provoca lansarea unui avertisment din 
partea autorită~lor de la Bonn. In faţa număru
lui mare de refugiaţi, Republica Federală 
Germană şHI inchis ambasada din Berlinul, de 
Est, urmată de reprezentanţele diplomatice din 
Budapesta şi Praga. 

TVRI 
7,00 Matinal national 
9,00 lVR laşi ' 
10,00 Cartea de fol
clor- rei. 
1 O, 30 Agenţia de 
plasare - rei. 
11,00 TVR Cluj
Napoca 
12,00 FBI- C16- rei. 
12,55 lVR Timişoara 
14,00Jumal 
14,15 CiberFan 
14,30 Repere sacre 

'15,00 Oameni ca noi 
15,30 C<!nvieţulri... 
sub aripa muzel 
16,00 Emisiun!' Tn 
limba ma~hiară .l 
17,00 Dor · 
17,30 Sruzaţll Pardon!· 
Mersi! 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră 
Ştiri 
19,05 Amintiri din se
colu120 
19,10 Sunset Beach 
- s. 
20,00 Jurnal • Mateo • 
Sport . 
20,55 American 
Graffltl - comedie, 
SUA, 1973 
22,50 Nu trageţi! 
23,05 Jurnalul de 
noapte 
J3,20 A-Facerea 
0,05 7 arte 

TVRZ 
7,00 TVM • Telema
tinal 
8,00 Desene animate 
8,25 Muzeul Orsay 
9,20 E dreptul tăul -
rei. 
10,05 Limbi străine' 
engleză 

10,30 O familie ciu
dati - ultimul episod, 
rei. 
11 ,00 Desene animate 
11 ,30 Trupa DP2 
13,00 Faţă In faţă cu 
autorul 
14,00 Convietuiri 
15,00 Obsesia - s. 
16,30 Santa _Barbara 
- s. 
17,15 AUas- rei. 
17,45 Pelerinaje 
18;15 Curier de ambe 
sexe 
19,00 Ştiri bancare. 
19,15 Toamnă la Si
naia·- Class, Pasărea 
Colibri, Compact · 
20,30 Universul cu
noaşterii 
21,30 AutOgraf muzi
cal - Gică Petrescu 
22,00 Credo 
23,00 lnfidelităţl- s .. 
23,45 Noctuma 
o, 10 TVM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Pro 
lV eal tău! 
10,00 Tânăr fi nellnlftlt 
-rei. 
10,45.Kevln fi Fay -
acţiune/crimă, SUA 
12,30 Royal Canadian 
Alr Farce - ultimul episod 
12,55 Ştirile PRO lV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Babylon V - s. 
13,50 Ani de liceu- s: 
14,15 Miracolul Unerapi 
-s. 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15 Nisipurile din 
Mlaml-s. 
16,00 TAnlr fi nellnlftlt 
-ep. 872 
17,00 Ştirile PRO lV • O 
propozi~e pe zi 
17,15 Ştirile PRO TV 
Arad 
17,30 Spitalul Chicago 
Hope- ep. 12 
18,30 Doi polltlftl fi 
jumAtate - ep. 8. 
• Extragerea cărţii 
poştale .Te uiţi şi căşllgi" 
19,30 Ştirile PRO lV 
20,00 Ştirile PRO TV 
Arad 
20,30 Melrose Place- s. 
21,30 Mercenari! - s. 
22,25 Ştirile PRO lV 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Ştirile PRO lV ' 
Prollt • O propoziţie pe zi 
0,00 Crimlnaliştii • s. 

TVACASA 
5,00 Maria ~ s. 
5,50 Renzo fi Adriana -
rei. '~ . 
6,45 Dragoste fi putare 
-rei. 
7,15 Acasă la bunica- rei. 
7,30 Căsuţa poveştilor -
rei. ' 
8,15 Rosalinda - rei. 
9,00 lnger sălbatic - rei. 
10,00 Luz Clarita- rel 
10,45 Angela - rei. 
11,45 Nimic personal -
s. 
12,30 Camilla- rei. 
14,15 Viaţa noastră- s. 
15,00 Dragoste fi pu
tere. s. 
15,30 Renzo fi Adriana
s. 
16,30 Luz Clarita - s. 
17,25 Vremea de acasă 
17,3o Rosalinda- s. 
18,30 Angola- s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasă la bunica -
reţete cuHnare 
19,45 Somn uşor!· · 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21,30 SAnge din sin
gele meu • s. 
22,25 Vremea de,acasă 
22,30 lntoarcerea lui 
Ringo - western, Italia/ 
Spania, 1966 
O, 15 Dragoste fi putere 
-rei. 
0,45 Surorile.- s. 

ANTENAI 
7,00 Obse!Vator 
8,00 Dimineata devreme 
10,00 Ştiri • 
10,10Coliviadeaur-s .. 
11,00 Pe cont propriu -
s. 
12,00 Baywatch Nlghta 
-s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Viitorul incepe 
azi-s. " 
14,00 Fotbal: Gloria 
Bistriţa - Steaua 
16,00 Luz Maria- s. 
17,00 Ştirile amiezii 
17,25 Dragostea Tn
vlnge- ep. 24,25 
19,00 Obse!Valor 
20,00 El e Wally Spaob 
-comedie, SUA, 1997 
22,00 ObseiVBior 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Şi fantomele Iu
besc - comedie, SUA, 
1990 ' ' 

TELE7ABC 
7 00 Stiri 
1:10' Bună Ctmineaţa, 
Romania 
9,00 Lou Grant- rei. 
10 00 Stiri . 
1o:W ilwra su1e de 21aoe-
!el. ' • 

11 ; 15 Studioul tudor 
Vomicu - rei. 
14,00 Mediei la--s, 
14,45 Teleshoppilg 
1500Stiri 
15:15PostMeridian 

PRIMATV 
7,00 Talk show ·rei. 
8,00 Dimineaţa cu Prima 
• magazin matinal * Ştiri 
şi reportaje. m~teo, 
muzica şi concursuri 
12,00 Celebri fi boga!l 
~rei. 

13,00 Politica de mâine 
-rei. • 
15,00 Motor- rei. . 
15,30 ReallY- rei. 
16,00 Viaţa 1n direct 
11 ,oo Celebri fi bogaJi 
- s. 
18,00 Focus • Sport • 
Me1eo . 
18,55 Clip Art 
19,00 Karaoke show 
20,00 Iubita mao 
comedie/dramă, SUA, 
1992 
21,30Biianţ . 
22,00 Clip art - rei. 
22,05 Focus 
22,30 Revista preSei 
22,35 Politica de maine 
1,00 Teroare Tn texas • 
film clasic 

16,30 O singură vlali- s. 
17,30DocumenW 

. 18,00 Stiri 
18,10 La.. Grant • s. 
19,00 Sec1ia de poliţie- ••• 
20,00 Actualitalea Tele 7 
20130 Documentar 
21,00 Oinlm sute de 21aoe 
22,00 Cutia Pandorel 
22,45 24 din 24 
23,15 Concert 
o 00 Stiri 
o:30 b,a H - emis. de coh
fesilm~ 
1,35 Teleshoping 

RADIO PRO FM (92,1 MHz) 
0,00 • 2,00 MARIUS, GEORGE ŞI CELE 40 
DE HITURI - rei.; 2,00 ~ 5,00 PRO FM BY 
NIGH.T · cu Vlad Craioveanu; 5,00 . 6,00 
Buletin de ,m la fiecare sfert ~ oră; 6,00 • 
7,00 RONOUL DE DIMINEAŢA· INFO PRO 
ro Dan Apostol şi Lau!a Călăceanu; 7,00 • 
10,00 PRO FM PÂNĂ LA 10 -cu Flavius 
~n; 10,00 ~ 14100·1~14 CU ANDREI • 
ru Andrei <?heorQhe: 14,00 ~ 17,00 ORAŞUL 
SUB LUPA • cu Cătălin Lăpuscă; 17,00 • 
19,00 STAR STATION MIX · o./Mnai Gt.el; 
19,00 ~ 21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZICAl- cu 
Călin Gheorghe; 21,00 • 22100 TONOMATUL 
PRO FM - ţ:u Nicki Stanciu: 2~ 100 - 24 100 
~ONDUL DE NOAPTE· oo ~ă..--van Exarhu 

~~2dmmo~ 
~ .·<:U. dedicaţll; 9,00 c•nt din suftj) 
~-;w~_oo_Radio circuit; ~1,00 CJ:r_~of, ~ 
·~.-oo f,ilez de zi-la potul vest{ 1,3;_ 

6,00 ~~2.~~.!!~.00. 

..... 
"·'"'"~--··~ . .. _:'f~. 

·/-' - . -

i;afUtt•· tn limba germani: _-14 .• 
ni"hohfnit in limba maghlatji; 15~ ,; 

·. · :.islune In limba drbă; 16,00 Fţad.~. :.,.~ ·18,00 Familia; 19,00 Radiojut'l1~ 
~·~.~._15 Virsta .a treia; 20 105 ca~.tor. ;~·.· .... ~.~ftilor: ~0,15 Contempiopi., ·,. 
~J21,00Ctmeruldese.arl; ,.;·""····:. 

~.· ·.: ~' 7.55; 9,oo, 11.00:_ 1.z..~ss .. ,;:4·.v·.' .. 
r)B}~ •. 20,00,21~C)O, 21,55 .- c- ... 

~·-~·700:1600:1900' '"<';···. _"_....... • ' ' 1 1 __ , ... . ' ' .·.•"•' ·.-~-

~~-· 

- ,:~~""'-~:.·. 
; 

' ,' 

o,oo Clnt.Hnllăutare • muzică populanl; s;oo 
~ 10,00 Alo, tu alegi!; 10,00 • 12,00 Cafeaua 
de zece; 11,00- 12,00 Om bun:. muzică folc:; 
12,00 • 13,00 La P<>f111e dorului· muzică pop
.wă; 13,00 • 14,00 FM.ul de prinz; 14,00 -
15,00 Numai pentru tine; 15,00- 16-,00 
AstAzi te sirbitorlm - muzică populată 'i 
dedicaţii muzicale: 16,00 • 18100 După patru; 
18,00 - 19,00 Telefonul cu butoane; 19,00 -
20,00 La Mulţi Anii - dedcaţii muzicale: 20,00 
- Z,Z,OO Unu plus doi - talk show: 22100 -24,00 
Metronom 21 roclo:; 0,00 ~ 2,00 92,1 
Insomnii; 2,00 ~ 6,00 Noctuma mliZicali 

· .... ·.·~:--·.e .·. 
' 

.--, 

Unul. dintre factorii-cheie care au permis 
"miracolur anului 1989 a fost poziţia Moscovei. 
Mihail Gorbaciov, care relrăsese ultimii miiMri 
sovietici din Afghanistan şi işi exprimase voinţa 
de a construi o ·casa comună" in Europa, se 
angajase in oea de-a doua fază a peresiroikăi, 
caracterizată prin reforme instituţionale interne. 

Istoricul Francois Furet consideră, in 
cartea ·Trecutul unei iluzii·, că, dacă 
Gorbaciov a deschis calea către lichidarea 
regimurilor comuniste in toamna--Bnului 1989, 
"el a făcut-o refuzind vărsarea de singe şi nu 
din voinţă deliberată". Ab'!;enţa intervenţiei 
Armatei Roşii in timpul prăbuşirii regimurilor 
comuniste din Europa de Est in 1989 a rost 
unul dintre semnele care spuneau <;ă vre
murile se schimbă profund. 

TVARAD 
7 100 Observator 
8,00 Stiri lV A - rei. 
8,30 Divertisment 
10,00 Ştiri 
10,15 Colivia de aur- s. 
11,00 Pe cont propriu -
s. 
12,00 Baywatch Nlghta 
- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 VIItorul Incepe azi 
~ s. ;# 

14,00 Fotbal In direct -
Divizia Ursus: Gloria 
Bistriţa - Steaua 
16,00 Luz Maria- s. 
17,00 Ştiri -
17,25 Divertisment 
18,00 Mileniul Trei · 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 ObseiVBior · 
20,00 Politia 955 · 
21,00 ViaţB SpiribJală · 
20,30 Divertisment 
21,30 Ştiri TVA ·rei. 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă Show 
0,00 ŞI fantomele Iu
besc - comedie, SUA, 
1990 
ln continuare, program· 
identic cu cel al Antenei 1 

HBO 
10,00 Nume de cod: 
Y2K - thrlller, SUA, 
1999 
11,45 Phllde1phla -
dramă, SUA, 1993 
13,45 Desene animate 
1.4,15 Despărtirea -
comedie,.SUA, 1994 
15,45 Părţile Intime -
comedie, SUA, 1996 
17,30 Dragă, am 

ATOMICTV 
7,00 Sele<:tor 
10,25 Reactor- rei.· 
10,30 File de poveste
rei. 
11 ,00 Atomix cu Dlnu -
rei. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor ~. 1 
16,00 Aria 52 - rei. 

,,,~. 

TVINTERSAT 
8,55 Deschidere~ pro-
gramului . 
9100 lntersat Muslc 
9,30 Cursa fatală - film 
11.00 Ştirile lntersat 
11,30 Dulce Ispită - s. 
12,151ntersat Cultural 
12,30 Dragoste fi min
ciuni· film 
14;00 lruipactorul Martln 
Beck ~s. 
15,30 Săptămana spor-
tivă arădeşnă · 
16,00 Din nou adoles
cent ·film 
17,30 Underdog shovi ,. 
des. anim. 
18,00 Emisiune tn lb .. 
sarba 
18,25 Obiectiv economic 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Dulce Ispită- s. 
20,05 Mistere, fann
fl miracole- s. 
20,30 Aradul prin gaura 
cheii ~ Tn direct 
22,00 Iubire adevăratA 
.film 
23,30 Ştirile lnts<sat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea prQgra
mulul 

micşorat copllll - s. 
18,15 Selena - dramă, 
SUA,1997 
20,30 Păzind-o pe 
Tess - comedie, SUA, 
1994 
22,15 Congo - acţi
une, SUA, 1995 
0,00 Radlorockada -
comedie, SUA, 1994 
1,30 Jurnalul Pantq
fului Ro~u - s. 

17,00 Freestyle- rei. 
17,15 Selector • 
19,0Q Atomlx cu Qana 
21 ,55 Reactor 

.22,00 Cinematomlc c:U 
In a 
22,30' Hlgl\ -act(gn 
adrenalin · 
23,00 Rockada 
Q,OO Insomnia 

.r· 
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denţii rezolvarea proble
melor lor specifice yi consideră 
domeniul invăţămantului uni
versitar ca prioritar in strategia 
naţională de refonnă." Citatul 
este din materialul prezentat la 
conferinţa de presă de sâmbătă a 
organizaţiei judeţene PNŢCD. 

Claudiu Cristea, purtător de 
cuvânt, a spus că Ministeru-l 
Educaţiei Na~ale se implică in 
rezolvarea problemelor stu
denţilor, premierul Radu Vasile 
manifestându-şi de asemenea 
disponibililatea in aoest sens. Din 
păcate, spun ţărăniştii, ministrul 
Decebal Traian Remeş dă 
dovadă de lipsă de fair-play, 
acuzând MEN de deturnarea de 
fonduri, prin aceasta făcănd er 
însuşi o deturnare, adică detur
narea aten~ei opiniei publice de 
la problemele reale. e A fost 
adusă in discuţie şi problema 
manualelor atternative, inclusiv 
faimosul manual de istorie, p_e 
care deputatul Mihăiţă Cslimente 
il consideră bun pentru că inlă
tură miturile din istorie. Pentru a 
sprijini atitudinea PNTCD, a fost 
invilată la conferinta de presă si 
d-na Mihaela vOineag, care 
pradă deja pe baza unui manual 
alternativă şi a spus că este 
foarte bun. Ce e drept, d-na pro-

engleza şi nu se poate pronunţa 
asupra manualului de istorie. 

• Al doilea subiect de dis
cuţie a fost reoenta declara~e a 
UE referitoare la acordarea unei 
asistenţe pentru procesul d~ 
reformă in România. PNŢCD-ul 
consideră că aoeasta este bine
venită şi reacţia opoziţiei a fost 
,.total nepobivitli şi neprincipi
ală." 

TIBERIU DEKAIY 1 REmiT 
Îl FBUN'I'EI 'rUN'fCll 
După cum am anunţat deja, 

Biroul Judeţean al PNŢCD a 
invalidat alegerile de la organiza
~a de stude~. ca atare, pănă la 
noi alegeri rămâne .pe poziţii• 
vechea conducere, in frunte cu 
preşedinte.le Tiberiu Dekany. 
Mihă~ă Cslimente, preşedintele 
organizaţiei judeţene, a precizat 
că şedinţa de Birou a fost statu
tară, fiind prezenţi şase membri 
din 11. Ionel Costin - secretar 
general - a adăugat că şi dacă 
din oei şase ar fi votat doar patru, 
rezultatul votului ar fi valabil. 
Hotărârea de invalidare a fost 
trimisă Biroului Naţional at 

TUNŢCD. . '"'1)JIX)4:fl 
SIMIOrt •• 

,AGENTUL DE RACOlARE PUTINII! 
Conferinţa Judeţeană a PSDR 

- aripa Prişcă - a mandatat un 
comitet format din Liviu Popa, 
Ileana Dragomir, Cristian Ispravnic 
şi Sorin Prişcă sâ gestiooeze par
tidul pănă după Congresul din 20 
nov. a.c., cănd va avea loc o nouă 
conferinţă judeţeană. . 

Comttetul Judeţean, care e tu 
deputatul E. Putin, a fost sus
pendat tot cu· ocazia conferinţei 

judeţene. 
E. Putio este invinuit că 

.merge din casă in casă şi din 
organizaţie in organizaţie pen· 
tru a indemna oamenii să 

părăsească partidul " să ireacă 
1a un alt partid.· 

Drept consecinţă, "agentul de 
racolare Putin" va suporta măsuri 
disciplinare. 

