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.""..."",.. Problema reconcilieri! român<Hllaghiare se află 
din nou în atentia guvernelor din cele două ţări, 
care se adaugă şi interesul. organizaţiei ireden
antiromânească, cu o mentalitate !fOVină 

ţ• n'om'elf&asC:ă, care se consideră rapnezentanta popu-
Transllvanla - UDMR. Cu pa'! mărunţl, după 

nereuşltele în forţă din decembrie 1989 'fi martie 1990 la 
Târgu-Mureş, această organizaţie nemeşeascii iti 
îndepline~te programul politic de a pune mâna pe 
Transilvama şi Banat. Detl pane cA membrii conducerii 
UDMR sunt divlzaţi în moderaţi şi extremiJti în ideile 
antiromllnestl şi in raallzanea programului se mtâlnesc pa 
aceeaşi platfonnă de la şovin! de dreapta şi 'fOVIni de stânga. 
După declaraţiile privind înfiinţarea .,Ţării secuilor", au trecut 
la eliminarea elementului românesc cara a mai rămas în zonă 
şi şi-au intenslficat actlvltâ~le Iredentiste, antiromâneştl in 
celelalte ora'f& pe cara le consideră maghiara: TArgu-Muraş, 
Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Bala Mare, Arad fi 
Timişoara. · · 

Pornind de la Hgragaraa tnvAţAmAntulul, prin ellmlnanoa 
românilor şi c:reeraa de şcoli şi grădiniţe exclusiv In limba 
maghiară, considerănd c6 invlţAmAntulln aceeaşi unitate 
JCOiară cu românii ar fl degradant, au trecut la cerat~~a de a 
onfilnţa Universităţi In limba maghiară, intr-un Btat cara prin 
Constituţie este stat na~Of'laJ..unitar cu o singură limbii ofl· 

claiA. · ... , · D. ZĂV'OiflnO 
- ' . . . . .. .. . • (Continull'l In pagina a 5-a) r 

PREŢURI DECENTE 
la tAmplărie din 

ALUMINIU 

Vfl oferi! 
e TAmpUlrte aluminiu din l"ll<lt! 
Şi romAn~ 
• PV.C. Şi geamuri teronc)p8n 
e Rolete şi jaluzele 

Telefon: 279699; 092292!JŞ9 
Arad, Str. Voinicilor, Nr. :U. 

G.UVE,RNUl A OPIAt 
PE'NIRUl VARIANTA 

BASESCU' 
In lf&dlnţa da guvern de joi, 9 

aoptembrie a.c., a fost aprobată o 
hotărâre care duce la rezolvarea 
dispute! privind problema podului 
CFR din Micălaca. 

Conţinutul el sa referi! la apro. 
barea finanţării de urgenţă a 
reparaţie! podului actual, realizarea 
unei subtraversârl pantru circulaţia 
rutieră ~~ pietonală între cele douA 
zone dm Mlcălaca, despărţite de 
calea ferată, realizarea a IncA trei 
subtraversâri pietonale şi instalarea 
panourilor fonoabsorbante de-a 
lungul căli ferate. In maximum două 
săptămâni vor începe lucrările de 
demontara.a actualului pod. 

Lucrltllo vor fi realizate de 
Societatea de Construcţii a CAilor 
Ferate, pa cheltuiala acestei aocl• 
etiiţl. 

HotArirea e în regim da 
urgenţă, avind In vedera situaţia 
din zonă, unde nu mal există, la 
această oră, posibilitatea de traver
sare a Mureşului pa calea ferată, 
decât la Llpova. La şedinţa da 
guvern au participat şi raprezen• 
tanţi al PNŢCD şi PNL care au 
a~:ceptat modul acesta do 
ruolvare a problemei .Podului 
II'Adeon. 

1. IERCAH 
(Contlnuanetn pagina a 5-a),.. 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C, 
Q~M TERMOPAN 

MOBILIER LA . 
COMANDĂ 

FIRME SI RECLAME 

&nitwĂbflbRPU!f,@ 
~~~IJI!~ ... ~~!J3!!JO~t 1 

NU TREBUIE SA NE CACIULIM IN 
FATA OCCIDENTULUI 

' 
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• MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

.AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITAT~ 

SUPERIOARA 
STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:057f224888 

082/777381 

Ieri, la tragerea la sorţi în "Cupa RomBnfef.Tuhrl" 

DOUA fCHIPf OI PRI~1A MARIMI DIN 
fOTBAlUl ROMÂNfSC AU IRIT lA ARAD 

• .. li""'""' P~teana 
• F. C. Te._.__..IJ" Craiova 
Meciurile se joacA Intr-o singuri 

manfil, miercuri, 22 ţoptambrle 

a. c., ora 18,00, pe terenurile 
prinlllor echipa. Programul complet 
al partidelor din .cupa Romlnlal• 
Tuborg" 11 pute~ oltl tn pagina 11 • 
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• Pentru luna oatombrM, P<OIUI 
abonamentului aeta da numai 
20.000 lei • sa pot faoa abona• 
menta fi pe unnlloarele trei, 'f"88 
luni fi un an • Abon11111 pot 
cllfllga lunar 1 O premii de fideli· 
tate In valoar8 da o )umltete da 

~~~~!!. milion delalllacaro. 
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-----------------------------------·-~. 

(Cel mal necillltl dl.ntre biltranl) 

Astăzi, 
Sn:orAIA rAsare la 

ora 6 'i 53 de minute 

NICI ACUM NU ŞI·AU PRIMIT. BANII 
· apune la ora 19 'i 29 de 

minute. 
• Au trecut 257 de zile din acest 

an. Au mal rAmas 108 zile pAnA Jn 
2000! 

• Praznlc:ul zilei: Bl••er·lcllll 
ortodoxA: lnAiţarea 
Biserica romano-<:atoollc'll 
lnAitarea Sfintei Cruci: Bisac·ica:lt 
grsco-catoflci: lnalţarea Sf. Cruci. 

lndemnlzatta de tOVR·a veteranilor, 
vAduvelor de rAzboi şi a deţinuţilor politic, 
nu a fost plAtitA nici sAptAmAna trecutA, 
de9i guvernanţii au promis ca nu vor mai 
lntArzia cu banii ce li se cuvtneau oamenilor 
pentru tuna ... august. 

,Deschiderea financiara a fost sub limita 
neoesarulul. S-a aprobat insa suplimenta· 
rea fondului, Iar deschiderea de credite s-a 
fAcut". Asta a fost explicaţia guveri>anţilor 
prezentatA eApiAmAna trecuta. Acum, pro--

babll, cauta o explica~e la ... explicaţie, cA 
In rest.. 

Inca o dovadă de cAtA grijA poartă cei · 
de la putere bătrânllor noştri, practic, In 
acest caz, celor necăjiţi dintre ei: veteranii, 
vAduvele de rAzboi, de\lnuţi!or politic, 
ranlţilor pe front. .Daci nu ne-a omorit 
rllzbdlul, ne vor pune capit zilelor cel da 
la putere", ne-a spus un veteran. Orice 
comentarii sunt de prisos. 

"·o. \ . 

antecedente penale, în timp 
ce incerca sa sustragA .di 
autoturismul OACIA 1300, cu 
numărul de Inmatriculare AR· 
03-EYG, proprietatae lui 
Cosma Nicolae, din lneu, 
diferite bunuri. 
llilî! ""~G u 1 e r 
mtl!'ţ!I~R ,.".vafenttn, ·de 
37 ani, din Chisindia, în sarci
na căruia s-a stabilit că a sus.· 
tras energie electrică fn va• 
!oare de 11.097.000 lei, prin 
găuri rea unui contor electric. . ,.,.~ 

ARAD: Preda Debora· 
Emanuele, Vlalcu David, 
Andrei Floranlina-Cristlna, 
Barna Paula, Rosua 
Tlberlul, Paven Emanuela, 
Mllovan Roberta-Paola, 
Oimb lonuţ-Andral, Dlmb 
Ioana-Andreea. 

Filiala judeţeană ,Zarandul" Arad • a ve
teranilor de rAzboi, Invită Intreaga populaţie a 
judeţului şi cu deosebire a municipiului, 
cadrele militare active şi de rezervA de a ne 
onora cu prezenţa miercuri, 15 septembrie 
1999, la orele 11 ,00, In sala festivă a 
Consiliului Judeţean (la Prefectura), unde va 

avea loc simpozionul cu tema .,Luptele 
erolcelor detaşament& militare de apărare 
pentru respingerea invazlei hortiste pe plaiurile 
arădene In septembrie 1994". 

in urma măsurilor speci
fice Intreprinsa, au ,fost identi· 
ficati '' sunt cercetaţi In stare 
de libertate, comunicA Biroul 
de presa aiiPJ Arad: 
ilJRIIijll Tili Sebastian, de 
~-K- ~j 19 an1, dm Pncal, 
judeţul Hunedoara, autorul 
furturilor comise In data de 
09.09.1999, din locuinţa lui H. 
Anisoara, din lneu. de unde a 
sustras suma de 1 '1 00.000 
lire Italiene şi In data de 
02.05.1999, din locuinta lui B. 
Andrei, din aceeaşi localitate, 
de unde a sustr!)S bunuri în 
valoare de 2.00!1.000 lei. 
, .. ··· · ·· ·•·SâmbătA, 

lf1AGRANT~11 septem
brie a.c .• a fost prins in fla· 
grant Moise Adam-Narcisc, 
de 28 ani, din lneu, făFA 

E'lliliiiiNOftt~tD. Radu •. de 
w~· ..... ,,,.,.14 ant 't z. 
Flavius, de 15 arii, ambii dih 
Sebiş, fără ocupaţie şi 
antecedente penale, autorii 
furtului comis în noaptea de 
3/4.09.1999 de la S.C. 
.COMO" SRL, din Sebiş. 

CHIŞINEU·CRIŞ: Marcu 
Dumitru, Jigmond Blanca. 

SEBIŞ: Molii Dallan· 
· · · Samuel. 

LA INE!U: Mlhl Andrei• 
Cristian. 

LIPOVA: BuCillcaa Ooru. 

AHI:! ~i,!:\ i1IH ;f:l it 
Dacia: Mumia (SUA) 9,30; 

11,45; 14; 16,30; 19 
Mu,..ul: Ucigaş de achlmb 

(SUA) 10; 12; 14; Hl; 18 
Arta: Frumoasa vaneVanA 

(SUA) 15; 17; 19 
Sala miel: Oanseatl cu 

mine (SUA) 15,30; 17,30 
Progresul: Cosmarul unul 

american la Paris (SUA) 18 

Redactor de .. rviclu, 
H. M. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editor1 S.c. ADEVĂRUL -.r.J. Arad 
•cODFISCALR 161ll93~ecoDSICOMEX 19.604 ecERTIFICAT 
J02/11!86din :11 X l99tecoDSIRUES 02095660I.ISSN 1220-7489 

C:Oieahd de MIRCEA CONTRAŞ (rodactor-.. (); 
AUREI.l>ARIE (secretar general de rodaclio) tdefon 18tao2, 
280854; MIRCEA llORGOSAN (!•f scc\ic' OtlualiiAti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN (sof sectie rotitich). telefon 
280943; DORU SAVA (sefscclic social-cconoirtic), telefon 181738; 
V ASI LE FILIP (sef seCtie cu'ltură-invătământ), telefon 1818!!C~; 
180003; ALEXANDRU 'CI~t:B~:U:U (sef se6ţie srort), telefon 
281701; SORIN GIIILEA (ser secţie tlncrcl) teltfon 2818S5, 
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie folo), telefon 180943; 
NICU COJOCARU ' publicilatc) tclcfohlfax: 280904. 

eacutat la lmpa lt rrla 

. ' '. -';; _~; : ~ ·. •. 

. '_,,- .. 

, Prezenţa veteranilor de rAzboi este obliga· 

tona. Pro,adlntl general bgd. 

Marti, 
BERB (21.03· 

"",._ftl20.04), BVSS de 
~făcut faţă cheltuieli 

.,.. •masive, aşa Cii veţi soi
t:ita ajutorul părinţilor. un prieten va 
va adute la cunoştinţă o veste 
eate va va bucura nespus de mult. 
"tAURUL (21.04-20.05).1'] 
Lucrun1e vă les neaştep- . 
tat de greu şi asta vă 
scoate din sărite. lndrep-
taţt-va atenţia către o 
activitate extraprofesionâl;!l, dat I1U 
va neglija~ partenerul. • 

mGEMENII (21.05-20,08), 
Nemulţumirea care v-a 
cuprins nu face deellt sa 

j ~ altuaţia şi relaţi
ile cu oel1altl. 
RACUL (21.dS.22.07).~ 
Aveti grijA să nu fl\1;;: ~ 
păcăliţi, mal ales tn~-.11: 
cazultn·care vă. lncre-" tJ 
deţllntr -o p8f508n1i a cărei compe
tanţa poate fi ~pusă la lndoia!ă. 
~LEUL (23.07-22.08). 

/(, 1111 incercati sll nu luati sin· 
~\ ~gur deCizilltt Importante 
· '-JIIIIcare v~r putea~· 

intr~ masunl rnal mare sau mal 

·_ . .,.-· 

(rtg) Aurel Golcea 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
acorda urmatoarele dobanzl 
pentru depozit ... la termen 

11una • 67°/o 
31uni • 
&luni· 
91unl• 

70% 
72o/o 
'72°/o 

• 72°/o 
la cererea derrtolui dobanda se poate capitaliza. 

1-CIIZI'IIB.IIIUIIT A-..un 1 
m lmprumuturtln at.tem C.A. 
cu dobaltda •nu•l• de 

22% 
Informatii la agentla din Arad 

....._ 8p1Uiulut n· copil, 
111. H • parter (lana• Intim) 
-u la t.llfaoc 0117 1 2552.20 

"""-·· 

;~'(;o_:_--. 

·~,A---·; 

• PIE'fE,~ĂilGUJU 
Astâzl este ,zi de piaţă la Sebiş. Almaş, Apateu, 

5erniac, Sântana, Şi/india, Vârfurile. Târguri săptamana!e 
a$ destaşosra astazi ia Chişineu Cciş. Almaş, Şi'mdia şi 
Vlltfurile (sat Avram Iancu· Tilt:aşele). 

inJectabile(intramuscular şi intravenos), aerosoli, 6KG.,_.,_ :,, 1 
ecografie şi analize laborator. · :-c , 

a CABJNE'I' STOMATOLOGIC . · "· · 1 

Mâine, miecrurl, va fl zi de piaţa la Plnoota, Bellu, 
Butoni, ŞiciAu, Maosa, Vllnătort, Poclca, Şiciit şi zi de lArg 
ta Beliu şi Buteni. 
. a FARMACIA DE SERVICM • 

Cabinet stomatologic privat. Bd. Revoluţiei nf. 62 ._, 1 
(vitavi de Biserica Roşie). telefon 256665,.deschio zilnic ·~-·, · 
Intre orele 8,00-12,00 şi 14,00-20,00, Iar sllmblltli Şk.:~·/ · 
duminica :r~= DE CUREN'f ·1 

Tn municipiu Marţi: Str. Rândunicil, Tlsmana, 
c fn noaptea de marţi spre miercurt este setviciU, ru · Gorunulul, Rozelor,Trenuiui, Oradea, Vezuvlu, Raşnov -, -, 

(p.). Mlen:uri: S~. Venus, Biruinţei, LatinA şi Abatorulu/ 
(p). Str. Independenţei, Progresului, Glorie!, Septimiu, 

prdgram non-stop. farmacia .. ~EMEDIUM", B-dul 
Revoluţiei, nr. 56, telefon 233195. 

~annaeia .C.rai Nou Alfa", situată la pscterui blocu· 
lul68, cartierul />Jfa, telefon 2n644 şi "Noua ~annacle", 
strada Andrei Şaguna cv. 15, telefon 948, sunt de oecvlclu 
cu program non~stop. 

Tcotuşu!ui, U!mulul (p). -
IRjudaţnu suntintreruperi de curent. . '>f.i...;.::~ -.<-

• APOMETRE_.-.;"~'~-. ., . 

• CONSUL'I'ATD $1 'I'IIA'I'AMEII'I'E 
CU PROGRAM NON-STOP 

In perioada 13 ·17.09.1999 se mescrapomeuecel* :--~·· 
urmAtoarele străZi: Gradlnan1or, Sulfinel, M. Mandi. Gh.- •. 
Ooja, Coşbuc, Gulhenbrun, Posada, Muşcatei, Ficusulul, ~ 
Sunatoarei, Trlfoiului, Cocorilor, Pelinului, A. Purtce, 1. :.:_;
Cosânzeana, Mu~eţel, Trestie!, Biruinţei, S. Balint, · 
MAn~!feşti, Trenului, Dorobanţi, Glujului, Z~rilor,. 
Abaton.Jiui, MArulul. 

Cabinetul .Apollonia", situat la parterul bloculUI din 
spatele Casei Albe (zona GArii), $1J', Miron Costin nr. 13, 
Ac. A, ap. 1, tel. 251225, efectuează tratamente 

virtorul. 

lf]
FECIOARA (23.08· 
22.09). in mintea dvs., 
ideile capăt! conturuci tot 
mal precise şi chiar dacă 
nu vă simţiţi In stare sllle 

puneţi In prediCii, ve~ găsi asociaţii 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 · 

Vinda ••~ 
monteaz~a 
mochata 

· la preturi 
cu o reducere 

da IG-208/e 
de care aveţi atAte nevoie. 
BALANTA (23.09-~ 
22.1 O). Chiar daCii nu 
sunteţi Intru totul de 
acord cu planurile 
partenerului de viaţă, acesta ara 
maci sanse sa va lmbuniitătească 
SituaţiÎ! materială. ' 

fj
SCORPIONUI. (23.10· 
21.11). Lucr~rlle par 
incurcate, dar ve~ reuşi 
sa le scoateţi la cap~t 

destul de repede. capacitatea de a 
va pune In pradlc9 Ideile Osle mal 
mare ca de obicei. . 
SĂGETĂTORUL~ 
(22.11·21.12). NU Vă W 
neglija~ problemele de n 
serviCiu pentru a-1 face 
OChi dulci unei anumite pecsoane 
din anturajul dvs. ŞI aşs aveţi dl&
c:uţll cu şefii şi nici nu este sigur Cii 
Idila pe care o doriţi se va lnficipe. 
e:.;,~CAPRICORNUL (22.12· 
.-::- 19.01). O persoanA 

aflată la mare distanţA 
,. _...incearCil să vA Implice 

Intr-o afacere din care ar putea ~efi 
profituri frumuşele. 
VĂRSĂTORUL (20.01·~ 
19.02). O persoană de 
sex opus va ajută sA depăşiţi o mulţime de. 
obstacole. 

PEŞTII (20.02·20.03}, 
Vă doc1ti o scnimbare de 

1 

mare anvergură, dar nu 
stiti care este momentul 

cel mai· Propice pentru a o 
declanşa. Aţi putea pune In apli· 
care ortcare din planlrtle d\'1. 

. ,. .. · .. 

A NAŢIONA 
Pentru gramut de aur de 24K: 
preţul cu ridicata • 1,34.568 lei, 
Iar preţul de achiz~le. 121.111 
lei. Preţuri valabile ieri. PIAŢA 
NEAGRĂ • Aur 14 K 
cumpărare: 80.000 leVg, van
zare: 90.000 lel/g. Aur 111 K 
cumpărare: 100.000 leVg, vAn· 
zare: 120.000 leVg. 

'i- . 

' 
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Procesul ca"tas"tro:Cei feroviare de la Arad POLITIA. PE SCURT 

urma catastrofei feroviare 'li care s-au con-

1 

1111Df1milll'l. ldiH!IH 
Tn urma măsurilor speci

fice întreprinse, au fost identi
ficati si retinuti Burta Vasile
Mihai.' de 45 ani, din Dezna, 
fără ocupaţie şi antecedente 
penale, care are de executat 
un mandat de 5 luni 

'închisoare, pentru furt particu
lar şi Murariu Emil, de 36 ani, 
din Călărasi, cunoscut cu 
antecedente penale, urmărit 
general pentru săvâr.:;irea mai 
multor furturi. A fost predat 
e.scortei I.P.J. laşi 

In puncte fixe şi pe trasee, 
au fost testate şi ve[ificate 
6.117 autovehicule în trafic, s-au 
retinut 14 certificate de inma
tr(culare pentru defecţiuni· 
tehnice, au fost aplicate 302 
amenzi pentru încălcarea 
Legii circulaţiei, în valoare de 
41.000.000 lei, s-au ridicat in 
vederea suspendării 19 per
mise de conducere, din care 8 
pentru conducere sub influ
enţa alcoolului, respectiv 

Nădlăcan Gheorghe, din 
Covăsânţ, bu autoturismul 3-
AR-6921; Cadar Petru-Daniel, 
din Arad (5-AR-3053); Tătar 
Ioan, din Mândruloc (AR-02-
HJA); Rebrişan Ioan; Andea 
Florina (AR-01-BTV); Tokacs 
Ştefan (AR-04-ESC); Pirtea 
Gheorghe (AR-02-GAV) şi 
Popovici Vasile (AR-06-ZAS), 
to~ din Arad. 

In total, s-au constatat 396 
încălcări ale diferitelor acte 
normative, sancţionate cu 
amenzi in 'Valoare de 
48.260.000 lei, din care 18 
persoane sancţionate conform 
Legii 12/1990, 33 persoane 
conform Legii 61/1991,11 
persoane conform Legii 
105/1996, iar un număr de 
334 sancţiuni au fost apli~ate 
conform altor acte normative. 
Au fost constatate şi un număr 
de 22 infracţiuni. 

de 24 de AttmENT UŞOR, 

În preajma zilei lor (13 septembrie) pom
pierii au avut de lucru şi la sfâr.:;itul săptămânii 
trecute. 

Focul a mâncat ... furajele. Sâmbătă, pe 
la amiază, pe strada Bagdazar din Arad, s-au 
aprins singure (?!) furajele dintr-un depozit 
particular. Flăcările au mistuit 3000 de kilo-

. grame din hrana animalelor. Pagube: 7 mil
ioane. Totuşi, Detaşamentul de pompieri mili
tari Arad au salvat casa omului .cotată" la 
peste 150 milioane lei. 

O !lamă a fost de ajuns. Pompierii civili 

din Şagu au stins· sâmbătă, după-amiază un 
autocamion ROMAN care din cauza unui 
scurt-circuit a luat foc intre localităţuile Şagu 
şi Vinga. A ars totuşi, cabina autocamionului 
şi instalaţia electrică. Bilanţul: 10 milioane 
bunuri distruse; 9 milioane bunuri degradata, 
peste 60 de milioane bunuri salvate . 

Pârjol in microbuzl In zorii zilei de 
duminică, Pe strada Bolintineanu din Arad a 
luat foc un microhuz. Nu se stie cu exactitate 
cauza- inc~ndiului. Anunţaţi t'arziu, de vecini, 

15 SEPrEMBRIE- ULTIMA 
ZI FÂRĂ PEHALIZĂRI 

Cea de-a treia tranşă a impozitelor pe care per
soanele fizice trebuie să o plătească pentru 
terenurile '' clădirile pe care le are in propri
etate, trebuie achilată până pe 15 septembrie 
inclusiv. După această dată se vor percepe pena
lizăii de 3% pentru fiecare lună sau fractiune de 
lună de întârziere. ' 

La Administra~a Financiară a municipiului 

Arad, orarul de incasare al acestor impozite este 
zilnic intre orele 8 - 13 iar marţea şi joia şi intre 
orele 16-18. "In ·caz de nevoie, pentru a prein
tâmpina cozile la ghil;ee, suntem pregătiţi ca şi-n 
restul zilelelor să prelungim programul de 
lucru la ghişee.", ne spune dl. Petru H.,., director 
al Administratiei' Financiare a municipiului Arad. 

' . D.L 
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LA 
Detaşamentul de pompieri militari Arad a 
reuşit să localizeze şi să stingă incendiul. Cu 
toată interventia rapidă, pentru că, de obicei 
masinile ard' ca festila~ au căzut pradă 
flăcărilor 19 scaune: tapiseria şi instalaţie 
electrică a microbuzului. Valoarea pagubelor 
este de 15 milioane lei, a bunurilor degradata 
de 6 milioane lei si a bunurilor salvate de 
peste 50 milioane' lei, ne-au mai informat 
pompierii militari arădeni. 

• Aradul a fost toaleta! de 
curând, ca să folosim o expre
sie la modă, dar cam pre~oasă 
- reSpectiv prin grija comisiei 
de circulatie din cadrul 
Primăriei marcajele rutiere au 
fosf relmprospătate pe majori
tatea arterelor principale. Un 
nărav care, sperăm, să tină.e 
Dup·ă ce şi-a luat recent 

:-; 

.bacul", lulian, Împăratul 
romilor s-a inscris imediat la 
Facultatea de Drept, el vrând 
să devină neapărat avocat. 
Nu-l deranjează că la absolvire 
va avea 65 de ani... • 
Gabriela Szabo, celebra 
alergătoare cântăreşte exact. 
41 de kg, greutate care, zice 
ea, mai poate fi redusă. Chiarl· 
• Pentru a mai scoate un ban; 
Guvernul a decis inchirierea cu 
ziua a unora dintre vilele ce au 
aparţinut lui Ceauşescu. Ce nu 
face omul când i-a ajuns cut~ul 
la os ... • In zilele uirnătoani la
Bucure'ti se va constitui primul. 
sindicat al manechinelor si 
fotomodelelor ' 
din România. 
Era şi cazul.e 
In Crasna din 
Ucraina, locali
tate cu 97% 
români se va 
construi cu ajutorul statului 
român o şcoală pentru cei 700 
de elevi români. Un gest de 
apreciat. e O americancă a 
lăsat la moartea sa suma de 
500.000 de dolari .. : unei 
plante pe care o avea' In casă, 
ingrijitoarea ei trebuind, dacă 
vroia să-şi păstreze postul, 
după decesul nebunaticei 
americance să-i cănte plantei 
zilnic la clarinet. Şi nu o dată, 
ci de 8 ori! • Funcţionarii 
Ministerului de Externe aflati in 
misiune in străinătate au drep
tul la Intoarcerea in ţară să 
aducă două autoturisme care 
sunt scutite de taxe vamale. 
Aşa să tot trăieşti! e Totalul 
institutiilor străine in Romania 
a atins 5,7 miliarde de dolari. 
Putin, foarte puţin. Oare de 
ce? e O nemţoiacă a bătut 
recordul mondial de ... stat in 
vârful unei prăjini, noul record 
fiind acum de 108 zile! Unii zic 
că el nu va rezista ;xea rrul, kluzi. 

• în Bulga"ria premiul cel mare 
la loterie a atins incredibila 
sumă de 650.000 de dolari. 
Doamne, oare cui o să-i pună 
Dumnezeu mana In cap?e La 
concertul lui Julio lglesias, a 
participat şi preşedintele 
Constantinescu care la intrarea 
pe stadion a fost fluierat 
copios. Evident, că nu din sim
patie. • E;pidemia de menin
gită a c<*t'!lt, până acum 
România 10 miliarde de 1ei.e 
O femeie <a 6f de ani din Tg. 
Mures a aclunat de-a lungul 
vietii tOate firele de păr căzute 
din' cap din care, după ce le-a · 
spălat bine si le-a tors, a 

'inceput să-si 
croşeteze di'n 
ele tot felul de 
lucruri: de la o 
bluză pănă la ... 
poşetă! Ce 
idee! • 

Antrenorut Mircea Lucescu a 
fost amendat cu 5 milioane da 
lei pentru câ 1-a făcut pe un 
arbitru ... prost grămadă. La 
banii lui Lucescu ... e Ion 
lliescu îşi omoară timpul liber 
căntând la pian. Şi se zice că 
binete Săptămâna aceasta 
premierul Radu Vasile 
urmează să aibă o întâlnire cu 
delegaţia vânătorilor şi pesca
rilor, întâlnire pe care el o con
sideră mai grea dacăt cea cu 
sindicatelel • Salubritatea , 
oraşului Incepe să se 
reabiliteze In ochii oamenilor, 
de o bunâ bucată de vreme 
gunoaiele ridicându-se cu o· 
mai mare eficienţă şi in special 
noaptea aşa cum e normal şi 
cum se intamplă peste tot. Nu-< 
vorbă că din cauza asta, unii 
nu prea pot dormi din cauza 
,dialogurilor" cam prea sonore 
dintre măturătorii oraşului, dar 
mă rog, asta e. 
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Paglna4- ADEVĂRUL .. 

