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LA MUNCA! 
MesaiUI ~· ......... Gartwd Scl•-· aftllt Tn Yl

zlli in noastră, a fost cAt sa poata de cir. Yl'1llf si aclaralfla 
.~l<-'l;înhJ1nea EuropeanA? ApucaJI·vă de traabăl PuneJI mAna fi 

munciţi până transpiraţl. Daf1 dovadă de sariotllale fi nu u..-ţl 
cu subtililăji oblfOOila pe molurila ~· Fiţi dlsciplinaJi fi 
pntglllfl ..... pentru a fi aptii si intra in Uniune. Altminteri, econo
mia romAnească va suporla cu mari dlficulli!i ~ de lnle
gr&re cu puternica ec:on<imie europeanA. 

Se injelege că oaspelale german n-a folosit chiar larmenll de 
mal -in discursul rostit ieri in Par1amentul RomAniei. Dcmnla 
la M exprimat in limbaj diplomatic, desigur, dar mesajul alu a 
fost cu aproximaţie cel formulat mai sus. Gennanla a promis spri· 
jin pentru România tn drumul său spre comunitatea euroa .. 
Hantici, socotind ,:A locul !Arii noastra revine de drept clvillza!lel 

~J--IIIII!I(IIala, dar in aca1af1 timp a pus fi condllla ca ţara noastnl 
se ajute ea insăfi mai intii. RomAnul sii arai& fliră dublu că a 

înţeles şi el, asemeni polonezului, cehulul ori maghlarulu~ că a 
sosit timpul să pună mina ti si muncească la modul foarte 
serios. Al:cenlul M pus, deci, pe indemnul romAnului să nu mlll 
.....,... cu mina întinsă spre occident, ci si caute el insufi soluJII 
pentru succesul economiei de piaţă fi democraţiei depline in 
..... noastnl. Drumul spre bunăstare nu poala ocoli angranarea 

.• .",_j.;:;::~'"':":"nettiin procesul muncii. Ani de zile, dupA re
·"' .a lot8fleplal fi Tncă malq.alf'llli si vină cineva 

să-i rezolve problemele, fllirl ca el sii se implice. El nu este 
învăţat sii gândească singur, să lmagineza un business, să se 
apuce de o - serioasA punind o afacenl pe roate. Fostul 
partid ... invăţal si "'lapla """"' de la cineva, si 1 .. dea. Slujba k>- partldu~ la fel fi locuinţa in bloc fi chiar fB!ia de salam 
cu soia. Vreme de aproape jumătate de veac, romAnul depo
de proprietale .fi. adeseori, de casa in C8AI locuia cu familia, a 
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~ WESTBANK ~f .;.;.;;;;.;;~---
WD, lkluiRcfalalid .... 

. ·· 'IIIDOitP4 l;fAII._ 

BANCA COIERCIAIĂ WEST BAHK SA 
acordă dobinzi avantajoasa 
la depozitele la tennen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mii lei) 

11a.nl-50% 
21unl- 51% 

MOHOMEHTOL-OHGA~IEI MILEHARE 
VA FI AMPUiSfiT Îti SUBCETfiTE 

T Ofidalitiţile aridene au aflat de la ministnd de Justilfe al Ungariei 
despre ceea c:e a hotirit Guvernul României: monumentul Ungariei 
milenare va fi amplasat pe lingi actual\tl obelise din Subcetate (13 ge
nerah), iar cele două baze sportive vor fi dezafectate. 
T Pe 6 octombrie, cind se comemorează cei 13 genera&, premierii Radu 
Vasile ~ Vlktor OrbaD vor pune piatra de temelie a "Parcului prieteniei"" 
dela Arad. 
T Primarul ValentiD Neamţ avertizează asupra faptului ci această ~ 
cesie ficuti maghiarilor i-ar putea determina pe arideni si voteze rhasiv 
impotriva actualei puterL 
• Aflat la Arad in ace~ zi ~la ~ ori cu d-na David lbolya, mi:
. ~-ValeM Stoica, a parcurs un traseu separat,,~I!P.I,. 
susţinând ownferihtUe presă la sediul PNL Arad. · 1 Q:i fj 

~.:::?.I~Jifl' devenitindlferentfllndolanl. 

~- R!rlflllll!l .......... ~~~,:Tfi:BOifl:r:l~=~ ;:.:;~ d: 1~1;~'::~o':~~~~ aupra- nou, aa face mare caz de~~!;!::; 
la Arad a unul 8f8-Zis .JNWC al recon
clllerll" romAne-maghiara In care si 
domina statuia .Ungariei milenara", 
numitA fi a celor • 13 generali". Tn 
primul rind, nu t11u de ce ai trebui si 
ne raconclllam f( cu cine? Cu magtnarllj 
din Rominla ... cu Ungaria? BARBA' 1 FORA' CRUCEA DE 

PE SFÂRTA MASĂ DDI CATEDRALĂ 
El a fost prins de CE~tllite,ni 

pe strada V. Goldi~ 

d acord cu Ideile 
nec,naineşe1!ti ala axtremlttllor 
maghiari, a Incaput manevrele 
pentru Incitarea populaJiei romAneftl, 
pentru provocarea al la acte nesAbuite, 
care sA justif.ice pretenţiile asupra 
autonomiei Transilvaniei. Tn cadrul 
acastor acţiuni concartate, din picata 
suspnute tl de cozi de topor romAnefll. 
s-au Inscris billngvA, 

PROGRAME ft 
pag.8 

... 
D. zftvolfHUi 

(Continuare in peg.9J-' 

PREŢURI DECENTE 
.. ttmpl6rie din 

ALUMINIU 

UN "CONSTRUCTOR''.. CU PROBLEME VA ofanl 

•Tin1JIIrie - dlil ~ 
~ "" 1 IAnefll 
eP.V.C.~gomull&in-a Domnul 

Faur Ioan aata unul 
din marii constructor! 
al Aradului fi, dupA 

Impresia, un om cu ccum dor•tt• aa , ••• ,:,~~~=::~a 
mulţi bani. Tn prezent, 
conduce firma ICIM 
Arad SA, flrrni lnragis· 
trată la Oficiul 
Registrului Comerţului 
la 17.03.1992. La 
acaaatlli flrrni, ca unul 
cara ae raspactlli, dom
nul Inginer a subscris 
aproape· un miliard de 

PROCURORII CRAIOVENI 
CONSIQERATJIMORALI r 

.;;<:;;.-_.'~ -> ' 

A~ FOS! D~MIŞI 'iL&' 

. -~jakJ-
TeWan: 279699; OV" 551 
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ABONEAZA· TE lA. 
• P1i1rCru luna octu;;~ PNfu1 aboiwu ........ 
lui eate da numai 20.000 lai • Sa pot face 
~ ..... urmlliDarat. .... ... luni 
.. un an • Abonaţi! pot clftlga lunar 10 pram11 l••·•ot•l• 
de lld 1' le in .. at:- ca. o jumlt""" de milion 
• lai fillcln. 
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.• ·.··~ • Astăzi, Soarele răsare la 
ora 6 şi 06 minute şi apune la 
ora 19 şi 09 minute. 

• Au trecut 268 de zile din 
acest an. Au mai rămas 97 
de zile până in 20001 

• Praznicul zilei: 
Biserica ortodoxă: Cuv. 
Eufrosina; Cuv. Pafnutie 
Egipteanul; Biserica 
romano-catolică: Nicolae 
din Flue; Biserica greco
catolici: Cuv. Eufrosina. 

Arad: Mlcescu Sebas
tian Adrian, Micescu Corina 
Alexandra, Balaban Dacian 
Silviu, Hotca David 
Laurenţiu, Todea Paul 
Răzvan, Fusz Bianka, Alexa 
Cristian Alexandru, Lazăr 
D<!vid, Boticl Bianca 
Romlna, Danci Andreea, 
Melenta Roxana Tecla, 
Covaci Elisabeta, Vul 
Andreia Daniela, Andrlcl 
Sorin, Loţcu Florin, Cârpaci 
Francisc, Bertan Alexandra. 

Chl,lneu-Crlf: Ga· 
brllete Alexandra 

lneu: llisle Sergiu Ionuţ 

CINEMMQGRAFE 
Dacia: Star Wars - ep. 1: 

Ameninţarea fantomei (SUA) 9,30; 
11,45: 14; 16,30; 19 

Mu ... ul: Vanatoru de
(SUA) 10: 12; 14; 16; 18 

Arta: \lla!B e tumoasă (SUA) 
15; 17; 19 

Sala miel: Atingerea 
dragostei (SUA) 15; 17,30 

Progruul: Batman şi Robin 
(SUA) 18 

Sâmbătă, 
25 septembrie 
BERBECUL (21.03-

20.04). Agresivitatea nu este 
momentan prea indicata. Cu 
vorba bună si dând dovadă de 
diplomaţie veţi putea obţine 
luauri .nesperate. 

TAURUL (21.04·20.05). 
lnspira~a va fi aceea care vă 
va ajuta să g~siţi solu~a opti· 
mă Intr-o chestiune urgentă şi 
vitală pentru viitorul dvs. 

GEMENII (21.05·20.06). 
Concurenţa acerbă vă obligă 
să apela~ la toate mijloacele şi 
resursele de care dispuneti 
pentru a ieşi învingător. ' 

RACUL (21.06·22.07). 
Perioada favorabilă continuă. 
Pentru ca randamentul dvs. 
să nu aibă de suferit, va trebui 
să alterna~ cât mai des munca 
susţinută cu momente de odih· 
nă şi relaxare. 

LEUL (23.07-22.08). 
Acţionaţi in ritmul cu care v-aţi 
obişnuit şi nu încercaţi să vă 
luaţi după alţii, căci ori veţi 

VREMEA 
• Vremea va ii calda, dar va 
deveni in general instabllă spre 
sfârş~ul intervalului. Cerul va fi 
variabil, temporar noros spre 
seară 'IÎ In ClJISij nopţii, când, pe 

TEATRE 
• Teatrul de Marionete Arad 

deschide staglunea duminică, 26 
septembrie, orele 11, cu piesa 
Dumbrava mlnunatl da Mihail 
$adoveanu. Regia Julieta Corbu; 
scenografie Zos ~ SUc:s. 

• De la ora 18,00 va avaa loc 
spectacolu cu piesa .Noaptea Tncur
căturilor" de Oliver Goldsmith, regia 
artistica Ştefan lordănescu, 

scenografia Doru Păanr. 

ALO, AMBULANŢA! 
SPASMOFIUf. . ACCIDENT VASCUlAR 

Serviciul de ambulanţa a fost Ieri dimineaţă, in- jurul orei 
solicitat ieri, in jurul 0R1i 9,25, 1a 10,15, B. T., 54 ani, Micăiaca, a 

suferit un accident vascular cer&
domiciliul lui S. G., 48 ani, din bral cu hemiplagie stângă pe 

. Vlaicu. Persoana cu' pricina baza unei hipertensiuni. A fost 
suferise o nevroză anxiogenă, internatlaSpilaktjudetean. 
spasmoCilie. . ' . ' M. M. 

'iAU PLECAT DINTRE NOI 
Rapros Francisc (1925), 1 Cornel (1959); Olart,t Elena 

Mager Gheorghe (1924); Szabo (1949); Tllnase Florina Maria 
Elena (1922); Mladin Gheorghe (1999): Matica Ioan (1941). 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editon S.c. ADEVĂRUL e.r.L Anul 
eCODASCALR 1681938eCODSICOMEX 19.ti04 eCERTIFICAT. 
J 02/1886din31 X 1991eCOD SIRUES0209S6601eiSSN 1220-7489 · 

Consiliul de administratiei DOREL ZĂVOIANU 
(presedinte) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vicc
presCdintc) telefon 210776; MIRCEA . CONTRAŞ (redactor-se!) 
telefon 281802, 2801154; NICU COJOCARU (director comcrclal) 
telefon 280904; DOREL BARBU (cootabil-~ telefon 281797. 

C:OJetllul de _. fie' MIRCEA CONTRAŞ (redactor~ 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 28Ui02, 
280854; MIRCEA DORGOSAN (sef sectie' actualităti); telefon 
~81855; 28000i; IOAN IERCAN'(1cf •cetic politică), telefon 
280943: DORU SAVA {şs:f :teetie <Oeial-cconomic). ~~>Jcfon 281738: 
,.ASILE FILIP (~f seCtie cuitură-invăt!maânt), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sCC\iC sport), tekfon 
281701; SORIN GIIILEA {sef scc\ie tineret) telefon 281855, 
280003; MAR(;EL CANCIU {sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (\'Of SCC\ic publicitate) telefon/fax: 280904. 

Tipal'alewulat la bapabiwLa S.C. MEDIAGKAF S.A.. 
ARAD,-· Feleaeului F.N., telefon zs-. fax ZSII')ZO. 

' 

- ... ~ ... 

rămâne in urmă, ori, din do
rinţa de a ţine pasul cu aceştia, 
vă veţi grăbi şi s-ar putea să 
greşiţi. 

Arad, Piata Garii 
Telefon 235221 

Vinde •t 
monteaza 
mochetă 

· la prefuri 
cu o reducere d 

ID-21r/e 

FECIOARA (23.08-22.09). 
Fiti receptiv(ă) la nou si 
renunţaţi la atitudinea conser
vatoare, care constituie o frână 
in calea progresului. 

BALANŢA (23.09·22.10). 
Deveniţi dintr-o dată pesi· 
mist(ă) şi presim~ţi că asupra 
dvs. se vor abate o multime 
de necazuri. Nici vorbă de' aşa 
ceva! 

SCORPIONUL (23.1 O· 

alocuri, se vor semnala averse 
slabe de ploaie. Vântul va sufla 
slab la moderat din sector vestic. 

Temperaturi maxime: 25 la 
28'C . 

Tempemturi minime: 12 la 
15"C 

Meteorol()g de serviciu, 
(fi~MEH ŞA~<ifl 

21.11). Evenimentele la care 
sunteti martor au darui să vă 
imbunătătească starea de 
spirit si să vă linistească. 