1. 1. 

~~~~~~~~~~~;~r<~~!'~;~~~,~c~a~re se 
TUNŢCD Arad ne-a remis un acest moment România. 
comunicat in care recunoaşte Drept Urmare, TUNŢCD Arad 
că solicitările studenţilor consideră ca binevenită şi 
sunt ju~stlficate şi au o bază necesari rezolvarea pro·
reală. In acelaşi timp însă, blemelor studenţeşti, dar in 
TUNŢCD Arad afirmă că limitele impuse de posibi· 
aceste doleanţe trebuie să lităţiie bugetului. 
aibă in vedere situaţia eco- 1. 1. 
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sfârşitul sâptămănii trecute, 
au ridicat cuvenitul parastas 

care a fost Corneliu Coposu. 
ţără~i autohtoni şi-au făcut un 

de glorie din a se fâţâi pe la mormântul 
Seniorului, depunând coroane bogate şi ros
tind cuvinte stufoase. De la înălţimea gloriei -
dobăndită prin demnitatea cu care a infruntat 
suferinţele - Corneliu CoPosu a reacţionat căi 
se poate de elegant: a tăcut ... 

.Nu! democratic", iar mititeii le-au acceptat 
toali> solicilările doar de dragul rămânerii la 
putere. Seniorul făcuse o Convenţie 

Probabil că divergenţele expuse mai sus 
. au stat la baza celor două absenţa notabile 
de la mormântul Seniorului: preşedintele Emil 
Constantinescu şi premierul Radu Vasile .... 
Primul era plecat prin Anglia, ca să-şi lanseze 
o carte, iar oei de-al doilea ne-a obişnutt deja 
cu "onorabilele-i absenţa· (vezi cazul Parcului 
Reconcilierii de la Arad). Cele două absenţe 
sunt cu atât mai impardonabila cu cât ambii 
s-au căţăra! in aceste poziţii fructificând 
memoria lui Corneliu Coposu. Dar, singurul 
nevinovat este doar Seniorul: El n-a mai apu
cat sâ vadă schimbarea. Poate că-i mai bine 

; '·;;.'b""'I' """ ... _,"', .•. ,['it. •""' 
.A ETA ZI El 

Piedestalul n ridica peste mulţimea celor 
care-şi şlefuiau propria imagine, peste mititeii 
care au reusit să distrugă, Tn nici trei ani de 
zile, toată speranţa schimbării. .. 

Seniorul vorbea despre dreptate socială, 
dar mititeii au adus o ţară întreagă in pragul 
revoltei. Seniorul vorbea despre demnitate, iar 
mititeii vorbesc despre algoritm. Seniorul 
corecta exagerările UDMR-iştilor printr-un. 

Democratică, dar mititeii au transformat~ într
o coaliţie interesată. Seniorul obţinuse o 
·deplină recunoaştere lntemaţiomlă. iar mititeii 
au ajuns sub supraveghere e~ropeană. 
Seniorul primise .Lâna de Aur", i~r mititeU au 
toate şansele sâ primească lingu•a de lemn. 
Sau şutul in ... 

aşa ... 
DO~O SlrtfiCI 

Dialopri politiee În lumea satului 
"' "DACA TOT ASA MERGE, 

f .A \1 

. NEDUCEMDEWA" . 
TEODOR KOŞCA, 

37 ANI, GIUOR«M:, 
ELECDUCIAN 

- Ce părere aveţi despre 
politică? · 

- Nu se vede nimic in tara 
asta, nu se mişcă nimic, 
mergem tot inapoi, lucrăm, 
dar nu se vede. Tot mai prost. 
Ne uităm la ce se intămplă in 
ţara asta, la întreprinderi, insti- · 
tuţii, toate se distrug. 

- Şi de ce me.rg toate 
atit de prost? ' 

- De sus e tot balul. Fac 
afaceri, minuni, doar pentru ei, 
pentru oameni nu fac nimic. 

- Dar populaţia işl faca 
datoria? 

- Eu imi fac datoria. Dar 
de cănd am trecut de la Renal 
Timişoara la Arad merge tot 
mai rău. N-avem materiale, 
n-avem scule, n-avem maşini 

de intervenţie. La Timişoara 
organizarea era mult mai 
bună. 

- Simpatlzaţl cu vreun 
partid? . - . 

-Nu. Sunt apolitic, nu-mi 
place politica. In primul rând 
nu-mi place cum conduc. Nici 
un partid. 

.:. Veţi merge la vot la 
unnătoarele alegeri? 

- Cred că nu. Am fost 
până acum, am votat, dar ... 

-Cu cine aţi votat? 
- 1,\m votat si cu tărăr istii 

si cu oeilalti. ' ' ' 
' - Sunteţi mulţumit de 
felul cum conduc ţărănlftii'i 

- Nu sunt multumit. 
-Ce zic oamenii? 
- Că merge tot mai prOst. 

.Am o soră handicapată şi in 
fiecare an trebuie să-i fac o 
grămadă de hârtii, tot felul de 
formulare. De ce in fiecare an 
trebuie să reinnoim aceeaşi 
treabă când e lucru limpede 
că sora mea nu se va mai 
face bine? Ne amână de la o 
lună· la alta şi in fiecare an 
pierd bani. Birocratia e 
cumplită. ' 

- Cum ·vedeţi viitorul·· 
ţării?. . 

-: Dacă tot aşa merge, ne 
ducem de râpă, si noi ca intre
prindere, CONEL-ul, dacă nu 
se schimbă situatia. 

-Ce să se schimbe? 
- Nu stiu. Conducerea tre-

buie să se schimbe. 
1. IEI{(flrt 

Foto: V. MOS(fl 

-SLUGA 'LA 
STĂPÂn 

(Unnare din pagina 1) 
Noi, românii, şi in general europenii, mal ales cei din sud· 

estul Europei, incepând cu Italia până in Grecia 'i mai 
departe, spre nord, avem o cultură multimiienară. Nu ontâm
plător ii vezi pe americani ultându-se cu invidie la Acropole, 
Colisseum, la Sannisegetuza si chiar la mănăstirile noastre. 
Pe atunci America nu exista.' Această mare putere nu are 
istorie, nu are trecut, este un produs ·artificial al tehnicii, in 
care omul este pregătit programatic, depersonalizat, simplă 
ma,ină-unealtâ care îndeplineşte in mod mecanic o anumită 
operaţiune. Alimentat din pHn cu produse obţinute prin hor
moni sau, mai nou, prin clonare, cu o inzestrare domestici 
sofisticată, in care butoanele joacă rolul principal, acest om 
devine un robot lipsit de iniţiativă, de gândire proprie, este 
tipul omului unidimensional. Acest lucru ş;e vrea să ni se 
imprime nouă, pentru a răspunde şi a acţiona cum acţionezi 
orice maşină sofisticată din zilele noastre, dacă ii dai_ nifte 
comenzi. · · 1 · 

Am ajuns in acest fel ca eroii Greciei antice, zeii 
Ollmpulul, personalităţile biblice, la radio, televizor să nu le 
mai recunoa,tem, fiind pronunţate ostentativ americăneşte. 
Moise nu mai e Moise, Isaac nu mai e Isaac, Iacob nu mai e 
Iacob, Achile nu '1'ai a Achile; Ajax nu mal e Ajax, ci devine 
"Eidjacs" etc. 

Toată spiritualitatea americanii este un surogat, pentru 
cii nu are tradiţie, nu are bază, e o societate pur pragmatică 
'i ca unnare şi indivizii care o compun sunt educaţi in acest 
fel. Lipsiţi de Hteratură, de artă, de tradiţii 'tlinţifice, au copiat 
ce a creat Europa, dar copia este de departe o copie. Şi-au 
dat seama de limitele lor spirituale in timpul celui de al doilea 
război moRdial. Englezii, francezii, germanii, italienii, danezii 
au ajuns ta mari descoperiri in domeniul fizicii nucleare, 
ceea ce ducea la apariţia unei noi surse de energie de mi
lioane de ori mai puterică decât energia cunoscută. Spirit 
pragmatic, profitănd şi de extremele nazismului, şi de situ
aţia critică a europenilor, au inceput importul de creiere, tot 
cu scop pragmatic. S-au folosit de aceşti savanţi din Europa 
pentru crearea bombei atomice, apoi a rachetelor interconti· 
nentale, cosmice, astfel că atragerea de creiere a devenit o 
practică curentă in zilele noastre. 

, ... -. Oricum te uit~ .·. 

De la americani nu ne putem a"epta la nimic, sunt mai 
hapsâni şi mai intoleranţi, e vorba de nucleul cu pretenţii 
hegemonice, decăt orice altă putere care a existat Din 1938-
39 până in 1"944, am fost lntoxicaţi cu cultura fi civilizaţia 
germane, care, oricum, e~u mai apropiate de noi 'i aveau 
bogăţia şi frumuseţea lor. Nu fără interes, ci în scopul de a 
elimina pe anglo-americani de la exploatarea ·petrolului 
românesc t;l ·a pune ei, germanii, mâna pe această resursă 
naturală, pe resursele alimentare ~~ de altă natură, Recesare 
declan,ării celui de al doilea războo mondial: 
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Au venit apoi rwfii, bOifjievicii, au creat sovr.omurlle, sub 
masca ajutorării şi refacerii economiei româneşti distruse de 
război 'i a eliminării din cultura naţională a elementelor anti· 
sovietice, catalogate ca imperialiste. Sub masca ajutorului 
ne-au spollat de multe bogăţii, de la miile de vagoane care 
plecau pline cu cereale, cu cherestea, cu carne, până la 
dezafectarea unor fabrici, la exploatarea bogăţiilor subsolu· 
lui, in special a petrolului şi uraniului. 

Am avut o perioadă de demnitate na~anală, niiscută prin · 
Declaraţia din aprilie 1964, care a culmonat cu poziţia apro
bată de opinia publică mondiali, de toate democraţiile, în 
august 1968, când nu numai că nu am participat la inter· 
venţia Tratatului de la Van;ovia în Cehoslvoacia, dar ne-am 
declarat impotriva acestor ingerinţe in treburile interne ale 
altui stat şi de atunci am rămas rezervaţi faţă de Tratatul de 
la Van;ovia, construindu-ne cu sprijin occidental o industrie 
proprie de apărare; 

Acum lucrurile s-au schimbat Am intrat sub oblăduirea 
SUA şi a Uniunii Europene, care ne se<:ătuiesc de tot ce a 
mai rămas. Dacă ceilalţi ne mai lăsau să respirăm, noii ocu
panţi ne iau '1' aerul de respirat, sub p_retextul a tot felul de 
ajutoare numite ASAL, FESAL, conduse de Banca Mondială, 
de FMI '1 de organisme europene. Mai nou, pentru că nu am 
fost cuminti si nu nil-am făcut toate lecţiile care ne-au fost 
date, guvernul român va fi pus sub tutelă străină, care ne va 
face programe, he va invăţa cum să :i-aim, cum 'i ce 
muncim, ne va arăta cuţn pot fi exploatate bogăţiile naturale 
care au rămas, cum pot fi ele puse.prin alte părţl şi, in schimb, 
noi o să primim câte o gură de_aer 'i o po'1ie de măncare.ln 
rest nimic. Nu stiu cum este· denumit acest statut, pa care 
ni-l oferă marile democraţii occidentale in frunte cu SUA, 
colonii, dominion; zonă de influenţă. Rămâne să stabilească 
istoricii străini, pentru că români nu e să mai fie. ' - _ 
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'+ O ISTORIE A LOCURILOR 
ŞI A PERSONALITĂ'fiLOR 
Primul document scris despre Siria si 

cetatea cu domeniul ei datează din 8 septem
brie 1331. Este de ia sine inteles că cetatea si 
domeniul existau inainte de momentul când au 
fost amintite in documente, de. pe vremea 
dacilor. 

Ca o dovadă că localitatea are adânci 
rădăcini istorice sunt ruinele cetăţii de la Şiria. 
Tot documentele relevă faptul că de-a lungul 
timpului Şiria s-a aflat sub George Brancovici 
şi Iancu Corvin, sub Bathoreşti, sub turci, sub 
a'ustrieci şi mai apoi . sub stăpânire 
românească. 

Rămânând in perimetrul istoriei, amintim că 
in august 1849 soldatii armatei revolutionara 
maghiare depun armele pe câmpul 'de pe 

Toţi n ştim pe Slavici ca scriitor şi ziarist 
Dar ştim mai paţin despre viaţa lui particulară. 
lată ce povestesc apropiaţii despre Slavici: e 
Ioan-Marcel, unul dintre fiii săi, s-a născut si a 
crescut 14 ani la Măgurele, la Institutul 
Oteteleşanu unde Slavici a fost profesor. Ioan
Marcel spune că tatăl său a plantat pomii de 
pe marginea şoselei Măgurele-Bucuresti. 
Pentru că era zonă de câmpie, scriitoru't ii 
invăţa pe ţărani să planteze pomi impotriva 
vânturilor şi a viscolelor. La fel şi pe marginea 
apei, ca să fixeze albia. Fiul spune despre tatăl 
său: ,.Şi el era un fel de Popa Tanda". e 
Niciodată Slavici nu se odihnea după-masa. 
Era nu om foarte activ. Noaptea rămânea să 
scrie şi peste zi găsea câte ceva de lucru. e 
Slavici a fost un iubitor de muzică şi de arte 
plastice. 

La 17 august 1925, Slavici trece in etemi-

r---:-----~-::;;::-:--:--:-:-~-:---:-l~ta:!t~e;., ,~Li~a Şiria doar la Muzeul 
1 ; . se află obiecte de-ale 

Slavici: o parte din bibliotecă 
i biroul scriitorului, donate de 

i din Bucureşti, precum şi 
ziare şi reviste. s.a rea· 
şi o mică colecţie audio
, unde sunt inregistra~ trei 
cei care i-au fost apropi

aţi lui Slavici. Casa părintească 
a scriitorului a fost demolată la 
1900. Clădirea scolii unde a 

1 '~··"•~• Slavici apartine acum · 
Bi•:eri.r.ii Ortodoxe. ' 

Aportul Siriei. tâ· ·istoria 
natională este marcat si de 
prezenta altor personat'ităti: 
Ioan Rusu Şirianu, nepotul ele 

al lui Slavici, mare ziarist si 
B'l~~~,J~niJiicetiiţii!::f~.i(~~'<if':11Jf41J scriito.~, Iuliu Traian Mera, medic 
~fa f@\;tiif'-*"--~~':?$.i:.''...f.'-"''"":<4;<'--J.:-+ .. '<BriWi.mlh . -:.,.~'~.«- SI scrntor Ioan Petranu profe· 
Valea Cighe~ului, lângă moara din Seleuş. sar şi autor de manuale,şcolare la Prep~randia 
Actul de capttulare este semnat .la o masă din Arad, fiul său, Coriolan, un strălucit pofesor 
rotundă diR castelul Bahus din Şiria. Masa de istoria artelor, ctitor al catedrei de istoria 
istorică se află la ora actuală in Muzeul .1. artelor de la Universitatea din Cluj. Castelul 
Slavici" din Şiria, muzeu adăpostit in Castelul Bohuş. adăposteşte şi o e~poziţie permanentă 
Bohuş. . in memoria activităţii compozitorului Emil 

Castelul Bohuş datează clln jurul anului Mantia, care a trăit la Siria. · 
1800. Ioan Bahus unul dintre descendentii ' ZO DE VAG. DANE D 
familiei, a fost un' inalt functionar, cu merite + E VIN 
deosebite. Pentru aceste meiite a fost innobi- Castelul Bohuş are şi clădiri anexe care 
lat, cu toate că nu provenea dintr-o familie cu s-au păstrat in timp: gheţăria şi crama. Crama, 
sânge albastru. A circulat in intreaga lume şi. construită in 1818, şi-a .menţinut specificul 
mergea la vânătoare tocmai in savanele până astăzi. Bolta cramei datează din acele 
africane. Pentru calităţile sale a fost preferat ca timpuri. Are o capacitate de 20 de vagoane de 
soţ de Antonia Szogeni, nobilă cu ascendenti vin şi este specializată in păstrarea vinurilor 
nobili până in anul 1200. Pentru Şiria, Bohuş â roşii, in special. Are două vinoteci cu capacită~ 
avut un interes deosebit . A sistematizat partea de 6000 sticle, atât pentru vinurile albe. căt .Şi 
de jps ·a satului, unde a efectuat lucrări de pentru cele rosii. 
s7care a apelor. Ioan Slavici lasă in scris o ,.Arvinex'' a cumpărat crama in urmă cu 
mărturie din care reiese încă o dată spiritul şase ani. Aici se păstrează Vi!'luri din podgoria 
nobil al lui Bohuş: intr-o campanie electorală 
candidează pentru acelaşi loc şi Bohuş şi 
Anton Mocsonyi. Fiindcă intre sustinătorii celt>r 
doi s-au iseat <;d'nflicte, Bohuş !şi 'retrage can
didatura şi-1 lasă să participe la alegeri d(lar pe 
Mocsonyi. 

Aşa cum aminteam, din 1960 Castelul 
Buhuş adăposteşte Muzeul memorial .1. 
Slavici", personalitate marcantă a literaturii 
române. Născut in Şiria la 18 ianuarie 1848, 
Slavici echlibrează partea de vest a tării in 
perioada clasică a literaturii noastre. 
Muzeografa Ileana Florea ne-a relatat amă
nunte legate de viaţa scriitorului: e din 1874, 
Slavici se rupe de Şiria şi se stabileşte 'ta 

11 E!uc:urt~şti pentru o perioadă de zece ani. e 
Revine in Transilvania, la Sibiu, unde impre
ună cu Cosbuc editează ziarul .Tribuna" Aici 
se căsătoreşte pentru a doua oară ~u o 
munteancă din zona Ploieştiului care va fi 
mama celor şase copii a~ lui Slavici. Patru fete 
şi doi băi~. • Muzeografa i-a cunoscut pe trei 
din cei şase copii. Pe cei rămasi in viată. e 
Pănă in 1995 a trăit unul din nepOtii lui Slavici, 
Alexandru Struţeanu, cei care .a fost liantul din-
tre Şiria şi viaţa scriitorului. e Acum, singura 
strănepoată de-a lui Siavici cu care 
muzeografa păstrează legătura este Cristina 
StruţeanY, realizatoare de emisiuni la TVR. ~ifiÎI"Şirlâ/veiciif'liR~..,-

~-':;._ ·:;.;-<.~-G..:.;.,.'w.......-.~.:,h.O<.,.:.~-~-!~!;,~ 
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de vest. Vinul roşu sau alb din podgoriile ves
tice a curs in paharele nemtik>r si ale coree
nilor, cu care societatea .,ArVineX" a incheia! 
contracte. 

Mai sus de cramă la poale.le cetătii, s-a 
construit incepând din '90, "Perla Cetăţii", o 
pensiune turistică unde se practică turismul 
rural. Chiar dacă în tot judeţul are un singur 
concurent in turismul rural, ia Dezna, patronul 
.Perlei" vrea să se mentină .cel mai bun din 
Podgorie", ca să nu piardă teren. Cei care 
caută Şiria şi poposesc peste noapte la ,.Perla 
Cetăţii" sunt turiştii străini - englezi, americani, 
olandezi, nemti atrasi de cetate si de farmecul 
podgoriei. ' ' ' 

+DE LA ŞI~IA 
LA BAYERN • MUNCHEN 

··-· 
Recent, Şiria a devenit un punct de atra~e. 

pentru investitorii autohtoni ,şi străini. In plin 
centrul comunei, in spaţiile fostei cooperaţii, 
s~a infiiriţat, in 1994, societatea "Dorili Star", 
cu profil confec~i. Aici s-au cusut scurte pentru 
echipa şi suporterii de la Bayem • Munchen. 
La ora actuală, societatea lucrează articole 
sportive ,pentru firma italiană SerQ.iO Tachini. In 
curând, societatea va mai. deschide un punct 
de lucru la Gal şa· unde vor munci încă 60 de 
persoane. 

In fostul complex de porci de la Siria acum 
se cresc pui pentru carne. Firma românească 
"Prodagro Cetate" SRL Şiria a cumpărat 
spaţiul in 1992 şi 1-a populat cu 15.000 pui. La 
ora actuală, aici se cresc 25.000 de pui pentru 
carne iar in perioada de. vârf se ajunge şi la 
45.000 de pui intr-o serie. Puii hibrid Broiier de 
o zi care sunt achiziţiona~ de la alte societăţi şi 
hrăniţi cu concentrat ajung la cea 1. 700 g in 
timp de 38 de zile. 

+ UNA DINTRE CELE 
PATRU FABRICI DE 

ŞEVALETE DIN LUME 
La Galşa. de trei ani, in clădirea fostului 

CAP, un investitor italian fabrică costume de 
baie pentru export italia. Trebuie spus că, pen
tru italieni, Şiria este mană cerească. Altfel nu 
se explică prezenta lor in zonă. Două firme 
italiene lucrează pământul in arendă iar o altă 

firmă condusă tot de un italian deţine p uscăto
rie de cereale. Mai amintim aici despre motelul 
in construcţie de ia Galşa care va aparţine 
unui italian şi despre fabrica de şevalete de la 
Şiria al cărui patron este ... tot italian. Patronul 
de la fabrica de şevalete a ajuns la Şiria 
printr-o firmă de intermediari si s-a stabilit aici 
pentru că a găsit materie primă de calitate. 
Şevaletele de ia wSC Euro Legno Arte pentru 

. Belle Arte" SA Siria pleacă in ltali~si de acolo 
in Franţa, Germania ~i Olanda. Patronul firmei 
ne-a spus că in lume există doar patru fabrici 
de şevalete. Dintre care'una la Şiria. · 

+ Vl'fA DE VIE DISP~RE 
CHIAR ŞI IN . 
PODGORIE · 

Resursele solului sunt bine 
exploatate în comună. Cariera 
de piatră de la Gaisa a fost 
închiriată de o firmă' româno
elenă pentru o perioadă de 50 
de ani. ln perspectivă se are in 
vedere înfiinţarea unei rampe 
de încărcare a titeiului in statia 
CFR Şiria. s:au efectuat 
lucrări de exploatare a acestui 
zăcământ ia Gaisa si Măsea, 
sate apartinătoare comunei. 

Viticuitura a fost din cele 
mai vechi timpuri ocupatia de 
bază a localnicilor. In anii 
1884-1885 situaţia podgoriei a 

afectată de filoxeră:. 
nci, suprafaţa cultivată cu 
s-a redus de la 1260 ia 420 

nectatre. Inainte de trecerea 
terentJm<or in proprietatea sta-

' fiecare familie avea vie cu 
colnă. La ora actuală, se cultivă 380 h1lctare 
de. vie şi pe dealuri sunt până la zece colne. 
Foarte multă lume a lăsat via pârlog. Cauza: 
forţa imbătrânită de muncă şi cheltuieli foarte 
mari pentru întreţinerea culturii. 

+UN IZVOR 
,.ĂMĂDUITOR 

Despre Şiria nu poţi să vorbeşti fără să fie 
amintită mănăstirea,Feredeu. Schitul de lângă 
izvorul Feredeu a fost reinfiintat in 1987 si ulte
rior s-a ridicat metocul mănăstirii, la 4 km mai 
jos de schit. Tot aici s-a construit şi biserică. 
Izvorul Feredeu este, spun localnicii, izvor cu 
apă tămăduitoare. Drept recunostintă, multi 
oameni au ridicat cruci in zonă. Apa de la izvor 
e ca apa sfin~tă. Ea nu se aite~ază oricât ar fi 
păstrată. Un semn pentru călugării de ia 
Feredeu a fost buturuga tăiată in 1993, care in 
secţiuni longitudinală are o cruce cu iniţialele E 
şi S. Nu se ştie ce semnifică cele două litere. 

Despre Şiria se mai pot spune multe. 
Amintim că aproape de cetate fiintează', de mai 
bine de 15 ani, staţia meteo, tot 'acolo se află 
releu! de televiziune ·şi tot prin Şiria a trecut ani 
de zile trenul electric .Săgeata Verde". 

Din spusele viceprimarului Şiriei, Iosif 
Creţu, cel care ne-a fost ghid in cunoaşterea 
localităţii, Şiria este, ca mărime, a treia 
comună din judeţ. Cu o populaţie de 9000 de 
locuitori, localitatea are toate argumentele să 
devină oraş. Ceea ce şirienii işi şi doresc. 