Preşedintele PNŢCD Ion Diaconescu consideră că nu este necesar ca partidul 
sau sa Trx:heie un aranjament preelectoral cu celelaHe partide din coaliţie, prin care 
sa se obr~ge sa nu facă nici un fel de alianţă cu PDSR dupll viitoarele alegeti, a'i" 
cum a propus premierul Radu Vasile, dar a arălat că această poziţie a primului-mi
nistru concordă "oarecum· cu punctul de vedere al PNŢCD care nu apreciază drept 
posibilă o aloanţă preelectomlă sau postelectorală cu PDSR, din cauza d~erentelor 
Intre poziţia politică şi programul celor două partide. Uderultărănist consideră că un 
aslfel de demers politic ·ar fi inutir şi că nu vede posibilă '•o mobUizare specială" 
penbu a IZola PDSR. 

In ceea ce JliÎV"''Ie afirmaţia premierului, că ar putea sa se retraga din PNŢCD 
dacă alacurile din partea unor colegi de partid şi din presa nu Tncetează, Ion 
Dlacooescu a precizat că aceste alacuri nu prezintă punctul de vedere al partidului 
şi a apreciat că man~eslarea liber1ătii de a fi sau a nu fi Intr-un partid este "mai pu!in 
acceptabilă·. liderul ţărănist a arătit că atacurile care provin din partea unui mein
txu al PNŢCD nu Influenţează poziţia partidului faţă de premier.ln plus, Diaconescu 
a spus că atunci cind a aderat la PNŢCD s-a angajat sufl~t"''te şi ala'i"mentul 
sufletesc nu poate fi invins de "chestii minore·. 

"Crezurile politice nu se leapllda la prima balaie de vrnr, a arălat Dlaconescu, 
adaugind că nu aede ca premierul s-ar afla intr-o astfel de situatie. El a mai spus că 
I-ar plăcea sa aiba de-a face cu conducători care sa nu puna prOblema pllrăslril par
tidului, pentru că o aslfel de atitudine ar semniflca "urt ala'i"ment provizoriu şi un joc 
allnttmplănr. · 

Premierul Radu Vasile a declarat, duminică, Intr-un Interviu aoordat postului de 
radio BBC, că propufle partidelor din actuala coaliţie guvemamenlală sa Incheie un 
aranjament preelectoml prin care sa se oblige sa nu facă nici un fel de alianlă cu 
PDSR dupll viitoarele alegeri. Primul-ministru a precizat că aceasta este oferta sa 
politică pentru a răspunde suspiciunilor care s-au ivit, atn din propriul partid, cn şi ale 
coalitiei, că ar Intentiona sa Trdleie o alianlă cu PDSR. 

In acelaşi interViu, Vasile a afinnat că : In cazul in care atacurile din partid şi din 
presa la adresa sa nu vor inceta, intentlonează sa plece din PNTCD. "Gindul ăsta 
Imi trece de foarte muH prin 'Dacă plec, nu voi spune nlmic din ce am 
vazut la Vasile. 

24DEORE Marţi, 14 septembrie 1999 . 

SERIAATENfATEWR CUBOMBÂ 
CONIOOÂ LA MOSCOVA 

Cel puţin 45 de persoane, dintre care 
cinci copii, şi-au pierdut viaţa in urma aten
tatulUI cu bombă care a distrus, ieri. un 
inobil cu opt etaje din Moscova, a anuntat 
un reprezentant al Ministerului penti-u 
Situaţii de Urgenţă, citat de AFP. 

lmobilul avea 142 de locatari, dintre 
care 30 nu se aflau în clădire în rnomentu1 
exploziei. Purtatorul de cuvint al ministeru
lui, Serghei Smirnov, a afirmat că mai multi 
răniti au fost spitallzati. ' 

Echipele de satvare continua operaţiu
nile de scoatere a victimelor aflate sub 
darimaturi, in timp ce peste patruzeci de 

persoane aflate In stare de şoc s-au -
adresat echipelor speciale, a precizat Olga 
Galaida, unul dintre medicii participan~ la 
operaţiuni. 

Unii dintre supravieţuitori au nevoie de 
ajutor psihologic, a adăugat sursa citată, 
dind drept exemplu reactia unei femei a 
cărei familie - soţul şi cei doi copii - se afla 
încă sub darimaturi. Alte trei persoane au 
fost spitalizate în unna unor crize cardiace, 
a adăugat Olga Galaida, In timp ce majori
tatea supravieţuttorilor aşteaplă info")'aţii 
in legătură cu rudele disparute. 

UERI, TURCIJl S-JfCUTREMURAT DIN' NOU" 
li11:};.,,_,,_ ·'"'-"""'~', ~;.,,<. -· . ·--~·~·•···, ,_,-_ ;__o_.,_.,_,..;"·:_.(,;_,_"_'""'"-""""''' , _ ., .- ··'· """ -'--- ,_,,C,,,o:.;~.,.,,_,,.,.,•,,,.""',"" .,,,,., 

Cel puţin patru persoane au murit şi 239 au fost rănite in urma cutremurului care a afec-
tat Ieri nord-vestul Tun::iei, a anunţat premierul turc. Bulent Ecevit, citat deAFP. · 

Acest cutremur este considerat drept replcă a celui din data de 17 august, care a provo
cat moartea a peste 15.000 de persoane. Ecevlt aprecizat că majoritatea victimelor 
cutremurului de ieri au fost inregistrata Tn provincia Kocaeli, unde a fost situat epicentrul 
seismului produs la ora 14.55. In ceea ce JliÎV"''te magnitudinea acestuia, -ervatorul seis
mologic de la Strasbourg a anu$t că a fost de 6,1 grade pe scara Richter, in timp ce 
observatorul ~ic Kandili din Istanbul a anunţat o magnltudine de 5,8 grade pe scara 
Richter. 

Premierul turc le-a cerut locultor1lor provinciei sa-,t pllstreze calmul, predzTnd că majori
tatea răniţilor su~t persoane care au Intrat In panică şi·au Incercat sa sară pe fereastra. · 

El a adaugat că 22 de <!adin afeclate de cutremurul din 17 august !H!U prăbuşit ieri. · 

AJdlCERE 
DESFIINTAREA 

FPS·ULUI 
De curând, a avut loc la Ptteşti, 

Consiliul Economic al ApR, Aradul 
fiind reprezentat de d-na Rodica 
Herio. In cadrul conferinţei de presa 
de ieri, preşedintele filialei arădene 
a partidului, dlloan BiriŞ a prezentat 
pe scurt cele discutate la intrunire. 

in România muacasc dou 
claei mtuoaaa da oamanl 

intrunirea membrilor consiliului a 
avut ca scop analizarea pro
blemelor economice şi sociale cu 
care ·se confruntă Romania. 

Ca invita~ din afara partidului au 
participat domnul Dan Voiculescu, 
pr~şedinte PUR şi fostul premier, dl 
Theodor Stolojan. . 

Tn urma discuţiilor s':"au tras 
· următoarele conduzii: 