• PIETE, TÂRGURI • CONSULTAŢII ŞI 
lllATAMENIE CU .. • 

PROGRAM NON-STOP 
cabinetul .Apotionia", situat la 

parterul blocului din spatele Cssel 
Alle (zona Gării), str. Miron Costil 

·~ 
SĂGETĂTORUL (22.11· 

21.12). Viaţa dvs. sentimentală 
trece printr~o perioadă 

deosebit de fastă şi unii işi pot 
găsi noi parteneri de viată ală
turi de care vor fi fericiti. ' 

CAPRICORNUL' (22. 12· 
19:01). Faptul că unii dintre 
colaboratori se dovedesc 
foarte amabili nu înseamnă că 
in realitate ei vă doresc binele, 
aşa· că nu aveţi prea multă 
Incredere in acestia. 

Astăzr este zi de piaţă la 
Chlşineu Criş, Lipova, Pancota, 
Felnac, Grăniceri, Hillmagiu, 
Moneasa. Pectca, Vărşand, 
Socodor, Şeitin, Vladimirescu, 
Zimandu Nou, Covasănţ. Targuri 
săptămanale se desfăşoar.l astăzi 
la lipova, Pancota, Hălmagiu, 
Mooeasa. 

• FARMACIA DE 
SERVICIU 

nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 251225: ·..j 
efectuează tratamente inJectabRe· . . ·~i'(o:.-1 
(intramuscular şi intravenos), 

~.G., ecogmfie ŞI an#.. .~1 
De samblltă pană luni este de 

serviciu, cu program non-stop, far. 
macia "Simfarm" Podgoria, Bd. 
ReiiCiuţiel nr. 23, tel. 233138. 

• CABINET ... . -·"...1 

VĂRSĂTORUL (20.01-
19.02). Aveţi chef de o plim
bare şi n-ar fi rău să o faceţi. 
Câteva zile de odihnă vă vor 
spori randamentul şi vă vor 
ajuta să fiţi .mai indulgent cu 
cei dragi. 

Farmacia .Cml Nou Alfa", si
tuată la parterul bloculul68, cartierul 
Alfa, telefon 277644 şi "Noua 
Farmacie", strada Andrei Şaguna 
nr. 15, telefoo 948, sunt de serviciu 
cu piogram non-stop. 

'~~~!.,~~~- ·y·"i 
Revooţilii nr. 62 (vizavi de BisMâi _ 

Roşie),--."~It- ... . . 1 
nic lnlre orele 8,()().12,0!F, ·. . . ·«i?.(~ 
20,00, iar sâmbătă şi dlnliniallnlra ' 
orele9,()().21.00. .. ~.;~ .• , •• >~··_·. -.. 

• URGENTE 
' 

· • ÎNREGISTRĂRI ÎN .,.:~ -' 

PEŞTII (20.02:20.03). 
STOMATOLOGICE 

Serviciul de urgenţă stomato-
logic!, - pe strada Andreescu • 
vizavi de teştrea de la 
Cinematcgraful Dada • este zilnic 
deschis nor>&top. Telefoo: 253794. 

. CAZ DE DECES ;1111' .,... , 
In caz de deces, la Biroul de . . ,.;.) Energia dvs. fizică este in 

scădere. Profitaţi de această 
perioadă mai lejefă ~odihniţi-vă. 

stare civilă de la Primăria Arad se ... ' 1 

pot face înregistrări sambătâ şi ---~ - -~--~-~~ 
durnilica, intre orele 9-1 :1, '. < . ·-~' ' • : 

Produsulll'iaţa Agroalimenlală 
(VIaicu) 

Miorita 
(Micălaca) 

Catedr3iel · .M.Vrteazul .,,:llllti""""l 

catlofi 3.000 leilkg 2.500 iei/kg 3.000 leilkg 3.000 ieilkg 
ardei 
ceapă 

zarzavaturi 
castrave~ 
roşii 

4-5.000 leilkg. 4.50Q.5.0001ei/kg. 4.500 leilkg. 4.500-5.000 leilkg. 
·~ ,3.000 leilkg . -~ 3.500 leilkg - . 3,500 leilkg . 3.000 

2-3.000 iei/leg .• - - ,~;. ... ~ leiAeg. ";;<.#, 2.00Q.2.5001eg ;!-3.000 
5.000 leilkg. ' - 5.000 leilkg •:<.,.,. ' 4.500 ieilkg 4.500 leilkg 

5.500 lei/kg 8.500 leilkg 8.000 iei/kg 6.000 leilkg 
· -" 4.000 leilkg 4.000 ieilkg 3.500 leilkg 4.000 leilkg varză 

lubeniţă 

lapte 
telemi!a 
brânză vaci 
smantana 
ouă 

8001eilkg iJ[ii~'!'>' 800 leilkg 7()().1.0001ai/kg 7()().1.000 
·. ·· 4.000 1ei11 · · 4.000 leiil 4.000 leiil 4.000 leiil ":· .;..;~ .. 

20.000 leilkg 20.000 leilkg 20.0001eilkg · 20.000 lei/kg 
20.0001eilkg 20.000 ieilkg .. : 20.000 ieilkg 20.000 
6.000 lei/400g 6.000 iei/400g - ·:.' 6.000 leil400g · 6.000 
1.000 leilbuc. ' 1.000 lei.1Juc. 1.000 leilbuc. 1 

piersld 
nectarine 
struguri 

- 5.000 1ei1kg .~;:t 6-16.000 leilkg • 8-16.000 ieUk!JF:.11 
16.000 leilkg ·· 10.15.000 leilkg 10.000 leilkg 

6-15.000 leilkg 
2.000 leilkg . 
6.000 leilkg 
20.000 leilkg 

10.000 leilkg 5-16.000 leilkg 
1.500 leilkg -- 2.000 leilkg 

fasole Vl!lde 
pere 
banane 
prune 

· 6.000 leilkg 7.000 leilkg 
10.000 ieilkg 10.000 leilkg 
16.000 ieilkg. 16.500 lei/kg. • 16.500 leilkg. 

4.000 leilkg 4.500 ieilkg 4.500 ieilkl 

Mătu'a Adela a venit in 
vizita la aora el, după doi 
ani. 

- MA mal cuno,tl, 
mlcuţule? ti·a intrebat ea 
nepotul. 

- Cum si nul Tu e'tl 
aceea care, rândul trecut, 
nu mi-a adus nimici 

Casa de Cultură a 
Municipiului Arad anunţă 
lnsaferlla următoarale cursuri: 
limba engleză, limba ger
mani, limba ltallanil, 
mecanici-auto, dactilografie 
'i lucrări de secretariat. 
Inscrierile se fac zilnic, la 
sediul lnstltulfel din str. Gh. 
Lazăr nr. 1. lnforntalflla tale
ton 211.918, intre orele 1G-13. 

·-.~'. 

~-~'WL-..., ": 
- -s,;;.. 

-'ETETA ZILEI 
VINETE UMPLUTE CU SMÂNTÂNĂ ŞI CAŞCAVAL 

4 vinete, 60 g ca~val ras, 30,9 unt, 40 g făină, 1/4l)"pte,: 
50 mi smântănă, sare, piper.. . , . . · . · 

Se taie vinetele pe lungime, se scobesc, iar miezul 
toacă mărunt. Se topeşte untul, se adugă făina, se căleşte pe. 
foc potrivit 2-3 minute, apoi se incorporează l_aptele, 
amestecând continuu până se obţine un sos .. roeMdri\srstsnL 
Se adaugă smântâna şi miezul vinetefor dupa care se 
potriveste de sare şi piper. Se umplu vlnetele cu această corn· 
poziţie.' Se presară cu caşcavalul ras şi se introduc pentru o 
oră la cuptor. Se servesc fierbin~. . " · .. · .-,.,. 

~-'C"'"' "1 

., 
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f"',......, Ieri, in cadrul conferinţei de presă săptămânale, 
dl. Ştefan Pascu, directorul executiv al Agenţiei 
judeţene de ocupare ~i formare profesională 
(AJOFP), secondat de d-oa Claudia Mluţescu, purtă
toarea de ruvant a institutiei, au adus in atentia pre
sei mai ales dificultă~le apărute la achitarea 'ptă~lor 

in cazul in care Bucurestiul va catadicsi să vireze 
cele ceJe şase miliarde rlecesare. Repetăm, pentru 
august, ca banii pentru luna septembrie ... Şi toate 
acestea se intamplă in condiţiile in care AJOFP Arad 
a ,;rat la centru, In luna august, suma de 16 miliarde 

e Unul a supravieţuit, celălalt a decedat 

llilii!IIJo. .. <icmpensatorii. 
Din cele relatate, am re~nut ca tn aceste zile s-au 

virat 454 milioane de lei catre disponibilizaVi CON
·'"' STAR-ului. Cele 148 de persoane pot să-şi ndice In 

.. ~. : următoarea penoadă de la CEC-Arad banii pentru 
~ lunile iulie şi august! • 

Tn ceea ce-i priveşte pe ceilalţi disponibilizaţi 
colectiv din judeţul Arad - 3560 la număr, aceştia tr&-

_ .. ..;,~- bui~._.din păcate, să mai aştepte după banii din 
aUgUst. POATE spre sfa~itul lunii in curs vor putea 
~dica de la CEC banii ce li se cuvin. Poate, spunem 

delei! · 
.Dacă am fi gestionat noi banii, cu siguranţa că 

nu am fi avut nici un fel de probleme cu plata la timp 
a banilor pentru disponibliza~i colectiv., a afirmat dl. 
Ştefan Pascu. ~ însă, arădenii, cu toate ca au sufi
clen~ bani să plătească, trebuie să aştepte .mila"! 

Cu amănunte despre scăderea ratei şomajului In 
judeţ (de la 9,05% la 8,57% într-o lună, noi altăndu
ne mutt sub media pe ţară care se ridică la 10,63%), 
precum şi cU alte chestiuni legate de activitatea 
AJOFP Arad, vom reveni în zilele următoare. 

. I'IICOLfiE OPitEftl'l 

~·. J~il~olilfu'J'n&f;_J!,~ile'ili!:,~·~rld o~e-.~1 
-.."'-LOCATARII DIALOGHEAZA 

Joi, 23 septembrie, In jurul 
orelor 16, un turist aflat la trata
ment la Moneasa, s-a prăbuşit de 
la balconul camerei sale, aflate la 
etajul 11 al hotelului Moneasa. 
Mihes Vasile Caludiu, de 34 de 
ani, din Baia Mare, a fost cazat in 
18 septembrie la hotel. ln urma 
unei afectiuni cardiace, el se afla 

-la tratanient in statiune. Din 
Cercetările intreprinsă de poliţie 
rezultă că turistul discuta cu o per
soană aliată la etajul trei al hotelu
lui, moment in care, aplecându-se 
tn exterior a basculat peste 
balustrada destul de scundă a ba~ 
conului. 

lntamplarea face el! s-a 
prăbuşit pe spate chiar pe platfor
ma de deasupra restaurantului 
hotelului, aliată doar la că~ metri 

-..... ". : ,:··'·" PRIN RECLAMATII 
~-; ' . 
De cătva' timp Incoace disputa chettuielile. De două luni nu mal apartamentul danşii şi distrugem 

~ dintre doamna Elena Andea şi am apă rece. Vor cu orice preţ mobilierul, Ti tăiem cu foarfeca 
cellalţllocatari din ir'nobilul nr. 6 de Să~mi distrugă moralul",...- ne-a hainele, furăm din frigider anmente, 
pe strada llarie Chendi s-a a5CU\il. declarat dna Andea. introducem fum, gaz şi diferite 

_ ~-~ ·Dansa reclamă faptul că nu se Luând legătura cu vednii dan-- mirosuri in apartamentul el. ln 
·· __ .. poate inţelege ru vecinii în nici un sei (lanculescu Ladlslau, Nagy urma descinderii şi constatării 
~- 'fel, fiind .terorizată" de aceştia. Mihaly etc.) sus~n exact contrariul secloristuiui, toate aceste acuza~l 

.Mi-au lăaJt găun prin tavan şi prin celor afirmate de patenta noastri!. · s-au dovedit false Şi neadevărate." 
··~ţBV!Tmi bagă în casă tot felul ,Decănd s-a mutat ald doamna a In ce ne priveşte, ne-am 

de mirosuri (!). E dar că nu mă făaJI Şi face şi In prezent tot felul mărginit la a prezenta ambele 
~ doresc tn preajma lor şi vor de plângeri şi r13clamaţll către: puncte de vedere ale acestui con-

~~(leapărat să mă mute de acolo. Nu Poliţie, Consiliul Judeţean, flict dintre locatari, sugerllndu~e 
mă lasă să· urc in pod, având Primărie, Sanepid, Protecţia celor in cauză să se adreseze-
lntrM-e 'comună. Tn plus, rilă Mediului,· Apă-Canal, Arterm, instanţei de .judecată pentru 

. . · .. · şicanează la telefon să le plătesc Recons pe mottv că noi lntri!m In r9zolvarea problemei. C. T., 

~·*rr· ============================~ 
--"""Riispunden~ cititorilor 

1. Bugariu, A'!J!,JI •tţll: 1. 
In săptămâna care ormeaza 
vom incerca să vă satisfacem 
dorinţa de a publica Legea 

llll!l!l•o.ll ccaselor na~onalizate, aşa cum 
~ea adoptată de către 

Camera Deputaţilor. Legea - pe 
numele ei complet, Lege 

rlvlnd regimul juridic al unor 
~".,J""'II'r.lmoblle preluate in mod 

abuziv după 6, martie 1945 - a 
fost trimisă spre dAJ'batere 
Senatului, dezbatere care s-a 
amâ!lal lnsă în urma 1ntâlnirii 
de la Cotroceni a şefilor partide
lor politice parlamentare. 2) 
Dacă .celebrul" grup de reflexie 
constituit după masa rotundă 
de la Cotroceni a Inceput să 
lucreze-şi ce lucreazA nu vi
putem spune pentru că el este -
se pare - păzit mai ceva ca 

~~.secretul bombei atomice din 
enH '41-'451 

se ştie exact ~~ vor fi a~i care 
vor fi despăgubiţl prin bani, dar 
şi aşa punctul de pornire, adică 
un plafon maxim de 23 de mi
liarde de lei, - vizavi de sttuatia 
din alte ţări foste comuniste 
între care şi Germania de Est -
ni se pare e~agerat. 