.. 

TEODORf' MfiTICfl 
Foto: f'L Mf'Rif'HOŢ 
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Pentru eă preţurile 
sunt enor1ne 

UTil A lELE NU MAl 
AU CAUTARE· 

Deşi agricultura perfor
manta nu se poate concepe 

··' · Î . fără o mecanizare temeinică, 
• dacă mergem la ţară vom 
1 vedea ţăranii arănd In multe 

- Ce preţuri practici 
Aramls la utilajele agricole? 
• - Foarte mari, pentru că 
aşa le luăm de la fabrică. Un 
tractor costli 180 de milioane 
lei, iar unul U 445, 90 de mi-

. lioane. Utilajele de pregătit 
terenul (grape, discuri etc.) 
costll Intre 30-60 de milioane 
lei. O combină de eliberat 
tuleii are preţul in jur de 35 de 
milioane. 

Cum staţi ·cu 
vAnzirlle? 

- Slab, foarte slaQI Anul · 
acesta am vândut o singură 
semănătoare şi doua trac
toare. Supravieţuim m~i mult 
din vanzarea pieselor de 
schimb pentn.t tractoare şi 
combine, din comercializarea 
anvelopelor (800.000-4,5 mi
lioane) a erbicldelor şi 

lngrăşămlntelor. 
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Conform spuselor primarului Florin 
Farcaşiu, comuna Tamova de~ne recor
dul efectivelor de bovine în judeţ. In cen
trul de comună şi în satele aparţinătoare 
sunt peste 1.000 de bovine, între care în 
jur de 850 sunt adulte, iar restul - tineret. 
Se pare cii şi la caprine (peste 400 de 
capete la ora actuală) Tarnova deţine 
recordul. Acesta - deşi neomologat - a 
ajuns şi la urechile străinilor, din moment_ 
ce un ungur prospectează intens piaţa, 
cu intenţia declarată de a cumpăra un 
număr mare de capre şi iezi. Tâmova nu 
stă rău nici la cabaline, acestea fiind ln 
jur de 800 de capete. 

11 tauri cu autorlzatJel 
La capitolul bază de reproducţie, 

TAmova este - cum se spune - .blindata". 
La ora actuală sunt 11 tauri de repro
ducţie. OI. primar ne-a asigurat că aceştia 
sunt .meseriaşi", adică toţi au autorizaţie, 
fiind verificaţi periodic de către cadre spe
cializate. Reimprospătarea .echipei" se 
face periodic. sursele principale fiind 
• VIadilact" şr .Romgera" SAntana. Până 
anul trecut au fost 12 tauri, dar unul a tre
buit sacrificat din cauza unei infecţii ... Va 
fi Inlocuit curAnd, pentnu a se păstra cifra 
de 12. 

• Armăsari sunt trei, dintre care doi Tn 
centnul de comună. Cei care se ocupă de 
grajduri ne-au asigurat că unul dintre 
armăsarii din Tarnova, d~i are doi ani, 
este de mare valoare. 

· Italienii ştiu folosi şi 
D6mClintal slab produdlv 
După revoluţie, pe scheletul fostului 

CAP Tamova s-a format o societate agri
coli!, care lnsă s-a dovedit neprofitabilă, 
dAnd faOment. A fost cumpărată de către 
societatea romano-itallană S.C . 
Argentina SA, care se pare că va şti să 
scoata 'i profit, d~i cele 350 de hectare 
luate In arendA sunt pe cel mai slab teren 
productiv din Tamova. Avantajul pa care 
i-au luat In calcul investitorii italieni este 
acela că au asigurat compactizarea 
loturilor, utilajele aduse din Italia putand . 
lucra la capacitatea maximA. 

. SIMIO" lODOCA 

O problemă în actualitate: ~~!rw89~.!!!&JJ ACHIZITIONAREA 
CEREALELOR 

Discufle cu Aurel Pan~ 
secretar de stat in 

Ministerul Agrleulturii . 
• (Urmare din pagina 1) 

• 

• 

; -~· . ' 

' locuri cu plugul tras de ani
male, toate lucrările agricole 
făcilndu-se l)lanual sau, In 

. -Cum aupravleţulţl? 
lncerclnd ali venim In da zlla bancara dil la 

lntAmplnaraa agricultorilor predarea carealelor (ziua 
arădenl, na-am Interesat bancarl excluzind alm
deapre o problemă de ma- betele '1 duminicile), 
xlmă actualitate: valorlfl- recepţia ae face zilnic, tntie 
carea recoltei. Unda, cind orele 8,o0-20,00, Iar can-

· - · Care aste cauza 
acilderll? 

proporţie de 50% z!Ulăr din 
sfeclă de zahăr. Aceasta In 
primul an. FIInd căutată pe 
piaţa intemă, producţia de sfe
clă de zahăr va creşte, In 
condiţiile In care acea prefl· 
nanţare către producător va fi 

; 

.. 

~ 1:,.:" . cel mai bun caz, plătind pen-
. ', .. tru arat, discuit, semănat, 
, ~- - nscoltat. 
· '•. Dar cum preţurile la 
\. lucrările agricole sunt 
·"'~enorme, ţilranli aleg prima 

·. - . ·variantă. 
ln aceste condiţii şi agen~l 

economici care comercia
lizează utilaje agricole- o duc 
foarte greu. Am discutat zilele 
trecute cu d-1 Gavril Popescu, 
directorul S.C. Aramls SA 
care, cu amabilitate, ne-a 

. raspuns la lntrebărl. Din 
pacate, răspunsurile nu sunt 
deloc Incurajatoare. 

- V-am spus cum. Deşi 
preţurile sunt mari şi la aceste 
produse, ele. ·In că se mal 
vAnd. Statul trebuie să inter
vină rapid sll ajute ţllranii 
cumva, adică sa umble la 
preţurile produselor agricole, 
pentnu că atun,ci şi cei cei din 
avalul agriculturii lfl vor 
reveni. · 

-VIndeţi In rate utilaje? 
- Nu, pentru că dobanzile 

sunt foarte mari, 60% şi 
nimeni nu-şi permite să ia ast
fel de credite şi. In plus, nici 
sistemul de leasing nu mai 
funqionează. 

ŞERBflft POPESCU 

'1 la ce preţ? · 
. Afa am aflat ci firma tltlţlle sunt nelimitate. 

".Jackraa latanlatloaal" Telefonul de contact 
achlzlţloneazi, pe strada .. re 271712, Iar facilităţile 
Cimpul Llnlftll (fostul FNC), sunt urmitoarela: ae pot 
cereale In urmitoarele achiziţiona, In contra
condiţii: . partldi, motorinA, lngril· 

- Grllu furajer • 1.200 'Aminte chimice fi cau-
lel/kg . ciucuri. 

- Griu panlflcaţla • 1.100. Pentru agrlcllltorll care 
lal/kg ' doresc si prlmeasci banii 

• Orz -1.150 leilkg 
• Porumb boabe • 1_030 pe loc, preţul unui kilogram 

lellkg ela porumb aste de 850 lei. 

Plata ee fiice In treizeci DORCI Sl"fKI 

~GRICUL TORI 

·. 
.- ..... 

.-· 

VN- Sapak Profi 

Pregillirea patului gannlnatlv " 
panlru sem6nat Intr-o singuri etapi 

Graoa Rotatlvă VN -
Terraroat 3 s Profi 

... ..... de ...... puWft dilgnpa 
1 Uwe • tllmai Vogll & Noat 

' 

Aparate de erbicidat VN 

Acnta este numele noului · 
cultivator al firmei Vogel & Noot . 

-~-·.CII~·-· . ., -: 

'---·~ .. '-
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LOCRĂRI 
DE SEZON 

e Din cele 4190 ha teren 
arabil s-au lnsimAnţat doar 
500 ha cu grâu, 1 00 ha cu 
orz ti 180 ha cu plante 
perene -

Localitatea Bocsig are 
4.190.hectare teren arabil. 
PAnă la ora actuală s-au 
TnsilmAnţat 500 ha cu grâu, 
100 ha cu orz ~; 10U ha cu 
plante ~~"'''"e. Pe IAngă 
păm~.rtul lnsă:rJânţat mai 
sunt arate fncă 150 hectare. 

Inginerul agricol Traian 
Ve~igan, de la Primăria 
Bocsig, a precizat că anul 
trecut, din totalul suprafeţei 
arabKe au .fost lucrate 3.365 
hectare. Restul a rimas păr
log. Pentru acest an se 
estimează că va fi lucrat si 
mai pu~n pământ decăt anUl_ 
trecut. Una din expl~~i este 
puterea financiară scăzută a 
proprietarilor de pământ 'i 
calitatea slabă a solului. Din 
4.190 hectare. 60% sunt 
lăcovişte şi hodzol. Adica 
aoluri acide. 

In general, agricuRorii din 
zonă se orientează spre cul
turile necesare In gospo
dărie: griu ~ ponumb, şi l'lllli 
(IU\in apre celelalte allturi. 

T. M. 

S.C •• Adevărul• 
SRL llll•fl ••amă 
respoaaabtllt•tea 
pent1'11 coaţlaatal 
artlcalelor pablialte. 
ac:eubl reveaiad ia 
exclaalrita&c ••&o· 
rilar. 

•• - < . -~ 
' 
~-

' -.,. 

-Cauzele sunt mal multe. 
Din nefericire, de mulţi ani s-a 
abandonat bunul obicei de pre
flnanţare a produ~el de sfecla 
de zahar prin transmiterea de 
sămânţă selecţionată, 
Tngrăşămlnte şi erbicide. Dar, 
sa revenim la acele cantitAti 
nelimitate de care vorbeaţi. In 
acest an s-a luat măsura ca un 
contingent de 100.000 de tone 

. de zahar din Import sa fie scu
tit de taxe vamale. Toată 
lumea a sărit in sus, .acuzAnd 
el! se practică inrporturlle 
nelimitate. Dimpotrivă, contin
gentul de 100.000 dE! tone este 
o limitare a ccntlngentului care 
era nelimitat. Această limnare 
intră In cadrul politicilor agri
cole naţionale promovate de 
către PD. . ' 

Pentru anul . 200d se 
gtlndeşte lmpreună cu 
Asociaţia p(oducătorllor de 
zahAr din România un sistem 
de cotare asemănAtor cu cel 
practicat in UE. 

- Ce pravacla aceat ale· 
tam? 

- Producătorilor de zahllr li 
se va permite să apeleze in 
proporţie de maximum 50% la 
Importul de zahăr brut. In acest 
fel, vor fi obligaţi să producă In 

reluata. . · 
- Cum rtmAne atunci eu 

economia de platii? Daci 
zahlinul brut da .afară" asta 
mal Ieftin, de ce să-I oprim 
pe producAtori si apeleze la 
Importuri? De ce să pro• 
ducem mal multi sfaclll da 
zahlr dacllt •• cara pa 
pla!i? 

-Tocmai alei aste proble
ma. Politica agricolă nayonall 
prevede o creştere spectacu
lOasă a producţiei de sfeclă de 
zahAr In perspectiva Intrării "" 
Romaniei In U.E. Or, conform 
sistemului practicat In UE, acel ,_ ,. 
sistem de cotare, de regulă ~ 
se cere sll·ţi reduci producţia 
Intr-un domeniu sau altul.. 
Dacă România va rămâne la 
actuala produ~e de sfeclă de· 
zahăr, pornind de la acest 
nivel! se va cere o reducere a 
producţiei. Atunci intr-adevăr 
va fi jafe. Pe scurt, este vorba 
despre nivelul de la care se va 
purta negocieri In ceea ce . 
pr\v~ reducerea produ~ei. · 

S.lODOCA 

·.:· 

SEMANA TOL DIN CEASUL 
Al DOISPREZECELEA 

După cum deja se •tie. 
perioada optimă pentnu sema
natul grâului a trecut cam de 
multisor. De aHfel, s-au realizat 
cele '72.000 ha programate de 
cuHivatori, dar semănatul con
tinuă ... O fi bine, o fi rau? 
Depinde de cond~lile meteoro
logice ~ de caiHatea lucrărilOr. 
Dacă sămânţa pusă acum sub 
brazdă va da o producţie care 
după acoperirea cheltuielilor să 
mai ramana cu 100 kglha profit 
curat, tara Indoiala. mal bine 
deCAt să răm6nă teren părfog. 
· Dacă insii obţine produ~l 

miel, neacoperiloare cheltu
ielilor vom lucra in pierdere fi 
nu e bine. Se conlinuă astfel 
OlllaJI viCios din care se pare că 
nu mai putem Ieşi. Banii de la 
Guvern vin tirziu, lucrările 
lntărzle In dauna producţiilor 
care nu acoperă cheltuielile fi 
agricuHorul nu mai iese din 
sărăCie. Acum. că s-au dat cai 
300 leilkg compensaţii mulţi 
s-au găndit că 1~ meriti si 
mai punA niŞte grâu, culturA mai 
utoară pe masura puterilor 
llabe ale ~ cultivalorifor 
oamenilor de varsta a Ireia. 
Dacii vrem să mai sem6năm să 
o tacem Intr-un Interval <* mal 
8CUII de lmp, plnă nu se llrlal 
_,..,~CII-

cel puţin terenul eliberat, vom 
executa o arătură superficială 18 
15, 18 cm plus grilpat sau 
numai discui! astfel vom 
economisi timp Şi bani. Având 
1n vedere condiţiile de umiditate 
din sol, favorabile germinărll 
seminţalor şi răsărlrli planteiOr, 
adâncimea de se,minat trebuie 
să fie de 3-4 cm, cu 500-600 
boabe germinabilelm2. . . 

Sămllnţa să fie de calitate, ' - , . 
tratată cu 250 g % vitavax con-
Ira bolilor şi dăunătorllor. La 
semAnat să nu rămănă rinduri · 
de plante lipsă sau să fie supra
puse, Iar săm6naţa să fie ijnl-
torm IncorporatA In sol. 

O calitate bună a lucrării de 
semănat reduce din efectul 
negativ allntartierii şi o toamnA 
lunya va asigura plante vi
gurese la Intrarea in lamă, dacă 
au ~ cel puţin 40 de zile 
la +50•c, au .1nfrA11! ŞI lnrildlcl
nat bine. Cu aceste g!lndUri am 
Incheiat disc·uţla cu d·l A. 
Fluerat director general al 
D.G.A.A. Arad, mulţumit cA 
birocraţll din mlnlstecul 
finanţelor Intirzie nejustificat _ .· 
acordarea sprijinului financiar 
pentru agrJculturl. bllnl 8pnlblf . daau-n. . --·--.-~" ..... 
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Şi ieri STUDENTII ARĂDENI DE 
LA UNIVERSITATEA "A. VLAICU" 

AU PROTESTAT ÎN FATA PRIMĂRIEI 
Doar Liga Studenţilor 

(L.S.) a semnat protocolul cu 
Guvernul, restul organizaţiilor 
studenţeşti din ţarii: A.S.U.B. 
(Asociaţia Studenţilor din 
Universitatea Bucureşti), 

F.O.S. (Federaţia Organlza
~llor Studenţeşti), A.N.O.S.R. 

a 

Studenţilor din RomAnia) şi 
F.O.L.S.R. (Federaţia Orga
nizaţiilor şi Ligilor Studenţeşti 
din RomAnia) au anunţat con
tinuarea grevei pAnă la 
soluţionarea problemelor • 
Liderii acestora susţin cii. la 
nivel de ţarii vor Ieşi In stradă 
pasta 30.000 da · • La 

Arad au fost doar .. . 1 00 de 
studenţi participanţi la mitingul 
din faţa Primăriei • Deşi 
protestele sub formă de miting 
au continuat, incepând de ieri 
studenţii de la .A. Vlaicu· au 
intrat la cursuri e Pentru eAte
va momente la tribună alături 
de lid!lrul S\Udenţilor Alexan· 
dru Chere,, s-a suit şi teme
rarul tâmplar !eran. El a fost 
insii rapid inlăturat de către 
studenţi. • O patrulă de poll~e 
supraveghea atentă desfăşu
rarea ostilităţilor. Nu a fost 
insii cazul unei intervenţii, stu
denţii de la • Vlaicu" fiind disci
plinaţi. e .,Suntem nemulţu
miţi de. atitudinea Admlnis· 
traţlel Publice Locale faţă de 
studenţi. Noi am cerut ca 
invăţământul superior de 
stat să fie printre priorităţile 
administraţiei locale ... ", ne 
spunea vicepreşedintele 
LS.U.A.V. (Ligii Studentilor 
din Universitatea .Aurel 
Vlaicu"), Florin Botizan. 

OUMPIO BOI.Zfl" 
Foto: fiL MfiRifi"OT 
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După 1989, in oraşul lneu, ale unui elev al Grupului Şcolar este o reacţie impotriva uni

manifestările culturale nu numai .Mihai Viteazul" lneu. Tot la forrnizării gusturilor tinerilor 'i 
cA erau rare, ci le putem consi- deschidere, Călin Lucaci a spus: o incercare de a elimina 
dare aproape inexistente. ~a ,Fiecare dintra noi a muncit mutt kltschul din artă. Manifestarea 
~ a făcut ca oraşul să fie con- ca să iasă expoziţia bine.Sunt a fost realizată in colaborare 
siderat mort don acest punct de teme diferite pe care fiecare le cu D.J T S Arad cu cele d • 

1 
.,. , OUa 

vedere. n iulie anul acesta, toc- dezvoltă. Putem spune că Grupuri Şcolare din lneu, 
mai pentru a oferi locuitorilor mintea noastră e intortocheată Cercul Militar lneu, Clubul 
lneului o viaţă culturală, .a luat noi fiind intotdeauna cu un pa~ Tineretului, Primăria şi Casa 
fiinţă Asocia~a Cultural Sportivă inainte."Dacă el avea expuse de Culturii lneu. AţS vrea să le 
Armonia. Cea care sămbătă a numai tablouri, fetele au realizat mulţumesc pe .această cele lui· 
organizat Art Fest lneu '99.ln atât tablouri cat şi tapiserie. Cristian Toth, Paul Tudor fi 
cadrul acesteoa a avut loc o Unele dintre lucrări se aflau la o Lucian Gongola, pentru spri· 
expoziţie de arte plastice, o primă expunere, altele au mai jlnul acordat. • 
paradă a modei şi un concert li:lst expuse anterior. . 

In cadrul vemisajului de arte La spectacolul de paradă a fl"(fl BCIGfiRIO 
plastice au putut fi admirata (şi modei au puM fi edmiretecreatl-
mai pot fi pănă joi) lucrările a trei ile Alinei Truscă din Timisoar8 
tineri, studen~ la Arte Plastice la cu participarea manechineior di~ 
Tomişoara: Diana şi Călin Lucaci lneu. Prezentarea intitulată 
şi Mariana Popescu. In des- .'Traditii si tendinte" s-a bucurat 

titlivliitsiT'fiR.itpfÎRil'oit.~ 
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Conf. univ. dr. ing. MARIANA NAGY, 
direetor al Centrului LD.D. 

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 

Absolventă a Facultăţii de Automatizări şi 
Calculatoare din cadrul Institutului Politehnic din 
Timişoara, cu o medie uriaşă pentru o universi
tate politehnicA - aproape 9,50 - d-şoara cont. 
univ. MARIANA NAGY s-a impus încă de la 
repartiţie, prin rigurozitate, spirit d,e iniţiativă şi 
apetenţă, pentru cercetarea unor locuri nebătă
torite in profesiune. De aceea, opţiunea pentru 
invăţământul superior, la Inceput plata cu ore şi 
apoi titular, nu a constituit o surpriză, ci o conti
nuare fireascA a preocupărilor stiintifica manifes
tate Tn calitate de analist-prOgramator şi prin 
contribu~i la elaborarea unor lucrări originale In 
activitatea de cercetare-proiectare. . 

Tocmai pentru că s-a manifestat Tn mai 
. multe domenii, a fost numită printr-o metaforă; 

multihibrid, astfel, Inginerii prin formatie, absol-· 
ventă a unei puternice secţii de calculatoare, 

. şi-a dat doctoratul in fizicA tehnicA, apoi a elabo
rat trei cArţi pe teme economice şi, in fine, predă 
informaticA economicA. In acest an universitar 
s-a implicat. cu mult elan in organizarea şi dez
voltarea Centrului de lnvătământ Deschis la 
Distanţă, recent lnfiinţat in cadrul Universităţii 
.Au rei Vlaicu". 

Domeniile de compatentă ale d-soarei conf. 
univ. dr. MARIANA NAGY sunt: sisteme de prc>-• 

gramare pentru maşini-unelte; prelucrarea 
datelor provenite din energetica solară; sisteme 
Informatice aplicate In economie iar cursul şi 
cele trei cărţi de specialitate .Introducere In 
Informatiei pentru economişti" (1996), 
.Sisteme Informatice In contabilitate" (1997), 
.Soluţii In Excel pentru economlftl" (1998, 
1999) constituie remarcabile contribuţii In dome-
niu. • 

Aşa după cum sublinia prof. uniii. dr. HORIA 
CIOCÂRLIE, In calitate de membru specialist In 
comisia pentru ocuparea postului de confe
ren~ar universitar, d-şoara Mariana Nagy are o 
bogată activitate profesională, didacticA şi ştiin~
ficA, dovedind remarcabile calită~ de pedagog şi 
cercetător. In plus, este şi .un om de calitate, o 

· bună colegă, capabilă să se integreze cu suc-
ces intr-un colectiv didactic şi ştiin~fic şi să con
tribuie cu profesionalism la formarea viitorilor 
specialişti". Aceste calită~ umane remarca te de 
distinsul profesor universitar al Universităţii 
Tehnice din Timişoara m-au impresionat in mod 
deosebit. D-şoara cont. univ. dr. Mariana Nagy 
mi-a vorbit cu emo~e dar şi lndreptăţită mândrie /. 
despre familia sa, subliniind de câteva ori cAt 
de importante au fost şi sunt relaţiile de familie, 
in spiritul cărora a şi fost crescută de tatăl ei, un 
model pentru adolescenta şi pentru doctoranda 
de mai târziu şi de mama sa, Judith. profesoară 
de pictură, excelent pictor portretist, autoarea 
portretelor rectorilor aflate in aşa-numita Galerie 
a Rectorilor din Sala Senatului a Universităţii 
Tehnice din Timişoara şi ilustratoare a unor 
·CUnoscute cărţi pentru COpii. Cât despre 
Andreea, nepo~ca sa, d-şoara Mariana Nagy -
ingineră specialistă In calculatoare, cu pre
ocupări remarcabile in fizicii tehnică şi 
economie informaţională - ar vorbi la nesfârşit, 
cu căldurii şi un profund sentiment familial. 

Cunoscând petru limbi: engleza, italiana, 
maghiara şi franceza, directoarea Centrului pen
tru lnvătământ Deschis la Distantă, cont. univ. 

· dr. Mariima Nagy, s-a implicat in 'mod deosebit 
şi in ceea ce priveşte relaţiile internaţionale ale 
Universită~i .Aurel Vlaicu", un domeniu aflat la 
·inceput de drum dar In care d-şoara Mariana 
Nagy îşi poate aduce importante contribu~i in 
continuare. !i dorim succes, cu convingerea cA 
in tot ceea ce intreprinde pune mult suflet şi, 
fără indoială, profesionalism. . 

UZICfl MIHUf 

INEU - VOCATIA .... chidere. primarul oraşului lneu, de apieclerea publicului ineuan. 
d-1 Petru Feieş, a spus• .Ne pare In incheiere a avut loc un con
)ău cA astfel de manifestări sunt cert sus~nut de trupele Radical 
atât de rare. Totuşi considerăm din val din Timişoara şi Adam 
că acesta ar putea fi un inceput. Kadmon din lneu. 

VERTICALITATII SPIRITUALE 
Oricum este un lucru bun."Pe Ciprian Bun, presedintele 
IAngă lucrările celor trei tineri au secţiei culturale a Asociatiei, a 
mai li:lst expuse şi două lucrări spus:., Tot ceea ce facem noi 

-FAJft ·~E~ĂZ~!@. fl OR~~EST@Eil 
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Pe scenă, orchestra simfo.. orchestra. Sunt şi dirijori care 
nică apare publicului ca un ştiu dar vor să convingă şi 
ansamblu dificil de d~scifrat, orchestra de eAte stiu, obosind 
dincolo de sobrietatea evidentă. astfel oamenii. Dirijorul care-şi 
ObservAndu-i in repetiţii şi merită numele vorbeste putini, 
deplasări se văd şi atte lucruri. convinga·nd prin gestiCă şi cOn
Mulţi au impresia ca ar fi extra- certullese bine. 
ordinari. Unii chiar sunt! De aici Orchestrantul este un fel de 
