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BANCA COMERCIALĂ WEST BANK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozite le la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mR lei) 

11unA•50% 
2 luni • 51% 
31unl·53% 
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Nu existi nici un stat de drept. nu existi nici un 
care Să-ţi justifice păstrarea guvernării, in 

~;~~t:~ţi·:·~n~care ţara e in colaps total, când autori
"' statului nu mai 11 respectată, iar guver-

i nici măcar intre ei nu se iau in seamă din lipSă de 
'res;oect reciproc. In asemenea condiţii, când cuţitul se 

răsuce'te adânc, tot mai adânc in trupul omului, când speranţa · 
a făcut loc disperării, când guveman~i sfidează, de la inâlţimea 
opulenţei, orice revendicare, ne găsm in faţa unui paradox, a 
absurdului dus la limitele sale extreme. ,.Dacă voi nu mă vreţi, 
eu vă vreau" ar~ ~PUI!~~'~n_,y •. _.~-~ ~~ mai suntem in S8T' 
colul al XVI-lea, c1 ~nb"-un stat care se vrea de drept, Tn care pu
terea actuală a .venit la guvernare prin alegeri libere, prin vointa 
poporului. Or, tocmai acel popor care a aJes-o nu o mai suporti, 
pentru câ programele şi reforma la care s-a angajat a adus ţara 
in situaţia existentă. Nemulţumită, explozivă, sArăcită, falimenta

-~r- ·· ri economic, social !fi moral. Orice încercare, după trei ani de 
guvernare, de escamotare a greutăţilor !fi dificultăţilor, de a 
arunca pisica moartă in . .,curtea lui Văcăroiu" nu mai poate avea 
credibilit3te. Şi_ cu toate acestea, actuala coaliţie, mai ales 
PNŢCD, prin câţiva reprezentan~ desemnaţi, ca psihopa~. con
tinuâ sâ vorbească de .,gâurile negre" mo'tenite do la Văcâroiu. 
Aceleaşi .,găuri negre" se menţin 'i in prezent fi nu t!im dacă 
chiar sunt găuri negnt, ct ne pun aljii sâ le denumi.m "f"· I!U' noi 
facem sluj cu surâsul pe buze. 

- ·-"""'"!'-"":. 

hi amintesc că pe timpul guvernării PDSR'ISI& apc1Zi!ia. cu 
Coposu in frunte şi cu actualii handicapa~ erau prezen~ pe la 
toate mitingurile sindicaliste, plus la cele organizate de Alianţa 
Civică fi nu-l scoteau pe fo"li guvernanţi din comunifti. neo- şi 
criP!ocornunişti, acuzAndu" de toate relele care sunt tn ~de 
faptul că datoritâ blocării reformei nu primim credite extama şi 
nu suntem integr~ in organismele interna~onale, in -cial 
euroatlantice. Aici se impun câteva adevăruri: pe timpul lui 
Vlciirolu, In România se trâia ceva mal bine, intreprinzătorii 
mici şi mijlocii au fost incuraja~ şi atunci a luat fiinjă majori
tatea acestor unităţi private, protejate printr-o fiscalitate decen
ti. Tot atuncl RotRAtH. ·• inohaiat Aii' .. Otate onorabile cu 
vecinii, mult mai onorabile decât celCu4Jcraltla;-111in ,car. 
renunţăm la denunţarea Pactului Ribbentrop-Molotov şi cedăm .. 
acestei mari lări ultra-na~onalisle Bucovina şi sudul Basarabiei. 
Mergând mal~ am fost primiţi in Parlamentul. Europei fi 
am fost primii,care..., semnat partenarialul cu NAICl_'f_i_a-. 

, '-""- . ... . . . . D. ZfiVOiftHO 
' (Continuare in pagina 5) ... 
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MOBILIER LA 
.. COMANDĂ 

FIRME ŞI REClAME 

Din cauza lipsei Încalzlrll 

'COALAA GENERALĂ DIN SÂNICOLAUL MIC 
I·A INTRERUPT CURSURILE • 
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direct.or 
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PREŢURI DECENTE 
.....Je tllmplărie din 

'ALUMINIU 

Vă ofera 
• TAmpllirie aluminiu din 
import ' ta ullt ""'ti 
e P.V.C. ' gean<ri 1Eialllriin<q&l811 

• - 'jaluzsle r-= ZT9699;ft0122t""' .. 2""SS• 
ArM( str. --.,... 34. 

-,··~ ' ., ~. Părinţii sunt 
revoltaţi ~ . Prima . . ., ses1zare scr1sa s·a 
făcut în iulie ~ Se 
încalcă legea cu 
bună. 'tiinţă? 1 Pag. 21. 
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UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARIIAT 

GEA• TERIIOPAN 
Proilll ~ Gennania 

·~RTLINEI 

·.._··. 

Tel-fax: 251481 
094 507211' 

8-duii.Maniu bl.215 
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CONSIUUL JUDEŢEAN ARAD 
CABINET PREŞEDINTE ._ ... .,.-"- -- ·. "'~-:-:·;.: ..... ~~-(. 

dia ss aoiemllrie X999 -.. 
privind convocarea Consiliului JIJdeteM Arad 

· In !f&din1ă extraordinari 
Preşedu• Consiiului Judeţean Arad. · · 
In temeiul prevederilor ari. 65 alin. 2 din Legea nr. 

6911991 a,adminislraţiei publice locale Japublicalil, 
•sND: 

Articol unle: Consiliul Jude\ean Arad se comoacil In 
şeăonţă Îl data de ·16 noienoblie 1999, ora 12.00, cu oonă
toaraa 

IBDIHDIZI: 
· . 1. Proiect de hotărâre privind. repartizarea sumelor defal. 
eate din impozitul pe salarii peRiru subvenţionarea energiei 
tenhce livlalil populaţiei, OOitfonn O.U.G. nr. 16111999. 
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lfft1' jţltlr) jll HOROSCOP 
T Astăzi, Soarele răsare 

la ora 7 şi 6 minute şi apune 
l,a ora 16 şi 55 de minute. 

Marţi 16 noiembrie Acum obstacolele trebuie invinsa
BERBECUL (21.03· doar prin fo<ţe proprii. 

H
cineva alături, puteţi 
incerca să relua~ relaţia 

" cu fostul partener. Cu 
siguranţă nu vi-a scăpat 

faptul cii ~ne cu tot dinadinsul să 
se impace cu dvs. · 
SĂGETĂTORULrf 

La telefoDal dimiaefii, 2110944, iatre orele 9,oo-12,00 

T Au trecut 319 zile din 
acest an. Au mal rămas 46 
de zile până In anul 2000! 

T Praznicul zilei: 
Biserica Ortodoxă: St Ap. 
şi evanghelist Matei; 
Biserica romano-catollcă: 
Stanislan; Biserica greco·. 
catolici: SI. Ap. şi Ev. 
Matei 

20.04). V-aţi fixai·nişte ~FECIOARA_ (23.08· 
,......tlobiective foarte indraz- 22.09). Vananta pro-

.-__ ~neţe, dar pentru că .... -' pusă de dvs .. pentr~ 
ave~ Incredere in forţele propm, . r~zolvare.a une1 chesti--
nici nu concepeţi să nu 1~ unr de ordin profesK>Oal nu duc la 
atingeti. rezultatul dorit. Căutaţi altă 

20.05). Perspectivele --====-====="-
TAURUL (21.04·n sol~-

sunt favorabile si deo- MOCBETA 
camdată nu se' intre-

Arad, Piaţa Gării 
Telefon 235221 

(22.11·21.12). Aveţi ·.-:~ 
statea idei fixe şi le va fi 6 
foarte greu celor din jur 
să vă convingă că, având in 
vedere situaţia existentă, ele nu 
ar putea fi materializata acum. • 
r,.;:~CAPRICORNUL 
.-::: (22.12·19.01). Este tim-

• 5-a pierdut un buletin. In 
apropierea Inspectoratului de 
Stat pentru Handicapaţi a fost 
găsit un buletin de identitate 
Intr-o copertă neagră. Actul este 
pe numele de Hrabal Maria, care · 
este rugată să se prezinte la 
redactia ziarului nostru, infre 
orele 9,00-12,00, pentru a reintra 
In posesia buletinului. 
· • Mărfuri scumpe. OI. Curilă 
Patra ne semnalează că la ma-

gazinul pensKm8rilor.E~r 
nu se gasesc de nici unele: sare, -
ulei, ci numai carne scumpă. Tot 
acolo zahărul costă 6400 de lei. 
OI. Curilă ne spune .in Piata 
Catedralei la o gheretă un kiiO, 
gram de zahăr costă 8200. De 
ce la noi e mai scump? s~au 
dl. Neagu vrea să ne ajute să 1)6 
stricăm cât mai-repede pensiar 

SORinfl fiMBRCJ$ ,. 
vede nimic care v-ar putea 
impiedica să obtineti ceea ce v~ 
propus in plan prore'sional. 

m GEMENII (21.05-20.06). 
Acum este momentul pe 

. \ ~care 1~ aşteptat atât de 
' 

6 mult, cand autoritatea 
dvs. poate fi pusă in evidenţă, 
atai la seMciu sau şcoală, cât şi 

Vinda 'i montează 
mochetă la preţuri 

ca o radacara . 

pul să eliminati sursele 
· .M necazurilor dvs:, iar i>en
tru aceasta trebuie să vă concen
tra~ mai mutt asupra problemelor 
famHiale si a celor financiare. 
VĂRSĂTORUL (20.01· · 
19.02). O bună infonnare~ 
duce la stabilirea unui~: 

La teleloaal dvpă-emiezii,' Z80003, iatre orele 15-18 ~ 
f-: 

Arad: Horna Alexandra 
Florina, Cozachievici Andrei 
George, Steop D.avid 
Alexandru, Moisi Mirela, 
Buftea Beniamin Gabriel, 
Rusu Mirabela, Pavel 
Alexan.dra. Melinda, Mal 
Octavia, Rebenciuc Marius 
Gabriel, C'oobanu Florin 

····-·' Vremea va fi rece. Cerul 
va fi variabil, dar se va innora 
In cursul după-amiezii. Spre 
seară şi In cursul nopţii, local 
se vor semnala precipitatii 
mixte. Izolat vor fi condiţii de 

in familie. 
RACUL (21.06-22.07).~ 
Ave~ grijă să nu depăşiţi, , 
măsura, iar prin gesturile~ ~ 
pe care le corn~ să nu -
jigniţi pe dneva. 
. -~LEUL (23:07·22.08). Nu 
fir 

11111 
contaţi in acţiunile pe 

\ l.. .....] care la intreprinde~ pe 
. .._.. noroc şi nici pe sprijin 

• diri partea planetelor. · 

polei. Vântul va sufla in gene-
rai moderat din sector nordic. 

T emperaturi maxime: 2 la 
5"C; T emperaturi minima: -3 
la +1"C. 

, Metaorolog de 
serviciu, 

CARMEN ŞARGA 

da 111-20"/, 
B~LANTA (23.09-ga 
22.10). Prietenii doresc · 
să va aibă alături de ei 
cat mai mult. lucru pe 
care vi-I daiţi şi dvs., dar neavănd 
atâta timp ·1a dispozi~e. vă va fi 

· imposibil cii aoceptaţi toate invi-

~~g~0~~.:"(23.10·21.11). 
Dacii sunte~ singur şi v-a~ dori pe 

ŞCOALA GENERALĂ NR. 7 DIN SÂNICOLAUL MIC 
. Şl·l ÎNTRERUPT CURSURILE _,_, _ .. 

Părin.fii s-n.~ re-voi~a.fl 
........ 7 --"-~ nu s-au efectuat ore de curs. 

-iaialie 

plan corect de ac~une. w 
lucrările începute. cu mai mult 
timp in urmă trebuie finalizate, 
pentru a nu depăşi termenul acor
dat 

PEŞTII (20.02·20.03). 
Ve~ av~. azj, parte. 

- Jserioase probleme, mao 
.. ales din cauza tempera

mentului dvs. vulcaric. Cei din jur 
nu sunt dispuşi să accepte tonul 
pe care le vorbiţi şi vă vor pune la 
respect. . 

• PIEŢE, TiiR~:iCJRI 
Astăzi este zi de piaţă la 

Sebiş. Almaş, Apateu, Semlac, 
Sântana, Şilindia, Vârlurile. 
Târguri ·săptămânale se 
desfăşoară astăzi la Chişineu 
Criş. Almaş, Şilindia şi Vârfurile 
(sat Avram Iancu- Tăcăşele). 

Mâine, miercuri, va fi zi de 
piaţă la Pâncota, Seliu, Buteni, 
Şiclău, Macea, Vânători, 
Pecica, Şiria şi zi de târg la. 
Beliu şi Buteni. 

• FRRMRCifl DE 
SERVICICJ 

In noaptea de marţi spre 
lm;ienouri este da serviciu, cu 

Dr<lOr:am non-stop, Fanma:cia 

• 8000 de lei, pentru o 
Informaţie falsăl 

Dacii ROMTELECOM-ul ne 
pune la dispoziţie. un serviciu 
special e normal să-I folosim. 
Chiar dacă costă! Este vorba de 
951 - Informatii speciale la care a 
su·nat duminică, intre orele 
14-15, dl. Robea Ghaorghe, din 
Arad, tel. 285145. Domnia-sa a 
dorit să ştie care este farmacia 
de seoviciu. 1 s-a spus cii cea din 
Piaţa Avram Iancu. Pentru·aceas
ta a fost taxat cu 8000 lei. Cel 
puţin 'aş<~ i-a răspuns doamna de 

"Genţiana", Aleea Muncio, bl. 
5, telefon 288m. 

Farmacia .Sinapls", 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. 

• conSCJLTfiTII $1 
TRATRMEitTE CCJ 

PROGRAM nort-STOP 
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 injectabHe (intramuscular 

-:·~ 
la 951. Doar cii, intonnatia a fosh· 
falsă. Deplasându-se' la faţa 
locului, sotia d~ui Robea, avaa 
să găsească farmacia închisă. 
De serviciu era o alta . .,Am 
sunat-o pe doamna In cauză fi 
klm spus că nu e normal, si 
nu fim Informa~ corect. In loc 
să-fi ceară scuze, ml-a Inchis 
telefonul in_ nas. E normal ca 
RQMTELECOM·ul să·tl facil 
bani pe Inform "'II false?" intraa-. 
bii dl. Robea. Nu zicem cii nu ... 

\_'.. -1i:-

Redactor dv svrvldu, 
•" · Dfltlfl LfiSC 

şi intravenos), aerosoli, E.K.G., 
ecografie şi analize laborator., 

~,"._ ' . , ... CABinET 
STOMATOLOGIC 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revolutiei nr. 62 (vizavi de · ... 
Biserica R~). telefon 256665, 
deschis zilnic intre orele 8,00-
12,00 şi 14,00-20,00. . 

.. _ .. .• lrtTRERCJPERI DE 
CCJREitT 

. : --la--municipiu: MartJ~·str. 
Poetului, Agricultorilor, Bd. 
Revolutiei, 24-38, Coposu Bl. 
L1, L8, L9. L10, Bd. Antonescu 
Bl. 2-4, 11, 14 16126. Miercuri: 
SC Lucas Wiring Sisl<~ms 
L.T.D. ROAMNIA SRL. 

·:~ . ..,. 

... 

,· 
Vestea şocantă care ne-a 

ajuns la urechi suna cam aşa: 
.la Şcoala Generală nr. 7, din 
Sânicolaul Mic, s-au intrerupt 
cursurile.· Credeam că este o 
alarmă falsă insii, din păcate, 
Sesizarea ne-a bst Widiiit&ata de 
către directorul şcolii in c.auzii, 
Viorel lgnat: .Cursurile au fost 
suspendate pe o periOadă 
nelimitată. Pinii acum făceam 
anuri de 30 de mlnuta, pauza 

Prima informare scrisă pe 
adresa I.S.J.A. a fost făcută de 
către cei de la Generală 7, in luna 
iulie. La aceasta .departamentul 
tehnic" al Inspectoratului .tran&
rera· douA cazane defecte de la 
Şc. Gen. nr. 3, pentru ca din cele . 
patru cazane defeciB să se incro
pească două bune ... O decizie 
.aberanta şi o cerinţii pe măsură. 
.ea fi cum ai pune doi tnspeo. 
tori cslabi» să facă cât unul 
bu-n .. , ne spunea cineva care a 
-să-şi păstreze anonimatul 

După aceea s-au făcut ore ,.com
primate· pentru ca, in acest fel,, .. 
copiii să sufere cât mai puţin timp. 
incepând de ieri, CiJrSurile au fost 
sistate la Generală 7. Aca;J.Iuau 
este. ioproape sigur cii va mai din· 

CINEMATOGRAFE DACTilOGRAFIE •·. -~-

. .. 

· ele cinci minute Incercind să 
comprimăm programul. Din 
nefa icire Clţiva dintre copii ni 

. a-au lmboinăvit fl sub pre· 
slunea părinţilor elevilor am 
fost nevoiţi să_ Intrerupem 
CI8'SUI"iiee". ' 

Toalo acestea ....., ,,..,...,. 
.., cauza pu1CIU\.i toem0c al liceu
lui care s-a delectat Mai precis 
cazanele de lncălzire. Acestea 

- ttJcule şi pentru aceasla 
Primăria 8 alocat pe data de 22 

• • 59 otboobl.,, de -... 1V:;e!fii 
bani urmau să intre .in contul 
lnspe<:IDrabAui Şcotar Judeţean 
(I.Ş.J). In urma unei liataţii 
• ăştiga'e de firma ANDROMEOA_. 
.., mai~ de<:âtca aceasta 
să execule lucrarea. "Dar finna 
nu Saa apucat de (ucru,_ 
dlloarace invoca lipsa banilor.· 
Ori minte ăorectorul, ori banii 

_ es-au impotmolit undeva pe 
clrumo" ne spooea dl. lgnat. Tot 
dănsul a·cimHnuat, după două 

- ~ (rici clirectorU 

• De • aa .. p'jjelt la 
!B2! 

Primaria a aprobat suma de 
59.081.000 lei pentru Şc. Gen· 
nr. 7 In data de 22.X. 99 .• La 
data de 01.XI. 99 ...., ·cUschls 
aedituL De ta acea dată lnspec
loratul Şcolar Judeţean putea 
d efectuezB plata"' ne-a -

.rai purtatorul de cuvânt al 
Primăriei Arad, Gabriel Moldovan. 
licitaţia pentru lirma ·care va exe
cuta lucrarea s-a făcut pe 
02.XI.99. Reparaţia şi Tnloruirea 
cazanelor se va face abia săm
bătă 20.XI.99. Asta şi pentru cii 
nu s-au găsit cazane după cum 
ne spunea d-na i ospeclur general' 
Maia ~ Deşi abia astăzi 
se va efectua plata. Şi cum fără 
bani firma Andromeda a refuzat 
să lucreze ... ln tot acest timp oop~· ·. 
aio .ingheţar de frig şi au pienlut 
zie de şcoală importante . 

*.Cind ae "...a -...., ... -. -· 

-~ ~-~uperâ~ăleiiTf"" 
aceste zeci de ore lipsă? Sâm~ 
betele? Duminicile? De Cridyrl'l.-' 
De Revelion? Vor reuşi să recu
pereze cei din clasa a VIII-a mate
ria pănă la examenul de capacl-

~~' w• ciat.aai 

Dacia: Capcană pentru @1 (SUA) ~.$(); 11.45: 
'-~ .. 

14; 16,30; 19 

•r ""' -de ani_ 

. Sala micii: Picat dill cer (SUA) 15,30; 18 ~ 

Cele două~.:..., 'affalpj~ X X 
inventarul Şcolii generale din - · \;_ --~-::~-_.__._.- .• -~LF(jF 

5anicolaul Mi<: (nr. 7J coindd cu Acurri ai' d~ unde ~ L L, 
oale care au fost la Şcoala !JIII8' 

=.:·..!.=::..~~~:~ ·la Cfl MAl MIC Piri, ! 
Media~ .. Din păcate nici unul din 
oale patru .., au reuşit să rezisle 
nici macar doi.Ui ierni. Arum se 
doreşte cunpărarea unor cazane 
... \313 vecină, Ungaria. Motiva\~& 
este simplă: se presupune că 
acestea ar~ mai bune. Cu toale 
acestea Legea 36/99 (art. 56) 
prevede următoarele: ",nstituţiile 
publice flnanţate din fonduri 
publice sunt obligate să facă 
achiziţii din oferta româ· 
neascl." Doar in ~1 iD care ru 
exista oferta cerută pe piaţa 
IUI&ât ;ă legea dă posibiitatea 
unei achiziţii externe. Ne abţinem 
de la orioe fel de comentari lăs'ân
du-vă pe dumveaVoaslră să judeo· 
cati a.m e mai bine. 

T•toane GSM: PHILIPS TWIST;BOSCH c;om608, 
"Al. CATEL OHE TOUCH EASY;MOTOROLA d520, 
'SIEMENS 810;ERICSSON 188;PANASONtc 0520; 
$0NYGMO.C1,NOKIA 5110 ti albi bllefoane. 

; ~..,a scăpat de răceală ... ): 
.. Cer de la firma executanti 

. -spus că-- ajunge
pentru cele două cazane ~ pen
-~ il&topeia lucrării." . In prima săplămală de~ ... , OUMPICJ BCJUfln 

Continuând organizarea 
pregătirii specialiŞillor sa; din 
teritoriu, Oficiul Judeţean ele 
Consultanţii Agricolă din 
Arad organizează in, aceste 
zile, un nou curs de per
feclittoae ~ pentru 
consuttanţii din zona de 
.c::fln1ie a~""'*"- , -

,,. 
,· t·' :~- :·. __ .,. 

Cursul este organizat 
impreună - cu Fundaţia 

Romăno-AustriacA 
.:SemănătDrul" din Sighişoara 
şi se bucură de partidpao aa şi 

expunelile sUsţinute de -
cialişti in extindere şi .,.,....._ 
troţlli"!Jicooă din--c.s. 

.•. ' • .. · 
: ., 

.•., 

c-~:· 

• ae !=!edlt 
Banca Populara 

MINERVA ' 
•oon:lll urrniitoarol11 dobAnzl 
pentru depozlt:.lela tennen: 

11una - 64°/o 
31unl - 67°/o 

" 
.-. -&luni 69o/o 

91uni - 69o/o 
--~ . ' ·-::.>'• 

121unl - 69o/o 
1.1 .. ,. clillltului .... " palti capbha. 

DEPOZITELE SUNT ASIGURATE 1 

Acordim In al•tem C.A.R. 
credite în regim de urgenţă 
L:1. ~ c::> r~ 

credite In regim l"'Ifmol - 1 tuna 
cu dobanda •-•• 

:::2~ -~ 
c:redtte pentru oc/'W11onao; _burn.fl 

cu dobanc:b anuala de 
~ c::::::::> -==------=- ---~-

lnfarm•tJI la .-nţl• dtn Ar•d 
Pl.p; apn.lutul • ooptl, . __ . r;- >1 

tiJ,..ft • ".rt•r (lingi "Oo~.n..t-) 
••u 1• t.ltru 057 1 ~ 

PRETUL AURULUI '' - -IIANCA NATIONALA. ~ 
Pentru gramul de aur de 24K: ·· 
preţul eu ridicata- 162.7631ei, iar· 
preţul de achizi~e- 1116.486 lei,· 
Preţuri valabOO ieri . 

P1A ŢA NEAGRĂ ··""-' 14-t< , , 
cumpărare: 95.000 leilg, vânzare: 

. 105.000 leilg. 
Aur 18 K cumparare: 

120.000 leilg. vinzare: 130.000 ·- .. 

o, 

~g. -~- --~-

·. ·~ .. ~>~#~-:- ~~.-.: .- - .. 
·-- ---' . 

'8;::~~-.:~ .. ~ .. '.:·'';' '~- ' :·~,;.-;"f,t<~~-:}; •. -
---- 'f ~ 

'. -~ .- _ ... ~-;~·-•"'":~-~---.... ·•" ---~. ·-_ .. . - . 
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Farat+S•UtParara: 
.,..:;- UNDE (NE) ESTE... ·. 

PROTECTIA CONSUMATORILOR? 
Nici nu s-a .aşezat" bine urgenţă spre a fi creat vreun 

ultima majorare a preţului la oficiu sau vreo asociaţie care 
energia electrică, că o alta se să militeze, cu rezultate pal-
• înghesuie" deja la orizont pablle, pentru siguranţa vieţii 
impreună cu vesnica motivatie fiecărui cetăţean roman, a 
a mai • marilor' din domen'iu fiecărui consumator, apărân
cum că .trebuie ... aliniat preţul du-1, protejăndu-1 de frica 
la devalorizarea leului". Şi uite- plăţilor tot mai mari la apă 
asa, din aliniere in aliniere, rece '' caldi, Tncălzire, 
ni'cidecum in ffvoarea con- curent electric, gaze naturale, 
sumatorului (a se citi: telefoane şi eate şi mai căte, 
CETĂŢEANULUI) de rănd, care le inghit, aproape de tot, 
bun platnic! -am ajuns deja pensiile şi salariile. (Asta 
să nu mai stim pe intr-un caz incă 
unde să' scOatem ~ fericit; când nu 
cămaşa cu rămăn datori la fel 
majorările de tarife, şi fel de regii 
majorări pentru care. hrăpăreţe, dar 
la noi, in Romania, rămân In situatia 
nu există nici un fel de Compen- de a nu mai avea din ce trăi!) 'şi 
sări (doar promisiuni!) la salarii altfel, românii au inceput, in 
ori pensii (ca in multe ţări masă, să renunţe la apă, la 
europene chiar invecinate) şi gaze, la căldură, la curent alee
care mai Jn<;l,~l~: ~t-decăt tric indreptăndu-se incet-incet 
chşltuielile. · · · dar sigur, din nou spre stadiul 

5-<J spunem pe aia dreaptă: de animal: nespălaţi, nemăn
dsl la .revolutie" incoace au ca~. arun~ in stradă, bolnavi, 
apărut, .Q! ciupercile şi la noi, etc. 
tot felul de asooatii, oficii si fun- . Ori, desp.re un asemenea 
da~i l>entru proteCţia câinilor şi gen de prot~e a consumate' 
pisicilor; vacilor, găinilor ş]:a~ .~~f.-:c<l<i~rg. !'int câteva m~ 
altor orătanii bipede si animale l1oane bune ·ta aarasfll oră in 
partrupede (urmează ~i şi ţară, sărăcite şi îngrozite de 
şobolanii, că-s prea mul~ şi să imaginea sumbră a zilei de 
nu păţească care-cumva-ceva mâine - nu poate fi vorba? 
la inghesuială!), dar n-am auzit Atunci, domnilor guveman~. flu
- d"'i am sperat! - să se fi turaţi victoriile .reformei"! 
. creat sau să fie prins în vreun Aplauze! 
proiect de ordonanţă de COHSTfltiT~H SlttiOH 

• Parchetul a emis un man
dat de arestare preventivă pe 
timp de 30 de zile !mpotriva lui 
Muntean Marcel, 19 ani, din 
Şiria. 1~ perioada august-noiem
brie a:c. Muntean a comis 3 fur
turi din locuinţe de pe râza loca-. 
lnătii. 

'• Czeleiie~t'Osif-Ştefan, 

Adriana, 29 ani, ambii din lneu. 
In calnBte de gestionari 18 S.C. 
TIHANI SRL lneu, in perioada 
1998'1999 au achiznionai ani
male, falsificănd boroerourile de 
achiziţie. Urmează ca prejudiciul 

.. cauzat să fie stabi[lt 
• Nicolae Dan, din Alba 

Iulia, a fost depistat conducând 
drumurile r un autotuani, din Arad, cunoscut cu 

antecedente penale, 8SlB~- ·~~>H!\l'..!.l,!!li 
de la Biroul de presă al I.J. 
Arad, autorul furtului comis pe 

cu număr 

30 noiembrie din locuinta l~i~Ba~r+~!~E~~~~~~~~~~ Min!la, din lneu, de unde 

!IBiftjjl;l:pjt~'lîdJBonDIUiiaiXi rinh .. agld•r 

SCENARIUL VIZEAZĂ MENTINEREA PĂCU ÎNTR.O 
~ ,w w 

fARA SVJJ.EST EUROPEANA CUPRINSA Dl HAOS 
Ieri la Arad a inceput apli- . obicei când e vorba de o acţiune limba engleză. Scenariul creat 

caţia comună a armate_lor române-maghiară colonelul Ioan este fictiv şi vizează o ţară din 
române şi maghiare prin Ulicâ, adjunctul comandantului.· sud-estul Europei, pe malul 
Batalionul mixt de mentinere a Din luările de cuvânt ale Mării Negre, numită Colo. In 
păcii. La deschiderea oficială celor prezenţi, am reţinut că această .republică imaginară, 
care a avut loc in incinta unităţii această, aplicaţie a militarilor snua~a e gravă, haosul domnind 
militare din Subcetate au partiei- români şi maghiari poate fi un peste toate domeniile vieţii. La 
pat generalul de brigadă bun exemplu şi pentru politicienii putere se află o dictatură milnBră 
Costache, prim loctiitor al din cele două tări. De aseme- care s-a aliat cu opozitia însă nu 
comandantului trupelor de usca~ nea, a fost apreciată colabo- pot menţine ordinea in ţară. 
omologul său maghiar, gene- rarea foarte bună dintre cele Misiunea Batalionului mixt 
raiul Ferencz Gy6riissy, alte ofi- două armate. romăno-maghiar este de a 
cialităti militare române şi Trecând la prezentarea pro- .menţine pacea şi ordinea Tn 
ungare'. Din partea autorităţilor priu-zisă a apli~ei. să spunem această ţară, şi de a reface 
civile, la ceremonie au fost că ea se numeşte Opening unele structuri distruse. Ca o 
prezenti primarul Aradului, '!vo- Windows Ro-1999 şi va dura curiozitate, graniţele republicii 
catul Valentin Neamţ şi primarul cinci zile. vineri fiind programată imaginare Colo, sunt pe mun~i 
oraşului Hodmezovâsârhely, incheierea. Carp~. teritoriul ei fiind format 
episcopul Aradului P.S. Timotei In cadrul acţiunilor de din Oltenia, Muntenia, Dobrogea 
Seviciu, reprezentantul Ordinului comandament întreprinse doar şi Moldova. Stranie coincidenţă! 
Minoritilor din Arad. Din partea pe hartă, vor fi folosite semna- In incheiere să mai spunEtm.t 
I.J.P. Arad, a participat, ca de lizările NATO iar in comunica~i că pentru incheierea acestui 

exerci~u. adică pentru vineri, a 
fost lansată invitatia de a partici
pa, preşedinţilor României şi 
Ungariei, Emil Constantinescu şi 
Arpad Goncz. Nu există încă 
vreo confirmare. De la colegii din 

, presa maghiară am aflat că 
preşedintele Goncz e foarte 
posibil să nu participe, 
asteptandu-se venirea primului 
ministru Viktor Orban. De 
asemen-ea, oficialitătile militare 
prezente au făcut preazarea că 
nu există nici o supervizare din 
partea NATO a acestui exerciţiu. 
Vom reveni cu amănunte pe 
parcursul desfăşurării aplica~ei. 