In fine, spre cea de a treia şi 
ultimă chestiune - cea a ata
zise lor "dispoziţii" ale 
Consiliului Europei privind 
restituirea Imobilelor - ziarul 
nostru a mai scris, lucrurile 
stand In acest caz astfel: 1. 
Adunarea Parlamentară -
organul , de dezbatere al 
Consiliului Europei - nu adoptă 
nici decizii şi nici hotărâri ci 
doar recomandări care devin 
obligatorii doar dacă sunt 
Incluse In legi fi hotărart pro
prii ale statutul respectiv. 

2. Ce spune cunoscuta 
Rezoluţie a Adunării Paria

. mentare a Consiliului Europei 
cu privire la restitutio in inte
gi'um? lată, textual cum suna 
punctul 11 al acestei rezolutii: 
.Adunarea incurajează Româ
nia să rezolve chestiunea 
restituirii bunurilor Imobiliare 
confiscate sau exproprlate, 
cu prioritate bisericilor, deţl· 
nuţllor politici sau anumitor 
comunltaţl, respectilnd prin· 
clplul restituirii cln 1ntegrum• 
sau, acolo unde nu se poate, 
al unei despăgubiri echitabile 
cu garantarea liberului acces 

Deşi se-aRă pe 
ultima sută de metri 

ELIBERAREA 
TITLURILOR DE 

. PROPRIETATE 
MERGE GREOI 

Demarat in unnă cu circa 
7 ani, proceSul de aplicare a 
Legii 18 se incăpăţânează să 
stagneze pe (aproape) ultima 
sută de metri. Din cele 
282.084 titluri de proprietate
căte trebuie eliberate In total, 
pană acum au ajuns In 
mainile oamenilor 116.613. 
Ceea ce înseamnă un pro
cent de 86,94 la slrtă, care 
nu sună rău! Dacă însă ne 
gandim că şi în urmă cu un 
an de zile era IIOiba tot de o 
cifră .optimista•, inseamna 
că in ultimele luni s-a carn 
bătut pasul pe loc. 

De la Olidul de Cadastru 
Agricol şi Organizarea 
Teritoriului Arad (OCAOTA) 
am afiat că ritmul <le lucru la 
eliberări ar fi de 1 O titluri pe 
săptămană. Actualmente, 
specialiştii OCAOTA lucrea
ză ia măsurători şi puneri In 
posesie in zonele Bocsig, 
Beliu, Craiva, Chisindia, 
Pleşcuţa etc. 

C.T. 
. ~-

Marţi, 21 septembrie 1999, la 
.re~edinţa ambasadorului ~epu
blicii Bulgaria la Bucure~ti, 

Excelenţa Sa dl. Kosio Kitipov, a 
avut loc o conferinţă de presă. A 
participat mass-media centrală, 
TVR, Radio Actualităţi şi Radio 
Internaţional. Din partea etniei bu~ 
gare din Banat a fost prezent Petru 
Rankov - redactorul emisiunilor tn 
limba bulgară a TV Arad. 

Tn prezentarea cuvântarli in 
faţa mass-media, ambasadorul 
Bulgariei la Bucureşti a evidenţiat 

· ca România a fost una dintre 
primele ţări care a recunoscut 
diplomatic Buglaria. De asemenea, 
a evidenţiat rolul jucat de diplo
matia română la cu<(erirea inde
pendenţei de stat â Bulgariei în 
anul 1878. In continuare, 
ambasadorul _Buglariei Kos_io 
Kitlpov a răspuns fntrebări!Or-maSS. 
media. In răspunsul ambasadorului 

.. ~-Putut reman:a 6ă: România şi 
Bulgaria 'sont state vecine şi pri
etene, au acelaşi ţel comun - inte
grarea în UE şi NATO precum .şi 
dezvoltarea socio-economică Intre 

mal jos. Transportat la Spitalul 
judeţean, el se află In afara 
oricărui periCOl. 

len dimineaţa, la ora 6, un aft 
turist a căzut de la etajul IV al 
aceluiaşi hotel. Perva Petru Emil, 
de 38 de ani, din Timişoara, s-a 
cazat tot In 18 septembrie, cu bilet 
de tratament. Inginerul agronom 
suferea însă de o boală psihică. 
Cu o zi inainte a asistat la 
cercetările întreprinse de poll1!ştil 
din Moneasa tn legătură cu acci
dentul lui Miheş. Probabil că a fost 
puternic impresionat de intâm
plare. Pol~tii spun că a mai avut 

· lncă dnci tentative eşuate de sinu
cidere. Victima s-a sfăramat de 

sol, murind pe locDo~U SfiVft 

cele două ţări. Cu acelaşi prilej a 
avut loc la Biblioteca Naţională ' 
României o expozi~e de carte şi· 
Colecţii Speciale referitoare la cu~ 
tura bulgară Şi la raporturile cuttu
rale româna-bulgare. Expoziţia 
cuprinde diverse lucrări ce aparţin 
patrimoniului cuttural roman şi bu~ 
gar, periodice, fotografii, gravură 
etc. Pot fi admirata texte evanghe
lice din sec. XIII - .Evangheliarur 
cântările bisericeşti din sec. XV -
precum şi preţioasa Talcuirep 
Evangheliei • (1806) un simbol al 
expoziţiei. 

Redau un citat din cuvinteie 
ambasadorului Kosio Kitipov: 
..AIIăndu-ne aici, la Bucureşti, după 
120 de ani, putem să constatăm că 
interesele majore ale României şi 
Bulgariei coincid". 

Conferinţa de presă s-a 
încheiat cu un cocktell .ca la CASA 
)\LBĂ", aşa cum au afirmat trimişi 
ri\aSHlledia centrale. 

PETRU RANCOV 
Redactorul emisiunilor in 

limba bulgară a Studioului de 
Televiziune Arad 

Da, In Germania prindpala 
fonnă de restituire a unor imo
bila na~onalizate este prin com
pensaţie bănească doar că 
~compensatie este dras
tic ··r&dUsă din cOnsiderente 
finandare, Germania declarllnd 
că în prezent - dată fiind situ
aţia el economică! • ea nu"''l 
pennlte să restituie Intreaga 
sumă ce se cuvine a fi resu .. 
!uită fostului proprietar! Ca 
atare, o compensaţie de 
10.000-20.000 de mărci se 
reduce cu 30%, una Tntre 
20.000 şi 30.000 de mărci cu 
40%, iar compensaţiile care 
depăşesc 1 milion de mărci se 
reduc cu 90%. Faceţi şi dv. 
socoteala şi comparaţi: In 
vreme ce nemţii, al căror 
potenţial economic se 
deosebe9te ca de la cer la 
pământ de al nostru, au con
siderat că nu-şi pot Tngădui să 
restituie unul proprietar de casă 
- şi asta de-abia din anul 2004 
(!) -decât 12.000 de mărci, 
chiar dacă ea valorează 30.000 
de mărci, noi, adică actuala· 
Putere, merge cu despagubirile 
pănă la 23 (Q miiarde de lei de 
Imobil! ~. deocarndala nli 

al petlţlonartlor la tribunale." De o bună buca1ă de vreme, 
Deci, acesta este .bau- Ofidul Judeţean de Cadastru se 

acestei instituţii, se afiă aparatură soartă. 

baut• cu care suntem mereu confruntă cu o adevărata dramă 
ameninţa~. deşi, cum bine se • cauzată de lipsa spaţiului. Practic, 
vede, textul este foarte In aceeaşi incăpere, muncesc 35 
cuminte, el nepomenind de persoane. De la manager, con-
cuvăntul .obligativitate• - pen- tabil, secretara, la specialişti, t~ 
Iru că nid nu se poate folosi şi angajaţii de ia OCAOTA sunt 
nici nu se fojoseşte asemenea obligaţi să lucreze la un loc. 
cuvant In vreo rezoluţi~ a Situaţia este cu atât mai dificila la 
Consiliului Europei - ci doar momentul de faţă, când, practic, 
termenul de .Incurajeaza·. Şi, bani de deplasări s-au epuitat şi 
ce şi cum .Incurajeaza• poate astfel specialiştii trebuie să 
oricine să-şi dea seama lec- ramană la ... birou. . · 
turand textul pe care vi l-am Dacă in 1990, cind OCAOTA 
oferit mai sus. · · · · a primit personalitate juridică pro-

.. 111RCEfl DORGO$fll'l · prle, s-a pornit de la zero, ta 
.., __________ .;.. .... _...;.....,;".==..;,==.;.; ... ,!1 . ,~ monl"nl]:~l. d.• }aji~Jn_ d.'!!!"!l'~ 

de specialitate la cele mai înatte O soluţie ar exista - rezolvarea 
standarde europene. Din păcate spa~ului pentru OCAOTA. Adică, 
lnsă, aceasta nu poate fi folosită la terminarea sediului Directiei 
capacitatea maximă atât din lipsa Agricole şi imp6cit mutarea aceStei 
condiţiilor de exploatare, căt şi d'm instituţii din spaţiul pe care actua~ 
lipsa banilor necesari pentru mente n ocupă. Spaţiul eliberat să 
lntreţinerea 8C861ei aparaturi. revină la ROMSILVA, iar spa~ul 

Drama cea mare e însă că de la ROMSILVA să fie ocupat de 
Incet dar sigur arhiva care OCAOTA. Doar că ministrul agr\
aparţine acestei instituţii se culturii nu e prea mulţum~ de noul 
degradează, din cauza spa~ului sediu şi mai vrea unele 
impropriu care o adăposteşte. îmbunătăţiri. Dar pentru acestea 
Cotoarele de la titlurile de propri- mai sunt necesare căteva miliarde 
- au inceput să mo mgăiască de lei ... bani care nu se ştie când 
La fel şi p1anşe1e cadastrale pen- vor ajunge la Arad. Pana atunci, 
tru a căror realzare au fost .....,.,. .situali" nescbiubatăl 
.~ani de.mu~, au ~~fi- _. ,.~~c.-,, •• ,"vcc.·. Dflllfl LfiSC 

POLIŢIA, 

PE 
SCURT 

• Sustragera 
Tn urma măsurilor speci· 

fice Intreprinsa, a fost identifi
cat si predat escortei 1. P. J. 
Bist'rita, numitul Susan 
Alexandru, d e 24 de ani. din 
Bistriţa, care s-a sustras 
urmăririi penale pentru 
săvârşirea infracţiunii de 
inseiăciune. 

' e Piaţa ALFA 
Cu ocazia unei acţiuni 

efectuate in Piaţa Alfa, a fost 
depistat Gheorghe Dorin, de 
27 de ani, din Arad, care 
comercializa cafea şi produse 
din carne aduse din Ungaria, 
fără documente de prove
nientă. Confrom art. 6 din 
Legea 12/1990, produsele au 
fost ridicate in vederea con
fiscării. 

e Rutiere 
In puncte fixe şi. pe 

trasee, au fost testate ŞI ve
rificate 1.529 autovehicule în 
trafic, s-au reţinut 11 certifi
cate de inmatriculare pentru 
defectiuni tehnice, au fost 
aplicate 226 de amenzi pen
tru încălcarea legii circulaţiei, 
in valoare de 24.270.000 iei, 
s-au ridicat, in vederea sus~ 
pendării, 8 permise de con
ducere. 
. esaneţiuni 

Tn total, s-au constatat 
24g de incălcări ale diferitelor 
acte normative. sancţionate 
cu amenzi in· valoare de 
25.885.999 lei. 

Au fost constatate şi un 
număr de 13 infracţiuni. 

CATASmOFA 
FEROVIARÂ 
.DJNARAD 
AFÂCUfO 
VICIDIÂ 

e Tânărul de 24 de ani. 
electrocutat in timp ce 
incerca să dea primul 

aJutor. a incetat din via!ă 
La mal bine de o lună 

de zile după catastrofa fee 
roviară din augusţ când un 
TIR turcesc a fost tam
ponat de lnter-city-ul 
Budapesta • Cluj, a incetat 
din viaţă Dragalina Florin, 
de 24 de ani, din Şlria. Aflat 
intr .. un autoturism care 
aştepta la barieră, el a 
incercat să dea primul aju
tor victimelor, când a fost 
electrocutat de un fir de la 
reţeaua de alimentare a căii 
ferata rupt 

Tn pofida eforturilor 
medicilor, el a Incetat din 
viaţă joi, la Spitalul 
Jude.ţean, In urma unei 
hemoragiiintarne. 

Tn unna catastrofei, alte 
patru persoane s-au consti· 
tuit in părţi civile, soli· 
citllnd firmei de transpor
turi din Turcia despăgubiri 
cuprinse intre 50 de mi· 
/Ioane fi un miliard dela/. 

In 30 septembrie, la 
Tribunalul Arad va fi judee 
cat al doi/N tennen al pro
cesului catastro;ei le· 
rovt.w din Arad. . :. 

D.S. 