e P.I.B. a scăzut cu 18% In 
compara~e cu 1996 

• oamenii care muncesc sunt 

~~~~~ :~~~~~8sus~nand 
• datoria României depăş"''te 

nouă miliarde d<l dolari 
• şomerii au ajuns la 1,6 m~ 

lioane. 

(-=-~ ·- • -c:!O·---------~) 
In urma acestor analize s-a 

ajuns la conduzia că vina o poar1ă 
guvernul Vasile, din cauza 
masurilor iresponsabile, fiind califi
cat ca ,.cel mal Incompetent din 
căte a avut RomAnia". TARIFELE PENTRU CONVORBTSTI.E TELEFONICE SE 

MAJOBEAZi CU APROXIMATIV 10% 
Tarffele practicate de Rorntellecom pentru 

serviciile telefonice se majorează, de la 1 
oclornbrie, cu pina ta 10%, in conformitate cu 
rata infla~ei inregistrată în ultimele luni şi 
evoluţia cursului de schimb al leului faţă de 
dolar, au dectaral, ieri, agen~ei MEDIAFAX · 
surse din cadrul Rorntelecom. 

Iar abonaţii care au un consum lunar mai 
mare de 10.000 de impulsuri beneficiază de 
o reducere a costului unui impuls telefonic. 

Noile tarife, care vor fi anu$te la 15 sep
tembrie, vor respecta structura introdusa la 1 
ianuarie 1999, prin care impulsurile sunt cal
culale In funcţie de trei paliere orare ale zilei, 

De asemenea, va fi contiriuată politica de 
reducere a tarifelor pentru convorbirile inter
naţionale, care vor~ contrabalansate printr-o 
majorare a celor pentru convorbirile locale şi 
regloroale. . 

Abonaţi! Rorntelecorn vor putea opta per>'· 
tru mai multe tipuri de abonamente telefo
n~ .. cu zero, 50 sau 100 impulsuri induse. 

TVR1 
7,00 Matinal naţional 
9,30 Desene animate 
10,30 Poveşti de 
adonnit copiii- s. 
11,00 TVR Cluj-Na
poca 
12,00 TVR lnfo 
12,05 TVR laşi 
13,00 TVR Timişoara 
14,00 TVR lnlo 
14,10 Sania Barbara
rel. 
15,00 Dintn1 sute de 
catarge - rel. 
16,00 Emisiune de 
imba maghiară 
17,00 De dor ... 
17,30 O famifle ciu· 
dlată- s. 
18,00 TVR lnlo 
18,10 Mistere şi minJni 
19,00 TVR lnlo 
19,05 Corect! J 

19,10 Sunset Beach
s. 
20,00 Jumai • Meteo • 
Sport 

.20,45 Camera .mis
terelor 
21 ,00 Detectivul -. 
BCiiune. SUA, 1975 
22,30 Sighet, un 
muzeu european al 
memoriei 
23,00 Jurnalul de 
noapte 

TVJ\2 
7,00 TVM • T elematinal 
8,00 Sailor Moon -
des. anim. 
8,50 Ping-Pong in lam~ 
lie! 
10,15 Limbi străine: 
engleză 

10,40 O familie ciu· 
dată- rei. · · 

11,10 Stăpinul lumH -
des. anim. 
12,00 Contemp-art
rei. 
13,10 Dragostea con
tează- s. 
14,00 Convietuiri 
15,oo Rebelul - s. 
15,50 TVR lnfo 
16,00 Grecia- s. 
16,45 Sania Barbara -
s. 
17,30 Tribuna partide
lor parlamentare 
18,00 Nimic sfânt - s. 
18,45 Stiri bancare · 
19,00 Autograf muzical 
19;30 Teatru liric 
21,00 Univ.ersul cu
noaşterii. 

22,00Credo 
23,00 Preotul 'i ctr
ciumăriţa- ep. 17 
23,50 Integrale- rel. 
0.40 TVM ' Mes&IQI!I' 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, 
Pro TV e allău! 
10,00 Tânăr fi ne
liniştit- rei. 
11 ,00 Cinci ore de dis
perare- rei. 
12,30 AdevArul gol
goluţ-s. 
13,00 Ştirile PRO TV • 
O propoziţie pe zi 
13,05 Babylon V - s. 
13,45 Ani de liceu- ep. 
7 
14,15 Teribila gene
"'11e- s. 
14,45 Familia Bundy -
s. 
15,15 Aljplle pasiunii -
s. 
16,00 Tânăr fi :ne· 
liniştit- ep. 832 
17,00 Stirile Pro·TV' O 
propoz~e pe zi 
17,30 Rosalinda- ep. 7 
18,30 inimă de ~gancă 
- ep. 95 
19,30 Stirile PRO TV 
20,30 Melrose Place -
s. 
21,30 Fotbal: Floren· 
tina - Arsenal, in direct 
• In paUIZă: Ştirile PRO 
TV , 

TVACASĂ 
6,00 Nimic personal -
rel. 
6,50 Acasă la bunica - rel. 
7,00 Renzo fi Adriana -
rel. 
7,50 Preclosa - rel. 
8,45 casuţa pov"''llior 
9,15 Inger sălbatic- rel. 
10,00 Lanţurile Iubirii -
rel. 
10,45 Dragoste fi pu· 
tera- rei. 
11 ,30 Slnge~llin s-n
gele meu - rei. 
12,15 Qulntet- rei. 
14,15 Marta - s.' • · 
15,00 Viaţa noastră- s. 
16,00 Preclosa- s. 
17,00 Ca sper. - des. 
anim. 
17,25 Vremea de acasa 
17,30 Dragoste fi pu
tere- S, 
18,20 Acasa la bunica 
18,30 Renzo fi Adriana -
s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile Iubirii -
s. 
20,20 Desene animata 
20,30 Inger salbatic - s. 
21 ,30 Sânge din sin
gele meu- s. . ·· 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Femel in pragul 
Unei crize de nervi -
comedie neagră, Spania, 
1968 

ANTENA1 
7,00 Obseovator- Ştiri 
8,00 Dimineaţa devreme 
10,50 Stiri 
To,T5 C:araa cu parfum 
de femeie - s. 
11,00 Fete de 
provincie- s. 
11,30 Inspiraţia 

Carolinel- s. 
12,00 Troplcal Heat- s. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 'viitorul incepe 
azi- rei. 
14,00 Esmeralda - s. 
15.00 Ape Hniftite -. ep. 
117 • 
16,00 Luz Maria- ep. 81 
17,00 Ştirile amiezii 
17,25 Elena, viaţa mea 
-ep. 47,48 
19,00 Observator 
20,00 Băieţi răi - acţi
une, SUA, 1995 
22,00 Observator. 
22,30 Marius Tucă show 

TELE7ABC 
7,00Ştiri 
7,10 Buna dimineaţa, 
Rornănla 
9,00 Lou Grant- rel. 
10,00 Ştiri . 
10,30 Dintre sute de 
ziare- rei. 
11, 15 Studioul Tudor 
Vornicu - rel. 
14,00 Medici ta -
-s. 
15,00 Stiri 
15,15 Post Meridian 
16,30 O singurii viaţă -
s. 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show -
rei. 
8,00 Dimineaţa cu 

·Prima · 
12,00 Nadine Show
rei. 
13,00 Politica de 
mâine- rei. 
15,00 Viata in direct 
16,00 Telenovelă -
s. 
17,00 Nadine Show 
18,00 Focus 
19,00 Tiberiu & Ti

·banu. 
1 S,15 Karaoke show 
20,15 Film artistle 
21,30 Bilanţ 
22,00 Tiberiu & Ti
banu ,, 

22,15 Focus - ştifi 
22.45 Revista presei 
23,00 Film artistle 
1,00 Film artistic 

17,30 Documentar 
TS:OO Ştiri 
18,10 LouGrant- s. 
19,00 Secţia de pollţle
s. 
20,00 Actualitatea Tele 
7 
20.30 Documentar 
21,00 Dintre sute de 
ziare 
22,00 Cutia Pandorei 
22.45 24 din 24 
23,15 Gata Tele 7 -rai. 
O,OOStiri 
0,150ra H 

in opinia ApR, ·s-ar Impune 
urmiltoarele măsuri: 

• desfiinţarea FPS-ulul 
e infiintarea fondurilor zonala. 

de investitii ' 
• stimularea interesului salari-

aţilor 
• laaliti!ţl deosebita acolo IM1de 

este posibil 
e se impune ca guvernul sâ 

negocieze cu a-editorii externi pen
tru prelungirea termenului de plală 
·a datoriilor. 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri TV A - rei. 
8,30 Studioul economic 
arădean - rel. 
10,00 Ştiri 
10,15 Cafea cu parfum 
de femeie- ep. 310,311 
11,00 Fete din provin
ele- ep. 9 
11,30 Inspiraţia Caro
liniei- ep. 1 
.12,00 Troplcal Heat -
ep.51 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 'viitorul incap a 
azl-ep.26 
14,00 Esnieralda-!1.. ' 
15,00 Ape liniştite -s. 
16,00 Luz Maria- ep: 81 
17,00 Stiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Mileniul trei 
18,20 Anunţuri 
18,30Ştir1TVA 
19,00 Observator 

Poliţia 955 - Lecţia 
de prevenire 
21,20 Anunţuri - rel., · 
21,30 Ştiri TVA -rei .. 
Tn continuare program 
identic cu cel al Antenei! 

BBO 
10,00 Şi mal 
morocănoşi - come
die, SUA, 1995 
11,45 Comedia 
răzbunarii - comedie, 
SUA.1998 

SORI"ff ffMBROŞ 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Pe cont propo:iu -
film 
11 00 Stirile lntersat . 
11:30 Echipa de şoc 
12,00 5aplămâna spor
tivă arădeană 

12,30 lntersat Music 
13,00 Prieteni americani 
14,30 Cavaleri şi 
războinci 

. 15,15 Amintiri din ... 
16,15 Provocares 
naturii 
16,45 Un caz da: 
onoare- film 
18,15 Comorile lumii 
18,30 Obiectiv econo
mic 
18,45 Ştirile lntersat 
19,30,Emisiune In lb. 
sârbă • . 

20,00 Aur brut- film 
21,30 Bumerang 
22,00 Demascare com
plelă 

23,00 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra-

18,15 Specialitatea 

casei: ro'li verzi 
prăjite - dramă, SUA. 
1992 . 
20,30 Al- ,aselea 
jucător - corriedie, 
SUA,1997 . 

22,15 Şapte ani in 
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23,15 Nodul gordian. 
23,55 Estival Jazz 

23,15 Chestiunea ziei 
0,00 Rezumat Liga 
Campioni lor 

RADIO PRO FM (92,1 MHz) 
0,00- 2,00 MARIVS, GEORGE .51 CELE 
40 DE HITURI- noi.; 2,00- 5,00 PRO FM 
BY NIGHT - cu Vlad Craio11canu; 5,00 -
6,00 Buletin de stiri la fiecare sfert do.: orf1; 6.00 
-7,00 jl.ONDut DE DIMINEAŢĂ- INFO 
PRO cu Dan Apostol~i 1:;-"ura Călăccanu; 7.00 
·10,00 PRO FM PANA LA 10- cu Fla\ius 
Eşnican; ~0,00- 14,00 1,3.14 CU ANDREI -
ou Andn:• <!hc.xghc; 14,00- 17,00 ORAŞUL 
SUB LUPA- cu Cătălin Lăpufc~; 17,00-
J«),OO STAR STATION MIX- cu Mihai 
Gunoi; 19,00-21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZI· 
CA~- cu Călin Gheorghe; 11,00- 22,00 
TONOMATUL PRO FM- cu'Nicki 
Stanciu; 22,00 - 24,00 RONDUL DE 
NOAPTE- cu Ră?.van F.xarhu 

RADIO SEBJ.f 

13,15 Scandalul 
Larry Flint - dramă; 
SUA, 1996 
15,30 Concert Robbie 

Tibet - dramă, SUA, >d.,..,.\ll!i.it!l'iJ 
1997 

···-,. 

6,00- S.OO (kla~ahll'nlul dl' ltC:liN 
8.,00- 9,00 Cinti-mi liutare 
IJ,OO- 10,()(1 Alo, tu nlt-gi! 
10,00- 12,00 Cafeaua de zece 
11,00- 12,00 Om bun -mw:icl fotk 
12.00- 13,00 La porci it> dorului 
13,00- 14,00 FM-ul d~· prinz 
14,00- 15,00 Numai pentru tine 
15,00- 16,00 rhtiizi ledrbiiforim 
16,00- 18.,00 După plllru 
18,00- 19,00 Telefonul cu hutoarw :'. 
19,00- 20,00 l.a Multi Ani! 
26.00- 22.00 Unu plus doi- talk show 
22,00 • 24,00 ~Mroaom 21 roc:k 
fl,OO • 2,00 92,1 ln~omnii ,~,-;. 

2.,00 • 6,00 Noctuma m11zicali 

. -

Williams , 
16,30 Atacul marţle; 
nilor - comedie, SUA, 
1996 . . 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,25 Reactor- rel. 
10,30 FUe de poveste -
rei. 
11 ,00 Atomix cu lna -
rel. .. . 

14,00 Interactiv 
Re ador 

0,30 Asasinu1 din 

reţea - horror, SUA,. 11,.,.,.~~" : 

1993 

16,00 Aria 52 - rei. 
17,00 Seleclor 
19,00 Atornix cu olriu 
21,55 Reactor 
22,00 Cinematomlc 
22,30 High aclion 
·adrenalina . 
23,00 Rockadâ · 

Insomnia 

, ··~ 

·.: -.--
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cele mal grava 
Dece? 

- N-aş putea să vă ofer multe 
noutăţi, deoarece toată lumea cunoaşte 
situa~a catastrofală din România: o pu-. 
tere incompetentă şi iresponsabilă, care 
a adus România in situa~a de astăzi. 
PRM a avizat asupra acestor catastrofe 
sociale, care s-au produs datorită unor 
influenţe interne şi externe. Cauzele 
decădeni tării sunt cunoscute: UDMR-ul 
coordonat' de la Budapesta şi cozile de 
topor din România, care vând ţara pe 
treizeci de arginţi... Intr-o proporţie de 
peste 90%, cetaţenii acestei ţări s-au 
convins de acest luau. 

- O-le Merce, 
asistăm astăzi la 

verltabilăă 1~:~:~:!! pe plan ir 
nalvorbim 
mondb!izare, iar 
plan intern despre 
rcvigorare a trăirilor 
na~cn::1le. Nu cumva aceste noţiuni 
se· bat cap _în cap? 

- Door ~parent. Pe plan intern, 
asistăm la o fărâmiţare a forţelor 
na~onnlo ... 

-Dece? 
- Deoarece majoritatea liderilor 

s-aU preocupat de propriile interese. 
Noi, am fost constan~. la noi nu s-au 
produs convulsii in partid, nu s-a produs 
nici o f._;,râmiţare. Revenind la intre
barea d-voastră, se pare că pe plan 
extem există o tentativă de exdudere a 
noastră din viaţa politică de zi cu zi. 
Totuşi, eu cred că mondialismul nu 
inseamna o uniformizare (de genul 
băutorilor de Coca-Cota}, ci O sumă a 
diversi~a:>r. ln comertul natiunilor lumii, 
noi'trebUie să venim'cu sPecificitatea 
noastră. Acesta este sporul pe care-I 
aducem, aceasta este_ contributia~-
trâ- . '· 

'-' Cine poate stabili linia de 
democraţici dintre naţional şi inter
naţional? Până una-alta. noi ne 
căclulim... · · · 

- Aceost8 este şi durerea noastră. 
Căciu::rea nu este cea-mai bună expri-

a noastră. Nimeni nu ne va ajuta 
dezinteresat si, ce! putin din punct de 
vedGrc ccoOomic, irebuie să nş 
redresăm prin forţefe noastre. Acest 
lucru tiebuie să-I pricepem. Nici occi
dentalii nu preţuiesc şi nici n-au nevoie 

·- Acum sunt la modă restituirile 
funciare !jii imobiliare. Care estţt po
ziţia PRM-ului in acest sens? 

- Suntem de acord cu restituirile 
dar cu respectarea condiţiilor concrete 
de la noi. La Cotroceni i-am ·Spus 
preşedintelui Constantinescu despre 
cum şi-a alcătuit averea Mociorniţă. 
Prin ce fraude şi prin ce mişcări subte
rane ... Dacă cineva are 70 de case, ii 
dăm una ca să stea civilizat, iar pentru 
celelatte TI oferim despăgubiri. 

- Am citit ln "România Mare" 
despre o fTaudă care s-ar fi produs la 
Primăria Arad .. Despre Ce este 
vorba? 

Este vorba 
o .gaură" de 

! aom:me trei miliarde 
care au intrat in 

buzunare ... 
in buzunarele 

- în buzunarele 
actualului primar interimar, cu sprijinul 
unor oameni din Justiţia d~i Stoica... · 

- Pute~ explicita? 
- De ce nu? Este vorba despre 

restituiri, de case, pentru care trebuia 
plătite anumite taxe de către cumpără· 
tori, taxe care în loc să intre in fondul 
Primăriei intrau In buztn)arul altora ... 

-Atât? 
- Deocamdată atât. Vom reveni cu 

alte amănunte, dar din câte ştim Poliţia 
este pe fir ... 

- O-le Merce, .se spune că per
sonalitatea preşedintelui Cerneliu 
Vadim Tudor este atât de proemi
nentă in partid, încât aproape că 
putem vorbi despre o dictatură._ 

- Am mai răspuns la această intre
bare. Doar cine nu-l cunoaste pe omul 
~i pe patriotul Vadim n crede dlclatc>r ,,, 

· Altfel i-ar vota in proporţie de 90% ... El 
nu accepta compromisuri in ceea ce 
priveşte problema na1ională. Pe de altă 
parte, Vadim este supus uriui embar
gou mediatic ... 

-Cuma~a? 
- Majoritatea posturilor de televi-

ziune au datorii mari către Bugetul de 
stat. Aşa că trebuie să asculte de cei 
care-ar putea trimite Curtea de Conturi, 
Garda Financiar.l şi atte organisme de 

.·Control. Ce să facă? 
DORO SlrtACI 

Foto: ŞT. MATYAŞ 
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"GUVERNUL A OPTAT 
PENTRU VARIANTA BĂSESCU 
(Unnare din pagina 1) 

Menţionăm că la şedinţa de joi nu s-a 
discutat varianta unui pod la 2 km distanţA 
de actualul pod. 

Opiniile liderilor locafi ai PD şi PNŢCD 
rărnăn insă contradictorii şi pun incă o dată 
sub semnul Tntrebării situatia podului. 

"HOTĂRÂREA DE · 
GUVERN E BINEVENITĂ" 

GIIEORGIIE SECUUCI, 
p~intele-Arad 

"Consider ca· 
hotărârea de gu
vern este foarte 
bine venită şi nu 
face decât să de· 
blocheze o situaţie 
care trenează de 
mult timp in Arad. 
Mi! bucur că pozipa 
pe care am avut-o 
in această ches
tiune· s-a dovedit a 
fi corectă." • 

"NE VOM OPUNE 
CATEGORIC ACESTEI 
- VARIANTE" 

Mllli\1 C\.U~IEN'Dl, 
®pulat PNŢ(D Arad 

11NU e posibil să se transeze disputa 
privind locul de amplasare a podului 
printr-o hotărâre de guvern. Dacă s-ar fi 
putut proceda astfel, lucrurile se 
rezolvau mai demult. Am la mine materi
alul documentar primit de la Ministerul 
de Finanţe şi de la DAPL prin care sa 
.arată că podul a fost selectat printre 
proiectele care pot fi sprijinite printr-o 
colaborare dintre guvernul român şi cer" 
japonez privind dezvoltarea infrastruc
turii. Aceasta ar rezolva impedimentul 
clamat de PD privind finanţarea. 
Probl"ema este că Băsescu nu acceptă 
l~cluderaa podului in programul 
române-japonez. Pe de altă parte, refuză 
eliberarea documentatiei podului care e
necesară pentru cea 'de-a doua exper
tiză cerută de MLPAT pentru ci! MLPAT 
a cerut o expertiză neutră, nu una făcută 
de spţclall~tii SNCFR care executi!' 
ordinele lui Băsescu. Hotărârea de 
guvern nu e valabilă pentru ci! CLM a 
dpt o altă hotărare. Nu se poate trece 
peste hotllrârea CLM 'i peste PUG care 

este lege. Acea1sti! 
hotărâre de guvern 
poate fi atacată ~i 
In instanţă. Noi ne 
vom opune cate
goric acestei vari
ante." 

După cum 
ştie, podul 
generat o 
pulă intre tăr.lni,ttil 

. pedhjtii · 
Ţărăniştii ar fi v'"tt'-'"--"--
dezafectarea căli ferate din Micălaca, 
scoaterea ei tn afara oraşulu~şi construirea 
unui pod nou la 2 kn11n amonte de actualul 
pod. 

Pedlşllf au·QPIIII pentru o variantă mal 

teflină şi mal pe măsura săracului buget 
romanesc. Variantă care a şi avut caştig 
de cauză. Aşa ca nu vom face un aH pod 
pe rau ... in sus, "mal trainic şi mal fru.. 
mos". Atât a fost plapuma bugetului, atllt 
ne-am intins. Tntrebarea este: a invins 
săracia sau pragmatismul? Sau şi una şi 
atta? 

Din declaraţia deputatului ţăranlst 
Mihai Calimente reiese că hotărarea 
guvernului nu este bătulâ In eule. Ceea 
ce lnseamnă ca disputa privind locul de 
amplasare a podului tncă nu ar fi fost 

tranşată d~finltlv. *** 
Fiind o hotărare de mare interes pen

tru arădeni, publicăm integral conţinutul 
acestei hotărari. 

privind ~re~a~'~!:~~~~:~~.~~p~e parcu 
lucrărilor de reparaţii ca- lucrărilor de r:eparaţii ca- lucrărilor. 
pitale la podul de cale fe.. pitale la podul peste râul Ar!. 2 - C!teltulellle 
rată peste râul Mure!f ta Mure!j, la Arad, pe linia de pentru executarea 
Arad, pe linia de cale~ cale ferată Timişoara- lucrărilor prevăzute la art. • 
rată Timişoara-Arad, Km · Arad, Km. 53 + 543, in 1 se vor asigura din fon-
53+ 543, tn vederea asigu- vederea asigur;lrll durile de repara~! capitale 
rării redeschiderii circu~ repunerii in funcţiune in ale Companiei Naţionale 
laţiei feroviare intrerupte cel mai scurt timp a intra- de Căi Ferate .,C.F.R." .. 
ca urmare a calamităplor structurii podului afectată S.A. 
naturale din anul1998. de calamităţile naturale Ar!. 3. • Lucrările da 

in temeiul prevede- din anul 1998 şi a reparaţii capitale se vor 
rilor Legii nr. 50/1991, cu redeschlderii circulaţiei executa prin încredinţare 
modificările ulterioare feroviare. directă de Societatea de 
privind autorizarea exe- (2) • Lucrările se vor Construc~i "CCCP" • SA 
cutării construcţiilor '' executa in varianta de Bucur~tl, societate spe-
unele măsuri pentru repara~i capftale a podu- ciallzată in lucrări de 
realizarea locuinţelor 'i lui pe amplasamentul reparaţii/refaceri pile şi 
ari. 16 III. c şi llt.j din actual, prin refacerea pilei culei in albie, montaje de 
Ordonanţa Guvernului nr. 1, consolidarea celorlalte tabliere şi suprastructură 
12/1993, republicată, pre- trei pile şi a celor doua cale. 
cum ~~ a Ordonanţei de cu lei şi inlocuirea su.. Art. 4 ... Primăria 
Urgenţă a Guvernului nr. prastructuril, corespunză. Municipiului Arad va 
12/1998 privind trans- tor reallzându-se in zonă pune la dispoziţia 
portul pe căile ferate şi un pasaj subteran pen- · Companiei Naţionale de 
românâ şi reorganizarea tru ctrcufaţla rutieră, trei Cii Ferate nC.F.R" - SA, 
Societăţii Naţionale a treceri pietonale subte- din terenurile pe care le 
Căilor Ferate Române, rane 'f'i panouri fonoa~ deţine, suprafaţa de teren 
aprobată prin Legea nr. sorbante. necesară organizării de 
89/1999. (3) • Documentaţia şantier, pe bază de con-

Guveinul României tehnlco-economică se va tract de inchiriere. 
hotărâ\ile definitiva şi se va elibera PRIM MINISTRU 

- Ar!. 1 (1) • Se aprobă autorizaţia de construire, RADU VASILE 
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·. RIO~ŞIID PEitiU rEDEIA,IZIBEI ROMimJ 
(Uimare din pagina 1) Arad. Pe lângă faptul că acest versificator care işi consideră populaţia de etnie maghiară din Pentru a neutraliza armata ravotuţlonară a lui 
Au cerut apoi refonne administrative prin dreptul scotea voluma~ele de poezie inainte de '89 România ca cetăţeni români, fără c.-i mai sprijini Avram Iancu, după expediţllle nereu,ite ale 
de a folosi limba magt)iară in instituţiile adminifr intr-un tiraj suficient pentru a le dedica activiştilor in acţiuni de subminare a puterii f_i noii~ annatei maghiare, Kossuth caută să-i prindă pe 
traţiei de ştat şi in cele judecătoreşti, a autonc>- d& partid, UTC si sindicat, in plus câteva desfă. democra~i din România. · conducătorii români printr-o mâflăvie. Pentru 
mizărll unor judeţe, a se înţelege federalizarea eule în lumea eÎillstă de prin birturi, cel in cauză ReconciHerea nu se poate face apelând la cei aceasta ~ foloseşte pe deputatul Dragoş, căruia 
sau enclavizarea lor, constltuindLJ-fi discret, sub falsifică istoria şi până la urmă ajunge la con- 13 generali martiri ai Revoluţiei ungare şi ai naţiu- ti dă'imputemicire de a incheia un armistiţiu cu 
ochii autorităţilor, şi un parlament maghiar şi cluzia nefastă că cetăţenii Aradului nu s-ar opune nii maghiare, dar criminali dovediţi pentru asp~ 'Avram Iancu in mai 1849. Dar totul era pus la 
instituţii paralele cu ale statului român. Mai mult, \iÎ că înfăptuirea acestui pa_s uria!j ar da bine pen- raţlile poporului român din Transilvania, precum cale ca armata maghiară condusă de Hatvany 
profitând de naiyitatea guvernanţilor noştri au tru imaginea externă a României, spre o con- şi ale altor popoare care erau in spaţiul a ceea ce 5&-i prindă pe conducătorii români. Avram Iancu 
susţinut Budapesta in iniţiativa "cerului-deschis'" ciliere reală irltre cele două ţări fi naţiuni "intr-o ei doreau să realizeze prin ordinele guvernului află de plan ti se refugiază la Câmpeni dar acţiu-
mljloc eficient de spionaj fi mai apoi in ideea Europă a democra~ilor unite". condus de Kossuth Lajos- Ungaria Mare. nli lui Drago!J ii cad victimă sute de români 
neproductivă a Înfiinţării unul batalion mixt Individul elitist in spiritul stăpânilor sii crede De'i se declara desfiinţarea iobăgiei, .egal;.. măcelăriţi. torturarea şi uciderea mişelească a 
romăn<Hnaghiar, care să facă ce? Să recunoască că dă binş dacă·şi trădează naţia şi scuipă peste tate. libertate. fraternitate, aceste obiective- prefecţilor Dobra (32 de ani) şi Buteanu (27 ani), 
interesele Budapestei si să le apere in naţiunea şi oamenii care i-au dat o bucată de PB!fOptiste erau doar pentru unguri, românii fiind Istoric cu generalii criminali nu se poate face 
TranSilvania, pentru că sediul batalion ului at fi pâine. Pentru că individul in cauză cu o pregătire exclu,i, ba mai mult, Transilvania, fără con- reconciliere. Ei amintesc de crimele pe care le-au 
Aradul. Un grup de ofiţeri activi !'fi in rezervă din sumară a ~ost activist cultural, apoi prin unele- suttarea revoluţionarilor români, era inclusă in comis in numele revoluţiei maghiare impobiva 
Arad, grupaţi intr-o organiza~e de api!irare miii- cuno!ljtinţe a ajuns corector la ,1Flacăra roşie" 'li Ungaria. Şi de aici incep crimele cOnduse fi românilor 'ia conducătorilor acestora. . 
tară a românilor si a unitătii naţionale il întreabă de aici, pentru dosarul beton, si nu pentru merite patronate de guvernul ~Ko_ssuth şi aplicate de Statuia pe care vor să o ridice !ifln nou in 
pe dl. It. col. Avram Cătănici dacă la Sibiu, pe profesionale, a .fost triniis şi a terminat "Ştefan armata revoluţionară maghiară impotriva Arad de fapt nu are nimic cu revoluţia de la 1848-
când făcea !jiCOala de ofiţeri, a fost pregătit să Gheorghiu", facultate pe baza căreia s-a românilor. La 2 iulie 1848 din cauza opunerii g~ 1849. Ea se inscrie in seria monumentelor ridi-
comande un astfel de detasament, care ar propulsat astăzi in lumea dizidenţilor, fului Eszterhazy la eliberarea iobagilor, românii, eate de guvernul maghiar la juJ?ileul de 1000 de 
sus~ne şi ar recunoa~te două n3ţiuni în România antiromânilor, impărtă,ind convingeri d~ slugoi bărbaţi, femei, copii, prea~ sunt măcelăriţi cu un ani de Când au venit din Asia in Europa, să~ 
~i ar da apă la moara revizionismului maghiar. faţă de mai răsări~i lui stăpâni de la revista "22". barbarism asiatic. Dieta de la Cluj care hotărăste torit cu fast in 1896. In acest context a foSt ridi-
-Oftţarfi Tn cauză atrag atenţia asupra pE!ricolulul .oar să revenim la parcul reconcilierii si la sta- alipirea Transilvaniei la Ungaria 'i o face pe~ cată Ş"i statuia din Arad care simbolizează 
p~; care il reprezintă acest detaşament pentru sta- tuie. in mod paradoxal aceasta probleiriă este diplomei din 1791 care exc1udea naţiunea printr-o formă regaţul creat de lstvan, deci 
bilitatea României şi se miră că un român prţgă~ tratată la nivel de prini-mini~tri - Radu Vasile şi română. in discuţia dintre Avram Iancu fi Ung_aria Mare, reprezintă apoi grupuri statuare 
la o !fCOală militară de prestigiu se poate corn- Orban Victor - fără o consultare a Consiliului l_ Vasvâri acest~ din urmă declară că "unirea" din istoria ungurilor fi la bază sunt efigiile gene-
place intr-o asemenea situaţie... Local municipal, singurul in măsură să · Ardealului cu ţara ungurească să fie, dacă nu ralilor criminali. 

Mai mult, ei atrag atenţia asupra reacţiei hotărască. ' aHcum, prin puterea annelor''. Iancu ii răspunde: Ce are Ungaria Mare cu reconcilierea 
românilor la acţiunea incitatoare a guvernului Tn al doilea rând reconcilierea· se poate face "Să nu vă împingă infernul la acest pcis că atunci române-maghiară? Ce au cei 13 generali cu 
maghiar yi a UDMR de a amplasa statuia Ungariei 1 pornind de la Tratatul de prietenie semnat intre v-a cântat cocoşul". La despărţire Vasvări ii poporul român? Toate acestea ar crea resenti-
milenare Intr-un parc al reconcilierii. . . , cele două târi, lăsând trecutul pe seama istorl- spune lui Iancu: "Să ne vedem in dieta din Pesta mente impotriva populaţiei maghiare, tensiuni 

Revenind la acest aspect mi se pare absolut cilor şi neinCiuzându-1 in politică. _ ca deputaţi"·. Iancu ii replică: "Mai degrabă ne . interetnice, pentru ~ nu se face reconciliere nici 
reală temerea acestor ofiţeri ca şi a populaţiei Ce parc al reconcilierii poate fi acela cu statu- vom întâlni in luptă". cu criminalii, nici cu nostalgicii Ungariei Mari şi a 
judeţului ~i municipiului Arad de a aduce pe tapet ia Ungariei Mari şi c;u Revoluţia din decembrie Românii suferă in a riul 1848 barbariile din privilegiilor nemeşimii maghiare. 
această problemă cu caracter sovin, a amplasăril 1989? · • · . Abrud, omorurile de la Sân Craiu, măcelul de la In acest sens autorităţile arădene 'f'l toţi 
acestei statui. Un neica-nimeni din Arad care Recoiaciliere nu se face prin parcur, ci prin Mihelţ, de ia Luna, atrocit_ăţi nenumărate locuitorii Aradului vor trebui să se manifeste sub 
semnează in revista antinaţională .,22" un articol demonstrarea de către Ungaria 'i UDMR că încheiate cu jafuri, incendieri, omoruri in chinuri toate formele pentru a nu reinvia un trecut 
privind parcul ,.concilierii" româno-maghiare la recunosc ~i respectă Constituţia României '' groaznica, barbarii aSiatice. · dureros 1ii tragic pentru poporul român. 
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Mulţumirea o am când întâlnesc oameni care nu mâ 
cunosc ca şi persoană. Mă prezint şi sunt foarte 
bucuroşi că mă întâlnesc. E o multumire 
sufletească. Eu spun că am realizat o afaceie care 
durează. Poate mi-ar fi stat in putintă să realizez o 
afacere cu venit mai mare dar era o afacere de 
moment Am ~nut mult la o investiţie in timp şi asta a 
implicat un sacrificiu. Mu~umire mai am când, fără 
să exagerez, 30-40% dintre dienti sunt fosti clienti, 
mulţumiţi de produsele noastre. ci-ed că am o firniă 
care şi-a realizat un nume şi care s-a impus pe 
piaţă. Oricum, am traversat un an greu. Am avut 
neşansa să am bani la Bankcoop in momentul in 
care a intrat in monitorizare, bani bloca~. nefecupe-
rabili momentan. Nu mi se pare corectă afirmaţia lui 
Mugur lsărescu: .nici o problemă, firmele fali-
mentează o dată cu băncile·. 

"DACĂ {1 PESTE 20 DE ANI FIRMA 
EXISTA, VA FI UN SUCCES" 

- G. Niţu: Nu cred că pot vorbi de succese. A:! 
putea să spun că, dacă şi peste 20 de ani firma 
există, va fi un succes. Un lucru care mă mai 
linişteşte este faptul că am creat 121ocuri de muncă. 
Nu e mare lucru, dar e o satisfactie. Am reusit să-mi 
menţin aceeaşi oameni şi prin nOroc şi prin' politica 
finnei. Am satisfacţii când dotez cu mobilier un dient 
important. Nu ca valoare, ci ca şi concurenţă. Am 
dotat sediul unui sefviciu special in telefonie - Dialog 

· T~mişoara. Ceea ce am propus eu pentru Dialog a 
stat bine lângă ceea ce a propus partenerul francez 
care şi el a dotat sediul. Şi asta a fost o mare satis
factie 

' Tnomr SE ÎMBRACĂ LA "CIIIC' 
-V. Ciobanu: Din '91 până in '97 .CHIC" nici nu 

·~···· 

.'\;· 

:.~:alu~~";t~d~ :"i!p'::"tP! ::..~ ~: --_ ·-J~.-~ .. -
pentru alţii. Nu se compară ca satisfacţii lucrul pentru 
intern cu lohnul. Acum mă bucur că pot să fiu pe 
gustul căt mai muHor arădeni. Eu mă adreSez in li*-~- , 
special tinerilor care preferă linia comodă, elegantă 
şi simplă. ., 1 

. "ELLLS". ,.0 FIRMĂ cu _REZONAJIITĂ 
NATJONALA" 

1

. 

- E. Lăslean: Cred că am fost foarte norocoasă, 
pentru că, de la inceput, an de an am avut tot felul 1 

de succese. Iniţial succese mici şi pe măsură ce a 

crescut activitatea firmei au crescut şi succesele. Pot ._ ---_·J,_ 
să spun că am un palmares cu care mă mândresc, 
pe lângă faptul că am că~tigat o dientelă agreabilă şi 
am mulţi fani Ellis, atât 1n lpră căt şi in străilâtate. 
De la mine s~au Tmbrăcat clienţi din Germania, 
Israel, Canada, Ungaria. Pentru o clientă din 
Ungaria am realizat, la comandă o rochie de 
mireasă. Spunea: calitatea corelată cu pretul sunt 
net superioare ofertei din Ungaria. Am awt' ocazia 
să am expoziţii personale primHe cu muH interes la 
Dusseldorf şi Paris. M-am calificat ca designer la 
două ediţii ale unui concuiS de modă din Italia. Am 
aprecieri in publica~i de specialitate din ~pră, cola
borez şi cu televiziunile la emisiunile de modă. 
Concluzia este că am depăşit oarecum nivelul local 
şi consider că la ora actuală "EIIis" este o finnă cu 
rezonanţă naţională care are deja conturat un loc in 
peisajul modei românesti. 

nTR Amsc Plu:N AFACERE" 
- Vreti să vă indreptati afacerile inspre 

Bucureşti? 
- ln viHorul nu foarte apropiat, cred că da. Mă 

bate găndul să mă stabilesc la Bucureşti. Dar aSta 
depinde şi de ceea ce doreste fiul meu. 
Deocamdată, Aradul mă doare. Mai ales că pentru 
mine afacerea este mai muH decat o afacere. Nu 
doresc bani. Eu prin asta trăiesc. 

- Ce proiecte de viitor ave!f şi cum vedeţi 
viitorul? 

'niNSORI ÎN NOP'fl CU WNĂ PUNĂ 
- H. Enăflescu: Doresc să acord un bonus 

femeilor care se înfrumuseţează in salonul meu şi 
bonusul constă intr-<> ~inţă de vibromasaj. A:! mai 
vrea sa vin in intâmplnarea femeilor' Aradului care 
nu au o bogăţie capilarâ ieşită din comun sau care 
nu au o creştere a părului pe măsura dorinţelor lor. 
Cum? Ţlnând deschis coaforul in nop~le cu luna 
plină. Când este lună plină şi tunzi fibra capilară 
tnlşte dublu decăt ar creşte in mod normal. 

- L. Ardelean: Să depăşesc faza critică şi să 
rezist. Nu se pune problema profitului ci a rezistenţei 
in timp. 

- G. Niţu: Să rezist in timp ca firmă. 
,.NU POT SĂ MĂ GÂNDESC LA llĂU, 

NUMAI LA BINE" 
- V. Ciobanu: Probabil şi din cauza vârstel 

mele, nu pot să mă gândesc la rău, numai la bine. 
Intenţionez să deschid o croitorie comandă pentru 
că am avut foarte multe solicitări in acest sens. 

- E. Lăslean: Nu prea lndrăznesc să-mi fac 
proiecte de Vlltor. lncerc să fiu astăzi mai bună decăt 
ieri şi mâine mai bună decât astăzi. 11 rog pe 
Dumnezeu şă aibă grijă de oamenii buni şi am 
incredere in dreptatea lui. 

- Cum rau'lţi sa corela\i vi"'& de familie cu 
viaţa de li"l'ă? 

- H. Enaştescu: Foarte simplu: viaţa de famftie 
nu este separată. Soţul meu este administratorul 
firmei. Suntem împreună şi la muncă şi acasă, şi la 
bine şi la greu. . 

- L. Ardelean: Greu. Pe lângă afaceri şi viaţa 
de familie, mai fac şi politică. Vreau să le împac pe 
toate, dar cu mici saciifidi acasă. 

- G. Niţu: Aşa cum o corelezi, ""' o- ai. Când 
mai bine, când mai rău. 

TEODOitfl MtmCfl 
FOTO: ŞTEFfltl MATYA~ 
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sens, calitatea şi cantitatea recoltei viitoare depinde foarte 
·mult şi de calitatea seminţelor. Semrom Arad, ca In fiecare 
an, este pregătită pentru această nouă campanie. Ing. 
Dumitru Matei, directorul societăţii a precizat: .La aceşstă 
oră, avem In stoc 5.000 tone de grâu pentru sămânţă şi 421 
tone de on:. Seminţele sunt pralucrata Şi certificate din punct 
de vedere al calităţii." 

Practic, unitatea arădeanA ere In dapozlt o gamă da se
minţe atAI pentru zona de câmpie, cât şi pentru zone de deal. 

Agricultorii pot achiziţiona grâul pentru sămânţă da la 
depozitul din Arad, iar cei din judeţ de la centrele Sem rom din 
Curtici, Săntana şi Gurahonţ. 

Un kilogram de grâu cost6 2.200 lei, illr cel de categoria 
elită - 2.400 lei kilogramul. 

Pentru a veni In sprijinul producătorilor, Semrom duce 
grâu cu mijloace de transport proprii In localităti unda nu 
există magazii proprii.' Directorul Matei este de păr~re că ctle 
5.000 tone de grâu sunt suficiente pentru judeţul Arad. 

.. 

In depozltale Semrorn mai sunt stocata 120 tone da SQla;' 

iar pentru· campania de primăvară 285 tone .de ov;l; Şi 19() 
tone da orzoaicâ. 

__ a. COitSTffltTIItEsco 
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POLITICIENII O TOT LUNGESC, IAR PĂMÂNTUL STĂ NELUCRAT! 

Cum se ştie, de câteva luni buna - de bază al unui grău de calitate - care-I · lui lAS - grăul se cumpără de la produc• 
exact cele mai propice pentru agricultură situa la un nivel de calitate european (In torul individual' cu 120 de dolari tona, preţ 
- dezbaterea legii de privatizare a fos- Europa procentul optim de glutan cu care din care 30-40 de dolari reprezintă sub
telor lAS-uri s-a transformat Intr-un ade- s.e vinde şi se cumpără grAul este 25- vanţla acordată de citre stat, la noi 
vărat circ la Senat, mai ceva ca pe vre- ~8%) şi cu 4 procente peste stasul din preţul griu lui este la jumitattt In 
mea .celebrelor" şedinţe televizate ahi Romania. Adică nu aveam .cui să-i vin- condiţiile In care Guvernul nu dă un 
CPUN-uluil Cei doi .combatanţi" - dem e un fel de a spune a continuat intar- afanţ. ultimele subvenţii reale s-au dai 
Puterea şi Opozi~a- invocă Intru apărare locutorul nostru, pentru că amatori au pe când ara ministru al Agriculturii, 
tot felul de motive, cara de care mal fost numai că toţi aveau probleme cu Valeriu Tabără • şi CII este mai rău, ti la 
.legale" şi mai .europene", timp Tn cara banii pe care se jurau că ni-i vor da In preţul acesta' s,:A~ut, grAul nu are dea
agricultura noastră stă şi eşteaptl! câteva luni. Din păcate însă noi aveam~ facere. P~tntru că nu sunt bani, iar dt 
sfârşitul acestor Cllrturi penibile. avem nevoie de bani acum, pentru a ne export nu poate fi vorba, un amărât de , 
· Pentru că - după cum ne spunea plăti oamenii, pentru a ne putea cumpăra 
directorul unui fost lAS din judeţ - practic motorină, pentru a ne repara utilajele şi fost lAS nl!putandu-ti parmi!l! să facă a" 
suntem lega~ de măini şi de picioare: nu pentru o mie şi una de eite problem11 ceva. 

li 1 De ce sa face atAia cez de treaba au 
ftlm dac aă arăm fi să semilniim f asemănătoare. Spre a fi drepţi pAnă la restituirea celor 50 de hectare, ce vor n 
dacă facem totufl acest lueru p' capăt trebuie să arătăm lnsă că o parte 
răspunderea noastră, Iar legea ve Ieşi din grâu s-a vândut, fireşte, ctl d!t calitate luate de la fostele lAS-uri, am vrut si 
altfel, cine ne Vlllnapoia eheltulellle?l mai slabă. Cu cAt? Cu foarte puţin, aflăm. Greu de spus, ni s-a rAspuns 
Oare de ca nu şe hotărăsc 0 dată şi o tot r~Jspectiv cu 1000 da lei, plus TVA-ul, ţlnAnd seama că suprafaţa de pdmAnt 
lungesc atâta, ei nu ştiu că fn ~grlcultură kllogramui. nelucrat In RomAnia atinge aproape 4 (1) 
o săptămână pierdută contează enorm. Directorul fostului lAS s-a arAtat foarte milioane de hectare; pentru cd nu prea 
~ ee poate compromite totul? Exact situ- revoltat faţă de desfiinţarea Tn 1997 a mai există cine să-I lucreze, pentru că nu 
a~a In cara_§Wltam 1101 acwn: nu lndrăz- binecunoscutului .Romcereal", Intra- mai e~istă ţărani, iar cei cere există nu au 
~im să facem nimic pentru că nu stim prinder"-_care se ocupa de exportul pro:· ·bani pentru a-ti cump6ra uUiajele nece
care ne va fi soart~. Si stăm asa nu de o duselor agricoli', lllunci. In '97, România sare. 
săptămână, două ·ci de câteva 'luni bunf'lll l.Ji!J<POF!<&nd de pildă 2 miliarde de tona de ' Se mizează, ca de obicei, pa salvarea 
E nprmaLsă fie asa?~~~U· C@r~~lg. lj! a~~!l export contril>uind s~b- din afară, respectiv pe venirea unor 
forul nostru - care-din modesiie ii~t-~ ştanţial şi i4PeÎ)l'H>fli4-. Fire te, vor investitort străini .graşi" care să aduna fi 
rugat siH trecem numele sub !iice.re- am spunp unii. intr-o e~onomie .. · . b endeze suţai 11 de parcela indivl
aflllt şi alte lucruri l>~lrem de intw§~nl!l mr~i m~i au rp~ţul a11emene~ struFifiri Pf!~lll· Plln , ... ,__ · n e şi .autoh
şi ll)ai ales nişt~t piireri. evident, a~tp, Fenţr~liz;~te cum era .. Rom~eruiHI"· ţpnii" in Piilfli. IHIIlfl M ~ii illfil 
ri~ate, api!rţinând cyi'!~ P'!flliHFel!~~ qfi· i!itr'ffirim!eril~ agricqle trel_!!lillll ~;Ji,tl lfl!ifu nf! ş11 li!ill· 
o Yi'l!1j intreag;lill iJI'Bşl qgmeni4 §i 8'rl' g~sea~c~ ~ii!S!!'~ d.l!!?!'jee e~ţ!lf!"' PRi!til f?ll§~ li fmi, ~- oei!llli8 
i! ii1J1lil ~~ şirnli' 1111 p.itJII!i! liji - F.~m §11 M§ .llfle f! · !!fi! •!! •nt41llpl4 iR 9s ~il • •= 
?il:e - p.e a aJuns fi ~ ~<lil/' CJ! adevăr;~! !'l;onPmiil~ i:j~ ef~ţ~ Vl!&;li~;e, #P~r F.4 In [lfl.~ irJ!illjcpJipr!JI nostru ;a ~rwt să 