ŞE~BfiH POPESCO 

Obriznieia 
·unor 

eontrolori 
Din capul lacului trebuie să 

spunem că suntem absolut de 
acord cli sunt necesare con
troalele de bilete pe mijloacele 
de transport in comun. Cel 
puţin'Tntr-o societate ca a 
noastră... Cu o singură 
condiţie: persoanele angajate 
pentru aceasta să aibă un 
comportament civilizat. 

Din păcate, de prea multe 
ori. Tn tramvai sau autobuz 
asistăm la scene de-a dreptul 
penibile, când domnii con
trolori işi permn să bruscheze, 
să jignească călătorii. Chiar 
fiind fără bilet, credem că 
sanctiunea trebuie să fie una 
pecuniară şi nu de alt fel. 
Bunăoară, pe tramvaiul 11 in 
ultimul timp se intămplă lucruri 
ciudate. Controlorii işi permit 
să ~nă 15-20 minute un tram
vai in loc. Pentru 2-3 indivizi 
care nu şi-au luat bilet, sunt 
tinuti Tn loc, după o zi de 
mun'că, vreo două sute de 
oameni. Când controlul s-ar 
putea desfăşura Tn mers. Mai 
apoi, controlorii care urcă in 
acest tramvai, nu au ecuson ~i. 
nu se legitimează. In schimb, 
bruschează şi jignesc. In spe
cial pe oamenii in vârstă ... 

Poate că n-ar fi rău ca din 
când in când, conducerea 
Companiei de Transport 
Public să-i mai verifice pe 
domnii controlori . 

Dflltfl LfiSC 

pătruns in incinta brutăriei 
ROMGERA din localitate unde 
au spart lacătul de la magazia 
de cereale. Au fost surprinşi de 
paznic. 

Ieri, in sala fundaţiei 

• Vasile Goldis", a avut loc o 
conferinţă d~ presă. Tema 
discutiilor a constituit-o sim
pozio'nul .Influenţa Poluării 
Mediului Asupra Sănătăţii 
Omului", care va avea. loc in 
'perioada 19-20 noiembrie a.c. 

S univ. Viorel Corifeu-pr"'edin-. .. _ tele Forumului DKMT, ing 

• Cofan Vasile-Paul, 29 
ani, din lgneşti, a fost surprins 
conducând pe drumurile publice 
, un autoturism neinmatriculat, cu 
număr fals şi fără a poseda per
mis de conducere. Este Cercetat 
In stare de libertate. 

• Covaci Adrian-Robert, 
1 O ani, din Arad, elev la 

Acest simpozion este 
prima manifestare ştiinţifică 

Dan !van-preşedintele Consi-
organizată in cadrul Jiului Judeţean, Prof. univ. dr. 
Forumului Euroregiunll Aurel Ardelean-Rectorul 
Dunăre-Cri~-Mureş-Tisa. Ca ·universităţii de Vest .Vasih~ 
loc de desfăsurare a fost ales . Goldiş". Prof. univ. dr. 
Aradul, el' fiind .ioima ·Francisc Schneider-Preşedin
euroregiunii". Organizatorii · tele Conferinţei. 
evenimentului sunt: Prot: · M. ttiCfiH 

tras .500 OM, 240 dolari SUA, 
100.000 lef şi o scurtă de taş. Cobra Ilie, 23 Arad, de unde a 

• Politia ii cercetează Tn Săntana fără ""'""'" bunuri in valoare de 
stare de libertate pe Cornea antecedente penale. · 4.50.000 lei. Prejudiciul a 
Mihai, 44 ani şi Pantea de ·121~3 nOiembrfe.cel doilllf'"l 1~!Perr;lk1<"~ -:~ D. L 

~,Cea mai diversificată 

::' ,, .--:., '-~'~'-+,_i·":·' ... ''' 
-:_.-_ -~, . 

şi accesorii 1 

"'"':.-· 

..... _ 

--~-

Tentativa de viiol 
. Politia 1-a identificat si-t 
Ci!rceteaZă in stare de arest Pre
ventiv pentru săvă~ infrac!iu
nii de tentativă de viol, pe Giga 
Constantin, 35 ani, din Periam. 
cunoscut cu anta::edente penale. 

In seara zilei de 1, noiembrie 

POUTIA,· 
PIŞOSILI 

In puncte fixe şi -trasee 
~oliţiştii au testat şi verificat 
6.180 autovehicule in trafic. In 
urma acestor acţiuni s-au reţinut 
1 O certificate de inmatriculare 
pentru defecţiuni tehnice şi au 
fost aplicate 311 amenzi pentru 
Tncălcarea Legii circulaţiei in 
valoare de 31.3.50.000 lei. De 
asemenea, s-au ridat ra ve
derea su!;pendilrii 11 permise 
de conducere ·din care 5 pentru 
conducere sub influenţa 
alcoolului. Este cazul lui 
Mărglnean Viorel, cu autoturis
mui4-AR..S124; Băt"'ă Marius, 
cu autoturismul AR-02-RZO; 
K"' Emo lstvan, cu autoturis
mul AR-02:FMG. Tatpaf 
Efraim, cu auto AR.-62-ENI şi 
Ghender Adrian-Gheorghe, 
de 32 ani cu autotuismul 48()6. 

TX-67.loli din Arad. 

Giga a incercat să lntretină relati 
sexuale prin constrarigere cU 
Hebrlsten Delia Slmona din 
Secusigiu. · 

Parchetul a emis Impotriva 
lui Giga un mandat de arestare 
preventivă pe timp de 30 de zile. 

ului Arad, pa linia comba
terii operaţiunilor neauto

rizate cu mijloace de plată 
străină, au fost depistaţi şi 

sancţionaţi cu amenzi in 
valoare de 350.000 tai, 

confom Legii 12/1990: 
BRATE DELIU-VICTOR <te 

22 ani, VIDICAN G~EOIR-1 
GHE, de 46 de ani şi 

BIDICEAN SOLOMON, de 
53 de ani, toţi din Arad, 

ridlctndu-se In vederea 

confiscilirll suma de 3.400 
de 
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Ion Ilieseu, ameninţat eu tribunalul 
PrirTHllinistrul Radu Vasile a 

atras atentia, in sedinta de luni a 
GuvernulUi, asUpra declaraţiei 
preşedintelui PDSR, Ion lliescu, 
privind imbogăVrea demnitarilor 
puterii, şi a lăsat fiecărui ministru 
al Guvernului libertatea de a-1 
acţiona pe acesta in judecată şi 
de a cere daune morale pentru 
prejudiciile cauzate de această 
afirmaţie lipsită de orice bază 
reală, a declarat purtătorul de 
cuvint al Executivului, Adriana 
Săftoiu. · 

Ministrul Transporturilor, 
Traian Băsescu, a declarat, la 
rindul său, că afirmatiile lui Ion . . 

lliescu i se par incorecte §i că, 
personal, se simte jignit. ·n invit 
să demonstreze că am luat 
măcar un le.u necurat", a spus 
Băsescu. El a. precizat că este 
posibil să-I acţioneze in jude· 
cată pe Ion lllescu pentru aceste 
afirmatii. 

Poirivit purtătorului de cuvint 
al Guvernului, Adriana Săftoiu, 
Ion lliescu a declarat că 1a ora 
actuală, nu există ministru sau 
parlamentar al partidelor de la 
putere care să nu fie amestecat 
in afaceri si să nu se fi imbogătit 
tnmod spectaculos in toată 
această perioadă"; 

NU lUNI, CI JOI ••• 
_Executivul va discuta in 

şedinţa de joi despre ajut011JI care 
va fi acordat Jurciei, afectată de 
un recent cutremur, precum şi 
despre problema actului nonnativ 
privind înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului, a declarat, 
luni, purtătorul de cuvint al 
Guvernului, Adriana Săftoiu. 

·Aceste poobteme nu au fost discu-

SNP modifică 
preţurile ••• 

tate in sedinta extraordinară de 
luni a EXecutivului. Prim-ministrul 
Radu Vasile a an~nţat sâmbătă 
că, in cadrul ~inţei de luni, se 
va decide in privinţa acordarii 
unor ajutoare umanilare victimelor 
cutremurului de- vineri din TurciB, · 
ca urmare a cererii formulate in 
acest sens de către preşedintele 
turc, Suleyman Demiret. 

Moţiunea privind · • 
manualele de Istoria 
. . a fost respinsă 

Fată de această afirmatie a 
liderului PDSR au protestat şi 
liderul grupului PD din Senat, 
Dan Vasiliu si ministrul 
Tineretului şi Sportului, Crin 
Antonescu. Dan Vasiliu i-a cerut 
lui Ion lliescu să prezinte "fapte 
şi dovezi" care să susjină 
declaraţia sa, apreciind că, în 
absenta unor dovezi, afirmatiile 
liderului PDSR pot face -obieCtul 
prevederilor legale referitoare la 
calomnie. Vasiliu a . cerut 
Comisiei juridice, de diSciplină şi 
imunităti din Senat să se 
autosesizeze in legătură cu 
aceste afirma~i. . 

care a 
vineri, regiunea de nord-vest a 
Turciei g,a soldat cu moartea a 
452 de persoane şi rănirea 
aHer 2.386, a anuntat, luni, cen
trul guvernamental de i 
intr-un comunicat dat pul>nam9''.1 
si citat de AFP. 
' Documentul precizează că 
722 de imobila au fost distruse 
in urma cutremurului de. pămînt 
care a avut o magnitudine Ce 
7,2 grade pe scara Richter şi al 
cărui epicentru a fost localizat 
Tn oraşul Duzce: 

Muncitorii fabricii de strun· 
guri Aris Arad au reluat lucrul 
luni, după aproape două săp· 
~mini de grevă generală, însă 
protestul lor va continua sub 
forma grevei japoneze pînă la 
aprobarea ordonanţei . de 
urgentă privind acordarea cred~ 
tului 'promis de Guvern, a 
declarat corespondentului 
MEDIAFAX Ştefan Lacsan, lic 
darul Sindicatului Liber. · 

Lacsah a spus că reprezen
tantii societătii au semnat, vineri, 

·la Bucuresii, un protocol cu 
rePrezentSntîi Ministerelor 
Industriei, Fin~ntelor si Mun-cii, 
prin care Guvem'ul a Promis ·câ 
va promova proiectul unei ordo
nante de urgentă prin care să se 
aco:Ue societătii Aris un credit 
de 20 de milia.de de lei. Acest 
credit va fi garantat de către 

FPS Bucuresti din fondul de pri
vatizare si v'a fi folosit exclusiv 
pentru sustinerea activitătilor 
productive, a precizat Lacsan. 

De asemenea, pe plan local, 
sindicatele ·au obtinut 
reconectarea fabricii' la sist~mul 
de încălzire, pe·baza unor corn-

. 'pensa9i pentru datorii, cît Şi clari
ficarea situaţiei plăţilor pentru 
asigurările sociale si de· sănă
tate, a precizat liderui sindical. El 
a mai spus că, în ciuda acestor 
rezultate, sindicaliştii vor rămîne 
în grevă japonează pînă cind 
Guvernul va ·acorda creditul 
promis, iar liderii celor două 
sindicate de la Aris vor picheta 
in fiecare dimineaţă sediul 
Prefecturii. 

Liderul Sindicatului Liber iî' 
afirmat că, dacă pînă săptămîna 
viitoare Guvernul nu va aproba 

S.C. ARTERM SA are 
un nou director 

creditul, muncitorii societătii Aris 
vor relua greva generală 'si vor 
recurge la mişcări de protest 
radicale. 

Salaria9i de la Aris au jntrat 
. in g"'vă generală în data de 3 
noiembrie, nemu~umi~ că nu-şi. · • -:.1 
primiseră salariile din luna sep~ 
tembrie. Sindi.caliştii au solicitat 
soluVonarea problemei încălzirii'- ,. · 
in fabrică, deoarece de trei ani 
socetatea era debranşată de la· 
căldură, demisia actualei con ... 
duceri a societăţii, a~uzată de. 
încălcarea unor prevederi ale 
contractului colectiv de muncă şi 
clarificarea situaţiei plăţilor la. 
fondurile de asjgurări sociale şi 
de sănătate·. ·· · 

Aris Arad va intra, de la 1 
iănuarie 2000, intr-un program .. 

--~, 

de restructurare care prevede şi _ . 
disponibilizări de personal. ~-- .. · 

'~. 

L_ 

Comisia de seiOCVe a administrat011Jiui pentru S.C. ARn=I~M 
S.A., a decis, că acest post va fi ocupat de dl. Cornel Bobai'ICU r·.~ 
Aficescu. Au candidat pentru acelaşi post dl. Cri'f"n Ioan, clasat 
~ looul al.ll-lea şi fostul director, dl. Doru Câmpan care s-a 
clasat pe locul III. s,a mai inscris la concu!S, dar n-a fost admis 
pentru că nJ indeplinea oondiţiile de participare Angyalloan. 

~·-·· .. 

Societatea . Nationali! a 
Petrolului Petrom va modifica, 
de luni noaptea, preturile de 
referinţă la benzină şi motorină, 
cu un procent cuprins intre 4,1 
şi 4,7%, au declarat agenţiei 
MEDIAFAX surse autorizate 
din cadrul companiei. 

· Scumpirea produselor 

Moţiunea simplă prin. care 
se cerea reevaluarea pro
gramelor pentru studierea istO' 
riei şi retragerea avizului pen
tru manualul de Istorie apărut 
la Editura Sigma a fost respin· 
să, luni, de Camera 
Deputaţilor cu 132 voturi 
"împotrivă" şi 66 "pentru". , 

Bilanţurile anferioare citate 
de către autorităti anuntaseră 
moartea a mai pUţin de 4oo de 
persoane. Aproximativ jumă
tate dintre imobilele prăbusite 
se aflau în localitatea DuzCe. 
alte 301 imobila distruse fiind 
din Kaynasli, indică da-

Concursul a fost organizat in baza O.G. 49/22.04.1999, şi 
. "bătăliile" pentru acest post au fost suficient de mari. Ele s-au duş 
şi-n plan politic, dat fiind faptul că atât PNL-ul (cu Ioan CJi'f"n) căt 
şi P[).ul (0.1 Doru Câmpan) doreau sâ·şi impună propriul candidat. 
Câ n-a primat acest criteriu, este dovedij şi de faptul că postul a 
fost~ de Cornel Bobancu. tng. Cornel Bobancu, lucrează 
încă de la absolvirea faoultă~i (de 15 ani) la S.C. ARTERM SA: 

• 1 

' 
petroliere este determinată de 
devalorizarea monedei na
ţionale in ultima lună, cu mai 
muH de 5%. Sursele amintite 
au afirmat că pretul lilrului ben
zinei va creşte cu '450 de let 

MoţiUQşa a fost respinsă 
prin vot deschis, deş·i 
preşedîhtele Comisiei pentru 
Tnvăţămint din Camera 
Deputaţilor, Anghel Stanciu,.a 
cerut vot secret cu bile. 

t curr•en1tu1, care nu dă i 
despre repartiţia victimel.or pe 
oraşe. 

TVR1 
7,00 Matinal naţional 
9,00 TVR laşi . 
10,00 Aoum poV află· 
Alt 
10,30 Agenţlă "a•e 
plasare • rei. 
11,00 TVR Cluj-Najloca 
12,00 FBI· C16 ·rei. 
12,55 TVR Timişoare · 
14,00Jumal 
14,15 Cibe<Fan . 
14,30 Repere seae : 
15,00 Oameni ca noi . 
15,30 Convieţuiri ... sub 
aripa muzel · 
16,00 Ernisil.lleln lmba 
maghian1 
noo Dor 
17,30 Scuzalll Pardonl 
Mersll '· . ' 
18,00 C<wect!' 
18,05 Jumătatea ta . 
19,00 Avanpremier~ 
Ştiri . .. ~ . 
19,0S Amintiri din se
colul20 
19,10 Sunsat lleach . 
s. -
20,00 Jumel • MeteO • 
Sport 
20,55 Absolventut • 
oornedie, SUA, 1967, OJ 

Anne Bancroft, Dustin 
Holfman · 
22,45 Nu trageţi! --r-.:. • 

23,00 Jumatut"Ae 
noapte· 
23.15 A-Facerea 
0,05 7 arte 

TVR2 
7,00 TVM • Telematinal 

. 8,00 Desene animate 
8,25 Muzeul Orsay 
9,20 E dreptul tăul • rei. 
10,05 Limbi străine: 
engleză 

10,30 La ce foloseşte 
un drapel - doc. 
11,00 Desene animale · 
11,30 Trupa DP2 
13,00 Faţă in 1aţâ cu 
autorul · 
14,00 Convietuiri 
15,00 Obsesia -·il.·,._·' 
16,30 Santa Barbara -
s. 
17,1.5 Curier:dii ambe 
sexe 
18,00 Atlas' · 
18.30 Pelerinaje 
19,00 Ştiri bancare · 
19,15 Toamnă la 
Buzău şi prin Tmprejufi. 
mi cu Narcisa ~uciu, 
Silvia Dumitrescu 
20,30 Universul 
cunoaşterii 

21,30 Autograf !I)Uzical 
- Florentin Delmar 
22,00Credo 
23,00 lnfidetllă~ ~ s •. 
23,45 Noctuma 
23,55 TVM ' Mesager 

ANTENA1 
7,00 ObseiValor 

PRO TV TV Allt'OAC!A 8,00bimlneata~·c· 
-~ 10,00Ştiri • . . 

7,00 Bună dimineaţa, Pro TV 5,00 Guadalupe ~ s. 10,10 Colivia dea•·s.'_ 

~:,10':'~lnatil;t~•, ,5,50 ~enzo '1 Adriana • 11,00 Mount Royal· s. 
•• ~ ... .,_ rei. . .•• • ''"'' 12,00 Ba . 

;-:::45 MAC • dramă, SUA, 6,45 DI'BgOtâ ~ pul8re • ~;.~Ştirile amiezii 
1993, cu John Turturro, rei. 'li .. ca 
Mlchael Bad h 715 ·~ ...... anll-ill!'""f'·"!-~. '• ·., 
12,55 sîiflî: :;'on~·~ci' 7'30G;;- '""'lor rei 14,00Decepţll·s. *~IL 
propozitie pe zi . ' 5 ,a pov~,- · · 15,00 Luz Maria· s. 
13,05 BabylonV -s. 8•15 Rosalinda- rei. ~7,00 Ştirile amiezii 
13,50 Ani de liceu- s. 9,00 Inger sălbatiC· raf. 17,25 Dragostea invinga 
14,15 Miracolul Une ..... .;s. : 10,00 Luz Clarlta ·rei. • ep. 35, 36 
14,45 Famllla Buncty- s. 10,45 Angela- rei. . 19,00"obs~.....,, __ 
15,15NialpuritedinMiaml· 11,45Nimicponona1C$. 20,00 Lama zlmţată-
5

· ) 12,30 Afacerea bătrAmlor dramă. SUA, 1985, c~ 
:::~~-l''!ir f"~lnlftlt' . rei . Glenn dose, Jeli Bndges 
17,0'0 Stirile PRO TV' O 14,15Vfa!anoastri:l!O;•, 22,000bse1Valor 
propoziţle pe zi 1.5,00 Dragoste '1 pu1afe. 22,30 Marlus Tucă show 
17,15ŞtirilePROlVArad_ s. 0,00 Patru prieteni -
17,30 Spitalul Chicago 15,30 Rarizo fi Adriana • dramă, coprod., 1979 
Hopo • ep. 17 s. 2,00 Obse!Vator. rei. 
16,30 Doi J101111t1i ~,...... 16 .,.. Luz Clarlta. s. 2,30 Baywatch Nlghts • 
tabl·ep.12 ..... rei 
• Extragerea cărţii '""l!lle 17,25 Vremea de acasă 

3
,
30
· ....__... • ........_. 

TeuitisicAstigl... - 1730R li da ... ,..._- ... -.- .. ....,. 
l9,30'siiriei>Ro1V . ' · osa" ·s. rei. 

" 18,30 Angela • s. 5,00 Dallas ·•· 

PRIMATV 
7,00 Talk·show ·rei. 
8,00 .Dimineaţa cu Prima • 
magazin matinal • Ştiri şi 
reportaje, meteo. A'IUzică. 
bucătăria zflei 
12,00 Celebri ti b~l!!lt:.c 

,ret .. -~Y .. •-

~Potltic;a de miine • 
rei. . . 
15,00 Motor· rei. . "...· 
15.30 ReallV'Iil~"·' 
16,00 Vaata in direct 

.17,00 eelebri '' bogaJI • 
s. 

. ~~,~~---~~~;.~;::.-~~&1~-.~ 
18,55 Clip Ar! 
19,00 Karaoke show . ... 
20,00 Mitaae fi'ai1ţâ"' 
zeasct - thriller SlJ~. 
1994, cu Susan Lucc:i 
21,30 Bilant 
22,00 Clip 8rt. nol . 
22,05 FOQJS 
22,30 Revista presei 
22 35 Politica de mâine 
o,3o Omul din Utah -· 
western, SUA, 1934, cu 
JohnWayne 
1,15 Călăre!UI firi-. 
western, SUA, 1928 20•00 ~tiriie PRO 1V Arad 19,25 Vremea de acasă 20,30MelrosaPiace·s. 19,30 Acasă la bunica· ,_ _______ ..:,. _______ _ 

21.;30Mercenaril·s. TELE 7 a. DIO 17,000elnguriivia!i·s.. 
22,25StirilePR01V reţeteculinare· ·'· ",._ 1800Stiri · · 
22,30 Chestiunea zilei . 19.45 cartea cărţilor ·· 7 oo Stiri 1S: 10 i.ou Grant. s. 
~30.~~.~PpeROZI1V'Prollt 20,30lnger~lbatlc·s. 1:10' Bul\ill dimineaţa, 19,00~depotl!lo·s. 

··-~u~ 21,30 Singe din sângele România •. · · 20,00Telejumal · 
0,00 Crimlnall,tii- s. meu_ s. 9,00 Lou GIW1t-râ. 20,30 Documentar 
1,00 Chestiunea ziei -rel 1000 Stiri 21.00 Dintre sute de ziare, 
2,00SiirilePR01V 22,25Vremeadeacasă 10:15Teleshopping 22.00Cutia_.,;t, . 
2,30 Cine-I ,.t'ul· s. 22,30 Mortadella ' f. 10,30 Oinlle suta de}'il!t>." , 2245 24dn 24 · · ·•· ·.· 
3,00Străzilecrlmel·s. ltaiia/Franţa, 1971, cu ·ref. . ·•· · 23:15Conoert. ,_ 
4,00 Poltergelat - Sophia Loren, William 11,15 Studioul . Tudor OOOStii 
Mot;tenirea - s. . Dev Vanicu ·rei. 0'30 "- H . de~ 
4.4~ BabyiQn V. rei. · are · , ~· • enws.. ~- • 
5,3o Suflet de femeie. s. o,2o Dragoste ,r putere • . 1t4s,oooo Medsliri· ici la~;... wr~ .. , . 

rei 1,35 TeleShoping 6,15 Nisipurile din Mlaml • · ·-, 15.·~ D..... u~- 2 OO T""" ...." ~ 
rei 0,45Surorile·S. ~r~~u~• • ~,."_.,~. 

RADIO PRO FM ( 91,1 Mila) RADI~ SEBIŞ . . 
0,00 • 2,00 MARIUS, GEORGE ŞI CELE 40 
DE HrfURI - rei.; 2,00 • 5,00 PRO FM BY 
NIGHT • cu Vlad Craioveanu; 5,00 • 6,00 
Buletin de stiri la fiecare sfert de oră; &,00·-
7,00 RONolJL DE OfMINEATĂ- INFO PRO 
cu Dan Apostol şi Laura Ciiăceanu; 7,00 -
10,00 PRO FM PANĂ LA 10 - cu Flavius 
~; 10,00 • 14,00 13-14 CU ANDREI • 
cu Andrei ~heorghe;. 14,00 - 17,00 ORAŞUL 
SUB LUPA- cu Cătălin lâpuşcă: 17,00 • 
19;00 STAR STATlON MIX- w Mihai Gureij 
19,00- 21,00 ASCUt TĂ~Ţ1 MUZICAl· cu 
Călin Gheorghe; 21,00 ~ 22,00 TONOMATUL 
PRO FM -·cu Nicki Stanciu; 22,00 - 24,00 
RONDUL oE NOAPTE- cu Răzvan Exarhu 

6,00 - 8,00 Oeta,ameni!JI de trezire; 8,00 -
9,00 Clnti-ini 1iutare - roozk:â poptjară; 9,00 
• 10,00 Alo, tu alegi!; 10,00 - 12,00 Cafeaua 
de zece; 11,00- 12,00 Om bun- muzică folk; 
12,00-13,00 La porţi~ dorului~ muzk:ă ~ 
Iară; 13,00 - 14,00 FM·ul de pn\nz; 14,00 -
15,00 N~ ~tine; 15,00-16,00 Astiz:l 
te Aărbitorlm • muzicl pOpulară şi dedica~i 
rnuzicaie; 16,00 - 18,00 După patru; 18,00 -
19,oo TfÎtefonul cu butoane; 19,00- 20,00 La 
Mulţi Ani! - de(Sicaţii muzicale; 20,00. - 22,00 
Unu plus doi'~ 'talk show; 22,00 ~ 24,00 
Metronom Z1'- rock; o;oo - 2,00 92,1 lnson1nU; 
~O,OD- 8;00 Noctuma mu~ 

., 
.... ~---~~:~--- : ~,..·.,_ 

";S· 
•. 

--;f ·[ .. , ..... _ . ~.-. ~. "l .. ··. 

TV ARAD TVINTERS!\T 
7,00 Observalor 8,5Q.Ilel!chidet'ee pr<.lla· 

8,00 Ştiri TVA ·rei. ·. ~~:ntersat Mu8iC 
8,30 Arena • rei. .. . 
10•00 Ştiri ..",. 9,30 Da· rei. 

10,10 Collvtadeaur-s. 11,00 Ştirile lntersat 
11 ,30 Dulce Ispită • S; 

11,00 PSI Factor· s. 12,151ntersat Cultural 
1~ ~ Nighls 12,30 Trecătoarea-film 
- s. •··· · .. ·· · '14,00 Inspectorul Martln 
12,59 Decenniuii.,.__ Beck. s. 
13,00 Ştirile amiezii 15,30 .. SAptAmina · 

sportivă anldeană · 
13•15 Pretender • s. 16,00 Asta a fost. atun-
14•00 Decepţii • s. el ... acum a altceva • 
16,00 Luz Maria· s.. film 
16,59 Dece 17,30' Underdog Show • 

· 17 00 Stil;' des. anim. · ·· - ""' 

1725 Divertisment• 18,00 EmlsluneTn lb. ~~ .. 
18,00 Mileniul Trei mană ·· ••••· · 
18,20 Anunturi 18,25 Obiectiv ecouorric 

. 18.30StirirVA 18,45Ştirilelntersat 
• 19,20 Dulce Ispită· s. 

19,00 Observator 20,05 Mistere, farmece· 
· 20,00 V181a SpiritualA· · şi miracole- s. 
20,30 D'IVertisment 20,30 Aradul prin .gaura 
21,30 Stiri TVA- rei. cheii· In direct 
22,00 Observator 22,00 Luptele de c:ac:Q§1, 
22,30 Marius Ţucă ·film 

. 23,30 Ştil1to! lotarsat 
Show · · o,oo Erotica 
In continuare, program 0,45 lnchlde(ea progra' 
identic cu cel al Antenei mului 

HBO 
10,00 Metro - .ticţlună, 
SUA, 1997. cu .Eddle 

·MU!phy . 
12,00 Cirte eate Mot 
crăciun? - comedie, · 
SUA, 1994, cu Tim Allen ,_ 
13,45 SenUnţa • dremă, 
SUA, 1996, cu Blll 
Pullman, Robert Loggla 
15,15 Stargate .. 'o 

16,00 C.Oncert .Jilu\llt 
Jackson • 
·17,30 Vocile· drama, 
SUA, 1995, cu Jeremy 

ATOMICTV 
7.00 Selector , , 
10,25 Reador- rei. , 
10,30 File de ~te: rei. 
11,00 Atomix cu Mlroea- rei. 
14,00 Interactiv . - , 

15,55 Reactor ·' '"· 
'16,QOAtla52·nll·;,;, -'· .. 