-··~ 
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care Gennania va sprijini d~mer- depjnde, in foarte mare măsură, 
surile au1orită~lor de la Bucureşti, a de factori pe care politica inlemă 
afirmat cancelarul german nu-i poate influenţa. 
Gerhard Schroder, in discursul Schroeder a precizat ca 
rostit, vineri, In faţa Camerelor par- Guvernul german va susţine, la 
lamenlare reunile. Coosiliul European din decembrie, 

Cancelarul federal a apreciat de la Helsinki, o abordare nedis-
ccl România se află Tntr-o situaţie criminatorie a Uniunii Europene 
economică dificilă, care atrage _ faţă de toate statele candidate. 
după sine greutati sociale consi- "Voi interveni pe Jingă Consiliul 
derabile pentru ".;tăţenii săi, şi a European de la Helsinki, pentru ca 
afirmat că procesul de transfor- acest luau să devină limpede", a 
mare a economiei si societătii nu a ar.llat Schoreder. Canoelarul ger-
putut să menţină; i~ ullimu ,;";, rit- man a spus, joi, la Sofia, că Iara 
mul dorit. sa va susţine demara~ea 

Schroeder declarat că, d~ negocierilor de aderare la ur;une 
toate ţările fostului bloc estic, cu toate statele candidate. 
România a fbst confrunlată, după Canoelarul a multumit "foarte 
sfirşltul dicTaturii, cu "poate cea călduros" Guvernului 'roman pen
mai diferită situaţie de pornire pen- tru buna colaborare in cadrul 
tru transformare ... De asemenea, Ccmisiei Guvernamentale 

24DEOBE Sâmbătă, 25 septembrie 1999 

î a spus 
buru~ faptu! ('ă ~'1d!nţ? tje emi
grare a etnicilor germani pare să 
se fi oprit. Gerhard Schroeder a 
arătat că, prin existenţa unei 
minorităţi germanice, intre cele 
două ţări a existat o rela~e spe
cială, iar conlactele dinlre celătenii 
ambelor ţări depăşesc prin i~ 
falea lor măsura "obişnuită". El a 
asigurat că Guvemul federal isi va 
respeda in continuare rasPun
derea asumatl faţă de minoritatea 
germana din .România, .intrucit 
măsurie prorncNafe p11lă acum !jl-aJ 
dei11011Sbat efcacitatea. 

ln ceea ce priveste relatiile 
economice bilaterale, Set,~ a 
spus câ Guvernul german este 
Interesat să dezvolte aceste relatii 
şi in cadrul activitatii Pactului de 
Slabililate pentru E~;ppa de Sud
Est 

VINE VREMEA TIIALIEI ·~ 
Ieri, la Teatrul de Slat a avut loc o confe

rinţă de presă in cadrul căreia dl. director 
Ovidiu Carnea a prezentat presei arădene 
amanunte referitoare la prima parte a stagiunii 
şi ia ediţia i999 a Feslivaiuiui de Tt~i:dru Ci<:~sic. 

• Actorii Claudia Ieremia, Zoltan Lovasz si 
regizorul Ion Ieremia-Ardeal au vorbit despre 
prima premieră ,.Anonimul Venetian· de 
Giuseppe Berta, lucrată in doar 19 zile', cu care 
se va deschide marţi, 28 septembrie, stagiunea 
1999-2000. Despre celelalte premiere ce vor 
vedea lumina rampel până la sfârsitul anului: 
.Capcana" de Robert Thomas. oMul care a 
văzut moartea de Victor Eftimiu si Henric al 
fV-Iea de Luigi Pirandelo, cititorii nOStri au amă-
nunte încă din ziarul de joi. ' 

• Festivalul de Teatru Clasic, ce se va 
-desf~şura intre 8-10 ocTombrie (al cărui pro
gram cert noi l-am publicat deja) a cunoscut 
două abanqonuri din partea teatrelor: Odeon -
O noapte furtunoa'să 'Şi Mic.- Ţarul lvan, 
datorate unor plecări in străinătate. e Selectia 
valorică a pieselor a fost făcută de criticul dra
matic Victor Parhon, directorul artistic al festi
valului, împreună cu dl. Ovidiu Cornea.e 
Festivalul va cosla intre 400-450 milioane lei, 

organizatorii primind din partea Consiliului . 
Local 200 milioane • Sponsorul principal, cU._. 
60 milioane, este Arbema e Senatul UNITER a · .. .,., .. -.- .. · 
aprobat 25 milioane, la o solicitare de 50. e 
Mimsterut t;ulturn se pare c8 se af18 in stare de 
faliment de vreme ce a anulat Festivalul 

Dramaturgiei Româneşti de la Timişoara iar '.'-~ __ -,-.·.·. _ '_..~. 
organizarea Festivalului Ion Luca Caragiale stă .,..~.~ 

sub semnul întrebării.. Dup~ ce Ministerul • · 
Culturii a sperat să primească ceva la rectifi::'~ 
carea de buget până la urmă i s-au şi luat 2 
miliarde. Situaţie de coşmar! • Organizatorii 
intenţionau să-i convingă pe Clli•de la Notlara şi 
Teatrul de Comedie să dea câte două· 
reprezentatii. N-au reusiti • SpectăcoluL 
Teatrului M~ghiar din Timisoara va fi tradus la-
100 de căşti. • Duminică, 10 octombriE!,~· 
11, va avea loc un simpozion pe probleme teo

retice cu participarea specialistilor in domeniu 
• Biletele vor costa 4()..000 ra' parter, etajul!, IF-:;<"'~f!.'tr _.. 
şi 10.000 la etajul III. Se vor pune in vânzare 
60 de abonamente la preţuL de 400.000 . .1.-r 
bucata. e Afişul festivalului, realizat de artistul _. _,_"._ _ ... 
plastic Onisim Colta, se află încă intr-o · 
tipografie bucureşteană. 

Asteptând achitarea restantelor salariale 
' ' 

a 
semnat. vineri, procurorilor Eugen Ciootu si 
Titus Mltel Şerbănescu, din cadrul Parchetuhii 
Jribunalutu1 Dolj, surprinşi de mass-media in posturi 
indecente intr-un cabaret din Craiova, informează 
Biroul de _Presă a~ Parchetului Curţii Supreme de. 

. ~ i 
R"';tauran1tuil "Cale de Paris", din Craiova, de către un 
ziarist craiovean, care s-a prezentat drept cetăţaan ita
lian. . 

SINDICfiTOL DEMOC~fiTIC DIN-"· r·~ 
ÎNVĂTĂMÂNT fiRONCĂ MĂNOSfi , 

1 1 

....... . .......,..,. . 

Cei doi proarori au solicitat condualrii Ministerutui 
Public să li se aprobe demisiile din data de t 
ocţombrie a.c. 

O echipă de procurori-inspectori s-a deplasat. 
vineri, la Craiova pentru aud~erea celor doi procurori 
craioveni, preann şi a martoolor evenimentelor filrnate 
şi fotografiate, in 30 iuoo a.c .. in cabaretul din Craiova. 

MIHISTEROLOI EDOCfiTIEI HfiTIOHfiLE. , · =~,~ ~~ 
. 1 1 . .,q.;.~-;. .''!'>---, 

Miercuri, la Bucu~QŞ!i, a avut la Sfârşitul anului şcolar trecut salarizarea'persQn.aluluf din 
loc plenara Colegiului Liderilor Biroul executiv al SOIA ii invătămănt. ... f"'••••"' 

Intre timp, procurori-inspectori din cadrul 
Parchetului Curţii Supreme de Justiţie, vor face 
ceroalări prealabile, potrivit articolului 125 din legea de 
aganizare judecătorească, "pentru a se stabili faptele 
celor doi procurori craioveni, imprejurArile in care au 
fbst comise, existenla sau inei<IStenla vinovătiei lor, el\ "orice alte date conCludente". ' ' 

Procurorii Cionu (27 anQ şi ŞerMnescu (49 ""l 

Plif1lili'OCUI'Ortl ParcOOtului T nbunalului Dolj, Aurel 
Băjenaru, a declarat corespondentului MEDIAFAX că 
aresTarea redactorului şef de la ziarul Ora, Tiberiu 
Pătru, nu are legătură cu casetele şi fotografiile com
promiţiitoar'e pe care ziaristul spunea că le deţine. 
Pătru a fbst areslaţ in 12 august a.<;., sub acuzat1a de 
luare de mită. Tn lilomentur. ~neri. ziaristul a spUs că 
totul este o inscenare. intrucR detine probe compro
miţătoare referitoare la moralitaiea unor procurori 
aaioveni. 

Federaţiei Sindicatelor Libere inaintat autorităţilor locale o Principal~! act decizional al 
din Tnvăţământ. ,~ici s-au expri- adresă in care se cere aplicarea organizatiei este hotărărea de> , .... ~·'· · 
mat câteva puncte de vedere; Legii 128, privind decontarea redeschidere a confllctuttiî de · . 
asimilate şi de organizaţia abonamentelor·de călătorie pen- muncă in cazul in care, până in ... ,~ .. 
judeţeană Arad a Sindicatului Iru profesori şi elevi. De aseme- data de 15.10.1999, nu vor fi · ·'· · 
Democratic din Tnvătămănt. nea s-a inte;ventt la nivel de le-

Astfel, se 'manifestă d!ll'lltie si organizatie judeteană achilate reslanţele sala~· 
nemulţumirea generală faţă de pentru riispecra~ prevederilor . ~ io Legea 154.' · 
rezultatele grevei care a avut loc Legii .154 cu .privire la . . ŞlaitH TODOSE ' t; · se;.··-' ._ ___ :;_ ____ =--:~~~=~==~===~====~===~~,,..,~.~~~ ~·t~-~i~·.·••r::~·<~ ~ 

V 

UN BARBAT A FOST 
ELECTROCUTAT MORTAL ÎN 

CABINA UNUI TRANSFORMATOR 
., . DE JOASĂ TENSIUNE 

Joi după-amiaza, in postul 
unui transformator de joasă ten
siune aflat Tn perimetrul fermei 
avicole dln.Zi"mand a fost. 
descoperit cadav;:ul lui Vasile 
Grec, 48 ani, âon Livada. Ferma, 
care aparţine de . Avicola 
Bucuresti, nu mai functionează 

· de tinci ani de zile, tnsă !ll1l ali
mentată cu energie electrică 
pentru necesilăti de pază. 

Paznicul, ' cel care a 
descoperit cadavru!, intrigat de 
autoturismul abandonat de o 

1 

·vreme rangă termil, spune că 
victima obişnuia să cufeagă 
iarbă de prin curte. 
· Cadavru! a fost găsit IAngă 

Tabloul electric de joasă tensiune 
(380 V) care avea uşa deschisă. 
Uşa postului in care se afla 
acesta era inchisă, dar fereastra 
deschisă. 

~ia i.::'~ ::-:a: 
electrocutare mortală inreQtstrat 
in doarcătava zile. · 

D.S. 

··S.C •. DIFRAL, firmă c;.:,>:: - - .... -. romano-germana, cumpara 
urgent MIERE DE ALBINE, . 

. ·. LA PRETURI MAXIME~;,:.:~"' 
. . • :. ' . ••• . , .•. • ·--.' • . •• . .... ţ :··· .• · 

,. 

•-: .. . -.. 
... ··.,. 

.. ·Telefon 094.565.727, 
094.555.063 ~-·"'-. /·: 

• 

... '"'' 

Deşi generalizată la nivel naţional M~eS.i\lllll cancela.rulul ~~~,- • • j 

1 1 zile, i 
elevilor claselor a Xli-a din mai licee din Bucuresti si din Iară 
care proteslau impolriva probei de matematică la bacâlaureatut'·din 
sesiunea 2000. Astfel clasele cu profil real fizică..chimie si biologie
chimie sunt nevoite să se pregătească pentru un examen demn, in 
fapt doar de clasele cu profil matematică-fizică. 

Până in prezenţ elevii claselor terminale cu profil real, din liceele 
municipiului şi judeţului nostru nu au fost cuprinşi de febra .eleviad01", 
spre deosebire de vecinii lor din judeţul Bihor, car<! au ieşi! in stradă. 

Totuşi există voci care subsaiu doleanţelor elevilor din restul ţării. 
· Astfel, sub protectia anonimatului, un elev de la un liceu cu profil real, 
făcănd parte dintr-o dasă de biologie-Chimie, ne-a declarat .Pariă 
acum, noi am pus accentul pe materiile de bază, adică biologie şi 
chimie, matematica studiind-o puţin mai superficial. Nu .mi se pare 
nonmal să fiu nevoit să dau probă la bac după cerinţele peste medie, 
care există in acest moment." . . . 

In această privinţă am cerut părerea liderilor celor două mari 
Federa~i Sindicale din invăţămănt reprezentate in judeTul [lOStru. 

.. , .. lştă ce ne spune prof. Marius GOndor, lider SLIA: Jn judeţul nos
tru nu am cunoştinţă de a~uni protestaTare ale elevilor. Eu sunt per>
tru bacalaureatul diferen~at, in fun~e de profilul studiat in timpul 
liceulur. Profesorul Ştefan Baliţa, lider SOIA ne-a declarat .Din punct 
de vedera pMncipial si al coreclitudinn, Consider că elevii au dreptate. 
Argumentul este că deşi sunt de profil real, dar cu specializarea fli<il<>. 
gie-clilmie sau. fiziCă-chimie, recunoscăndu-se la inCEip,utul anului 
şcolar Obiectele şi programele de bacalaureat nu se ştia de gradul de 

·. · dificultate al acestor subiecte. Sustinem. adevărul si conditia elevilor, 
Tn eventu8ritatea in care asemenea proteste vor izb'ucni 'si la Arad". . . . ŞIEFfln 1lJD(JSE 

<;;.ci;;;;:;;;;-;u;nor i 
'deplasat ieri la ora 15,00 pe strada 
Qamenilor revolta~ poti~ştii au .extras~ un 
furase de pe sfânta. masă din CatedFa1ă o cruce. El 
văzut in·timp ce opera de o măicuţă .. Aceasta a ~Iertat~~,,;., •• 1 
bl!rl>a~ care au reuşif să-I captureze. Părintele Crişan, 
de serviciu, ne-a declarat că no este pentru prima dată cănd 
din Catedrală se fură obiecte de cult: .Lucrul deosebit este că 
acum hoţul a fost prins; Atunci cănd s-au furat obiecte mai de 
valoare nu i-a mai plins nimeni" spune el. -- · 

. . ,, 

. -1 
LA MUNCA! ~J 

' . . s-~--(Unnare din pag.1) · _, \ 
Dacă i se dădea ceva să lucreze, muncea in dorul laiii, si ...,." ·. -:,....,. • 

treacă ziua 'i să ia leafa. Daci nu prva era de lucru, se bucura că ..,--; .. ··~j~ :::. 

poate sia Ta taclale cu ortacii, 'tiind că, oricum, măcar raţia ~pâine 
pentru copil n este asigurată. Dezirrfenlsat de tot ce se petrece c:uu~e~l ~~~~~. 
"in Jurul lui, romanului l-a intrat in sAnge viaţa de azi pe mlin!t.."' 
o perspectivă pemonală, fără un plan. Partidul se gAiulea Ta toal81 . 