agricultura noastră, si cu dfilosebirll. România ute depart~ - din foarte t 
9re~tă~le de ;ii !'li ?j .Pfl .C,.r!" se confruntjj, multe PU!II'iJt d_e ve~ll(e , 'ljjj acUtJ> Ş~jjnieze două lu.cruri: priinul, că pen ru . 
· · t 1 · · · · - ''" ' · ·.. ,. .. d · ·· ·t 1 il s~ s~~v~ F,IJ~ /il! •• miii poate salva 
cel 0 mal PJJ~Ill· ~~ §1 milllfllilim!lm 8-' 01101!'"· .,, un e f' lle!'eSI a ea dl'n anr_ ic. ~- ll!!ră, Guvernul trebuie să 
§ă 4icreze pământu!. p+strărji 111ci 1.111 n!IIJlilr de ani • af'! • 

Mi!i i!J!âi să spunem gi IA.S-ul de I'Sfe cum ta'? fi fostele ţări cunO!ICUie dl'! TI).Vinil ne~pârat la subvenţionarea prcr 
VQI'Iljm a reuşit să obţină la grâ~ e prp- Îllf - • d!JfU.Riit~I@F -~, iiEIIIJI ducătorullli individual fi ~- 8ţ:Ordare!! 
jjuptie lfl#f!ie .d~ 28J)Q lfg/ha, grli!J ~e ,,JU!mcere'!lun'': de facilităţi legislative, fi al doile;,, !:l 
Insi! d!' '1 ili>IJ~ zj fJ!Jp~ repoltare 11 q alţă $1''!1i~ne -~~~. d§ Indiferent de urmări, dacă plină il! 1f 
fll!;epul Şilf>f&1!7-t! prppjefije. Pa ce? fi#>!- este ţ:pij i modului in care s~l.ul o~::tombrie nu iese legea cu soarta fo~
Şifflpj_u: pf>lllnl cij n~ <~vea cui să,J yjlng~. rP!llân :opr~ n.~ fl:ls!!>le IA!'l-1-"!· c:j ~ijfi· telor IAS-ur!, 111 ~~~ lm:epe tratP,j fl 
cllit. că era Ufl Ql'âu de calitate cu un prQ- cultur.a In general. &$tt_ . ~. i. n .. vreme te_· rn, •~J~WII · " ........ ' MIRCEA DORGOc.a" 
~ 91! ~ llffll!<l 1#1 W~ - illiJi.caWI!l liP~- n.e r~ fll. ~- y., #ir~ tp~.- ~ 

~GRICUL TORI 
judeţ. Preşedintele ANCA a fost însoţit de specialişţî 
ai Oficiului Judeţean de Consullantă Agrtcolă . . 
Cemrek.ir l-OCale de Consultanţă Agricole. · · li! :III 

_. Apgrgte de erblc!dat VN 

In mna lneului, 
" -, ·· 4 a mceput, 

dria, culesul 
porumbului .. 

Deşi culesul porumbului 81 
trebui să lnceapă da-abia P8Sia 

Obiectivul principal a! Specialiştilor <li!l ~ 
.este identificarea grupurilor vizate de produtăk!ol 
agricoli.P<pducătorii agi<;Qii au J>evcie ·de .con sul~ 
ţanţă d~ ijlecialilale peillnJ ~ 'uOOi swtiu 
d.e piaţ!i, pentru )denlil.icafe? uno< polenţiali 
parteneri şi perwu realizarea J.lllei documentaţii ~ 
specialitate lA vederea $llicităl:ii de l!lSUrSe JinaQ:
ciare iile ~ <live<se fc?ru1i ~. • ~ j/! 
. .comunicat. 

Pn>şed- ~A.ş ... ~~~~ Bislrila. fiN pcg
ducători agricoli care ~ ln <l<lmflniul induş
ariei f<lpţall,ri, ~ cămij şi !1 ~rismut'li. -~ i@l! ip 
~' .-,,~;,.:·ir_ -:. . ·- -"~--- -J-

1 cum ne . ee. 

Cuttivatm eu dlsctJri f2 
Ac:eaiQ ... llURiele ROUiul 

• fii'Wp~Q{ CII} lirlntti 1/.ogel& Noot 

,- Ne 'ţ~~;e pl.cere aă vă anunţătn cii pentru ma"lnlle agricole'~~,,~ 
produse de VOGEL&NOOT avenJ o t'lnanţare f'f;larte bunii,._,;"· 

VARIANTE DE FINANTARE: Avans 30%; -· -.' ._. ··>,,: ,;: ., · .. _ ·.o•:·' 
• Plata la 6 luni fArA dobAndi; - . ~ · · -·' ' -_ - .:-c •. _ -" ,-_.-·.;.: ---.-~--'~ 

• R'!t.l fi l"e'!~IR· ,., !1!"1 !i~~jl_ flodi 'f,e %, fAni garanţii bancara;..-...=:=:==:=.:, 

VN - Sgpak Prot! 
Pregălilea palukJi gem>iA<Itiv' 

pentru &eRiănal înlr-G aiAgură eklpli 

!!!!--.--1-dou~~ă-trei săptămâni. in un!'le 
. .Q!1:1 ~ .ll:ul!@i oamenii 

:~.<!fii m;iligraoiţi. Şi nu· a cul_eS 
doar uri sătean, doi. ci cu totii. 
Sau ~ pciruri!bu(iiste imr-ooe. 
Văr c;Qpt. sab că, frica ho~lor 
Şi câi c~r,e nU I-ar s în 
condiţii normale sunt f1Bli.0'1' · 
facă acest lucru. Avram 
Flui_eras. directorul DireciTei 

_lhctor geneml O.GAA., din 77.000 de hectara de arăflri de tnarnna 
NU malizat Ş1.000 hectara. N-arfi chiar aW d~ $J dacă s-ar munci 
din plin pl!flln) a AI(:UilBta le&!anţele deoarece tilllp1JI e pOelni!:; Dacă 
dpar jumătate din cele 700 lr;l!;toa'll eJ!iştente ar lucra la arături, s-ar 
termina irw-o săptămână. Neprielnice şunl însă costurile pma ridicale 
i!i!l arături.lor. Se asteaptă promisa motorină ieftină. Multe terenuri nu 

_.au Jgşt încă elibefate ~u mai aşteaptă banii neţ;esarî cumpărării 
~intelor care trebuie puse sub brazdă. Se aşteaptă, de aserTl!l
nea, si ceştementănle privind preţurile şi lVA-ul grăului d!> sămânţă. 
Abia iO"A. âin recolta de g_!âu a fost preiuală. 

Se pare <:ă prima de 300 leilkg se vâ a<:orda tuturor producătorilor 
agricoli care au vândut grău Pentru consum intern, avăndu-<>~> ii\ aoeS.t 

. Agricole Arad. spune: .Este 
. ' pOSibil ca reccltallll pprumbului 

· s3 fi Tnceput t;:!ej~ Tn u~"'ele zone 
dar destul de-izolat. P~ntru că în 
realrtate nu putem spune că el a 
inceput. Va incepj> ge,abia prin 
lun~ octoiT]qri~- "Deqcamdată. 
_c~ieg do.ar c'ei ci'r,e ;~u pus 
SOi 'Avf< Hm U ·• 1 
• , yn ""-"'II_"'"P:J: .~ f 

· a area Băncii Mondiale. · · ·. · 
-"cU P'\ll ~- ·- relui încă nu se ştie nimic. S-<1 recpllat doar 15% 
\lin suprafaţă. 'Cul!M;:Q~ taj"\i de problemele legate de val-. . Grapa Rotativă VN -, . . .. 
~re_a ~ucţiei,_preţ~~-,._lei sub nivelul p~lui de, Terra mat 3 S Profi • 

· Frintre cele anei ordon~te ~re ~§U trecu•'.e5te ~i =;;-~--=~-~·)::--:J~Ge~ne~-~rali:·:ia~de;mor" f)Uiele de grape .. 
l_a spnJin~l acordat de stat producatonlor agricoli pentru achizitionarea . ale f~ Vogel& Noql 

· ~"e trac!<>;l'!'. m~ini agricole şi instala~i de ilig"t din progucţia iiiteiT]ă.' 
- . P<J<lle ~'lifei ţara noastră va redeveni ceea ce a losi, a doua-putere 
j~_Europa,in ierarhia agricolă, după Franţa şi nu coada cozilor o.Jri-r.e 
qcl!'!!ll- c~ *'§!le: \ăiji"ni ~~vinseamnă ţară boga~ . • .. · .· 

- . . . .. '<: . Ing. ,lqtl ~. 8)(pert 
-.c:.._ . . . . ... ' -· '"",' -

..._ 
. ".____"-...~ 

·, 

' . . - . . --·;, 
~>~~~-- ~:Joliltiok•;.":-~,_; ..._...,-:;.,.._.i.::""'-"-"'--· ~-..-'-"'-·~~;,...,j,- \u•"'-,.,;_'-'•, 

ARAD, ZlmaJKhllul ar .S 
_TeUFu 057-276878. Tel. 057-17611'79 

e-m.O: woaelta@dart.ro 
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EROII DE LA ŞOFRONEA ·.~· 

Zi plăcută de toamnă cu cer senin care nu pre- soldaţi şi o motocicletă ce deschidea coloana · 
vestea nimic. Deodată, telefonul centralei invadatoare. 

Ieri s·au afişat rezul
tatele seslunii 1 a concursu
lui de admitere la Facui· 
latea de Inginerie fi Ştiinţe 
Economice. 

declarati respinsi, cu media 
cel puţin 5 şi care doresc să 
fie înscrişi şi pentru locurile cu 
taxă. 

• candidati, absolventi ai unei 
şcoli postiiceale, pe baza 
mediei de la cursurile scolii 
postliceale, deci fără concurs; 
• candida~i respinşi din randul 
celor care au concurat pe 
locurile la larma de lungă 
durată; • absolvenţi de liceu, 
pe baza mediei de ia 
bacalaureat, In cazul In care 
nu s-au ocupat toate locurile 
de către candid~! din primele 
două categorii. 

grănicerilor din Arad sună prelung. Frontiera Riposta inamicului a fost una singură: un~ ,. , 
Curtici raportează că un corp de blindate şi duşman a lovrt tunul in ţeavă, a omorât 9 din cal 
camioane cu militari sunt pe punctul de-a intra pe 14 soldati, a rănrt grav, in piept, pe ofiţerul Petea şi 
teritoriul românesc. In zonă nu se aflau decât in abdomen pe elevul Virgil lovănaş. Subofiţerul 
pichetele grănicaresti, pentru câ oştirea română rămas lmpreună cu cai apţi au Intors maşina, au 
fusese masată 1n Moldova să lupte impotriva imbarcat morţii şi răn~ii. lurişându-se spre Arad. 
expansiuni! bol""vice •i care acum, era umilită SI,· AjunŞi in Cetate, rănitii au fost preluay de echipa 

i- Cum a fost prima 
sesiune, domnule profa· 
aor? 

- Esle de remarcat faptul 
c4 ia profliurlie economice şi 
inginerie afimenlară s-a Inre
gistrat o concurenţă deose
bită, motiv pentru care au fost 
seleclaţi cei mal buni candi· 
da~. De exemplu, la profiluriie 
economica au fost 300 cand~ 
da~ pentru 72 de locuri. 

· - Ca locuri au mai 
rlmaa? 

- Apropo de locurile cu 
taxă, ce ne pute~ spune? 

- In privinţa locurilor cu 
taxă doresc să amintesc fap
tul că acestea se vor ocupa 
din rândul candidaţilor 
respinşi in condiţiile prezen
tate anterior şi dacă vor 
rămâne In continuare locuri, 

batjoco~·. T- T medicală In fiunte cu maiorul doctor Ion Aldesiu si 
'"" cu asistenta medicală Mărioara Peiruţl. 

Comandamentul grănicerilor anunţă unitatea Comandantul a dispus evacuarea spre Upova a 
militară cazată In Cetate şi aceasta foarte redusă rănitilor lmpreună cu personalul medical. Ajunşi la 
la număr, iar colonelul Tatomirescu ordonă tri- Gutienbrun, căpitanul Petea a decedat, iar elevul 
mHerea ln zonă a unui comandou românesc for. Virgil lovănaş a ajuns in modesta sală de opera~e 
mat din 15 solda~. un tun anticar, un subofiţer şi a Spitalului Lipova, unde maiorul doctor Ion 
şofe·rul autocamionului. Comanda a fost incre- Aldeşiu si dr. Ion Albu ~au operat de urgenţă. In 
dinţată căpitanului Petea Romulus - invăţător in jurul orei 21 şi elevul Virgil lovănaş a incetat din 
viaţa civilă şi originar din satul Brănlşca, din judeţul viată. A doua zi, părintii căpitanului Petea au sosit 
Hunedoara. Maşina a plecat in minimum de timp de 'ia Br.lnişca, cu un Camion particular, ducândU1f 
şi s-a Inscris pe drumul Curticiuiui. Aici, doi tineri fiul erou acasă. · 

.~.,_.-

- După prima sesiune de 
admitere au mai rămas locuri 
neocupate, bugetare, ia 
următoarele specializărl: • 
mecanic • 38; • textile - 32; • 
Inginerie chimica - 13; • mine, 
petrol şi gaze - colegiu • 21. 

făceau disperaţi semne. Era: VIrgil lovănaş şi ·Elevul Virgit iovănaş a fost Ingropat In Cimitirul 
Traian Hulbăr, elevi ai Liceului industrial .Aurel din Lipova, cu onoruri militare şi unde s-a odihnit 
Vlaicu" si originari <lin Cu!licL ~a veniseră cu pănă la 1 Iulie 1945, când a fost dus cu un tren 
primul tren ca să se inscrie in ciaaa a ci~a a special la Curtlci. Trenul a fost alcăturt dintr-o fooo. 
iiosului. Virgil lovănaş lăsase acasă două suron~ motlvă Pacific, dintr-un vagon deschis, unde a fost 

pe mama sa, tatăl său, ceferist, fiind plecat la ~~~=~~~~~~J~~:.fn~~!~OO:~~,: >"-'•c· ... 
qrum, iar Tmi&.>-Hulbăr, ambii părin~. .. . . ·. .Curtici,.o.lm.ensa 

- CAnd va avea i 
doua 

După oarecare pariamentări~Bel&a mulţime de oameni, 'lrmată şi preoţi au preluat -··~·,, .. ,. 
~eplă ~6 ii la pe cei dor fineri şi camionul sicriu! ducându-i pa un afet de tu~. la locui de~ 
llomeşt~ in trombă spre Şolronea. Ajunşi la mar· In cirnJtirul comunei. · . . _ ~ 
ginea comunei, au oprit. fiind a ten~ la ca se aude. Pentru noi to~ şi penlrl\ toy ai noştri. efllii de ~ · --- -~ -:, 
f'e ~J11pi;~ lui Purdly se auzeau ZQOf!191ele unor Şofronea au fost primii luptători ~uţi in luptele 

. s!l ~!lr . prin . ~~~~W\11 \11! 
'1~'11illllf!l ·~ Y!l ~esf~i~f!l 
P.HP~ Hrm~torul prow'lm= ~ 
inscrieri In perioada 16-211 
septembrie 1999; • concursul, 
proba 1 • 22 septembrie, 
proba li - 24 Sllptembrie. In 
această periQadă. până in 1li 
septembrie, l!'itep.tăm ce.rf!(iie 
canclid_aţilor c~re au fost 

€_0 ncurs i!l s'!siunea il. La 
l:ill'llllilll IJpi~l!f~il~f !!Il mai 
rămas lit>ere tnmătoarele 
locuri: • economic - 3.6~ • tex
tile - 41 ; • ~limentar - 50. 

- ~llli l!@l!!lii ~~~~~~ 1!91 fi 
,fl<\\11? 

c- i'<\1!1 jgfo~!llalii ~~~P,fe 
admitere pot fi obţinyte de ia 
~IVizierele rectoratului şi ale 
\!eC~O<tţylui pre9.\l!ll ii ~ \!!\ll-

maşini de luptă. Au inl@t iP grădina catăţeanului pentru dezrollirea Ardealului Româoe§c"' Awm \!1 ~ 
Mărgineanu. tunul a fo~ţ ~plasat sub un nuc şi in trecetre săre ssan

11 
an 5Am5 de...,'!:!~ !n9.1~1 p:entrus, i into~u~0teu· ~A~,.·~"~, .:-... 

câteva minute a fost pus in stare. llll acţiune. =-=--·c re-"•~ T r ~ ._ .. ~ 
Căpitanul a urcat in n~· lle unde cu l!fl, bi tr: .._ 

· ·-=~Iim pot li oc:u!iat•~ fi;>!1Y\2ŞJ}.38ţl.- . 
- !,\casie 1\lC\Iri s11nt C\1 
~ ~ \\'\1 ~ CIC\'i\~ 11!! R'!4e.: 

fi l'a.nsemnat 
. V, FILIP 

. pe 
stâng al răului Mureş. a fost până nu <le 
mult numai de etnici germani. In această locali
tate, după prin:iul război mondial. au fost colo
nizaţi români din satele: losăşei, Honţişor, 
Leştioara, Tisa şi chiar Ţebea. din zona de vest 
a Ţării Mo~lor. Aceşti moţi de pe valea Crişului 
Alt> au adus cu ei credinţa şi dragostea de gli!l 
străbună, tradiţiile şi obiceiurile locurilor. lritre 
timp acestora li Nl\ r,~qă\JQ<ll ~ <M\i r().fll~% ~n, 
alte părţi ale ţării. · 

Nu de mult aceşti I.Qcuilori, ca ş( c~ <lill 
Tisa Nouă şi Frumuşeni s-au 11\vrednicil 'ti ~ 
ridic<~! o biserică ortodoxă. ~~ ~~ ~ %1 
preotul Ruja lspas, venit din Buteni. 
·. Aceşti r\lffiâni ce s-au s.tat>ilit il\ '1-<;~s.\ij, 
iocaiitata, cu o cc;>nştiinţă ş.i s.imif.r<i! a cultului 
eroilor. au ridicat un monument sub forq1ă ~ 
bust d,lldicat Eroului Na~onal Aveam Iancu şi a 
Troiţă pentru cinstirea eroilor loJ, din. cel \le al 
doilea război mondial. Ambele rl\Oil~entct 
Ş\IC\t amplasate. It:\. curiea noii biseric\. 
· · ~aniW l;f;lf<W,Ii. !v\l.ll\lilq{ ~i ~ta 

1 

cu feţe buceard&te 
v~rf un seament din . 
sustin bustul nemuritorului AV'RA,M IANCU, ce 
este o copie reuşită a celui din halta CF~ 
Ţebea. 

TrQi\8 aste reşlizată din lemn trainil' dE! ~klr 
jar. cu părţi componente şi sculptură in slii 
maramureşan. Pe troiţil s-a in~cris: .Glorie 
eternă şi recunoştinţă se cuvin<: celor Cl! $.li 
jertfesc ~entru credinţă, neam ~~ Patrie." · · · 

Atât monwn.e.ntui cât şi tcoiţa sunt d4_ruita 
\le vre.dnicii agricull)lrL de la Ul\il"\1!!~ ~ 
~.ă SQ(Oindustrială din lo<;aiitate. · · 

Unui din.tre animatp.rii vieţii SPirj,\uolle loca,ljl 
~ """'· Faur, orljj)~ar eli<~ losă<;ei, C<(re <!'%la 

' dirijorul 09rl,(iui biserica~ 'li meroij10 a<;.!i,X ~ .. 
~~ .. Vetrei Românaşu" elin Arad. 

Laude romanilor din F~ntărwl'i' C8,1;~ ~ 
Qândit şi s-au implicat penlru r&afizatOilliJ aiOIIW 
două roO<lUmeo,ta. ~v~i.te !fi ~tmţite 1,11. 5. s.ep. 
tef!lbria ,999. .. 

telemetral indica o,chilorilor ol>iectiveie. Fiecare Fie-le~ tJŞOa!\\, memoria binecuvân~ 
lovitură 01 ni111~rit lC\ pli~. 1~ n. ici. ~~ce m. inu.te, ~ vasnică • rec~iinţă ~ R~ !III 

ia "- Vi 1 ta - T ear-1.. bsl aămisilti! proiecţjlele ~rate . tun "" lfl!J V'lf\SŞ " ra1811 ... '1 . . .... • Pr9t 1. ~((lltftJUCI 
~r li\\ lf\'4\ ~ 1;81\l <le \\J!>Iă~ 1!!1 ~ C.U 

SFINTI REA 
' 

BUSTOLUI LUI 
AUREL VLAICO 

Dintre rqmurile psihoJogiei sociale, etJI()psillolq!lÎ<I <1 
fost şi· este rn~i puţin anqlizată şi comen~~ in l.v_~rările d~ 
specialitate: nici in dicţionarele de psihologie Sii\1 de ~· 
zofie terme,nu,l nu este definit ExplicaVa ar putea veni de 
la nuanţele ~agerate ca&e i ~au Cl'ea\ B'!in ~el;ltrio;m 
ca lundaffia!\1 al. exclusi.vi%1nuiui na~o.n,al î' '!1 ~ 
generatoare ,.te celui de ai doilea război I'JIOil<jiat 

s~ totLJ&i, eţnopsifiok>gia. alături <;le etnograful, este () 
ştiin\ă care ati! 98 abia<:~~ stabilirea profilului f;>Sibologic al 
unei natiuni, profil careci formează sinlalitatea. Exislen\3 
Şi necesitatea etnopsihologjei sunt generate de na~une tŞ 
realitatea cone>et-islorică definită mai ales prin un.ilatea ele 
limt>ă, de ~U, d,& ~. f;lOiitic;i, 00: tr~ %i ~ ~;;; 
natională. · 

' Pornin<;l, '* ilil ~I!Rila pren;ti'i&, li\ Slooifl~ ~ ~ 
~azarus, l:o, i~uM~~s.U!i ~,091. 8J.l. PJ.I& b~~ ps~ 
giei popoaţ~. t~ dir;i Ci~fe s-a inspi~ W, ~~ •• <'!'~ a 
5Ciis chiar 16 "!'sihol.ogia ~il pppoarek><" ~~~ xoJ.'), 11" J:<lfe 
. filS'l;~~ $9Qrafi~ J;lsl$ ~iar nuan~ • 

In ţara OQSStră, i~ unei psihologi~ să ~Îl\ 

lAN. · 5.W, " "." ~.·.. NOVT.J\.._ TI PJUVJND D'" evidentă !(ăsăluriie carqcteristice ale românilor. a fost l'lez-. z voitată' in lucrările unor C. Rădulescu-Metru . .1.1\1. Nestor. 
N. Mărgine~u. D. Drăghicescu ş.a. Mai '!lmplu ti. m'!i 

fDI C' A D'l'l'~ BACAlAUREAT Sl CAPACITATE DIN %000 ~:~~~:=·:!=~::::==:: IIA J 6 ~ s-a resimţi! ~in trecu\UI nu prea Tnclepărt<Jt şi se simte şi 
• . '>;1 PJirna sesiune a examenelor de care o vot sustine in 23 iunie a zi examenul scris la imba şi litera~ in zilele noastre. In treclltl.li de care vorbeam, 1deea s1 sen-
'~' A SIBI!J.·.' capacitate şi de bacalaureat din anul mai til2iu vor fi' a~te rezultatele~· român~. la 4 iuUe -~a· sc;rlsă It timentul naţ!Qnal au fost sacrificate de dragul ;(ntemaţio.WI 2000 va avea loc In Iunie iunie şi, vor putea 1 clePUS<! contes~!~Wfe, ia! li11l><l ~ ~ 111111emă. ia! in $ nalismului pmletar". In z~ele noastre, Tn locul .intemaţio-

'·'\4·. :·.,;';: ..... , ~· "' respectiv, iuni<Hufie. conform graii- rezultatele finale Vqţ t fliq.rte gubtica iulia '1 fost ~JO!jfamat ~~amefl\11 nallsmului PfQietar" s-a instalat un cosmopolitism sufocant 
-~ eului stabilit <!& ~~ ~dllca\kli 1h 26 iunia. · sqis la proba ~ ~ profiiuklj. in care limba na~ală este un paradox, deoarece clenv-

Na~ie. . • Sesiunea din iuni$-iUiia a ! 0an<iid<l~i vor SUI>\il:lS. la 6 iuliEI, mirtte instituţiilpr, ale Intreprinderilor şi diferite indica~! sunt 

.·- ·~ 
-~-

.,..~~:. ... 

. -~~~f-~--~.::..:~ . 
·:- . 

·:·:§>~~~ 

;<*~<~---_ 

La slarşitul săptămâni! 
trecute, Liceul Teoretic Sebis 
a găzduit un eveniment eul: 
. tura! deosebit - lansarea de 
carte .~ecţia de judo" 
{Editura· Solness Timisoara, 
1999) a. ~rqf. drq. Ştefan 
Doncea. 

Examenul de capacitate din · bacalureatului 2000 se va desfăşura e~amenul oral sau <;<;ris 1;1 pro~ scrise in limbile stfăine, de preferinţă 1n e~ă. Aslllli, tn 
vara vittoare va avea loc CiU aproape in aceeaşi perioadă ca şi cea diri aleaşă cjin aria Cl!iTicula!;i ~~ locul rQffiânescului .pră~ălie" say ."'!lQazin", aRa~. CI'I' __ JL----
trei săptămîni mai 6rziu decit anul vara anului in curs. Dacă ia bacalau- : zătoare profitului. a a lll;li. Ul2iu, s,e. dezinvoltură. fie engi~~Ş«l!l·~··· «ilfi>lnl\'.:e~.".'f;~).l: 

Au participat prqfeseri, 
elevi, stud~nţi, rnass-media 
locală, iut>i!Ori de literatllră, 
artă şi cunurii. Prezentarea 
cărtii a fost făcută de praf. 
Mihai Pogan şi prol. 
Elisabeta Ur11. Despre 
autorul cărtii a prezentat un 
mic tablou biografic praf. 
Ioan Galea. directorul 
Bibliotecii brăşeneştl Sebiş. 

GEW GROZA 

acasta. Pentru clasa a opta, anul' realul din 1999 au eXistat trei materii va desfăsura examenul sens la Ufl!l. tique". care ~eori~IE> J?rlOgl anat române~te= .:0Htj.c": ojcJ. 
şcoli" 1999--2000 va lua sfirş~ in obligatorii pentru to.ţi cand~dabăţii din ;"~ aJeş.a CliA ~ ~ .bufet-expres" nu ve~ m~ găsi fiin_dci\ 1n. locur lUI S·'! ~-
data de 9 iunie 2000, iar Inscrierile {limba si literatura romAnă, o .,m · ouRicJJiare. · lat un .. snack-bar". care; in orei!' JIŢ ~.!!'~ ~ ~~~P~ 
le examenul de capacitate vor putea $lină~ istone), ia osl d~2000 .,.:_ ~ltateie- ~ureat VQC lj. nu mai este .inchis" ci .c!Qsed". ..·, -
fi făcute intre 12 şi 15 iunie. r.lmas dear ~.is!Dril! """' . afişate in 9 Iulie, i;lr oonteslaţiile vor In asemenea situayi, ~hu.l ~~)Jl~Ju, Ve;?it ti!>, l'l, 

capro~~d:.\':;;t,:':~~ ... !'i ,~!,:U~ nalăCa"""""". ·~ •.~ ·,_, ·.~ .. ·'18 ~· putea fi depuse a doua zi, urmind~ ţa. ră, care n.l' ~ l!>~t~llee~:r .Jimb. a "-'.· ~ .. 1c11 s. ~~. ~~vlfie 
.J . __"., ...........-- "'z"~ li!la.l<! ~ "" afi<lţe it' 1~ străin 'IA . sw~ Iar dacâ lmmula .• Nu ne VIndem 

română; iar o zi mai ....u- va ~- lnsgie ta examene 11>tre 15 şi 31 Ulii. · · · · . 08' ~inventie a. P91iticienilpr si ali,.cerişti!Dr no.Şiri. 
~la limba şi literatura mati!mâ. mai. cursurile pentru clasa a x!J:..a la · 'p8~te 3&0.000 de elev· ..... _..,.fonnuia Ne-am vân1iot limba!" constituie o realitate vi~itiilă 
Proba scrisă la matematică a fost zi .. a Xlii-a seral urmind să ia. sfirşii · - · · " ·· · { 1 1 d t · · 

.,. absol. vi rnm.n. azlllf - · .. ~. 1 2000, pentru. oric. e .. ro.· .man ca_re şti~ citi e~emp ee a e ma ... " ş.us 11f0918. mată pentru 21 iunie. la 15 iunie. Examenele orale- la ~ - • 
~ ' lmb , cur ~ ustină examenul de sunt doar un eşantion djp vaslui. ·cosnipft"liHsm. ~!':· ~,a 

S!pre cleosebire de examenul limba ii literatura'· . ŞI ....-!'-!it pacita.te. ~umărul tinerilor care· instalat la noi). o • • •• • 

din aceasta vară, cind istoria şi Hteratuta ~ · • 1 · ·· · · t 1 · 
geografia au fost obligatorii, calidl- · ~'26-2Li , respectiv · vor termina liceul in vara Vittoare se n redresarea a<;e.s(ei Situaţii ŞI a COnSeCJn ,e or el, 
deţii din v~ra viltpare vor avea ae 20:.29 · . n 30. iunje şl 1 iulie, . ridjcă1a aproximativ 2po.ooo, ei flirid ~tlf\ORSi~~~jf! areun cuvant de sp~~ pri~ cercetării~ sale. 
ales una din cele două materii pen- "' vor susfrne profl'a orală 1~ potentiali e2ndidati la'examenul·d~ .. Praf. umv. dr. ION DRAGAN, 
ttu proba de cultură gen · e limba ~· In 3 iulie va. avea fo<: bacalaureat. " ~ · 

/. 
~· 
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+ Pentru toate vârstele. Se reco
~andă controale dentare regulate şi 
curătarea tartrului la fiecare 6 luni. 
Fieca're persoană trebuie să facă vaccin
urile stabilite pe grupe de vârstă. 

+ La virsta cuprinsă intre 7 fi 11 
ani trebuie identificati factorii de risc pen
tru boala coronariană, inclusiv pentru ten
siunea arterială, dar si pentru diabet. 
Trebuie controlate vederea si auzul. 

+ La vârsta cuprinsă intre 17-25 
ani. Este nevoie de un examen fizic, 
istoric medical complet, controlul tensiunii 
arte.riale, d<1terminarea colesterolului din 
sânge, efectuarea unei electrocardio
grame, efectuarea de teste pentru boli cu 
transmitere sexuală, dacă persoana 
respectivă este activă sexual. 

6';= Bărba~i trebuie să-şi controleze testi
culele pentru a depista din timp cea mai 
mică induraţie şi pentru a preveni, astfel, 
cancerul testicular. Acest control trebuie 
făcut lunar, toată viata. Femeile treb.uie să 
facă un test PAP ra' un an de la debutul 

.,_., 

~__.... e M.. ~ 26 ani, 
Arad 

In mi~rolitiaza renală vii 
'-·~ ~,o::..·-:. recomand ~măl'WiH' ~tl~m.~ 

. de tratament: 111 1 ~i - beţi 3 
Qăni de ceai, preparat prin 
infuzie, din trai5ta-ci®anului, 
tn a 11--a. li III-a şi a IV-a zi -
beti eate două căni de ceai 
pr.;p..,al din pelin; Tn a V-a, a 

·· '" :.· · . VI-a şi a VIl-a <il beţi câte 
· două dni de c<!Si preparat din 

.,... peliniţă maritimă; In a Vttl-a. a 
' .: iX-a şi a X-a - zi be\i câte trei 

· căni d11 ceai preparat din 
_..,or\celulo,d. După aces
te <~~ce l.ile, Dll\i ceaiul 
areparill .;Hn următorul 

arm:slee de plante: mă~ de 
porumb, mest!la<;M. (f(unze), 

.,,_, . -~.;Qt c,t.lada·Cltl\llui, ~odila 
de cireşe. La 1500 mi apă 
pune~ câte o inguriţă rasă din 
fi~a•e plant<'i ~i infuzaţi-le 
~ece miAute. Strecurati si beti 
t!.t ceaiul pregăti!. P., 'parcur
sul zilei. Acest ceai lrebl!ie 
băui ~Q. l!>t timp de 10 zile, 

~"""' "'> . \lllpii ll\lfe ~ pftll.la r&\<>tă. 

Cele două reţete trebuie alter
nate pe o perioadă de cel 
puţin două luni. 

• D.B .. 36mJ.b 
Arad 

1~ leucoree {scurgeli vegf. 
nale albe) vă recomand irigaţii 
va_ginale cu 500 mi ceai 
preparat din: mărul lupuiui, 
coada-şori<:elului şi gălbenele. 
Din fiecare plantă puneţi căle 
20 g. Plantele se infllzează 20 
de minute. După aceste iriga~i 
(făcute seara), aplicali local 
unguent de gălbenele. 

e M. B ... 56 ani, 
Vladimiresep 

Pentru calmarea durerilor 
reumatice vă recomand masa} 
cu unguent antireumatismal şi 
comprese locale cu soluţie 
Vitalizant (extract n.ealcooliG 
preparat din 12 plante). 
A~;este proouse le găsi!i la 
magazinul .Natura" (ilr. 

. L~ B~. 111. li). 

proprietăţi terapeutice 
Talpa giflii (Leonun"! 

C::aodiaca) conţine alcaloizi, 
glicozide cardiotonice, sub
stanţe amare cu structuri 
aterolici, ll(!vonoide etc:. 

Această plantă este 
c:~ută de muHă vreme 
per.tru efectul sedativ ge
nerat, mai puternic chiar 
decit cel af valerianei. Ea 
se recomandă in afecţiunii& 
cardiace cu substrat ner
vos, In tulburările de cli
macteriu 'i in stările de 
anxietate. Talpa gâflii are 

din~~~ 
pri'l ipiu,Ji<&: q 

de plitntă, 1'1 o cană, 
se D,aau dpuă că,nl. 

un~_ seara~ 

·~~~~'>l~-~~tic~u:~c:.r~e. timp ii& 
O• Cu~a S,'1, 

~""' Îl!, <!<>;'!-4J 
. fi p.r.QP.P~ far-

'!l~~~~~~;:~P~:e;~Q~~ dp talpll gi · Sedocalm. 
II:Oixa~a!Jt, Her~·Siapilisater, 

elf· 

.. '.' 

• ... .... 
SANATATE 

vieţ1i sexuale şi apo1 anuaL Toate per
soanele trebuie să facă un examen oftal
mologie înainte de 35 de ani, pentru a se 
depista din timp glaucomul. 

+ Pentru toţi adulţii este necesar un 
control anual al tensiunii arteriale şi efec
tuarea unei ecografii pelvi-abdominale. 
Controlul pentru glaucom trebuie făcut la 
fiecare trei .ani. Femeile să înveţe să-şi 
autoexamineze sânii, in fiecare lună, 
toată viaţa. La vârsta de 40 de ani, 
fiecare persoană, trebuie să-şi facă o 
electrocardiogramă. Tot de la această 
vârstă, bărbatii trebuie să-si controleze 
anual prostata. Femeile in post
menopauză prezintă un risc crescut pen
tru osteoporoză si, de aceea, trebuie să 
consuHe medicul 'pentru o posibilă substi-
tuţie estrogenică. . 

Dacă fiecare persoană ar face aceste 
controale medicale periodice, ar putea 
preveni din timp orice boală şi,· Tn acest 
fel, şi-ar menţine starea de sănătate. 

Nu uitati este mult mai simplu de pre
venit o boală decat de tratat! 

- Pagtna9 

tÎERVOZIJATEA / 
Tot mai mulţi oameni sunt nervoşi şi nu ştiu ce să facă 

pentru a deveni mai calmi. Simptomele tipice ale nervozităţii 
sunt: iritabilitatea crescută a funcţiilor psihice, instalarea tim .. 
purie a oboselii, palpitaţiile, starea de nelinh;te, insomnia, 
senzaţia de ameţeală, durerile de cap, durerile epigastrîce sau 
in punctul apendicular, tulburări ale digestiei, tulburări ale 
potenţei, tremurături, transpiraţli ale mâinilor, extremităţi reci 
etc. ' 

lată.,._ a ~~~~--- -b'a a B-......... 
T mâncaţi, căi mai des, ceapă crudă, care conţine o sub

stanţă calmantă; 
T beţi ceai uri preparate din: piducel, hamei (conuri), talpa 

gAftii, sulfină, valeriană (rădăcină), salvie; 
T tăiaţi un măr cu tot cu coajă Tn cuburi miel '' opărlţi-1 cu 

200 mi apă fiartă. Lăsaţi să se infuzeze o oră, apoi adăugaţi o 
linguriţă de miere de albine fi consumaţi atat lichidul, inghijl
tură cu înghiţitură, cit şi bucaţile de măr. 

T amestecaţi un gălbenuş de ou cu 250 mi lapte '1 o lin
gură de miere '1 beţi amestecul obţinut Tn două reprize (Intr-o 
zi); 

T polenul lntirGfle fi calmează nervii. Ame.teca~ o lin
gură de polen cu iaurt sau suc de fructe '1 luaji elite o lin
guriţă pe parcursul unei zile. 

T tocaţi cllteva frunze de pătrunjel verde '1 atnestecaţl-le 
cu 2-3 linguri de lapte 'i o linguriţă de miere de albine şi con
sumaţi din amestecul respectiv eate o linguriţă, de mai multe 
ori pa zi. 

• - R 22 i • reducerea cantităţii de hrană permite 
!!5.!. ~ - ~ Incetinirea Tmbătr3nirli, acţionând asupra 

sumst in cantităţi mari cr&fle rt.cul apariţiei 
stopului cardiac. · 

Arad anumitor gene Implicate In producerea ac-
Pentru creşterea poftei de lui fenomen. Această descopetlre va 6011" 

mâncare, vă recomand TONI- duce la perfecţionarea unor medicamente 
PLANT (un extract alooolic din pentru prelungirea vieţii. Numeroase studii 
plante medicinale) câte o lin- au demonstrat că in cazul In care se 
gurită, cu 30 de minute inainte mănâncă mai puţin, speranţa de viaţă cre'lle. 
de fiecare masă. Be~ trei căni • mal multe restricţii sociale la adresa 
de ceai preparat din: pelin, femeilor duc la aparl1'a mal multor cauze de 
albăstrele si mentă, tot cu 30 depresie. 
de minute !Minte de mese. · • in viitorul apropiat va fi Suficient ca 
• B. D., 62 ani, pielea pacienţilor s~ fie unsi cu o loţiune, 

Arad pentru a fi vacc.lniJU. (!ercetltorli americani 
.

-t~~~~~~;~~~ că această metodă de vaccinare. ~ aveti lensiunea - . -• Y'- nedureroasi fi ieftini", ar putea ti 
mică. bet,i câte un pahar de viri aplicată, in curând, in orice lllt~e. fărl 
roşu {de casă), in timpul mesei pregAtiri prealabile. 
de prânz. Be~ multe lichide (cei • pâlnea integrală ·r orezul· nllldecorticat 
&llJţin 2 l pe zi). Vă recomaf\d şi 
1,10 cea.i preparat din: armurariu. reduc riscurile apariţie bolilor coronariene. 
(semin\9), ciuboţica-cucului '' Este a~ient ca aandv"urile sll fie făcute 
mentă. La trei căni de apă pâine Integrală sau orezul folosit si fie 
pune cat'! o linguriţă rasă dj!l numai decorticat 
fiecare plantă. Primele două • alcoolul, in cantitate mici, protejeazA 
plante se fierb 5 mifltJte, iar uft1,- decesul subit prin stop cardiac, se arati 
ma plantă se infuzează 10 in revista .Circulation" a Asociaţiei 
minute. Se strecoară şi se Americane de Cardiologie (AHA). Studiul 
beau 3 căfli de ceai pe ~. la 30 efectuat se referă numai la birllaţl '1 nu se 
:....,_inu~te du. p~ ~~~le tl:ei me" 'tie dao:/1 rezultatele se pot aplica '' 
,..,.......,....- femeilor. (lledicii subliniază el alcoolul e<m-

-~\... .. 

· . ..... , 

• fumătorii prezintă uri riH erncut de a 
suferi un infarct mlocardiC:, mal devreme cu 
zece ani decit nefumătorii. 

• scoaterea din fum:~e a ovarelor reduce 
semnificativ riscul de apariţie a cancerului la 
aAn, la femeile care au predispoziţie cltre 
aceastA boali, din cauza alterlrii genel 
BRCA1. In prezent, medicii speră s.l 
găseasci un mod nechlrurglcal P.entru a 
lljunge la~ rezultat. 

-.-· 
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CU CifittDUL Lfi CE Vfi URMA ... 
Dintr-un liceu cu profiluri care nu prea au fost cerute pe piaţa 

locurilor de muncă Grupul 'colar lndustrhii .,Iuliu Maniu" s-a 
schimbat Intr-un liceu ai viitorului in care se studiază Intensiv 
Informatica '11 engleza. Urmare a acestei schimbări elevii sunt mal 
serioşi şi mult mal interesaţi de studiul calculatoarelor. 

diriginte. Acesta implică suprave
gherea şi indrumarea elevilor, 
activitate care se desfăsoară in 
pu~nele ore de dirigen~e ' (de obi
cei una pe săptămână) alocate In 
orar. Problema este că, din exces 
de zel, unii profesori transformă 
aceste ore de dirigen~e in: mate
matică, r0mână sau chimie. Cam 
asta păţesc şi cei din a Xli-a A 
care In loc de dirigenţie se aleg 
cu ... chimie. Nu că nu le-ar place 
chlmia, dar sa mai satură omul... 

Pentru a vedea ce şi cum gândesc, ce visuri speranţe 'li aspi
raţii au elevii dintr-o caisă terminaTă a acestui Grup Şcolar ne-am 
indreptat paşii spre clasa a Xli-a A (profil fizică- chimie) unde am 
fost întâmpinaţi de elevi receptivi şi inteligenţi. Diriginta acestei 
cJase este doamna profesoară Flavlna Stan. 

.~ Bac:alaureatul ... ~are ,riu '11 acum vreau si con· 
tmuo la profilul acesta - la 

.,coşmarul" dasel "Chimie Alimentară" ... Părinţii 
XII mei lnsă Insistă să dau examen • Cea mal sexl 

Orice e~v dintr:~lasă termi- la Co>legiul Pedagogic ... " ne măr-
turiseşte Ramona V. Mulţi dintre 

nală se gândeşte cu ,inima strAn- elevi cedează la insistent,ele 
· · "profă" 

sa· la momentul 
In care va trebui 
să treacă pmir-un 
examen de bp
calaureat. fn 
promovarea 
acestui examen, 
pe lângă studiul 
individual, un rol 
deosebit il are 
liceul la care s-a · 
pregătit elevul. ! 
uDeş;i mai tre- , 
buie acumulate 
lnformaţi i, 
acum in clasa 
a Xll·a eu zic 
cA liceul ne-a 
pregătit bine 
pentr11 BAC. 
Eu am venit 
din clasa a Xf.a 
de la .,Vasile 
Goldl'l" 'i vA 
mArturisesc Că 
e . mai greu 
eter .. : ne spuna 8eni- ihgrMn. 
Despre materia care li sperie pe 
cei de la ,Maniu' la bacalauieet ne 
Vorbe~te Valea Ramona: "Istoria 
este cea mal dificilă şi ne sperie 
pe toţi datorită faptului că la 
.,:easti! materie este o cantitate 
foarte mare de informaţii care 
trebuie efectiy tocită ... " La polul 
opus se pare că Limba Română 
este in graţiile viitolilor absolvenţi 
de liceu. 

• Alegere dlftdli ••• 
In peoioda liceului adolescentii 

simt mai mult ca niciodată confliC
tul dintre generaţii. Oe multe ari 
părinţii impun alegerea unei fa
cultăţi donnd să realizeze prin 
intermediul. copl~or ceea ce -,1 nu 
au reuşit .Am d&t la "Liceul 
Jtedagogtc• a111 că%ut. Mu Imi 

Când vine vorba de .caa mar 
s<»el profil" băieţii nu ezită 

indicând-o pe 
doamna de fi2ică 
- Ioana Troaşci!, 
care se pare că i-a 
vrăjit cu părul ei 
.. de foc". Fetele 
sunt in dificultate 
când sunt puse 
să aleagă, totuşi 
hotărâsc că cel 
mai chipeş profe
sor este Carol 
Berta (culmea tot 
de ... fizică!). Cel 
mai bun .peda-

•~'""""'l gog" C<ll'8 a reuşit 
să le insulte 
dragostea de 
carte şi să n sfă
tuiască de fiecare 
dată pe elevi esle 
doamna Tereza 
Popa (.profa de 

·-~:.cf:;_~J francezi! ... ") 
părin~tot dar, cei cu o personali- necesară 
tate mai puternică reuşesc sA Tşl lntrodurerea UnOr 
-imjluuă punctul de vedere. Este .... 
cazut Mlrellol -Maţ: "Pirinţll mei Ore de educafie 
au vrut ca eu ali mi du«: ta t• 
Facultatea eia Drept dar l-am . sexuală 
convins eli mi se potriVesc: Îlel Multă vreme sexul era un 
mai bine Ştiinţele Economice. • · subiect tabu In şcoti. Lucrurile nu 

· Ceea ce am observat insă este s-au schimbat prea mult, infonna
că aproape to~ elevii din această ţiite pe care re pfimesc elevii in 
clasă doreau să continue studiile. licee nefiind suficiente in ~ mai 
lată câteva opţiuni: Jurnalistică 
(Timişoara) • Sofia Orejan, Ştiinţe multe din cazuri. Elevii de la .Iuliu 
li:conomice (Arad) • Alina Mladin, Maniu' ne-au mărtiKisit că au aftet 
Arhitectură • ~ua Alina, .Aurar despre sex din mass-inedia. In 
Vlaicu' - inginerie (Ar~) - Valea marea lor majoritate ei cred că ar fi 
Ramona ett. necesară introducerea unor ore de 

e La dlrigenţl, e !>duca~e sexuală rn licee. In cursul 
acestui an """ar va fi angajat un 

facem ••• chimie!?! consilijlr ~care va~~ 
Pe lângă Pregătirea temeinici li indrume pe liceeni. 

a elevilor dascălii mai au ~rolul de OUMPIU BOUAn 

Marţi, 14 septembrie 1999 
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Corespondenţă din de la Cristina Pop 

"CONCERTUL VIETD MELE" •••. 
.. ·. ·. ... .. . ' 

,.,.,,, 1 

'""'"~'"' " .Pica.nt:erii de culise * '·"'"""""""''-1 
cieni a superstarutui. Acest lucru a stamit '~ '' 1 Cu puţine emotii din cauza reprizelor 

de picături, joi, 9 septembrie, ~am putut 
urmări, intr-un show de aproape două ore, 
pe supeostarul spaniol Jullo lgleslas in 
,Concertul vieţii mele". Stadionul 
Cotroceni din Bucuresti s-a dovedit 
aproape neTncăpător pentru cei care au 
dorit să urmărească spectacolul .pe viu'. 
Numărul iniţial de bilete puse in vânzare a 
ils! de 16.500, ulterior (in cele 6 zile căi s-a 
amâna! concertul), biletele vănclule s-au ... 
inmultit. 

lnforma~ile confuze oteoite preSei, 1n 
legătură cu sosirea lui lgleslas şi eventu
ala conferintă de presă dinaintea ooncer
tului, precum si slaba ooganizare au fost 
detaiH pe care Sfinx Experience nu le-a 
potrivit tocmai bine la acest debut organi
zatoric. ·Pe l~ngă 
prezenţa multor 
tineri in tândul spec
latorilor' mentă 88111- l t)-'· ... "' 
nslat numărul mare 
al VIP-uoilor domice 
de muzică latina, 
care au plătit pentru 
acest deliciu in jurul 
sumei de 900.000 
lei pe bilet, având 
parte de cele mai 
bune locuri de pe 
stadion, In feţa 
scenei. 

La orele 20.00 
au urcat pe scenă -
in deschiderea recitalutui luo Juho lglesias -
cei de la Slinx Experience, cu un recital ce. 
n-a interesat prea mult auditoriu!. 
Almosfera s-a dezmorţit odată cu trilurite 
de soprană ale Monicăi Mghe4, aplaudată 
lnci! o dală ta scenă deschisă. A """"' o 
pauză, timp in care lumea aplauda frene
li!;, se incercau celebrele valuri . . . iar privi

. riie spectatorilor erau aţintite la fiecare 
imagine a celor două ecrane amplasate ta 
pă~le laterale ale scenei. Se aştepta 
prezenta acelui inegalabil iz spaniol- de 
samba' şi tango pe care numat JuHo 
lglesias a reuş~. cu atâla măiestrie, să~ 
aducă In inimile oamenilor de peste tot 
lncepee o .-ă cu totul specială numai 
pentru tanii romAni, d!,opă 30 de ani de 
~-

La orele 21 ,35, pre~edintele 
Constantinescu şi-a făcut apariţia pe 
gazon, cu ~mbetul stins de fluierăturile 
celor 20.000 de spectatori, iar zece minute 
mai târziu concertul avea să debuteze 
anost. cu o slabă sonorizare, contrar 
aşteptăl'ill>r, deoarece asistente tehnică 

' . lllă de ......w. . !'J' 8SI9l" . '. ~ .... "~'! ~ ""!!!-

nemulţumirea spectatorilor din toibune ~ f 
unde. sunetul abia se percepea. <'-' ··

1
' _ 

Fluierăturile lor au fost un moment de "'"''""' ,, . 
derută pentruinJ'~~'ălglesias Gare nu ' -•:.~~-
inţelegea ce se ~, .". . 

de~;:'! ~:O"!::~~ . .. ·_··'o.~J. 
si ovationa fiecare refren cunoscut.. iar :.':. -9w ; 
Cântămţul s-a simţit atăt de bine pe scenă · · · fL 
incăt s-a adresat publicului de ~ 
nenumărate ori in engleză şi spaniolă cu .,. · • ... · ·. · 1 

cele mai frumoase cuvinte: .. Orice mare 

~E~?-:~~~:~~~~;:::, ·. ·""~.:-'"' ~ 
ne-a inci!ntat cu cete mai cunoscute piese 
ale sale (fie că au fost compozo~i perso

nale sau prelucrări 
.--· j 

~·! 

ale unor şlagăre ,;..,.,~,, • 
americane). Unele r 
dinlrll ele eu foşt: 
.M9rlillito <Lil gote . .. , 
fria)" .• My loW', :.M8.'"~'!li!li.§Uitf ... <>.' 
va, me va··l ,.Can't · 
help talling in-iov~·. ---~-: 
.. Manuela", .. When J .. 