Northarn 
19,00 Cavaleri de 
onoare'':." acţiune, SUA, 
1997, cu Dean Cain. 
Drew Banymore 
20,30 Obsesia • thriller, 
SUA, 1995, cuN Pacino, · 
Robert oe .Nk'0 "" ..c· ·'··· 

23,15 Alllen: Renaş· 
tarea· SF, SUA, 1997 
1,00 Ziua Recuna,tfnţal 
• dramă, SUA, 1997, cu 

· Roy Scheider, _ JullanOe 
Moore 

17,00f._.. ..... 
17,15 Selector 
19,00 Atornf;(-"CU·Michelle 

21,55 Reactor- re1. 
22,00 Cinematomlc cu 1na 
?2,30 High Aclion Adranalin:.; 
ret. ··'" 
23,00R.-.. · 
0,00 Insomnia c ••• • • ~·· 
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1 J)f) I~I I~f) Il 
Atunci câild Nietsche scria 

celebra-i lucrare, nici nu se gân
dea la România. El se 
mulţurilea să prea-mărea~că 
OMUL in dauna DIVINITĂŢII. 
stărnind -subiectivul impotriva 
obiectivului ... 

Judecând Ja rece•, remarca 
lui Nietsche se potriveşte per
fect actualei situaţii politice şi 
sociale din România. Idolii 

arhetlpul) 'pare a ti soluţia 
viitoare ... 

· Revenind la idoli,- credem că 
electoratul român nu se va mai 
indrepta inspre europenisme 
iluzorii, ci va incerca să-si. 
exprime prâferinţa poliiic'ă 
inspre acele .măsuri originale" 
care se Colează perfect peste 
specificitatea noastră 

răsăriteană: 

politici ~\~~~~~~~~~-~"!l~if:~~ au 
zoriu, iar i c:,r iii..Ac:onvullsiile 
sindicat s~au izc•-•·'• 
lat intr-un· ade-~(»: ___ ,. 
vărat turn de~> ... ·-<- • 
filde~, rupând ire-ll!~~~h. . . • 
med•abil legălurayq -~·l'~''"'" plat.1vă, .Binele 
cu sărmanii coti-• - este conservatonsmul nostru 
zSliti. · congenital, iar .răul" este 

be fapt, ce se Petrece in· necun~scutul ... Pe drep~ ~uvânt. · 
România? Nimic altceva decât dacă c1obănaşul nostru IŞI poate 
HAmurg~l __ idolilor~ ... Populaţia nu ara'!j~- moarte~ intr-un cadru 
mai crede nici ·-tn .• attemative de .. mionbc etern ŞI rupt de vreme, 
genul celor .cu. faţa ta cetăţean· atunci n_-ai ~um să~i ceri să-şi 
şi .nic;:i in -soluţii tniraculoase"'i _ mulgă oii~ ŞI să le păstQ_rească 
perene, care propovădueisc . după un cronometro kantian . 
• demnitatea supuşenieiM. Pe · libe_ralismul este exclus ~e 
drept cuvânt, românii s-au satu- trecutul nostru coJhozmc, 
rat de ipocrizie si de calcule creştinismul este redus la 
-d~plomafke r'71a_tiviste. M~i mult, ese_~t~l~-_i_~~-ali~~~-~e .. <Pri~are), 
d•ncolo de miraJul NATO ŞI , ·d'.rmo-c~ este atât de 
r?m~_nii nu mai -~ce.d_-Jli~.l {r:'l.,_ _,..-democraticăH; in.c~t păşe,te 
"1dol11 momentului~: taranistii,·· peste pragul anarh1e1. 
liberalii, ConstarltinesCu, Pe acest fundal, idolii nu 
Ciorbea '' Radu Vasile au inal au nici o valoare. Doar dacă 
decăzţtl intr-atâf, incat nu mai se transformă in dic.tatori ... Dar 
constituie 'exemple demne de şi atunci riscă să fie executaţi 
urmat. Dimpotrivă, ideea colac- de sărbători... 
livismului iliescian (care exclude DO~O SlnfiCI 

POUTIC 

·~to.Mt"uus:c'"m~ 
:l.'~....,...q .... ~ ~-'"_--· .. ~.;~:·----" -------~· .. ·.-,-- ""---~<" 

~Dar cu politica ce faceţi? 
- Nu mai fac. Poro făcut plină la 

reVolutie. 
:-Şi nu mal faceţi? 
- Nu. Nu-mi mai trebuie politică. 

Tolut merge spre prăpăd. Aşa ceva 
n-am _mai văzut A~ fost la Cărand. şi 
inainte. A progresat între -timp 
·Cărandul? 

- Eu zic că da, dar nu ttiu 
cind. . 

- Tnainte a progresat. pe vrerrtea 
h.i Ceauşescu. 

-Atunci a fost mal bine? 
-Da, a fost mai bine. Şi pentru 

11'\ine. Pentru majoritatea. Aveam toţi 
unde lucra, aveam un salar, puteai 
să mergi oriu.nde că nu te temeai 

-. 
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!"'-ti dă anova in cap. AaJm nu mai 
esiQ~nţă 

- Dl.lt• e partidele existente, 
cani ar fi rnai bun? · 

- Nu ~ ~iu. Nimeni nu mai este 
pabiol f iPCare trage numai pe coca 
lui. ŞI poate fi bun un perfid, dar pe 
mine nu rr. 3 interesează. 

- CL r:in·e aţi votat pAnă 
acum? . . 

- Cu llif.sc:u şi aed că lot cu el o 
săvolez. 

-De i:e Cli ·mescu? 
- Pentnl ct. eu sunt cu socialiştii, 

nu cu capitaliŞtii. Ştiţi cum e cu capi
talistul: dacă are bani te omoră şi te 
plăteste cu bani. Care n-ue bani, 
moare. 

- la capllai"U cine lucram 
al8 bani. 

- Eu nu cred a!"&. Pe timpul 

comuniştilor mergeam la bili gratuit 
Erau bilete eate vrei. 

-Şi acum dacă al bani te duel 
la băi. • 

-Dar n--ai. Şi cu ţăranii rum e cu 
agricultura? Nimic nu se cumpără. 

· . -.Şi nu maiiiP8f'lll că va fi mal . 
bine? 

- Aş aede .dacă ar veni o coci-
ducere ca lumea. .-<! 

-Deundeaăvină? . 
- Din cer, din America. Ca vad 

·că degeaba se schimbă. că lol "'ia4. 
Merge mai rău. Să vină nişte oameni 
capabm. speciariŞti şi care să ~nă şi 
cu dasa muncftoare de jos. Aud la 
televlzor ca urUi au·salarii de peste 
100 de milioane. Asta inseamna 
pensia la un sat de oameni. CUm isi 
permite? Nu-i stau tn gat milioanele? 

- I.IE!Win 

Sub sl!ll!anul ~ ue trimite. 
ărintii la vot!" . . _ 

PQSR RAD PENETREAZA 
L IN RANDUL ELEVILOR 

TERAPIA DE (OC • RE~ORMA 
COMPROMISA A ROMANIEI 

Tn perioada 12-14 noiembrie a.c., la 
Moneasa s-a desfăşurat o tabăra de 

.. Instruire politică a elevilor, organizală de_ 
către PDSR Arad. 

Tn prezenţa .seniorllo,.- Gheorghe 
. P_el8, Marius Sălăjan şi Gavrllă Sorin, 
etevii arădeni s-au organizat intr-o Ugă, 
alegându-1 ca ~edinte pe Alexandru · 
Diboş. 

Miefcurl, 17 noiembrie; la Arad va 
avea loc constituirea Ligii studentilor · 
PDSR. . 

., .. ,·. . DO~O SlnfiCI · 

(U.rrnare din pagina 1)· . 
Din punct de vedere al flnanţiril externe, 

actualul guvern nu stă mai bine ca Cel trecut, 
care a împrumutat cu ceva peste patru miliarde 
de ~olari, Iar actualul a'teaptă la "pa,tele 
cailor'' a doua tran!fă din Tmptumutul de la FMI, 
mai aşteaptă de ta Banca·Mondlală, cu condiţia 
să se împrumute de la bănci particulare, unde ' 
dobânda ajunge la 18%. Până în prezent, cu 
asemenea împrUmuturi guvernanţii actuali aLi 
trecut cu ceva peste l'l'lprumuturUe guvernului 
Văcăroiu, fără a se vedt.-a nimic . 

Pentru că atunci când aroganta fi dispreţul 
. inlocuiesc respectul reciproc, când sătulul nu 
crede fljmândului, lucrurile scapă d' sub con~ 
trol. Cine mandatează pe ace!ftl guv~manţl să 
folosească forţa impotriva nemulţumirilor 
sociale? Cine-i mandatează să emită ordo· 
nanţe de urgenţă prin care, practic, să inter
zică, ca tn trecut manifestările '' protestele, 
sau să le aprobd pe baza unor criterii arbi
trare? Nimeni! ŞI dacă merg tot a!ja o să fie 
doar două categorii in RomAnia: r~mânll·!fl 
guvernanţii, aflaţi Intr-un conflict de noimpă-
cat , 
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, .. ApR rămâne un partid deschis 

Tn aceste condiţii, i~ care majoritatea popu~ 
laţlei nu mai doreşte acest guvern, in care 
mulţi miniştri s-au com~romis, soluţia civlliza- . 
tă era demisia sau destituirea respectivllor 
miniştri, demisia guy-emului şi. organizarea de 
alegeri anticipate. 

Ceau!je&cu ·a fOst ucis, pe lângă altele, !fi 
pentru că ar fi omorit 60.000 de oameni. 
Creatorul ,.terapiei de 'roc", economistul 
Jeffrey Sachs, de la Universitatea Harvard, 
arată că românii sun.._t dl~ ce 'in ce mai puţ! ni fi 
au o viaţă tot maf.scurt'â datorită şocului-sufe
rit de cei fără serviciu, a suicidului, a lipsei de 
medicamente~ de locuinţe corespunzătoare, de 
'hra~ă şi imbf-ăcămlnte. Speranţa de viaţă a 
scăzut şi pQpulaţia s-a diminuat cu peste 
700.000 ~e Suflete. Cheltuielile ~a subzistenţă 
se ridică la ·peste 82% din venit 

~ ,-' - . --

...,.~·-
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.Pot111e partidului taman deschise ' politic~: • ApR rşi· reafirni.ă soli. · a preluat .Silcolub" şi .Laminorul' se 
pentru_oamenii de valoare _care vor sl1 darizarea cu greve le studentilor, instituie monopolul finnei respeCtive. 
munC:easM", a spus -la conferinţa de_ rntl-ucât 9uvem2jn~i nu au dovedit C4· PRIMARUL .. "O GOSPODINA CU 
presă de ieri ; Ioan ijlliş, preşedln~le ' invăţămăntul esle pentru ei o priori- GUNOIUL SUB COVOR" 
organ~~e,i_ju~eţene ApR. ln p~\linţa tate na~onală.,in unele centre,_profe- Rodica Barza, preşedinta organi-
integrAril dE!putatului Emii.PutJn.Jn_ , sori! sunt Tn mod justificat alături_ d~-- zB.tiei municipale crede că banii care 
organlZa~a arădeană ApR, negocle- studenti, Tntrucat este anormal t:a Sf' · vof fi alocati pentru decotarea centru-

,,.1 riie vor avea lOc-abia dOpă Conferinţa să nu-Si primească salariile. lui rn periocida sarbatorilor de iâmă ar 
. Judeţeană de joi. Va fi necesară o PE G1Jii:RNJUITI N1H INim - putea .fi folosiţi pentru reabilitarea 
analiză atentă a· localitătilor in care . SEAZA CAUZELE cartierelor, care sunt lntr-o situatie 
ApR şi PSDR au filialei~~ , . R dezastruoasă ... Priman.il este' o 
annonizării celor care sunt in ApR cu Dumitru MuntOiU·: ·vre· podină care. îşi face curat in faţa 
cei care vor veni de la PSOR. consideră nederilocratică asel 'dar: il'!ăuptru: găse:şti-1nJnOIUI 

,_ VAn ALES CONSILIIIL . OJdonanla .de Urgenţă referitoare la sub covor." • D-na Borza esle de 
·tiPI--' -'COIIG"'C.... .... ~pilt..itorizar-Eia manifestatiilor, aceasta acord cu subvenţlo~area unS* ~rţi a 
La Con_ferinta Judeteană va fi dovedind că pe guvem~rifl i1uoo410te;l!.:-~ .._ .,....u. . . _ • _, _ 

lansat programul·cadru~i"O'F9r1izaVei seazâ cauzele protestelOr, ci doresc side~ă hotă~area discnmmatone. In 
judet.ene de dezvottare economică s,l doar ca acestea sa nu existe. reai.l~ate BJUto~_~l n:wrgănd_ ~ătr~ 

, . .. Arterm, 1n conditiile m care ce1 mat 
socială a judetului Arad pe perioadă _p M~-~~.~-~";:.:U-~~~-~~- -_._s~r~_~j }~_,E~~ ~~ se incă~zesc cu scurtă şi m8die. Din ·cor:~siliul -. ... ...w:. . _ , . energ1e-furmi8tlhte-·AI!fVrm.~ m.1 
Economlc ApR care va fi ales vor prinderea ~1nd văndută mult sub va- primesc nici un ban. · - ·'~- -~--·t--·, 
face parte atât membri tii pa~dulu~'"" .,·)9}lr.~~ .e!_:Jn e_I}I~· .•. Bf~l'! P!i~atizarea j. . . 
cat şi speclal"ti fără apartenenţA Pelrotub dln:lltre adi!Oaşlficinii-caie ,. ) -' ""_,..ŞI"''9" TODOCfl 
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Acest lucru era civilizat !fi nl!cesar, pentru 
a evita dezordinlle sociale care, din caUza dl$~ 
·perării-, pot d.uce la violenţe, la vărsări da· 
sânge, c~re şi~ar pune definitiv amprenta 
asupra .,statului nostru de drept" 

- '·', 

.... ----

.... 
_ _ Dar actu;~lii guvernanţi nici nu Se gândesc 
la .a,a ceva, ci încurajaţi de preşedinte, dau 
vin~ pe clasa politică din opoziţie şi pe z_iariytl, 
.,vinovaţi" de mi!fcările ca·re au loc in toată ţara 
si care au cuprins toat6 structurile sociale. 

,,,, _"." ........ -~--....... 

' Jn loc să caute cauzele, să tale răul de ta· 
rădăcină,- actualii g~vem~cnenlnţl cu, _ 
folosirea politief ,r J«nda""-eriel, care pe post
de bau-baU fac toată zica exerciţii pe toate 
canalele de televizlun·e cum o să reprima 
mişcările sociC;t.!!;_,f~\W-i· Cl.l..bMtoane, t .. -, 
gaa t5i2rimogene ŞI, in ultimă instanţă, 
folosind baioneta şi cartuşul de război. 

Nu sunt adeptul m~cărilor anarhice, _haG
tice, dar oamenii când nu mai au ce mânca, 
când copi.i le mor da foame, in m~rie fi frig, 
lipsiţi de tratament medical, când sunt trataţi 
ca nift& ~olani !fi li se refuză dialogul, recurg .la 
toate mijloacele permise şi nepennise de lege. 

' Şi· se Continuă in acest fel această stati~
tlcă ce poate fi completată cu cea internă, 
făcutl db noi, care ne arată o sHuaţle catastro
fală, pe care o simţim cu toţii, dacă ne gindim 
_ doar la cheltdielile pe care o să le plătim pen
tru a_Pa cal~ă, căldur~ !fi f!tlectrlcitate, care ne 
acoperă un salariu mediu umflat pe economie. 

, Terapia de !fOC a actualilor guvein_anţl a 
fost doar pentru populaţie, dar fără nici un 
efect ~~ consecinţă pozitivă pentru ţară. După 
Isteria NATO, urmează acum ISteria Helsinki cu 
privire la participarea ·fa inceperea negociernor 
de aderare ta UE. Ni se cere să fim cuminţi, din 
~ou, _să nu stricăm Imaginea României. 

Această Imagine nu a fost stricată şi nu 
este stricată de popor, el de lncompetenţa 
guvernanţilor. 

PUR PROPUNE 
A TREIA CALE 

.. In perioada .12-13 noiembrie 1999, o 'delegaţie a.Partidului- ·. 
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· Umanist din Rom·Ania, Condusă de domnul Dan Voiculescu ,. . 
preşedinte fondator, a participat la consfătuirile filialelor judeţene . -.··,- 1 ~~t...-
PUR-Mehedioti si Dolj. . 

' . 

ln cadrul Ceior doua .eonsfAtuiri s-au abordat probleme privind-· ; ::-'~~-;._#'.:;,;;;V::.-'· 
consolidarea structurilor de partid tn teritoriu, stadiul pregătirii -
Viitoarelor aleQeri locale, aplicarea in teritoriu a protocolului semnat .*_"~.6\.-• __ ::;.,;...~ ..... _,~-~---~-,--~-
cu PDSR, pozitia fata de ultimele evenimente de pe scena politi<»- -~--. ~· 
8Coriomică si sOcială' romanescă. · · · -- . ,·: · ---,,~ 

ConsfătUirile au scos in evidentă următoarele asPecte: · · · .... ,:.~ ·· . - -~JI 
-._PUR este interesat in primUi rând de calitatea membrilor să(· .~..;;-4 _·· -\ 

care frebuie. să .se caracteriZeze prin-· "inteligenţă fi poftă de_ 
inuncă". • 

• PUR.acordă o importanţă ..d-!1'?-•~ linerlloi. ca polenţlali 
.autori ai unei reale schimbări in""R:Omâ.nia. Ponderea lor in partid va 

. -. . __ ,.., 

, reprezenta cea. 40% la_ starşitul acestui an. ,_ - _ _ · ,..~- ·- ..... -. .-> ·"' 
· · • Umanişt'i fac un apel la responsabiiHate, adresat atât mettt-- -?: -.~ ·.' . 

brilor săi, cât şi sOcietăţii civile_ privind n~cesitatea unei schimbări tn -:..,.'.;:_ 
bine, subliniind faptul ~ "&Ct\.falii guveman~ au .uitat· rolul lor .·lupta· 
pentru binele oamenitor. -· 
·_.· • PUR este alături de studen~ şi de greviş_tii din diferite ramuri de ._.,_.__. _ "'· 
·activitate priVind revendicările lor legitime. Se pronunţă însă impotr:Wa . 
oricăror for:tne de -vlol~n!ă sau anarhie, acţiuni ce ar compromite 
miscarea sindicală si nu ar face altceva decât. să adăncească cursul 
p~riculos pe care âvoluează in prezent economia românească. Tn 
ac-elaşi context, apreciază ca inoPOrtună modffrccirea Legii ~r. 60191 
pri~ind organiza_r~' şi desfăşuratea_adunărilor public~. ... !" '~ 

• Lucra-rile r'ecentului Congres al lntema~onalei Soeta11ste, au 
scos in evidenţă şi opţiunea pentru a treia cal_e, opţiune pe c~re PUR

. o prorh_ovează- in dimensiurte·proprie, incă din anul1991 su~ denl:l~ 

. ·--~ \-:, :~ 

mirea de UMANISM. · . _ _ _, _ . ~ ~:·:., ·: · :--• 
· • h următoarele 7 luni. PUR va fl In permanenţă prez,f!Dt p& 

scena politică~ prâzeiltându~şe 18 adâvăr:E!ta sa valoai}L : · ·· · 
1. L .... . -t "~ . ' .. ... 

. ·~·'/', . . . . . ..... 
'·~?-~~~?t< .. ::_r;' ~ ~ ,_,·. 
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""' GURAHONT • O COMUNA CU UN PEISAJ MIRIFIC, 
UN PARC DENDROLOGIC UITAT DE LUME.SI CU 

""' ""' ""' , ""' O BISERICA NOUA CE URMEAZA A FI PICTATA 
· Comuna Gurahonţ e!'te atestată documentar in anul 1386. Ea are in componenţă 

nu mal puţin de zece sate Ji o populaţie de 4.949 locuitori. Din aceştia, 98,82% sunt 
români iar 1,18% reprezinta alte naţionalităţi. Aceştia trăiesc pe o suprafajă de 16.852 
ha. Densitatea populaţiei este de 29,74'1ocuitorilmp. Suprafaţa agricola a comunei 
este 7.147 ha, iar cea neagricolă de 9.705 ha. Suprafaţa agricolă"se compune din: 
teren arabil - 2.184 ha, păşuni 3.459 ha (din care impădurite sunt - 2659 ha), fâneţe 
naturale 150 ha, livezi 35 ha, Iar cea neagricolă din: păduri 9.039 hp, ape 139 ha, dru
muri 270 ha, construcţii- curţ/187 ha şi teren neproductiv 70 ha. 

Potenţialul turistic al zonei se compune dintr-un parc dendrolog/c in suprafaţă de 
12 ha şi rezervapi de laur pe raza satului·Zimbru dar, in general, zona are largi valenţe 
turistice. · 

e Parcul dendrologie • 
uitat de timp fi- oameni 

. Şi dacă tot vorbeam de potenţialul turistic 
al zonei trebuie să spunem că parcul dendro

.. --r-• :-·- cum 
Bonţeşti . 

discotecă aparţinând firmei .laeksoa 
latPrnaţlonal. Aici, la sfârşit de săp
tămână, tinerii vin, dansează fi se simt bine. 
In timpul săptămânii ei nu sunt preocupaţi 
doar de baruri ci '1 de o activitate sportivă. 
Se organizează frecvent meciuri de fotbal pa 
stadionul din Gurahonţ, in curtea 'colii sau 
pe alte pajişti din zonă. 

- (',ât. lusdtufli de ID""fi'••m _, 
ID. eo•IIDB Gurahoaţ'l' . 

,>:;". 

va avea 
taţia terenul pe care sperăm ca-fabrica 
să se ridice cât mai repede. 

- Şi JN"'Itru că mal SUDt doar eAU.
ztd de diP pâDă iD anul 2000, .............. 
aP d..Je florea cu - gâadurl JNifiţi iD 
...U...UUIIII"JIIător'l' 

- Af; vrea ca uttimul an din acest mileniu 
să ne găsească pe toţi mulţumiţi pentru tot 
ce am realizat până în prezent. Doresc ca 
viitorul să ne aducă o viaţă mai bună, pentru 
că o merităm din plin. 

cu 
cumpărare firma a trebuit să achite şi datori
ile Agromec-ului, care se ridicau la 400 mi .. 
lioane lei. Nu s-a păstrat obiectul de activi
tate, deoarece se ştie că prestările da servicii 
in agricultură sunt falimentare", na.a relatat 
d-1 Traiaa Gli&~ .J:,PiaQart,torul fi 
constructorul firmei. · · 

Din vara acestui an, in Guraho·nţ au 
inceput lucrările de construcţie a noii fabrici 
de confecţii. O echipă alcătuită din 35 de 
oameni muncesc aproximativ zece ore pe zi, 

-: .. · 

'~-

. 'l 
.·~[ .. 

Gurahonţ n-are la această oră nici un 
muncitor. Şi asta din cauza faptului că şi in 
prezent parcul dendrologic are doi stăpâni. E 
vorba de Ocolul Sllvle şi c::.-der SA SU.Iu. 
Datorită faptului că nu se mai ocupă nimeni 
de aspectul parcului, peste tot domină o miz
erie cruntă, frunze, gunoaie, un loc· uitat 
parcă de timp fi lume. De curând, Consiliul 
Local Gurahonţ a luat in discuţie situaţia par
cului dendrologic. Primarul Gheorghe 
f1orea e hotărât si acţioneze chiar şi pe 
calea instanţei pentru ca parcul să revină 
localnicilor dln Gurahonţ. Alpii cum de altfel 
ar fi normal să se intămple. Lucruri anormala 
se mai petrec fi pe 1_'\ Gurahonţ. De pildă, 
conducerea fabricii de conseiVe ~urui" 
Gurahonţ a aruncat ia groapa de gunoi nu 
mai puţin de 20 tone fasole verde. 

- In fiecare localitate a comunal sa 
găse,te câte o şcoală cu clasele 1-IV. In 
Gurahonţ există un liceu, cu clasele I-XII. 

uimind să finalizeze lucrarea 
până la sfâr~itul lunii ianua
rie. Construcţia va cuprinde 
un sediu administrativ cu 
două apartamente de servi
ciu, o hală da producţie, 
două hale pentru materiale '1 
o cameră de expoziţie. ""'·· 

- N~ inC•rP.flp•ză .. , ...._,bele eulaa
ruiP ~ mai ni"" In .,.. situaţie>..., găseto ~ 
ee aedvităfl Ne organlzppză aeoloT 

- Cămine culturale avem in fiecare lo<:ill~ 1 
tate. Toate' sunt intr-o stare destul de bună. 
ce prive~te activitatea culturală, pot să vă 
spun că ~n aceste cămine culturale s& petrec 
evenimente artistice mai mult de sărbători. 
Se organizează şi nunţi, petreceri etc, . ~·. ·"·" 

~ Am aflat eă se va faCe" la 
GnrahoD_f,.. e~...-- •• ••zfl!:u. t; ade·. 
"j,root'l' . .. -

OI. Traian Gligor..,... mai 
informat că: .,se pre
conizează ca societatea si-,i 
înceapă efectiv aCtivitatea în 
pdri1ăvara anului viitor. 
Utilajele !fi materia primă vor 
fi aduh din Italia. Pentru 
inceput 60% din producţie va 
fi exportată, iar diferenţa de 
40%-~va•fi furnizată pe .. pjaţi' 
internă." - .----~ ..... --.... -.·""~"' 

eGurahoaţ 
Zimbru. •• · 

drumul iadului 
Una dintre marile 

nemulţumiri ale oamenilor de 

'.~ · .. :Î 
... j 

-~ 

.j 
.. 
' 

'· \ • ... ~ 

- .,.._- A'a este. Momentan n--avem un mUzeu, 
da( există preocuparea pentru acest lucru. In 
perioada imediat următoare dorim să infi· 
inţăm un muzeu etnografic. Ideea a plecat de 
la bunele rela~i pe care le avem cu mai multe 
localităţi _din zona Vol., .. stc .. , din sudul 
franft"L In anul 2000 sl!rbătorim zece ani de 
colaborare cu această regiune din Franţa, 
prietenii noştri francezi fiind primii care ne-au 
vizitat după revoluţie. Anul care vine, cu 
prilejul venirii lor in Gurahonţ, vom inaugura 
'li muzeul etnografic printre alte l!lctivităţi ce 
.vor fi organizate cu acest prilej. 

la ·sate este s"ltuaţia. .cl,ru
murilor. Din păcate, nici 
comuna Gurahonţ nu ta<:a'!;& ••. 
excepţie de li!. re~ulă. Spre 
exemplu, lama, drumul dintre 
Gurahon) '' Zimbru este 
aproape ompracticabil. Cei 

. :;1 
·-.~· 

Primarul 6beorgbe Florea e 
mulţumit de ceea ce a realizat in 
cei zece ani de când este primar. - Ştim că la - sllil'ljit de mileDiu 

UD rol foarte important il are 
Bls•rlca. ia caUtat• de pri•ar al 

•·"Noua biserieă '''· ··• comuaei Gurahonţ, opunPţl-a .. dacă 
din G••-..._... se aDă ia 8UD"'ff •ulp.mlt de p......caţ~a preota-- -·-··r .Jul ~ de ""olafia --....q.I..J -u 111r 

stadiul de ... pietură" -IT 
Despre viaţa <1_amenilor din Gurahonţ am - Dai s·!'nt foarte bucuros cii mă intreba~ 

mai afectaţi de stanla aces
tuia sunt elevii din Zimbru, 
care au de parcurs 10 k-m 
până la fCOala din comună, 
Dl. Gheorghe Florea, primarul 
comunei ne-a Informat că: 
.,de această problemă se 
ocupă Direcţia de Drumuri 
Gurahonţ. (Am luat legătur~ 

stat de vorbă cu primarul comunei, .acest lucru. Preotul de la noi e un adevărat 
G .... orglae florea, omul care peste căteva părinte spiritual. Biserica e plină de credin
luni va sărbători zace ani petrecuţi in fotoliul cio,i. In ce privette noua biserică pot să vă 
de ... primar. spun că ne aflăm la faza de pictură şi sperăm 

Drumul dintre Gurahonţ şi Zimbru, asfaltat 
după ultimele norme "EURO", adică cu noroi. 

cu şefa formaţiei, d-na 
Mooiea Jloelu, care ne-a 
spus simplu 11nu avem bani.") 

- Domaule f1orea, ~~pun"'ff-a .. eare ca la finele anului viitor lucrarea si fie termi- e Investitorii străini DU 
.... , .. ocupaJia .... bază a oamPallo~ nată. Trebuie să vă mai spun că plata exe- Gurah ..... 1. 
-re trăiesc III .,.,miiDB Garabonfl' · cutării picturilor se face din contribu~a eno- •· -oeolesc: ODr-• 

- De cănd m~ 'tiu eu, ocupaţia de bază ria'ilor '1 cu ~jutotul SPflnsorilor locali. Localitatea Gurahonţ, putem spuna, 
este, desJgur, agricultura urmată _«:are Maat lu"....tifillP mai.,,..,..... constituie un punct de atracţie pentru 
indeaproape do exploatarea forastferă, taatP cio •• regăsese la peiHajul investitorii străini. Astfel, la licitaţia susţinută 
munca in cadrul CFR-ulu1 ti ap(li la fabriea eomun..J Gurahunţ'l' in primăvara acestui an, fostul Agromec 

-Mizăm pe inffinţare.a unei fabrici de pro- Gurahonţ a devenit proprietatea firmei 
••--~•• ~- ·· -• .. .;. d 1 t t d ătr fi p t ., d' Romtextil SRL, societate r()mână cu capital .....,..u, ...., .,._ 1111 ~ ,...., a 11e use ac a e e c e rma " " ra· . on 

ll.r""'olb"' in Glll'8bDnJ <1 mal altw .;., ~ Arad, in cqlaborllre cu investitori olandezi. străin. . 
Joillcăţi...,. .U..'trat.-ţi<' au'l' . Această. investiţie are 0 Istorie mal aparte. E Luci ano Bertasa, proprietarul Italian se 

'.Se pare că in· acest an, 
vremea mai ţine cu noi. Dar nu 'tim ce se va 
intâmpla când vor veni ploile. Direcţia de 
Drumuri trebuie si facă ceva in acest scop. 
Altfel situaţia elevilor care călătoresc din 
Zimbru va fi critică. Deşi am "introdus auto
buze foarte bune pe această rută, ele nu vor 
putea circula in asemenea condiţii:" 

.,_ __ ., 
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lucrări agricole 
de actualitate 
Având in vedere evolutiile stratifică in vederea plantărilor 

agrometeorologice, _în această de primăvară 
perioadă devin de .actuantate • Tn viticultură' şi vinlfi-
unnătoarele lucrări agricole: caţie e Se intensifică lucrările 

• La cultura mare: e Se de pregătire a viilor pentru 
cOntinuă executarea arăturilor iemare. In planta~ile care se pro
de toamnă pe suprafeţe desti- tejează se continuă tăierile de 
nate insământărilor de primă- uşurare e Se execută arăturile 
vară e Se 'administrează de toamnă restante sau sapa 
ingrăşămintele chimice greu so- mare e Se administrează 
lubile, cu fosfor şi potasiu pre- ingrăşămitele organice (gunoi 
cum şi cele organice (gunoi de de grajd 30-40 !/ha o dată la 4 
grajd, gunoi artificial) e Se ani, tescovină compostat~ . 
·încheie eliberarea ultimelor gunoi artificial) sau chimice e Se 
suprafeţe de resturile vegetale • fac plantările de toamnă e Se 
Se începe controlul samănă- intensifică lucrările de desfundat 
turilor de toamnă • Se con- pentru înfiinţarea viilor in primă, 
trolează produsele depozitate şi vară e Se controlează mersul 
se iau măsuri de asigurare a fermentaţiei, luându-se măsurile 

. . ventila~ei • Se. controlează PG!i- corespunzătoare în cazul 
•••::•l;:,..,.., odic produsele depozitate In apari~ei unor defecte. 