După revol"'i& am crezut că românul se va "''teme cu seriozi. · 
- pe muncă, dar rn-arn in'!"lat. Cei mai mulţi dintre disponibilizali 
au văzut că sa poate ~1 şi fără serviciu la fabrica statului, făcănd 

î 
<i-&t; -~-. t 
~,·:;;.-~j 

JJUiină bifniţă, ceva comerţ de contrabandă peste gf'aniţă, sau vreo 
altă inv&mală profitabilă. Cel mai bun exemplu n avea 'i încă n mal 
are românul nostru in comportamentul omului politic. RevoiUlionar 
ori membru de partid, cetăţeanul oblfnult până mai ieri a cunoscut 
un uimitor acces Ta bunăsTare, imposibil de Tmaglriat pănă mai Ieri. 
lndată·.ce a ajuns in parlamenţ in guvern, ori ceva barosan pe Ta 
vreo regii! de stat, el a lnţetes să se folosească de poziţia suspusA 
fi să se invâo;lă fie de vreo rnaşlnă sbiilnă, fie de vreun cont bine 
garnisit cu valută forte. Priv-ind stupefiat felul in care se 
îmbogăţesc unii făcănd trafic de Influenţă, sau Tăsându-se·pur fi 
simplu cumpă"''i pe bani greijvazi cazul fostului Inspector glMII"'. 
namental tsac, membru PNŢCD, arestat pentru mită) românul a 

. găsit de cuvDnţă că eslB cât se poate de moral si 118 pricopsească 
'i el in!MJn fel. Dacă uu cu altceva, atunci măcar eu o scândurii ăm .,,,~··"_. , 
gardul fabricii sA se aleagă. Românul este martorul unor intâmpiAri, · l 
cu pot&ntaţi ai puterii, imposibil de imaginat inainte de alegerile din •. · •.• ~.: , ~ 
1996. 1/otând cu CDR in dauna PDSR, români au făcut'o cu convin- f!i-::·F'; . n 
gerea că aduc Ta putere un alt tip de ·conducători, mai ciJlstili, mal · ' · · · , • 1 

~ m.:: :.b: :"l",";:'~~~:..:;~= .::.;::; . "·_ .. :_ ....... <.'.-~-'.;,·;.·.·~,:.:,;,: ~.~-
Ta asaltul ctanului DiaconeSCU asupr.1 judeţului Argeş, ~It dlacă nu . • 

.patronat. ·atunci (llăcar ingăduit, de venerabilul pre'e~~-a~ (~,··,'.~.· .. ::.~_··~_·?, 
CamereiDeputalilor.UnaltţărănlstdefrunllB,i"..~'""'-~ .- -, ·'· 
lui general al Capitalei, Vioret Lis, voiajeazli msoţit de no~a &!'_ . : , · '·, ""· 
afeasâ a inimifba prin hotelurile. de tux din Franja. ba pe incmsele_ : \4..-.;._ .. ,_..·. 
meleaguri ale IMri! Moarte· ŞI ce ţărănist de treabă~ domnul_ -,1:'1':';·: __ ; 
Us fa inscăunaraa sa in inalta ctregAtorie a Bucureftilor_. Cililorll •' ·. ·.: : ... ;,;;,: ' .. , 
noştri işl amintesc, fără îndoială fi de antemergă~orut d~ul Lis, · ' '····~ 
nimeni altul decM Crin Halaicu. Un Ins oarecare la onceputul c:Mo ::~~2 ,., 
erei, fostul primar general a i"'it din dregăiorie un Ins ajuns. 
Miliardar. Din ce? Din leafă? Nu, din invllrtell .•. Cu asemenea exem-
ple in faţa ochilor, să nu ne mirăm prea mult văzindu-1 pe cetăţaan 
reticent când aude de la_cancelarul german Sctooeder ._"nul de 

a se pune pe muncă .•. 

. .. 
.·"\ '- · . 

~·. .·• "· '···· . ····. 
.· .. · .. 
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MONUMENTlJL uNGARiEI MÎLENARE 
VA FI AMPLASAT ÎN SUBCETATE ···•· 

UN EVENIMENT DE POMINĂ 
Ieri, la Prefectura Aradului s-a petrecut 

. eveniment de pomină: ckla David lbolya, 
de Justiţie al Ungariei a informat ofi

cialită~le arădene despre faptul că Guvernul 
României a hotărât, joi, amplasarea monu
mentului Ungariei Mari lângă actualul obelisc 
din Subcetate (13 generali). Evident, oficiaiH 
locali habar nu aveau despre această 
măsurâ. după cum nu cunosteau nici fap
tul că "cele două baze Sportive din 
pntajma monumentului vor fi dezafec
tate !fi mutate in altă parţe." Ei bine, le-a 

d-na lbolya... . . · 
Tot d-na ministru David lbolya 1-a pus 

pe jar şi pe prefedul Aradului, anuntăndu-1 
că pe 6 octombrie, la comemorarea celor 

-·•""'•1•·113 generali, premierii Radu Vasile şi 
Viktor Orban vor participa impreună la 
punerea pietrei de temelie a .Parcului pri-· 

.!!l.ii,..i-'eteniei româncHllaghiare" de la Arad. 
Prefectul Gheorghe Neamtiu a tinut 

să precizeze că este doar un sluj'baş 
guvername~tal şi că va respecta intru· 
totul hotărânle Guvernului Rornăniei (n.n. 
Care coincid cu doleantele Guvernului 
Ungariei, in ceea ce priveSte grupul statu
ar .. Ungaria Mare"). .,Oricum - spunea 
prefectul Neamtiu - încă nu am luat la 

oficial de Hotărârea 
.--f4o-nuto•l, deci nu pot să comentez." 

Spre deosebire de Gheorghe 
Neam~u. subprefectul Levente Bognar 

.!Ut;i<tlcunoştea, se pare, toate detaliile: şi data, 
şi ~1 .. şi unde, şi cum etc. 
•<FS1ngura notă discordantă a făcut-o 

pnmarul Valentin Neamt care ne-a 
.. i\iii''~>~ ~eclarat cât şe poate de ~Iar: "Eu nu 

sunt numit de Guvern, ci sunt ales de 
~-1111'1 arădeni. In consecinţă, ca să n-o deza

măgesc pe d-na ministru, voi face o 
declaraţie politicoasă şi diplomatică: 
c.~-ul a ho~rât să nu se pronunţe in 
noc1 un fel, pană cănd nu va fi informat 
asupra situaţiei concrete şi asupra impli· 
caţiilor amplasării monumentului " 
Primarul a ~nut să precizeze şi faptul că .:o 
hotărâre favorabilă privind amplasarea ••"··il monumentului ar putea avea ca efect 
pierder113 alegerilor locale de. către actu
ala ~re. p~ntr:!ll! )191 masiv sentimen.: 
tai al arădenolor, amcolo de convingerile 
dOctrinare ale acestora." 

~ 

PUŞTIUL BOGNAR 
.,..,'/!red

11
D;,:;UCEA RORJ ••• 

11 în favoarea reinstalării rnonu-
milenare•, subprefectul 

Levente Bognar a declarat că "de mic copil 
depuneam căte o floare la monumentul 
13 generali, de 6 octombrie." Cât despre 
bazele sportive, Levente Bognar a declarat 
că "acestea au fost făcute de Ceauşescu, 

. pe când se aborda o doctrină naţional
comunistă, pentru a se impiedica accesul 
la monument" 

berat Ungaria de prima revoluţie 
bol~evică, monument care să fie 
amplasat la Szeged?" D-na ministru ne-a 
râspuns că "această problemă se va pune 
cu siguranţă in viitor. Deocamdată am 
convenit asupra faptului că se va ingriji 
cimitirul eroilor români din Budapesta .•• " ·-

DEŞI AVRAM IANCU ŞI 
KOSSUIH NU S-AU ÎNTEl.ES . . 

LA 1848, MINISTRUL 
VALERIU STOICA CREDE 
CĂ SE. VOR RECONCJUA ••• 

CASTAniU 
Cu toate că nu in acelasi cadru, mi

nistrul Valeriu Stoica ·a discutat cu presa, 
tot despre problema monumentuiui, la 
sediul PNL. ' 

Domnia "'! s-a strădu~ \ndelung să ne 
convingă de faptul că "nu este vorba 
despre o reamplasare a monumentulul, 
ci despre o poziţiOnare a sa intr~un 
Parc al prieteniei româno-maghlare, 
unde va fi insoţit ~i de monumente 
româneşti. Noul complex va cuprinde, 
pe lângă acest monument, 'i statui ale 
eroilor Revoluţiei române de la 1848, in 
frunte cu Avram Iancu". Numai că, tot 
dl. ministru ne-a declarat că "aceste ~ 
numente române'fti nu le avem, cel 
puţin deocamdată ... " 

Valeriu Stoica este de părere· că "in 
spiritul european, se poate face o re
conciliere romăn<Hnaghiarâ după mo
delul franca-german, chiar dacă Avram 
Iancu şi Kossuth nu s-au inţeles la vre-

mea lor." 
MINISTRUL DAVID IBOLYA Intrebat de noi despre cum se simte 1~ 
NU ŞTIE CE PROMOVEAZĂ beralul Valeriu Stoica, care militează să 

lntrebată dacă stie exact care sunt sem- reamplaseze un monument dărâma! de ilus
nifica~ile monumeniului, <kla ministru David tru-i inaintas Brătianu, ministrul Justitiei ne-a 
lbolya ne.a declarat: 

11
Nu cunosc alte sem- răspuns că.' "irr opinia mea nu est& vorba 

nlflcaţli. Ştiu că slmboll~ează doar re- despre o reamplasare 'i că, oricum, este 
voluţia de la 1848:1849 fi pe ~;el t"!'.i' · extrem de Important să nu existe nici o 
sprezece generali." · · · obstruC!ie din partea Ungariei In ceea ce 

Deoarece se vorbea despre ,Parcul pn-· priveşte integrarea noastră in NA TO '' In 
te ·· UE." e me1 româncHllaghiare·, am intrebat-o pe 

<kla ministru: "In spiritul prieteniei şi reci
procităţii, se are in vedere ti un monu
ment dedicat eroilor români care au eli-

~ .· - CONSULUL GENERAL ALFOLDI 
"LĂSZLO SPUNE CĂ NU A FOST 

. V 

NICIODATA ACUZAT DE SPIONAJ 
.~ ,.; După cum se file deja, 

Aifiildi I.Aszl6, consul general al 
Ungariei, a fost acuzat că in 
regimul trecut a fost declarat 

_..,. persona non--grata in România, 
. 1""*.\'...fă a desfăşurat acţiuni de 

~$ splonăffl:t favoarea Ungariei. 

.. ,::.-~~ ' 

Aflat ieri la Arad, domnia-sa ne-a 
declarat . 

,Niciodată nu am ·rcsr acuzat 
de spionaj. ln 19881a Budapesta a 
fost o mare rnanife~ in Piaţa 

~····."• Eroilor, impotriva sist&matizării in 
----~0 . Rcrnânia. Ca l.llf1lare, în ziua ufmă.. 

tlare a apărut c:fn partea didatoru
lui un· ul!iinatum: să se desfiinteze 
consulatul general de la Cluj.' Cu 
k>ate acestea, rici o persoană - rici 
măcar din persooalullehnic - nu a 

'" ;""'' .• . fost declarată persona J100ijlata. 

i 
8CU2atile" '. _. -. .,.__' 

·. S. TODOCA 

DEMISIA LUI CARAMITRU A fOST RESPINSĂ 
:;::c::~~...:- __ Pre~edmtele Em1l Constantinescu 1-a primit, vineri, pe mi-

,. · nistru.! Culturii Ion Ca~amitru, care fi·a prezentat demisia din 
. ~· .. _ funcţ1a pe care o deţme la conducerea acestei instituţii, a 
l,_~,. . .."unţat.p~~orul de cuvint al Preşedin~ei Răsvan Popescu. 

,. r . Potrivit lu1 Popescu, şeful statului a respins demisia lui Ion 
. ::;~;~ C~r~mitru, cerindu-i să i!fi continue activitatea la conducerea 

mmosterului, unde '"In condiţii financiare dificile; a obţinut rezul-
tate remarcabife". . . . · . · 
. . .-, . - . 

... ,·. 

r Joi, la Szeged, s-a desfă~urat Conferinţa Internaţională de 
Transporturi "Drumuri către Uniunea Europeană". 

r Adjunctul ambasadorului UE in Ungaria pune punctul pe 
"i": .Ungaria va adera in UE la 1 Ianuariie 2002. RomAnia, In valul 
al doilea. Germania este ca un părinte' pentru Ungaria." 

r Defl au fost Invitaţi, la de la Szaged I'HIII parti-
Transporturilor 

1 

1 

.. un•mton către 
Uniunea Europeană". Patronată 

,Şi sponsorizată de firma maghiară 
.MOL", conferinta nu s-a bucurat 
de prezenţa titulărilor miniştrilor de 
resort din cele două tări. Nu am 
remarcat nici măcar p(ezenţa pr;. 
marului din Szeged ... 