~~~~.y:~~~ -~~~~ . :-;; .. ,~~~. 
.AiltP;<1!11le' 1 ,La 
earretera•. -~..;,.~-: ··-· _ . 

. . .. , -· fiF;) ·~ j f· ConcerM ş#jf .-. - •' yo· 
ii'J(:heiat 

11 
C!J . ::o-_.,~ 

.Barnbofllq , ~ • . 
1 1 

f9şt şo poesa ~ 11# .· ·'· . . . 1 

bis, după care au urmat cuvintele de ' ':' ·~i 
rămas bun. Concluzia finală a discursului .1 · 

să_u: .N-am să vi -~it, mai ales atunci . ···_: 1 

cAnd RomAnia imringe Sa!!l.nl• la lot- · ·~c"-'i 
bal". .. r .. · 

Duplil&illil•et~ . ..,~ '· .. ..-.:. 1 
impresiile Ja cald' ale spectatorilor. MI ., _... ' ... 
văzut lume pe faţa căoeia zâmbetui-. ..,:jiif t -'71 . 
evident după tntâlnirea cu fermecătoru! > • .........,, 
interpret, dar ~ spectatori dezamăgili da -·•••< .f-· 
prestaţia sa, deoarece Jullo tgJ-.s nu -- • ; 
mai are vak>area ~ sensibilitatea ~ • _ 'ţ-~ 
tativă a anilor '80 şi inceputul anilor '90, "-. R-
~ti)d,QIIsigw,..,~-- .•. ,'fr.;_"=ff'ii?_-. ' ~ 

6-a s~ fiesia, .,_ 811 J!ll'.ffl!li • ·. · '.>f~·!-;;..... __ -1 
~ce._ sltoni atenţia~ ţ 
doritor de muzică bună. De pe """'"' ·"1'4 
putem anunta concertul celor de .r. ,._ ,..."_"-"~ j;,.. 
'Modem Talking din 18 sePtembrie. 00..:. .:. '- , 
cert ce va avea loc pe Stadionul National ""'' .. • 
.,Lia Menoliu'.· .Adevărul' VII prezenti. · in . } 
eKctusivitate - amăn~t!l §! ae ljj ~ . ; .,. 
eveniment artistic. . .. -. - -~·:·- -~:-~:..,~a-w:- ! ,. 

--~="\li~ ŞJ!lli!~):":~ .y:<c"':::r
"'; r 

CONCURS lhtfDfiS 
- -;.,;...-..,.- t"
~ ~ ':_ . ~;: 

' 
SPONSORIZAt DE MIGAZIIULCi!Gt•l 

~.,~~~t __ 
' -~·' 

"LA MARE, Lfi SOAREn ~ AFARĂ E RĂCOARE ... DE Pl HUL IEVOLIJTIEI 0.14, 1.1 P""'' 
Rhpuncleţi - III ffttrebai'H din la...,~ 

cursuhli .. puteţi intra In posasla premiilor .,BIG 
STAR':. Scriserile eu răspunsul $0recl le ••tepti!m 
pe edren B-dul Revoluţ* nr. 11, secţia Tineret 
ADEVĂIWL, sau ta Hdlflf maga:dnuhli .,BIG STARn, 
Sd. Raveluţiti nr. 24, la Podgoria. Aşteptăm ~o
riie voa•traln ,..noada 1·15 septembrie .a.c .. 

--~:....,.. 
.'CJF._ q;; 

.. 

e Cel mai (in)ooerentdialog a mtqel al 
arădene Break Boys, care - aşa după cum 
spuroeau- .,V<>i nu ne""' pe·hOI, dlr noi vi 
cuno"'tem pe toţt spectatorii ... Asta da, 
Melitate! • Băietii, care au ven~ la Ştrandul 
Neptun s1i le vadă pe. tellile de la I:XOTIC, 
<~ "lJ .blg~ umflate fred<>nând 
.Sexi,sexi.~.<;ă mă voei! ... ". Plătitorii a .. 
lei au mUI!TIUI8lla 1inal ~ refren .ee ~ 
tuin'lliaţa~ ... ?' .• ~1ncheiat 
in ncea in care a fi ina!p~Jl- cu a1UZ.Pl dală la 
maxim... · 

/' 
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UTA AR PUTEA PRELUA ŞEFIA 
timp in urmă, ~in conflict • 
Introdus in formatia standard 
după o etapă de suspendare, 
T ode a a avut o prestaţie pozi
tivă, pe alocuri ducându-şi 
efectiv adversarii in spate e 

prin Botiş şi Găman e După 
pauză timisorenii au căzut 
fizic şi apoi 'psihic, permiţând 
UTA-ei să inscrie goluri de 
kinogramă şi să îşi rotun
jească golaverajul e Vizibil 

Fotbaliştii de la UMT au fost 
suspecta~ inclusiv de trucarea 
meciului, datorită usurintei cu 
care s-a impus UTA in partea 
a doua • Cel mai criticat 
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Ieri, la tragerea la sorţi in 
"Cupa României ·Tuborg" 

DOUA ECHIPE DE PRIMA 
MARIME DIN FOTBALUL ROMÂNESC 

AU NIMERIT LA ARAD 

• Multi arădeni au bătut 
drumul sPre Timisoara, cu 
trenul sau cu masirliie perso
nale, pentru a ur'mări pe viu 
echipa lor de suflet. UT A • La 
aparitia formatiilor, petardele 
şi tuinigenete arun_cate pe 
suprafaţa de joc de suporterii 
alb-roşii au dat naştere unui 
nor de fum dens • Foarte 
bună evoluţia echipei antre
nate de Lorenzo Rubinacci • 
Nu avem intentia să facem 
remarci individUale, doar să 
evidenţiem excelentul joc 
colectiv al formatiei noastre e 
Stadionul UMT s-a prezentat 
in condiţii deosebite e In timp 
ce arădenii au fost sustinuti 
frenetic de galerie, spectatorii 
timişoreni, deşi superiori 
numeric, nu au reuş~ să ţină 
pasul cu componentii ei e 
UTA s-a simtit. asadar, ca 
acasă, fapt dove'dit şi de 
maniera in care a câştiga! • 
Un alt motiv de bucurie este 
reprezentat de reconcilierea 
dintre suporteri si jucători e 
Spre exemplu, Almăşan a fost 
indelung aplaudat la iesirea 
de pe teren, tocmai de 'ară
denii cu care se afla, cu puţin 

timişorean, căruia i s~au 
imputat greselile comise, a 
fost funda'sul Mada • 
Golgeterul gazdelor, Vascko, 
a .miscat" de două-trei ori 
insă nU a avut forţa necesară. 
pentru a-i învinge pe Pap şi 
Hutan e in final, să vedem ce 
reZervă viitorul celor două 
echipe. • Temperamentalul 
Costicâ Rădulescu este in 
faţa unui nou hop foarte inalt 
e După 0-4 la Hunedoara şi 
0-5 cu UTA, UMT-ul riscă a 
treia infrtngere severă, la 
Mediaş, cu Gaz Metan • 
UTA va sustine un meci 
aparent linistit pe propriul 
teren cu Drobeta Turnu 
Severin. O victorie arădeană 

Pentru iubitorii fotbalului din 
Arad, ziua de ieri a fost una 
deosebită. La tragerea la sorţi 
din cadrul .Cupei României
Tuborg", norocul a dat peste ei. 
Vor veni in judeţul nostru două 
forma~i de legendă ale fotbalului 
românesc: Steaua şi .u· 
Craivoa. 

Militarii, de~nători ai trofeului, 
vor intălni pe .u· West Petrom, 
la Pecica, iar in Micălaca 
urmează s.ă ~aterizeze• 
Universitatea Craiova, care trece 
in această perioadă printr-o 
.pasă neagră". 

mul oomplet al • 16-ilor": Hondor 
Agigea-Rapid, Foresta Suceava 
- F. C. Argeş, Tractorul Braşov
Dinamo, A. S. Curtea de Argeş
F. C. Naţional, Cimentul Fieni
Otelul Galati. Vrancart Adjud-C. s: M. Resita. Petrolul Berca
Farul, 6t'elut Stei-Rocar, 
Progresul Somcuta' Ma re-F. C. 
M. Bacău: Metalul Filipesti
Petrolul Ploiesti, Pandurii Tg. jiu
Gloria Bistrita', lnter Petrila-Astra 
Ploiesti, Ceahlăul P. Neamt
Extensiv, F. c. Braşov-F. d. · 
Oneşti. 