. magazii, silozuri, pătule 
. • · . • in legumicuitură e Se • Se execută primul pritoc 

,.... prematur după fermentarea 
; J'!!X'Itează vărzoasele de toam- tumultoasă, In cazul recolteior 

,·~·· nă, ~. 91!iata, ridichile de· . avariate . 
. """' -.-._ ·:·: .... lună şi ultimele legume care se 

"'·· .-..- .. ' mai găsesc în câmp • Se •In zootehnie: ·e'Se con-

depozitează in sllozuri, şanţuri. · ~~1:p~:~~~~ ~~·~~~b î~ 
··"·"''' ._..,;;,. ptvniţe, legumeie· ce se a ciocălăilor ca surse de fu";. 

;"' păstrează pentru iarnă e Se J·are, în special pentru ovine • 

l. _:..:-- .. ! --.,.~~~: pregătesc amestecuri le de 
pământ, potrivit ··o8rimeloi!' izolează şi se etanşeizează 

1 
·' legurn<!i9J'}~,.uj)11ează a fi 'culti- adăpostul contra vânturilor pu-

·. • ·· · '"'-"<""'· · vale in răsadnife • Se·continuă temice, contra căderiior masive 
·1 · · executarea arăturilor adânci, de de zăpadă viscolită, se asigură· 

·.!·.:_ .. ' . -~. toamnă pe terenurile destinate dpelrd_e.le sde. protectiră, e in!:ul gra;,·-
: ~"' ""'• .j:llilurii .legumelor e Dacă timpul u u: e as~gu m:,_rea ZJ-

' mai pennne, se insămânţează si nică a bovinelor, hi padoc e 
.1 . .", · , se plantează culturile restante Ultimele pregătiri ale saivanelor 
r' . . ·-· ' de spanac, pătrunjel, ceapă. in pentru cazarea ovinelor pe 

l..,_ .· -.··.· . -~ __ .... _ sere se plantează tomate perioada iernii • U~imul contrOl 
y -- • • In pomicultură e Se fer- .. In cuiburile familiilor de albine, 

., ..... .~ tilizează terenul cu îngrăşăminte îndepărlarea stărilor anormala si 
1.". . · chimice--de f08for şi pofâsiU', introducerea stupilor In adăpoi. 
4 .."..,.... " 1 1 '11"' greu solubile precum şi cu gunoi turi improvizate e Extragerea si 
·r de grajd • Se execuili arăturlle condiţionârea ultimului lot de 
!,... •·"""' -' şi se lac gropile pentru pfantatiile ceară, rezultată din 

""""~;·, de primăvarăe Se contin'uă condiţionarea şi curăţirea 
· tratamente le de combatere a · fagurilor • Tran·sportul in cămp 

. '' ··· · .. '~ "'t ~!~ ş~:~~~~~~~~d~~~~ :~pr~~~;~~u:'ui ~= s~;~2~ţel~ 
_.._·-." pepiniera: se controî9Sză şi se. de teren destinate--acestui srop .. ·"""'-·&.;...;----...,.---..:_...;__ ____ ...;__.;_;":~ .-.·.·· 
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·O ASOCIATIE FALIMENTARA 
' ' ' 

Tn literatura biblică', Sfântul Gheorghe pentru un credit de la Banca Agricolă." ·· ÎR LOC DE CONCLUZII 
esţe un învingător: el omoară balaurul care Ev:dent, după ce Banca Agr:colă a 
întruchipează Răul omenesc. Ei bine, la executat Asocia~a .Stantul Gheorghe" din 
Fiscut, .Sfântul Gheorghe" a fost ucis de Fiscut, sătenii au constatat faptul că au 
balaur. Cum este posibilă această răstur- devenit extrem de săraci: utilajele le-au 

a tradiţiei sacre? Simplu: la Fiscut, fost confiscate, imobilele Asociatiei au fost 
numele Sfântului n-a fost o măsură sufi- trecute sub ipotecă bancară. iar arendaşul 
cientă pentru ca Asociaţia agricolă din n-a făcut altceva decăt să urgenteze fal~· 
localitate să fie eficientă şi din punct de meniul... 
vedere economic. De ce? Deoarece balau- 'I'OTJ NE-AU MULS! ·~'' · . 

Cum era si firesc ne-am deplasafla 
faţa locului. Ain întâlnit o asemenea silu
a~e socială, încă! doar anul 1907 ar mai 
putea-o ,egala: • T oţl ne-au muls: am dat 
pământul şi cupoanele la hoţii ă'tlal 
~na Zăvoianu este o escroacă notoriel 
Dacă Banca Agricolă ne execută, n-are 
ce ne lua ... Doar căşile de pe noiJ. Am 

rul care personifică actuala criză econo
mică ce bântuie prin România a condus la 
următorul paradox: ţăranii au pământ, dar 
n-au ce face cu el. Si de aici ... 

FALIMENTUL ''f- ,,._ ·. 

· Totul n.e-a fost adus la cunoştinţă 
printr-o scrisoare primită la redacţie, sem
nată de trei membri din Consiliul de 
Administraţie a· Asociaţiei agricole: Ioan 
Micle, Gheorghe Costea şi iosif Maria. Din 
cele declarate sub semnătură proprie de 

trei săteni amintiti mai sus. am aflat că 
,,Asociaţia agricolă din Fiscut eate fali
mentară din toate punctele de vedere. 
Faţă de âceastă situaţie, Consiliul de 
administraţie 'i Comisia de revizie a 
convocat o Adunare generală extraordi
nară a membrilor asociaţi, prin care se 
cerea schimbarea din funcţie a -mB
nagerului Mihai Dumitru 'f tragerea 
acestuia la răspundere pentru: · 

-falimentul Asociaţiei agricole; · ' 
· .. arendarea acesteia; • 
. - ipotecarea bunurilor Asociaţiei 

ajans să cumpărăm porumb?". · 
Ţăranii din Fiscut şi-au .băgat pămăn

turile în Asociatie", crezând că vor avea un 
trai mai uşor. Din nefericire, realitatea es!Q 
cu totul alta. După ce .ş~au dat cupoanele, 
au Constatat că pământui lor nu produce 
decăt datorii ... Numai că nici preşedintele 
(Mihai Dumitru) .. nici arendaşul (d-na 
Zăvoianu) nu-Şi asumă responsabilitatea 
falimentului. Aşa stând lucrurile, până una
alta, ţăranii din Fiscut trag ponoasele ... 
Intrebarea este: până cănd? . . · 
· OI. Costea Gheorghe ne decfarif ·,,Am 
ajuns inai săraci decât pe vremea boie
rilor. Dacă ne vindeam că,ile, ne 
făceam bordeie in pământ. Ce vină 
avem? Doar faptul că dispunem de 
câteva hectare de pământ? Dacă-1 
scoate banca la licitaţie, atunci il 
cumpără cine poate! Noi ce să mai 
tacem: Răscoală?''. 

Baba Darinca: "Ne-am dat cupoanele 
pe nimic. Şi pământuL .. Ce să ma.i 
facem 7 Să-I lucrăm cu bitrâneţele 
noastre?". . -

Mos Nichifor: "Din 1990 mi zbat cum 
pot mai bine. Uitaţi-vă la palmele meJiiJ 
Ce să mai fac? Să dau in cap? Nu poti". 

Oana Dorica: "Stau cu nepoata 1n 
braţe şi mă intreb: unde ajungein? 
Pierim?". · ' ' 

Agricultura românească străbate una 
dintre cele mai dificile perioade istorice: 
proprietatea funciară încă nu este pe 
deplin asezată, iar Asociamle au încăput 
pe măria unor 'cămătari. Aşa stând 
lucrurile, cei mai oropsiţi sunt proprietarii 
de pământ. Tăranii care n-au cu .ce să 
lucreze pământul şi cad In capCana aren
daşilor de moment... 

Cazul Asociaţiei .Sfântul Gheorghe" 
din Fiscut este tipic pentru agricultura 
românească actuală: patrimoniul funciar 
se îndepărtează pe zi ce trece de patri
moniul financiar. Cu alte cuvinte, inlerme-

diarii agricoli au rupt legătura firească din
tre producători şi consumatori. 
Consumatorii cumpără tot mai scump,.iar 

pfoducătorii vând tot mai ieftin:.] .• ~ru~~lll 
. DOR~ 

-· , Foto: ŞT. 
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·Aparat de distribuţie ..• 

, ... ingră!jiăminte TORNADO 

. Ne face plăcere sii vă anunţiitn cii pentru tna.lnlle agricole · , , 
· •. produae de VOGEL&NOOT avetn o finanţare foarte bunii. 
VARIANTE DE FINANŢARE; Avans 30%; . · · . 
• Plata la 8 luni flirli dobllndli; '~· · ·._;. · ·' ,~.,. 
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Comuna Cărand însumează bil din comuna Cărand zace 
aproximativ cinci sute de nelucrat: oamenii nu mai au nici 
QOSJ)odării şi cateva mii 00 hectare fondurile necesare înfiinţării 
de pămant (arabil şi păşuni). Nu noilor culturi, nici credinţa că.l!t 
există nici o Asocia~e agricolă, cu vor putea vinde profitabil.~ 
-,~nil Emilian Roşu ne . in plus, primarul Emiliân Roşu 
declarâ: .,locuitorii comunei avizează asupra faptului că 
ş~ dori o Asociaţie, deoarece .întreg şeptelul de animale. !MI 

-.!i!Jm să-şi lucreze pămân- înjumătăţit. f&lă de anU !Jecuţi, 1 

tul. Nurit81-c:A njpleni nu se. în- cărăndanii au redus -producţia 
cumetă la o astfoil-!!'"'•'lllo!il!<..i animalieră ia jumătate. Atât la 
l>rfndere." ·porcine,,căt fi la ovine, cabaline 

,Sec~ • ..,rul Primăf.~i Cărand, sau bovine ... De ce? Deoarece 
. Da'* ...:iChin Hlrina este de părere cre,terea 'i valorificarea aces
că .,jamlltate din pămân!UI ara- tora nu mal este rentabilă.'' Foto: ~· MfiTYfiŞ 

Pâna la urma s-a facut drePtate 

Pavel din Cărand, 
nr. 253 a avut trei fraţi. Unul dintre 
fraţi, 5'15 Nicolae nu a avut copii. 
S-a recăsători! după ce i-a murit 

1 n•va:sta şi a luat In concubinaj pe 
Anliţa Draniţa, din 1966 până In 
1994 cănd Nicolae a decedat. Ea 
a rămas pe poziţia lui pentru că in 
19p7 ~atul a intocmn un con
tract cu Antiţa pentru casă şi locul 

_ _.· _, 

decasă. ' 
Din 1990 pănA In 1994 Sas 

Nicolae şi-a lucrat pământui: 
După ce a decedat lraleie său, 
Sss Pavel Toni a vrut să intre In 
posesia pământului tiind unul ilir>
tre moştennorii fratelui decedat. 

' ,f. 

·,-"'": ... _ 

' . '.' 

Sa dus la notarul de stat din ineu 
. şi i-a expus situaţia. Notarul i-a. 
spus că stea liniştit, pentru că in 
,momentul· cftnd se vor primi 
titlurile de proprietate, vâ priml 
aceste titluri lmpeună cu lra~i lui, 
ei fiind singurii ~itori. Când a 
ven~ titlul de pt"oprielate .agentul 
agricol Bădiţa nu m~a dat mie 
titlul, ci 1-a dat lui Draniţa, băia
tul concubinei fratelui meu." 
După ce a venit din concediu, 
secretarul comunal Hlrina ~a luat 
l~dntrebări pe agentul agricol. 
Secretarul n sfătuieŞte pe Tcini să 
facă ~o hârtie"' la Comisia 
. Judeţeană. Rezultatul 'primit de la 
judeţ: Teodor Draniţa nu poate fi 
mO\'Ienilor. n-are dreptul la succe
siune,. moştenitorii de d_rept fiind. 
fratii decedatului. . 

, Numai că Draniţa îşi face pro
pria lege şi. cănd Toni a-vrut să 
are pământul cu pricina, Draniţa a 
luat drept argument furca şi i-a 
interzis lui Toni să are pământui. 
Cara.., re1ras de pe cărnpia ... de 
luptă şi H adresat poliţiei. Poliţia 

face dosar şi cei doi se duc la 
judecată. Judecătoarea le spune 
că tulburarea de posesie intră. In 
compet!mţa · Parchetului. 
Prcicurlirul preia dosarul şi după 
vreme i se cere lui Toni să 

' 9ovedeas0'1 că este.:. moştenHor 
~vocatUI îî spune lui Toni să-şi 

· . .Iacă titlu de moşlenitor pentru a~ 
putea da In judecat~ pe T. 
Dranita. Toni se adresează 

· Notariatuiul de stat şi ~ t11u1 
,de moştenitor. 

Una peste alta, pănă la urmă 
Sas Pavel Toni ajunge in pclsesia 
pământului care pe drept i se 
cUvenea. ceea ce ain scris aid 
este o redactare teiegrafială, care 
nu include în ea nervii, drumurile, 
înjurăturile celor două p~rţi. toată 
tevatura generată de dorinţa celor 
<loi cie a avea un pământ care, de 
cele mai multe. ori, le produce mai 
multe necazuri decăi bucurii. 

Ţăranul roman dintolde8una, 
după cum se vede chiar şi cel de 
azi, vrea pământ. 
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~ Din ce 'coală proveniţi, maestre 
Am""'? 

creat una, Importanţi planl,tl romani al 
momentului ~ Vinlciu Morolanu, Dana 
Bon;an, Andrei Deleanu, Sorin Dogaru. 
Adriana Bera v-au fost studenţl... · 

• Este frumos ce spuneţi şi mil!i impre
sionează. Real.-.te mi-am dorit să pot foona 
o şcoală. Simt in jurul meu tendinţa multor 
tineri care doresc să ·se apropie " să inveţe de 
la mine. 

- Cursul insu'l e exemplul că elevii 
elevilor dumneavoastră vă caută ... 

- Imi daţi prilejul să mă exprim, fiindcă 
doream sâ spun cuiva acest lucru. Trăiesc 
ceva foarte important, imi revăd remateriallzat 
ceea ce eu am materializat ca idei de inter
pretare, de foarte mulţi ani, alei in ţar.l. ŞI a 
doua sau a treia genera~e care apar imi fac 
mare bua.lrie. Oarecum ..na simt in familie. Nu 
numai nivelul este Impresionant ci genut" de 
apropiere catre muzica, tendinta de a -
descoperi tn muzică adevarurile lăuntrice 
lnscrise in aceste texte ' le văd asemănătoare 
cu ceea ce pentru mine reprezintă idealul. Şi 
asta datorită ~lor mei discipoli care au luaat 
cu a~ tineri. · · . 

- Nicicum nu se Tmpacâ. Fiecare cere un 
om Intreg. Toată viaţa m-am străduit să mă 
Impart Intre acestea două. Atunci cind sunt mai 
preocupat de. pregătirea concertelor mele, 
suferă, din păcate, pedagogla mea şi cănd 

sunt mal preocupat de pedagogie , sufer.l căn
tatul. Un aH adevăr e că cele două se com
pletează. Am avut norocul să lnvăţ cu cel mal 
mari ma"'tli ai acestui secol " nu asta deloc 
exagerat cănd spun că cel mai muH am invăţat 
de la elevii mei. Sunl mulţi artişti mari pe lumea 
asta care n-au făcut pedagogie şi cărora le 
lipseşte această componentă. 

- De când sunte~ plecat din ţara ? 
- De '"ple ani. · 
- Cum regAsiti publicul '1 orchestra 

arldeană.? 

- Publicului l-am ~mţft participarea " chiar 
m-a inspiral Poate chiar datorită acestor tineri 
care aşteptau ca a doua zi să Incepem să 
lucr.lm. Orchestre este Intr-o pennanentă dez
voltar dar Upsesc nişte oameni. IV trebui com
pletată şi cantitativ, nu numai calitativ cu lncă 
nişte forţe. 

- Cum va fi recitalul de mftne ? 

Marti, 16 noiembrie 1999 • 

Să vorbi ... şi să serie ... 
corect; ro ... âneŞW;e! · 

De ce Si Vi fi nu 
AUTOBIOGRAFIE? 

Cu toţii ştim că pănă In anul 
1989, ni se cerea ca, in anumite 
imprejurări - angajare, transfe
rare, acordarea unor drepturi 
ş.a. - să ne prezentăm şi 
AUTOBIOGRAFIA, pe lângă 
allll acte. . 

După anul 1989, tot cam 
pentru acelaşi luau, ni se cere 
să prezentărp aşa-numitul 
CURRICULUM VITAE, care 
este pronunţat din ce in ce mai 
des SI VI. 

laţă cum, după 1989, am 
Inceput să adoptăm, fără dis
cemământ, tot ce este fa modă 
chiar şi In limbă. 

Este destul de curios de ce 
a fost inlocuft cuvântul AUTOBI
OGRAFIE, deoarece si AUTO
BIOGRAFIE şi CURRICULUM 
VITAE lnseamnă acelasi luau. 

vieţii, adică date personale 
privind focul şi anul naşterii, 
starea civilă, studiile, speciali
tatea, ocupaţia etc. 

Cum AUTOBIOGRAFIE n-a 
fost o creatie a socialismului, 
nici CURR'icUlUM VITAE -
după cum am demonstrat - nu 
este o crea~e capitalistă. 

Aşadar, CURRICULUM 
VITAE, care acum s-a impus in 
limbajul administrativ, înseamnă 
acelaşi lucru .cu AUTOBI-
OGRAFIE. . 

Şi atunci, Tn mod justificat. 
ne punem intrebarea: de ce a 
fost inlocuit cuvântul AUTOBI
OGRAFIE? Această inlocuire 
mi se pare un ftmomen destul 
de purios. . 

Şi mai curios mi se pare 
însă cum expresia de origine 
latină CURRICULUM VITAE a 
ajuns să fie pronunţl\tă in 

' 

1 

.. ,.,-

- Părerea mee, foarte obiectiv, e că ·nu 
există ~""'li. doar pessonalită~ in jurul cărora se 
formează şcoli. Eu sunt clujean " pot să spun 
că puţine unne mi-a lasat şcoala dil Cluj. la 
17 ani, am plecat cu o bursă, ta Moscova şi am 
avut uria'"l noroc de a lnvăţa foarte mulţi ani la 
rând cu dr. Heinrich Neuhaus, care nu era 
deloc reprezentantul "'"·zisei şcon sovietice. 
Era un neamţ născut la Lwow, format la 
Voena, a t.lrut carier.lln Occident şi, intămpiă
tor, a r.lmas la ruşi prin faptul cii Lwow-ul a 
trecut din Polonia in partea rusii, de unde zeci 
de ani n..a putut să circule, neprimind 
paşaport. Scoala neuhausianc'i nu era tipic 
sovietică, ci mai degrabă aş spune,- una 
vieneză. El a lnvăţat la Kotowski," a fost coleg 
cu Arthur Rubinstein " mulţi alţi planişti, care 
trăind In Occident au puM construi o carier.l 
mondială, pe cănd el mai putin. Insii a venH 
lumea după el. Acesta a lăSat o inftuentă 
copleşitoare asupra mea. De atunci au trecUt. 
foarte rru1t1 ani. 

- Ce notă ie-ap dat f~tilor elevi ? 
- Notă maximă pentru că ei continua. 

- Sper să fie bine. Programul este dcioplc. 
Mulţi ne întreabă de ce ne-am chinuit cu un 
program alat de difidl. Sunt aproape maxim1ele 11 
unor genuri de crea~e; una dintre cefe mai 
mari lucr.lri ale lmpreslonlsmul~l. cele trei piese 
ale lui Debussy En blanc et noir, una dintre 
cele mai mature lucrări ale i 
Varia~unile de Brahms pe o temă de Haydn, 
monumentală luaare, foarte dlftdiil şi pentru 
orchestră dar şi pentru două plane, varianta 
iniţială. Ne pune la grea Incercare. ŞI din nou 
folosesc atributul ·ciclopic pentru Sonata de 
Bartok. Este Tn acest gen maximum ce s-a 
puM crea pănă acum, un uriaş cvartet pentru 
doi pianişti şi doi percuţlonişti. illumal de noi 
dapinde să Iasii ceva excepţional. Ne vom 
slrăduif 

In Dicţionarul Explicativ al 
Limbii Române (DEX) in dreptul 
cuvântului AUTOBIOGRAFIE 
scrie: o expunere orală sau 
scrisă a vieţii unei persoane 
făcută de ea insăsi. 

româneşte SI VI. · · 
In limba franceză, această,. 

expresie nu se mai pronunţă in ·~""'; _ 

- Nu s:C.r zice. 
- Acum vreo opt ani făceam parte la 

Moscova din oomisla unui concurs internaţional 
şi atunci am căutat locurile amintirilor din stu
denţie, regăsind chiar cclminultn care am 
locuil Am spus că "' vrea s.H vtz1tez dar nu 
m-au lasat. Imi spuneau că de vreo 25 de ani 
era cămin de fete. Le-am replicat cum că eu 
am fost acolo acum 37 de ani. Doamne, " mai 
trăi\i mi-a spus tandra_.. care era la poartă. 
UHerior, m-am mai periectionat In aHe centre 
culturale din lume, la Viena', la Paris cu ~tri 
ca Allred Brender, Arthur Rubinstein, Nadia 
BoUanger, care astăzi sunt monştri saai in 
istoria secolului nostru, Insii odmparativ cu ce 
am trăit atunci c$nd am fost elev al lui Neuhaus 
nu există nimic, acesta m-a marcat cel mai 
puternic. . '"·· 

metamoriozllnd prin propriile lor personalllăti, 
lucrurile pe care Tmpreună poate le-affi 
descoperit, n-aş spune pe care le-au lnvăţat de 
la mine. Noi suntem fiinţe umane şi fiecare om 
talenta~ valoros este o lume aparte. Intre mi
lioane de oameni se găsesc puţini tntr-adeAr 
talenta~. Si numai dne este Intr-adevăr talentat 
poarta Tn el o zeitate, un foc lăuntric ce iradiază 
" copl .... te. Văzand asta la a~ tineri sunt 
~ricermn~onal . 

- Am vrut să intreb , cu oarecare malllkt, 
ce se poate invăţa in patru zile de curs ? 

- Eu ~mt că sunt foarte bine înţeles " con
stat din felul cum reactionează in cântat. 
Imediat In fiecare sunet al lor văd reflectilndu
se ceea ce ImpreunA am găsit In anaiza unor 
texte. 

- După demonstraţia cople,ltoare de 
joia trecută cu Prokoflev, Oebussy, 
Beethoven, Schumann, cănd ne-aţi făcut să 
uităm de reforme fi tranziţii să vă mal 
tnb'eb care este rostul artistului ? 

- Dacă, eventual, am reu~ prtn căntatul 
meu să vă bansmft un mesaj care v-a făcut să 
uitaţi pe moment unele luauri care tn jur nu 
sunt "'" cum ar trebui să fie, deja a fost un 
luau extraordinar. .. . 

- Spuneţi-ne, maestre Ami,.., cum se 
lmpacă profesorul cu pianlstul concertist. 

· A' mal avea o intrebare: cum tncap 
două planelntr-un apartament de bloc ? 

- Nu~ u"". De mulţi ani n~> mai trăiesc la 
bloc. Dar cum incap doi pianişti intr-o familie ? 
Oricăt de mare ar fi lnţelegerea, Intre cele 
două fiinţe există nu o rivalitate sau invidie d 
dorin\• de a ar.lta celuilaH că eu sunt foarte 
capabil in ceea ce fac. Asta asta Intr-o familie 
bună, cum e " cazul meu. 

A consemnat. 
-· -· DfiHfl TODOR 
Foto: VIO~ MUS<:A 

Acest cuvânt a pătruns in 
limba română prin intermediul 
limbii franceze, avârjd fa bază 
cuvântul AUTOBIOGRAPHIE, 
care are la origine cuvintele 
greceşti: AUTOS, BIOS, 
GRAPHEIN, care inseamnă 
viaţa unei persoane scrisă de 
ea insiişi. . · 

Şi acum, cunoscând istoria 
cuvântului' AUTOBIOGRAFIE, 
putem concluziona cu certitu
dine că acest cuvănt nu este o 
creaţie a socialismului şi că de 
aceea nu trebuia eliminat din 
limbă. 

Expresi.a CURRICULUM 
VITAE, care a infocud nejustifi
cat pe AUTOBIOGRAFIE şi 
care nu este inregistrat in nici 
un dicţionar al limbii române, 
este alcătuilă din două cuvinte 
latineşti, CURRICULUM şi 
VITAE, care. in traducere 
românească inseamnă cursul 

Intregime, fiind redusă fa primul 
cuvânt; CURRICULUM. In 

. limba engleză â fost redusă fa 
f!tJir!!f,!t.ioi~afe ale ~elor-două 
cuvinte, adică la litera C de fa 
CURRICULUM " la lftera V de 
la VITAE. In limba engleză 
aceste două litere - C· fi Y se 
pronunţă SI VI. 

Şi iată cum expresia CU-
. RRICULUM VITAE, de origine 
fatinească, a !jjuns să fie pro
nuntată si de către noi, romanii, 
ca irlfimba engle~: $!.YJ ... 

Pronunţarea SI VI -'Cârn 
limba engleză - a expresiei 
latineşti CURRICULUL VITAE, 
mai precis a literelor iniţiale CV, 
/lU corespunde nici celor mai 
modeste exigenţe lingvistice şi 
dovedeşte că aceia care au 
hotărât renunţarea la cuvântul 
AUTOBIOGRAFIE, dispreţu-
iesc si desconsidern·· rii.l numai 
limba' română, d si limba latină. 

prof. VASILE V. ZOICAN 

+Algoritmul este o formulă + Unii pun progresul pe 
matematică, deci exactă şi seama muabilitătii, scăpând din 
certA, calitAti pe care nu lă-a , vedere că nu orice schimbare 
contestat. ninieni până in zilele înseamnă progres. 
noastre, când nu numai că-i + Cuminţenia nu eSte ~r 
sunt contestate, ci' chiar. o chestiune de inteligentă, ci si 
zeflemisite din cauză că a fost de înţelepciune; ea se exprimă, 

I•J~ N ri, Il. IJ-.r f) ·· I .... l~ (::! ri, IJ Il.l~ 
< I .. I It 1~ I .... l~·~fL··J~; I S rJ,() II.I 1~ Ii 

introdus in politică. de obicei, in comportament 
+.Autoritatea este determi- + Fiind. un mijloc de 

nată de forţă: de forţa fizică In pregătire a tinerilor pentru viitor, 
societăţile primitive şi de forţa · educaţia este, prin ·această 
morală şi intelectuală In soei- atribuţia {funcţie) pnogresistă. 
etă~le evoluate. + .Ideologii' sunt conside-

+ un viitor care nu are la.. raţi superiori .tehnologilor" şi de 
bază un trecut sdlid este" un aceea .bătutul apei in. piuă' 
vidor labit este atât de la modă, 

+ cunoasterea trecutului + Una dintre formele dema-
ne ajută. să in\elegern mai bine gogiei este solicitarea opiniei 

· elevilor din clasele primare (ele-
prezentul şi să prefigurăm mentare) cu privire la noul sis-
viitorul. - • · 

tem de notare (calificative in loc 

intr-o perioadă . de 
prezentelsm suspecf ŞI de 
globalizare cu bătaie Incertă, 
când o doză de scepticism 
are cel ptoţln S'lnsul de a 
asigura un echilibru necesar 
oricând şi orfunae, lată că 
apar momente de recuperare 
a lsiorfel, de valorlzare a 
unor personalitAti uitate. 
Aparitia cărtll lui IHala 
Tolan, ,.,File din IHif.orla 
t\.radulai'", Ilustrează un 
asemenea moment. 