Partea româna a fost 
reprezentată de către Adrian 
Gheorghe Marlnescu, adjunctul 
ministrului Transporturilor, Dan 
!van si Viorel Coifan, presedintii 
Consiiulor Judetene Arad si TimiS 
precum şi 'de preŞedinţ'il 
camerelor de Comert si Industrie 
din euro-regiunea oUnăre-Cris
Mureş-Tosa. · ' 
. O pre~enţă aparte a constitu
It-o adjunctul ambasadorului UE 
in Ungaria, Eckhard Jaedtke, care 
in alocuţiunea domniei sale a 
punctat câteva idei extrem de 
interesante: .Szeged-ul este un 
punct strategic in ceea ce 
prlvette. cooperarea cu 

. . . ~ . 

···.-·- -·-· -:- -- .. .____:. ·'. 

are toate şansele să se 
greze in structurile europene 
până la 1 Ianuarie 2002. 
România se va Integra, poate, 
In valul doi, .. Germania este ca 
un părinte pentru Ungaria." 

Deşi această .grijă părin
tească' ne-a dus cu găndul - in 
ceea ce ne - la 
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Clasei 1 România 
nici ..... trece prin gănd să iasă din 
fundAtura intoleranţei, incompe
tenţei şi PfOStiei. Un exemplu 
elocvent ni 1-a servit Antonie 
lorgovan, care rHII' merita atentie 
dacă nu ar Hustra exemplar ceea 
ce nu trebuie să fie un politician, 
Indiferent de ce aJoare ,.. fi aces
ta. 

Am Eisistat la emisiunea 
.Marius Tucă Show" la un dialog 
pe care credeam că l-am pierdut 

materială a celăţeanului. 
Dar ceea ce este mai grav, 

lorgovanul ameninta ca atunci 
când PDSR va ~ la putere (el 
se şi vede ru sacii in caruţă) se va· 
pune de o nouă lege a proprietă\ii 
in viziunea lui lorgovan. Mai exact, 
cei care şi-au recllpătat propri-- . 
etăţlle var fi c:fHl nou deposedaţi " 
bunurile acestaa var intra in palri
moniul clasei muncitoare. Că doar 
există precedent Nu esfe singiJul 

~:~:~:~ care . , după 
puterii, 

pe drum prin anii 
'90, '91 şi 
Antonie lorgovan 
rămas cu ideologia 

l,.j~!:=~;tlliiili>i~ va tăia şi 
~ va in stAnga, 

şi cu ~ândlrea chiar inainte de 

·acer,: ~~a~ vorba despre 
proprietăţile cerute de Regele 
Milai, poopoiet!ili personale care i-au 
fost luate abuziv de către statul 
comunist. Este drep1ul cetăţeanului 
Mihai 1, care, mai mult sau mai 
~ lntâmplător a avut şi ,funcţia' 
de rege al Rornăniei, să-şi ceară 
drepturile. ca orişicare cetăţean a1 
ţării. Intolerantul lorgovan, deşi 
legea a hotărât că Mihai 1 este 
cetăţean, nu-l recunoa~te drept 
cetăţean al României. Pentru că 
.;aşa vrea muşchii lui" de .părinte al 
Constituţiet". Mai mult, lorgovan nu 
inţelege că dreptul la proprie
nu trebuie refuzat nimănui, indife-

dar mai ales in dreapta. 
Premisele unei ' viitoare 

guvernări nu pot porni nici intr-un 
caz ~ la ameninţări, intoleianţă " 
prostle. Ceea ce am vazut la 
Antonie lorgovan. Dacă ln'91 
acesta a fost ,.parinte al 
Constituţiei' şi dacă PDSR ve 
câştiga alegerile, lorgovanul are 
toate şansele să devină ministru al 
Justiţiei. După ce ne-am pricopsit 
cu 15.000 de specialişti intr-o 
guvernare fricoasă, neputincioasă 
" incompetentă, aşteptam să vină 
iorgovanii proşti, intoleranţi 'li 
răzbunătOO. 

Liliacul miroase frumos. Cu 
lorgovan ru mioase a bine. 

L IERQitl 

26 OE TIHERI UBERfiU 
DORESC SĂ DEVIHĂ COHSIUERI 

Pe lângă cei ~ tineri liberali sub 35 de ani care vor candida la 
alegerile locale in municipiu, încă 26 vor incerca să acceadă in localităti 
din jud"\ la funqile de consilieri locali, am fost infonna~ ieri, la conferi$ 
de presă a organizaţiei de tineret a PNL T S-au purtat discuţii pe tema 
Forumului Toneretului Naţional Liberal, desfăşurat la Bucureşti. ca o ana
liză a eficienţei ~unii "Vara liberală" şi seminarului de la Braşov. cu 
tema "Politici publice liberale". T l>dJ fost abordate probleme privi1d 
tineretul, ed~. sănătatea. S-a considerat că in aceste domenii esfe 
necesară o reformă reală, prin accederea tinerilor la factorul decizional in 
administraţie. T A aescut interesul pentru strângerea de semnături in 
favoarea modllicării Constiluţiei, pentru garantarea proprietăţii. "' Până la 
1 Decembrie, tineri liberali arădenl var derula mai multe acti~i.ln cadrul 
.Clubului l..iberar var fi disecate .probleme studenţeşti la ;~ anull.i 
universitar". . . . ' 

1 1 1 

telui Dan lvan a fost Cât se poate 
de concentrată şi de punctuală: 
.România nu trebuie privită ca 
un stat balcanic care dore'te 
să se Integreze In Europa, ci ca 
un stat european care-şi pro
pune sâ fle un partener com
patibil. Trebuie să reactualizăm. 
Protocolul transfrontaller sem
nat de curând, astfel incăt noul 
Acord-cadru dintre România 'li 
Ungaria să prevadă par· 
tlclpărlle, limitele de compe
tenţă, pătrunderea In teritoriu, 
compatibilitatea legislativă etc. • 

Cu. alte cuvinte, presedintele 
CJ Arad a evidenţiat faptul ~ 

Slf1101t TCJOOCtt 

lieră nu presupune izolarea 
judeţelor de restul ţării (in sensul 
,.europenizării" acestora), ci o 
colaborare zonală, benefi~ă 
ambelor părţi: ,Nici Ungaria fi 
nici România nu stau foarte 
bine la capitolul infrastructurii 
In transpurturi." · 

Totuşi, avănd In vedere faptul' 
că Ungaria beneficiază şi va be
neficia mult mai mult şi mai 
repede decât România de fonduri 
cOmunitare, se pare că toate dru
murile noastre către Europa Unită 
vor trece pe la ... Szeged. 

DORO Sll'tfiCI 
Foto: şr. 1'1f11YA$ _,., 
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~~re~~~~~~~~~~d:~~~~/~~N~.~Ma~~ 
IX-a a produs discuţii, - M. Cărtarescu. A contesta 
nu numai in sfera~. ci şi in radical o asemenea intre-
lumea literara. prindere reformatoare e 

Câteva observaţii, In deplasat, după cum şi elogiul 
ordinea inversă a celor două fără rezerve nu-şi află locul. 
aspecte privind discuţiile,. sunt In sfarşit, nimic despre 
o opinie ca oricare alta. marii cronicari, nici măcar o 

Noul manual şcolar, ne legendă diri .O samă de 
referim acum la cel editat de cuvinte•, deşi s-ar fi găsit 
Humanitas, TRtr-un stil, să-i unele Tn ton ru spiritul manu-
zicem postmodern, respinge alului. Mitropolitul Var1aam, de 
prezentarea cronologică (pe asemenea Antim lvireanul, 
capitole dedicate diferitelor puşi la păstrare. 
epoci literare) a literaturii Saiitorii munteni abundă 
române. Mai mutt decAt atât, in defavoarea ardelenilor şi 
sunt prezentati destui scriitori moldovenilor. Excesul de 
contemporani, 'mn cele maf noi .actualitate" In sens literal, iar 
genera~i. Faptul produce dis- nu literar este prezent. La 
pute in randul saitorilor actu- capitolul, pardon, Unitatea 1, 
ali, in sensul că se pune pro- .Joc şi joacă", Unnuz ar fi fost 
blama oportunităţii op~unilor. infinit mai productiV decât 
Eventualul remediu ar putea Mircea Horia Sinionescu, Ana 
veni dintr-o mai mare circum- Blandiana, • a. oa un loc. Iar la 
•"""",'a in alegerea seri"-''- T' """"""' ·~.... unitatea intitulată Şcoala, 
contemporani demni de a fi unele fragmente din partea a 
studia~. cunoscu~. In clasă, lll.a a .Amintirilor din copilărie" 
~unile avandu-i In vedere pe (Creangă), ignorate şi pana 
saiitorii ru o oonsacrare defi.. acum de manualele şcolare, 
nitivă, fapt ce ar elimina dis- şi-ar fi demonstrat excepţio-
putarea furtunoasă a pagirilor oala actualitate, plus valoarea 
de manual de către cel vii. artistică validatli de mal bine 
. Manualul In discuţie este de un veac de literatura. 

structurat pe unităţi. Şase Nu lipsesc din manual sur-
unităţi: Joc fi Joaci; Lumi prizele plăcute. Am include 
fantastice; l,coala; aici textul marelui scriitor Ion 
Dragostea; Scene Ieri f 1 Ghica,' Biltăreţul, din voi. 
de azi; Confruntirl etice fi """'--' ~tre v. Alecsandri". 
civice. Elemente de lingvistică .,.....o;ş; ~ la • Texte auxi-
şi teorie literară etc. liare·, fragmentul Simonei 
(Dicţionare), aper ca de obicei Popescu, din proza Cartea de 
In manşete albastre. 

se vede de departe că bucate reprezintă un impact 
tinerii autori au abandonat tor- excepţional. Cam acelaşi lucru 
mula succesiunii epocilor Ilie- se poate spune despre textul 
rare in favoarea unul mozaic regrelatului Mircea Nedelciu, 
in care figurează •i nume- .NORA sau BALADA ZĂNEI 

T DE LA BAI..EA-LAC". roase elemente de cultură şi 
literatura universală. Mei muk Riscul unei opinii taţii de 
decat atat, in manual se un asemenea manual este de 
regăsesc fotbalul şi Grupul 1H combate din exces de oon-
Divertis. Autorii sunt preoru- servere şi a fi considerat 
paţi de comunicare şi Intor- depăşit de evenimente. Un 
maţie In toate sensurile. Nu risc. Dar şi al doilea, de a treoe 
sunt ocolite străda~iile de w arme şi bagaje de partea 
instruire in ·scopul folosirii lui, in vreme ce el- este doar o 
corecte a limbii romane, mostn!i din tatonălfle unui nou 

domeniu In care stAţia se inceput. P"'"'O M. 
arată deficltari. .. • " 

De ţinut 
...... te 

.. Se spune că autonomia uni· 
versitară este primul şi cel mai 
important pas pe calea reformei in 
lnvăţămănt. Totul de acord, insi! 
nu in condiţiile în care înţeleg unii 
şi fac din facultăţi propriile moşii 
unde taie şi spânzura după pofta 
inimii. Un astfel de caz, care am 
vrea să credem.este o întâmplare, 
se petrece la Universitatea Aurel 
Vlaicu din Arad. 

Cazul ne-a fost relatat de unul 
dintre fC*jtii studen~ ai Universităţii 
care a dorit să-şi păstreze anoni
matul, din cauza că incă proble
ma sa nu a fost rezolvată şi incă 
mai depinde de cei de la • Vlaicu". 
Dar din câte am aflat in Situaţia pe 
care urmează să v-o relatăm se 
află mai multi studenti. 

INTRĂ CINE 
POATE, IESE CINE 

ARE BANI 
Tntrucăl admiterile la facui-

)A"AUREL VLAICU" DACĂ VREI 
'V 'V 'V 

SA RENUNTI TREBUIE SA PLATESTI - - ____ ..;;,.....;;~~;;..;;. 
bul plăţii unei taxe de patru mi
lioane de lei! Şi i se arată cererea 
de inscriere, unde intr-unul dintre 
paragrafe era prevăzut acest 
lucru, deci chipurile trebuia să nu 
semnezi dacă nu erai de acord. 
Dar dacă nu semnai nu te inscri
au la facultate. Un cerc vicios 
creat cu perfidie, de cei de la 
.Au rei Vlaicu". ' 

Găsind inţelegere la 

DECE NU SI 
ELIBEREAZA 
•DOSARUL! 

Tn virtutea autonomiei univer· 
sitare Senatul Uriiversităţii poate 
hotări ce vrea. De acord. Dar nici 
chiar aşa. Şpilul insa e altul. Din 
căte am aflat noi, de la buget se 
primeşte o anumită sumă de bani 
pe cap de sludent Şi atunci n sunt 
tinute actele ca sa primească banii. 
Oricum, un an de zile Universitatea 
.,Aurel Vlaicu" a beneficiat de nişti> · 
bani care nu i se ooveneau pentru 
că pe respectivii ~ n-au c:hab . 
tuft nici un ban. Pentn.J ce nici acum 
nu acceptă să le elibereze adele 
decat in scllimbul taxei de patru mF 
Ioane? 