subordonarea. absolut obligate- martir (fără ce nimeni să-i 
rie, e greu de realizat. Fără ea recunoască acest lucru) in stare 
rezuttatul nu mai este muz~ să se adapteze cerintelor 

!n genera~. suflătorii se vad diferite ale dirijorului. In zece 
solişti, privindu-i de sus (la prc>- concerte fac aceeaSi simfonie 
priu. da !) pe cordarii care se in lot atâtea feluri. Prin definitie 
pot, zic ei, ascunde in ansam- muzicienii sunt artişti. Toţi 
blu. Cordarii căntă'mult si-i pretind. ·unii sunt buni 
invidiază pe suflători, care 'nu meseriaşi. Rar pentru eAte unul. 
trag atât Privilegiati, să zicem, şi acordajul in partidă ridicA 
ar fi instrumentistii care nu probleme. Atunci munca in 
căntă concert de cOncert. orchestră devine canon. Nu 

La repeti~i cordarii şi suflA- nÎlmai pentru ei. 
torii nu se iartă unii pe alţii. Ca oameni sunt de cele mai 
.Cănd dirijorul e uşurel. fac corp multe ori firi ciudate. T acitumi, 
comt1n Impotriva lui. Au simtul anxioşi. depresivi, exuberan~. 
umorului, cănd nu-s caustici. 'ş; cop~ăroşi dar cu toţii sensibni. 
atunci să te ferească sfântul. Căte unii se identificA cu ceea 
Dacă s-ar putea ~ lo~. ce fac până la pragul dezurna-

Cand la pnma n~petiţie nizării şi instriiinării de tot ce~ 
orchestra zice săptămâna asta lnoonjoară. Este un preţ mare, 
numărăm, înseamnă ca dirijorul poate prea mare plătit de aceia 
e figurant numai ca~· plece pa cere ne oferă săptămănal eate 
podium. La concert oamenii o pramierA pentru intAinirile 
dau totul fi-! scol basma curatli I'IOIIIIh GU MUZICA. · 
In faţa publicului. Alurici şi -- TODOR .-uzete le meriUI axclualv .._._ 

. ."". 
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Poate eli nu m-a• fi 
Andlt la o temă ca 

easta dacă nu m-ar 
mâhni ce se lntâmpUi 

astăzi ' in România: 
lnvăţămAntul '1 cultura sunt' 
mal rău decit nl,te 
cenutărese ale societăţii. 

Orice om trecut prin eul· 
tură resimte nevoie unei prl
menlrl a societăţii 

romane,tt. Cea mal eficienti 
investiţie, pa care conduci
torll noştri o lgm>nl complet, 
esta cea In culturi. 

MI Intreb: Oare poate 
exista o societate prosperi 
flrt o cullurl v.etltabl!l? 

.. ''··· 
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"Sava Brancovlcl", şcoală 
cu program similar cu 111 
Liceului "Moise Nicoari". 

e Fundaţia .,Scara 
Paradisului" si primească 
sediu in Cetatea lneulul, 
unde se pot organi~a activi
tiţi cultural-artistice cu ca
racter permanent. Biserica, 
promovând ecumenlsmul, 
trebuie aii se implice mai 
mult In suflu spiritual al 
atezirii. Inceputul a fost 
flicut prin valoroasele acţiu
ni ale inimosului preot 
Florian Tulcan. Acesta 
Intenţionează să iradleze 
vocaţia spirituală a lneulul 
'i pe alte meridiane ale 
globului. 

• Cu modestia specifici· 
unor oameni autentic trecuţi 
prin cultură, lneul poate 
primi o nouă dimensiune a · 
vocaţiei lui splrltu~le, prin 
găzduirea unor filiale ale 
Universităţii de Vest .Vasile 
Goldlt(. Acest lucru poate 
daveno realitate deoarece In 
fruntea acestei prestigioase 
instituţii este o personalitate 
cu largă deschlder• spre 
cultura - Prof. Univ. Dr, 
Aurel Ardelean. 

Am incercat sA schlţez 
doar ~:Ateva elemente ale 
vocaţiei verticalltăţil spirl- . 
tuale lneuane. 

Fiecare localitate dis
pune ti trebuie si dlspuni 
de wemenealucrurl. 

prof. TIBERIU C • 
LĂZUREANU 

- .; ·• ~:....... . -~- . - ·,- .i 
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C~U!II•OA'I'I~ I~II•IU~VI~NI'I' IHAIIIrt'UI~? 
Diabetul este o boală în care există insensi

bilitate la insulină sau cantita~ neadecvate din 
acest hormon. Acest lucru produce perturbări la 
nivelul metabolismului glucidelor, lipidelor şi pro
teinelor. Nivelul prescut de zahăr In sănge pro
duce lezarea vaselor de sânge, a rinichilor, 
ochilor nervilor şi o la ateroscleroză la 

creierului. Scade rezistenţa organismului şi 
~te susceptibilitatea la infe~i. 

Cauza primară a producţiei Insuficiente de 
lnsullnă nu este cunoscuta, dar este intens studi· 
ată. Susceptibllitatea genetică şi factorlli de 
mediu joacă un rol Important In declanşarea boli· 
Il. 

nivelul i Adevărata pravenţle primară Implică ldentlfl
caraa celor predispuşi genetic la diabet cara tre· 
bule testa~ nsgulat. 

O persoană (bărbat sau femeie) trebuie tes
tata dacă are un Istoric familial de diabet, dacă 
are istoric de diabet de sarcină (gestaţional), 
dacă este gravidă, decă e născut un copil de 
peste 4000 g, dacă ara infe~i frecvente, dacă 
esftl obeză, dacă ara hipertensiune arterială şi 
nivele crescute ale lipidelor sanguina, dacă are 
peste 40 de ani. 

In acelaşi timp, există fi măsuri praventive 
secundare, care pot lntarzia şi reduce efectele 
dezastruoase ale acestei boli şi oonstau In: 

• evitaraa obezită~l . 
• alăptatulla sân. Unii cercetatori su~n pos~ 

bllitatea ca .un virus să distrugă celulele beta 
pancreatice cara produc insullnă, printr-<l , 
autoimună. Laptele matern poate să-I facă 
inofensiv, prin anticorpii con~nuţi şi să prevină 
astfel lezarea celulelor beta pancreatice. 

Sindromul de tunel carpian 
Cea mai frecventă cauză 

de durere, amorteală si slăbi
ciune la degete', mână si. in 
articulatia pumnului este' sin
dromul'de tunel carpian. In 
această afecţiune, nervul 
median este compresat in 
canalul ingust prin care ţrece 
spre mAnă. Sunt mai mulţi 
factori predispozanţi, printre 
care artroza, guta, diabetul, 
sarcina şi bolile tiroidei. 
Totusi, cauza cea mai impar· 
tantă' este traumatismul profe
sional. Persoanele expuse 
acestui risc sunt cele ce 
lucrează pe calculator, la lini
ile de asamblare, ce tran
şează carnea, cele care uli· 
lizează ustensile cu vibratii, 
incărcătorii de eamioan'e, 
pianiştii etc., ale căror mâini 
sunt fn mod repetat flectate şi 
supuse efortului. Sindromul 
de tunel carpian este un risc 

profesional serios, de care 
lucrătorii treb.uie protejaţi. 

~:~~o~:t~~~~~: ~~~~~s~~~ă 
de aceste simptome, discutaţi 
cu şeful dumneavoastră, cu 
reprezentantul sindical sau cu 
medicul. · 

Dormitul cu articulaţia 
pumnului foarte flectată sau 
cu mâna sub cap poate agra
va această problemă. Con
sultaţi medicul dacă măsurile 
simple ca repausul şi evitarea 
vibraţiilor nu dau rezultate. 

MEDICUL VĂ RĂSPUNDE! 
e Val•atlaa 

17 .......... . 
Valentlna, fţl 

i'ec:on>and să faci o 
ecografie pelviană tl un 
consult ginecologie. S·ar 

·•·. putea sli fie vorba de un 
chist ovarlan fi/sau anexită, 
ceea ce ar explica durerile 
abdominale foarte puternice 

. pe care le al In timpul men
struaţiei fi care inainte nu 
erau prezente. Dacă men· 
struaţia nu a mal venit de 
cel puţin trei luni fl •ttl el
gură eli nu este sarcină este 
recomandat ti un consult 
endocrinoiogl~ cu urmarea 

~·•DI'. MARIAl11 

i:iFJLIMON ·~ t\'' . ",~,, 

.....UcdefamDte 
acradltal 

roagi persoanele In-
... • scrise ei se prezinte la 

cabinet pentru com

pletarea llfelor medicala. ................ ............. 
.... = 

.. c.binelulck 
str. N. Grigorescu 

N~4-8.~.255803 

Lanl " vineri: 12.30 • 1&,110 
ltlale.lliln:art. Joi: 8.110. 11.30 
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strictă a schemei de trata
ment pe care o vei primi. 
Concomitent cu acest trata
ment bea fi ceaiul preparat 
din: coada-torlcelulul,_ glil· 
benele, creţitoară, traista· 
ciobanului tl troscot. La 1 1 
de apă fiartă pune căte 1 tin· 
guriţă rasă -din fiecare plan· 
ti tl lasă-le să ee lnfuzeze 
(oplireascli) 20 de minute. 
Bea elite o cani de ceai 
(clilduţ) la 30 minute dupli 
fiecare masi, până la urmA
toarea menstruaţle !il apoi 
cu 10 zile inainte de fiecare 
ciclu merutrual. Aplică 

comprese pe abdomenul 
inferior (pe burtă) cu TONJ.. 
PLANT (se găsette la maga
zinul .,Natura"), după apll· 
carea, in prealabil, a 
unguentutul de gălbenele, 
pe timpul nopţii, exact pa 
perioada cAt bel ceaiul. 

Este urgent consulttll 
ginecologie ti pentru a 
vedea dacii trichomonlaza 
s-a vindecat. 

Aftept sli-ml mal scrii. 
e B.N .. 38 ani, Ara .. 

In alopecla rHiă părul care 
tntr·o zonă limitată, de obi
cei mică. Scalpul aste nor· 
mal ti nu •• cunoa,ta 
cauza. Părul crette la loc tn 
aproximativ un an de zile, 
dar alopecia poate ai rea· 

-

pară la interval de câţiva 
. ani. Dacii aveţi tn familie 
predecesori cu cheile tl aţi 
observat eli pierdeţi din pir 
flră să aveţi probleme cu 
pielea capului (ro,faaţă, des
cuamare, dacă părul este 
prezent, dar nu crette nor
mal, sau se rupe u9or, situ
aţii tn care poate fi voriba de 
o Infecţie funglcă), va trebui 
lă lnvăţaţi ali trăiţi cu 
această problemă. In ultima 
vreme este intens promovat 
un medicament Mlnoxidil, 
ce necesită prescripţle me. 
dicală, ca fiind un remediu 
pentru cheile, însă este 
scump ti trebuie folosit pe 
o perioadă foarte lungă de. 
timp. Efectele sale s-au 
dcfvadlt impresionante la un 
număr mic de pacienţi. 

In concluzie, pierderea 
substanţială de păr pe 
măsurii ce sa inainteazA In 
virati eate, de obicei o 
problemA genetică fi hor
mon ali pentru care deo
camdată nu există un trata-
men.t eficient. · 

Nu rămâne decit ac· 
captarea problemei In sine. 
·oe fapt, un bărbat cu cheile 

· nU·fl pierde cu nimic din 
farmep, mai ales dacă adop
tă o tunsoare foarte scurti. 
ŞI ata a la modăl 

. ' . ,..· . ~----- ' . ··~ --

Ştiaţi 
....., 

ca ••• 
+ fn enterocolită acută '1 

diaree se recomandă infuzia 
preparată din cimbru de cul
tură sau cimbrişor (1-21inguriţe 
planta la o csnă de apă fiartă). 
Se beau 2 căni pe zi, timp de 
3-5 zile. O formulă eficace 
cuprinde: muşeţel, mentă şi 
sunătoare. Se face o Infuzie 
dintr-o lingură amestec de 
plante la o cană cu apă. Se 
beau 3 căni de ceai pe zi. In 
diareea de fermenta~e, lnfuzi. 
lle sau decocturlle nu trebuie 
tndulcite. 

+ In conltlpllţla sa reco
mandă decoctul dintr-o lin
guriţă coajă de cruşin 
mărun~tă (de cel puţin 1 an 
vechime) la o cană de apă. Nu 
se va utiliza mai mu~ de 7 zile 
la 2 Juni interval. Este con
traindlcst tn cancerul oolonso
-tal. 

Seminţele de in Intregi 
(nesfărămate) oonstitule un a~ 
remediu laxativ. Se pun 2 lin
guriţe seminţe Tn 1/2 pahar 
apă rece. După 1/2 oră de 
inmuiere se Inghita Intreaga 
cantitate. 

Plante uşor iaxative sunt: 
florile de soc, frunzele de frasin 
şi cicoarea, folosite sub formă 
de Infuzie: 2 linguri planta la o 
cană de apă. Se beau 1·2 căni 
pe zi. 

+ In dlachlnezltle biliare 
se nsoomandă anghinarea sub 
formă de infuzie: o lingură 
frunze la 112 litru de apă. 
Prima cană se bea dimineaţa 
pe stomacul gol, iar restul se 
bea in trei reprize, !nainte de 
mese. · 

+ dacă tusea se află fn 
faza de cocţhine (coacere) 
faceti un decoct dintr-o lin· 
guriţă rădăcini de ciuboţica
cucului la o cană de apă. Be~ 
2-3 căni pe zi indulcite cu 
m~ra. · 

+ atunci când tusea este 
uscată, Iritantă, beţi infuzie 
preparată din: rostopască, 
talpa gâştii, trei-fraţi-pătaţi şi 
cimbru. Se pun 2 linguriţe din 
amestec la 500 rol apă fiartă şi 
se beau 2 căni de ceai pe zi, in 
mai multe reprize. 

+ tn acnee, eczeme '1 
Infecţii cutanate se reco
mand/! infuzia din: trei-fraţi
pătaţi, gălbenele, conuri de 
hamei şi flori de soc. Se beau 
4-5 căni pe zi. Extern se fac 
spălături şi comprese locale 
ale părţilor afectate cu infuzie 
din hamei (oonuri), flori de soc 
şi frunze de nalbă. La 1litru de 
apă se pune călo o lingură din 
fiecare planta. 

Steroizii sunt un grup de 
hormoni şi constituie subiectul 
e numeroase scandale. 

·Analogii de testosteron 
sau steroizii anabollzanţl sunt 
folosiţi de mulţi culturlştl şi 
jucători de fotbal. pentru a-şi 
creşte masa musculară. 

După ·utilizarea acestor 
droguri pare să Intervină o 
creştere a dimensiunilor 
flbrelor musculare, dar acest 
lucru se poate datora reten~ei 
de lichide In ţesuturi. 
.Beneficiul este • dubios, iar 
efectele secundare atArni 
mult mal greu", este de 
părera dr. Kurt Butler. 

iatli efectele adverse 
demonstrate sau bănuite, 
până in prezent: 

T atro,fia testlculelor cu 
scăderea llbldoului fi a 
numărului de spermatozotzl 

T hepatita toxică şi, posl-

Cea mal directă cauză a 
unei dureri de dinţi este o 
carle Ignorată de prea 
multă vreme. Primele simp
tome ale unei astfel de 
dureri de dlnil pot fi: sensi· 
b1lltatea la ~ald, la rece aau 
la dulciuri fi o durere 
uşoară, e!e constituind un 
motiv Sl'ficlent pentru a 
merge la stomatolog. 
Tratamentul stomatologic 
este mal dificil, mai dureros 
fi mal scump dacă attap
taţl pană când simptomele 
ajung In aceste stadii 

bil, cancer de ficat , 
T simptome neurologice 

şi modificiirl de comportament 
cum ar fi: creşterea agresl
vltăţll, comportament pslhotic, 
tulburări de somn, durere de 
cap şi ameţeală 

T scăderea marcati a 
HOL • colesterolulul (tipul 
bun) şi creşterea riscului de 
ateroscleroză şi afecţiuni car· 
dlace dat in speciei de 
regimul"cu con~nut crescut de 
grăsimi pe care Il au cel ce 
fac culturism 

T glnecomastia 
'Y chelie de tip masctliin 
T masculinizarea femeilor 

cu creşterea părului facial şi 

pe corp, acnae ,1 lngrof8rea 
p1elll. 

". maturare anormală 
sexuală şi oprirea cre,tet'li la 
adolescente 

finale. 
Alte cauze ale durerilor 

de dinţi sunt: e sindromul 
artlculaţiel temporo-man· 
dlbulare, un defect de 
muşcare sau alte probleme 
;~le artlculaţlel maxilarulul 
• inftamaţil sau Infecţii ale 
gingiilor sau ţesuturilor 
din jurul rădăcinii dintelui 
e traumatlsme dentare etc. 

Prezent~raa la •toma· 
tolog este urgentA atunci 
când durerea eate inaoţită 
de febră sau de un edem al 
feţei sau al gingiilor. 

ACTUALITĂŢI MEDICALE 
Alimentele Medicii americani au mal cabluri aau fire, graţie unei 

constatat că existi un mini-pompe electrice din 
bogate Îll fibre raport Invers proporţional tltan, de 1,6 kJiograme, '1 

red • -·• Intre consumul de alimente unei baterJI. Pompa joacl uce ns...... . bogate ln fibre fi riscul de rolul ventricul ului ating, a 
aparitiei bolilor apariţie a bolilor cardlovae· explicat medicul german, 

• r' ··•--- culare. cqr.e a mal adăugat că carcliovasc......-. s-a efectuat, mecanismul aste fabricat in 
Statele Unite '1 ci pinii in 

Consumul de-alimente Îll premieră. prezent nu a mal fost testat 
bogate in fibre, cum ar fi _ decit pe animale. Bateria 
cerealele sau orezul mondială, un este alimentată prin con-
nedecorticat este Indicat implant de ducţie, prin intermediul unul 
pentru scăderea In greutate, incărcitor, care se poartă la 
pentru crefterea nivelului · inimă artificială brfu, •t• ci bolnavul poate 
de lnsullnă fi per.tru bolile d l - d .,;;: piră81 patul chiar '1 jumă· 
cardiovasculare:' se arată . e unga ura- tate de ori. Astfel, el c:iit· 
Intr-un studiu apărut fn pune de 0 autonomie In 
Journal of the American D echlpl da chirurgi ger· mitcărl pe care alţi bolnavi 
Medical Assoclatlon manl a realizat, In premieră cu Inimi artificială nu o au . 
(JAMA). modială, Implantarea unei Acest tip nou de Inimă 

Persoanele care con· Inimi artificiale de lungi poate rezista oricit in plep. 
sumă din abundenţi ali• durată, care asigură paclen- tul pacientului, plnl la 

tului 'o mine autonomie In menta bogate in fibre pre- găsirea unul donator pentru 
zi nU ceJ.mal bun raport mlfcări, ceea ce era lmpoal• transplant. Da namanea, 
intre tnălţlme fi greutate fi bll ~~:~!~r~e::::.1·8 auportat riscul de apariţie a lnfecţl· 
totodată nivelul de lnsullnl ilor .. ta mult redu•· 
ae păstrează la nivelul nor· Intervenţia efectuati de PinA la sflrtltul anului, 
mal, se arată tn studiu. De patru chirurgi, are virsta de Inci doi pacienţi vor primi o 
asemenea, fibrele fa· 87 de ani. Operaţia, con• astfel de "llon-heart", a 

dusă da profesorul Raintr t h 1 t d t 1 K rt vorlzaazi piatrarea nlvelu- ne a a oc oru oe ar, 
Kperfar, a durat cinci ora. ad• · t li 1 t 1 lui Ideal al colaatorolulul cara a ~uga c pac en u 

Pota1orul Koerfer, cara a t 1 1 • 1 t "bun", -~6ztndu ' In acel-1 opera '" arc:ur It 1 ftl t - ., -, numit Inima artlflciall bl • · · 
timp - -• 81 ce!eete:o.o. lulul ne • ..... - _.. "Lion-haart", a precizat ci ·.· • ....... 
·- aca&Jta funcpon~ali fără 

.< 

~---

_ .. _ _,...-

•• 
-

. -:,- . 

/ 

~---

/' 

·_.•, 

-.,:. 
... 
,- ~ ) 

-~ 



l 
! 
l 
l 

i 
1 

,- 1-~· ;;.a. 
~ . 

a . .: ,.- _q_: w; z. ;;a . .ca 

1 
'l. 

f 
1 

1 
~-

' 1 

-· 

1 ' 

: ' ~; . 

' .. /f 

1 t 
1 + 
1 <. 

1 

' j 

l 
' 

1": 

i 
! 

' l 

• ... ' . 

;'/ 

t 
j 
1 

~-

.. · 

•. 

. ; .-· 

. ' 

' --

• 

' 

·-

•' 
..... -

~--- . ---,---<il.--
._; 

Pagina 1 O - ADEVĂRUL TINERET 

V 

"MOISE NICOARA" • LICEUL ELITELOR ... 
e "Pe meditaţii se due săptămân~l 240.000 lei" 

MOrro: ., Taina fllnnecu/ul tău (a tinereţii) nu stă tn pute,.. de a fip. 
tu/ orice el tn putei'N credinţei că poţi făptul orice ... " 
· lată-ne ajunşi ljl la "Moise Nlcoară". Dacă nu primul liceu, cel puţin 
tntce primele două din judeţ. Acest lucru a fost confirmat de-a lungul 
anilor nu numai de rezultatele foarte bune obţinute la olimpiade/a 
fCOiare /a nivel naţional şi Internaţional cit şi de promovab/1/tatea la 
Bacalaureat, care se apropie fn fiecare an de 100%. . 

Clasa pe care am ales-o este una care nu are nimic diferit de clasele 
bune de la alte licee. Chiar dacă nu este o clasă fn care tnvaţă numai 
elitele, am fntllnlt adolescenţi frumoşi, Inteligenţi şi cu personalitate · 
(unii ... ) care au lntret cu noi fn dialog, problemele lor nefiind cu mult 
diferite de ale altor liceeni. 

e Medita~ la cinei "'terU! 
C!aSBXîÎ âre un profil real: mate

matică-fizica. Diriginta acesteia, Ramona 
Mlhallovlcl ne caracteriza elevii astfel: 
.Nu aunt alavl da allti, dar axlati cita
va «virfuri• '1 in această clasA. 
Raportat la «Moise Nlcoarb el aunt la 
un nivel mediu. Doar doi-trei sunt mal 
ellbuţt. Din pAcate nu aunt foarte uniţi, 

. abia acum simt ci Incape al •• 
Inchega colectivul .. ." 

La fel ca şi In celelalte licee din Arad, 
copiii apelează la profesori care sa li 
mediteze In particular. Toţi! Adrian, unul 
dintre cel mai dezgheţaţl din aceastA 
clasă, bate recordul la ... meditaţii. Ni le 
l~şiril Intr-o ordine aleatorie: .romlnl, 
mata, englezi, ft~lci 91 ... nu mal ftlul 
(1?1), ... latorla". El plăteşte (părinţii sunt 
probabil cei care n ajuti!) 240.000 da lei 
pe ... slptiminl. Asta inseamnA cam 
880.000 de lei pe luni. Elevii cred el 
vlna nu este 1 profesorilor, ci a programel 
şcolare care nu coincide cu cerlnţel!l la 
nivel universitar. 

•t.a ..Mtlaa "'-ii"-ui!tl 
• ofelpr Ni .. J'riet•ii f!iu de "'m 

Firnd o clasă de .real", este normal 
cea mal grea matana să pară a ft Limba 
fi literatura română. Dar, paradoxal, cea 
mal uşoorA este considerată llmbe 
straini. Gusturile nu se discută ... Cel mal 
bun·pedagog, dupa doamna dirigintă, 
este domnişoare profesor consilier 
Mlhnla. CAnd vine vorba de .cel mal 
se~i profesor", elevii au o reacţie ciudată, 
rostind aproape intr-un glas: .Noi am 
venit la fCOali ai inviţăm, nu si (le 

uitAm dupA p1ofesorll". După adancl şi 
Indelungi săpături am reuşit să elucidăm 

··· misterul: elevii au fost avertizati inaintea 
orei să nu discute acest subiect: Semn cii 
la .Moise Nicoara· mai funcţionează tnca 
cenzura. Prietenii ştiu de ce ... Nu~ -.a. 

, domnule Porţai?,A:"' 

eLa Ollmpladele fCOian • · 
dau note De intereseT 

O mărturisire şocantă ne-a fost faculă 
de ciltre Adrian: .La Ollmpladi sa 
flceau de multe ori depunctirl injuate. 
Cel care corecteazA au anumita 
Interne. Nu generallzez ... Nu spun el 
Intotdeauna aa intAmplii &fa .. ." 

O alta fală ne mărturiseşte că: • Vor ft 
anumite Influenţe fi la bacalaureat. 

. Mal ales ci media da la bac va avea o 
pondere dtstul de mare la admiterea 