,1\.rndJ T•atrul romfinPsc evidenţa, 'ii inconsecventul _până 'ji in copil, a membrilor 
din Bueu,...~ la Arad, iD Marld, pe care ,11 nume'te '· riaţlonal-sovletelor maghiare 
anul 18611; Dia cronica "fevlzultorul Istoriei dela sfA,.IIul primului ~ăzbol 
olezroblrll Aradului. Aradului". In 1891, din mondial, la Arad. ŞI In tot 

Istoricul arădean INala .. lnsărclnare", a revizuit "In judetul, unde-•1 făceau 
Tolan este un Intelectual de spirit ultra-~ovfnlst", c.eea ce 1 d 1 p d T g u eţu • e vremea omnu-
vastă cultură, un poliglot, sustinuse anterior in cinci lui primar SO.rlulny, eare se 
deschis spre valorile univer- rânduri: 1882; 1883; 1886; recomanda mareşalului 
oale, spre c.ultura ~i literatura 1890; 1891. Ca atare, In 1891, 

T francez primit la Arad, altor naţiuni. Spunem .,,1 11- Istoricul maghiar prezentase 
teratura", pentru a evldentfa aceeaşi problemă in două ••1...., hongrolM d•Arad. 
munca sa de traducător din moduri radical diferite. Este Fost-au Şi crA,marl români 
literaturi străine, cu prioritate problema dlversitătll celor din Arad care-au dat petre-
din poezia maghiară. două localltlţl: ARAD '1 ceri In folosul hoiwezllor. 

Deşi tragm0ntară, desco- OROD. ' De-a lungul unor studii, 
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. ".._. 
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... .,.,.... 
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.. ·~' 
';·--·--~ 

·ik· 

,-.. 
+ Trecutul, prezentul şi . d 1 ) · · · 1 

viitorul se interconditionează e no e ŞI cu prtvlre a noua 
• structură a- anului. şcolar 

.'!fl[8 a fi inţeles. (semestre in locul trimestrelor, 

Isaia Tolan (1899-1953) 
poate fi considerat, fără nici 
o exagerare, o personalitate 
de anvergură: Istoric, fonda
tor de reviste, jurnalist, poet, 
lingvist, c~nferenţlar, profe-

perltă ca manuscris, din Preocuparea pentru tre- Isaia Tolan atrage' atenfia 
păcate nedus până la capăt, cut datează In cultura asupra mlsterlosulul proceo·l""'>'~~''""' 
Pr.,doNiovla se arată a fi omenirii încă din Antichitate. de maghlarlzare In diverse · + Licenţă insearimă liber- număr sporit de vacanţe etc.). o 

latea de a face,ceva; insă emisiune TV a fost dedicată 
aceeaşi rădăcină are şi cuvân- acestei absurdită~. 
tul licentio~. care InseamnA + Declararea invătământu-
destrăbălare. ' .. . ... · lui drept .o prioritate nationali!" 

+ Cel (ce~) care face constituie o veritabilă 'dema-
ostentatie cu calitătile sala-· ~gegie, dacă rămâne. doar 
(inteligenţă, frumuseţe, forţă declaraţiei · 
etc.) este un·compelxat ION-DRĂGAN . . 

ea- u 
compu er 
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Cartea recent apărută 

reprezintă doar un fragment 
al operei sale, far studiile pe 
care le cuprinde sunt deplin 
captivante pentru diverse 
categorii de. cititori, de la citi
torii specializaţi, avfzaţi, la 
cititorii simpli, fără prea mari. 
orgolii culturale. 

Textele trezesc un Interes. 
deosebit începând de la 
Utluri: Prc~do~lovle~ 
Seurlf.i ·IHif.orlf'! a 
Aradului; Tinutul ară~ 
dan p«" vremlf!a ineepn• 
tarilor aagar .. ştl; 
Aradul şi Ortodul; 
OrlginP.a ro•AneaMcă a 
Aradului; IJagarll dia 
ţinutul Aradului; 
M .. • .. rlaşll romAni dia 

mal mult decât o .punere in Rena,terea conferă acestei zone. Faptul nu mal poate fi 
temă. Ea amendează Insuti-· preocupări un accent speci- cercetat Peste timp, fiecare 
ci!'nta preocupare,, a-, fie. La rândul său, Roman- este ceea ce se declară. 

. românilor, spre deosebire de tlsmul distinge cel puţin 5-avem mat bine grijă de 
unguri, pentru Istoria locală, două aspecte ale modulul de mama noastră, Europa, 
Caracterul defensiv al presei a se raporta la Istorie şi care-i aşa de bătrână că, 
româneşti a vremii, impotrl- umanitate. Regreslunea In peste putin, lşl va pierde lllţl., 
va "tot mal inteţitelor atacuri· timp este in general 0 caii- dinţii '1 apoi o să moară. 

:~:m~~ă!âpn~~~~t eate de tate a firii omene,tl, genera- tătf~e:~~:~n~~~ ~~~:~:~j~ 
Istoricul este un cititor loara de intrebărl. De aceea, deosebită a cArtii lul.lsala 

'asiduu al Izvoarelor scrutarea trecutului nu tre- Tolan, pentru arădenl, d.ar nu 
ungure,tl, pe car~ le abor- bule considerată neapărat numai pentru el. Credem că 
dează cu obiectivitate specl-. sub Imperiul pasional; ea universităţile arădene şi-ar 
flcă, făcând deosebire intre tfnânct, aşa cum. il şade bine, ' face doar datoria trudlnd ·la o 
Informatia detaşată de de 0 nobilă curiozitate, ediţie ştlfntlflcă a tuturor· 
subiectlvfsm şi ideile ten- detaşată şi, uneori, pro~sată scrierilor lui Isaia Tolan. 
denţloase, mistificatoare, cu un umor socratfc, numiti Primul pas a fost făcut de· 
trlbutare expansionhimulul cunoa,tere. lată de ce, dl. Călin Tolan, urmaşul 
politic. deosebit de profitabilă este . demn al lui Isaia Tolan. 
· INIIIa TolaD diferentiazA lectura textului Din eroul· PETRU M. HAŞ 
astfel Intre Istoricul Otto ca d<'!zroblrll Aradului, p;.'i.r Recenta ediţie este 
Lakato•, autor pertinent, text referitor, in parte, la actl- ingrljită de H. Medeleanu 'şi 
Intemeiat In lucrarea sa pe unea de trăgători cu arma, Călin Tolan · 
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- Ca sa lntâmplă cu tuirea dreptului de proprietate 

terenurile aflate in adminis· ca urmare a cadrului creat 
traraa institujlilor şi stajiu- prin Legea 169/1997, de re
nilor de cercetare agricolă guiamentui aprobat prin H. G. 
şi terenurile cara aparjin nr. 131/1991, precum şi de 
socletăjilor comerciale agrl- prezenta lege. 
cote? Dar trebuie să subliniem 

- In cazul terenurilor agri- că legea, cu to>~te intervenţiile 
cola care se află In adminis- făcute, iese cu nişte tara de 

institutelor _şi staţiunilor fond. 
de cercetare agncoiă recon- -Vă rugăm să enumerati 
stituirea dreptului de propri- unele tare care vă creează 
etate se face din suprafeţele lnsatlsfacjii prin pro
de teren care au fost r.ecia- movarea legii. · 
mate totaiizând (In urma In primul rând, aş dori să 
diminuării conform HG nr. 517 subliniez prevederea legii ca 
şi 776/1999 cu respectiv .reconstituirea dreptului de 
30.600 ha + 6000 ha) cea proprietate să se facă pe 
78.000 de hectare care acum vechile amplasamenle" ceea 
vor constitui, conform pre- i:e este-de natură să pulver
cizărilor legii, domeniu public izeze In continuare propri
a! statului. etatea, ceea ce va constitui 

Asemănător, suprafetele un obstacol în calea realizării 
proprietate de stat formate' din· unor exploataţii viabile prin 
terenurile realizate pe seama comasarea terenurilor in 
îndiguirilor, desecărilor si altor · masive funciare compacte, 
lucrări de îmbunătătiri !'uneia- care să permită o organizare 
re, terenurile fermelor de stat şi e•ploatare eficienti!. 
existente la adoptarea .Şi ar fi fost mult mai 
187/1945 cele preluate ~~---,"'r· r_aţion.al- realizarea unor 
domeniile Coroanei si proiecte de amplasare şi 
Ministerul Apărării Naţionale, parcela re a proprietătii ia 
precum si terenurile reparti- nivelul comunelor de către 
zate pentru infiintarea de comisiile comunale, cu partiei-

" ..... ··- agricole prin legea de parea· specialiştilor topografi, 
reformă agrară nr. 187/1945 a căror aplicare să fie reallza
rămân In proprietatea publică tă numai după ce au fost 
a statului, totalizând cea avizele de comisia judeţeană 
1.9071.000 ha, ~i nu fac de operare a Legii fondului 
obiectul reconstituini dreptului funciar şi Oficiul de cadastru 
de proprietate pentru fostii organizarea teritoriului agri-
proprietari. ' . 

- Să lnţelegem CII astfil · fn al doilea rand .se resti-
Legea adoptată de Camera tuie foştilor proprietari şi 
Deputatilor şi Camera terenurile incluse în diverse 
Senatului (urmând a fi pu- amenajări hidrotehnice sau de 
blicată după trecerea prin hidroamelioratii" ceea ce con-
comisia de mediere şi stituie un impediment în calea 
respectiv planul· celor două functionării normale a aceste
Camere) sa . inscrie in ra şi fără participarea noilor 
măsurile da Indeplinire a proprietari la cuvenitele 
cerintelor... prezentate despăgubiri către stat pentru 
autoriUtllor româneşti cu amenajările realizate. 
ocazia ndicărll monitorizării In ai treilea rând .extin-
Românial- da , · prevederi! reaJizării pe 
Adunarea Pa ră a vechile amplasamente a pro-
Conslliulul Europei prin prietătii reconstituite" în cadrul 
Rezolujia nr. 112/3/1997 perim'etrului societăţilor co
privin<l_r.ett.Qcadarea.woprl-. merclale agricole, este de. 
etăţilor confiscate sau natură să divizeze neraţlonai 
axpropriata? · teritoriul masiveior funciare, 

- Da, prin amendarea Iri lmpiedicând folosirea aco
acest caz a prevederilor Legii nomică a ·terenurilor, şistemei. 
nr. 18/1991, prevăzând resti- de maşini şf 'ti'i!cloai'e idiis
tuirea proprietătiior GOnfiscate -teme lor de hidroamelioratii. 
sau expropriate şi rac::on~ti- In ai ~atrulea rând: .s.a 

ACTUAUTĂŢI 

-ş• 
prevăzut restituirea sau tati!. La celelalte 30 de judete 
despăgubirea pentru marii nu se asigură necesarul de 
proprietari a construcţiilor ~i terenuri agricole rezultând un 
dotări lor aferente expioatatr- minus de 599.670 ha. 
ilor agricole potrivit art. 4 dln In aceste condiţii se con
Legea pentru lnfăptuirea sideră că de la societăţile 
reformei agrare nr. 18711945 comerciale de 804.372 ha la 
şi, care au fost trecute în pro- care se adaugă 566.631 ha 
prietatea statului prin efectul teren ce trebuie asigurat pen
Decretului nr. 8311949 pentru tru acţionari şi locatori, con
completarea unor dispoziţii form Legii 1811992, rezuiti! că 
din legea amintită. Ori, aces- aces~e· foste lAS ar mai 
tea au suferit in timp moder- rămâne cu 287.335 ha din 
nizări, dezvoltări pentru care totalul de 1.658.338 ha 
noii proprietari moştenitori ar ce nu este posibil In condiţiile 
trebui să plătească despăgu- In care proprietatea publică a 
biri la valoarea lor reală de statului aflată la aceste uniti!ţi 
azi. Şi dacă legea este atât de este de 1.071.000 ha). 
atenti! cu marii proprietari nu Este evident exemplul 
ar fi fost cazul să se -acorde' judeţului Brăila, unde dacă 
despăgubiri şi ţăranilor pentru s-ar utiliza în Intregime Insula 
inventarul adus la înscrierea Mare a Brăilei pentru 
in CAP? realizarea cărora au fost 

In al cincilea rând şi cel făcute investitii enorme de 
mai important este faptul că către.stat şi terenurile celor; 
nu este o regleme.ntare fermă lalte lAS din judeţ, mai 
pentru asigurarea cu prioritate ramăne un deficit de 18.314 
cu pământ până la 2 ha a ha, Iar In judeţul Constanta 
familiilor care trăiesc la !ară, unde au fost realizate prin 
şi nu au o palmă de pământ, lndigulri şi desecări 37.800 ha 
care sunt estimate ia cea au. existat terenuri ale 

· 500.000 familii - şi pentru care Domeniului Coroanei si s-au 
acesta ar constitui baza alocat şi suprafeţe pentru 
subexistentei de fiecare zi. viitoarele ferme agricole din 

. Din al Şaselea rând nu s-a rezerva constituită prin Legea' 
stabilit prin lege un plafon reformei agrare nr. 18711945, 
minim al despâgubirilor pentru In ipoteza că s-ar folosi şi 

terenurile care au fost ocu- · uancedsetefics1_ 1udpera7fe5t_,e54m0 ahiar.ămâne 
pate cu diferite investiţii şi cri-
terii de evaluare (in funcţie de 1 n ceea ce priveşte 
calitate şi distanţa faţă de terenurile cu vegetaţie 
localităţile şi căi de comuni- forestieră rezultă că din cea 6 
calle). . milioane hectare fond forasti-

,- In fine, ca părere avajl er s-au solicitat pentru racon
despre posibilităjlle reala da stituire 2.908.447 ha (889.457 
aplicare a prevederilor ha - persoane fizice; 702.506 
Legii? · ha - compasesori moşneni, 

-Aici problema este mai răzeşi; 64.615 ha- parohii, 
delicată decât vă imaginaţi. schituri, mănăstiri, învăţă
După datele Balanţei fondului r1'1Ant; 1.237.108 ha comune, 
funciar Intocmit d!J organele oraşe, municipii; 14.759 ha -
abilitate de Guvern - Minis- cetăţeni cu domiciliul In 
terul Agriculturii şi Alimenta- străinătate. 
tiei, Ministerul Apelor, Astfel 48.4% din suprafaţa 
Pădurilor şi Mediului şi fondului forestier se va privati' 

. DepartamenM Aqminis~raţiei, za. · · 
Publice Locale, au 'fost tnre- · Cele mai mari suprafete 
gistrate 864.848 persoane fi- solicitate se înregistrează In. 
~ ş.i juridica, care·.au sali ... ~-~~ . .te: .Harghita 210.621 ha 
lat teren agricol, respectiv cu 20.477 ha mai mult decât 
1.829.799 ha. La un număr de fondul forestier proprietate 
12 judeţe (l::araş Severin, publică a judetului; Brasov 
.Qăiăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, 172.663 h~. mai' mult cu 8434 
laiomiţa, Mehedlnţl, Olt, Sibiu, ha; Bistrita-Năsăud 166.976 
Teieorman. Timiş . Tulcea) fiii cu :11'-~15 ha mai mult 

solici~ solicitate. Mari · 

... ··•· ·· · lift6dtat' _..., ~lrffe - fa - '17r-. doua -rlale mar.:: a 
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solicitate pentru a fi restituite 
s-au Inregistrat si in alte 12 
judete, cu peste 50% din fon
dul lorestier proprietate pu
blică: Covasna 92%, Sibiu 
35%, Sălaj 70%, Vâlcea 65%, 
Salu Mare 65%, Hunedoara, 
59%, Vrancea 59%, Bihor 
58%, Arge~ 58%, Cluj 55%, 
Arad 54% ~~ Gorj 52%. 

- Dar JUdajul Arad cum 
sa prezintă in această ba· 
lantă funciară? 

In ansamblu, judeţul Arad 
face parte din judeţele in care 
nu se asigură necesarul de 
terenuri agricole solicitate. 
Sintetic, situaţia se prezintă 
astfel: 

persoane fizice şi juridice 
care au solicitat terenuri agri
cole = 23.388 iar suprafaţa 
solicitată 64.835 ha, ceea ce 
lnseamnă un minus de 24.462 
ha, din care: 

e persoane fizice cărora li 
s-a reconstituit dreptul de pro
prietate în limita suprafeţei de 
1 O ha de familie si soli cită 
reconstituirea diferenţei de 
suprafată tnscrisă'ln CAP = 
3.' ..... 47'persoane cu 16.904 
ha; 

e persoane cărora la 
reconstituriea dreptului de 
proprietate de până la 1 O ha li 
s-a aplicat ocotă de reducere 
de peste 5% = 6858 persoane 
cu 1214 ha; 

e persoane deţinătoare a 
titlului de CAVALER al 
ORDINULUI .Mihai Viteazul" 
= 3 persoane cu 15 ha; 

e parohiile, mănăstirile şi 
schiturile din mediul ruraL 'i'i 
urban care solicită diferenţa 
Intre 5 ha şi supafaţa avut4 In 
proprietate= 319 cu 19191ia; 

e organe reprezentative 
ale unor unităţi da cult care 
solicită reconstituirea dreptu
lui de proprietate în limita 
suprafeţei avute = 32 cu 683 
~.a; • . .. ·- ·- • : 
• · • aCţionari! la inilblu~ile_ ~i. 
staţiunile de cercetare şi regr: 
ile autonome cu i?rofll agricol 
.= 1106 cu 6635 ha; 

e persoane fiZice sau 
moştenitori ale căror terenuri 
au fost trecute in proprietatea 
statului conform Legii 8311949 
precum şi altor acte -de expro-· 
priere = 1'132 cu 8.363 ha; 

e cetătenii români cu 
domiciliul în străinătate care 

au redobAndit cetăţenia 
română In limita suprafeţei 
conform Legii 1_8711945 = 343 
cu 2932 ha; 

• persoane care au depus 
cereri conform' legii nr. 
18/1991 fi care s-au pierdut 
sau nu au primit răspuns = 
10.448 cu 25.971 ha; 

In ceea ce priveşte 
terenurile cu vegetatie 
forestieră stadiul aplicării Legii 

. 18/1991 evidenţiază că 
suprafaţa solicitată şi stabiliti! 
de comisii a totalizat 3378 ha, 
din care suprafaţa pusă in 
posesie 2372 ha cu 3287 
titluri de proprietate emise, 
respectiv 70%. 

. . Surpafaţa soliCitată con
form Legii nr. 169/1997 este 
de 113.157 ha din totalul fon
dului forestier administrat de 
Regia. Nationali a Pădurilor, 
respectiv 54 ... din care: 

e persoane fizice: per
soane fizice: 13.237 ha 

e compasesori, moşnani 
etc: 20.739 ha 

• comune,· ··oraşe, 
municipii: 77.788 ha 

• cetăţeni cu domiciliul In 
străinătate: 147 ha 

- In acasta condijll ca 
conslderaji dificil In apli
carea legii on judejul Arad? 

- In primul rind nereaiis
mui acestei legi, prin lipsa a 
aproape 25.000 ha teren agri
col, la care se. adaugă 
prevederea de a se aplica 
reconstituirea pe vechile 
amplasamente, ceea ce va 
duce ia dispersarea in conti
nuare a suprafeţelor de teren 
arabil, plantatii de vii şi pomi. 

In al doilea rând, negli
jarea acordăril cu prioritate 
până la 2 ha de teren pentru 

ce locuiesc ia ţară si nu au 
o palmă de pământ, aceasta 
fiind situaţia a jumătate difl 
comunele judeţului (35) In 
care se găsesc mai mult de 
150 ·de familii în fiecare 
comună fără a avea a~igwată 
baza de subzistenta. · ·· 

In ai treilea rând, având In 
vedere că, compasesoraţiile 
au avut In foiosinti! terenuri, 
acestea ar fi trebuit să 
rămâ-nă pentru o mai bună 
gospodărire in administrarea 

A consemnat 
D. ZfWoiAI'IO 

primăriilor. 

1 

-~aţ~onal de Investiţi~ 
la zi a UF: 62.700 lei· 

-\- .. ' 