Sperăm că in cele din urmă 
persoanele in drept sa ia decizii ,. 
vor sesiza asupra faptului nu tocmai 
normal şi vor reglemen1a situaţia In 
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tăţi se dau in perioade diferite, 
studentul despre care vorbim, a 
ales in prima fază Universitatea 
.Aurel Vlaicu·. facultatea de 
Ştiinţe Economice. Aici, pe baza 
notei de bacalaureat (pentru că 
aceasta este metoda de admitere 
aleasă de conducerea univer· 
sităţii) a fost declarat admis. 
UJterior. cAnd s·a organizat 
admitere la FacuHatea de Ştiinţe 
Economice din Timişoara a 
susţinut examenul de rigoare pe 
care 1-a promovat, şi nu oricum ci 
ca bursier. BUcurie mare, insâ de 
scurtă durată. Deşi la Timi~ara 
inscrierile pentru admitere s-au 
făcut pe baza copiei după diplo
ma de bacalaureat, la inscrierea 
efectivă In anul de invăţămănt 1 i 
s-a cerut originalul, care se afla 
la Universitatea .Aurel Vlaicu·. 
S-a intors la Arad, a ven~ la fa
cultate şi a dorit să-şi retragă 
dosarul. Dar, surpriză. Dosarul 
nu se eliberează decăt In scllim· 

Timişoara, i se aprobă ca origi· 
nalul diplomei să-I depună abia 
după un an. An in care studentul 
frecventează cursurile facultăţii 
din Timişoara, deci nu vine nici o 
secundă la Arad. Termină anul 1 
tot cu note mari care ii permit să 
fie bursier. Dar din nou este 
somat să aducă originanul 
diplomei, astfel neprimind bursa. 
Vine din nou la Arad, unde află 
că deşi este exmatriculat nu 
primeşte dosarul până nu achită 
cei patru milioane de lei. Scurt şi 
cuprinzător! ~$ERBfllt POPESCU '''':.""-:!~ 

~~ ~i~ ~~~ee::~ atât răspuns in contextul ... clarificăriî marelui 
in scris sau telefoniC uni1- ne-a fost dat neadevăr că ...• eu nu fac gunoi·. Să mai 
auzim de un amp incoace. Dai E drept că spunem atunci ceva despre aceia care su~ 
de-acum e liber fiecare să spuna şi să aceleaşi lucru, dar care, cu nonşalanţă 
sustina orice, după cum il taie capul (nu aruncă gunoaiele din gospodărie fie pur şi 
miniea!) la orice oră din,~z~i~sa~u...--------.. lsi1mplu in stradă, ori la .rampele 
noapte. Una dintre aceste pj - peste noapte 
este şi acea din titlul ea tura sau . unde oiu le 

:.::- 1 ·,. 

de faţă pe care un ~~~~t;p~1 tot ei stri~•. de işl 
0-<l poate accepla zilei .. UNDE Iti .. ,,--~ 
asta dincolo de 1 SĂ VINĂ 
eate, periodic, 
.Salubritate• Arad la serviciile specifice 
preslate, ~mpiri care ne deranjează la ran
dul lor - de ce să n-o spunem şi să n-o 
recunoaştem? - In contextul potopului de 
scumpiri de taxe aplicate sau anunţate a fi 
aplicate in curandl 

- Adică, exp11eaţi-ml, doamna, cum ru 
faceti nici un fel de gunoi? Dar ce faceţi, 
bunĂoară, cu gunoiul menajer dq fa 
bucătlrie, cu mucurile de ţigări, ori cu aHe şi 
alte reziduuri din bucătărie şi gospodărie? ... 

, Eh! Ce tac, ma mai intrebi şi dumneata! 
Le adun şi le arunc la tornberonl... 

- Dar tomberonul cine-I ridică (cănd TI 
ridică) şi cine trebuie sa plătească faptul că 
tornberonul a fost utilizat? . 

SALUBRIT A lEA"! 
• E drept că in activitatea am- SCÎdiifllţi 
mal sunt multe disfuncţionalit!~ pe care sub
semnatul, cel puţin, nici pe departe nu 
lncearcă sa le acopere sau sa le apere plin 
motivaţii, căci, oare cui f.ar folosi? Dar dacă 
vrem sa fie .Balubrilatea" ca-n străinătate, nu 
credeţi că e blna să mal reflectăm in ce 

masura ... tacem sau nu gunoi; unde şi '""" ~-f.-,"!1•~•
aruncăm ori TI depozităm; dacă e bine cum 
procedăm sau in ce măsură e necesar ca 
administraţia publică să angajeze pentru 
fiecare dintre noi căte unul de la .Salubrilate" 
ca sa ne arate cat gunoi facem, zilnic şi de ce 
acest gunoi trebuie cineva sa~ ridice. 

COrtSTfltiTirt SIMIOrt ·~ .... :.~· ,--. 
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~ontravţnţii la normele de igienă privind eolţctarea ~ îndepărtarea reziduurUor 
Constituie contraw"l'& Ti se sa~ cu 

amedă de la 2-000.000 lei la 0.000.000 lei: a) nein
to~mirea de către persoanele juridice care 
exploatează reţelele stradale de cana6zare a regula
mentului de exploatare şi intreţinere a ace~tora şi 
nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar sta
bilite prin acest regulament; b) neintreţinerea In per
manentă stare de funcţionare şi de curaţenie a insta
la~ilor Interioare - closete, băi, spălătorii etc. - In 
unită~, inclusiv mijloace de transport şi locuinţe, de 
către ~i economici, precum şi de către a~ile 
de locatari/proprietari sau persoane fiziql; c) neasigu
rarea de către proprielarul sau administratorul soci
etăţilor de orice fel, Inclusiv a mijloacelor de transport, 
a asociaţiilor de locatari/proprietari şi a gospodăriilor 
individuaJe cu reclpiente acoperite etanş pentru 
colectarea reziduurilor menajere, amplasaţi In condiţi 
salubra, in spaţii special amenajata - camere de 
gunoi sau platforme racordate la reţeaua de apă şi 
cana6zare, spălate şi dezlnfectate -, men~nute In 
buna stare, reparate, spălate şi dezintectate, insufi
ciente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de 
minimum 2-3 zile; d) proiectarea, amplasarea şi 
exploatarea pentru indepărtarea şi neutralizarea 
reziduurilor menajere a gropilor de gunoi sau a insta
la~ilor de incinerare in alte condiţii decăt cele pre
văzute de normele de igiena In vigoare; e) nereme
dierea operativă de eătre proprietarii imobilelor a 

1 avar111or ins!.laţiilor de apă şi canal din incinta acesto
ra şi neevacuarea apelor ce se aa:1mulezaă in sub-
soiurile imobilelor." . 

Constitl!ie contravenţie fi se sancţionează cu 
amendă <le la 3.000.000 lei la 15,000.000 lei: a) 
amplasarea closetelor cu groapă simplă la o distanţă 

mică faţă de sursele de apă decăt cee prevăzută 

prin normele de igienă in vigoare preCum şi nein
~nerea şi nedezinfectarea acesta dosete, precum 
şi a a~or tipuri de dosate fără apă curenta; b) nee
vacuarea ritmică şi la nevoie a conţinutului instala~ilor 
mici de colectare a apelor, uzate - hazna le, puţuri 
absorbante, dosate -, administrate de persoane fizice 
sau juridice; c) folosirea in aHe scopuri a utilajelor şi 
mijloacelor de transport pentru colectarea şi trans
portul reziduurilor solide şi a apelor uzate fecaloid
menajere, precum şi neintre~nerea lor in stare per
manenta de funcţionare prin reparare, spălare şi dez
infecţie; d) indepartarea de către persoane fizice şi 
juridice a apelor uzate fecaloid-rnenajere şi industri
ale in alte locuri decăt in reţeaua de canalizare sau, 
in lipsa acestora, in iilstalaţii proprii pentru 
coelctarea, tratarea 'i evacuarea apelor uzate; e) 
nelntreţinerea in stare de fu~onare a instala~ilor 
mici de colectare a apelor uzate - Iose septice vidan
jabile, puţuri absorbante ş. a. -, de către de~nătorii 
acestora, precum şi vidanjarea apelor uzate din haz
oale in canale deschise, in guri de canal sau Tn 
rigolele strazilor; f) neracordarea instalaţiei de 
canariZSI'e interioară a locui"\61or de către proprietari 
acestora, la reţeaua publică de canalizare, acolo 
unde există reţea, sau neasigurarea colectlrii şi neu
tralizării apelor uzate fecaloid-menajere in instalaţii 
proprii; g) nerespectarea de către serviciile de 
salubritate a normelor de igienă privind lntreţinerea 
curaţeniei străzilor, parcurilor, pieţelor~ a altor locuri 
publice şi neridicarea cu regularitate a gunoaielor 
menajere şi stradale; h) proiectarea, amplasarea şi 
Tntre~nerea instala~ilor de depozitare, prelucrare şi 

neutrelizare a deşeurilor solide in aHe cordlţii decât 
cele prevăzute de normele sanitare in vigoare; i) 
neindepărtarea cadavrelor sau resturilor de animale, 

·-,·--'·-· ------··- -:·----- ~-·r- -----. -· --:--·-,......-·-·--·-··---.o.. ... 

in condi,iile prevăzute de normele in vigoare, de 
către de~nătorii de animale sau de administra~a 
domeniului public. 

Constituie contravenţie fi se sancţionezaă cu 
amendă de la 10.000.000 lei la 40.00.000 lei: a) uti
lizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea 
terenurilor agricole atunci cănd pe aceste terenuri se 
cultivă fructe sau legume care se consumă in stare 
crudă; b) neefectuarea epurării apelor uzate inaintea 
devers~rii lor in bazine naturale; c) îndepărtarea 
vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de 
grajd, de strada, a cadavrelor de animale şi a 
deşeunlor toxice şi periculoase pe alte locuri decât 
cele stabilite anume de consiliile locale şi prin aHe sis
teme decât cele admise de normele sanitare in 
vigoare; d) neefectuarea periodică prin un~ă~le de 
profil, corform normelor de igienă, a dezin~ei fi 
deratlzăril rampelor de depozitare a reziduurilor 
solide; e) neutralizarea insuficienta a apelor uzate 
industriale si epurarea incompletă a apelor fecaloid
menajere datorită defecţiunilor insta~ilor care exe
cută aceste operaţiuni; f) evacuarea apelor uzate 
provenite din unităţile sanitare - spitale de boli 
infecţioase, laboratoare care lucrează cu produse 
patologice -, precum şi de la orice unită~ care prin 
specificul lor contaminează' aceste ape, fără epu
rarea biologică şi neutralizarea substanţelor radioao
tive sau a subsla"\61or chimice toxice; g) deversarea 
in canale deschise care străbat zone locuite a apelor 
reziduale fecaloid~menajere şi a apeJor reziduale 
industriale ce contin substante toxjce sau radiciactive 
şi neintreţinerea ăcestor cariale in stare permanentă 
de funcţionare prin curăţare şi prin repararea defecţi
unilor; h) amplasarea şi amenajarea de rampe, locuri, 
instala~i de depozitare, prelucrare neutralizare a 

reziduunlor soRde - menajere, industriale, de stradă -, 
a vidanjului şi a cadavrelor de animale făra o~nerea 
avizului sanitar, i) amplasarea, amenajarea sau extin
derea de cimitire umane fărâ aviz sanitar, j) desfi· 
inţarea şi schimbarea destina~ei unui cimitir 
inaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la 
ma inhumare, cu strămutarea tuturor osemintelor k) 
indepărtarea de către persoane fizice sau juridice in 

condiţii neigienice şi In alte locuri decăt celerezultl•ie·l -~-'·' , 
anume de către corsiiDie locale a resturilor ·• 
din tăierea animalelor 1) lipsa dotălii cu grup 
(closet) a locuinţelor, inclusiv din mediul rural, şi a 
unităţilor de orice fel, neamplasarea, nedlmensio-
narea, "'f""slruirea şi neintre~nerea lor corespun-
zător normelor de igienă; m) folosirea pe terenurile 
agricole a deşeurilor neautorizate de autorităţile com-
petente pentru protecţia mediului, sănătate şi agricu~ 
tură; n) utilizarea pentru incinerearea deşeurilor a 
instala~ilor neornologate; o) neevacuarea de către 
unitătile de salubritate a reziduurilor menajere in 
maxrnum două zile, in perioada 1 aprilie-1 octombrie 
şi in cel muH 3 zile in restul anului; p) depunerea 
deşeuriror rezultate din ingrijiri medicale in con
tainerele comune ale ctadlrilor de locutt; q) raspăn<Ji. 
rea neorganizată, direct pe sol sau in bazinele natu
rale, a apelor uzate menajere şi Industriale, precum şi 
deve<sarea acestor ape in zona de prol~ sanitara 
a surselor si instalatiilor centrale de alimentare cu 
apă; r) neindepărtarea apelor uzate menajere 
provenite de la locuintele neracordate la un sistem de 
canalizare prin evacUarea acestora prin fose septice 
vldanjabile proiectate, executate, amplasate, 
exploatate şi intre~nute conform nonnelor in vigoare, 
precum şi deversarea lor în.. locuri neautorizate in 
acest scop." 
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Sâmbătă, 25 septembrie 1999 

Em BULGARIA UN 
EXEMPLU ECONOMIC 
PENTRU ROMÂNIA:I 
Recenta declara~e a comi

sarului Uniunii Europene pe 
problemele extinderii, Gunlher 
Verheugen. privind faptul că "atn 
României cit şi Bulgariei trebuie 
să li se explice foarte clar că nu 
pot deveni membre ale Uniunii 
la fel de napede ca Letonia sau 
Malta", lipseşte practic de obiect 
referirile tot mai frecvent intilnita !n 
presa bulgară d'01 ultimul timp cum 
.că România ar fi "ghiuleaua" ce 
"atirna de picioarele Bulgariei in 
drumul acesteia spre Europa. 
Cele doua tari se afla practic in 
acelasi pun'ct, chiar dacă unele 
perfo'rmanţe economice ale 
Bulgariei din ultima vreme ar 
putea, indeosebi prin compara
ţie cu contraperformanţele 
. RomAniei, să incurajeze inter
pretarile privind o departajana 
intre cele dooă tari. 

Din 1996, cind devenise clar 
că, din absolut acelasi motiv al 
terglverslirii . pariciitante a 
reformelor de structura din 
economie, atit Bulgaria cit şi 
România erau ameninţate de 
riscul colapsului financiar, s-a 
'ite8ol"ca una dintre ele, cu titlu 
de exemplu, să fie lăsată sa şi 
ajungă !n colaps. Şi condiţii 
polrtice existau in ambele ţări, 
intrucit la vremea naspactivli la 
·putere se aflau, atn in Bulgaria 
cît şi în România, forţe consk:J&
rate in Occident ca reprezentin
du-i pe foştii comunişti. Bulgaria 
âra: Insa mai mică şi deci mai 
putin costisitoare, pentru un 
ex.Penment, iar. gra~e rezultatu
lui alegerilor din toamna anului 
1996, România a ieşrt din calcul. 
măcar pentru un timp, avind In 
vedere noua coloratură politică a 
guvernării. 