In facultate .. ." 

Părerea este aprobata şi de cellal~ ... 
dar acestea sunt doar păreri, pe care noi 
ne abţinem sille comentăm. 

• .,nU. o PrOI>Ie 1 

dureroasă. .. 
Chiar daca nu erau elevi cu probleme 

BOCiale In clasa Tn care am Intrat noi, mal 
toţi se plângeau de lipsa banilor. 
.Aiocaţla pe care o primim eate de 
85.000 de lai. Abonamentul ne costl 
55.000 de lai. Noi cu ce mal 
rimlnem?", Tntreabă Silviu pe bună 
dreptate. Şi cind te gândeşti ca unul elev 
In trebuie manuale, caiete', meditaţii, 
haina, pantofi, bani pentru banchet, .PR>
Iocol, cadouri etc. 

O altă problemă expusă de cei de la 
.Moise Nicoaril" a fost existenţa unei pro
grame mult prea lncilrcate şi a abun
dentei de materii. Despre asta ne-a vorbit 
Rlta, care a fost susţinută zgomotos de 
toţi colegii. Cristi o completează pe cole
ga lui: .Elevul ar trebui ai fie lnviţat si 
caute informaţia '' ai •ti• ai o prelu-
creze, nu si o atochezel". · 
e ..Daei ga e lecat de ....... PklnlJI 

W lpţenlc H citesc !!ltc!eya:!!" 
In închei<!re horătăm să vorbim 

despre timpul liber al elevilor. Replica 
vine prompt din fundul clasei: .care timp 
liber?" .• In weekend pirlnţll mi afitu
lasc si mi odihnesc, si dorm mal 
mult, pentru ci după atitea lecţii fi 
meditaţii am obosit .. .", ne spunea un 
tânăr. lntrebăm dacii mal au timp liber 
pentru lectură. O fată din prima banca ne 
mărturiseşte că, pe lângă regimul sever 
la care este supusă, nu are voie nici sil . 
citeasca dacii nu are legătură cu bac-ul. 

· Din vocea ei ră~bate o notă de indignare 
şi frustrare. Ură este prea mu~ spus, dar 
vă asigurăm că nu e departe de ea ... 

Din fericire există şi cazuri diametral 
opuse. In această situaţie este Andreea: 
,Pa mine pirlnţll nu mi bat la cap si 
lnviţ tot timpul. Nici nu cred ci Bf 
rezista daci ar ft atai", Gelu: .Eu am o 
libertate mal mare deoarece nu sunt 
din Arad. Este mal bine, cred au, 
deoarece nu sunt ata da stresat ca fi 
ceilalţi colegi al mei." _ 

li lr>ţelegem pe părinţii care Incearca 
să~ ajute pe elevi, dar n rugăm să nu u~e 
ca uneori prea mult stre~ nu face bine, · 
având efect contrar ... 

OLIMPIU BUllfiN 
Foto: f'L Mf'~lf'NUT 
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CEL MAl PRI AL 

~ ~·· 
· animalului dvs. mancare de calitate ? 

Cele trei mari premii 
sunt oferite do SC Speed 
Partnor Nădlac (telefon 094-
631008 şi fax 057/473665). 

Cel mal bun prieten al 
tiu se va sim~ bine alături 
de ncll Trimllaţl răspunsurile 

ps adresa: B-dul RevollJ\iOI nr. 81, Adevlllul - Tlnorat, peniiU .Cel mal bun 
pr:lellln al tlul". 

De sărbători, ziarul 
.AdevArul" vă pregăte,te o 
mare surprlzil. Cel care vor trl- · 
mite scrisori pe adresa redacţiei, 
pentru concursul .Cel mal bun 
prieten al tAul' (Eagle - Hy 
Ratlon) vor putea intra Intr-o 
extragere specială din preâjma 

CONCURS 

Crăciunului, unde se vor oferi 
prerrili precum: cuptor cu 
microunde, prAjitor de pline fi 
trusă uscător pentru păr. 

Ziarul .Adevărul" ~~ Speed 
Partnar vă aduce un sfă~it de 
an Incendiar. Premii de milioane 
pentru cititorii .Adevărul"-ui. 

DIG STAR 

SPONSORIZA' DE MAGAZINUL U.IG STAR. 

DE PE I-DOL RDOLIJTIEIII.I4, LI PODIOBII 
Răspundeţi corect la lnlre- 81, MC!fa Tineret- ADEVĂRUL, 

baraa din lalonu/ concursului AU III sediul magazinului "8/G 
fi podAtl '"'"'In noaesla preml- STAR'~ Bd. Revoluţiei nr. 24, III 
/lor ''P ''1 . Scrisorile cu Podgoria. A'teptăm scrisorile 
rAspunsul corect lo a'teptăm voastre In perioada 1·15 nolem
pe adresa B-dul Revol"lu.:.p,.el•n•r,.. -b·rl•e~a.,.c.. 

LS.U.A. v., in eolaborare cu ziarul 
. nAdevărul" fi TV lntersat a organizat 

S'l,IJJ)I~N'I,· Sll()l\7 

Desfaşurată In VIVA, petre
cerea lunanl a studenţilor anldeni 
a fost un succes, cel puţin din 
punct de vedere al spectatorilor. 
care au umplut discoteca pănă la 
ref\lz. 

Două formaţii Cle tineri, 
,TERRA" III .D-INAMIC" au sbor· 
dat două stiluri diametral opusa: 
rock şi hip-hop. . 

1i i~' :\11 Peste o sută de tineri arădeni 'i·au· 
. depus actele pentru emigrare in Occident 

Au fost concursud de llmbo
dance, de bancuri. de biut bere 
pentru .flps tari' 111 o tombolă cu 
premii. Premiile au fost: taloane 
McDonald's, bonuri valorice 
Leonardo, şampanie şi bere. 
După .Student show• tinerii 
prezenţi In discotecă s-au distrat 
pl(lil spre orele dimineţii. 

Pentru el rubrica de faţi 
191 propuna al la In dez
batere cau;~:ele care produc 
efecte negative asupra copi
Ilor, m-at opri aaupra 
· dlvorţulul • un fenomen tot 
mal des lntAinltln ziua de azi 
- fenomen ca produce ada
Yirate catastrofe In aufletele 
celor nevinovaţi pentru 
nerau,ita unei vieti In doi •• 
a clror lume " nllrule Intr-o 
cllplti atunci când 1•1 vid 
cele mal iubite fiinţa 

• apucind fiecare un alt drum 
flră al ~ni cont de suferinţa 
celor de 16ngi el. 

Umilinţa, sufarinţl, regret, 
·ură. frustare. Sunt sentimente 
pe care !9 incercaii atunci 
<:ând vă <'esjlărţiţi de persoana 
cu care aţi lmpărţit ani din 
viaţil. Şi le striga~ tuturor sau 
le ascundeţi după caracterul 
fiecăruia. lnl6 tot ce doriţi, 
Indiferent clln ca tablrl taca~ 
p1rte • - a celor care ae 
lemeriteeză ori a celor ce 
SUil<lfll silua~a cu stoicism, e 
să uitaţi cât mal repede. 
Duml'liNIVIIIllltr Dw pe ei i-a~ 
Intrebat ce simt? Nu cumva, 
l)rea preoeupilţl de propriile 
sontimento. ignora~ ce simt ei, 
copiii dumneavoastrA Tn 
_IIIOIIllllllul divof\Uiui fi duflil? 

Copilul aimte absenţa 
plrlntelui -. 11 p;.cet ce pe o 
piedent, ca pe un doliu. dar 

. ' 
·c' 

reacţlone&IA diferit, Tn funcţie 
de vârsta. 

In concluzia, pllin~l trabuie 
ali dovedeasca extraordinar de 
mult tact Tn relaţiile unul faţă de 
celălalt, oricât de multe pre
tenţii ~au reprofuri reciproce 
s-ar fi adunat de-a lungul vle~i 
Tn comun. Niciodată nu merită 
ai vii adresa~ In faţa copiilor 
cuvinte urtte, jignitoare, nici 
măcar Ironice. Copiii n-au 
şensa sil'ii aleagA pllrinţil, de 
aceea nici dumneavoestra nu 
aveţi dreptul de a-1 pune sll 
aleagă pe cine Iubesc mal 
mult. pe mam~ sau pe tata. _ 

Nu trebuie sd instltuiţi o 
competiţia, o luptă pentru 
drago&lea propriului copil pen
tru ca li veţi distruge sufletul 
din cauza cuvintelor. calltiiVtor 
negative pe cara vi le reproşaţi 
unul celuilalt şi dorinţll *.tlgu
lui de cauza. LăsaV egoismul 
lao perle şi fiţi convinfi, COililul 
·vi iubeşte pe am6ndol tn 
egali masuri şi tot in egal! 
măsură va dorafle In viaţa lui. 

Indiferent deci de durerea. 
umilinţa, frustarea voestrl, ca 
pirinţi nu evev dreptul sillgno
reţ!Mntimentllle copillor V091fi 
fi. mai ales, si nu uitaV ca a 
mai up si pre-uţi suferinţa 
provocatA copiilor dumntta· 
IIQ~At decllt si1 o vindecati. 

<.. Oflllfl GttiiiUWt 

···.--:.: 

Pornind da la sloganul 
scandal de studenţi la recenta 
greva, respectiv .,Nu ne dati 
afară din ţarii", am incercat 
sil aflAm cam câţl români 
solicita sa primească vlzt'l de 
plecare definitivă din 

. RomAnia. Se ştie ca In lipsa 
unei imbunătăţiri vizibile a 
nivelului de trai, in lipsa unor 
locuri de munca, tânărul din 
RomAnia prefera sl'l-nceapă 
viaţa din nou de la aşa-.zisa 
.linguri şi f\frculiţi" dar nu Tn 
ţara lui el altundeva, unde, 
bineinteles, perspectivele 
sunt altele. In preferinţele 
r9fflAnilor pe locul lntai, sunt 
Statele Unile ale Americii, 
urmate de Germania şi 
Canada. Anul 1999, pină In 
prezent, a adus In ghişeu!. 
Serviciului Paşepoarte, Biroul 
EmigrAri, nu mai puţin da 126 
aradeni, dintre care 35 au 
solicitat viza pentru SUA, 32 
către Germania, 25 pentru 
Ungaria, 18 Tn Canada Iar 
reStul - Intre 1 fi 5 persoane • 
au solicitat viza pentru 
Australia, Austria, Israel, 
Cehia şi Spania. Intr-o dis
cuţie avuti cu maiorul Ioan 
Gandl, teful Serviciului 
Pa11apoarte. straini şi pro
bleme de migrlli, em Tnţelas 
el numirul celor ce solicita 
~ In SUA IUIIt fi_ iW' 

.J .· 

denl care au participat la lote
ria vizelor şi au avut bafta da 
a se numAra printre aleşi. 
Desigur că şi dintre aceştia· 
majoritatea nu au nevoie de 
biletul pentru avion - retur. 

Discutând cu tineri care 
au o viaţA normalA, sunt 
echillbraţl şi doresc si! se 
reali_zeze In viitor, atlli cu 
stupoare ca. In viziunea aces
tora. singure şensil pentru a 
trAi vremuri mai bune este ai 
pleci din RomAnia. Nu tot) cel 
ce soNcită o viză de plecare 
definitivă au Insii şi şansa de 
a o vedea In propriul 
· paşeport Şi-atunci mulţi aleg 
calea cea mai nefireasca, 
aceea de a părăsi ţara 
trecând fraudulos prin 
punctele de frontiera. La ora 
actualii, sunt ln evidenţele 
Serviciului Paşapoarte peste 
300 de persoane care au 
intrat In Occioent tară viza· 
sau au avut vizele expirate. 
Ac-.tia, Tn momentul ln care 
vor fi expul<taţl, rise4 84 se 
confrunte 'cu legea 
romaneasca, adicji'să li sa 
ridice dreptul de a mai cllători 
pe o perioada cuprinsa Intre 3 
luni fi un an. O pedeapaă 
muft prea bl6nclll pentru o lnt
care frauduloa&ll a frontierei. 
CU loaa C4 ~la economi
co-sociall a României este 

departe de a fi pe linia de plu
tire, emigrarea nu poate fl 
considerată un fenomen. In 
schimb, cel care parasesc 
ţara sunt In marea lor majori
tate, Intelectuali. AdicA, loc
mal acel segment de care 
România are mare nevoie ... 
Acum, la trei ani de la 
caştlgarea alegerilor de catre 
actuala Coaliţie, tinerii au 
ajuns să aibă un singur ţel: 
fuga din ţară. De ce. oare? 

SORIN GHII.Efl 

• .Dragi Adi (Poplcă) 
8ft1 tot ce poate fi mal fn>. 
moa pe lume. Ta iubesc 
mult, muH, multi CII 81nca-
rttate, c... 7 • 

e Iubita mae, Danal Af 
ca toate florile din 

lume să •e place In faţa 
chipului tiu • ........_ 

• Andraul Cu ocazia 
zilei da n .. t- "' doraac: 
.Le Mulţi Ani" ,1 al t' .. 

toate do· 

. . . .. . . ou ... 

Cel d&al doilea câlitigător al 
rubricii • Tineret--concurs· se 
~ llllan Lory. de pe *· 
Dnigalna IV. 22-24,1\rad. caştigă-

IDrul - aşleplal la -
redaC\fel, )1 anul ziei da ...... 
miercuri, Intre orele 9.00-12,00 . 
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CONS'riUJUI SAIJ PUOIIOl'ĂII? ....... ' ._.. 
A venit .Primavara! 

e Evidentiam ieri. în cronica 
jocului, câ UTA a evoluat mult 
sub aşteptări în faţa .minerilor" 
de la Jiul. e E drept, victoria 
rămâne victorie, dar prestaţia 
fotbaliştilor nu poate să îi 
multumească pe cei cu sufletul 
• al~roşu". • Dacâ formarea şi 
afirmarea unei echipe tinere, 
competitive, de perspectivă, 
reprezintă un obiectiv pe deplin 
realizabil, promovarea tinde să 
se depărteze de noi. • Aceasta 
în conditiile în care jocul se 
leagă foarte greu, de mai mutte 
etape, în special în deplasare. 
• Este, deci, de dorit ca UTA să 
isi revină deoarece întreg 
Ăradul fotbalistic - deşi răbdător 
- visează la promovare. • Să 
nu uităm că mediesenii sunt la 
+10 la .adevăr", două eventuale 
insuccese ale forma~ei noastre, 
la Sibiu si Hunedoara, venindu-le 
.de minune". • Cât priveşte 
meciul propriu-zis de sâmbătă, 

câteva remarci e Kant a fost iar + Telecom a obtinut. 
atacantul spectaculos şi prag- duminică, o victorie impOrtan-
matic de care UTA are nevoie. tă impotriva .metalurgiştilor" 
e De men~onat faptul câ Mariş din Cugir. Acest 2-1 a picat 
- intrat pe teren în min. 75 - şi-a numai bine pentru .telefonişti!" 
serv~ colegii cu două pasa bune arădeni, având în vedere că 
si a avut o lovitură de cap pe oaspe~i se află acum în pas-
centrul porţii. e.ln tribuna ofi- tura de retrogradaţi, iar 
cială a ocupat loc procuratorul Telecom s-a scos, P.rin cele 
timişorean Florin Iacob. e Din trei puncte ob~nute. + Eroul 
păcate, runda următoare Todea partidei a fost Alin Volcoaru, 
va sta, datorită cartonaşului gal- jucător care, sigur, nu se 
ben primit în debutul părţii a · · împacâ nici acum cu statutul 
doua. e Cu toate acestea, la de rezervă, demonstrându-i 
Sibiu UTA poate dovedi, prin joc antrenorului Târlea câ merită 
şi rezultat câ are valoare. • Va să fie titular. Unul incontesta-
li un meci greu, în care sperăm bil! + Au surprins, oarecum, 
câ seria netBstă de partide fără cele două schimbări efectuate 
victorie de pe terenuri străine, de cei doi antrenori, in prima 
va fi .ruptă". e Intrebarea care reprlză. Dar atât Marcu, cât şi 
continuă să (ne) frământe este, Petru! nu au dat randamentul 
însă, în titlu: construim sau scont'at, iar cei doi tehnicieni 
încercăm realmente să pro- nu au stat prea mutt pe gân-
movăm? Ori, oare ... ambele?! duri, trimitându-i la vestiare. 

fl....,lfltl HA-~fi-O Spre satisia~a lor, Dobrău şi 
'"'' "1 · Târlea s-au doved~ a fi tehni-

cieni inspiraţi, lgnat şi Vo
locaru evoluând mai mult 
decât multumitor. + Incredibil, 
dar adevărat. .fluieraşul" 
Mandi a arbitrat contradicto

. riu, în prima repriză cu oas
peţii, iar în cea de a doua, 
oarecum corect Acest lucru kl 
iritat pe preşedintele gazdelor, 
Gheorghe Marinca, care a 
fost nemulţumit de unele 
decizii. In final, totuşi, .şeful" 
de la Telecom s-a declarat 
multumit de arbitraj. victoria 
fiind mai importantă decât 
orice altceva. Prin maniera de 
a fluiera, Mandi - suspectat de 
a ţine cu oaspeţii - fUnd din 
acelaşi ora~ cu antrenorul 
Dobrău, a făcut de răs tagma 
arbitrilor din România ... 

LEO SFÂRfl 

Antrenorii studen,ilor 
- niciodată mul,umi'i 

.,. Jucand impotriva unei 
echipe de top a Seriei a IV-a a 
Diviziei C, .Universitatea" Arad 

. a realizat poate cel mai bun joc 
de pe teren propriu din acest 
campionat. S-a văzut o bună 
miscare în teren a studentilor, 
o t'esătură de pase excelentă 
la 'mijloo menită elaborării cât 
mai concrete a atacurilor deci
sive spre poarta adversă. 
Dovadă stau si cele 22 de 
şuturi expediate spre poarta 
adversă, dintre care nouă şi-au 
atins ţinta. Cum trei au fost 
goluri şi două- bară, procenta
jul gazdelor s-a dovedit exce-

lent. .,. Prin 'jocul presta! s-au 
remarcat de la gazde, Leucean, 
Hada, Chetronie si mai ales 
Ionescu. Micutul fundas dreap-: 
ta al studentilor, Ionescu, a 
făcut o partidă excelentă, 
urcând de multe ori decisiv în 
atac şi incununându-şi presta~a 
cu un gol în ultimele minute ale 
jocului. .,.. Exigenţa celor doi 
antrenori ai .Universităţii", 
Marius Demian si Mihai Jivan 
este deja proverbială. Poate în 
partida de duminică, aceasta a 
fost pe alocuri exagerată, pe 
fondul evoluţiei bune a elevilor 
antrenaţi de cei doi. Dov~dă 

stă şi rugămintea portarului 
Rusu la adresa lui Mihai Jivan, 
adresată după executarea unui 
aut de poartă: ,.Nea Mişu, nu 
mai strigaţi că o dau răul" -
Marius Demian nu a fost deloc 
încântat de maniera de arbitraj 
a centralului Adrian Voica din 
Năsăud: ,.Astă-1 neam cu 
Miron Cosma, arbitreazii 
contrar oricărei logici" . .,. 
Inchidem urându-le un căl
duros .La mulţi ani!" antrenoru
lui Mihai Jivan şi fiului acestuia, 
arbitrul Mihai Jivan Jr., care,. 
ieri, şi-au serbat onomastica. 
· . . DfiCifltl TODCIŢfl 

• Lidera clasamentu
lui nu a reusit mai nimic pe 
.Biănaru·, Tricoul Roşu fiind o 
nucă foarte tare, ce nu se 
sparge uşor. Chiar dacâ a fost 
egal la pauză, diferenţa de două 
goluri s-a făcut în repriza 
secundă. Acum, Motorul simte 
tot mai aproape răsuflarea în 
ceafă. a .şoimilor" din Pâncota . 
• Care _soimi", s-au impus lejer, 
pe feren propriu, în dauna celor
lalti .soimi", din Lipova. Elevii lui 
Dan Mănăilă sunt acum la doar 
patru puncte în spatele 
.motoristiior" si promH un retur 
fulminant. Aşteptăm! • La Bou' 
Rosu. Gloria nu a putut trece de 
CriŞana Sebiş, echipa antrenată 
de Sandu Gaica fiind; practic, 
revelatia acestui campionat. 
Păcat Că startul a fost ·ratat de 
sebiseni, care puteau fi acum 
.la promovare" şi spectacolul în 
Divizia D era. asigurat. • 
DertJyul subsolului s-a disputat 
la Macea, acolo unde 
.Semlecana· nu a putut trece la 

Romvest. 'Deşi putea .aresta" 
toate punctele, echipa-gazdă a 
ratat o ocazie imensă, în prelur>
girile meciului, Covăsan fiind 
speriat, parcă, de prezenţa în 
tribune a prefectului Gheorghe 
Neamtiu. Aşa. cu 1-1, nimeni nu 
are de câştiga!, atât .Semle
cana" cât si Romvest având 
mult de asUdat până să scape 
de zona periculoasă a clasa
mentului. • Doar la .două dife. 
rentă" a pierdut Dacia Beliu, la 
Chisienu Cris. E clar câ belenii 
încearcă, din' răsputeri, să facâ 
totul pentru a nu merge în 
.Onoare". Acelaşi lucru n fac şi 
cei de la Crisul, care nu au voie 
să păşească' greşH. • La Păuliş, 
forma~a prezidată de Edi Cucoş 
a întâlnit .lemnarii" de la CPL 
Chiar dacâ au beneficiat de un 
penalty, gazdele nu s-au putut 
impune şi, încet, încet, se 
afundă in partea a doua a 
clasamentului, una deosebit de 
periculoasă • Singura victorie la 
limită a obţinut-o echipa din 

+ Destul de multă lum~e~a~~~~~ ~~~~~ 
ţinut să asiste sâmbătă echipa JCIM-ului a Biancăi 
dimineaţa, in Sala Sporturilor, Drăguş, după o mai lungă 
la partida de baschet feminin perioadă de refacere în urma 
dintre BC ICIM Arad şi Oţelul unei accidentări la genunchi. 
Livas Târgovişte. + Galeria + De la adversare doar 
condusă de Zoran Arsenov a Nicolae s-a ridicat la inălţimea 
creat un spectacol frumos, aşteptărilor, spre dezamăgirea 
arsenalul lor imbogăţindu·se fostului antrenor al echipei 
cu peste o sută de steguleţe în naţionale, dl. Nicolae Moise. 
culorile clubului -0: Trebuie să + Bun arbitrajul presta! de 
recunoaştem că echipa noas- cuplul bucureştean Dabija
tra ~ reuşit cel mai bun joc din Poenaru sub ochii exigentului 
actualul campionat, elevele observator Ioan Olaru. + 
antrenorului George Manda~ Mâine, echipa arădeană va 
che luându~şi in serios rolul de juca la Gala~ şi in mod norr,nal 
favorite, avertizata şi de suc- nu poate scăpa prilejul d~a-şi 
cesul categoric al adversarelor mai trece o victorie in cont. + 
din urmă cu o săptămână, în După această partidă campi
fata vicecarnpioanei Rapid, + onatul intern se va intrşrupe 
s;' de această daJă Ancuta trei săptămâni, făcându-se loc 
Stoenescu, ·conducătoarea de pregătirilor naţionalei de 
joc a arădencelor, a fost cea senioare, fn vederea cjebutului 
mai_. eficienta jucătoare, mar- in preliminariile C. E. · 
când 23 ile puncte + lmbu- DfltiiEL SCRIDOtl 

"O" POLI. TIMISOARA • "O" 
ARBEMA ARAD 30·20 (15·13) 

Sâmbătă, intr-un meci din 
campionatul Diviziei A de 
handbal masculin-, elevii 
antrenoriior Mihai Mironiuc şi 
Gheorghe Dima au fost intre
cuti de studentii timisoreni, 
aflati în lupta' pentru pro
mov'area pe prima scenă a 
tării. Cel mai prolific jucător 
arădean a fost extrema Adelin 

Olaru, cu 8 goluri inscrise. 
Reprezentanţii grupării noastre 
au fost nemultumiti de arMrajul 
brigăzii clujene, din care cauză 
intâlnirea a fost presărată cu 
.scântei". Echilibrul s-a .rupt" 
din minutul 42, minut în care 
situatia îi avantaja pe localnici 
(scor'19-15). 

fi.Hf'RTf'O 

FOTBAL • CAHDIDAŢII PEHTRU "fiAŢIOfiALfl" 
Sandu Crişanov, (37 de 

ani): .Nu sunt eu cel mai în 
măsură să judec evol~a UTA
ei de astăzi, însă mie, perso
nal, nu m~a plăcut partida. Mă 
aşteptam să văd mai multă 
personalitate din partea jucăto
riior UTA-ei, şi nu atâtea pase 
greşite. E bine ca am învins, 
Kant reuSind două goluri care 
au salvai partida. Sper să nu 
pierdem contactul cu Mediaşul 
şi Aro, după cele două 
deplasări care urmează." 
· Ionel Barna (26 de ani): 
.Am văzut şi astăzi o evolu~ei 
slabă a UTA-ei, ca şi cu .Poli". 
Nu reuşim să fie impunem 
jocul de pase pe care n aştep-: 
tam la începutul campionatului. 
Echipa a fost ruptă în două, 
Kent şi brăgan primind prea 
putine pasa utile. Am avut 
noroc cu fazele fixe din care 
s-a marcat." 

Dorin Voica (22 de ani): 
.Mi-a plăcut cum au jucat Kent 

şi Mărginean. Aş dori ca UTA 
«Să joace» măcar acasă cu 
trei • vârfuri", pentru câ aşa ar 
putea să aibă mult mai multe 