Singura nerealizare a mijlo
casului arădean a fost noul 
cartonaş galben primit in 
debutul meciului • Repriză 
intâi a ilustrat un relativ echili
bru intre cele două echipe • 
La unele acţiuni ale gazdelor 
arădenii au fost nevoiti să 
trimită balonul în afara arenei, 

necăjiti, microbistii Timisoarei 
aminteau chiar de o posibilă 
retrogradare a reprezentan
telor oraşului de pe Bega in 
Divizia C! e Dacă viata 
UMT-ului nu va fi roză, daiă 
fiind situa~a ei la adevăr (-4), 
este greu de crezut, totuşi, că 
.Poli" va face pasul .invers" • 

.A. Duelul dintre Telecom şi lnter ne-a oferit un spo!clll--1 • Prima surpriză intâlnită la 
ool modest pe alocuri fiind chiar sub nivelul Diviziei .o·. E Pecica, inaintea ·meciului .u· 
adevărat că .telefoniştii" şi-au atins obiectivul, dar jocul West Pelrom - Cetate Deva a 
acestei echipe este, pe meci ce tr~ce. intr-un continuu fost neincluderea lui Cristian 
regres. Au evoluat foarte bine cu Electrica (actualul lider), lrimia in lotul de .16", care a 
apoi binişor cu Certejul (dar au pierdut), ca să incheie cu abordat jocul cu devenii. Deşi 
o evoluţie foarte slabă. duminică, in jocul cu lnter. simpaticul Flavius Măduţa, in 

calitatea sa de preşedinte axe
Antrenorul Teleoomului, Mihai Ţârtea era mulţumit de fap- cu tiv, a declarat că este 0 
tui că echipa nu a primit gol şi evident pentru că a invins, decizie a antrenorului, se pare 
dar maniera de joc din partea secundă 1-a dezamăgit pro- că relaţiile dintre Pio del Monaoo 
fund . .A. Norocul .telefonistilor" a fost chiar adversarul. şi fostul portar al UTA-ei sunt 
lnter joacă lamentabil, fără nici un onzont şi chiar dacă inoordate şi cu greu se va putea 
.au prins" un Telecom in zi proastă nu au reuşit să-şi ajunge la împăcare. De urmărit! 
creeze decât o singură ocazie mai bunicică la poarta lui • De la .u· West Petrom au lip
Bata. Păi, aşa nu se poate supravieţui Tn această .serie sit, în continuare, Vasile Arman 
de mineri", căci dacă nici in oraşul lor nu pot nimic, ce fac şi Copăceanu. Chiar dacă Lung 
când merg .prin vale". şi se vine cu .hei rup"-ul? Flavius si Hărdălău sunt destul de talen-

iat,i, in jocul .petrolis, ti lor" se Domide era foarte nemulţumit de cei care până acum 
erau vesnice rezerve, iar duminică le-a fost dată O sansă simte absenţa celor doi, care au 
de a J·u.;., . .A. Dacă in ziarul nostru de ieri era evid~ntiat experienţa şi valoarea necesară 

. pentru a aborda un meci impor-
.telefonistul" N. Rus, astăzi o vorbă bună putem spune tant de Divizia c. Oricum, cu sau 
despre Grozav, portarul .spirtarilor", care si-a salvat din fără ei, .u· West Petrom trebuie 
nou echipa in câteva situatii limită. Păcat cli acest mare să-şi revizuiască atHudinea faţă 
talent se mulţumeşte cu p.;ţin! In concluzie, la toate cele de competiţie, pentru că, altfel, 
spuse, chiar dacă au evoluat modest, fiola in care au !şi va pune in pericol însăşi 
suflat .. telefoniştW ~u s-a înverzit, deoarece .. spirtarii" s-au prezenţa Tn al treilea eşalon al 
prezentat la stadion cu .apă chioară" in loc de .spirt" si ·fotbalului romanesc. • Un .sem
astfel băietii lui Târlea isi văd in continuare de drum si nal de alarmă" că la Pecica 
bine-ar fi dacă s:ar intoarce încărca~ cu .puncte de aui- lucrurilş sunt departe de a fi 
de la ... Aurul Brad. succes! _ puse la punct, a fost tras de 

--. _, • • .bătranul" Toderas, care si-a 
WCifln Dflnll.fl exprimat vehement nemuiţu-

.În proporţie de 99% 

coroborată cu un insucce.s al 
g<upării di.n Târgu Mureş in 
deplasare, la Sibiu, ar duce 
.alb-roşii" pe primul loc • Să 
le ţinem pumnii băieţilor, ln 
tentativa de a trece in fruntea 
clasamentului! 

fiDRIAn HĂRŢĂO 

mirea faţă de unii jucători care 
au evoluat in .B" şi cred că sunt 
mari fotbalişti io .c·. !1 Toate 
acestea au adus-<J pe .u· West 
Petrom in penibila situaţie de a 
ajunge la -5 in clasamentul ade
Vărului, locul 14 fiind nemu~umi
tor, iar duminică urmează o 
deplasare la Certej, acolo unde 
Minerul cedează foarte _greu 
puncte. • Adversarii .petro
liştilor", echipierii Cetăţii Deva, 
au stat, duminică, la .cutie" si au 
profitat, apoi, de slăbiciunile 
gazdelor. Victoria a fost, fără 
doar şi poate, una meritată. • In 
primul unsprezece devean a 
apărut Marius Ardelean, fost la 
.u· West Petrom, om obişnu~ cu 
gazonul pecican. El a intrat in 
istoria echipei arădene, prin fap
tul că a fost prins de poliţie cu un 
pistol in traistă, fără să pose® 
permis port-armă. In vârstă de 
23 de ani, Ardelean a jucat doar 
al doilea meci pentru Cetate. 
Deva, el fiind transferat, pe bani 
puţini, deoarece arădenil nu mai 
aveau nevoie de el, problemele 
de sănătate făcând diferenta. 

LEO SFfiiUI 

Vom ·reveni, maine, cu 
declaraţii din tabăra echipelor 
noastre. 

Meciurile se vor jui::a lntr-<J 
singură mansă, la data de 22 
septembrie a: c., ora 16,00, pe 
terenul primelor echipe. 

LEO SFÂIUI lată, in continuare, progre-

t' Sffi12f!}'t Q (e)~t t ,,) jl 
Programul partidelor care se vor disputa, marţi !fÎ miercuri, in 

cadrul primei etape a grupelor Ugii Camploniloc 

MARTI 
Grupa A: 
Leverkusen (Germania) • Lazio Roma (Italia) 
Dlnamo Kiev (Ucraina) - Maribor Branik (Slovenia) 
Grupa B: 
AIK Stockholm (Suedia) - FC Ban:elona (Spania) 
AC Fiorentlna (Italia) • Arsenal Londra (Angl_la) 
GrupaC: 
Boavista Porto (Portugalia) - BK Rosenborg (Norvegia) 
Feyenoord (Olanda) - Borussia Dortmund (Germania) 
Grupa O: 
Manchester Unlted (Anglia) - Croaţia Zagreb (Croaţia) 
Olympique Marseille (Franţa) - Stunn Graz (Austria) 

•IEBCURI 
GrupaE: 
Oi),mplakos Plreu (Grecia) - Real Madrid (Spania) 
Molde (Norvegia) - FC Porto (Portugalia) 
GrupaF: 
Bayem Munchen (Germania) - PSV Elndhovan (Olanda) 
Valencia (Spania) - Glasgow Rangers (Scoţia) 
GrupaG: 
Sparta Praga (Cehia) - Glrondlns Bordeaux (Franţa) 
Willem U Tilburg (Olanda) - Spartak Moscova (Rusia) 
Grupa H: 
Chelsea Londra (Anglia) -AC Mllan (Italia) 
Galatasaray Istanbul (Turcia)· Hertha ·Berlin (Germania) • 

ALLA fSRI~CIK VA 
JUCA IN REGIA . 
Datorită faptului că nu a 

reu!flt să ajungă la un acord 
de natură financiară cu BC 
ICIM, baschetballsta Alia 
Krişclk va părăsi gruparea 

. arădeană, urmând să 

evalueze, aproape sigur, la. 

contractul ce o leagă de 
viltoarea el formaţie. In altă 
ordine de idei, managerul 
sportiv a,l BC ICIM Arad, 
Stellan Văduva, ne-a confir- · 
mat faptul că s-a ajuns la o 
înţelegere cu Bianca 

Drăgu'f, aceasta rimânând, 
deci, la eChipa campioană. 

e Marele derby al primarilordin Sebiş Lipova şi CPL sunt vecine de clasament, Oricum, elevii antrenaţi de Feri Tiza nu 
şi lneu, altfel spus Feieş contra Feieş, se pare că au apus vremurile când cele trebuie să dispare, doar au jucat impotri
s-a incheiat la egalitate, 1-1. Rezultatul e două se băteau serios pentru promovare va celei mai buna .garnituri" din .O-ul" 
normal după aspectul jocului dar el nu a şi speriau pe toată lumea. Acum ele se arădean. e Jocul cel mai echilibrat a avut 
mvltumit vreo tabără. Asa că, nici unii, scaldă in apele călduţe de la mijlocul ie-. loc la Ma cea, .Semlecana" reuşind, 
nici eeilalţi, nu s-au putut bucura la finalul rarhieL Pe când redresarea? e Unul din- totuşi, să Tnvingă pe Victoria Nădlac, 
jocului. Poate, altădată ... • Chiar dacă a • tre cele ma_i interesante partide ale etapei intr-un derby al evitării locurilor .pericu-

pornit foarte bine in acest campionat, =j~iijijliiijiiijiij!ijljiijiij~iijijjiijji~i~loase". lzbânda este importantă, cu 

hipa greacă PAOK 
Sallon,ic. Sâmbătă seara, 
Alia s-a deplasat in vechiul 

""'- · or ... elen, pentru a semna fi.HĂRŢĂO 

TENIS • U.S. OPEN 

Păulişana Păuliş a clacat ruşinos in 111 atât mai mult cu cât campionatul e 
partida de sâmbătă, pierzând cu 5-0, in lung şi trei puncte contează enorm 
faţa Tricoului. O înfrângere evidentă, in economia clasamentului.• In con-
conturată, e adevărat, pe final de meci, s-a consumat la Şofronea. Acolo, tinuare, Crişul Chişineu Criş nu !şi 
dar cănd ai in teren jucători ca Petcuţ, Gomera a invins cu 3-2 pe Podgoria găseşte ca<;fenţa şi pierde uşor la Cutiei. 
Neaga, Voinea, Bulzan, Burtea, ori Ghioroc, însă-după destule emoţii. Frontiera, incet, dar sigur, se apropie de 
Sinescu, e greu de digerat o asemenea Gazdele au păcătuit prin a ataca haotic, ceea ce ar trebui să fie: acum ocupănd un 
diferentă. e La Pânoota, Beliu a reusit o fără orizont, .vârturile" Sandu si R. Balaj loc 5, onorant pentru această formaţie. e 
performanţă. Să se prezinte! Despre ee a nefiind in forma de altădată. Pius că, cei La Bou' Roşu un meci ca pe maidan. Gloria 
urmat, in teren, e uşor de imaginat. de la Gomera şi-au subestima! adver- a surclasat Minerul Moneasa, scorul de 1W 
Gazdele, cu orgoliul rănit după infrân- sarul, crezam! că un meci poate fi trebuind să pu~ pe gânduri multă lume. Nu 
gerea cu CPL, chiar acasă, s-au aruncat câştiga! doar printr-o simplă prezenţă Tn de alta, dar Moneasa se află la un pas de a fi 
prec.um .vulturii" sp~re reduta beleană, !elen. Victoria a venit târziu, in min. 80 al exclusă din campionat, pe motiv de 
cele şase goluri arătând, cum nu se partidei. e Copiii Romvestului nu s-au neprezentări. Doar câteva .chichiţe .. ale regu
poate mai bine, diferenta dintre cele două putut opune .uraganului" numit Motorul iamentului de la AJF poate să facă trupa pri
formaţii.. Oamenii lui Nelu Bânişcan, pe Astra. lnl'iângerea, categorică, a venit pe marului Condea să renască (se se citi, să nu 
teren propriu, s-au impus in faţa .lemnar- fondul unui joc bun al.motoristilor", Gare tieP!'sibilădeexcluderedincampionat). 
ilor" antrenaţi de Adi Lucaci. Chiar dacă au forţat doar atunci când a 'fost cazul. LEO SFÂ~A 

~ .. ' 

1 
''· 

. ' - ."' " 