Cafă de lianuarie 1999: 185,78% 

Ct~~'t~'mrzfaţă de săptămâna precedentă: 1,95% 
net: 2.132.290.376.700 lei ··:-c 

de UF în circulaţie: 34.007 .821_ .,.-

~~~~~~~~~~L . ~ -~- .. 11 OEINVESTIŢII 

-N-. FONDUL NAŢIONAL -== ~ DEACUMULARE 

.... il'-' ' ,· 
, Data lansării: 3 februarie 1999 · ,_" 

Valoarea la zi · , •. 
a Unitătii de Fond: 21.425lei 

Numărul de UF' in circulatie: 4,522.851 
Activ net: 94.422.524.805 lei 

Creşterea faţă de săptămâna precedentă: 1,52%. 
Cresterea fată de 03.02.1999: 114,25 %. 

J)epuneri la Agen~lle FNI-FNA din lndnta Casei de Culturi a . 
· Sindicatelor Arad, str. Lacului nr. 8 bls; tel. 270237. 

FONDUL NAŢIONAL DE ACUMULARE 
. (Y'74030) 
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CUJJOAfteti perfor••aantele 
-' 1 - ' · · organastnu ua no$tru1 . , 

• STOMACUL· nostru produce 
1,5 litri de suc gastric in fiecare zi. 
Acest .buzunar", cu o capacitate de 
1,3 litri in repaus, este .maestrul de 
ceremonii al intregului organism. El 
secretă suc gastic, care contribUie 
esenţial la disgestie şi distileaza 
acidul gastric;, pentru a dezintegra ali
mentele. Stomacul ne alertează in 
caz de foame, dar şi de sa~etate, ne 
informeaza asupra calitătii ali
mentelor, avertizează intestinul si 
pancreasul de apropierea iminenta a 
bclulul alimentar. Cu căt mancăm şi . 
bem mai mu~. cu atat .buzunarul" se 
lărgeşte. putând .să ajungă chiar la p. 
capacitate de opt lit,i, aşa cum se 
inlâmplă la marii băutori de bere. 
Alimentele sau băuturile ~ petrec aici 
mai mult sau mal puţin timp. De 
exemp(u, apa şi supa doar trec prin 
stomac. ln timp ce grăsimile 
staţionează Intre şapte-opt or<!, Iar. 
evacuarea aproape totală a cinei se 
face după două-trei ore. 

• INTESTINELE constituie o 
.ţevărie" lungă de 10 metri. Intestinul. 
subţire este cel mai impresionant din. 
intregul aparat digestiv: are 8 m 
lungime şi 3 cm grosime. Prin el 

de masa musculară. Există muşchi 
care acţio~ează _de capul lor, aşa 
cum este muşchiul inimii, dar şi 
muŞChii care depind de voinţa noas
tră. Este cazul celor 18 muschi ai 
feţei, care ne permit să ne schimbăm 
mimica, să rMem, să ne intristam 
sau să dipim din ochi. de 11.500 de 
ort pe zi sau cazul celor 40 de muschi 
de la picioare. · ' 

• 5 LITRI DE SÂNGE parcurg 
intregul organism. Acest volum 
reprezintă 8% din greutatea corpului. 
Pierderea unei treimi din această can
titate este deja periculoasă, iar a unei 
j-umătăţi. 
mortală. 

Sânge! 
este 
pus din 
globule 
elemen 
figurative i 
55% 
p 1 as m 
Cele 25 

IHate. timpul excitatiei sexuale el 
poate ajunge chiar la' 3,5 cm. Bine 
ascuns, el este cheia sexualitătii femi
nine. Vaginul poate măsura până la 
15 crn. Adancimea lui in repaus este 
de 1 O crn la un diametru de 5 mm. 
Cum părţile sale laterale şi partea sa 
profunâă, calul si uterul, sunt extensi

.· bile, el poate atinge şi 15 crn sub pre
siunea penisului . 
· Organul care simbclizează virili

tatea cântăreşte 75 de grame şi 
măsoară in jur de 190 cm lungime şi 
9 crn in circumferinţă. La majoritatea. 
In stare de excita~e maximă el poate 

CUM SE TRATEAZI RICElllE SI TUSEA~ 
Sunt foarte mu~e pilule şi soluţii uU

Iizate ca remedii pentru răceală. Oare este 
nevoie de ele pentru a trata o simplă 
răceală? 

Cu siguranţă, 
este bine să vă 
odihniti si să bett 
multe 'liChide si·. 
doar dacă este 
necesar, apelati la 
medicamente, îOsă 
doar la cele sim- · 
ple. De exemplu. 
dacă aveti nasul 
infunda! 'folositi 
picături sau spra- . 
yuri nazale ce 
conţin efedrină, cum este i 
Atenţie. nu le folosi~ mai mu~ de trei zile, 
pentru că poate apărea fenomenul.de 
rebound (nasul redevine înfundat), nece: 
sitand doze din ce in ce m.ai mari pentru 
ameliorare. ~ 

O metodă şi mai simplă constă in 
inhalatii cu ceai de me·ntă si cimbru. Atunci 
cănd ave~ rinoree, adică nasul curge ca un. 

·robinet. nu trebuie $ă luati medicamente, 
fiindcă in acest mod organismul incearca 
să elimine virusul şi să vindece inflama~a . 

1 
Nu sufla~ nasul foarte tare şi folosiţi batista · · · · 
unifolosibile. 

Tusea productiVă este cea In care se 
.&llmină mucus nu trebuie oprită, <le-

oarece ajută la 
curâtarea plămâni-
lor. Mucusul poate 
fi subtiat prin con
sumul' mar mare de 
apă şi de supă de 
găină cqndimen
tată. Tusea uscată, 

"'',.."" în care nu se eli .. 
mină mucus, poate 
fi tratată cu codei-
nă. 

lnfiama~a gâtui · · 
lui datorată răoelii comune poate fi tratată 
cu aspirină şi tablete dezinfectante care tre
buie supte (Fenosept, Eurosept etc.). • 

Febra, durerile de cap şi durerile mus
culare nu sunt caracteristice r~celii 
obişnuRe fi. pot indica o gripă sau o al~ 
boală. . 

In orlce·caz; dacă simptomele unei 
iăceli nu tind să se remită in două-trei zile, · 

~ ..... , 

~:~~~M:~ura; C\J medi~~~ dumne~v6astra :~~~ 

i 

! ' 
\ 
1 

;"' 1 

'. hrana înaintează cu o viteză de 2,5 1 i 
centimetri pe minut si est~ digerată in xidul 

Armuranul este o .plantă medicinală -~tor hepat1c. 1 :~ 
care se cu~ivă in sudul tării.. Se utilizează In străinătate există ~produse far- , ·- f,-- . 
fructele proaspăt măcinate, sub formă de maceuti~e pe bază de armurariu: .• ,.~·-- ~ L.·· _ 

~---. 

cinci~se ore. Colonul. care urmează bon 
In acest proces, poate atinge de a se 
înălţimea unui om - 1,80 metri. El zintegra 1 

digeră celuloza, graţie bacteriilor de 'fica~ splina şi măduva osoasă. atinge 15 cm lungime şi 12 cm 
fermentaţie, pompează apa şi sarea, In fiecare secundă, in sânge se grosime. ' 
apoi le respinge In afara organismu- infiltrează intre 2 şi 3 mllioane·de Testiculele nu căntărescdecat 25 
lui. Zllnic este eliminată o parte din globule roşii noi, care au o durată de · de grame. Aceste ,uzine· de sperma
deşeuri. însă cantitatea totală a aoes- viaţă de 4 luni. Dacă le-am pune cap tozolzi •. cu o lungime de 4 cm şi un 
tora, care stationează In intestin, este la cap, ele ar constitui un lant care ar diametru de 2,5 cm sunt aproape la 
de 2 kg tecaki .rezervă". Tn acest stoc inconjura de patru ori Terra. • fel de fragile ca şi ouăle de porumbel. 
tăriesc 200.000 de miliarde de micro- • CLITORISl!L poate fi asemil' De obicei formează un tandem, iar 
bi. cu un mic penis de 2,5 cel din stânga coboară puţin mef jos 

• MUŞCHII din corputnostru centrtmetri. Chiar dacă nu putem decât colegul său. 
sunt in număr de 1140 si ei ne asi- vorbi despre erectie, similitudiQile sale Şi. In final, ştiaţi că intr'O viaţă 
gură mobilitatea. Oe alllâl; 40% din vasculare cu oele'ale pensiului ii con- avem doar zece ore de orgasm? 
greutatea noastră este reprezentati! feră aceieaşi garan~l de hipersensibi- (A(Iaptsre după Marte Clalre) 

'.'·' -~ .: . -ll.....-",..". ................. _,."",."b,"""""'"""""'""""""===";.".,.==-=-=-=".",!j 

infL>zie: 1 linguriţă la o cană cu apă. Se Leganon-Mildau9, 'Hepatlmed, Hepar-SL, l 
beau 2 căni de infuzie pe zi: primii. Viridifol etc.., .. ~ .. ~.,•." ., , : . ... . 
dimineaţa, inainte ela micul dejun. după ·Alte plimte care pot fi asociate cu 
care bolnavul va sta culcat pe partea armurariul pentru protejarea ficatului sunt: 
dreaptă, 20 de minute, iar a doua cană se cimbrişor sau cimbru de grădină, sună
va bea in două reprize, după mesele prin- !oare, muşeţel, coada-şoric.elulul, ros
cipale. Cura este eficientă dacă este topască şi sulfină. La 1500 mi apă fiartă se ~:,"!'' . 
urmată cel putin două săptămâni. Rareori, pune o linguriţă rasă din fiecare plantă şi 
la hipertensivi' sau la oei ce nu tolerează se face o infuzie de 1o-15 minute. Se beau -~-

~ 1 ' 
1 

.. ·-., î. 
acest tratament s-au semnalat efecte 6 căni de ceai pe zi, !nainte şi gupă fiecare 
secundare nedorite. manifestate prin colici mesă, la un interval de cel puţin 30 de· --""" , . t 
abdominale, diaree, prurit local şi general. mtnute. 
De aceaa, tratamentul trebuie individua- . Arinin'ilrlii1-Milrti J)taffl!î~&Y"-,. ca-
lizal·. . • · · lliăti detoxifiante, fiind recomandată si in .·,<·'·" 

Din această plantă se prepară pro- · . i~tcixica~ile alimentare, alături de păpădie, 
dusul denumtt silimarină, un excelent pro- -urzică şi trei-fra~-pătaţi. · 

r ·, 

STIAI'f~Ă ••. MARIJUANA ESTE STARE 
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Regia Autonomă Apă-Canal 
ANUNŢĂ CLIENŢII PERSOANE F121CE, ASOCIAŢII DE LOCATARI· CĂ 

):;ITIREA'CONTOAR_I:t.:::URDI$ APA' 
~î~-~,:f/~~~,g.QA.ŢI.};k;~_;.~y~~t~ ._.> . .." 

PENTRU ASOCIAŢIILE DE LOCATARI, facturarea consumului de apă se face 
LUNAR, in funcţie de media consumului in perioada precedentă. unnând ca 

· la data citirii contorului să se facă regularlzarea cantltăţllor de apă facturate. 

RUGĂM ADMINISTRATORII ŞI PREŞEDINŢII ASOCIAŢIILOR DE 
LOCATARI, In cazul in care doresc ca tn factura lunară să fie fsct11rst 
cotisumu_l .efectiv, să transmită indexul contorului le telefonul 270.843, 
int. 275, 276 In perioada 20-25 ale fiecărei luni. • · : · (8742851 
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EXPERIMENT REUŞIT AL LUI MISTER 
• .Bătrăna Doamnă" a reuşit sâmbătă, 

la Sibiu, o victorie importantă pentru spe
rantele de promovare ale unui intreg Ol'aS, 
care an de an este cu sufletul alături de 
clubul fanion al Aradului in tentativa sa de a 
inlra ln lumea burjă a fotbalului românesc. 
Parcă niciodată ca in acest sezon calea 
spre pasul cel mare nu este mai deschisă 
pentru UTA şi poate, de aceea, şi ati· 
tudinea noastra - a presei • a fost uneori 
exigentă faţă de rezultatele dar mai ales 
faţă de jocul formaţiei lui Rubinacci. Aşa 
.cum i-am hulit pe tehnicienii italieni si 
implicit pe jucători când lucrurile nU 
mergeau pe făgaşul lor normal aşa avem 
datoria acum, sa ne scoatem pălălia in fata 

de jucători, luând loc pe banca de rezerve, 
desi această prezentă' nu este prea 
agreală de Rubinacci din motive de super
sti~e. S..ar putea ca lucrurile sa se schimbe 
după acest meci. e Suporterii arădeni au 
mai făcut-o o dală de oaie, fiind daţi jos din 
trenul ca~i ducea la Sibiu. Acest lucru s-a 
inlămplat la Simeria, unde poliţia feroviară 

=:-=o===c motiv. crampe ~SCiiiii~rn 
atenţia praparatorului fizic. • Prin .gal
benele" încasate la Sibiu .Bătrâna 
Doamnă" a pierdut două piese importante 
pentru dificilul meci de la Hunedoara de 
sâmbăta vittoare. Este vorba de Panin si 
Diaconescu care nu vor putea evolua cU 
Corvinul, datorită cumulului de cartonaşe 
galbene . 
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Pe terenurile Diviziei o 
S-A DESCHIS 
SEZONUl lA 

VÂNAT .•• ARBITRI!;i 
Odată cu dlsputarea 

.primei etape din returul 
Diviziei D, se pare.că s .. a 
deschis oficial şi sezonul la 
vânat ... arbitri. La Şofronea 
şi Arad, au simţit pe propria 
piele doi nfluiera:,i" cum e 
chestia cu vlnătoarea. Umil 
a iefit mai "'ifonat" ca altul 
_şi sperăm ca măsurile 
ajefiştilor să fie dintre cele 
mai drastice. Nu de alta, dar 
se aUde că ln .,vizor" au 
Intrat observatorii ... 

băcit" pe arbilr!fl Teglaf. 
Deifl a incercat să ne 
convingă prin vocea unor 
conducători că sunt "uşi de •. · 
biserică", unii curticeni s-au 
dat în spectacol, bruscându-1 
pe ,.centralul" intâlnirii. E • 
greu să-ţi vezi risipită munca 
de 90 de minute, in ultimele . 
secvenţe ale unui meci, dar 
pentru bobra, Ciumedean şi 
alţii e !fi mai greu să te 
stăpânetti să nu ~i in ridi- .,. 
col. • La Lipvoa, 11'fOimii" lui 
Brăril,can s-au impus 
aparent lejer in faţa Gloriel 
din Arad, dar pe teren 
lucrurile nu au stat deloc 
aşa, oaspeţii vânzândU·fi 
scump pielea. Chiar !fi cu o 

·,. 

....... ~ .... , 

lui Mister, care intr-un meci extrem de gffiu 
in deplasare, a avut inspira~a dar mai ales 
curajul să schimbe aşezarea ih teren a 
unei echipe, care a jucat tot turul intr-o altă 
formulă. Este meritul sau de a fi inteles cu 
adevărat ce vor arădenii de la UTA, însă 
Mister mal trebuie sa ştie' că tot presa (cal 
pu~n ziarul .Adevărul") va fi plima care·n va 
.dărâma· in cazul unor insuccese. Deci: 
.Buon lavoro allenatore!" e Simtind impor· 
tanta partidei de la Sibiu. presedintele 

. UTĂ-<>i, Marin Lupaş. a ~nut sa fie aproape 

· (TF) din această localitate le-a curmat 
·calea sustinătorilor UTA-<>i din cauză că un 
,component al galeriei arădene s-a luat de 
un călător care, culmea ironiei, era al]gajat 
al Politiei TF. Datorită acestui incident 
.Red-Fighters" au ajuns la meci in minutul 
23, efortul lor fiind încununat cu o ladă de 
bere p~ care un suporter arădean a 
căştigat-o la tombola organizată de gazde 
in pauza intâlnirii. • Când Ru.binacci ~a 
scos din teren pe Claudiu Drăgan in miriu

·tul 65, nu am ştiut ce sa mai credem pentru 
că .ledu" a fost cel mai bun textilist, 
'hărţuind in permanenţă apărarea sibiană. 
La sfârşitul partidei însă, tehnipianul italian 
şi-a motivat gestul, afirmând că .Dragan 
uno~ avea crampe musculare si nu putea 
continua inlălnirea. Ciudat este 'taptul că si 
celelalte inlocuiri de jucători din.tabăra 

: UTA-<>i (Ciubăncan şr Bogoşel) s-au făcut QfLII'I t11'1Eit1E 

• Liderul campionatului 
,r.a mutat sediul iarăşi in 
Aradul Nou 'i a forţat doar 
atât cât a avut nevoie pentru 
a obţine un succes logic şi 
previzibil in faţa Semlecanei 
Macea. Oaspeţii erau foarte 
aproape de o reprezentare, 
uitând echipamentul acasă, 
dar până la urmă acesta a 
fost g_ăsit. • . .,Şoimii" 
Pâncotei au alergat după 
egalare la Şofronea, pe care 
au obţinut-o in minutele de 
prelungiri. Supăraţi foc pe 
faptul că au pierdut două 
puncte în prelungiri, o parte 
a jucătorllor Comerei Arad 
s-au răzbunat pe arbitrul 
Claudiu lripa •. Acesta a fost 
luat la pumni şi picioare de 
portarul Măduţa, fiind cu 
greu salvat de furia c:tez· 
lănţuită a unei minţi bolnave. 
Defi nu duce lipsă de talent, 
un asemenea jucător-huli·. 
gan nu are ce: căuta pe un 
teren de sport. Să salutăm 
toluifi atitudinea antrenoru· 
lui gazdelor, V. Purcel, care 
a incercat ·prin toat~ 
ml)loacelfl. sii·jl tempereze 
elevii. Pe uni 1-a calmat, 
dar ... arbitrul Tripa a incasat· 
o urât de tot fi sancţiunile 
nu pot 'ntârzla. • Probleme 
de acest gen au fost şi pe 
.,FZ", printr-un autogol pe 
final de meci. Oaspeţii, 
nemulţumiţi de înfrângere şi 
de arbitraj, I-au luat la "bum-

echipă tânără, in plin proc~s 
de reconstrucţie, Şoimii 

"'""·"· 

,.~şi ~-;,lupii" se 
duc la biserică 

• Incet dar sigur, iată că ju~ nume mari ale fotbalului autohton, • Duminică dimineată, la Tot mai multe voci dau ca si-

Llpova rămâne printre pro-. 
tagonistele campionatului. • 
Cu o echipă decimată de 
accidentări tf suspendărl, 
Crişana Sebiş s-a imp~s 

.greu, la limită, in dauna 
Crişului Chitineu Criş, care 
alunecă spre subsolul ie· 

-~ tate de campionat este acum de foştii internaţionali carol era- VladimiresaJ, lnter Arad a' pier- gură retragerea e<rhipei din rarhiei. • Dacia a defilat • 
domeniul trecutului. Cei de la .u· ciunescu, coleg de .echipă cu dut două puncte extrem de va- campionat, ba ch(ar se merge 
West Petrom pot spune ceva de Emeric Jenei la C.C. A. Steaua şi· loroase, in faţa unei contracan- mai departe, spre desfiinţarea 
gen.l!l;-l!llln sfllrfll·e. gata Dumitru Marcu"fosta aripă a didate la retrogradare. • Prin grupării patronate de .lnda· 
turul":-aeoarece a fost sau mai Univ.ersilăţii Craiova. lntrebat acest nou pas greşit pe teren grara•. Noi sperăm să nu se 
bine zis este un Campionat ratat despre părerea asupra numilii lui propriu, gruparea arădeană şHI ajungă aici şi echipa să-şi joace 
pentru această echipă care avea Jenei la naţională, Carol diminuat aproape la zero infima şansă pană la capăt. e 

1i"liid!.1"· 

acasă, in faţa pătim_aifilor 
suporteri, administrând·un 
scor de forfait excursia .. 
nlflilor din Nădlac. Ş! uite. 

. ata. Bellu, cu Leo Pinţa la 
timonă, scapă de "lan
temă" ... • ... , care este pre-in obiectiv promovarea, iar. acum Crăciunescu spunea că se bucură şansele de supravieţuire in Tn ciuda frigului pătrunzător. 

Divizia C. e Tnainte de meci, 
la jumătatea campionatului au ... ·1 foarte mu~ pentru fostul său coleg, destul de multă lume a ti,'nut sa antrenorul .spirtarilor", Gavrilă 
in c;lasamentul adevărului. • foarte disciplinat şi calm atât ca B' ~ . . 1 . asiste la ultimul 1·oc al lnterului 

1 1rou, era opt1m1s ŞI spera 
'""' .. 91 Duminică, elevii lui Pio del Monaco jucător că! şi ca tehnician. n intr-o victolie dătătoare de spe- arădean din acest tur de campi-

luată de Podgoria Ghioroc, ,. ' 
in urma categoricei infrAn .. . ·-:<i"'-~J'~-.,. 
geri de-acasă cu Tricoul 

au evoluat bine spre foarte bile in schimb, Dumitru Marcu, reven~ in ranţe. • Pus sa evalueze pe un anale Căi despre oaspeti, !re-
faţa unei echipe .flămănde" da Arad şH1 readus aminte de sprin- post nou, atacantul de conjunc- bui.e să remarcăm bun'a lor 
pUncte care au dat o replică foarte tunle pe care le făcea pe... pista tură Arhilie nu a J'ucat rău in d'!' fi · ă · teh · 't t 
bună. Ca să remarcam câţiva din- de zgt,~ră a stadionului U.T.A., pen- con l,le IZIC ŞI niCI a ea 
t 1 .• !' f' V '1 a nu fi .~,·at" de Gab,· Bi'rău. • In primele 35 de minute. Din unor jucători, precum: Neiconi, 
re • up1- t;;Ş.,C~§. 1a_ ar ... 1 aSJJ~ lCI păcate, nervii i-a.u cedat ~i a Stoia s-... - .. : · Muntoiu e De 

Arman, foarte exact' in defensivă, · f'lrlctie~ sa spunem că .u· West T n, .=~ŞI . 
Munteanu, un junior care creşte de Petrom a adoptat o idee tot mai :::na~"':u~~ la arâdeni au iesit iri evidentă 
la meci la.meci şi .motoraşul" Dan des practicată şi ln fotbalul mare. Lazăr nu 1-a iertat, trimiţându-lla Grozav, Miţili şi Şter. it 

.<"."".,.,. , 1. Boloş._ ~ acliy pa toata durata'· Pio del Monaco şi-a dus ele- l···.~~Îcf~~~;Ri'~,u~;r~~~~,:;; ~~"!'~~[~-~ punl!m firesc i~ jocului. Ar mai fi de remarcat debu- vii la bisarfCă şi iată -că rezilllatale va mai avea lnterul pu· 
,A·--::·:f);, tulluiPavetcanHncele7-8minute s-au văzut, Dumnezeu a fost de arbitraj a .centralulur, dar nu terea să continue o luptă ce 

jucate a trimis o dată mingea in partea lor, .lupii" luând toate s-au uitat şi in ograda prcplie, pare inevitabil, pierdută? Om 
bară. • Pe banca de rezerVă a punctele puse injoc. ·.. ... pentru a vedea cat de prost trăi şi om vedea ... 

· Minerului Lupe ni au stat ·două -. · .v-.~ • W~lfll'l Dfll'lllfl plegătiţi fizic sunt 'i • Dfii'IIEL SCRIDOI'I 

~ ... Tenis de 
··.·....:::.,.. 

._,Cinci reprezentanp ai României •IL
preze_ . np la ~ Federatiei lnternaponale de · - masă 

Sâmbătă si duminică, la 
~~:'l'flllzliu si Bistrtta au avut loc 

etape din cad~ul Diviziei A 
- ·· ·.-. .':111P)Î.'f;.· feminine, respectiv. Super ligii 

". . .Naţionale masculine de tenis 
'' de masă. Echipele CSM 

1>"'::1''"'" ·canar Arad a·u avut com-
-,~~-.portări bune, obţinând două. 

victorii din cele trei intâJniri 
-,~,..-~··''disputate- intărindu-şi, asifeJ;'· 

poziţiile fruntaşe in clasament 
• după cum' unmea~: 6-4 cu 
CSM Buzău, 6-0 cu Eternit 
Oradea, 5-6 cu Elcond Zalău 

~> . · '"'• · (feminin), 6-0 cu Mobex Tg. 
- ' _ ii',_,.MureŞ, -3c6 cu - CSI 

·.;;<tf'-' · Universitatea Craiova si 6·2 
· . -"'-cu CSM Bistrita (masculin). 
• . . . . . . A. HĂRŢĂCI 

- , . AUetism, de la Monaco .. _ · 
Cinci reprezentanţi· ai Ro

mâniei, Gabriela Szabo, Mihaela 
Melinte, !olanda Balaş, Zsolt 
Gyongyossi şi Tudor Agache, vor fi 
Jlrez~nţi la ·Gala Federaţiei 
Internaţionale de Afletism (IAAF), 
care se va desfăşura, duminică, la 
Monaco. 

Pentru prima "oara in istoria 
atletlsm4iui, două atletele din 
Roniânho, ··Gabrielâ Szabo 'i 
Mihaela Melinte, vor candida pen
tru tiUul de "Gaa mai bună - a 
anului", care va fi decernat in 
cadrul Galei IAAF. Festivitatea de 
duminică va fi dedicată memoriei 
fostului presedinte al IAAF, Primo 
Nebiolo, care a decedat pe data de 
7 noiemblie, la virsta de 76 de ani. 
Sportivele românce vor fi însoţite ln 

Principat de antrenorii lor, ZsoH 
Gyongyossi şi TudorAgache. 

Preşedintele. Federaţiei Ro~ 
măne de Atletism, lolanda Balaş
Soter, dublă campioană olimpică, 
este una dintre candidateie pentru 
littul de "Atleta secolulur, care va fi 
decamat in cadrul aceleiaşi gale. 

"Sunt onorată de această nom
inalizare. Este un lucru deoseb~. 

· dai ceea ce este important este 
prezentul şi nu trecutur, a declarat 
lolanda Balaş. Ea a adăugat că 
speră ca Gabrieia Szabo să cîştige 
titlul de cea mai bună altetA a anu
lui, deşi jurnaliştii de pe continentul 
american beneficiază de muft mai· 
muHe voturi, ceea ce constib.rie un 
handicap pentru sportiva româncă .. 

Duminică, la sala .Dilcebal" d[n Arad a inceput 
campionatul de juniori la baschet. Au avutloc două 
meciuri la masculin· şi un joc al fetelor de la CSS 
Arad · juniori 1. RezuHatele înregistrate prerum şi 
~i arădeni au fost următonl. ... --.. ~ 

CSS Arad-CSS Tunlfoara: 37-83 (26-46) 
Lotul arădean a fost fon,nal ~in: Trifan (4), 

Manole (7), Medeleanu (4), Popovici, Szabo (2),· 
Albu (13), Konnanyos, Ursacheanu (2), Găman (2) 
şi Aldea (3). Antrenor.A Şimăndan. 

Au arbitrat: 1. Cureş {Oradea) şi M. Postelric:u · 
(Deva) . 

.......... o .... -
' i::SS Arad- LPS css Oradea: 46-67 (27-31) 

Echipa din Arad a avut in componenţă pe: 
Patraşcu (4), Borlea, Groza, Petruţa, Matca (7), 
Guzei, Tomescu, Sze.kelyi (12), Vakores (;11) •.. 
Doba (2). Antrenor. V. Bondar. · · 

Au arbitrat: A Sebu (llmlşoara) fi Gh. Sjan 
(Arad) . . ,, .. ·-·--css Arad· LPS CSS Oradea: 52-39 {21·21) 

Roşu. Se anunţă vremuri (a 
se citi: etape) grele pentru 
Demian el Ca ~ In Grâdi,te, 
CPL-ul nu a avut forţa nece-
sară de a invinga o echipă 
din lneu, ce se încăpă-
ţânează să rămână pe pod~ 
um.• .,Lemnarii" arădeni ar 
merita premiul -pentru cea 
mai lnconstantă echipă a 
,;o":utuf arădean, care 
câştigă acolo unde nu te 
aştepţi fi_ p~erde tot al~· 

, DAI'IIEL .SC~DOI'I 

A fost un meci extraordinar,"_despre care me
ritll sa SflUll!lm câte ceva. In primul rănd·a plăcirt 
publiCUlui prezent in sală, care a asistat la un meci 
ce a opus două echipe puternice şi ambiţioase. Al 
noştri au invins chiar dacă oaspeţi au plecal tare 
nemulţumiţi acasa. In unna unei decizii luat& da 
arbitri la o fază de joc (eliminarea unui jucător de la 
echipa orădeană), antrenorii echipei oaspete s-au 
considerat neindreplăţiţi, dat fiind şi scorul foarte 
strâns, drept pentru care ,~au scos echipa din 
teren. Până la urmă, la insistenţele juniorilor 11 da la 
Oradea, jucătorii vor reintra in teren fiind lnvinşi 
pănă in final cu scorul de: 52-39. Mare păcat pen
tru această întâmplare, mai muH sau mai p~n 

. neplăcută, pentru că jocul a fost re8lmente frumos. 
Lotul arâdean a fost format din: Puf (12), Iov 

(14), Gavagiuc (1), Molnar, Picle8, Stefan, Kovac:s, 
Mi~>~'·~ (23), Boitoş (2). 

Antrenor: E. Davidhazi. . . 
Au arbitrat: M. Postelnlcu (Deva) şi A .$ebu 

~.raJ.' 
fiLII'IA BCITACI 

"'·'' 

_" . 

Începând cu data de 15; 11.1999 e•l!l csu Aurel vialcu- pe iacul· 
,N~ ~ 111. la iumatatea intrecerii S.C. UNITEX S.R.L ,_., .... ; 

·.::-. 

.·. 
' 

·, .. 

SC FRIGORIFER SA ARAD 
. . . . Calea & Vânători nr. 55 . _.. 

· achiziţlonează porci la următoarele preţuri: 
gr. 90 ·100 kg ·11.000 teilkg . 
101 • 130 kg • 12.000 leUkg 
131. 150 kg ·11.0QO leilkg •:. ·--· 

'. 

peste 150 kg • 10.500 leilkg . . 

_,·_ 

,Relaţii suplimentare la tel. 289.(!83 (nt; 24 Serv. achi· 
zlţii. Plata se face la 10 zile.. .. .. :1:- ,-·. ::· -~ .. (4,1\4737) 

In uiUma etapă a turutul 
Diviziei A la rugby, echipa 
arădeani CSU Aurel Vlalcu· 
a reu!fit o superbă victorie, 
cu 42.0, in deplasam, ta tOB 
Balş. Echipa pregătită de 
Ovidiu Şerban a administrat 
g"3zdelor cea mai severA 
infrângere din ultimii ani. 

Urmare a acestei vie·· 
torn. rugbiflll, a1ădeni au 

• ·"<:Cr •• -~. ~, 
. ·.\-i·i.,-", 

' ... 
,,, ."·.-·-· 

.. 
.. . ... 

/ ' · .. ··:_;~'--.{'~ , .... 
'H ·.; ::... ~--· ~~,·.-:~ itBt:"ii~~,~~-~~-Î(iJ ·~::...: .;'! ... -: .~'·L·-.·-.-'·· 

,· 

incheiat prima jumitate a 
inllecerli pe locul Ul, la două · 
puncte in urma Sportului 
Studenţesc (mult ne-a 
costat infrângerea de pe 
teren propriu cu studenţii 
bucureşteni), dar pot recu
pera această diferenţă în 
returul ce va incepe în luna 

, .martie a anului vtitor. • 
D.S. 

: .... 
. ~-

2900 Arad, str. Avrig, nr. 36 
Tel. (057) 212271; Tel/faX (057) 212272; E-mail: unitex@arad.ro 

Societate română cu capital străin Specializată in comerţ cu echipamente şi 
maşini pentru industria de confecţii ~ tricotaje angajează agent vânzări şl 
mecanic in următoarele condiţii: · 

-stagiul militar satisfăcut 
• carnet conducere cat. B __ ,.., 
.·.cunoaşterea limbii italiene 

..... ,, 
. '· 

-notiuni minime in domeniul de activitate 
Cai lnleresali vor depune C.V.Iasediul SQ<;ietă1ii sau prin lax pană in dela. da 

18.11.99, . . . . ·,.,,. •· .. :· 

·~.-

... ~-
..... ,· ....... 

··~·~ . 
' 

··'·· 

;:".' ,;.• -,,.- (4114748). 

.· '·. 

·-

{"~ţ. : 

<.: •• .. ~} • 
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VĂ MAl OFERIM 
., . 

. ,,._- .. 

... inmatricularea autoturismelor 

VARBmOUR TRAVEl AGENCY · TOUR OPERATOR 
.SUNATI-NE PE NOI PRIMA DATĂ/ ·· · . ·· .. 1 

VĂ OF~RIM·BILETE DE AVION DUS-iNTORS .1lli }..;f,;~ 
CU PLECARE DIN TIMISOARA . - -·· ---""'" " ' 
BUDAPESTA SAU BUCUREŞTI PE ZBORURILE ·.. '-. .. , . 

· COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES, .. 
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTĂ 

··coMPANIE PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ 

ZB.URATI PRIN 
. ' ' 

• ·>;. 

. ·- . 
• 

... . -

•;. 

--., 

.... _ ·-. 

·. 

e NEW YORK 368 USD e OTTAWA • 384 USD -·~"'"*',;ţj,, ... ·. ·'• 
e WASHINGTON- 368 USD . ,;,:~ !''~ e VANCOUVER • 510 USD . *·< .. , .. '. · 

:.,,\ ··•. ,4' 

eATLANTA-408USD · .. eCALGARY·510USD .::t' . 
.. e DALLAS • 408 USD e EDMONTON 510 USD 

e DETROIT • 408 USD • • e WINNIPEG • 505 USD 
e MIAMI • 408 USD . e SYDNEY • 789 USD 
e CHICAGO -408 USD ··,".,,,,,· eAMSTERDAM ·184 USD . ., ,~;,.. 
e HOUSTON - 408 USD c · '+ . . e ROMA - 221 USD ... :. ~ -.. _".. . . . 
e BOSTON- 383 USD e PARIS- 210 USD ·"""•' a;· fis;! 

. e PITTSBURGH· 466 USD .. ,, ·, e LONDRA -198 USD .« •. ·;"_ ..•. 
. ePHOENIX-515USD .. /'">\. eMALAGA-290USD ·,·•', 

: !,~~~~~~L ~~!!'~~D ''·>":: • · :~~~::VĂ -2i~8u~~~ · ... · ·"- : 1 
. CLIENŢILOR FIDELI LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FLYERSI!I_ . ···- ... _ _;:.1 . ·. . .. · . ·, ·... .. ·~_.,_ ··1 

' ';of<, ·<·~··. ' 1 

--~~,---
i 

VIENA - 30 DECEMBRIE - 03 IANUARIE - '650 OM . 
""''··- ZILNIC TRANSPORT . 

• '<::··--
. ......... -~-, 

··-~ ___ ., . 
TIMIŞOARA- AEROPORT BUDAPESTA · ..;. ... ; . 

"~-0 - ~~-- la cele mai mici preţuri 

... montăm profesional sisteme de atarmă jhiKt.T~ERVJCU~ 

cumpărate 

.: .,,.,.", echfpăm autoturisme- CU radiocasetofoane lAi,:e TRANSPOftT;CUAUTOCARULlN, 
IJ~. AUSTRIA, GERMANIA DOUBLE T· · ··, 

16
P,...,I0':"7'N""E

7
E=R=s=,i=B===LA=.=U=P=U=N=K=T=.="=·,=···=•'·=•·'='·,;,,'=·= .. ==·=·=·=·= ... = .. =·· .. =·=· .. = .. =·=!;.,~=·92=43dl> L-.;..~;.,.i;, • .;..?=.;..~t.;..';~.;..ti:.;...u.;..'~.;..-c.;..l.;..r<M_P.;...~.;..~~.;..~.;..~'E.;..f.;..J~.;..;;:..::lJ.;..ii.;..·'?.;..* ____ .........:=.........:.........: __ .........:-::----...J··'·~~~:.J 

J ·t'··Y*<"-~;.-_.,_ -.'. 

HEAO OFFICE: e Ttmijoara, str. Alba luha nr. 2, 
Tel: 40(0) 56/22140b, tet.I'M!'liO(O)sei22'f-'li!' 
BRANCH OFFlCE: • ARAD!.B·,~~I. ~j'PiJ!J!eo 
nr. 85, tel. 40(0)Ş7(21_1818; "-\~>.'~~~::,~~\~ ,' 
E-mail: otartour@mall.dnUm.ro • . • 1,1 · 
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en•~rrta 
FU.JIFILM IMAGE CENTRE 

iNSEMNUL CALITĂŢII iN FOTOGRAFIE 
ARAD B-OUL REVOLUŢIEI NR. 80 TELJFAX: 057/2514Ş9 
ARAD C~AURELVLAICU BL.l-3 TEL: 0571272655 . 

NOUl 
Fotografii pl PERMISUL AUTO· •. 

cel mai ieftin din OI'Sf:. , · 
40.000 lei 

EXEMPLE: 
REDUCERI QJ;,EflU _ 

-procesări 9/13 ........... 2.500.-
• developare ...................... de la 8500.-
- filme color 36 exp ............ de la 32.000.- · 

CADOURI PENTRU CLIENŢI: 
* pentru orice comadil de peste 32 de poze 1 album 
* pentru orice comandă de peste 90 de poze 2 albume 

, " . • pentru fiecare film FUJI sau AGFA cumpărat la noi primi~ pe loc un· album 
'GRATUIT. 

• reducere 50% din preţul de developare penlru cientJI care revin a(timUJ 
cumpâret din. magazinele noastre. 

ENIGMA 2000 ~ALEGEREA INSPIRA TĂI 
_ ORAR:zilnic8-19l\âmbătă9-17 

~"~~~~W#.i' 
ARAD, _CALEA TIMISORII NR. 39, TEL 287776, 287340 

"';:l''~'!Jok~,9RAR ZILNIC: 8-18, SÂMBĂTĂ: 8-13 
.. , - UN MAGAZIN .BETON"!!!!!!! . 

" ARTICOLE' UZ GOSPODĂRESC, ARTICOLE UZ CASNIC; 

MATERIALE PT.INSTALAŢII ELECTRICE, INSTALAŢII SANITARE, 
. INSTALA ŢII Gt>Z.: 

PUBUCITATE; 

-\ ţ ~ t; [ÎINFlEUR -oj -
f {;Ml ·~--- _ -Anunţă · · 

INCEPEREA SELECTĂRII PERSONALULUI MUNCITOR 
cu data de 15 noiembrie 1999, la sediul societăţii ARNETIA 
ROM din Arad-, str. Independenţei nr. 3. ... 

CondiţiiJ 
-de preferinţă femei, cuexperienţă in cOnfecţii textile 
• vărstă max. 40 a_ni -
-cunoştinţe pentru maşini-triplok, simplă, UBERDEK,. 

butonieră, aplicat nasture. 
- - 'coala miriimă 8 clase 

Informaţii suplimentare la telefon: 289244. - -. 
. (9744249) 

·se MANEX MA SRl 
ARAD, STR. GUTIERBRUNN NR. 100, 

TEUFAX 057-286834 

Ascute toată gama de scule 
pentru prelucrarea lemnului 

Vinde: 
POLIURETAN IMPORT UNGARIA 

-.. AnEVĂRln.. - Pagina 13 

Rac tii'IIIJ ~f~Mnao chellulelllor dl 116 .... plin . . 

CONTOR ZI!NNIR 
&111MI o tlrml8peCiaiiDtl fn gwllonlrU ti·~ IINar. 

• 

• 

Cl!lll!uielllor AOCialilklr delocataJ1 i propMtart, In confarmiale Cii 
llglllafa romW In ~-. prin pnllhvw IJIIIItolrelor seMei: _ 

' c 
Cllculul CGnld al efMI!nieliiDf ~-ce nrvtn 
tlecllrui apartament din asociatia de locatali 1 
~. w tp'll1mallstelor şi ChitaOţelor ate1ente; 

Repeltizaru clwltu .. llor de Tneltzire dupi 
consumul rut prin montarea şi âtirea periodicA 

_ a repartloarelor de energie termicl._ 
Noi VII ot.rlm lmparţlalltllfe fi Clllltllt&. 

- Rlll-' la !*. 25081111/251184. · 

SISTIDiltPE 
GOSPODARIRE 

AAPEWRARAD 
......... Dragalhuo ..... 16 

. teL Zf!0368, 881949 

-~ 
~ 

-~ 

>-;i.>~!!l!lJ!Jel'"'--'IJ OFERTĂ DE SEZON: -FOLIE SOLAR -1'1 .... LEIIKG 
. - SOBĂ GĂTIT • 7911.- t~f .PLASĂ GARD 18.8011 LEI/KG: 

· + Lacuri, diluanţi, grunduri, vopsele, palux, vopsea SPOR, 
acetona, antigel, Tifel + Placaje, pal furniruit, placaj fumiruit, 
pal simplu + Păslă, hartie mătase, tablă cutată de aluminiu + 
Aracet, prenadez 300, parafină, urelit R şi P +Accesorii mobili· 
er, feronerie BLUM, şuruburi pentru lemn, capete pt. inşurubat, 
garnituri usi + Scule pt. prelucrarea lemnului, discuri diaman
tate + Abrazive, pietre polizor, discuri abrazive, baiţ, colorant 
lac, cepuri lemn, burghie. ·· 

scoate la licitaţie 

mijloacele fixe aprobat~ 

la .casare conform li stai 

ce se poate consulta la 

sediul unităţii. l,.icitaţia 

va avea loc la data de 22 
nol!tmbrie 1999 ora 10. 

, . ..;...: .• -

~~~~-

·,·';~~~---:;!J, 

.. ,_ .. 