ocazii si să înscrie cât mai 
multe g'oluri. Trebuie insistat 
mai mult pe acest lucru, 
deoarece apărarea funcţio
nează destul de bine." 

Eugen Militaru (48 de 
ani): .Mă bucur că am învins 
Jiul, o echipă totuşi prea slabă 
pentru_ a ne pune probleme. 
Este bine câ Mediaşul a trecut 
de Ara, deoarece sunt convins 
ca in retur Gaz Metan nu va 
face fată. Dacă tragem la pro
movare singurul adversar, zic 
eu, este Aro. Indiferent de ce 
se va intâmpla, Rubinacci tre
buie să îmbunătăţească jocul 
echipei in această iarnă, pen
tru că majoritatea jucătorilor 
şunt ieş~i din formă.· 

A consemnat 
DfiCifltl TODOŢA 

Membrii Comitetului Exe
cutiv al Federatiei Române de 
Fotbal au inaintat, luni, 
preşedintelui FRF, Mircea 
Sandu, o listă cu cinci pro
puneri pentru funcţia de 
antrenor al echipei naţionale a 
României, pe care figureazA 
Emeric lenei, Mircea Lucescu, 
Anghel lordănescu, Florin 

Halagian şi Ladislau Boloni. toarea şedinţă, viitorul selec-
Dumitru Dumitrlu, care a ţioner al naţionalei României 

candidat pentru această tun~ din cei cinci candida~. . 
la inceputul anului 1998, cînd Sandu a declarat, lun1, 
Victor Piţurcă a fosta les agen~ei MEDIAFAX câ P~urcâ 
selectionerul României, nu se ar putea accepta postul de 
mai află pe lista posibililor antrenor al echipei naţionale de 
antrenori ai echipei natioll>'le. tineret olimpic, in funcţie de 
· Membrii Comitetului·€xe- numele selecţionerului primei 
cutiv al FRF vor alege, in urmă- reprezentative. 

CSS WEST PETROM D ARAD· LPS TARGIJ.MUREŞ 81-58 (42-21) 
Sâmbătă, Sala Sporturlor dln 

Arad a fost gazda a trei meciuri 
de baschet şi a tot atâtea impor
tante victorii pentru echipele ară
dane. După victoriile fetelor de la 
ICIM Arad şi a băie~lor de la West 
Petrom, a urmat şi victoria clară a 
baietilor de ia CSS West Petrom 
Il Arad din cadrul Diviziei B 
impotriva echipei LPS Tg. Mureş. 

Meciul a fost unul mai puţin 
spectaculos, jucâtorii noştri pre-

., 

luând conducerea lncă din 
primele minute de joc (min. 5: 10-
6; min. 1 O: 13-9). Partida nu a 
imprasionat de loc publicul spec
tator, echipa arădeană· fiind mutt 
Superioară adversarilor 'i nu a 
avut de ce să-şi facă probleme In 
privinţa SCOIUIUi. Scor pauză: 42-
21. Scor finei: 81-56. 

Echipa: 
• css West Petrom n Arad: 

Puf (3), Iov (2), Manoilescu (21 ), 

.Botiş (6), Vanc (6), Brebenaru, 
Dehelean (1), Poenaru, Boric (6), 
Nagygyorgy (9), Mazilu (27). 
Antrenor: E. Davidhazy. 

e LPS Târgu-Mureş: Fodor 
(2), Magyari (2), Vajda (3), Mişca 
(2), Josza (17), Crişan (2), 
Gherasim, Belehyesdy (3), Cziura 
(3). 

Au arbitrat O. Măgufeenu şi 
S. Trifoi din TIITlişoara. 

· fiLitlfl BOTACI 

•'.- .-,.... 

ineu. Juşcâ et comp. ş~a făcut 
· datoria şi a învins Podgoria 

Ghioroc, o echipă cu mult 
tupeu, mai ales in deplasare. E 
bine câ cei de la Podgoria nu se 
dau bătu~. cu una, cu două, şi 
continuă să spere. • Cel mai 
interesant meci a fost la Curtici, 
acolo unde Frontiera a întâlnit 
Camera. Rivalitatea Curtici
Şofronea nu a putut fi tranşată 
intr-un fel, mai ales datorită artJ~ 
trului Traian Enoiu, care a 
inventat un penalty pentru 
gazde, viciind rezultatul din 
acea fază., Bine, însă, eă s-a 
terminat egal, 3-3, pentru că, 
altfel, era bai mare. Revino-ti, 
.Moşule"l · ' 

Aceasta a fost, pe scurt, 
etapa 1, adicâ a XVIII a campi
onatului, prima din retur. Practic, 
s-a disputat o etapă care trebuia 
să aibă loc în primăvară. Aşa 
câ, in fotbalul arădean, primă
vara a sosit... iarna. 

LEOSFÂRfl 

MARCUA mNCU, 

O VIROARl -
GABRIUA SlABO? 

Crosul elevilor, organi
zat intr-un deplin anonimat 
de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean, 'ti-a stabilit '' în 
acest an _ câ,tigătorii, 
Printre ei sa număra 'i un 
talent nati<o' pe care ochiul 
versat al antrenorului Zsolt 
Gyongyosi, cel care a făcut 
din Gabtieia Szabo cea mai 
bună atletă a lumii in acest 
an, vede o viitoare mare 
campioană. Este vorba de 
tănăra Marcela Iancu, elevi 
la Şco.ala generală nr. 1 
Arad, de a cărei pregătire 
s-a ocupat prof. Gheorghe 
Mărgineanu, care a avut 
'ansa de a participa la cro
sul de la Oradea, unde la 
categQrla de vârstă 13-14 
ani a urcat pe treapta a 
treia a podiumului de pre
miere. Ei, bine, stilul ei de 
alergare, supleţea, au atras 
imediat atenţia celebrului 
antrenor şi soţ al Gabrielei 
Szabo, care a selecţionat-o; 
singura din cei 7500 de par· 
ticipanţi la crosurile organi-. 
zate '' premiate de "Izvorul 
minunilor", fiind timp de un 
an sponsorizată de firma 
European Drinks. 

Având în vedere că este 
vorba de o sportivă de 
mare perspectivă, inci 
nelegitimată, pre,edintele 
Clubului Sportiv Municipal, 
Eugen· Roman, a depus în 
cursul zilei de ieri, la sediul 
FRA, toate actele ·necesare 
legitimArii foarte tinerei 
atlete. De acum incolo, 
pre'ledintele Roman a,. 
teaptă ca Marcela si pă
'ească pe urmele Gabrielel. 
Restul vine de la sine. Şi 
dacă tot ti-a aflat Ieri pe 
culoarele MTS-ului, dl. E. 
Roman a intrat 'Il la FRG, 
unde conform unei 'ttiri 
neconfirmate, aflată In 
tramvaiul 19, a legitimat-o 
'' pe mica gimnastă Gicuţa, 
in vârstă de 3 ani 'li două 
luni, de la grădiniţa cu pro
gram redus nr. 16, o mare 
speranţA in perspectiva 
Olimpiadei dih anul 2014. 
Poate a'la se mai scot 'li 
antrenorii secţiei de gim
nastică a amintitului club 
arădean, secţie rămasă 
după tentativa de reorgani· 
zare in coadă de pe'tte. 

C. ALEX 

..... 

.- -- -· 

•. ,;_*·(.' i ·ţ 

. -~'. '" 1 .. .. ,..,_/ 
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VĂ MAl OFERIM·. 
rr tnmatricularea autoturisme! 
cumpărate 

. . 

Str. Cocoriior nr. 4 
tei. 289342 

VINDE 
- CIMEN ... la comandă 

39.000 leifsac 
La cantităţi mai mari de 5 to se ·asigură : 

transport gratuit în ora' 
- B.C ••• la comandă · 

600.000 lei/mc 
- Materiale construcţii 
-Plasă gard 

. - Plasă rabitz 
-- Plăci azbociment 

; . 
-Cuie 
- Vopsele si altele -' 

' 
- Antigel concentrat - 21.000 leilkg 

• montăm profesional sisteme de alarmă · 
Executărn hidroizolaţii 

Aşteptărn cornenzile dvs.l 
rr echipăm autoturisme cu radiocasetofoane PIONEER 'i BLAUPUNKT 

(669243) 

1 

.. ·.-

OFERTA SPECIALĂ DE TOAMNĂ 

. ~/ Rigips .... ·, 
. -- ( -~ • .··li .. __ -

Placă Rigips RB 12,5 _. 41.000 lei/mp. 
Placă Rigips RB 9,5 • 39.000 lei/mp. 
Placă Rigips RBI12,5 • 62.000 lei/mp. 

CIMENT • 39.000 lei/sac 
... ·. 

·. Preturile includ T.V.A. -.-
. ' 

• •... • .. -·. 1 \;. -·-

' ' . ' 
Depozite: : ·: · · 

Gara CFR, Tel: 270960 . _._ .. 

str .. Poetul~i 95, Tel.: 243490 
- str. Andrei Şaguna 83, Tel: 285377 ·. 
Calea Timişorii 1.10, Tel: 278800 

S.C. FLASH lH ITALIA S.R.L. 

'*'o~' Curăţăt;~ie chimică "'0ll 1 
... .. , şr· . ' ; 

-· , ·. · · spălătorie . ·. . . 
.. ' SerV-icii ireproşabile F 

1 
I.MVtctoriei itt.4.43 '. ~~~.L-V>1~1 1 

, Tcl.fJ571270!~ 1 ·· . . . • .. . · . .. "$ .10-14 j 

<·:· 
'-""" ' '• ·. ·~. . .--" 

. 
. "'''"~:.,.·.-: 

·"· ;.....;.- ~ 
. . ' 

...... ~ . ~ 
-=~ciJîii:.ji. ..• ~- .~ -~,;. .. ~ --~;.Atîiifiii _.. 

,. 
..... 

, - Vll oferi cumnii 

o OPEIUIJOit CAl C1R M'OR . • UIIBA ENGLEZĂ 

• i!ElAŢI CU PUBLICiil 

Diplome sv!zata de M'nisterul EdU<:Sţlei Nationale. 
. Suport de CUTB. Know-how elveţian. Plata tn 4 rate. · 

. ,: ' . ' ·: . 

(c.b.) 

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

-~FI- @ 

2900 ARAD • IA 
Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, SI. 717, ap; 17 

VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
DE CUSUT INDUSTRIALE. ·· , 

' .. -
·. Pentnl comenzi ferme se asigură toată gama de maşini, , 

subansamble, accesorii şi piese de. schimb . 

. , C)/d/ 1 : / 

ARAD, CALEA TIMISORII NR. 39, TEL. 287776, 287340 .. 
. . . ,.,.ORAR ZlUillC: 8-18, SÂMBĂTĂ: 8-13 . 

UN MAGAZIN .BETON"!!!!!!! 
ARTICOLE UZ GOSPODĂRESC, ARTICOLE UZ CASNIC, 

MATERIALE PT. INSTALAŢII ELECTRICE, INSTALAŢII SANITARE; 
· INSTALAŢII GAZ. 

Oli'ERTĂ DE SEZON: · - FOLIE SOLAR- 17.81111 LEUKG . 
-SOBĂ GĂTIT -799.01111 LEI-PLASĂ GARD 18.800 LEIIKG-
-JGHEAB PVC -11.01111 LEJ!M -CUIE €0NŞTRUCŢII -11.111111 LEUKG. 

NU UITA GASEŞTL .. APROAPE ORICE! 

_,, ; .... 
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VARBITTOUR TRAVEL AGENCY • TOUR OPERATOR 
SUNATI-NE PE NOI PRIMA DATĂ/ . ,\_-· ..... _\!_ • 
VĂ OFERIM BILETE DE AVION DUS-INTORS 

. _..::-..·~-

... -~~·~:!·"?· 
CU PLECARE DIN TIMISOARA --------" • 
BUDAPESTA SAU BUCUREŞTI PE ZBORURILE -· - ' · 
COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES, 
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTĂ 
COMPANIE PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ 

ZBURATI PRIN 
' 

,',/ o • 

. ' ·, 

e NEW YORK 368 USD - •· 
e WASHINGTON • 368 USD . 
• A TLANTA • 408 USD 
e DALLAS • 408 USD 
e DETROIT· 408 USD 
e MIAMI • 408 USD 
e CHICAGO· 408 USD 
e HOUSTON - 408 USD 
e BOSTON • 383 USD 
e PITTSBURGH - 466 USD 
e PHOENIX • 515 USD 
e TORONTO • 364 USD 
e MONTREAL • 364 USD 

. ' 

e OTTAWA • 384 USD 
e VAI\ICOUVER • 510 USD - · 
e CAi.GARY - 51.0 USD 
e EDMONTON 510 USD 
e WINNIPEG - 505 USD • 
e SYDNEY • 685 USD 
e AMSTERDAM -184 USD 
e ROMA· 221 USD 
e PARIS • 210 USD 
e I.ONDRA • 198 USD. • .,. 
e MALAGA • 290 USD 
8 TEL AVIV· 234 USD 
._ J-ARNACA • 201 USD 

Aracl al:r.Zroal. lfecunoacut nr.25 te1/fax,2fl1.170 

GRESIE ~~:~=~~!'.mts()J0545·l2-" 
FAIANTA,obiecte sanitare 

, la pret dE producAtor,dE la -n -
ZILNIC TRANSPORT 

TIMIŞOARA - AEROPORT BUDAPESTA 
la cele rnai rnici preţuri 

,..;;; ~;.. 

MONDIAL S.A. OI!UU!IllllllD!t _Yillcroy & Boch 
•LUGOJ. . 174! 

. .-·~ -

,_,· 

- ~- ... 

. 'II!IIMzDr ~ 
• Sune! sll!reO ' 
• Slslem de 2 dlrl-. FUI-. 
• PYoc.eor dlgjlll de ... 
• Fonnal16:9 
• EmnS...Trirhl'nl:ttu'G:m 

' ". 

"Cumperi unul din cele două modele de 1V fi pi•l Uli tllâlil 
o per8che de c4tl Sony MOR E 827. . . 

. . SONY Model: KV-2W/KV-25XS 
~- -... ---, 

SONY llodel: SLV.sEAO 

Magazin Quasar, Arad. P-ţa A.lancu, Nr. 10 ~ 
. . . tet: 057 .. 211.822. . ~ 

Ace&t maga2!n oomerdallzeazll produse orfginale Sony ll\sollle de e 
oerti8catul de garanJie oficial pentru Romania, emis şi onorat de Sony. 

l · ,'t!;l" StWDGen.GLM~PauBI.3!B(tia) 
J!.X.I/11~ 1ciJ~'ox:ii571270ill;270100, Arad 

T Tehnică de calcul · : 
<Or·~ - PC Garanţie 3 ani '"-~-.!.:.c.--

.,. lmprlmante EPSON 

~-coplato. ..... C MINOLTA 
r:jf'" Sel-t'url 
.·;r lllloblller ele birou 

"Maşini de numărat bancnote 
-rcentrale telefonice SOLOMON 

,-_ 
,. ' 

·-

-' 

,• 
·...-.. , -· ~- . ..., 

. ·--''· 

VOPSEŞTE NEMŢEŞTE 

:Bf.A' 
(.J!111!), 

Distribuitor autorizat DOFA, HENKEL, WESTEX, RIGIPS 
CAUTĂ: REPREZENTANT VÂNZĂRI 
CONDIŢII: - Studii superioare (Fac. de c<instrucţli este un 

avantaj) . 
• experienţa In doineniu · · 
e stagiu militar satisfăcut 
• calităti organizatorice, initialivă ' 
• auto prop,!iu constituie un avantaj ' -
SE OFERA: 
• perspectiva unei cariere de succes 
e salariu atractiv : 
• posibilitatea de a deveni membru al unei echipe tinere şi 

dinamice - - (4114680) 

11\!TERSAT, 1 
inb:a in anul2000 conectaţi reţeaua d~ televiziune prin cablu. 

Persoanele fizice care locuiesc in zone deja cablate beneficiază 
la reducere, plătind doar 50.000 lei taxă de instalare cu conditia 

=•="~U::um.liR~tutt~a.~~1a1 

'\ .. -

HEAD OFFICE: e Timitoara, str. Alba Iulia nr.!l, 
Tel: 40(0) 56/221400, Tel.lfax: 40(0)56/221401 l_ 
BRANCH OFFICE: e ARAD, B-dul Revolutl"' 
nr. 85, tel. 40(0)571211818; _, 
E-mail: startour@mall.dnttm.ro · " 

• 

S.C. HO&HO TRADE S.R.L 
Program zilnic 10 • 17-

Duminica inchis 

ORICE-TIP SAU CANTITATE 

Ţel. ~J9139. 094813342 

_,,"ţ 

Str. Crinului nr. 2 colţ cu Iuliu r,tanlu (vizavi de restannlul FLORA) 
(4114681) 

SC MANEX MA SRL 
ARAD, STR. GUTTERBRUNN NR.100, 

TEUFAX 057-286834 
Ascute toată gama de scule 
pentru prelucrarea lemnului 

~ 

(974f05) 

DIRECT!A 
··.SILVICA 

ARAD 
vinde la licitaţie mijloace fixe casete: autoturism! ARO 

(3) caroserie ARO (1 ), samiremorci ARO (2), autocamic:in. 
Informaţii la telefon 280261 inL 133 '1139, privind loc_urile 
unde pot fi văzute. , · 

Licitaţia are loc la sediul D.S. Arad, str. Eplscoplei nr. 
481n ziua de -17.11.1999 ora 10, ori sa va repeta în ziua de 
24.11.1999 pentru mijloacele fixe care rlimin nevândute la 
prima licitaţie. • 
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Iaca, et. fără probleme, toate 
imbunătătirile, 8.000 DM. Tele
fon 235784, 092308400. (34848) 

·Vând apartament 1 cameră, 
58 mp, ultracentral. Telefon 
222883. (34572) 

Vând garsonieră a. 1, complet 
aranjată, telefon, satelit etc. in 
Micălaca 300, preţ 9.900 OM. 
Telefon 271385. (34531) 

Vând apartament o cameră, 
balcon, Micălaca, zona 700. 
Telefon 279910. (34193) 

una cameră, 
. Telefon 257851. 

bloc 708, etaj 11, ap. 12, multiple 
îmbunătăţiri. Informaţii telefon 
261318, seara şi telefon 
092.274.684. (34726) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, str. Simfoniei. Telefon 
274379, orele 16-22. (34737) 

Vând apartament, Bd. 
Dragalina, etaj III, ap. 29, o 
cameră, baie, bucătărie, terasă 
mare, total 84 mp. Telefon 01-
335.62.35. (34751) 

Vând apartament in curte, 53 
una cameră, bucătărie, baie, 

1- r.ăm"rii alimente, str. Eminescu, 
nr.51, ap. 2, 12.500 OM. Telefon 
245974. (34772) . 

·Jtll ;i j; 
apartament camere, 

centru, str. Călimănesli, et. 1/4, 
suprafată mare, 29'.ooo DM, 
negociabil. Telefon 235784. 092 
308 400. (34848) . 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, zona III, et. 4/4, 
acoperis tiglă, decomand;it, 
imbunătăm: 18.000 OM. Telefon 
235784, 002 308 400. (34848) 

·Vând apartament zona gării, 
amenajat slil occidental, mobilat 
parţial •. preţ 35.000 OM negocia
bil. Telefon 094.160.581. 
(33539) . 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, 10.000 OM. Telefon 
270856. (3417 4) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, zona UTA. Telefon 
249246. (34642) 

Vând apartament str. 
Ecaterina Varga, 2 camere 
decomandate, etaj 11, pre!26.500 
OM negociabil. lnformaţit telefon 
231410. (34687) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu. Telefon 273628. (34693) 

Vând apartament 2 camere + 
dependinţe, ultracentral, lângă . 
Casa cu lacăt. Informatii telefon 
282927, orele 19-21. (3i138) 

Vând apartament 2 camere; 
confort sporit, etaj III, Vlaicu; preţ 
18.000 DM. Telefon 255133. · 
(34421) 

Vând urgent, (schimb) aparta
ment confort 1, 2 camere, garaj, . 
boxă, telefon, satelit, in Vlaicu; 
posibil 2 rate, ocupabil imediat. 
Telefon 094.170.566. (34337) 

Vând apartament 2 camere, 
zona UTA, etaj 4/4; preţ 16.000 
OM negociabil. Telefon 242737. 
(34325) 

Vând apartament 2 camere, 
a. 1, bucătărie mare, Vlaicu, preţ 
11.500 OM: Telefon 250209: 
(34421) 

Vâmt apartament 2 camere, . 
decomandat, zona 300, bun şi 
pentru spatiu privatizare. Telefon 
256961; 251953. (34601 l 

Vând apartament 2 (două) 
camere, bloc libelyla, multiple 
imbunătătiri. Telefon 0'92 391 
569. si după ora 20 telefon 
4653'72. (34522) 

Vând apartament 2 camere, 
Fortuna, confort 11, parter, 
îmbunătăţit, scurgere separată, 
contorizat, 13.000 OM. Telefon 
242579, orele 19-21. (34715) 

\/ând apartament 2 camere, 
Alfa: bloc 56. Telefon 277522, 
după ora 20:(34718) 

Vând apartament ·2 camere, 
semidecomandat, etaj 1, confort 
1, ultracentral, 23.000 OM. · 
Telefon 258914 sau 094264760 
după ora 18. (34716) 

'Vând apartament 2 camere, 
faianţă, gresie, balcon inchis, 
preţ negociabiL Telefon .269213; 
260550. (34749) 

' 

·..; -

Vând urgent apartament 2 
camere, bucătărie, baie, debara, 
balcon; str. Beius, nr. 2, bloc 
608, ap. 18, Arad, Micălaca . 
Telefon 265675. (34764) 

Vând apartament cu 2 
camere. Telefon 219190; 
094.935.406. (34 765) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1 sporit, zonă centrală 
(CEC-ul nou), parter inalt, 
imbunătătit; 25.000 DM. Telefon 
235538; 412214. (34809) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca; neimbunătătit; 12.500 
OM. Telefon 270834. (34826) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, superamenajat modem, 
bucătărie completă + diverse; 
Vlaicu, lângă .Opel"; 13.500 DM. 
Telefon 092.344.705. 34822 

Vând apartament 3 camere 
decomandate, Alfa, bloc 8, se. A, 
etaj 2, ap. 6; 15.000 OM. Telefon 
094.141.911. (34362) 

Vând apartament ullracentral 
3 camere, dependinte, parter, 
Legea 112. Telefon 233230. 
(34187) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, bun privatizare, 
Piaţa Mioriţa, preţ 18.500 DM. 
Telefon 250209. (34421) 

Vând apartament 3 camere, 
confort 1, vedere pe 2 părţi, etaj 
III, Calea Romanilor. Telefon 
250209. (34421) 

Vând, schimb apartament 3 
camere, str. Primăverii şi gră· 

· dină, str. Crisului, Chisinau Criş. 
. Telefon 2654'89. (33700) 

Vând apartament 3 camere, 
· ullracentral, et. il, zonă linistită, 

spre curt6, pe str. Ecate'rina 
Varga, pret 42.000 OM, exclus 

:.,e~ki~:~(~~)a~i tele-

. Vând apartament Samantha 
. central, Malul Muresului, 3 

camere, 2 băi, 2 balcoane, garaj 
cu încălzire centrală si apă 
curentă caldă şi rece, telefon, 
satelit, interfon. Telefon 057 -
232675. 34653 . 

n apartament camere, 
Podgoria (Iuliu Maniu), etaj 4(5); 
35.000 OM. Telefon 249806; 
094.778.462. (34676) 

Vând apartament 3 camere, 
central, etaj 11, decomandat, 
22.000 OM. Telefon 270856. 
(34826) 

Vând apartament 3 camere, 
zona Vlaicu (Lebăda), et. IVnV, 
lmbunătătit, pret negociabil. 
Telefon 213103; 094.121.612. 
(34647) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, etaj 11, Alfa, 16.000 
OM (confort 1). Informaţii telefon 
094.264.760, după ora 18. 
(34716) 

·· Vând apartament 3 camere, 
confort 1, imbunătătit, din 
cărămidă; negociabil. Telefon 
262391; 092.388.166. (34748) 

Vând apartament 3 camere. 
Telefon 219190; 094.828.934. 
(34765) 

1Hl:tt1J:~Ji!:li!::,;~t 
Vând apartament 4 camere, 

. toate imbunătăţirile, zona 300, 
malul Mureşului, garaj autoriza!. 
Telefon 259891. (34530) 

Vând apartament 4 camere, in 
asociaţie (zona Vilelor), Roma
nilor, etaj 1, garaj, 227 mp; preţ 
76.000 OM. Telefon 094778462. 

'(34676) 
· Vând apartament 4.5 camere. · 

Telefon 219190; 094.935.406. 
(34765) 

Vând casă nouă, cu 
mansardă, 4 carriere + anexe, 
Bujac; 40.000 DM negociabil. 
Telefon 244431. ff. 659243) 

Vând casă cu spat1u comer
cial. 1.000 mp, 68:ooo DM. 
Tel elon 092 292 559. (34873) 

Vând casă mare, la cheie, 
constructie 1997, Micălaca, 
23o.ooo 6M. Telefon 092 292 
559. (34673) 
' Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz, nr. 112. 
(33959). 

• 
PUBUClTATE 

Vând casă 4 camere, 1 i 
centrală, in Vladimirescu, zonă 
centrală, cuptor pentru patiserie 
german, pret negociabil. Telefon 
514207. (34546) . 

Vând apartament tip casă plus 
anexe, 2 camere. Lipova, telefon 
562734.(4113085) . 

Vând casă in centru Lipova Tit 
curte sau schimb cu similar în 
Arad. • Telefon 245738. 
(4113083) 

Vând casă cu curte, 400 mp; 
mobilier. Telefon 092.599.416: 
(34636) 

Vând casă in Pâmeava, gră
dină, gaz, ocupabilă imediat. 
Telefon 211792. (34109) 

Vând casă, tot confortul, 
comuna Vladimirescu, negocia· 
bil. Telefon 255981; 092284409. 
(34701) 

Vând casă 2 camere + 
dependinţe. posibilitate privati
zare, la soseaua principală, pret 

·7.000 DM, negociabil. Telefon 
Q94 121 983. (33608) 

Vând (schimb) casă Chişineu 
Gri~. str. Plevnei, nr. 6 A, cu 
apartament Arad. Telefon 
266987. {33589) 

Vând casă cu 2 apartamente, 
dependinţe, cu gaz, curte ~i 
grădină, la Pârneava. Telefon 
285659. (34580) 

Vând casă 3 camere, confort 
deosebi!, cu grădină, str. Clujului; 
preţ rezonabil. Telefon 250209. • 
(34421) 

Vând casă mare in Vladi-