/-

Pagina 12 - ADEVĂRUL PUBUCITATE . Marţi, 14 septembrie 1999 

Telefon 251411 
Vinde numai prin DISTRIBUITOR AL PRODUSELOR 

4111] 1 ~~vi 111' ,, 'i'd·' ,,,,,,ft~• 
CIMENT AlESD 

39.000 lei sacul [are inclus TVAJ 

., .R_ •

9 
•ps· , , Primul ~;:;;:~:;najarea 

~~~ 1 1 -plăci din gips-carton . , :-
., - plafoane casetate .•. ; , . 

-pereţi de compartimentare . · · 

Ungaria 
."_ , .JAMINA CSORNA · - tiglă glazurată 

' 
:>RUPPE GLEINSTATTEN OSTERREICH - blocuri ceramice .• ..... 

,. -
. ' -. . 

... 

cirnent 

Alesd . . 
:# 

Depozite: 

ANGAJĂM: 

Gara CFR Tel: 270960 -
str. Poetului 95, tel: 243490 
str. Andrei Şaguna 83, tel. 285337 
Calea Timişoarei 110, tel. 278800 

. -....,:_.· 

'• 

'•. 

GRUP ŞCOLAR ECONOMIC 
ADMINISTRATIV ARAD REFERENT DE COMERT EXTERIOR 

CONDIŢII: • lrnportanta f'irrna de conf'ectil 
Angajează: ' . 

_ • 2 INGINERI(E) TEXTILE, e vârsta - maxim 35 ani 
e studii superioare 
• carnet de conducere cat. B 

operare PC 

eate să posede cuno"?tinţe de limba italiană "?i PC. 

VREI SĂ'TE GOSPODĂRESTI? 
~ ' 

CAUTA MAGAZINUL 

IANfUL • SANEX 
ARAD, CAL. TIMIŞORII NR. 39, TELEFON 287776, 287340 

Orar zilnic: 8-18, sâmbătă: 8-13 

Un 11111gazin unde giisep) de toate! 
Articole uz gospodăresc, articoJe uz casnic, materiale pentru 

ins1alaţii electrice, ins1alaţii sanitare. instalaţii gaz. 
Ofertă de sezon: + folie solar- 21.500 leiJkg; + sobă gi!tit-

738.000 tai; + plasă gard • 14.500 leilkg; + plasă rab~ - 22.500 
leilkg; + jgheab PVS- 21.000 leilm; +cuie construcţii- 9.900 leilkg, 

NU UITA, GASEŞTI.,. APROAPE ORICE! 
(659467) 

• limbi străine - maghiară, engleză sau germană 
e scris/vorbit in mod fluent. ' 

Se oferă: salarizare deosebitli 
in funcţie de realizări. 

ANGAJAM: 
DIRECTOR VÂNZĂRI 

CONDIŢII: ,_ 
·• vârstă- maxim 35_anl · -_ ,_ ·· 
e studii superioare 
e vechime in domeniul vânzărilor 
e carnet de conducere cat B 
• limbi străine - maghiară, engleză sau german· 
·• scris/vorbilin mod fluent 

Se oferă: - salarizare de excepţie 
ANGAJAM: 

SECRETARĂ 
·CONDIŢII: 

e vârsta c maxim 35,ani 
• operare PC 
• limbi străine - maghiară, engleză sau germană 

scris/vorbit in mod fluent 
INFORMAŢII: de luni până vineri 

intre orele 10-14, la telefon 270280. 
.. (5224322) 

IDJ;fEtiiJl>O~~IfGJ~U)Jih 
CONSTRUCTION 

SALARIZARE 
OPTIMĂ 

(5224328) 

Arad, str. Pădurii nr. 49, tel.:254457 

VINDE DIN STOC LA PRETURI 
. · · ·- DE DEPOZIT! _ · 

O UŞI METAUCE (UŞI BLINDATE) OTablă zlncatili OOţel beton 
CJP.C. O Plac~ ... ~FL OPAL OBINALE (u~i, f'en>&tre- peste 20. 

modele) CJ:Podele fii ratnbrlurl din brad O Parchet- 'fag 
OCAHLfi TERACOTĂ (ntecanice ~~manuale) CJCărămidă -ţU:!In'IO~ 

OŢIGLĂ- Târnăveni ClPtăcJ azbocltnent UB.tturn LJCarton 
aa:'faltat OCarbid c:JEiectrOzi 

VIZITÂND DEPOZITUL NOSTRU VĂ 

"' 

Relatii: Arad, Calea 
Aurel Vlaicu nr. 56-76 

(vis-a-vis de Fabrica UTA) 

ACCESIBIL 

-' 1 > '· 
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societate comerciala de producţie electronică, in continua 
dezvoltare, unic colaborator al unei societaţi elveţiene, angajeaza 
ingineri, de preferinţă absolven~ de profil electro (AC, .ETC, El) 

- cunoscători limba germană sau Italiană · 
-stagiul militar satisfăcut 
- seriozitate, dorinţe de afirmare profaslonală, lnlţlallvă 
- retribulre Interesantă 
- activităţi tehnice, proiectare, producţie, achiziţii materi-

ale, In colectiv tănăr, dinamic. 

ni 

C.V.Ia fax 057-285.914 sau maîl: eastemtec@monti-heim.ch. 
(5224344) 

ANGAJĂM 
Contabil, Contabilă 

1 post 
cerln~: . 

• studii superioare de specialitate 
- experienţă in domeniu şi incredere in propriHe aptitudî-

- cunoştinţe de limba germană şVsau engleza 
-operare PC, Excel, Word, program de contabilitate, 

salarii 
:program de lucru de B ore pe zi, motivat. câpacitate de 

a lucru intr-o echipa tănara 
• salarizare avantajoasa, funcţie de calificare şi de 

răspunderea asumată 

Agent, •B ili peotru.......,we_"_ 
. 1 post 

cerln!"~ii medii, superioare . . 

- experientă in operare in sistem lohn 
• cunoştinte de limba germana obligatoriu 

, __ •. . , -operare PC, Excel, Word 
· ·· -program de lucru flexibil, motivat, capacitate de a lucra 

Intr-o echipa tănara 
- salarizare avantajoasa, functie de calificare şi de 

răspunderea asumată. ' 
Trimiteti CV si scrisoare de intentie la -

PVBUCJTAT.E 

e SEIFURI 

eAPARATEDE 
NUMĂ8AT BANI 

e DETECTOARE DE 
BANCNOTE FALSE SIGURANŢĂ 
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FERMENTAREA TUTUNUlUI 
Arad, str. Petru Raref ar. ~ 

Angajează: MUNCITORI ZILIERI pentru 
recoltat şi înşirat tutun, 

Telefon: 2:J:J.~:J~ int. ~6. 

. ARBITTOUR TRAVEL AGENCY • TOUR OPERATOR \ ______ .-.._._L_,·, 6; 
Sf!IIATf.IIE PE 1101 PRIMA DATĂ! - "....,._ 

__ __..-_ .• _._!'.'-_~..... .· 
VAOFEIIIMIIILBTI!DB AVION DtJS.ÎNTDBS ctJ 

ZBURAJI~~ PLECABE DINTIMIŞOABA, BUDAPFSrA SAUB>nO"'tUmiiBij""'li"'PB 
ZBOBUBILE COMPANIILORAUSTRIAN AIBLINES,MALEV, 
KLM,BlU'l'ISHAIRWAYSSAtrPEmncapaJWrA COMPAml!l 
PBEFEliATA DBDUMNEAVliAS'IiiA . 

la .preţuri aflate . la ••• cea mai 
joasă altitudine ! · · 

de liceu industrial 
- profil a:;chfere 

•

ARB_ITTOUR_ Angajează absolventi! 

G
TRAEVELNCY ·. · · şcoală profesională 

• bărbaţi cu starg/trll 
e NEW YORK, WASHINGTON . 420 USD e MilANO, ROMA . 232 USD militar satisfăcut 
e ATIANTA, DALLĂS, DETROIT . (65 USI) e USABONA, PORTO . 2'/3 USD • domiciliul fn Arad 
e MIAMI. TAMPA - (65 USD e PARIS . 216 USD .• perioada de probă 
e LOS ANGELES,. SAN FRANCISCO • sM USD e DUBUN · 229 USD 90 zile . 
• TOROf'ITO, MONTREAL . 420 USD • MAil\GA . 299 USD •.. - retribuţie cor~rorml 
e BELFAST, BRISTOL, BIRMINGHAM, e BREMEN, FRANKFURT, HAMBURG, HANOVRA, ·· ·- . la_p_ti_·t-ud_l_n_il.--~~~ 
EDINBURGH, GLASGOW, MANCHESIER - 229 USD DORTMUND, DUSSEUJORF, COLOGNE · 1!11 USD,. _ . ' 
e SYDNEY. MELBOURNE - 685 USD e BARCELONA · 217 USD ( . 
e AMSTERDAM, BRUSSEL . 192 USD ·.' e ATENA · 167 USD 
e BOLOGNA, FLORENTA. GENOVA, TORINO, ' e TEL AVIV · 234 IJSD 
VENETIA . 256 USD e CAIRO, IARNACA · 201 tJiiD 

CUENŢILOR FIDEU LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FL YERS !!1 

S.C. EKR ELEKTROKONTAKT ROMANIA SRL 
Str. Ghioceilor nr. 6, 2977 Sântana, jud. Arad. 

. . fax: 057 462090 (5224343) GREOA CIRCUIT· 10 ZILE • 280USD; SPANIA-ANDDRA-COASTA DE AZUR-NORDUl. 

Executor judecătoresc 
Dosar exec. nr. 51/1999 
4. august 1999 

IT AUEI· 15 ZILE· 675USD; CIRCUIT GRECIA ·IT AUA -15 ZILE· 6SOUSD; ' 
In data da 16 septem-

~(~~%VI:;;,>i2--·~'4~·-•~.Rii;."~~-~•0;-!!:.~*.E551;;;.s,~"'~--.a;;!l•As' ;",o·.-mARAD""'!Ei! ... Z] ...• ~--'~'Pfgi!<~·""''J~ i -~~2v~uAL: transpo!::~;:•fi• mfili ~~~:!~~~L~ h:~~~.~~~P~~!~ISATA ·• . 

_ . dus-întors din Timişoara; 11 nopţi .cazare ctf •- SAHUR BEACH, cu demipensiune; 

mic dejun; transferuri la/de la aeroport; 5 INSULA LOMBOK , hotel***"'* 

brie 1999, ora 10,00, la 
sediul Tribunalului Arad, 
se vinde la licitaţie pu
blică Ferma nr. 3 - RICA, 
compusă din saivane 
pentru oi, cu preţul de 
strigare 687.016.580 lei 'î 
Ferma nr. 5 Mh;ca, com
pusă din saivane pentru 
oi, cu preţ strigare de 
359.695.620 lei, propri
etatea debîtoarei S.C. 
AGROINDUSTRIALA 
.,CRISCOM" S.A., cu 
sediul in ora,ul Chi
'ineu Cri,, str. lnfrăţlrll 
nr. 125, jud. Arad. Condi
ţiile de licitaţie se pot 
consulta la rrîbunalul 
Arad, camera 104, Jn 
zilele d• miercuri sau 
vineri. 

{fosta Orologerie Industrială S.A.) excursii; preţuri între 1.282 USD/pers. ·1.848 
SENGGIGI BEACH, cu demîpensiune; avion,. 

• inchîrîază spaţii disponibile pentru birouri :fii Ane~a 
tehnică P+6 

USD/pers. 
GRUP: plecare în 31.08.99; transport avion Insula BALI ·Insula LOMBOK şi retur; transfe· 

• vinde mijloace fixe disponibile (strunguri automate 0 6 
- 0 1 O, prese rapide pentru stanta re, masini de electroerozi
une cu fir, maşini de injectat 'mase plastice, maşină de găurit 
şi alezat cu coman"dă numerică, alte maşini specifice de 
mecanică fină, centrală telefonică cu 200 de numere, com-

dus-intors din Timişoara; 7 nopţi cazare ·s'- · ruri la/de la aeroport; preţ 1.727 USD/pers. 

1:· · ·" '•· ·ALTE SERVICII: e TRANSPORT CU AUTOCARUL IN AUSTRIA, ;;::·'j'"~(' 
1 . . GERMANIA, ELVEŢIA - DOUBLE Te ASIGURĂRI MEDICALE • AIG- ,.,, ?; '"'' 

t:_1:: .· e CĂRŢI VERZI :rRA~;~~:e~:!~~~:ţ~~-E~,~~~RT~UDAPEST~\ ~"~~ 
presor aer 15 MC/min., mobilier etc. · 

• subansamble de piese rezultate din casări. 
· Şedinţele de licitaţie publica se vor organiza In fiecare 

săptămână până la epuizarea listei de disponibile. Lista com
pletă şi informaţii suplimentare se pot obine la sediul firmei in 
str. Cocorilor nr, 24/A sau la telefon 057/275406, interior 15. 

'C 
~saa 

1 0-RI\.'I'Lit"l' ptbnelc"20 .~:und'e 
·r u;r- t.•J!'>O lc 1 /.lfl ,~ .,,.,,cf., 

Angajează: 
IMPRIMEUR PRODUSE 

TEXTILE 
Conditii: 

- bărbat - 25-35 ani 
· - absolvent al şcolii profesionale, 

secţia finîsaj . . ' 
, . - experientă in domeniu mîn. 2·ani 

'Telefon: 250,505; fax: 281.322. -

Aclre-1 Arad, 
· str. Ursului nr. :&1. 

SA[jNS~R:U!~~=T~ 
[""'\,. Bd. Titulescu 18 

TRANSILVANIA Hl\811: sar@mall.dntcj.ro, 
-·-- Tel/Fax; 064 414 062 

. Organizăm concu,. pentnl ocu- postului cir. .• 
Inspector Asigurări · · 

· .. , ·"' . penlnl Agenţia SAR Transilvania din ARAD· 

~u~m persoane înieresatB Intr-o carieră ae lUngă 
durată In cadrul SAR Transilvania. cu următorul prolll: 
experienţă 111 asliJIJrări, responsabHitate, cunoşt!nţe de . 
operare PC. moovaţre, aplitudim d& comunicare, capaeilate 
de organizare, , 
Oferim: tnsîning şi un pachet salarial molivant 

• C<indidia~i lnteresaji sunt rugaţi sa trimită un CV Şi o· 
scrisoere de înl!!!nţie pană la data de 20 seplembrie 1999. 

INFORMA ŢI SUPLIMENTARE LA la 067-260026; 0$7-250055 

Str. Ghica·Vodă nr. 4-10, 
telefon 280.947 

Solicită olertă 

de preţ 
. - ALIMENTE (conserve 

din carne Şi legume e 
paste făinoase· e carne. de 

porc • carne de vită • 

carne de pasăre e zahăr e 
orez e condimenta.) 

- Pâine. şi produse pani

ftcaţl&: -. 

-MATERIALE 

CURĂŢENIE (detergenţi, 

detartranţi, clor, săpun etc. 

(3040668) 

4 > 

(Ag. Sebr,, 304220i) · 

D~CfiA 
SJLVICA ARAD 

TaEFON 280261, FAX 250558- ARAD, 
_ . , Str. EPISCOPIE! Nr. 48 

organlzeazl!i In cursul anului 1999 licitatii de vanzare a masei 
lemnoase astfel: ' 

• partizl pe picior din prod. Ind. 1999 şi 2000 (neadjudecale la 
flcitaţia din 09.09, 1999), pentru zilele: 12.10; 9.11: 7.12. 

- partizi pe picior pentru negociere şi masă lemnoasă 
fasonată (buştean şi lemn rotund) pentru zHele: 28.09; 12.10; 
26.10; 9.11; 23.11; 7.12; 21.12. 

• preselecţia fimielor noi, care doresc să participe la licitaţie 
se va tine pană cel tarziu la 06.1 O .1999 pentru licitatia din 
12.10.1999, pană cel tărzlu la 03.11.1999 pentru licitaiia din 
09.11.1999 şi pană cel tărzlu In 01.12.1999 pentru tîcitaila din 
07.12.1999. • 

Licita~ile se vor desfăşura la sediut Directiei Silvlce Arad • 
illcepand cu ora 10 a zll- de mai sus. ' 

Licita~fle vor fi deschise iar masa lemnoasă fasonată se va 
oferi pe loturi de sorlimente, dosarul cuprinzand caietul de sarcini, 
fişele tehnice ale a.p.v.-urilor şi precizările prMnd organizarea lici- . 
ta~ei, se vor disbibui cefor interesa~ cu ocazia preselecţieL 

. ~-

,-"_:~--'""' · · ·if?· .. · ... ,r"·-"ttV:.,~'~wT "'"\ ttt>lt?t'~·tr 
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ANIVEBSĂRI 1!1 
Adăugând al18-laa tralnda,flr 1 
buchetul vieţii, n dorim fiicei 

, MEDA LAZĂR, 
sănătate, fericire '' LA MULŢI 

Din partea lui tati, maml !fi 
su1rorilor Patronala fi Ioana. 

Vând urgent garsonieră confort 
1, Alfa, et. 414, mobilată, 7.500 OM. 
Telefon 235784, 094 592 290. 
(27821) 

VAnd apartament o cameră, 
contorizat. Telefon 257851. 
(27169) 
Vănd garsonieră confort 1, zona 

Miorita, etaj 1, partial faiantat, 8.500 
OM negociabil. Telefon '270856. 
(27937) 

Vând urgent gşrsonieră cf. 1, · 
Micălaca. Informatii telefon 092 
703 126. (27700) ' 

Vând garsonienl confort 1, aran
.jată, zona 300, parter, 10.900 OM. 
Telefon 412275. (27401) 

vand garsonieră confort 1, 
Confecţii. Telefon 094.507.367. 
(27826) 

VAnd apartament 1 cameră, 
imbunătăţlt, str. Brezolanu, 9.500 
OM negociabil. Telefon 241145. 
(27834) 

VAnd garsonieră confort 1, 
Chh;ineu Cri!f. Informaţii telefon 
562839 după ora 17. (27844) 

Ocazie! VAnd garsonieră confort 
1. UTA, 7.500 OM. Telefon 253326. 
(27866) 

îmbunătăţiri; Vlalcu. Telefon 
250209. (27136) 

vand garsonierA Malul 
Mureşulul, et. 1, balcon Tnchis, 
proaspăt flnlsată şi mochetată, 
14.400 OM. negociabil. Telefon 
250966,256954. (27936) 

1 

Vănd apartament 2 camere, 
Vlaicu, confort 11, 9.500 OM. 
Telefon 270834. (27154) 

Vând urgent apartament uftra
central, 2 camere, decomandat. 
Telefon 094 776 723. (27114) 

Vând apartament 2 camere, 
aranjat stil occidental, mobilat. la 
cheie, str. Miron Costln, etaj III, 
pret 45.000 OM negociabil. 
Telefon 094.122.434. (26991) 

Vând apartament 2 camere, bloc 
cărămidă, elaj 1, Mioriţa. Telefon 
255133. (27136) 

Vând apartament 2 camere, 
Srâdişte, bloc R, se. B, ap. 21; 
10.800 OM. Telefon 237048. 
(27816) 

Vând apartament 2 camere, 
zona Intim. Telefon 092 548 944. 
(27784) 

vand urgent apartament 2 
camere, la casă, preţ infonnativ, 
13.000 OM negociabil. lnfonna~l 
telefon 092.570.161. (27696) 
Vănd (schimb) 2 apartamente, 

ultracentrale. Telefon 285777, 
orele 9-17. (26239) 

Vând apartament 2 camere, 
zona 300. Telefon 259941. (26423) 
V~d apartament 2 camere, 

Fortuna, lmbunătătil; 9.000 OM. 
Telefon 270872. (27Sss) 

Vând apartamenl 2 camera. etaj 
III, Vlaicu; 8.500 OM. Telefon 
271897. (27653) 

Vând urgent apartament mobi
lat, 2 camere, etaj 1, Mlcălaca v .. 
12.000 OM negociabil. Telefon 
261272. (27889) 

Ocaziel Vand wgenl apartament 
cu ·2 camere şi bucatarie 20 mp, cu 
boxă Tn curte şi apartament 4 
camere daalmandale. Telefon 057 
• 275198; 249614; 245642. 
(27891) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandate, 83 mp, zona 300 
Faleză, modificat, lmbunătătlt. 
ultramodern. Telefon 249672; 
092.231.343. (27905) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, 10.000 OM. 
Telefon 270856. (27907) 

Dcaziel 13.500 OM, apartament 
2 camere, decomandate, et. 1. 
Telefon 210555; 210255. (27910) 

vand apartament central, 2 
camera, confort 1, ocupabll. Telefon 
233272. (27993) 

~~!!,camere, con~ 
fort 11, el. IV, Vlaicu, pral14.500 OM 
şi apartament 3 camere, central. 
Telefon 2509t6, 094 645 899. 
(272!)7) 

Vând urgent apartament ultra~ 
central, 3 camere, et. 11. Informatii 
telefon 262462, orale 16-21 sau 092 
990 164. (27654) 

Vând apartament 3 camera, zone 
300, etaj 1. Telefon 250209. (27136) 

Vând 2 apartamente 3 camere, 
cu garaj. lnforma~i telefon 258920 
după ora 18. (27386) 

Vând apartament 3 camere, la 
casă bucătărie, bale, anexe, posibi· 
lită~ gaz, str. Gelu, nr. 16. T&lefon 
216567. (27920) 

bcaziel Vând apartament 3 
camere, Fortuna, preţ 12.200 OM 
negociabil. Telefon 289054; 
092.246.290. (27808) 

Vând apartament central 3 · 
camere, 150 mp, bun privatizare; 
39.900 OM. Telefon ·281195. 
(27813) 

VInd apartament 3 camera, 
exceptional, UTA, 33.000 OM. 
Telefon 271089. (26090) 

Vând apartament 3 ·camere, 
decomandat, confort 1, zona gării; 
negociabil. Telefon 235676. (27256) 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca, bloc 308. Telefon 267592. 

Vând apartament 3 camere, 
decomanda~ Micălaca; 17.500 OM. 
Telefon 270872. (27866) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, garaj; Podgoria; 
20.500 OM.· Telefon 253326. 
(27866) 

Vând apartament ullracenlral. la 
casă, etaj 11, 3 camere. Telefon 
254668. (27879) 

Vând apartament 3 camera, etaj 
· 4/4, acopriş ţiglă, zona Podgoria 

(blocurile noi). Telefon 222933,. 
după ora 18. (27901) 

Vând apartament 3 camere, Alfa, 
·etaj 11. lmbunătăţit; 14.500 OM. 
Telefon 270834. (27907) 

Ocaziel 23.000 OM apartament 3 
camere. imbunătăţit, Micălaca 300. 
garaj. Telefon 210555; 210255. 
(27910) 

Ocaziel12.000 OM aparternerlt 3 
camera deccmandale, .Alfa. Telefon 
210555; 210255. (27~'0) 

Vând apartament 3 camere, etaj 
IV, Alfa, Tmbunâtătit. decomandat; 
15.000 OM. Teiefon 257946; 
235524. (27913) 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca. Telefon 26288<f. 

l!tl\'i!" 11:f:ifii:l:lfj~l 
Vând apartament 4 camere, 

Micălaca~Orizont, el III, contorizat 
Telefon 264060. (27613) 

camere, 
220 mp, necompartimentat, 
mochetat Integral + gresie
faianţă, pret 58.000 OM negocia
bil; sau varianta. Telefon 
094.604.066. (27649) 

Vând apartament 4 camere, 
Micălaca, bloc' 217 şi casă, str. 
lăcrămioarelor, nr. 15. Telefon 
283925; 245646.'(27582) 
Vănd (schimb) apartament 4 

camere, imbunătaţit, Pollvalenlă, bl. 
37, 42.000 OM. Telefon 222828, 
092 874 804. (27448) 

IÂNZĂRI CASE n 
Vând casă mică, Grădişte, 2 

camere, bucatarie, suprafaţa 1.000 · 
mp, apă, gaz stradal, 21.000 OM. 
Telefon 235784, 094 592 290. 
(27121) 

VInd VILĂ NOUĂ: 2 aparta· 
menta, intrări separate, trffazic, 
garaj, curta, grădină. incălzlre 
proprie, posibilltătl multiple, 
acce~ variante. Telefon 285485, 
092 oo7 568. 

Vând (schimb) casă 5 camere, 
bucătărie, curte fără grădină, apă, 
gaz, renovată, bună privatizare, 
Aradul Nou, 38.000 OM. Telefon 
281215,094 873 047. (27742) 

Vând urgent casă in Galşa. 
lnfonnaţllla telefon 466723. (27803) 

Vând ,casă mare, construcţie 
nouă 1997, 1998, la cheie, toate 
oondiţiile, zona Mioriţa. Telefon 092 
621 611, 092 292 559. (27026) 

vand casă 6 camere, 2 spaţii 
comerciale 1.000 mp, apă, gaz, 
canaJizare, Piaţa Soarelui. Telefon 
092 292 559, 092 821 611. (27026) 

PUBUCITATE 

Vând casă in Pârneava, cu 
grădină, apă, gaz. Telefon 094 
773 308. (27227) 

Vând urgent casă tn Sânicolaul 
Mic, 26.000 OM. Telefon 234608, 
094183 043. (27274) 

vand casă cu grădină, locali~· 
tate a Miniş, nr: 200. Telefon 
094.192.950. (27416) 

Vând casă, grădină, Grădişte, 
str. Prunului, nr. 42. Telefon 
224322. (27433) 

Vând casa cu grădină, Zimandul 
Nou; nr. 81. Telefon 224322. 
(27433) 

Vând urgent casă cu 2 sparta~ 
menta, curte cu garaj, gaz stradal, 
langă Şcoala UCECOM, str. E. 
Garleanu nr. 11. Telefon 211683. 
(27610) 

Vând casă, cartierul Functiona· 
rilor, str. Mălăsari nr. 33. (276S3) 

vand casă ultracentral, 49.000 
OM, negociabil. Tel afon 094 837 
193. 259246. (27576) 
Vănd casă cu grădină, Gai, str. 

Tribunul Corcheş nr. 21. (27712) 
Vând Casă mare, Cuvin nr. 312, 

magazii 120 mp, pivniţă cu boltă 
200 mp cu posibilităţi privatizare, 
depozit vinuri, suprafaţa totală 
2.7.50 mp, acces din 2 străzi. 
Tetefon 461205. (27652) 

Vând casă cu 3 camere, Jratoş, 
· nr. 370. Telefon 249506. (27746) 

'Vând casă modem flnlsată 'i 
utilată (gaz; apă, trlfazlc, satent, 
Alcatel, garaj dublu), zona 
Stadion Strungul, pret 53.000 
OM, negociabil. Telefon 092 295 
353. (27273) 

vand casă amenajată, incălzire 
centrală, baie, gaz, curte, grădină, 
Pameava. Talefon 271105, după 
ora 17. (27384) 

Vând, schimb cu apartament, 
casă, curte comună, zonă cen~ 
trală. Informaţii Arad,. telefon 
255982. (27070) 
Vănd urgent casă, toate condiţi· 

Ue, Sânicolau Mic. Telefon 
288772. (27748) 

Vând casă netennlnată, lneu, 
str. A. Iancu, nr. 38. Telefon 
511830. (27744) 

Vând casă 2 camere, hol, 
pivniţă, ~nexe, 2 familii in curte, Tn 
Aradul Nou; 15.500 OM. Telefon 
092.592.530. (27709) 

vand ca'să, grădină mare; 
mobilă combinată. LoCalitatea 

· Sanpaul, nr.272. (27793) 
VAnd casă amenajată occiden· 

tai, încălzire centrală, singur in 
curte, grădină, garaj, anexe, str. 
Petru Rareş, nr. 109, Grădişte, la 
ieşirea spre Oradea. Telefon 
057/254772. (26135) 

Vând CASĂ mare 6 camere, 2 
băi, bucătăria, 3 BRUTĂRII 
funcţlonabile; un MAGAZIN 
DESFACERE, birouri; MAGAZII 
de depozitara; 3 AUTOTURISME 
pentru transporat pâine. Telefon 
286378, (26365) 

Vând casă tot confortul, comuna 
Vladimirescu. Telefon 255981; 
092.284.409. (27367) 

Vând casă, grădină, multiple 
posibilităţi utilizare 1200 mp, 
Vladimirescu, str. Progresului nr.-
40. Telefon 262845. (25966) 

Vând 2 construcţii, zona 
Grădişte, pa suprafaţă de 700 mp, 
l·a 2 catnere, baie, gaz, 
canallzara; a-11-a in IO!iU (fiiră ""' 
geari1uri), P+1+mansardă 180 mp , 
pe nivel, piscină (cu canalizare). 
Telefon 238636, 253809. (25434) 

Vând casă nouă, la cheie, 5 
camere + toate dependlnţele, 'gaz, 

· curte betonată, grădină, comuna 
Avram Iancu nr. 96, judeţul Bihor. 
Informaţii Suplimentare telefon 
057-242365. (27159) 

Vând casă mare, cu grădină, 
tcate facilită~le, ocupabilă imediat. 
gaz, str. Gheorghe Doja nr. 94, 
preţ 120.000 OM, negociabiL 
Telefon 283423, 094 630 195. 
(27446) 

Vând casă veche. din cărămida, 
Aradul Nou, preţ negociabil. 
Telefon 094 839 571. (27559) 
Vănd (schimb, variante) casă 3 

camere, Părneava, 33.000 OM. 
Tetefon 250754. (27212) 

Vând casă 3 camere, cu gră· 
dinti 5000 mp, In Grădişte. Telefon 
252974, după ora 18. (27585) 
Vănd casă 3 camere, din 

cărămidă, baie, gaz stradal, 
dependinţe, fără grădină, Aradul 
Nou. Telefon 262752. (27685) 

Vând casă mică cu teren 1050 
. mp şi loc de casă 500 mp, in 
Bu)ac. Telefon 284191. (27625) 

Vând casă pa colţ, Grădlşte. 
lângă pod, Vulturul Negru; 59.900 
OM. Telefon 281195. (27807) 

Vând casă 4 camere, baie, 
· anexe, teSefon, gaz şi canalizare ~ 

stradal; Grădiste, str. Privighetorii, 
nr.10. Telefon 280360. (27616) 
Vănd casă in Pârneava, cu 

grădină. Telefon 211792; 247262. 
(27068) 

'· 

Vănd casă oentral, str. O. Goga, 
nr. 39. Telefon 094.552.104. 
(27830) 

Vănd construcţia nouă, ridicată 
in ro,u, parter + etaj mansardat, 
Subcetate. Telefon 258771; 
094.534.726. (27835.1_ 

vand casă mare din cărămidă, 
plus dependinţe, grădină, în Curtid, 
str. Primăriei, nr. 64; preţ negodabl. 
Telefon 464292 după ora 17. 
(27843) 

Vând casă mare cu klc spa~u 
comercial. Calea Timişorii, nr. 114. 
Telefon 285831. (27852) 

Vând casă Cartierul Poltura. 
Telefon 248113. (27854) 

Vând casă 2 camere, bucatărie, 
anexe, grădină, curte mare, apă,· 
gaz, curent trifazic; str. 
Porumbacului, nr. 20; pret 22.000 
OM. Telefon 250932. (2785S) 

Vând casă Sânicolau Mic, toate 
condiţiile. Telefon 254990; 233822. 
(27864) 
Vănd casă, localilatee Şofronea, 

. cu grădină mare, nr. 467. lnfomneţii 
Curtici, telefon 464497. (27866) 
Vănd casă mare, localitatea 

Livada, nr. 10A lnfoona~i localitatea 
Sănleanl, nr. 251. (27874) 

. Vând casa 3 camere, pivniţă, 
Calea Timl'"ril, bun penlru privati
zare; 16.000 OM. Telefon 211028. 
(27882) 

vand casă Aradul Nou, trei 
camere, 2000 mp, apă, gaz. 
Telefon 255475. (27900) 
. Vând casă ullracenlral, singur in 
curta, garaj. Telefon 094.795.541; 
257213. (27902) 

Vând (schimb cu apartament + 
dfferenţă) casă in Micălaca. Tetefon 

2864. 
Vând casă veche, cu teren 1.000 

mp, pentru construcţie, Micălaca, 
str. Ciobanului nr. 4, gaz, apă, tefe. 
Ion, 31.000 OM, negociabil. Telefon 
264032. (27938) 

vand hală loate dotările nece
sare, 25.000 OM. Telefon 280495. 
(27968) 

VInd sau lnchlrlez spaţiu co
mercial, 150 mp, zona Alfa. 
Telefon 092 209 885. (27557) 

Vând sau Tnchiriez spaţii pro· 
duclie, Arad, 2.000 mp. Telefon 
094°.784.571; 094.784.572. 

113042204) 
vand finnă mixtă paste făinoase 

cu casă proprietate (3 camere + 
dependinţe) hală mare de producţie, 
2 m~ini de tăiţei, 1 malaxor, site şi 
rafturi pentru uscat, microbus 
inscris, gaz. lelefon, apă, curent 111-
fazic. Telefon 286333. (27937) 

VÎNIĂBI tERENURI ~~~ 
Vând TEREN pentru construit 

cad., Gnldi,te, toate utili~ţile. 
Telefon 253366, 092.457495. 
(26024) 

VInd teren 2.300 mp, Intravilan 
~n pa Valea Troaşufui, acces 
pe stradă asfallată, zonă de agre
men~ 7.000 OM, negociabil. Telefon 
289966, 248064. (27136) 

Vând teren Intravilan 600 mp, 
fron115 m. Telefon 262619. (27827) 

Vând pământ 3, 75 ha FrumuşOni. 
.Telefon 536114. (27890) 

distantă 3 km de Arad, sanpaul. 
Teleton 094.507.218. (27909) 

il(l!hli\l}';i"~l 
Vând ANVELOPE camion 

diametru 17,5; ARO -15,16; auto
turisme • 13, 14, 15, 16, 17. 
Telefon 563027, 259339. (27222) 

Vând Oltcit Club, alb, in stare 
bunA, an fabricatie 1990, 62.000 
km. Telefon 094.929.799. (27876) 

folosite, in stare foarte 
Telefon 563027; 259339, 262616o 
(5224868) 

Vând autolurism BMW 524 TD 
din 1986, cu piese schimb, stare 
foarte bună; vizibil zilnic str. 
Constituţiei, .... 55. Telefon 2867 48. 
(27328) 
Vănd RenauK 16 In circulaţie sau 

pentru piese schimb. Telefon 
561558, Lipova. (27770) 

vand Audi 100. an 1988, nefn.. 
matriculat, stare foarte bună. 
Telefon 217193. (27768) 
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Vând Dacia 1310, 1999, multiple 
Tmbunătă~ri; preţ foarte avantajos. 
Telefon 094.206.599. (27776) 

Vând microbus marfă Ford 
Transit, alb, supraînălţat, 1992, 
tnmabicurat august 98, 12.000, OM. 
Telefon 094 531 801: (27561) 

Vând lractor U 850, stare foarte 
bună, fnmabiculat + CN si remorcă 
auto 9 tone. Localitatea Semlac, nr. 
494. (27564) 

vand autoturisme Dacia 1310, an 
fa~ricaţie 1990, 1986, stare de 
funcţionare, preţ negociabil. Telefon 
280794; 281995 orele 7-15. (27437) 

Vând microbuz Mazda E 2.200, 
fabrica~• 1991; 10.000 OM nego
ciabil. Telefon 094.624.074; · 
094.925.043. (2n35) 

Vând Ford Tranzil Diesel panlru 
persoarw, inscris societate non 
profit, stare excepţională. Telefon 
092 756 964 sau 414233. (25967) 

Vând Dacia Break, fabricatie 
1969 şi bus Mercedes 207 Diesel. 
Telefon 281492. 26226 

Vând Dacia O km, vizibilă str. M. 
Eminescu, nr. 54 sau telefon 
092.220.237. (26379) 

vand Dacia fabricaţie 1998, 
echipală, molor Diesel 0JW Go~ 1,6 
vota R1 ), roşu metalizat; negociabil; 
6.000 OM. Telefon 258021-seara; 
092.966.705. (27557) 
Vănd IMS Diesel cu CIV, numere 

noi, cu remorcă, Lipova. Telefon 
582783. (3040362) 

· Vănd VW Go~ 1600. benzinA, 
injecţie, 1979, vama piAIItă. Telefon 
511541 (5225448) 

Vând Dacia papuc, cu covittir, 
1986, 18 milioane lei. Telefon 
512518; 511403. (5225445) 

Vând ARO 243, motor Braşov, 
1991, stare bună. Telefon 230650. 
(27832) 

Vând Fiat Regata Diesel. Telefon 
092.832.340; 257728. (27832) 

Vând Dacia 1300 din 1979, sin
gur proprietar, toate piesele origl· 
oale <lin fabrica: aspect estetic in~ 
or, exterior, praţ1.200 OM. Telefon 
265750 după ora 10. (27842) 

Vând Ford Fiesta 1987, inrnalri
culat bisericâ, 2.300 DM. Telefon 
278712; 092.349.945. (27850) 

Atenţie! Vând Dacia 1300 din 
1981; stare foarte bună; aooeptvari
ante de cumpărare, bani, bunuri 
etc; preţ 2.200 OM. Telefon 272958 
sau 092.823.710. (27~51) 

VInd urgent FORD SIERRA, fn.. 
matriculat persoană fizică, 2.000 
cmc, an fabricaţie 1990, culoare 
r<>.?le, stare foarte bună, preţ con
venabil. Telefon 092 529 611. 

Vând Lada Niva 4x4, an fabri· 
ca~e 1982, CIV, VT 2001; 3.500 
OM negociabil. Localitatea Tămova, 