-:.:~"'~ ~.:.- --;: 

·':~" 

·, .... 

.-

• ..-e_· '. 
_ .. ..,. .. ~ 

~?.· .-

. ' 

·' 
. _; 

--F 

'· 

-~ pYC -2UIIIO LEIIM -CUIE CONSTRUCŢII - UJIOD LEIIKG. 

NU UITA GĂSEŞTI. .. APROAPE ORICE! 1 DESCHIS 1:~~:.-::;~rts . 1 ~. 
(4114739) (974165) 

•.-._ 

,• 
-::-...)~ .. -~~,~ . -

, :;9'::.?-;J~v.-. : 
. ;~:-i;< ~: - ._.-___ ,.,. 

'" .• :-:,. t.,__, ,, ~ :.•: 

~- .. 

~.--. 

Condiţii: - studii supe
rioare (inginer in domeniul 
textile, economist) 

· , experienţa In 
domeniul textil 

cunoscător 
limba engleză. 
lnfonnatii sur>lirr.,..lan>m
. teleion: L~-'"~-'J~, 

. "-'- ,;, -. 

f• . - •• 

~- . '-. 

•' 

PRETURILE CONTIN TVA:' ' . . . . ' . ' . . 
; . ' ' , -c; -:·,~~ ·~ . - c . ·- ,;. . 

.:. 
' 

. ~ ~~' S.C. UPTAK S.R.L. ARAD 
....s.e<'J. ~~ str. G. Cosbuc Nr. 26 , 

. V' 0~0 _ . Tei/Fax:057/270040 
'(/<o~ Mobti:092/83B586 

Văofer!i:·

Calorifere din aluminiu gama Llptak-Panel la 10-11 DMfelement (cu TVA Inclus) . 
·Cazane pentru incălzlre centrală şi preparare A.C.M. pe gaz de la 12 kw (200 mc.) 

la 40 kw (1000mc) · _ , .,,.,-; 
·Cazane numai pentru lncălzlre ele-la 12·kw pinA la 150kw pe gaz ... ,, 

REALIZĂM INSTALAŢII !ERMICE ŞI SA!fiTARE "'~:: :--~ 
LA PREŢURI fARA CONCURENŢA!· .. , -- . _ 

G-arantăm: , __ .,-,_-" .. -
- Investitie .sigură s1-ptofrtabiiA In 2-5 ani banii- sa intorc cu doblndă chiar t - · . 

Micsor.;uea chettUielilor de încălzire de 24 ori fBtă de· modatitătile clasice de-ltreăb:iie 
- Durâta lungă de functionare _ • - • · .. · 
-Cele mai mici pr.eturi 1 .ct·."...-,_~·:.::-...,.--~~,;,..;_ • · .... .;.:.~--. • -~ 

• Oferim mari reciucari ele preţ pentru firmâ .ifiri......,IGIB~~I'f~~;;;,>+,;,. . ~ 
Căutăm distribuitori in toată \'Ira! , · · _ _ --· · : >·--' ~ .. "-· ~ 

- ECONOMIC- EFICIENT -

1 SOCIETATE MIXTĂ ROMÂNO-GERMANil 
cu sediul in Arad • str. V. MUea ar. 44 

" -· 
.,,.~.\~~~ ·,_ fltiGfiJEfiZĂ SECI(ETfi~Ă -- - ~~·~, 

:-· -· ·-:~It<:-,..~-~-·:._ »- in următoarete conditii: · ' -i:~:_.-_·~ .. ; · _. - r.-
\~··-·'· _ ··::· . ..-::--t:v'Arsb1maximă-35âni; · __ ", ____ .. " __ .~-~"'-" · 

_ 1': ""· cunoaşterea la nivel de limbă maţemă a limbii maghiare ~'1li'nivel mediu a limbii-,· _ · 
engleze: 

., . _ ~operare pe calculator (WORD, EXCEL); -- ·- ·' 
· -:.. :'> · · _,.:.- · • experienţă in munca de secretariat; -_·,;:.- ;~.:: -~-,--::~::.~·:+~;,-,. ·;· 

,_ _ - conditii de salarizare deosebite; 
· ~· - condiţii de muncă deosebite. 

~EFE~EHT DE COMERŢ EXTE~IO~ 
:~--::-:~; -. in următoarele condi~i: . __ , _ , 

>. · -vârsta maximă - 35 ani: · ' ·- · ::}i -:;. _ .• .;., 
-, • . • studii universitare • de preferintă In domeniu; · · · · · 
,~ ''l"'<\" etln~Şlerea la nivel avansat a liinbit maghiare, engleze_ sau germane; .".,.,~,c'-': 
· • - -_ _ : • - op~rare pe calculator (WORD, EJ<CEL):-<e ... ·~-· · . ,. --. · ,. 

-- - ·experienţă In domeniu; · " -· · • .-
"'>'. '' .;·>'· ·:.-, -condiţii de salarizare deosebite;· 

- conditii de muncă deosebite. . 

-~EPREZEHTfltiT VÂHZĂRI P~ODOSE fiUMEHTfiRE_ 
- in următoarele condiţii: •- •. 

- vârstă maximă - 35 ani; · ' 
-studii medii sau universitare; 

, "' ,_,"-,cunoaşterea la nivel de conversaţie a limbii maghiare, engleze·sau.gennane; -.-

.; . 

_.carnet de conducere categoria B; . __ 
• disponibilitate pentiu deplasări in ţară; ;_ ·" · · - ~~\- -

- experienţă in domeniul vănzărilor; 
- autoturism si telefon GSM la dispozitie: 
• _ 

1 
• .. condiţii de Salarizare deosebite; ' 

-condiţii de.muncă deosebite., 
. ~- ' 

'>")1 
· __ - ~ 

' 
.-._., .... ,~_·,.~-·. 

~ .. - ·" 

_; . . .. 
.-""'-~ 

··1ii , . 
. .. ·· 

.-..._, 

- - ' 

·<! ••• n 
<!-: -

- ' ·. 

;-. 

;.~ 
. -··· 

· .. ··• j 

~ ,J 

~tllrORMITII'LI·s:c~·'IGRîROil's:a:t:~~ 
ki1,tel: 250880-(intre orele 10,00·16,00);~ 

~ ~ţ~;.:+:t ;.ţ;~:z~~~ ... L1-0.::~{'t.b~±~-~~~~:.:._it.itli~~~ .>~>!~~:it&{: -~~~~i-~:~;:. -~:~·~~--< .• ~.: "-J~::~~)J V 
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balcon. scurgere separată, mod~ 
ficat şi cu mu"iple lmbunătătiri, 
15.500 OM. Telefon 257916. 
(35377) 

Vând apartament 1 Vând apartament 2 camere, 
renova!, 1 L500 OM, cenlrat semidecomandşt, Calea Roma-
Telefon 281124. (34981) - nilor. Telefon 210358. (35394) 

Q.;azie! 8.000 OM, apartament Vând apartament 2 ·camere,-· 
·1 · cameră, balcon inchis, confort 11, Fortuna, parter; 
imbunătătiri, Micălaca. Telefon canalizare separată, îmbunătăţit, 
210255. (34889) contorizat, zonă liniştită. Telefon 

Vând garsonieră, zona 300, 047/242579;' 094.698.567. 
parter ina", 7.500 OM. Telefon (35402) 
270834. (35457) Vând apartament 2 camere, 

Vând garsonieră central, et 11, Vlaicu, bt X6, et 7/9, gresie, 
Praporgescu, 16.000 OM. două holuri, balcon, 16.400 OM, 
Telefon 249806, 094 778 462. negociabiL Telefon 250966. 
(35351) (35429) 

Vând apartament 1 ca(lleră, • Vând apartament 2 camere 
contorizat, 59 mp. Telefon · Vlaicu, 8.500 OM. Telefon 
257851. (35216) · 247752, după ora 17. (35416) 
· Vând garsoniecă cf. 1, Grădlşte, Vând apartament 2 camere, 

et III. Telefon 237065, 461529. Podgoria et 4/4, acoperiş garan-
(34708) - lat 15 ani, zugrăvit titei, uşi vop-

Vând apartament o C111118fă, el, site, complet acanjat, 20.500 DM, 
1 parchet 1 - ntă UTA. T lei negociabiL Telefon 250966; 
270872. (:i4~~1) ', _ . e 

00 
092.344.621. (25429) 

Ocazie!Vând urgent aparta-
ment o cameră, confort 1 sporit, VAnd apartament 2 camere, et 
(ne)mobilat, Fortuna, lângă -cartier Micălaca, bucătărie, 
şosea, îmbunătăţit cu modificări, faianţă, hol gresie, baie 
et IV/IV, fără probleme acoperiş, stejar nouă, după ora 
10.000 OM, Telefon 092.927.679. 262658, urgent 
(35265) > 

Vând garsonieră confort 1, 
parter, zona Confecţii. Telefon 
094.610._513. (35421) ' 

negociabil, poziţie ia şosea. 
(35392) 

Vând casă mare cu spatiu 
. comercial, .gaz, incălzjre, slr. 

Abrud. Telefon 267124. (35403) 
Vând casă com1:ma Vladimi· 

;::"~~i~~s'!~~ nr .. 24. 

Vând casă 4 camere, încălzire 
centrală, iri Vladimirescu, zonă 
centrală, cuptor pentrU patiserie 
gennan, preţ negociabil. Telefon 
514207. (34546) 

Vând casă in Lipova, zona 
Piaţa Decebal, convenabil. 
Telefon 092 257 420. (34819) 

Vând in Batania (Ungaria, 
judeţul Bekes), casă particulară, 
confort, telefon, anexe gospo
dăreşti, grădină, str. Damjanich, 
nr. 83; 32.000 OM. Telefon 
0036/0668-457-142, sau la 
adresă. (35145) 

OCAZIE! VÂND CASĂ toate. 
. utilităţile, suprafaţa 900 mp, 

Telefon 092.239.471; 256543 -
până la ora 16, 

vand casă central, parter - pr1-
vatizat: e~j - apartament Telefon 
234862. 35181) 

Vând casă top vtlă, cartter 
Subcetate, str. Radu ·de la 
Afumaţi nr. 26/A, cu: apă, 
canalizare, încălzire gaz. Telefon 
057/280704; 092.778.625 .. Vând apartament in curte, una 

cameră, bucătărie, baie, cămară 
alimente, str. EminesCu nr. 51, 
ap. 2, 12.500 OM. Telefon 

(34969) 
IV, Alfa, . Ocazie! Vând casA In Zăbranl, 
dat, 15.000 OM. grădină 4.000 mp + spaţiu co-

•(35002) mertial + brutărie sau schimb cu 
Vând urgent apartament 3 , apartament+ diferenţă. infoonatii 

camere, zona Polivalentă, et 4/4. Sagu, telefon 167, nr._ 466. 
Telefon 256329. (35270) (35219) . 

245974. (35428) . 

Vând hală industrială comparfi. 
mentată, suprafaţa 252 mp, in 
incinta Abatorului VechL Telefon 
094. 770.634; 094.698.659. 
35202 

Vând spaţiu comercial, ultra
central, toate dotările, Chifineu 
Crit, Telefon 092.691.330. Rog 
senozitate. 35414 

VÂNZĂRITERENURI 
Vând teren pentru construcţie, 

Grădişte, zonă bună, toate util
itătile. Telefon 253575, 253388. 
(3S096J 

Vând teren, Chifineu Cri~, 
aproximativ 3000 mp, posibll
ttăp racordare gaz, canalizare, 
curent electric, apA. Rog seri
ozitate. Telefon 092.691.338. 
35414) ' 

Vând loc de casă cu grădină, 
. la şosea Simbăteni cu proiect ele 

constructie, preţ 6.500 DM, nego
ciabiL Telefon 057/216161. 
(35392) 

Vând Peugeot 406 TD, an 
1998, tun option, inscris persoanl'! 
fizică; BMW 318, Md. 1982, nein
matricuiat Telefon 057/212076 
sau 092.969.127. (35419) 

Vând autotractoare şi semire
mon:i. Telefon 531010. (35438) 

Vând FORD ORION, an 19fl!!, 
înmatricula! fundaţie, preţ 
rezonabiL Telefon 264240; 
270729; 094.799.979, (31939) 

Vând Opel Rekord combi, 
inmatriculat, fabricatie 1979, 
2.000 OM. Telefon '266657. 
(35372) 

Vând Dacia 1310, CIV, 1650 
OM, - negociabiL Telefon 
057/269635, seara. (35374) 

Vând urgent Renault 19/35 
Turbo Diesel, consum 5%, albas
tru metalizat, an fabricatie 1994, 
117.000 km, prej negociabil 
11.500 OM. Tele on 259520, 
orele 13. 18, vizibiL (35375) 

Vând Dacia 1310, din 1987, 
stare ireproşabilă, negociabil. 
Telefon 254005. (35378) 

Qcaz_iâ! Vând tractor U.SOO, 
după repara~e. la cota O (stan
dard), preţ 25.000.000 teL 
Telefon 210881, după ora 17, 
(35379) 

vand tractor L-445 U, stare 
perfectă de functionare, locali
-• Semlac nr. ah 

Vând Ford Escort Diesel _1,6 
Inscris pe paşaport şi Ford Escort 
fără motor. Telefon 288606. 
(35399) 

Vând Dacia papuc, 1995, stare 
perfectă, preţ 3.250 OM. Telefon 
214240 sau 094.838558. (35408J 

Vând Renau~ 19 Diesel, imna
lriculat, an 1990, perfect, 8.900 
OM, negociabil. Telefon 094. 

. 775.105, j35413) 

Vând tractor U·J!50, tabrl· 
caţie 1994 + 2 remorci auto, 
inscrise, preţ ·informativ 
115.000.~00 •::· Telefon 092. 
287.448. 35414 • 

Vând· combină Claas Domi
nator şi Mercator; plata pe bani 
sau in grâu. Telefon 216293; 
216350; 094.600.296. (35499) 

Vând apartament 3 camere, Vând casă cu grădină mare, 
Vând apartament 2 camere, lmbunătătil, Vlaicu, 13.000 OM. localitatea Zimand Cuz nr. 112_ • Vind mlcrobilz ROCAR.18 

centru, str.Gălimăneşti, et 1/4; Telefon 270872. (34921) (~121 - locuri, preţ informativ 7.000 
Vând convenabil Dacia O km, 

. orice model, livrare Imediată. 
suprafaţă mare, 29.000 OM,. Vând apartament central, 3_ Vând casll.ct>curte,-400 mp, 1DM. _Telefon 092.287.448. 

· b'l Telefon 235784 092 camere, 150 mp, parter, ideal u' "-"'354~1"'4''-=~-;·--==~_J 
~a:;, (34848) · ' firmă, 39.9bo· OM. Telefon ;~~r. Telefon 082 599 416· Vând Opel Astra 1,7 TOl, Euro 

Va-nd apartament 2 camere 281195. (35089) 11, neinregistrat Telefon 231215·, • · Vând casă 3 camere, curte, Micălaca zona 111 et 4/4 · Vând apartament 3 camere, Vând avantaJOS ANVELOPE 094.797.828. (35434) 
• • · • • --grădină mică. Telefon 270854 •. · acoperiş ţiglă, decomandat, zona 300, et III, 21.000 OM + _ (350

3
7) auto noi şi folosite, de camion, Vând Fiat Uno Diesel, fabri-

lmbunătălit 18 ooo OM Telefon garaj 2000 DM. Telefon 249806; diametru·: 17 ,5; ARD, Jeep cetie 1996, 3.500 OM, negociabil 
235784, o'si 308 400, (34848) •. 094.778.462. (35351) Vând o vilă pe str. Trimfului 15,16; autoturisme 12, 13, 14, Telefon 094.801.326. (35453) 

Vând apartament 2 camere, . nr. 6, imediat ocupabilă, 3 donn~ 15, 16, 17 ţoii. Telefon 259339; 
Confe~i. bt 12, se. B, 10_000 Vând apartament Samantha, !oare, salon, 2 băi, bucătărie, . 563027.(4113081) llfliH:I:!IjO~jljl'l ~t' 1 
OM,· Telefon 092 295 340. central Malul Mureşului, 3 -antreuri şi terasă închisă. Telefon Vând Oltcit alb, 1989, CIV, • 1111111 1111 ,. 111 1 _ 

Telefon 094.391.896. (34618) 

Vând Dacii O km, noi, orice tip. 
Telefon 094157 830. i3380ii 

10-12; 18-22, telefon 288973. 
(35398) 

Vând TV color Philips, 
Grundig, Nokia, stereo, teletext 
Telefon 264004. (35412) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând FIER BETON 5700 
lei/kg; B.C.A. 600.000 lei/mc, 
str. Independenţei nr. 7, BujaC. 
Telefon 273785; 092.457.280. 
(35016) 

Vând nnchiriez) garaj autorizat, 
zona Vlaicu-Făt Frumos, 1.200 
OM. Telefon 235784, 092 308 
400. (35450) 

Vând en-gros HAINE second 
• hand GERMANIA, peste 20 
sortimente. Telefon ~U>J4~a •. 1 
092.239.242. 

COTURI ~1 BURLANE 
'------~----:PLASĂ GARD zincată, 

dimensiuni; ·PLASĂ RA
CUIE CONSTRUCŢII, 

nr. 4. Telefon 

termotekă 
Beretta, 24 kw,•1.000 OM. 
Telefon 259854; 094.600.332. 
(35119) ,J, 

Vând co~ar nou '1f ceas taxi. 
Telefon 094 629 471. (34873) 

Vând cazan ţuică, nou, 170 rrtri, 
motor trifazic 7,5 KW/1440 ratatii. 
Telefon 094.698.849; 279~51. 
(35027j - - . . 
Yănd ouă prepeliţă (medioa-

. 

\;.._· 

. ,.,~ 
·.-. 

- ment, reprod~) cu .,· suu"''u1n1. 
Telefon 289986, 248064. \O_~~V.bl4--;- . -

· Vând societate comercială - 4~": c 

activitate .casă de schimb valu
tar' (modificabilă). Telefon 094 
661161. (35228) ' - . 