~~~n:e~~~~~~11.1o~ 
negociabil. (34727) 

Vând urgent casă 4 camere; 
bucătărie, baie, anexe, garaj, 
grădină, tot confortul, apă de la 
reţea, gresie, faianţă, gaz 
stradal, 42.000 OM negociabil. 

:~~~Ţ>"ţii telefon 264032 . 

Vând casă in comuna Livada, 
vizavi Primărie, casă nouă, 
demisol, parter, etajul 1 si 
mansardă, preţ 115.000 OM 
negociabil. Informatii telefon 
094.607.228; 412163. (34774) 

Vând casă in Frumuseni, cen
tru; 2 camere, bucătărie + 
dependinţe, preţ convenabil. 
Informatii telefon 272017, după 
ora 16. (34793) . 

Vând central Grădişte, aparta
·ment la casă, 2 camere, bucă-· 
tărie, cămară alimente + anexe, 
apă rece + canalizare, pe stradă 
reţea gaz + termoficare. Intor- · 
ma~i telefon 230945. (34779) 

· Vând firmă mixtă paste făi
noase cu casă proprietate (3 
camere + dependinte) + hală 
. producţie 60 mp, 2 mÎişini tă~ei •. 
1 malaxor, site şi rafturi pentru 
uscat, gaz. Telefon 286333. 
34405 

Vind spaţiu comercial In 
Bel. Revoluţiei, 42 mp, amena
jat, cu toate dotările. Telefon 
094.555.686. (34754) 

. Vând spa~u ul!raoentral.situat 
In curte, 135- mp. Telefon 
276896. (34798) 

VÂNZĂRITERENUBI~ 
Vând teren intravilan 600 mp, 

front 16 m. Telefon262619. 
(34359) 

Vând teren pentru construcţie. 
str. C. Pavelescu,' nr. 1 şi str. 
Diaconu Coresi, nr. 2. Telefon 
266333. {34405) 

Vând loc de casă cu grădină 
la şosea Sâmbăteni, 7.000 OM, 
posibil privatizare,. Telefon 
216161. (34727) 

Vând 2,6 ha pământ arabil 
Covăsânţ. Telefon 2578.45. 
(34717) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, 'livrare imediată. 
Telefon 094.391.896. (34618) 

Vând Dacii O km, noi, orice tip. 
Telefon 094 157 830. (33309) 

.,.,, 

.. '.' 

' 

( 

Vând tractor U 650 cu RK 
efectuată, remorcă monoax, 
plug 3 brazde. Informaţii Arad 
- 289919; Lupe ti- 557009. 

1troen antia, an , 
Full Extra, km pu~ni, preţ 16.200 
DM negociabil sau schimb + 
diferenţă. Telefon 094.164.665;. 
287022. (34778) 

VInd avantajos anvelopa 
auto noi şi folosite, de camion, 

'diametru: 17,5; ARO, Jeep 
15,16; autoturisme 12, 13, 14, 
15, 16, 17ţoli. Telefon 259339;: 
563027. (4113081) 

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

Vând (dezmembrez) Ma ,33 
injecţie. Telefon 211213. (34684) 

vand tractor u 650 + remorCă 
de 7 tone, cu reparatie capitală. 
Informaţii loCalitatea Horia, nr. 
227. (34581) 

· ' Vând Dacia O km, preţ nego
ciabil, zilnic, str. M. Eminescu nr. 
54 sau informatii telefon 
092.203.237. (33398) 

Vând 2 autofurgonete TV 35 
motor Braşov, punte cu roţi 
duble spate, negociabil, sat 
Măgulicea, nr. 46, comuna 
Vârfurile. (34598) 

. Vând Cielo roşu GLX-AC, 
stare excepţională, fabricaţie 
1996, 35.000 km, 11.500 OM. 
Telefon 092 257 385. (34442) 

Vând convenabil camion 
Raba, stare bună, 8 to. Telelor! 
057-275200. (34355) 
· Vând BMW 525i, an fabricaţie 
1989, persoană fizică, preţ. 
11.000 OM. Telefon 279674; 
273211. (34575) 

Vând Dacia 1310, din 1987, 
stare foarte bună. Telefon 
254005. (34723) 
. Vând Ford Escort XR 3 i, 
inmatriculat non-profit, 1600 
crnc;, stare perfectă, consum mic, 
gri metalizat, 2.600 DM negocia
bil. Telefon 279153. (34724) 

Vând urgent Dacia 1310, an· 
1994, stare perfectă, 11.000 km 
reali, întreţinută, 3.600 DM nego
ciabil. Telefon 276754; 269388. 
(34725) 

Vând autoturism Ford Scorpio, 
februarie 1988, stare excepţio
nală. Telefon 271278. (34725) · 

Vând remorcă camion marca 
RF 6, .capacitate totală 11 tone, 
lncărcătura 8 tone; preţ negocia- . 
bil; 1000 OM. Telefon 
092.68g,443; ~57 - 289028. 
(34756) • 

Vând Oltcit an 1993, 1.600 
OM. Telefon 057 - 285305; 
211027:(34760) 

Vând Audi 80 vama pllitttă, an 
82, .1.300 DM. Telefon 2463Q3; · 
094.850.648. (34768) . 

Vând. urgent Opel Vectra 
Turbo Diesel lntercoler, recent ' 
lnmtariculat, an 1993, cu toate 
extrasele. Telefon 219869; 
094.291.600. (34777) 

Vând urgent Opel Astra 1,7 
TDI, an 1993, Full Extrase, 
Inscris persoană fizică; preţ 
12.600 DM negociabil. Telefon 
219869; 094.291.600. (34777) 

Vând sau închiriez semirem6r
că de 22, tone, Telefon 057 -
269750. (j.j786) . 

Vând Opel Ascona, 1987, 
3.000 DM negociabil. Telefon 
253000; orele 8,16. (34799) . ' 

Vând camion Scania 10 tone, 
cu remorcă 18 tone. Telefon 
273492. (34803) 

''ll!f111H,iH1 .. ~· 1 
Vindem LĂZI FRIGORJFICE; . 

CONGELATO.ARE; VITRINE; 
COMPRESOARE 5.000 W; CA
MERE FRIG; DULAPURI FRIG; 
Inox; garanţie un an. Telefon 
281384, orele 8-18. (34042) 

Vând ieftin INSTALAŢII 
SATELIT 'i BOXE SOW. 
Telefon Arad 237471, In eu 
511485. (34571) 

VIndem TV ·COLOR, 
· 800.000-1.100.000 lei, garanţie 
6 luni. Telefon 244904, orele 9< 
17. (321~ 

Vând TV color, maşină spălat 
automată, cuptor microunde 
1500 W, calorifer electric, cu 
garantie. Telefon 284604. 
(34700\ • 

Vindem o gamă m'are TELE
Vli:OARE COLOR stereo; con
venabil. Telefon 280260; 
211213, ontle 1Q-20. (34011) 

, .. , 

• 1 

V. 

Matti, 9 noiembrie 1999 
' 

Vând masini spălat automate, 
import, pret 1.ooo.ooo -
3.000.000 lei.'Telefon 270518. 
(34695) 

Vând TV COLOR en-gros, 
en-detall, gamă dlverslflcată, 
preţuri minime; garanţie. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(33626) 

Vând TV color; ma~ini de 
spălat; frigidere cu congelatoare 
şi lăzi frigorifice (cu garanţie 6 
luni); la preţuri avantajoase; intre 
orele 9-17. Telefon 251392. 
(34350) . 

Vând maflnă spălat 
automată 1.000.000 lei; TV 
color 930.000 tel; ladă frigorl
flcă 1.400.000 lei, ofer garanjie. 
Telefon 259339; 563027; 
(4223081) . 

Vând toată gama de frigidere, · 
second-hand. Telefon 270622. 

1!34103) 
Vând congelatoare, maşini 

automate spălat, garanye un an. 
Telefon 092.311.586. (34229) . 

Vând avantajos PC Pentium 
MMX K6/266 32 MB SDRAM 44 
MB FDD 3,2 GBE X HOD şi 6 
plăci retea. Telefon 245077; 
468920. (34185) • 

Vând toată gama de piese 
pentru frigidere casnice şi comer· 
ciale. Telefon 270822. 134103\ . 

Vând computer Pentium cu 
tastatură si mouse, 600 DM. 
Telefon 563o70. (4113086) -

Vând congelator, ladă frig, 
combină frig, TV color, uscător 
rufe, robo(telefon; garan~e 1 an. 
Telefon 220926. (34729) 

Vând TV color Philips, Nokia, 
Grundig, stereo, teletext. Telefon 
264004. (34747) 

Vând celulare Motorola, 
garanţie, abonament, 1.000.000 
lei/bucata. Telefon 252860; 
094.508.142. (34752) 

Vând combină muzicală 
Kenwood, 400 OM negociabil + 
2 boxe, de 250 w. Telefon 
279582. (34773) • 

Vând C NTARE ELECTRO
NICE şi CASE MARCAT FIS
CALE avlzate Ministerul 
Flnan elor. Telefon 272727. 
34781 

ân telefon mo i osc 
mu~iband 738 cu încărcător de 
cameră, stare exceptională. 
telefon 094.155.140; preţ 230 
OM. 

-. · VÂNZĂRI.DIVERSE· 
Vând (închiriez) urgent garaj 

autoriza!, zona Vlaicu-Făt 
Frumos, 1.200 OM. Telefon 
235784, 092 308 400. (34848) 

Vând EUROBOLŢARI ter
molzolanţl cu garanţie: 
300x250x200, 3.600 leUbuc; 1 
mc-240.000 lei.- Telefon 
281491; 092.381.750. (34834) 

· VInd GARD zlncatăJ 
orice dimensiuni, PLASA 
RABITZ ,1 CUIE CONSTRUC

str. Vrabiei nr. 4. Telefon 

cond - hand pes1e 
20 sortimente. Telefon 289456, 
092.239.242. (33626) 

Vând hală Tn construcţie 640 
mp si teren aferent 5000 mp, in 
Chişlneu Criş, posibilită~ cale fe
rată, apă, curent, ideal depozit. 
Informatii telefon 094.206.167. 
(4113161) 

Vând termotekă Ocean 
· ·Beretta - 1000 OM; Laing - 40 

kw - 1800 OM sigilate. Telefon 
259854. (34430) 

Vindem avantajos mobilier 
comercial (rafturi, putturi, birouri, 
dulapuri vestiar); agregate !rigori" 
fice (vitrine, dulapuri, camere, 
congelatoare); căntare 10, 100, 
500 kg; scări, cărucioare, grătare 
lem.n etc. IDformaţii ~elefon 
281060 si 281036. •341291 

Vând fermă zootehnică in 
Sinicolaul Mic, str. Steagului nr. 
91/A. Informatii telefon 287744, 
dupăora21. (34284) 

. VInd LEMNE FOC, orice 
cantitate. Telefon 214010. 
(34538) 

Vând ouă de prepeliţă 
(medicament, reproducţie), cu 
instructiuni. Telefon 289966; 
248004.' (34410) 

/ • 

Vând biciclete, cauciucuri C, 
200.000 lei, genti BMW. Telefon 
092.311.566. (34230) 

Vând lambriuri, 40.000 leVmp; 
cherestea; grinzi; coarne. 
Telefon 220427. (34332) 

Vând buxuşi pentru gard viu. 
Telefon 255945. (34514) 

Vând cameră combinată, 
mobilă dormitor deosebită, fe-

~5':45~1~~1~molare. Telefon 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 277027. 
33592 

Vând canapele extensibila, 
colţare, fotolii pluş. toate noi, 
preturi onici. Telefon 264892. 

. (33220) 
Vând canapele şi colţare noi, 

la preturi avantajoase: Telefon 
270700. (33549) 

Vând sau schimb cu casă in 
Arad, SRL pe productie cu 
tract extem (cro~orie): lnforma~i 
telefon 280274; 094.797.828. 
(34579) 

. Vând POMI altoiţi, familia 
Oloieru Gheorghe, Cuvin, nr. 
210. Telefon 481064 după ora 

Vând buxusi pentru gard viu, 
. diferite mărimi. Telefon 25.1498. 
. (34722) 

Vând POMI FRUCTIFER!, 
localitatea Dorobanţi, nr. 86. 
Telefon 535058. (34720) 

TeYe~~~~3~~f(~~~}ţă tare. 

Vând dormttor, dulap 5 uşi, pat 
2 saltele culoare bej. Telefon 
224310. (34711) 

Vând cărămidă normală, 700 
lei/bucata. Telefon 222806. 
(34712) 

Vând SRL cu multiple ac
livită~. cu spaţiu comercial cen
tral, 40 mp, Piaţa Avram Iancu. 
Telefon 092/344.808: 092/ 
344.809. (34714) 

Vând coltar plus; combină fri
gorifică; cuier. Teieton 262890. 
(34738) 

Vând termotekă Combi 
Beretta, pret 1000 OM. Telefon 
210631. (34771) 

Vând 2 bucă~ cărucioare pen
tru. copii (import), 350.000 
lei/bucata. Telefon 254796. 
(34742) 

Vând canapele extensibila; 
coltare plus, toate noi; conve
nabil. Teleto'n 264892. (34755) 

Vând mobilă sufragerie, cu 
canapea, 2.100.000 lei. Telefon 
210559. (34759) 

Vând vacă gestantă luna 7-a 
(lapte), rasa Siementhal. 

· Localitatea Firiteaz, nr. 170. 
(34762) . 

Vând termotekă BerettS, preţ 
1.000 DM. Telefon 252313. 
(34771) 

Vând vacă cu lapte, Gal. 
Telefon 274456. (34775) 

Vând cazan incălzire gaz 
metan Junkers, sigilat. Telefon 
267309. (34776). 

Vând dormitor culoarea lemn 
natur, preţ 7.000.000 lei negocia
bil. Telefon 287002; 094/ 
164.665. (34780) 

VInd haine la kg (trenlngurl) 
sortate. Telefon 094.608.525. 
(34788) 

CUMPĂRĂRI TERENURI, B!il 
(;. IMOBILIARE, !ii~ 

Cumpăr apartament 2 
camere, zona 300, etaj 1-111, 
decomandat; ofer 18.000 OM. 
Telefon 259806; 094.778,462. 
(34676) 

IA!:I!il:l:!lfi}i·l~l 
Cumpăr maşină avariată sau 

takln cu carte de ident1ate pen
tru Volskwagen Diesel Trans
porter, fabricat după 1981. 

'Telefon 094.578.432, Braşov. 
(34731) 

. - - ·DIIEIISE 

Cumpăr porci 100-140 kg, 
11.000 lei; 140-180 kg, 10.500 
lei; peste 180 kg, 10.000 lei. 
Telefon 0571274744. (34304) 
CumpărăM orz, griu furajer, 

orzoaică, porumb recolata 
1999, plata ta ridicare. Telefon 
065/163885; 094.789.037. 
(0974228) . 

(Continuare A1 pagina 15} • 
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.. (Unnare din pagina 14) 
Cumpărăm porci 90-150 kg, 

pret 10500 lei/kg. Telefon 
2712oo. (34604) 
Cumpăr uscător rufe, puţin 

folosit. Informatii telefon 
092.344.808; 092.344.809, 
(347149 

CERERI ŞI OFERTE 
DESERVICU 

·- > 

.,WES" executi: reparaţii 
frlgldara, corigelatoare, clima· 
tlzărl. Telefon 284857; 092/ 
558.582. (34195) 

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

ASIGURĂM toate serviciile 
pentru PRESCHIMBAREA PER
MISULUI da CONDUCERE. 
Telefon 281968. (34548) 

EXECUT IZOLA ŢII cu garan
~e; placat faianţă, grosle. Tele
fon 2750n; 094n35'l4. (34515) 

MONTEZ SOBE de TERACO
TĂ; rapid; eficient, c alltate. Intor- · 

· maţll telefon 232414. (34740) 

REPARĂM MAŞINI SPĂLAT 
automate, domiciliu;- sudăm 
cuvela. Telefon 259146; 
094.241.398. (34745) 

EXECUT lucrAri, graslerl, 
falanlărl '' parchetAri. Telefon 
246363; 094.850.648. (34769) 

RENOVĂRI: zugrăveli, 
faianţări, parchatări, instala!ll 
sanitare-electrice, tencule 1, 
confecţii metalice. Telefon 
240672. (34nO) 

EFECTUEZ TRANSPORT cu 
camion de 24 tone. Telefon 
094.533.765. (34804) 

- DIVERSE 

VÂND fi ACHIZIŢIONEZ 
MOBILĂ FOLOSITĂ, regim de 
Consignaţie. Telefon 094/ 
803.094. 

FAMILIE SERIOAS , lntre-
9nem doamnă, domn In virstA. 
Condiţii deosebite. Telefon 
231806. (34721) 

CAUT ASOCIAT STRĂIN 
pentru deschidere CĂMIN 
i!ĂTRĂNI. Da~n spa~u. Telefon 
092 292 559. ('34874) 

.,AGROMEC ŞEmN" vinde 2 
tractoare, alte mijloace fixe, In 
fiecare vineri, ora 11, la sadlul 
socialA 1. (34554) 

Cilitoretti cu a~le 
noaatre moderne fn 

·Euro~: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(plecărl zilnica). 

BELGIA, OLANDA, DANE
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ti poţi fi un 
cilitor ca,Ugătorl 

NOUl Reduceri de tarife In · 
luna NOIEMBRIE! Reduceri 
aupllmant8ra pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi gru· 
puri. B-dul Revolu1iei nr. 35, 
telefon 251871, 252727i 
Autogara, telefon 270562. 

.. " SCHIMBURI "· 
SchimtJ (vand) garson1era con~ 

forll. eli, Grădişte + dfferenţii cu 
apartament 2-3 camere, et. 1-2, 
de preferinţă. zona M. Viteazul. 

. Telefon 250073. (34499) 

Ofer spre inchiriere apartament 
.2 camere, mobilat. televizor, 
salelrt, telefon, frigider, zona UTA. 
Telefon 094 645 682 Şi 275341. 

·.;. 
···- ... -

.--

PUBUCITATE 

i (ofer) apariament şi 
casă (ne)mobilat(ă). Telefon 
235764, 092 308 400. (34848) 

Doresc să închiriez locuinţă 
(ne)mobilată. Telefon 235784, 
092 308 400. (34848) 

Ofer pentru inchiriere aparta
ment 2 camere, decomandate, 
satel~. nemobilat, in Alfa, bl. 83, 
et. IV, acoperiş ~glă, pe termen 
·nelimitat. Informaţii telefon 
259824. (34846) .. 

lnchirlem spaţii comerciale 
pentru magazine, depozite, pro
ducţie, etc. Telefon 281060 şi 
281036. 34128 

nchiriez spa~u 100 mp, parter 
in vilă, str. dr. Raliu nr. 70. 
Telefon 25378q342S3) 

lnchlriaz (In Arad) SPAŢIU la 
casA ultracentral, pe termen 
lung (pinii la 5 ao:~l) excelent 
pentru privatizare, sedii firmă, 
cabinete medicale, magazin. 
Pentru detalii şi Informaţii 
=ara, telefon 058-136831. 
( ) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
ultracentral, 40 mp. Telefon 
211792. (34109) 

Ofer spre Inchiriere aparla
ment frumos (ne)mobilat. pe 
teremen lung. Telefon 210255. 
(34213) 

Doresc să lnchiriez aparta
ment mobilat, ofer 100-150 OM. 
Telefon 210555. (34213) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 3 camere, etaj 1, Banu 
Mărăcine. Telefon 220132. 