nr.123. Telefon 254412. (27865) 

Vând tocătoare pentru tulei, 
nouă; preţ negociabil. Telefon· 
661531, Upova. (3040386) 

vand (schimb cu Dacie nouă + 
diferenţă), Audi 80 din 1966, inma

. triculat, injecţie, stare ireproşabilă. 
Telefon 094.256.532. (27870) 

Vând urgent şi convenabil 
camion MAN Turllo Diesel, an fabri
catie 1987, inmatriculat şi CIV, 
mOtor 6000 Cmc, 6,5 tone dubA 
Tnchisâ; trapă hidraulică, vizibil in 
Arad, Bd. Iuliu Maniu, nr. 15~17, 
stare perfectă de funcţionare; preţ 
2.200 OM negociabil. Telefon 057 • 
252669'270706;279517. 27878 

Vând urgent Microbuz 8+1 loa.rri; 
Mercedes 207 D, 1978, NP; preţ 
4.500 DM negociabil. Relaţii lelefon 
280677 sau 240168. (27860) · 

Vând Opal Frontiera 2400 1, an 
1993, preţ 24.000 OM. Telefon 
279827. (27888) 

Vând microbuz Mercedes 207 · 
neinmatriculat. _ Telefon 094/ 
555.692. (27692) 

vand tractor u 850, plug, 1994; 
ARO 243, an 1991, molor B"""". 
Telefon 421072, Sebiş. (32422091) 

Vând Dacia Breck, 1993, stara 
perfectă, preţ 3.200 OM; str. Salon· 
tai, nr. 27/A. Telefon 222806. 
(27917) 
Vănd OLTCIT 1991, lmpecabU, 

·1.300 OM. Telefon 210366; 
094.245.572. (27927) 

VInd OPEL KADETT inmatrl
culat non-proflţ 1.800 OM. Telefon 
210366; 094.245.572. (27927) 

Vând VW PASSAT, convenabil, 
motorină, inscris pe persoană fi. 
zică. Telefon 216569. (27982) 

Vând Oltcit, stare foarte buni. 
Telefon 094 834 010, 278396 după 
ora 21. (27959) · 

Vănd Ottclt 1.000 OM, negoclabi. 
Telefon 258930,orele 16-21.(27955) 

c;:p; 11 +BH1 ~" 1 
Vând diverse tipuri TV COLOR, 

pret 800.000 lei; garanţie 6 luni, 
Telefon 244904, orele 9-17. 
(27103) 

100 OM; TV 
COLOR, 80 OM; LADĂ 
FRIGDRIFICĂ; ofer garanţie. 
Telefon 262616, 259339. (27222) 

Vând avantajos TV color, 
videouri, receptoare satelit, micro~ 
vele. Telefon 259339; 563027, 
262616. (5224866) 

Vând avantajos maşini de spălat 
automate Philips, Bosch, combine, 
lăzi frigorifice, congelatoare cu 
sertare, frigidere. Telefon 259339; 
563027; 262616. (5224868) 

VIndem diferite TELEVIZOARE 
COLOR, preţuri foarte conve
nabile. Telefon- 280280, orale 10. 
20.(2n50) 

vand congelator, conlbină, 
maşină spălat automată, lV color, 6 
luni garanţie. Telefon 285010. 
{27257) 

VInd TV COLOR en gros, an 
detall, FUNCŢIONALE fi 
NEFUNCŢlONALE; cele mal miel 
preţuri. Telefon 289456i 
092.239.242. (27332) 

Vând, cu garanţie, televizoare 
color, preţuri convenabile. Telefon 
277260. (27583) 

Vând calculatoare 486 Pentium; 
preţuri nagociabile. Telefon 289879; 
247182. (27129) 

Vând TV color stereo 70 cm; 
ieftin, garanţie. Telefon 211491. 
(27562) 

vand ladă frlgorlfică 20Q..300 11. 
ieftin. Telefon 211491. (27562) 

Vindem LĂZI FRIGORIFICE, 
CONGELATOARE, VITRINE, 
COMPRESOARE 5.000 W, 
CAMERE FRIG, DULAPURI FRIG, 
Inox, garanţie un an. Telefon 
281384, orale 8-18. (26815) 

Vând casă de marcat Telefon 
283925. (27562) 

Vând congelator; ladă frig; 
maşină spălat automată; robot tele
fon: uscător rufe; garanţie 1 an. 
Telefon 220926. (27860) 
Vănd TV color Philip$ 

stereo teletext, telecomandă; 
venabil. Telefon 264004. (27869) 

VInd frigider&, congelatoare, 
combine frlgortflce, cu garanţie fi 
service postgaranţie. Telefon 
284857; 092.558.562. (27888) 

Vând CANTARE ELECTRO· 
NICE ,1 CASE MARCAT FIS· 
CALE; diverse modele. Telefon 
272727. 27921 

VÂNZĂRI DIVERSI 
Vâ~d ŢIGLĂ PORTUGHEZĂ, 

ŢIGLA MARSILIA 3.500 leU buca
ta; TERASIT, MOZAIC, PRAF 
MARMD~ 7D\)IE(il kg;_ DEŞEURI 
MARMDRA, CARAMIDA eficientă 
300/250/140 • 500.000 leii mc. 
lnforma~i localitatea MAs.,., nr: 
33. Telefon 531498. (27085) 

second-hand, eno
gros, peste 20 sortimente. Tele
fon 289458, 092.239.242. (27332) 

vand sufragerie Living, moblli 
combiaată ~i de bucătărie, sobă 
motorină, cuptor electric, TV 
Teleoolor, calorifer eleclric. Telefon 
211683. (27610) 

Vand vilA nouă la 75 km de Arad 
!fl afacere rentabilă. Telefon 092 
592 885. (27882) 

Vând TV color Funal, magneto
fon Rostov, geamuri bloc. Telefon 
273776. (27724) . 

VInd EUROBOLŢARI TER, 
MOIZOLANŢI cu garantie, 
300x250x200; 3.600 lei/bucata; 1 
mc • 240.000 lei. Telefort 281491; 
092.381.750. (27336) 

Vând aparat stomatologic + 
fotoliu Slemens Siromat, stare 
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foarte bună, preţ 3.5.00 OM, :~~ l·l!llllill!!le'llilllll..., • 
ciabil. lnfo<matii lelefon 251360. 
396191' 241213. (27243) 

Vând termolal<ă gaz, inslanl bale, · 
bucătărie, calorifere; ofer 1 an 
garenţl~. Telefon 092.989.017. 
(m99) 

vand 120 oi rasa merinos, toate 
mioare. Informatii telefon 092/ 
534.615. (27792) . 
Vănd termoteka Ocean • Beraia, 

24 KW, sigilată, 1.200 OM. Telefon 
259854. (27796) 

Vănd 56 elernenti calorifer fcnlă. 
Telefon 282784. (27'162) 

(Con~nuara in pagina 15) # 
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• (Urmaro din pagina 14) 
VAnd masâ biliartl original Italia, 

1.300 OM. Informa~; Hălăliş, nr. 42. 
Telefon 558120. (3116830) 

V ănd garaj au1orizat, Vlairu. zona 
blocurilor Z, spre Poetului, 1.600 
OM, negociabil. Telefon 289966, 
248064. (27136) 

lngheţaiA 1 braţ 500 OM: expresso 
cafea 3 braţe, 300 OM, conservator 
lngheţatâ, 400 OM. Telefon 092 758 
964 sau 414233. (25967) 

Vând LINIE COMPLETĂ 
BRUTĂRIE; avantajos. Telefon 
286378. (26365) 

VAnd LEMNE FOC lAlaie, _.,_ 
111 tare. Telefon 249246. (27074) 

VAnd bibliotecă Nins, hol 
Con&tanţa (stofă), canapea extensi
bilă, maşinA spălat Alba Lux, 
maşinA spălat automată, aragaz 3 
ochiuri. Telefon 285777. (26239) 

vand grau şi casă, str. BranaJf. 
Informa~! telefon 222~. (27831) 

.B & D COMPANY" angajeazA 
AGENŢI COMERCIALI (papetlrle 
• blrollcl). Telefon 255874, 
27699 

SC "ORESS COMPANY" SRL 
cu sediul tn Arad, str. Cocorllor 
nr. 24/A, angajeazA CON· 
FECŢIONERE cu şi liră expe
rienţă, prioritate avAnd cele cu 
experienţă; condi~l avantajpase. 
lnfonmaţilla sediul flnmel. (27726) 

CROITORIE SERIE, angajeazA 
M!\ISTRU, CONFECŢIONERE, 
CALCĂTOARE; salarizare avan· 
tajoasi. Telefon 250921. (27093) 

Societatea BLUEM:)ON anga
jeazA MUNCITORI CALIFICAŢI, 
NECALIFICAŢI confecţii 
tncl_lţămlnte, zilnic, orele 9-14, 

j Bra&erla PlaJa llomani. (27341) 

Vând 500 ţigle şi televizor color 
Elaom. Telefon 251079, o:ele 7-11; · 

[ - ..,~to+'l1(;4-i1( 8:r'; platformA (~; str. 

ANGAJĂM TINERE (FETE) 
minime cuno,tlnţe alee .. 
trotehnlcă; BOBINA TOR; SECRE· 
TARĂ minime cunoştinţe con· 
!abilitate. Telefon 094.709.036; 
'254113. (27787) 

f
"-' ~ . . Creangă, 2-4 Gai; pret nego-

ciabil. Telefon 274094. (27849) 
-~~--· 

Vănd firmă SRL, la ~ evanta-
I-. jos. Informaţii telefon $67260. 

i
. . (~ . 
: Vănd 2 biblioteci cu 3 şi 4 corpuri; 
·._ .__ -~~> · · mobilă bucatărie făcută la comandă; 

aragaz; frigider; pat cu etaj; recamt
_"·. er; dormeză; dulap 2 şi 3 uşi. 

Telefon 057 • 275198; 249614. ·t . (27691) 
1 : V ănd vlfrină frigorffica orizontală 3 
1, m; rafturi expunere din aluminiu, :r, ---" -_., · casă marcat Elka, tuburi bioxld, 

t' ~:,un~ .~:;~~P~;~;~~~·~~~og~: 
'l- (27862) 

(
~- vand mobilA veche Aldold şi bici-

Cletă cu 12 viteze. Telefon 
094.184.279. (27899) 

• -

_ __ . Vănd cazan Ocean Eco20 dle 24 
_ kw, 540 mc locuinţa şi pentru apă 

caldă. Telefon 287191. (27903) 
~-~ ~ -, ~~~ · .. VInd struguri Cabernet pentru 

vin sau ţuica cu un preţ ieftin. 
Telefon 222916. (27903) 

Vând scrofiţe de prAsilA, bune 
~ -'' pentru montă imediat. Telefon 

,__ . -~- 276156;_094.150.902. (27908) 
' . --~.lr----~------~--~----..".,.-:.-, 

---'f":_" ~ 4 buc. traval'Se pod din 
~e 7 -m lungime şi 1,4 m 

. lnlortna~i telefpn 422004. 

en-gros se-
cond~hand, de sezon, 2 DM/kg, 
Calea Radnel, nr. 125. Telefon 
286287. (27897) -· 

vand calorifere fontă, toate 
· ~; garan\le totalll dle la 30.000 
leVelemenlul; str. Petru Rareş, nr. 
77. Telefon 276859; 220659. 
(27743) 

Cumpăr garsoniera confort 1, oen
tru, ofer preţ bun. Telefon 235784, 

;::::"""'•4--q· ~ 592 290. (27821) 
Cumpăr apartament 2-3 camere, 

In Arad; olar 12 • 16.000 OM. 
Telefon 253326. (27686) 
Cumpăr casă sau taren Intravilan, 

artere principala. Telefon 
(27866) 

~· Cumpăr maşină recoltat porumb 
U:"..,••" ,,h<~••••", pe 2 randurl. Telefon 

(3045901) 

CumpAr actiuni: Astoria, 
Metalimpex, BAT, Feronerfa. 

.:"";l~T·elcr1 094 128 509. (27192) 
CurYl>Ar bulbJ dle zamblle pentru 

forţat. Telefon 084 - 149583. 
(27591) 

CERERI ŞI OFERTE 
- ~ SERVICII , 

: _ .. :_. 

ANGAJĂM CONFECŢIONERI 

11 MAISTRU profil textll, str. 
brud, nr. 26. Telefon 279928. 

(27825) 

ANGAJEZ VAN TOARE bar. 
lnfonma~l str. SCiirifOBrel, nr. 69. 
(27857) . . 

ANGAJĂM domn"oarll (doam
nă), cuno,tlnţe calculator, mi· 

- nlme cunoş,tinţe contabilitate, 
·- dispusi program prelungH, vârs

ta maximi 28 ani. Telefon 256189. 
(27893) . 

SC "MIG" SRL angajeazA 
OFER. Telefon 256189. (27893 

"BINGO STUDIO'' face an_gajări 
pentru funcţia de VÂNZATOR 
CARTOANE. Telefon 280572, la 
sediu, după ora 15. (27887) 

SELECŢION M: dulgheri, fie
rari betoniştl, zidari, pentru GER· 
MANIA, ISRAEL. Telefon 057 • 
270684; 094.396.189. (27883) 

. · Firmă de confecţii ciml,l, 
angajeazA CONFECŢIONERE ca· 
llficate pe ma,ini Pt'aff, personal 
croit; salariu sigur, avantajos. 
Telefon 253062; Incinta· 
TEHNOMETAUCA. (27877) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează INSTALATOR SANI· 
TAR • TERMOFICARE. Telefon 
232998. (27867) 

ANGAJEZ CIOBAN la oi, 
condl~l bune; salarizare avanta .. 
joasl. Telefon 474580. (Ag. 
Nidlac) 

ANGAJEZ COSMETI(:IANĂ.I 
Informaţii telefon 092.4b1 .. 445 .. 
(27646) 

• RO • GER CONSTRUCnON" 
·angajează: zidari, Instalator, 
sudor -autogen-electrlc; nec:allfi.. 
ca~. lnfonma~l Colea Tlmlforil, nr. 
1. (27697) 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajeazA CONFECŢIONERE 
pentru munca in lohn, Mlcălaca. 
Telefon 279146. 27929 

Angajez PERSONAL PENTRU 
SIFONARIE (femela). Telefon 
210366, 094 245 572. 

PRESTĂRI SERIICU 

EXECUT CONSTRUCŢII Dl· 
VERSE: flnlsaje, faţade, lzota~l 
contra Igrasiei, hldrolzolaţll, re· 
novâri lnl8rioant. Telefon 272695. 
(27817) 

CROri'OREA , execut orice 
tip dle imbrăcăminte; CALITATIV, 
AVANTAJOS. Telefon 283041. 
27829 

PREDAU ENGLEZĂ, orice 
nivel; oursurl Intensive. Telefon 
271620. (27180) 

EXECUT: parchetărl, rafche
tărl, paluxirl; preţ convenabiL, 
urgent. Telefon 262370. (27823) 

RAPID 'i CALITATE betonat, 
tencuit, gletuit, zugrăvit; faţade, 
acoperlfuri; hldrolzola~l; tormoJ. 
zolaţll; faianţărl; Instalaţii sani
tare. Telefon 094.929.799. (27838) 

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

PUBUCITATE 

EXECUT: zugriivell-vopsltorll; 
falanţi·gresle. Telefon 092/ 
866.710. (27852) 

"WES" executi reparaţii 
frtgldere, congelatoare; wgaran~al. 
DEPLASARE GRATUITA! Telefon 
264657; 092.556.562. (27865) 

TRANSPORT MARFĂ Intern; 
avantajos; 3·5 tone. Telefon 
253629 sa" 251_502_-_d_ue~~16. 

-. DIVERSE 

SC DALINA INEU vinde TRI· 
COT tip bumbac Italia. Telefon 
094 698 557, 512692. (5225449) 

COOPERATIVA DE CONSUM 
VĂRĂDIA DE MUREŞ, vLnde 
spaţiu comercial, bufet dotat cu 
apă curentă, Tn suprafaţă de 82 
mp, fn localitatea Vărădla. 
Informaţii la Virădia, telefon 
417147. â716834) 

Gridinlţa 26 (str. Guttentmmn), 
mulţume,te firmelor ELGAZ, 
SAMGAZ, PELCA, sponsor dl. 
Pop Leontln, pt:ntru lucrările 
Impecabile dle Introducerea gazu
lui. (27884) 

OFER AVANTAJOS VALUTA 
imprumut, cu garanţii imobiliare. 
Telefon 250783. (27863) 

Efectuează zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS· 
lRlA fi FRANŢA, la preţurl -
albJ5e cu autocar. moderne. 

NOU!!! ITALIA cu tranzit AUS
TRIA, SUEDIA cu tr11nzit POL~ 
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin ,,ATLAS
SIB" puteţi cilitorl in toată 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
I'Of!TUGAUA. 

Pentru grup"rl-- organizate, 
închir1em autocar. fi mlcrobuz& 
moderne. 

,.ATLASSIB" efeţtueazi aer
Yk:ll de mesagerle, asigurirl me
-flci<1fYORI. 

Agen1111e din centru: telefo~n 
251871 fi 25%727 fi AUTOGARA, 
telefon 270562.. 
VĂ AŞTEPTĂM, zllnk:. (c.17) 

AGENTIA DE TURISM 

.,SEMO TOUR" ARAD 
vă oferă: 

-excursie- FRANŢA, 20.8SP-
1EMBRJE' 5 OCTOMBRIE 

- P~EŢ-URJ DE EXCEPŢIE la 
· MAMAIA, NEPTUN, SATURN fi 

EFORIE NORD . 
-excursii lurÎare tn EGIPT, 

ITALIA, SPANIA, GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE, 
AUSTRIA, FRANŢA; dptlmAnale 
ln: DUBAI, CHINA fi TUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, III J11111Urf firi 
concure~ . 

4Xc;ursH kdvldulle 1h CROAŢIA 
fi UNGARIA. 
--do-fl-lo: 

FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞTI 
POIANA BRAŞOV, VDRONEŢ, 
VOINEASA. Informaţii telefon/ fax 
057 ~ 283311, sau str. Emlnascu nt. 
13. VĂ AŞTEPTĂM! (o. 1000) 

ÎNCHIRIERI 

Ofer spre Inchiriere SPAŢII 
COMERCIALE dotate corespun· 
zător, apte pentru comerţ, 
prestiiri servicii, depozit an-gros, 

l&ediul birouri. Telefon 246727. 
Doresc să închiriez apartament 

1 .. 3 camere prefer (ne)mobilat. 
Telefon"235784, 094 592 290. 
(27621) . 

lnchktaz (ofer) loc:ui1ţA (na)molll
latl, zonă bună. Telefon 236784, 
094 592 290. (27621) 

Dau in .chirie un spaţiu pentrU 
birou, zona lntJm. Telefon . 
092.684.643. (27418) 

lnchiriez apartament una carnert, 
uftracentral, str. Horia, parter. 
lnfonna~l telefon 253070, dle Juni 
plk>ă Wleri, orele 8-18. (27567) 

lnchlriez apartament zonă c:en· 
trală, tn Arad. Informatii telefon 
581365. (Ag. Upoya) ' 

inchiriez apartament 3 camere,
ultracentral, cu telefon şi incălzire 
centrală. Telefon 255782; 
092.512.960. (27601) 

Ofer·spre Inchiriere apartamenta 
cu 2 şi 3 camere. Telefon 282654. 
(27199) 

Ofer in chiria, pe termen lung, 
apartament central, mobilal, 2 
camere, dependinţe, incălzire, apă 
caldă, telefon. Telefon 289966, 
248064. (27136) 

lnchiriez spaţiu comercial, Bd. 
Revolutiei, nr. 6. Telefon 094/ 
708.900: (26569) 

Ofer spre inchiriere apartament 1 
cameră, mobilat, centraL Telefon 
252660. (27396) 

Ofer spre indlirlere apartament 2 
camere, mobilat, bl. 331. Telefon 
270874. (27611) 

Ofer inchiriere cameră mobUată, 
ultracentral, studentă. Telefoil 
232619, după- masa. (27846) 

Tnchiriez spatiu ultracentral, 40 
inp. Telefon 211Î'92. (27833) 

lnchiriez apartament 2 camere, 
decomandate, Podgoria. Telefon 
269190: 236233. (27839) . 

Primesc 2 fete tn gazdA, 
Podgoria. Telefon 232892. (27840) 

Caut sa închiriez camionetă sau 
mlcrobuz. Informatii telefon 270930; 
094.697.614. (278l5) 

Dau Tn chirie apartament 3 
camere, decomandat. Telefon 
274692, după ora 16. (27676) 

Ofer spre închiriere garsonierA 
confort 1, mobilată. zona Mioriţa. 
Telefon 224260. (27895) 

Doresc să închiriez garsonierA 
mobilată: ofer 50-100 OM. T-
210255. (27910) 

Ofer spre inchirtere pe termen 
Jung, apartament (ne)mobilat. 
Telefon 210555. (27910) 

nchiriez casă + teren pentru 
firme, Micălaca .. la şosea._ Telefon 

5ML__=====;;;;;; 
PIERDERI ,·, 

Compania "MAOONA • MR" 
anunţă pierderea oertiflcatulul dle 
poluare redusă, nr. 1W0583, eu .. 
berat de Registrul Auto Romăn. k 

1 m 1. 3 6 
Pierdut carnet şomaj nr. 526, pe 

numele Moza Ioan, eliberat de 
OMPS Arad, Filiala Llpove. (Ag. 
Upova) 

Pierdut carnet şomaj nr. 5374 pe 
numele Crisan Simona, eliberat de 
OMPS Arad, Filiala Llpova. 
(3040365) 

Pierdut certificatele de Atea· 
tare a Dreptului de Proprietate nr. 
AR0045 şi AR0048, pe numele se 
"MATCOMB ARAD". Le declar 
nule. _(27894) 

îi' DECESE îi' 

A plecat dintre noi 
BALOGIIU!IA 

cea care ne .. a fost o dragi z• 
Iubită mami, mami soacr , 
cuscri, bunici '' străbunici. 
Ceremonia '' lnclnerarea a avut 
loc la Bucure!fU. Amintirea el va 
lncălzl mereu inimile noastre. 

Cu durere in suflet anunţăm 
decesul acelela·ce a fost soţia, 
mamă fi bunică 

AHGHEL IRINA. 
&.mcxinântarea va avea loc azi, 

ta Cimitirul din lnau, ora 15. Soţul 
lJt fiicele. . 

Cu profundă durere anunţăm 
trecerea in neflinţi a cetei ce a 
fost o mlnunallă mamă, bunică fi 

""""""· pnL waAAIUIEVAN. 
Jnmormăntarea va avea loc 

miercuri, ora 15, de la Capela 
Cimitirului ETERNITATEA. 
Dumnezeu s-o odihneascl Jn 
pacei Familiile Jndollote: dr. Olar 
~Şincai. 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Sincere eondoleonje colegei 
noastre LIVIA BUPTE In greaua 
Incercare prlclnutti de decesul 
mamei. Biroul Juridic al PREFEC. 
TURn jud. Arad. (27871) 

Suntem alături de colegele 
noastre Anghel Angela '' Huzu 
Teodora In marea durere pric:Jnu. 
III dle decesul aceleia c' a fost 
mamă fl bunică 

ANGIII!I.IRINA. 
Dumnezeu s .. o odlhneasclt 

Colegii de munci de la SC 
"PLANETA" SRL fl APM .PRO
CONSUL i"' SRL. (21873) 

colectiv al Liceului 
"Elena Ghiba Sirta" 

tmpărtă'i"~ durerea fl este 
turi de domnul director au,um~, 
ROŞU IONEL, la decesul mamei 
fi transmite intregii familii, si". 

(27904) 

:; . . 
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Familia Gavrllescu adreseaza 
alncere condoleanţe familial 
lndollate, BOŞCAI. (27916) 

Suntem alituri de bunul nostru 
coleg, EUGENIU CRISTE ,1 fami
lia acestuia, la marea durere prfd. 
nuiti de moartea tatălui 

IOAN aus'l'E. 
Sincere condoleanţe! 

Colectivul Arhivelor Naţionale, 
Direcţia Judeţeanl Arad. (27934) 

fmpărtăşlm cu Euger:.u Crtste l 
,, familia acestuia, durerea pric;.' 
nuiti de moartea nea,teptată _a 
latllul· 

IOAN aus'l'E. 
Sincere condoleanţe! Flnll: 

Mihaela ,1 SIMu Vitan. (27935) 

Murţumim tuturor celor care au 
luat parte la durerea noastră, prin 
pierderea conf. dr. ing. 

RAIKISTOINJ!8C:U. 
Familia. (27936) 

Mulţumim din tot sufletul tutu
ror celor care prin prezenţi, 
cuvinte de mAngAiera, coroane, 
jerbe '1 flori au fost alături da noi 
la greaua despărţire de cea care 
ne-a fost atât de dtagă, 

NISTOR MAIUOARA, 
plecată pe drumul firi 

fntoarcere in 8 septembrie 1999. 
Familia Valea. 27974 

Suntem alAturi de domnul dr. 
GEANTĂ CRISTIAN, in marea 
durere pricinuită de decesul 
tatălui. Dumnezeu să·l lertel 
Colectivul Secţiilor de Pediatrle 11, 
Pediatrie III, Infecţioase fi 
Policlinica dle copil. (27977) 

Sincere condoleanţe pentru 
pierderea tatălui domnului dr. 
GEANTĂ CRISTIAN, din partea 
colectivului Pediatrle J, Spitalul 
Judeţean Arad. (27978) 

Colectivul SC ANTREPRIZA 
CON STR U CŢ II-MONTAJ 
,,ARCOMET" SA ARAD exprimA 
sincere condoleanţe familiei ing. 
GHEORGHE OLAR In tristul 
moment pricinuit de decesul 
celei care a fost 

.,...._ WCIAAJUJEVAN. 
(27963) 

Colectivul SC ED L CON' 
STRUCŢII SA ARAD exprimi ain
cara condoleanţe familiei ing. 
GHEORGHE OLAR, In tristul 
moment pricinuit de decesul 
celei care a fost 

..... waAAmJEVAN. 
(27984) 

Sincere condoleanţe Intregii 
familii BERE VIOREL din Semlac, 
la trecerea ln neflinţi a soţiei, 
mamei '' bunicii lor dragi. Clpr1an 
'' Mariana Măriria. (27986) 

Suntem alAturi dle tine fi Intrea
ga familie a ta, cuscrul nostru 
drag, VIOREL BERE, la decesul 
ooţlel, mamei, aoacrel '' bunicii. 
Cuscrii: Ioan 91 Rodlca Mllo9. 
2 

Multumim tuturor celor care au 
fost aliturt de noi fi au condus 
pe ultimul el drum, pe cea care a - ---Familia indollatl. (27969) 

Suntam alAturi de familia Olar, 
In greaua durere pricinuită de 
moartea mamei. Sincere con
doleante! FamlllaJ2i_<!&7;;;;99;;;2~;;;;;; 

li' SERVICII FUIEURE 'li' 

se "HOSRaATU" SRL, 
str. Ghiba Blrta nr. 26, telefon 

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

NON·STOP 
.IERVJCUFUijERARE 

COMPLETE. 
SICRJE: dlfarita esenta fi mo

dele occidentale. RESPETE: 
plnză, mătase (setur1 complete~ 
voal. CRUCI: lemn fi metal. 

I ~~~~.:~~R;~ prosoape, batlste, neagră, ba.tlcurJ, 
lumânări, . catafalc, 

slefnlc:•, steag da doliu. SER· 
1/lCll: spilat, lmbălsămat, !miri-
cat, transport Jntern !fi lnter .. 
naţional; ASIGURĂM colaci, co
livA, coroane, jerbe, fotografii 
profesionale, fanfară; ORGA .. 
NIZĂM pomeni; fljTERMEDIEM 
gratuft obţinerea actelor naca· 
sare lnhumirii. ot.rta brad: sicriu 
brad, respete, auce · 750.000 lei. 
TRANSPORTUL SICRIULUI LA 
DOMICILIU. aste GRATUITIII. 
Experienţa noastră, este garanţia 
dumneavoastriil (c) 

, -~·. .,.,_ _·.,.., ~ 

POMPE FUNEBRE 
NON-STOP 

RO-STYL--COMPANY 
FIWĂ PRODUCĂTOARE DE SICRIE 

str. M. Eminescu nr.4. 
t.llfon 057-211129, 094.537.715; 

094.558.712. 
totul Intr-un singur loc, la p,.ţ ele 

producător '' calitate oc:ck:lentali 
•IMBRĂCATGRATUIT 
•IMBĂLSĂMAT-COSMETIZAT ·pe 

timp de VARĂ. LA JUMĂTATE de PREŢ. 
•SJCRIE 10 mod•le (400.000 J•i· 

1.800.000 lei) 
' LENJERIF -1•cn- .•. 7 model• 

'
4 110.000 lei-800.000 lei) 

"CRUCI, LUMÂNĂRI •.. 
AANSPORTin ARAD GRATUrT. 

l'<ANSPORT GRATUIT .. firmele de 
p. .pa funebre, penlru c;a al put•P 
compara preţurile 'i calitatu. (c.) 

îi' COMBMOBĂBI îi' 

14 
Implinesc 5 ani când a plecat 
pentru totdeauna dintre noi, 
draga noastri soţie, mari1i '' 
nori iubltoant 

· . ., .... 
..-"' < 
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x1 :1}ttli1,1~lJ~? ~~;n:~ f p ;'IJI!JYilfJJJ~ll ~JtW~ ,SJ,.~·-1, 
ARAD 2900 

Str. Voevod Moga nr.65-67 
email: arcommat_group@inextro 

TeiJ Fax: 0571 281 779, 0571 276 333 

fn calitate de distribuitor autorlzat 

vă oferă la 
pret d_~ producător 

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

construcţii civile şi industriale. 

• 

.li\.c:liiffpJ aui;lltiji7 
ANGAJEAZĂ URGENT: 

e CONFECŢIONERE fNCĂLŢĂMINTE ~calificate. 
e MAŞINISTE ŞI RICHTUITOARE- calificate. 
e CIZMARI, TĂLPUITORI- calificaţi. 

SALARII FOARTE AVANTAJOASE. 
De asemenea, din 15 septembrie începem CURSURI 

PfllltlV 'ucenici, la locul de muncă, pentru băieţi fi fete, 
până la vârsta de 17 ani. PERIOADA: 2 ani. 

INFORMAŢII LA TELEFON: 230825,094-552054. 
. {5224320 

~~J~ .. ~-· y~-· ~ Din s:~~~~r~:,:!!oilea 
·- -J~ .. i · ·l?q:Ur 

1
• '--" Pt~a u.rA bloc 1.a · li.ll ~ dJ ' . .. Tel.219413 

-SOARELE ARADULUI!· s aparate praleslooHIIe 
Salon de bronzat r.nonal callll<at 

B-dul Dragallna nt2 O sedintâ de la: 
' ' • .,.!,~.!: ..... re 13.600 lei 

01'ar: 08-22 luni-Duminică 

.Arad, Str. Gh- P~pa 
(t'~atA StaJ•rulul) nr. 5 

hdt087/ .. 7148,8B3428, .. 840B 

DOAR -iMPREUNA 
VOM PROSPERA 

DEPOZITE CU DOBÂNZI 
SIGURE ŞI ATRACTIVE 

65- 70o/o 

e a-zu 
computer 

-Calculatoare 
- lmprimante 
-Reţele 
-Soft 
-Selvice 

AIIIAD, CLOSCA a 
..... JFax.; 2518M 
lfi!WtEtE PEB-DtiL RE\UUTS 

AMD Kl·2 350MIIr 
VIA MIIP3 
HDD4,3GB 
11MBSDRAM 
FDD 3,5"1U4MB 
PlAcA IIIDEO 1MB 
MONITOR 14" 
CARCAsAAT 
11\STATURA 
MOUSE+ FAD 

J"J5 USD +'IVA 

.. ·'t~-· DEPOZITUL 
COMBUSTIBil BUJAC 

VINDE 
Lemne foc 

Lignit sortat 
Huilă spălatl 

.. ~ 

PUBUCITATE Marţi, 14 septembrie 1999 ·- .~..,. · 

~ SC ANDROMEDA SERVICE SRl 
~-------.i·...,c,.,..,---.:·, C!el ...al *"'" 

Anwâ'~~~~ ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

V 1-'~·~ • 
URMATOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 

V ' • 

PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 
• Şemlneele Napoleon • reprezentant 
unle in RomAnia al firmei Napoleon 
(Canada); 
• Convectorl (lncllzltoare) • 2,5-5,8 Kw 
(30·140 mc volum fncllzlt); 
• Boilere cu acumulare; 80 1; 120 1; 
160 1; . -
• Boilere cu lncilzlre Instantanee a 
apel; 
• Cazane pentru incilzlre cantrali de 
12-136 Kw; 
• Cazane pentru incAlzire centrali fi 
prepararea A.C.M. 18-40 Kw 
Unle importator al cazanelor WESTEN 
(Italia) 
• Module pentru incilzlre centrali dll 
120-1200 Kw;. 

. • Module pentru pntpararea A.C.M. da 
120.240 Umln. 
• Arzăioare simple 'li automatlzata pem· 
Iru soba 'li cazane; 
• Radlatoant din aluminiu; 

OFERTA SPECIAlA DE SEZON: 
RADIATOARE DUNAFERR LUX·N 

Din ofel (Ungaria) 
• Oţelul ant un grad Inalt de tranlmllant a 
cAldurii; 
• Radlatoarela DUNAFERR LUX·N au un 
design fi aspect deosebit; 
• Sunt economlcoase datorlti cai.!Jiţll 
superioare a materialelor fi a tehnologiei 
utilizata in producanta lor; 
• Durati da intrabulnţare foarte mant; 
• Radlatoarale DUNAFERR LUX·N sunt 
disponibila la diferita inălţlml (300; 500; 
600; 900 mm), precum fi ou lungimi 
cuprinse intre 40Q.3000 mm; 
• Putere radlanti foarte mara 
• Garanţie 12.m!J. 
• Preţuri extrem de avantajoasa compara
tiv cu preţurile radlatoarelor din oţel fi alu· 
miRiu din toată ţaral 

Jeftln7..a. 

AL CAZ 
CDMPANY 
+ Transport persoane 
+ Transport marfA 
+ Remorcllrl 
TARIF: 1590 lal/llri1 , ' 
Angajăm: e taxlme· 

trl,tl cu maşina proprie 
cu şi f!irll carte de munci, 

_tn cond!~! avantajoase. 
e2dlllpecere 

NONSTOPI 
Z74000; 
Z74999-

(c.b.) 

s.c. ROMTEXTIL IMPEX s.r.l 

Consiliul de AdmNtrlţie al S.C. ARMOPAN SA Atad, con- --Adun-GenenJii-"-·~la dooa de 1 oct-1999, '"" 10,00, la sediul S.C. ARMOPAN SA. 
Arad. Calea AunJI \llaM;u nr. 274 penku loii oqlonari ~ tn 
Raglokul .................... zte; de 24--1998. 

OROINIA DE ZI 
1. Alegona conslltWl de adrrirOslraţio ' 

ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

.. -,_:-::.:;;~ 

2900 ARAD • ROIMAINIA 
Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, · .. ·• . 

VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MASINI 
· 'DE CUSUT INDUSTRIAL('':"". .. "'' . 

· Pentru· comenzi ferme se asigura toata gama de maşim, 
sub_ansamoJe, accesOrii Şi p;ese de schimb. ·~:~ 

.-.--,·~-

~,,·, .. ;~·::···~ •.. ··-r 

··•"""'"-. •' 
.••.• '"'ti 

~-~~ 

·~0,_} 

"·~~~ 
'· 

' .. -_ 

-:-ih_' 
-~_.;,...' 

_ ...... --_ . ._ 
' ·"--.-'"' 

2. ~ CN'. V., ... 15, oli1. 3 dn -1 COf1ltiUtiv al 
IOOelA\ii. acesla urmAnd a avea utmitorul OJprira: .Preşedint• 
Corulilb.ili da Admi"listraţie este Directorul Genel'al al Societlpi care 
poem fi TrOumal rn activitaaa sa de ~r~li sau mai m&Jit: consilieri.• 

. c1!- o~----·-- 1 .. · /a· a ~'c< _ · -- ,..~ 

~----------------~----~--------~------~ 
3. Aproblna oogang"'""" ~ 
4. Majorarea capitah.iui social 
Tn cazul tn cant nu se tn~ cvorumut da participare pre. 

llizljde- .-~. aciJnanJa .. ~-
de 04.10.1999, ... 10,00.18 Mdul :ocdelă!i-

. ~~t=&.""N"mli 
{~1) 

AnunţA organi· 
:zarea ll18i licitaţii pili\' 
Iru lnchiriolea de spaţii 
COOI8n::iale In pie!eie 
BAZAR OBOR, CA
TEDRALEI, in 2iua de 
4 octomlirie 1999, ta 
saciul sociataţii. 

Relaţii şi caletuf 
de sar~ini sa pot 
ob~ne la sediul soci
etaţii, in perioada 27-
30.09.1999, orele 
8,0().12,00 .. 

(5224342) 

B-dul Revoluţiei nr. 26-38, telefon 231.853 
Uvlu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 

la cele mai mici preţuri 
• GRESIE cal. 1 • 93.000 leUmp 
• FAIANŢĂ - 68.000 - 80.000 lel/mp : · >-, • ~c~W-~ 

: -"· 
• ADEZIV ,1 CIMENT pentru roatult · " . .. · - · 
• ŢEAVĂ CUPRU ,1 accesorii ·•· .. 
• SPĂLĂTOARE INOX ,1 CABINE DUŞ .. 
• BOILERE ELECTRICE ,1 CAZANE BAIE 
• ROBINEŢI ,1 FITINGURI * CĂZI BAIE '1 A· GQ!Ii\ia<t~ 
SORII 
• OBIECTE SANITARE ,1 ACCESORII 
• ŢEAVĂ POLIETILENĂ CU ACCESORII .. · ~ 

O ŢEAVĂZIIC ,o NEAGRĂ J:-
• PROFILE LAMINATE * TABLĂ ZINCAŢĂ, dec:a-. • ·J" .·• 
pată '1 strlatJ . . · .. · . . . . .. 
• CARBID . ·. ·· . ·· · · -:"·C· ~ 

P.ROGRAM ZILNIC 9,0o-I7,00 . """. 
SÂMBĂTĂ 9,00·I3,00 

·•Îil!h. 
·~ 