. _ Vând feliator pâine şi maşină· 
~~~~: (~~~;';}a~! telefon 057- · · 

Vând EUROBOLŢARI ter· 
moizolanţi cu garanţie: 300x 
250x200, 3.600 leilbuc; 1 mc-
240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750, (34834) 

-

:;..'. 

(34941) camere, 2 băi, 2 balcoane, garaj 210338,092 811149. (34907) inmatriculat firmă. Telefon Vând TV color, 1.000.000-
Vând apartament 2 camere, cu încălzire centrală şi apă curen- Vând 2 case, lqcalitatea 266010,262834. (34814) 2.000.000 lei, garanţie 6 luni. .\.'!• ,·..:_· 

Micăiaca, nelmbunătăţit, 12.500 tă caldă şi rece, telefon, sateln, Şofronea, nr. 490 şi 516. (35082)_. · Vănd BMW 524 TD din 1986 Telefon 244904, orele 9-17;. 
OM. Telefon 270834. (35457) inte~on. Tel:_fon ~7/232.675, Vând casă 2 , camere + (sau variante), stare ireproşabilă, (35334) 

Vând-apartament 2 camere,· duoa ora 15. t35294t dependinţe, posbilitate privati- - motor, caroserie rezervă. Telefon Vindem LĂZI FRIGORIFICE; i . 
Vlaicu, 9.800 DM. Telefon Vând_apartament 3 camere, zare, la şoseaua princiJlillă, preţ 092 495 840,287144. (34811) CONGELATOARE; VITRINE; , _, · 
270856. (35457) ' zona 300, 23.000 OM. Telefon 7.000 OM, negociabiL Telefon. Vând Renault 21 Nevada, COMPRESOARE 5.000 W; colţare pluş, toale noi; conve-

272019 (35386) - · nabiL Telefon 264892. (34755) 
Vând urgent apartament 2 . . .. - , 094121983. (33808) _ 199t, benzină, injec~. Telefon CAMERE FRIG; DULAPURI . Vând canapele şi coi\BRtnoi,la 

camere, decomandat, et 1, str. Vând 2 apartament, ullracen- - Vând casă din cărămidă 094698849;279651.(35027) _., FRIG; inox; garanţie un an. · · T 
Piata S · .. 1ral (160 l40mp) cu posibilităt; ( ) • Năd b 1 d Vând Audi 80, catalizator', Telefon 281384, orele 8-18. preţurt avantaJoase. elefon , pitalului bt 5, se. C, ap. 3. • • r anexe , comuna a , u , 270700. (33549) 
Telefon 233146 şi 094.513.335. pentru sediu firmă. Telefjln Arad. Telefon Arad 249591, intre 7.900 OM, 1700 cmc. Telefon '(34042) Vând crema Contracttubex 
{35076) . ~ · . 092.227.4ŞO. (35293) · ._- .,Orele 1~17. (35090) . 281124. (34981) . Vând TV COLOR an-gro-,. · pentru cicatrizarea rănilor şi 

Ocaziel 15,500 OM, aparta- Vând apartam~mt In casă._ 3 Vând casă 4 camei10'·f·i&tll ei Oi' , Vând urgent TV 35. Reia~i 1<1., ; en·detai~ gamă diVersificată; -arsuriior. Telefon 211938 ·după ~..~<.-.,- · 
ment? camere, decomanda\e, ,,;ş camere, bucătăne, hol, şpats, încălzire proprie pe gaz, . \fătfunle, tamma Mlclean, tetetorl"""·preţurl. minime; garanţie. ora 20. (35079) ,_ 
Vlaicu. Telefon 210555. (34889) --- anexe, posibt- gaz; Grădişte, • -canalizare, str. Prunulul, ·nr. 57, 188. (35251) . Telefon 289456; 092.239.242. ,_ - Vând maşini ele~ ~J~,-~ .... .,._ 

Vând apartament 2 camere str. Geiu, nr. 16. Telefon 215587, Grădişte; preţ convenabil. · _Vând tracJor·U..S50.,1 utilaje._.,,,. . 'it/8 m, 1.600 OM; 520'11110 ni, ,.- ·_J'-
imbunătăţit. Telefon 273628:. (3~78), !'V d - Telefon 238813. (33911) agrtcole, stare foarte bun~. VAnd m&til gama de telefoane 2.000 OM: 800 Iti 12 rn, 2.700 ••-
(35336) . cazte an apartament 3 Ocazie! Vând la 2 990-0 M Telefon 256189; 272284; mobile, S!Qtlate. Telefon 094 267 OM. lnfonna~i Tlfl3lÎnr-.UI6,11!1!>- ·.:"'-i> 

Vând apartament 2 camere camere, decomandat, parter -. casă 3 camere i 100 ·mp pomi . 092.247.941. (35210) 307 sau 094 882 403. Ion 28. (34866) · · • • "'' - ' 1' 

Afla, el4 (cu acoperiş ţiglă), par: Alfa, 14.000 OM. Telefon _ fructiferi, in sat V~eni.' lăngă _ · Vând tractor U-650 cu plug, . . Vând TV stereo, teletext, Vând maşină tricotat ciorapi şi -"' "" 
chel, gresie, pret 14.200 OM. 094.156.200. (35499) Moneasa. Telefon 094 862 353, stare bu(lă.TeJel<?r!.'l(I2-~-~J>andă largă, Teiefon:2114!U.- disc pentru tractor U450. - · j 
T(
3
e
53
te

5
fo
1
n
1
_ 249806, 094 778 462_. 11 ,,~ 1 t·-:·.\!l'l~J,i~'~·~~J:-~i~l 857-238209. (35289) "~- :»(~~ TV, ot · ă ti d bie (3~ă16~ 1 d' f. rlf'-" _ 1 Informaţii lgneşti_)~i'ii!Qn 25. ...,-- · ·~- -. 

--··· ...... ;-... 1•-"•- Vândsauinchiriezpenlniilrme IZ erm ... ro, u '.- n_ a a ngo ""'!•.sa'I,_·(3523Qk- . ' -~.. T<ft~tfi'Mfl:.~'!;l'oiilltiii"~~--
Vând apartament 2 camere, : ,)1 M 'H • ' ~ 2 case mari (una onă ntrală) stare bună. Informaţii Rl)nuşa Rrâol!i:-BX<:!>P~Or\IIUi. Tjllefon 21149 , Vând repatrtere.- ' 

etaj 1, parchetat, balcon inchis.• 11 • • z ce · 128. (3042232). , (35316) 092.448.443. (35380) ·•- ·• ·1 
bloc contorizat, Micăiaca (lângă Vand urgent apartament 4 Telefon 286136· <352961 .. ,. '' Vând_Dada 1iJ90. an fabrica~- Vând matlnă spălat auto-· Vâ!ld aparat cu încălzire ""''"Hhc•, _·''] 
restaurant Orizont') Telefon camere, decomandat, et 1, aran- Vând casă lrato~u, şosea, 1980~reţ negociabil. Telefon mată 1.000.000 lei· TV color 1a 90" pentru •"'tătorie auto preţ -. ,._. 

• ' 'at occid nta1 onă 1' . .,.. 2 ba' racord apă grădmă' mare . ' """' • 245115 oreie17-23 (35154) J e ,z '"',--· " T lefon
2581

77 (
35398

) · 5628 .(4113093) 930.000 let; ladălrlgorllică negociabiL Telefon 536487. •. -s 

Vând apartame~t 2 camere, - coane inchise, bl. 7~5, oontorizat, e · . Vând Mercedes 250 Diesel, an 1.400.000 lei, ofer garanţie. (2231501) · · 
Maiakovski, et IV, ţiglă, preţ negoaabil. Telitfon 094 661 Vând urgent ŞI conv~nabll fab~ septembrie 1992, inma- Telefon _259339; 563027. Vând termotecă 1 
îmbunătătit· garaj metalic lângă , 16( (35226) casă mare, comuna Ltvada. lriculat persoană fizică, in stare . (4223081), baie, bucătărie, . •-, 
Şcoala G<,;,.rală nr, 5. Telefon . Ocazie unică! Vând aparta· Telefon 412204. (35388) , excelentă, alannă, jen~ Al, cen- Vând TV color, deosebite, car-. an garanţie. -~ '! 
255887 o's4 612 881 (3480S) ment 4 camere, Micălaca, el6/6, Vând casă nouă la chete, 5 _ traL Telefon 094 616 315.- casă plastic. Telefon 259353. 011. (35388) '""i 

Vând apartament 2 camere, , 
1
1
352
4.0

53
00) OM. Telefon 2~3578. ~~:=~~~ (3534Vănd5) utobasculantă Raba 

16 
· (35084Vi dem) -• TELE Vând sorg (tătercă), remorcă, ,.........,_ ~. _j: __ 

parter, zona Podgoria, imbu- . . • '. , a · tn o gau~ mare • bloc motor U-650, cazan încălzire ,.,",. -
nătăţiri, uşi şi geamuri noi, ter- Vând apartament 4 camere in -• Iancu n~- 96, JUdeţul Bthor. tone, inmatriculată cu CIV şi VIZOARE COLOR stereo; con- centrală. Informatii "_, • ..,,..,.,1 
mopan, bun privatizare: 25.000 asociatie (zona Vilelor), et 1,'' 'informaţii·_Arad, telefon 242365. ' numere noi, in stare perfectă. venabll, Telefon 280260; 461246. (35386) . · -·-- · , 
OM negociabil. Telefon 093.218. garaj, '77.000 OM. Telefon (351_77) ' • - ··-. lnlonnaţn Pâncota, str. Soarelui, 211213, orele 10-20. (35330) Vând LEMNE FOC, lesenţă · '"' "

0
"<-

262. (35081) 094.778.462. (35351) Vand casă in Macea "':-9931a nr. 4. Telefon 057 • 46680 tare, orice cantitate. Tellef<>!l,~~lllll""'' 
Vând apartamenl 2 camere, Vând apartament· 4 camere; straqă p~nctpală cu postbthtate_ {35183) 210378, (25280) 

imbunătălit, Bahtr Mărăcine, con- zc;ma gării, contorlzat Telefon- - ·de prtvattzare. Telefon 536487. Vând tractor U 445 stare bună Vând uşi lemn, mobilier,. radia-
fort L Tetefon 235017. (34797) . 223552. (35358) ,. (3231501) · de funcţionare; preţ 4.300 D ·-toare ~ee. maşină de scris. 

Vând apartament 2 camere, Vân_d apartament 4 camere, , negociabil. lnfonnaţii telefon 057 Telefon 278898. (35381) 
Alfa, etaj 1, decomandat, 14_200 . ,toate tmbunătăţtnle, zona ~00, Vând casă mare, demisol, 562518; 561993. (35196) ..• ,. · -.Vând şopron metalic mare, 
OM negociabi. Telefon 270856, Malul Mureşulut ŞI garaJ autoriza~ parter, mansard~. incălzire cen, .. . Vând Mercedes 350"1'15, . copertine, combine C,14, 1Eu, 
(351461 Telefon 259891. (35494) ·trata; grădină; in S.âmbătenL • Toyota Land CruyserTD. Telefon vidanjeră 5000 litri, 1 Vidanjeră 

Vând apartament 2 camere, el l ;::~~ 216350, 094.600.296. - 092 227 450. (35293) Vand TV color, 1 .000.000- fibră sticlă, 1 plug, 1 remorcă. 
!, Micălaca, 15.000 OM. Telefon _ Vând Audi 80 Diesel, In~ · 2.000.000 lei, garanţie 6 luni. infonneţii Felnac'nr. 516. (35382) 
270872,1349211 • Vând cesll cu grădină mare, cu1at persoană juridică, verificare Telefon 244904, orele 9-17. · Vând maşini spălate automate, ~-;"...,....._ 

Vând apartament 2 c8mere + Vând casă cu grădina in comu- Cermei; nr. 1013, familia Popa. până tn martie 2001, stare bună, (35334) mochetă import Austria, Bujac 
dependinţe, u"racentral, lângă · na Şiria. informa~i in localitatea Telefon 288489. (35488) • preţ 3.800 OM, negociabiL Vând ieftin INSTALA ŢII ' str. Trotuşului nr. 55. (35389) 
casa cu lacăt. lnforma~i telefon Şiria la-nr. 1386 sau la telefon De vânzare in Curtici, casă cu Telefort092.622.914.-(35313) SATELIT fi BOXE 50W. Vând schelet-solar 400 mp şi 
282927,orele19-21.(31138) _ 531113. · · grădină aproape de gară, str. · Telefon Arad 2374.11, lneu, dubă de pe TV, fără agregat, 

Vând apartament 2 camere, , . Atelierului, nr. 3, adaptabilă pen- Vând Ford Translt benzină, M · 511485. !34571)' Focşan Mihai, localitatea Zimancl-
confort 1 sporH, zonă centrala Vând TEREN cu 2 CASE, , Iru birouri şi depozitare zonei · 1916, CIV, inmatriculat pe firmă. Vând telefoane mobile noi; CUz nr. 321. (35385) , 

(CEC 1 ) t - it ultracen1ral, C_h"'ineu c~· , str. libere. Telefon 254375. (35487). Telefon 057/232675, după ora meniu, limba română: Nokia Vând statie benzină T-~lon -u nou , par er tna , l • .. .. 
0941290433

_. (35303) · = 
imbunătătit· 25 000 OM Telefon 1 :nfriiti_rii. Telefon 092.69 .330, Vând casă central, 43.000 OM. 15. t35294t , 511().250 OM; Sony C1-240 OM _ y 

235538; 412214_ (34809) '1354141 - 1 - Telefon 094.552.104 sau Vând combină pentru tractor şi •"ele. Telefon 094.544.832; Vând vilă in provincie ·utilaje! 
Vând apartament 2 camere, Vând "'!săln str. Cpt lgnat 280990. (35502) · U-445 pret rezonabil Telefon 092.528.181. (35362) . 

665
de co(

3540
nfec

1
t,i)L Telefon ot2.592. 

lmbunătăţit, Micataca, et IV, nr. 17. lnforma~i la teL 281848 .56153i.(41l3090) , Vând frigider, congelalor,lada- _ _.,_ '" ., 
acoperiş garantat 10 ani,. preţ sau la Seleuş nr. 71, fet inter 10 • Vând (schimb) Ford Sierra frig, combină frig, TV color, uscă-
16.500 DM< Telefon 286683. Buzna Nicolae CLX motor 1,8 Turt>o Diesel, con- tor rufe. Telefon 220926. (35371) 
(35329) Vând casă mare, localitatea· Vand spa~u ultracentral, situat sum 5,5 %, an 1991, pret 9.200 Viind două televizoare color, 

Vând apartament 2 camere: Vladimirescu str. Gării nr. 11, in curte, suprafata 135 mp. . OM, negociabil, urgent Telefon noi, teletext, telecomandă, diago-
oonfort 1. Alfa, central, parter inail, gaz, enexe, preţ 41 .000 OM,- Telefon 278898. (3526Ş) · • 258482 sau 094.819906. (353?0) . , nala 51, Daewoo. inlorma~i orele 
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. _ • (Unnare din pagina 14) 
Vând pian scurt, Dori interior, 

blănuri diferite mărimi. Telefon· 
283952. (35415) 

Vând sorg (tătarcă) pentru 
mături. preţ negociabil, Pincota 

·str. 1. Creangă nr. 1 O. (5226677) 
Vând soia boabe, preţ 2500 

leVkg, negociabil. Telefon 057/ 
561971. (4113095) 

Vând porumb (nou). 1.300 kg. 
Telefon 279409; orele 17-20. 
'(35489) 

Doresc să cumpăr teren intra
vilan, maximum 300 mp (numai 
zonă centrală). Telefon 092 '684 
643. (35153) . -
Cumpăr urgent garsonieră, 

confort 1. Telefon 270872. 
(34960) 

Cumpăr parbriz faţă BMW 
seria 500. Telefon 223961. 
(35407) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
profil alimentar angajează 
VÂNZĂTOARE (gheretă). 
Telefon 268211. (35441) 

Angajăm OSPATARE. Tele
fon 281074. (35445) 

Angajez TÂMPLAR! CALI· 
FICAŢI pentru lucrări in PAL 
Telefon 094.533.545; 284883. 
(35446) 

ANGAJĂM tânără cu &tudii 
medii sau superioare, cunos· 
cătoare LIMBA ITALIANĂ. 
Telefon 256359, <>rele 9-17. 
(35491) 

,.ARDEAL PLUS" anga· 
jează BAR'MANĂ • OSPĂ· 
TARĂ. Telefon 094.781.155. 
35496 

PRESTĂRI SERVICU 

·~-
,.ANA • FRIG" repară: FRI· 

GIDERE, CONGELATOARii, 
ta domiciliu; garanţie 6 luni. 
Telefon 210420. (351B6) 

Şcoala de fOferl, col. RUSU 
LUCIAN, face inscrieri. 
Telefon 283696. (35259) 

ASIGURĂM toate serviciile 
pentru PRESCHIMBAREA 

·'I'URISM 

Cilitorettl cu autocarele 
noastre moderne' rn 

Europa: 
GERMANIA, ·AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
(pleciri zilnice). 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FIN LAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA fi poţi fi un 
călător cAttlgătorl 

NOUl Reduceri de tarife In 
luna NOIEMBRIE! Reduc,ri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi gru
puri. B-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727; 
Autogara, telefon 270562. 

ÎNCHIRIERI 
lnchiriez (ofer) apartament şi 

casă (ne)mobilat(ă). Telefon 
235784, 092 308 400. (35450) 

Doresc Să lnchirlez aparta
ment 2 Cjlmere, central, termen 
lung, ofer 150 OM. Telefon 
235784, 092 308 400. (35450) 

Cu durere tn suflet anunţlim 
incetarea din viaţă după o 
grea '1 lungă suferinţă a 
scumpe! noastre mamă, 
soacră '1 bunică, 

TAI\AŞAVREIIA. 

Inmormintarea va avea Joc, 
azi, 16 noiembrie 1999, ora 13, 
de 1~ Capela Cimitirului 
Micălaca. Fiica Mareala, 
ginerele Ionică, n_epoatele 
Roxana '1 Ioana Feleş. 

C~ adâncă durere anunţlim 
Incetarea din viaţA a scumpu· 
lui nostru tată, soţ, bunic fi 
străbunic · · 

CORNEA GHEORGHE. 
.· fnmormântarea va av~a loc 
In comuna DIECI azi, ora 14. 
Nu te vom ulta nlclodatli 
Familia ve,nic indollată. 

Cu nemărginită durere 
anunţăm moartea fulgeră· 
toare, după o scurtă şi grea 
suferinţA, a celui ce a fost un 
om deosebit 

SJMJLOV ARSENIB . , 
(SI CA) 

Cumpărăm orz, grâu fura .. 
jer, orzoalcă. porumb, recolta 
1999, plata la ridicare. 

---:-'9", Ţelefon 065/163885; 094. 
789.037. (097 4228) • ..... .• -: PERMISULUI de CONDUCE· 

lnchiriez spaţii comerciale şi 
depozit pe Calea Lipovei nr. 
113, vizavi-Restaurant Flora. 
Telefon 092 921 103. (34880) 

In virstA de 53 ani, din 
Felnac nr. tit6. Soţia Aurella, 
fiul Daniel, nora Angelica şi 
nepoţelul Flavlus. Dumnezeu 
să-I iertel fnmormântarea va 
avea loc azi, 16 noiembrie 
1999, ora 13, la Cimitirul 
Felnac. 

-· -!;;..~ _, Cumpăr porul!lb boabe şi 
ştiuleţi. plata la recepţie. 
Telefon 094 784 568. (34894) 
Cumpăr aparat pentru incăl

zH maşină .sirlcol". Telefon 057 
__ - 282530, după ora 19. (35167) 
· · Cumpăr tablouri vechi pe ulei 

fi candelabre alamă, model 
~- ;;-.. 

deosebit. Telefon 28056"f; 
_., 092344808_. (35362) -

."\\' 
CERERI ŞI OFERTE 

DE SERVICII · 

-SOCIETATE ~OMEIRCIAUO.I 
angajează OSPĂTARE, 

256835. 

SOCOM 
angajează 

feţe lncălţăminte, 
(maşinlste, la masă). 
maţil telefon 236118 
sediul societăţii din str 

._., Birta nr. 18, Arad. 

·• 

AngajAm 
oxporionţli. Informaţii lelttfo1nl 
233340. (35378) 

Angajăm 
pentru unitate cu 
serie. Informaţii la 

din Complex Poda<>rhl.l 
~ . Telefon 092.594.420; 

242.898. 

cu 
in Arad, str. Cloşca 
telefon 255889, angajjeaziil 
CONFECŢIONERI 
maşini de cusut lndlusltriale.l 
pentrU secţia din Calea 
Vlaicu bl. Z.28. (35384) 

RE. Telefon 281968. (34548) 

,.WES" execută: reparaţii 
frlgldere, congelatoare, cii· 
matlzărl. Telefon 284857; 
092.556.582. (34195) 

. Execut lucrări INCĂLZIRE 
CENTRALE - SANITARE 
(cupru). Tel41fon 094.391.892; 
216552. (c.) . 

Repar TERMOTECIGAZ, 
~sigur asistenţă tehnică peri-
odică. Telefon 092.989.017. 

1 f35368l 

DIVERSE 

Noua ŞCOALĂ MANECHIN 
CR_ISTINE selectează TINE· 
RET, in 20 noiembrie, ora 14, 

. DISCOTECA LASER. Tllilat 
094 697 781, (35354) -

. 
-

Dau In chirie spaţiu pentru uri 
birou (zona Intim - lângă 
Gospodarul). Telefon 092.684 . .-
843; (35153) 
" Iau in chirie apartament 2-3-
camere, standard occidental.-_ 
Telefon 094.364.030. (35152) 

Iau in chirie spaţiu comercial: 
central, Piaţa Spitalului sau 
Vlaicu. TelefQn 094.364.030. 
(35150) -

Caut să, lnchirlez garaj In 
zona Vlaicu, Piaţa Agroalimen
tară. Telefon 244044. (35233) 

Ofer spre inchiriere aparta· 
ment 3 camere, et. 1, Banu 
Mărăcine. Telefon 220132;· 
270623. (3Ş278) . . 

lnchiriez apartament 2 
camere Vlaicu, 80 OM. Tel~ 
275238. (35275) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
comercial central in Chişineu 
Crlş. Telefon 520684. (411186) _ 

·:.;.,,Ofer spre inchiriere spaţiu 
·140 mp, v~d bun; Telefon 
282608. (34728) -· 

Cu durere anunţăm fn .. 
catarea din viaţA după o lungă 
fi grea suferinţă, a scumpel 
noastre ·mame, bunici fi 
străbunici 

- IR1MUT MAJUA. 
lnmonnântarea va av-ea loc, 

azi, ora 14, de la Capela 
Cimitirului Pomenirea. Dum
nezeu s-o odihnească in 
pacei Familia indollată. 

Cu adâncli durere tn sunet 
anunţ decesul celui ce a 
fost 

CIIELEMEN IOAN 
DIMITIUE, 

fost şef de producţie la 
Grupul Şcolar l_neu. Inmor
mintarea va avea loc azi, ora 
12._Soţla Chelemen Maria. 

il' SERVICII FIIEIIRE 'ii' 

IC •• OSFEilA'I'U" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, tele-

VĂN!l fi ACHIZIŢIONEZ .. · Da_ui~cl)irie_gai'Siltl~ 
MOBILA FOLOSITĂ, regim de· 'lată, zona Mlcalaca. Telefo'lr 

'c ~ ~7; 094.554.874: · · 
NON· STOP 

Consignaţie. Telefon 094. 282698, după ora f6. (35342) . 
803. 094. (f) Ofer spre inchiriere aparte' 

ment 1 cameră, central, mobilat, 
.DOLLA" ·vffide 'iin 9·,0 ·s ·. telefon, gaz. conţort, prefer 

pungi cadou parfumerie cos- elevă, studentă. Te.lefon: 
092.411.970. (35310) 

metice fi produse Igienice _ .> Olar pentru ·Jnohirlere -~u 
din gamele: Dulgon, Alpi, comercial 150-200 mp,'birou,· 
Mola, Santex. Telefon 057/ _ magazie, depozH, pe arteră prln-
284243; 092.382.039. (35320) cipală, str. Radnei. Telefon 

SC .AGROMEC" SA, 
PEREGU MARE, convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ pe data de, 3 
decembrie 1999. In cazul 
neintrunlrli, adunarea se con· 
voacă pe data do, 5 decem· 
brie 1999. Conducerea. 
(35383) ' 

289485, după ora 19. (35258) 
lnchirlez apartament 2 

camere, parţial mobilat, preţ80 
OM pe lună. Telefon 277465; 
094.561.790: (35370) . . 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 2 camere, zona Faleză 
Sud. lnformliţii telefon 420861. 
(3042236) . 

Familie serioasă, dorim să
lnchiriem apartament 2 camere, 

VINDEM: 1 bucată MAŞINĂ mobilat, telefon, sateHt. oferim 
de ECHILIBRAT fi 1 maşină 100 OM+ chenuieli lntre~nere. · 
de dejantat anvelopa auto,)ll Telefon 271324. (35391) 
preţul de 10.000.000 tel/ -" Ofer spre' Inchiriere aparla· 
bucată + TVA. Telefon meni 2 camere, mobilat. Vlaicu. 
247481 sau 247485. (34417) Telefon 288651. (35397) ~ 

Cooperativa de Consum 
UPOVA, organizează licitaţie 
pentru inchirierea HotelUlui 
,.PARC" din LIPOVA, str. 
Bu_gariu F.N.'. fi terasa

. ;,PESCĂRUŞUL". Licitaţia 
este liberă •. cu strigare !Şi va 
avea loc in data de, 2 decem· 
brie 1999, la sediul coopera· 
tivei Lipova, str. Bugariu nr. 
8, ora 10. Taxa de partiCipare 
este 100.000 lei. Garanţia de 
participare 1.000.000 lei. 

· Inscrierile se pot face până la ' 
data de, 2 decembrie 1999, 
ora 9,30. Informaţii supli
mentare la telefon 057/ 
561.487. 4113094 

· Dau in chirie apartament 3 
caniere,,mo6ilate, zona UTA. 
Telefon 2142110 sau 094.838. 
558. (35408) . . 

PIERDERJ. 

Pierdut carnet şomer p_e 
-numele Vale Mannela nr. 37496 · 
eliberat de DMPS Arad.ll declar 
nul. (35361) 

Pierdut cemet şomaj eliberat 
. pe

1 
numele Mitrana Rodfca

loana de DMPS Arad. li declar 
nul. (35363) 

Pierdut adeverin_ţă de : 
vechime in muncă pe numele 
Tulcan Daniela, eliberată de 

. OMPS Arad. O d_eclar nulă., 
(3538{) 

. • 

. 

.. SERVICII FUNERAR!:i .. 
COMPLETE . 

Slcrie, respete, cruci, Tmbii~ 
sărq,at, spălat, lmbrăcat, 
prosoape, batista, panglică, 
batlcurl, catafalc·, Stefnlce; 
steag doliu, coroane, jerbe, 
colaci, cozonac!, colivă. 
ORGANIZĂM POMENII 

PENTRU PENSIONAR 
REDUCERE 10%. 

OFERTA: sicriu + retlpete + 
cruce= 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul 
sicriului la domiciliu, lnterme-
dlem obţinerea actelor de 
deces, fotovideo, fanfară. 

NOUl Punem la dispoziţia 
clienţilor noştri CAPELA. (c.) 

NON STOP 
RD-Sm COMPANY 

firmii pruduaihNlrY de sicrie, str. 
M. Emlnnc:u nr. 4 {vizavi Cin'-'mll 
MURE~liL), tderun 211929, 
094S37. 1~\.*'8.7t2 

TOTIJI. NTR-\JN SINGUR LOC, 
LA PREt DE PRODUCĂ TOR, 
CALITA E r,.oPERATIVITATE 

,OCCIDF.NTA : 
• imbibim11t, imbnk:lll, C'OIIDdlzlt 
-licrie: 40t)..J.6110.000 lei 
-ak:ric lux .. 

· - -lenjerie dl'U'IIt 160.flO() .. (JI)O.OOO Jei 
-t· ·erori, m.alnen.-- ~criu etc. 

Ot"ERT M sicriu, lenjerie, ttUao • 
7Jo.onu k.-i. • . · 

Transport tn Arad GRATJ.HT. 
Suntem produ~'itnri rYnumiţi in (Mnl 'fi 
striiniitate. nu simpli contcnian~. (c) 

'it CONDOLEANTE ·'ii' 

- ~- . ' . ,~- ·: . - -,; 

. -,,-· ) 
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Transmitem sincere con
doleanţe familiei domnului 
director FEIEŞ IOAN, la tre· 
cerea in nefiinţă a mamei 
soacra. Colectivul SCCA PRE· , 
CIZIA Arad. (25426) 

Mulţumesc tuturor celor 
care au fost alături de mine la 
marea durere prlclnuita d·e 
moartea mamei dragi, 

CHIIUAN GIQZEI At 
in special familiilor Bătrân, 

Buzna 'i lsopescu. Dumnezeu 
s-o odihnească in llnltte fi 
pacei Fiul PUIU, Indurerat. . 

Colegii din. ,U.M. 0301 
Timh;oara, sunt alături 

de domnul It. col. TARAŞ 
MARCEL tn marea durere 
pricinuită-de decesul mamei 
sale. Sincere condoleanţe 
familiei indollate. (35482) 

Cu durere ne despărţim de 
-dragul nostru CHELEMEN 
IOAN DIMITRIE. Fiica Luci: 
ginerele George-ti nepotul 
Ciprlan. Dumnezeu să-I odlh· 
nească In pacei (2055850) · 

Sincere condoleanţe familiei 
lndoliate, la pierderea celui ce 
a fost CHELEMEN IOAN 
DIMITRIE. Din partea finilor 
Virgil şi Morlko fi fiicelor 
Claudia i Ramona. 4112501 

'li' COMEMORĂRI 'li' 

• 

Au trecut 4 ani grei '1 trl'tl 
când m·a părăs~ scumpul 

cel care a fost 

lacrimi, 
rugăciune şi o 
lumânare la 
Implinirea a 6 
luni, de la de· 
cesul dragulul 
nostru soţ. tată 
ti fiu 

IILEOJU MIRCEA. 

trecerea tn eternitate a 
c.are a fost o mama 

!devotată, o bunică lubltoare fi 
prietenă de Incredere 

CORNEAANA. 
Dumnezeu a-o odlhneasclil 

IPa•raolteo>ul, joi, 18 noiembrie, 
Catadrala Ortodoxă 

IPc>dg;orlia. Copiii Carmen fi 

lnoastri mamă 

3 ani ·de 
cân!l scumpa 

VATJ MA81At .. · .t 
. din CURTICI a plecat dintre 

Dumnezeu să o odlh· 
ln<tas>că tn · pacei ·Copiii: 

·!FIIorlca. Angela fi Dlnu1 
(35423) 

de când s-a stins din 
dragul nostru fiu, .soţ fi 

la numai 58 de ani, 

' .. ·._, 
. '•2"{,;.· 

'- '· 
;;·-.'. 

..;.-·-· .. , ' 
f<·-5~":::;: 

• 
. -.. 

~---.r-. 
- .·~. 

~·- . 
~f. 

.... ~ .. 

..... -
, .. 

.. 

; .<' 

' 

\-

. ' 

. ~ . 

'· 

. --· 
'.·~--: 

. --... 

,, 

.. ··. 

·-

,.<:;--

J 
' • 1 
-~··· 

' -__,. . .; . ~ 

.--- ,.~~ 

' 
./' 

1 

' 

~-· -~ 

- l 
':• 

. 
:----

-3~-~- . ·~. 

j 

. 
-t 
f 

y 
f· 



, 

--. 

! ., . 

< 
' 

'-

. f 
. : ~ 

' . 

.. ·, 

'.• 

' 

,. 

' 
' .... 

' ' . 

. "! .. 

·.·.~ ! 

" '···-""'-,-:._:.;a.,~_;._ 

Pagina '18 - ADEVĂRln., 

------

SISTEMUl DE B-dul Dragalina 

GOSPODARIRE tel.n;~::62, 
A APElOR ARAD'---2-8194

-
9
--r 

INCADREAZĂ ŞEF FORMAŢIE EXPLOATARE 
mijloace auto fi utllaja teraslere. 

Concursul va avea loc Tn data de 26 noiembrie 1999 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 
• Inginer, subinginer, maistru 
• vechime minim 5 ani 

- -{. 

• domiciliul stabll in Arad (4114738) 

• . UW BDll l'llCCII8AR 

Rdo car t ""'cu CD 
• Design ...._cu-
• Moga Bau 
• Racoplio pentru FMIAIIILW 
• Telocolnauda pentJU CD 
• Pulln da loolrr.tO W PIIPO 

s ONY. Model: CFD-vm. 

SONY Model: MHc.RXD7 

rbgrln Quasar, Arad, P-ţa A.lemcu; Nr. 10 
tel.: 057-211.822. 

,:,,,. 

Acest magazin comercializeaza produse ortglnsla Sony lnso{HB da 
cartiflcatul de gs1'8J1!18 oficial pentru RomAnia, emis şi onorat da Sony. 

. PUBUCITATE 

SC BAZA ATELIERE ŞI 
TRANSPORT SA ARAD 

Str. Poetului nr . .,3'1/A 

ANGAJEAZĂ: 

le VÂNZĂTOR (VÂNZĂTOARE) 1 

Marti, 16 noiembrie 1999 • 

. .. 

. ARCOMMAT GRUP S.A. 
ARAD 2900 

Str. Voevod Moga nr.65-67 
email: arcommat_group@inext.ro ' 

Tel./ Fax: 0571281 779, 057/276 333 

Informaţii ta telefon: .În calitate de distribuitor autorizat 
273242, 289700, Interior 117. 

10742831 

-----------1 . . , Splaiul Geo. Gb. MJgberu 81.3298 (Midlaa) 1 
/,!X./11/tg Tei./Fax: 057n701ll; 270100, Arad 1. 

Comrace Elite MicrooOttwsnc~owsaa .... Ed. 1 Intel pentjum III 450 MHz 
512KBJ100MHz 
64MB PC-100 SDRAM 
10,2 GB Uttra ATA 
8MB30AGPz 
15" ADI ProVIstll E44 Digital 
otBx:CD-ROM drtve 
30 PCI SOundPro carei 
JaZZJ-2106 
F .. t Ethernet 100110 PnP UPT 

Microsoft Internet Expto ... r 5.0 

AnHVIrus RAV 7 
Microsoft Of!jce 2000 sB 1 
p!Oinstalat, cu licenţa de util~ '-' 
A TX pla1!onn, cltlpoet Intel BX ,t. 
C..Mln-23CWATX ·

1 FDO 3,5"-1,oW 

Keyboard waa.-- . 1 
MouSe 3 but.+pad 

. _ 

' * 

Garanţie 36 luni 

P"""' nu~,. TVA 
PRET USD l :......,· ... 

1227 ·-- t -~-- -----

"TEBA" 
cu sediul In Arad, str. 

Patria nr. 14, 
angajează 

CONFECŢIONERE 
· TEXtiLE 

CALIFICATE 

Informaţii 
suplimentare la tel. 

280.343 lnt. 11 19. 

POL/COLOR 
.... ,, .. 

' . 

Prbnulu 20 ~ ne..._k 
2kf, 74'50 I.J 30 do •~n.do.· 

~ SC ANDROMIDA SIRVICI SRl : 1 BANCA AGRICOlÂ S.a.f~ t4 
. ANUNŢĂ SCOATEREA LA LICITAŢIE ·• · ,. .. =~ ~ 
' ·....:-. .. a urmAtoarelor active '1 mijloace de transport: ·:- .. ;.<:~'1",~·•'<•' 

Anctrgmecta ... , . ._,,,; ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 . . .. 
e~-~~~~"~""· .. VĂ OFERĂ ··-~" ,." .;,~ 

URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCŢIONARE 
PE BAZĂ DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 

. . 
• Ş&mlneala Napoleon (Canada); · OFERTA SPECIALI DE SEZON: 

·RADIATOARE DUNAFERR lUI-N·. 
_ Din oţel (Ungaria) 

• Reprezentanta din Şlrla - compusă din subsol + parter+ etaj (10 _camere + 1) _preţ de StriQ8!8 
132.000.000 lei (IArA TVA) din str. Rsglmsntului 85 Infanteria nr. 94. · ~"" ·- . ·· 
• autovehlcul.tlp AM 3, număr de Inmatriculare 31 AR-3677, an'labrl•all• 1992. preţ da strigare 
51.200.000 lei (Iară TVA). . . . . ,,. , _, . 
• ARO 244, număr da lnmatricula"' AR-02-YRK. an fabricaţie 1991 ,pniţ da.atrlgsra 6.000:000•Iel, (IArA 
TVA). . . · 
• Microbuz TV (Rocarl, cu ounilr de !nrria1rleuliu'e AR-01 KYP; an d1r-ţie 1994, praţ da atrlgara 
30.000.000 lei, (lăril TVA). . . . . . . .. ....-'"-' 
Men~onam cA, garanţia de p8rtk:lpara 18 lldlalli> vii11 d8 3% 1lif taxli'<îil'p'artiCi~re da la Uc:llall& - dil' ·. 
0,2% din preţul de porni"' a llcita~ei, ca"' va fi achitat In contul daachls la Banca ·Agricolă S.A Sucursala 
Coordonaloara Arsd. _ ___ -

•· 

. - ;: ' 

,..... 
' 
' ) 

• Convectori (incilzitoare) • 2,5-
5,8 Kw (3~140 mc volum incAlzit); 

• Boilere cu acumulara; 80 1; · 
120 1; 160 1; • Oţelul are un grad inalt de transmitere a c:iJ. 

durii; 

·> •• ;~.. • ·'- -. • • -· .--:~: _. '"'-- '· :-~"-·,...;,:- :"'-". • • • .",:~-:-
LICITAŢIA VA FI CU STRIGARE ' .. '1 

• Boilere cu. Tncilzlre lnalantanee 
a apei; 

• cazane pentru Tncilzlre centrali 
de 12·136 Kw; 
• cazane pentru.Jncilzlnt cantn11 
fi prepararea A.C.M. 18·40 Kw 

(WESTEN, BIASI, SAVIO ·GAIA) 

• Module pentru Tncilzlre centrali 

de 120.1200 Kw; 

• Module pentru prepara"• 
A.C.M. de 120.240 Umin. 

• Arzitoa_ra simple fi automatl
zala pentru sobe fi cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

• Radlatoarele DUNAFERR LUX·N au un dealgn 
fi aspect deosebit; . 
• Sunt economlcoase datorltll calltiţli superioare 
a materialelor fi • lahnologlei utilizate in produ-
cerea lor; -
• DuratA de Tiltrabuinţara foarta mare; 
• Radlatoarala DUNAFERR LUX·N sunt disponi
bila la diferite inilţlmi (300; 500; 600; 900 mm}, 
precum fi cu lungimi ~prlnet~Tntre 400-3000 
mm; 
• Pulart rediantli foarla IMN · 
• Garanţia 12..AnJ. . 
• Preţuri extrem de avantajoase comparativ cu 
_preţurile radiatoarelor din oţel fi aluminiu dl!' 
toatli ţaral 

(97oW117) 

Jteviiratilnumal; 

<MEDA SE·R~~ 

.• ' -

"""'oanale ".,. doresc si perflt/pe lallciiJJpe vor",..,.,. .....,.._.,. ~ . . . . . • ; 
T dovada privind dapunersa garanţie! de participare; · • . i: · ·.: . : .. ' .,.c.", 
T dovada privind dapunersa taxe! da participa"'; · • · · •· · · ·. 
T documsnte cara certificA ldantitatsa persoanei (llzlca sau juridica); . . · · · - ~ ·:, 

Ucita~a va avea loc la aadlui BAncii Agricole S:A. SUcursala Coordonaloaoe Arsd, Slr:vlîalifGdc~Jf · · ·-nr. t-3, In data da 30.11.1999. ora 10.00. . . . . . 
Pentru mijloacele flxa neadjudacate In dela de 30.U.1_999 se va IIM 'lk;ltaţle Tit lleca"' jaf a SiiP'- · ~- · ··•·-

lilmAnH pana la sfA'l'tul anului 1999. · ·. .. · .. • . . ··:..,. • ""' 

JRELA ŢIISiiPUMENTARE LA TELEFON 0571280634, INTERIOR 140 ~~141147~ 

Chi,inev Cri9 atr.În~r&ţirii nr.92 

la p...t da produciltor,da la 

MONDIAL S.A .· -····woor•---
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