. (34681) 
Ofer spre inchiriere spaţiu 

comercial central, in Chişineu 
Criş. Telefon 520684. (4113174) 

lnchiriez (vănd) casă 4 
camere, dependinte, garaj, grăd
ină, str. Ştefan cel Mare, nr. 30, 
Arad. Telefon 094.874.634. 
(34497) 

Caut de Inchiriat hală pentru 
produC1ie îmbrăcăminte, 500 mp. 
Telefon 092.459.403.{34704) 

lnchiriez cameră mobilată, 
dacomandală, zona Alfa, la bloc, 
350.000 lei + cheltuieli. Telefon 
2n595. (34710) 

Ofer spre închiriere aparta
ment 2 camere, nemobilat, 70 
OM/lună, 6 Vanători. Telefon 
094.532.742. (34734) 

Doresc să lnchiriez garsonieră 
şi apartament 2 camere. Telefon 
262890. (34738) 

Ofer spre închiriere aparta
ment 2 camere, mobilat, 
Fortuna. Telefon 289013. 
(34739) ' 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 140 
mp, vad bun. Telefon 262608. 
(34728) 

lnchiriaz local de 80 mp, cen
tru Pancota. Telefon 466159. 
(5226874) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment cu 2 camere. T~tlefon 
252550. (34758) . 

Pfimesc In gazdă elevă sau 
studentă; central, Telefon 
234565. (34761) 

PIERDERI 

Pierdut autorizaţie nr. 
250868/1995, eliberati de 
Consiliul Judeţean Arad, pe 
numele Deznan Anton - PF. O 
declar nulă. (4113178) 

Pierdut autorlzajle persoanA 
fizică eliberati de Primăria 
Municipiului Arad, cu nr. 
321515, pe numele Czellner 
Magdalena. O declar nuiA. 
34750 

îi' DECESE îi' 

Cu adâncă dursrs anunţăm 
Incetarea din viaţă a Iubitului 
nostru so1 '1 tatA 

FILIP~ IOAN 
In vârstă de 53 ani. Inmor

mintarea va avea loc azi, 9 
noiembrie 1999, ora 14, la 
Cimitirul din G'rădl,ta.' 
Oumnezeu să-I odlhnaascAl 
Familia lndoliatA. 

Cu adâncă durers anunţăm 
trecerea in nefiinţă a dragulul 
nostru tată'' bunic, 

BAUL 'I'EODOR (~1') 
din lneu. lnmormântarsa va 

avea loc azi, 9 nolembrla, ora 
13. Familia lndursrată. 

.. _.,... 

_.'J 

. , 

Cu adinci durere 
anunţlm lncetarsa din vlaţj, 
a celui care a fost 

CSERNYEI LADISIAU 
Directorul Teatrului 

Maghiar neprofesionist 
KISFALUDI, In vlratl de 42 
ani. Inmormintarea va avea 
loc azi, ora 12, de la Capela 
Cimitirului Eternitatea. 
Dumnezeu ai-I odlhneaaci 
In pacei Prietenii Baju fi 
Sanyl. 

o 
nobleţ 
sufleteascA 

BERGER ERNEST, 
a fost şef de turii - 20 ani, 

la Autosarvlce Mlcllaca, un 
Inegalabil soţ, tată, bunle, 
frate, cumnat, unchi. 
Dumnezeu·aă-1 odlhneascl 
In pacei Inmormintarea va 
avea loc azi, 9 noiembrie 
1999, la Cimitirul Eternitatea, 
de la CapelA, ora 14. 
Angelica familia, lndollaţl. 

Anunţăm cu durere In
cetarea din viaţă, după o 
lungi suferinţă, la virsta de 
numai 42 da ani; a Iubitului 
fiu, soţ, tati, frate, cumnat 

CSERNTEJ LADISLAU. 
Inmormintarea va avea 

loc azi, 9 noiembrie, la ora 
12, la Cimitirul Eternitatea. 
Fantllla lndollatl. 

Cu durere anunţim In
cetarea din viaţA, după o 
grea suferlnţj, a calul care a 
fost soţ, tată, socru fi bunle 

STOICA MIHAJ 
din MINIŞUL de SUS. 

lnmormAnt•rea va avea loc 
azi, 9 noiembrie 1999, ora 
14, din Arad, str. Moravlel, 
nr. 31, In Cimitirul Grădl,ta. 
Familiile lndoliate STOICA fi 

TEFANIGA din SUA • 

Cu deosebitA durere 
anunţăm Incetarea fulgeră
toare din viaţă, a scumpulul 
nostru soţ şi tati, 

ROTARIOAN, 
la numai 51 de ani. Inmor

mintarea va avea loc mier
curi, 10 noiembrie 1999, ora 
14, de la adresa din str. 
Unirii nr. 1. Val rlmăne 
veşnic viu In amintirea fi 
Inima noastril Şoţla Marta fi 
flica Manuela. 

•t SERVICII FUNERARE 'i' 

SC: "NOSFEJlA 1'\1" Sili., 
' str. Ghlba Blrta nr. 26, 

telefon 270437; 094.554.874. 
NON-STOP 

SERVICII FUNERARE 
COMPLETE. 

Sicria, raspete, cruci, 
lmblldmat, epllat, ImbrA
cat, proaoape, batista, pan
glici,. batlcurl, catafalc, 
sfeşnice, steag doliu, colaci; 

ozonacl, colivA, coroane, 
jerbe, fotovldeo, transport, 
fanfarA. ORGANIZĂM 
POMENI! Oferta: sicriu + 
respete + cruce • 750.000 
lei. NOUl Toate aceste pro
duse se găsesc şi in SEM
LAC, prin SC .,ADIS ABEBA" 
SRl (lângă Loto Prono). (c) 

POMPE FUNEBRE 
NON-STOP (ia orice oră) 

str. M. Eminescu nr. 4, 
(vizavi Cinema MUREŞUL) . 
telefon 211.~29 sau 
094.537.715. 
Vă oferim articole (alerte, 

lenjerie deces, cruce ... ), la 
preţ minim fi calitate· 
deosebită. 
OFERTĂ: sicriu, lenjerie, 

cruce - no.ooo lei; 
Transport In localitate 

GRATUIT. 
Suntem producitorl rsnu

mlţl în ţară fi străinătate, nu 
simpli, comercianţi. (c) 

-· -
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'1î' CONDOLEAfiTE 'iÎ' 

Suntem alături de lndollate 
familie BREHARU, la decesul 
mamei dragi, 

IIREIIAil ClORNIILIA. 
Slncerele noastre con

doleanţe! Familiile: Barbu 
Doral fi Bejan Petru. 

Asociaţia de locatari a blocu
lui Z 4, aduce un ultim omagiu 
celui care a fost un bun vecin 

BERGER ERMEST. 
Sincera condoleanţe doam

nei Angelica. (34713) 

lncere condoleanţe m 
MOISE la trecerea sprs etern._ 
tate a mamei colegului nostru 
AURELIAN. Colegii de la 
ASTRA. (34732) 

Din inimi, alAturi de GIGI 
DOMIDE '' familie, la decesul 
mamei dragi. Familia Schmldt. 
(34748) 

Transmitem sincere con
doleanţe familiei doamnei 
directoare, prof. CRISNIC 
SIMONA, la trecerea In nefiinţă 
a mamei soacra. Colectivul 
Grupului Şcolar Industrial de 
Construcţii Ape '' Protecţia 
Madiufui Arad. (34153) 

Elevii clasei a XII a D de la 
Grupul Jcolar Industrial .,Henri 
Coandă' , împreună cu diriginta, 
sunt alături de MOŢ CRISTIAN, 
In marea durere pricinuită da 
moartea tatălui său. (34787) 

Cu adincA durere ne 
desplrţlm de vArul nostru 
drag, ;·, 

ROTARIOAN' 
plecat prsa devrsma dintr& 

noi. Dumnezeu al-I odih
nească In pacei Veriforll Voleu 
fi Ghlţl Rotar, cu familiile. 
(34790) . 

Mulţumesc rudelor, priete
nilor, tuturor cun~Unţelor fi In 
special conducerii BCR Arad fl 
colegilor de la BCR, care au 
fost alAturi de noi la marea 
lncercars priclnultA de dispa
riţia celui ce a fost 
~LAZ.h. 

Maria fi Marius Muretan. 
34783 

Suntem alAturi :ele colega 
noastră JUŞCA VOICHIŢA, la 
marea durere ptlclnultl de 
moartea tatAlui. Colectivul 
Serviciului Casierie BCR. 
(34782) 

Colectivul Sec~el Reparaţii 
de la S.E. Arad, este alilturi ela 
colegul lor, Stoica Adoraan, In 
plerdarsa suferlti prin dispa
riţia tatAlui 

S'I'OIC:A MIRAI 
ti li transmit sincera con-

doleanţe. (34810) . 

Avocaţll din Barou! Arad, 
deplâng trecerea prematurA In 
nefiinţă, a colegului avocat 

tooaz.soi.T ATTII.A. 
Dumnezeu sl-1 Ierte fi d-1 

ocllhnaascAI (34820) 

In maraa durara pflclnultA de 
moartea fulgerltoare a tatAlui 
său 

JIIUP~ 10"", 
suntem alături da Rodlca. 

Sincere condoleanţe familial 
lndureratel Clasa a 2-a 
ProfesionalA şi diriginte, Liceul 
Economic. (34825) 

In aceste momente grele, 
pricinuite de trecerea In nefi
Inţă a celui ca!" a fost · 

DAŞCAU V A5ILE, 
suntem alături de familia 

lndollată DAŞCĂU, din 
Gurahonţ. Sincere con
doleanţe! Cadrele Grupului de 
Pompieri .,Vasile Golillş". şi 
Detaşamentul da Pompieri ai 
Judeţului Arad. (34840) 

Conducerea executivă a FC 
U.T.A., antrsnoril şi sportlvll, 
sunt alilturi de familia DOMIDE 
FLAVIUS, In greaua '' irepara
bila pierdere pricinuită prin trs
cerea In nefiinţă a mamei sale 
dragi. Sincere condoleanţe 
familiei lndollate. (34841) · 

;._.,_ ·, .. 

Cu adinci rlnl 
anunţăm treceraa In 
scumpulul nostru 
cumnat fi unchi, 

ROTARJOAN, 
dupA o scurtA 

te vom uita 
tatăl 

Re11rttAm moartea fulgerA 
toars a celui cars a fost dlrl· 
jonJ corului fi al fanfarsl bl· 
.. r1CIIIioa&tl'e, 

ROTARJOAN.. 
Exprimăm pe aceaatA cale 

condoleanţe familiei lndollate. 
Dorim ca In aceste clipe grale, 
Dumnezeu al dea mingiiere 
soţiei Maria fi fiicei Manuela. 
Biserica BapUstA din Peclca. 
34854 

Cu adincA durere ne luAm 
rAmas bun de la cumnatul nos-
IrU, 

JIIUP~ IOAN. 
Ne vom ravadea In V8fnlclll 

Familia. Vasllache. lonlcl, 
Tine .... şi copUI. (34858) 

Cu multA durere In suflet fi 
lacrimi pe obraji ne despll'9m 
de scumpul nostru cumnat, 

JIIUP~ IOAN. 
Familia Vasllache Vasile, 

vlorica fi copiii. (34859) 

fn aceste momente grele 
pricinuite de trscerea In nafi 
lnţă a celui care a fost 

JIIUP~ IOAN, 
suntem alături de sora noas-

Iri FIUPAŞ VALERIA. Dumne-
zeu s-o IntAreascA. Familiile: 
Vldlcan, Suclu, Btrzan, Tudor&-
che, Harb~nsehl, Vasllache. 
(34880) 

din 
SEBIŞ ... ŞI prin toarnnele_ 
soare/voi ce-n lume 
dragi/Mai veniţi cu eate-oi 
ftoars/Fără lacrimi pe ODirall",l 
Cu smerenie ne aplecAm 
In faţa tristulul m 
rugandu-ne ca 
Dumnezeu să-I oclllhnealrcă 
linişte şi pacei Rugăm 

ce 1-au cunoscut. un ":,~~~:~~ 
de aducere aminte. F 
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/~ SC ANDROMEDA SERVICE SRL 
Androrneda ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 · 

.Service- Vă oferă 

URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 
V ' PE BAZA DE GAZ N JURAL SAU GPL (BUTELIE): 

• Şemlnaala Napoleon (Canada); 

• Convactorl (incălzltoara) • 2,5-
5,8 Kw (30.140 mc volum încălzit); 

• Bollara cu acumulare; 80 1; 
120 1; 180 1; 
• Boilere cu lncălzlra lnetantanaa 
a apel; 
• Cazane pentru tncălzlra centrali 
da 12-136 Kw; 
• Cazane pentru lncălzlra centrală 

'' prepararea A.C.M. 18-40 Kw 
(WESTEN, BIASI, SAVIO ·GAIA) 

OFERTA SPECIALI DE SEZON: 
RADIATOARE DUNAFERR lUX-N 

Din oţel (Ungaria) 
• Oţalu 1 ara un grad inalt da transmitere a cii· 
durll; 
• Radlatoarala DUNAFERR LUX-N au un design 
fii aspect deosebit; 
• Sunt economicoasa datorită calităţii superioara 
a materialelor fi a tehnologiei utlli:zate in produ· 
cerea lor; 
• Durată de lntrabulnţara foarte mara; 
• Radlatoarele DUNAFERR LUX-N sunt dlsponl· 
bile la diferite înălţimi (300; 500; 600; 900 mm), 
precum fii cu lungimi cuprinse intre 400-3000 

t S.C. "BODIMAR IMPEX" .SRL ARAD . 
ţ,; :,~,;;. --~~-" .· .. ' .-:;,.,_._,,::.:.,.,.: .. : .. :.), . ... . . .,_ -,, ""' 

Tai. 057/270078, 270079 · 
in incinta Da~itului da lângă podut!ln Grădişta 

V' .A. OFER..A: 
Ciment; Var; Adezivi; Glet; Carton Asfaltat; TSA 
Blnale; Teracota 
Vopsea lavabilă; Vopsea ulei 
Tencuială decorativă pentru interior fi exterior 
Ciment autonivelator 
Plăci KNAUF pentru tavane; normale, Impregnate fi lgnlfugate Tn toate 

dima slunlle 
Plăci BITUWELL (5 culori fi transparente clare) 
Plăci pollcarbonat; . 
Vată minerală 5 cm • 20 cm normală '11 caserată; . . , .. . 
Pollstiren espandat şi extrudat de la 1 cm - 20 cm · 
Cărămidă POROTON 'li blocuri ceramlce import Ungaria (9 dimensiuni); · 
Cărămidă pentru horn + tubulatură ''accesorii . 
Cărămidă Îi grinzi pentru tavane; • 
Parchet 'li ambriurllamlnate (varletata mare de nuanţe) 
Folie protectoare sub parchet; . • . . . , 
Folie protectoare sub ţiglă; • . . · 
Jgheaburi si burlane P.V.C. (Import Belgia) rezistenti Intre (-40" + 70") . 
Cărămidă de sticlă albă fi colorată (gama solaris) 

• Module pentru încălzire centrali 
da 120-1200 Kw; 

Module pentru prepararea 
A.C.M. da 12~240 Umln •. 

mm· 
• P~tara radlantă foarte mara 

Pavaj curte; B.C.A. 
Ferestre Velux 

• Garanţie 1J1..iu1.i. 

• !'rzătoara simpla fii automati
zale pentru soba fii cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

• Preţuri extrem da avantajoasa comparativ cu 
preţurile rlldiatoaralor din oţel fi aluminiu din 
toată ţaral 

Lemne si cărbuni 
• Lemne 'i cărbuni 

(9744187) 

+Vată minerală (import Belgia) 10 cm • 45.000 lel/mp; 14 cm (cu folie) 
• 58.000 lei/mp; 16 cm - 51.000 lei/mp. . · 

Produsele noaatl'e se găsesc la an:ag:azlnta~le 

Cll$ftl)'t''la1!a••· Avrarn Iancu). SIILRI1TAS :~-1~11.A1fR'R 

•!• Fibră de sticlă cu înălţimea de 1 m; 1,5 m; 1,75 m; 2 m; 3 m; 4 m = 
98.000 lei/mp. (3 culori) import Italia 

+ Plăci azbociment (import Ucraina), dimensiuni de 1750 x 1130 x 5,8 
.la 58.000 lei/buc (en detail) - garanţie 25 ani , _ · . . . 

O:• Membrană bituminoasă cu grosime de 2; 3; 4 mm cu ARDEZIE 

s.c. COSTE SHOIES S.R.L. 
. · ARAD, Str. Pădurii 7./4 ' 

Tel. 057/:185700,7.11700 · 
Anunţă pa cai Interesaţi, că angajează persoana, prin 

c:Onvanţia, pentru cusut mocasini la domiciliu . 

Cal interesaţi sunt rugaţi să sa prezinta la sediul soei· 

etăţii aflat in incinta se. ARĂDEANCA SA, ~u ai ne con· 

tactaza la telefon 285700. 
(4114720) 

SC AV ANTI OIL ROMANIA SRL Bucur~ 
angajează pentru STA'fiA ARAD .. 

~~NDITII: . operatori stalfe: .· . 
· 1. băieţi cu stagiul mintar satisfăcut 

2. absolventi liceu cu Diplomă de Bacalaureat 
3. fără cazier judiciar (la interviu se prezintă Cazierul 

Judiciar) 4. domiciliul stabil in Municipiul Arad . 
Prezentarea la interviu la Statia Avanti (in Aradul Nou) -

mi'ltcutj, 10.11.1jl~.'J. ora 11. ' la elel uu:ormaJU supllJIIentare toaa 
. 01/ 41151!15; 01/ 41151!16. 

4114719 

K X 
A~u,.:. ai de unde Alf{if, 
la Cfl ~Al ~IC PRQ! 

O gamă complati de telefoane GSM, 
la preţuri de excepţie cuprinse intre 

_,__g·-69' USD • 
lil 
~H~ 

tfij 
~\lege Oferta, Media Setr 1 ah 

.... _."__ ~~.cu o~.!'a coN~~ Jm 
A.~ J, _ L·_t :::::.:===!~= ~~ 
~~~t Tel:210545;211544;09297&769 ·~ 

X X 

........ __ 

(garanţie 20 ani)- 1 m.p. intre 19.000- 50.000 lei · · . 

Ci; .. ''"PRETURILE INCLUD TVA · ... 
:: _;,,,s;~-~<_,_,.:,_~~:-_',·,.-=.;· .. ,,:. '"'""' ,,,,";,:, ·' ., > <,,,.,,; __ -;w;::~M,',.-,;,~· "'_"'~< ~~»<~M·:, .... : .-h.<' >O,;\'~ f,;,~,-~" , "_,,-;,~ . .........,<,~-"-;~·',• ':"~,··., ·, , -~(4;~4702} 

Arad, Str. Andrei Şaguna, nr. 81-85 (Tehnomatallca) 
Telefon: 281453 

Comercializează in sistem EN GROS· Adaos O. C11ret de 
producător) produ_ se fabricate de: ARBEMA, INDAGRARA. 
ACLPROD, .l:lARATCA, KANDIA ·Timisoara (• DROPSURI • 
CIOCOLATA • SAWANE). ' 

Vinde la cele mai mici preturi peste 200 de produse ali
mentare din dep~t: • ULEI HOREA • OTET • PIPER • OREZ 
• CAFEA • ZAHAR • EUGENIA • NAPOLITANE • BISCUITI 
(tm bogat sortiment de dulciuri si sucuri • CONSERVE 
PESTE. PORC, VITA si o gamă largă de pateuri Cehia). 

Toate aceste produse se găsesc in vl!nzare cu amănuntul 
la chioşcul nr. 5 don Piaţa Catedralei. . . 

Rezolvati gest/oniJIM cheltuielilor de D1b wtln.w prin 
· CONTOR ZBNNI!R' 

SUn1em o tlrml specializatA tn gestionarea "evldenţleiN tuturor 
cheltulemor esoclallllor de locota~ 1 proprietari, In conformlate cu 
leglelalla romtnlln vlg.,.ra, prin preatarM unnltoarelor aervioll: 

Calculul corvc:t al c:helluielilor comune ce revin 
fiecArui apartament din asocla1ia de locatari 1 
proprietari. w tipArirea listelor ş1 chitanţelor afel'ente; 
Repartizarea cheltulellor de lnc:ilzire dupl 
consumul real pnn montarea şi citirea periodicA 

· a repartltoarelor de energie termicA. 
Noi 'lli ~ llflll!rp.lltlâ fi calltat8. 

Rela,lla tel. 250889 1 251 184. 

,ţl~~COJJhfDIT llîWJJ7 ~$1,4, 
ARAD 2900 

Str. Voevod Moga nr.65-67 
email: arcommat_group@inext.ro 

TeiJ Fax: 0571 281 779, 0571 276 333 

In calitate de distribuito.r autorizat 

11 Policoloe: 
PENTRU l-UMEA TA COLOR 

vă oferă la 
Qret de producător , ' 

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

construcţii c.ivile şi industriale. ~ 

"' 
-....__- '.L . 

... 

r===~~~~==~~~~~-

PUBLICAŢIE DE VANZ!\RE 
Anul1999 luna Noiembrie, ziua 12 

In temeiul ar!. 55 din OG 11/1996 privind executarea creanţelor 
bugetare, se face cunoscut prin prezenta, că 111 ziua de 12 noiem
brie 1999, orele 11, in localitatea Vladimirescu, strada Gării, la 
secţia Vladimlrescu a se sERVAGROMEC SA se vor vinde prin 
licitaţie publică următoarele bunuri mobile aparţinând debitorului se 
SERVAGROMEC SA: 

Dacia 1310. 9.030.600 lei; ARO 244D- 6.676.200 lei; ARO 
244D- 39.810.600 lei: Remorcă RFC 7 • 9.583.200 lei; tractor U650 
. 32.162.400 lei; tractor U650- 36.774.000 lei; tractor A1800 • 
16.171.200 lei; Dacia 1310 Break • 22.739.400 lei. · 

Alte informaţii suplimentare se pot obţine zilnic la_ sediul 
Administratiei Financiare a Municipiului Arad, B-dul Revolutiei nr. 77, 
Serviciul COlectarea Veniturilor, camera 26, intre orele 8-10, precum 
si la sediul debitorului din Arad, strada M. KogAinioeanu, nr. 22. · 
' • • . ' (974226) 

Începând cu data de 4.11.1999, 

D' ··· .. ·.·· t' .. 1 oiir~''ii'~Y, .. '"j" a"'., P-Ia. _,r.., .. ~ .. _ .. . . . . ...... _wr·~ ~~Li _,m~~---- ~---»- ~ 
Calea 8 Vimălorl nr. &5 achizipoaează porci 

la următoarele pre~Url: 
.... 90 • 100 k& • 10.500 lei/kg . ' 
101 • 130 k& • u.ooo leifk& 
131 • 140 kg • 10.500 lei/kc . ·. . 
141 - 1ft0 k& • 10.000 leifk& 
peste 160 k& - 8.500 lei/kc 

<·•-

Relaţii suplimentare /a tel. 289.083 ,Serv. Achizitii. 
(411,704) 

la calm al mlc'llrll diD Irad 

Tol: 
945: 

._r 23.00.00 

ANGAJEZ 
cu convenţie de colaborare 

TAXIMETRIŞTI 
cu ma!fini proprii, 
echipate cu staţ~i 

de emisie-recepţie. 
(c.b.) 
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