Bulgaria, Insa, neprimind 
cele numai 400-500 de milioane 
de .dolari pentru menljnerea pe 
linia de plutire, a trebult să sem
neze capitularea financiara. s..a 
institurt Consiliul Monetar, ceea 
ce a Insemnat abandonarea 
B_ăncii Naţionale şi, practic, a 
monedei nationale. Aceasta din 
urmă a rămas doar cu numele 
Java, liltruclt in practicii este 
'manca germană, In măsura in 
care lava nu poate fi emisă decit 
in limitele nazervelor de valulll 
ale tării. Politică monetară bu~ 
gară nu mai exista, deciziile In 
materie fiind luate de membrii 
bancheri din ZOrich ai Consiliului 
Monetar. lnstabilitatea levei nu 
mai există, pentru că practic 
curs de schimb nu mal.exlstil, In 
mlisura !n care lava este legali 
institiJiional de marca germană. 
Şi infla~a dln Bulgaria este, prin 
implica~e. cea din Germania. 
Apanant totul este perfect. Iar 
statisticile par sli dovedească 

acest lucru. 
Numai că această imbu

natatire a indicatorilor macroeco
nomici are, in· mare parte, un 
caracter artificial. Tn realitate, 
eoonomia bulgară nu poate să fi 
devenit alta peste noapte. 
Amintitei& performanţe nu 
izvorăsc dintr-o schimbare la 
nivelul economiei reale, ci 
reprezinta înseşi negulile jocului 
in regim de Consiliu Monetar . 
Aceste reguli inseamna, de 
pildă, că dacă importurile cresc 
cumva mai mult decit expor
turile, devalorizarea monedei 
nationale.nu mai poate fi folosrtâ 
pantru reducenaa deficitului de 
plăţi, iar importurile se vor 

· reduce prin absenţa fizică a 
resurseb' financiare. De aseme
nea, dacă salariile cresc peste 
nivelul productivităţii muncii, 
inflatia nu mai poate fi utilizată 

• ca o' conactie pentru echilibnanaa 
situatiei, salariile trebuind să fie 
reduSe nominal, in sine, ceea ce 
pune probleme sociale acute. 
Deocamdata, lucrurile merg 
apanant bine. Din simplul motiv 
că, atunci cind w produs colap
sul. ieva w devalorizat de vnao 
20 de oei si salariul medu lunar a 
scăzut de'la echivalentul a 90 de 
dolari la echivalentul a numai 15 
dolari! Păi, după o asemenea 
cădere, poate urma chiar o 
crestere! Astfel se si explică 
creŞterea I1COfKlffilcă Ca poate fi 
consemnatll !n Bulgaria. Şi in 
România, dacă actualul salariu 
mediu de 9()..1 00 de dolari s-ar 
prăbuşi la 1 Q-15 dolari in urma 
unui colaps, ar exista apoi 
cnaştare economicăl Dar aceas
ta nu ar Insemna citusi de puţin 
că lucrurile ar merge 'spna bine 
in Romania, dupa cum nu 
Inseamna ca o fac astfel acum 
In Bulgaria. · : . . · . 

CII priveşte nastructuranaa 
economiei reale, se pare că 
lucrurile merg la fel de prost sau 
de lent in Bulgaria ca şi In 
Romania. Ba mai umblă vorba 
că, intrucll exista simtamintul că 
nimic nu se pnaa mai decide In 
Bulgaria, nici nu se mai face 
cam nlmic pe acolo. Şi o 
explozie nu va putea fi evitata 
decit am tiriip cit Occidentul va 
pompa in Bulgaria bani suficien~ 
pentru a exista senzaţia eli 
lucrunle merg bine. 

România se lupta deocam
data din răsputeri să evite colap
sul financiar. Pînă acum a nauşrt. 
Nu se ştie cii va mai nauşl. dacă 
experienţa. Consiliului Monetar 
din Bulgaria va fi considerata o 
nauşită, deşi nu este ~ da. 
p~onauşM. 

IUE $EI{BfiNESCU 
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ANGAJATII ASTREI·CALATORI VOR 

A ' 

INCEPE ACTIUNI DE PROTEST · 
Sindli:atul din socie-a 

Astra - Călători a cerut con
ducerii să aprobe o cnaştere 
a fondului de salarii, pe soci
etate, cu 56%. Sindicalil;tii 
vor de asemenea~ si 
demareze cât mai urgent 
negocierile individuale . .,Tn 
acest sens, am trimis direc-

' torului, in 17 septembrie, o 
adresa cu propunerile sindi
catului. N-am primit, inel, 
nici un răspuns pentru cii 
directorul e in concediu. Dar 
probabil, in scurt timp, vom 
discuta. Dacă, însă, nu vor 
avea loc nici un fel de dis· 
cuţii până prin 5 octombrie, 

ne vom pregăti de acţiuni de 
protest", spune Petru Ştef, 
liderul de sindicat. 

Tn societatea Astra· 
Cliliitori, slndlcatul a deschis 
conflict de muncă din luna 
aprilie, care continui fi In 
prezent. 

G. KltfiP 

VOR FI PRODUSE 
15.000 TONE DE ZAHIR 

Pimtru acest an agricol 
producţia de sfeclă de 
zahăr a judeţului Arad va fi 
da circa 110.000 tone, la o 
recoltă medie de 35 de tone 
la hectar, faţă de 22 tone, la 
aceeafi suprafaţă, in 1998. 

Ing. Radu Hurjui, direc
tor general al S. C. Zahăr 

s.A. Arad a declilrat:·nPină 
acum am preluat circa 6000 
tone de sfeclă de zahăr. De 
luni, 27 septembrie vom 
incepe prelucrarea materiei 
prime. Campania de proce
sare va dura vreo 40 de 
zile. Estimăm o producţie 
de circa 15.000 tone de 

zahăr, o cantimte Tndastu/ă
toara pentru populaţia 
judeţului Arad." Produ
cătorii de sfeclă de zahăr 
vor fi plătiţi ca şi Tn anii 
precedenţl, fie Tn bani, fie fn 
zahăr, după opţiunea 
fiecăruia. 

G.C. 

Ilo luna august ~ 
GARDA 

FINANCIARI 
A APliCAT 
AMENZI DE 

450DE 
MiliOANE 

DE LEI 
In cursul lunii trecut11, 

Garda Financiară a efectuat 
controale la 270 de agenţi 
economici din Arad. La 163 
dintre aceştia, au fost con
statate abateri . 

Sumele descoperite ca 
sustrasa de la plata 
impozitelor şi taxelor s-au 
ridicat ia opt milioane de iei. 
Au fost aplicate 181 de 
amenzi In valoare totală de 
455 de milioane de lei, din 
cana 339 de milioane au fost 
incasate pe loc. S-au făcut 
confiscări In vaioana de 101 
milioane de lei, din care 
bunuri - 64 de milioane, 37 
de milioane reprezentand 
numerar 'i contravaioare 
marfă. Din totalul confis
cărilor, au fost valorificata 
deja bunuri In valoare de 45 
milioane de lei. 

Din anumite puncte de 
vedere, activitatea Gărzii 
Financiare a avut rezultate 
mai slabe in luna august, 
comparativ cu unele din lunile 
anterioare. Cu toate acestea, 
comisarul şef adjunct al 
Gărzii Financiare Arad, ion 
Ototoc apreciază ca .rea
lizările din aceasta lună pot fi 
considerate medii, necon
statandu-se evenimente de 
anvergură." · 

DIANA D0JC1 

ii:"ZAHIR s.lt:ĂRII Fuziunea BCR • Bancore* Arad 
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Angajează: .,. ' 

- fochisti cazane termice; 
- ti'Cidoristi si incărcători fcldroiM 
, - muncitOri' mrcGiifiCGţl - bărbaţi 

ÎNCHIRIAZĂ: 
.! 

- mijloace de transport (autocamloane, 
tractoare cu remorci) de preferinţă basculanlle 

pentru transportul sfeclei de m.a..," 
(97"""3) 

Şase angajaţi preluaţi. 
30 disponibilizaţi 

Banca Comercialil RomAnii -
Sucursala Arad, a pnaluat intreg 
patrimorjul (activele, pa-) de 
la sucursala arAdeană 8 
Bancooex-uiui. 

Cin:a 7000 de peosoane fizice 
şi aproape 600 de agenţi econo
mici, clienţi ai Bancorex, şi-au 
bansfetat oontunle la BCR. contin
uind operaţiunile bancare prin 
această bancă. 

Din cei 36 de angajaţi ai 

Bancorex Ned, şase au fost )~~eU
ati de către BCR. Ceilalţi 30, 
disponibiliza~. vor beneficia de 
sUme COl llpel &1tori. 

.Despre sediul In care a 
funcţionat Bancorex Arad pot 
spune că pânli la ~~ anului 
vom deschide aici o agenţie a 
BCR", a menţionat Eugen Cristee, 
directorul sucursalei arAdene a . 
BCR 

GEIUINDE KltfiP 

~----"'1 Economiile popula,iei in sistemul · , · 
bancar aa crescut cu 6,6% in luna iulie · 

SChimburile .} · 
comerciale 

româno-ungare 
sunt sprijinite 

de SUA 

V 

· .. · ~~~IE!lft 

IRADEN!,PR!~ATrrE 
PENTRU 

·PRNATIZAB! 

. ' 

Economiile populatiei in sis
lemui bancar au crescUt, in. luna 
iufl8, cu 6,6"k, respectiv 1.994 mi
larde lei, iar depunerile la termen 
ale agenţilor eoonomici cu 9,3%, 
naspecliv 409 miliarde lei, se arata 
in buletinul lunar al Băncii 
Naţionale a României. 

cauza acestui fenomen o 
constitUie diminuarea interesului 
Ministerului Finanţelor pentru emi
siunile de titluri de stat destiriate 
pop~ şi aHor clienţi nebancari, 
acesta orientindu-se către impru-

rnuturile de pe piaţa inlelbancan!!. 
Tn luna iulie, multe din evoluţiile in 
plan monetar au fost influenţata 
de procesul de restructurare a 
Bancorex. Agen~ de Valorilicare 
a Activeior Bancare (AVAB) a 
contiluat să preia de 18 Banoorex 
active neperformante, fapt ce a 
condus la reducerea cu 4.987 mi
Darde lei (8,1%) a cred'otului negu
vemamental, cu precădere a calul 
In valută, care a scăzut cu 12,9%,. 
respectiv echivalentul a 4. 768 
miiarde lei. 

PROIECtE DE 200 MIUOANE DOlARI 
; . . F"tfTll&le româneşti au convenit 

cu parteneri din Bosnia, Croa~a şi 
Republica Srpska proiecte de cola· 
borare in valoare de peste 45 mi ... 
Ioane de dolari. la care se adaugă 
cOntracte de aproximativ 150 mi· 
Ioane de dolari, negociate In Serbia 
şi Macadonia, infonnoazji W1 OOITIU· 

nlcat al Grupului de AcţUle peniJU 

Realnstrucţia Balcanică. 
lnţetegerile se referă la intensifi.. 

carea schimburilor bilaterale de 
marfuri si servicii ln domeniile me
talurgie, ·chimie, bunuri de consum 
alimentare, prelucrarea lemnului. 
materiale pe construcţii, confecţii 
metafice, enargetlc;il. material rulant. 
lnCill\ifninle . 

Agenţia pentru Dezvoltare 
inlematională a SUA (USAIO) a 
deds să finanteze un program oon-
saorat integra!' sludierii ~ prnmovllri 
cooperării economice transfronta
iere in zona judeţelor Arad şi Tmiş. 
Pe teriiDriul României, responsabili
tatea derulării acestui program n 
revine Fundatiei EUROUNK- casa 
Europei d'111 BUcureşti. 

Obiectivul proiediJkJi oonsta in 
explorarea căior de convertire trep. 
tată a activităblor economice infor
male de la rrOOtiera dinlre Romania 
şi Ungaria. Se are in vedere pro.. 
movarea şi sprijinirea fX)lenţla!u!ui 
economic al zonei prin consoli
darea legăturilor dintre grupurile 
oamenilor de afaceri care activează 
in sectorul IMM din România, 
Ungaria . Slo\lacla 
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TVR1 
7,00 Matinal national 
9,00 Desene' ani
mate 
10,00 C.artea de fol
clor 
10,30 Vă place fil
mul? 
11,00 Ari-mania 
12,00 Tenis: RomA
nia - Germania Tn 
Cupa Davis, Tn 
direct 
14,30 Miss Unica, In 
direct 
16,1 O Adevărul 

· despre femei - doc. 
17.10 Teleenciclo
pedia 
17,55 Farmece- otp. 
20 
18,45 Sarabanda 
19,30 Carol fi corn- . 
pania- ep. 1 
20.00 Jurnal* Meteo 
20,30 Surprize, sur
prize ... 
22,30 Dr. Quinn -
otp.1 
23.20Jumal 
23,25 SăptămAna 
sportivă 
23,50 Florile morţii 
- thriller, SUA, 1993• 
cu Pamela Ander
son 

ADEVĂRUL 

TVRZ 
7,00 Cinematograful 
vremii noastre - rei. 
8,00 Jo Privat - doc. 
8,30 Desene animate 
9,00 Bzzz 
10,35 Toat~t pinzele 
susi- s. 
11,30 Pas cu pas 
12,30 TVR Timisoara 
14,00 In spiritu'l legii 
- s. 
14,55 Videoclipuri 
15,05 Documente cul
turale 
16,00 Grecia.- s. 
16,45 Santa Barbara 
- s. 
17,30 Cine? Unde? 
Cum? Dece? 
17,35 Desene ani
mate 
18,00 Pe culmile 

'curajului - doc. _ 
18,55 Retro TV 
20,00 Teatrul National 
de Televiziune p;ezin
tă: Ion Anapoda de 
George Zamfirescu 
22,05 Fotbal: Meci 
din Campionatul 
Spaniei, etaplil a V,a, 
Tn DIRECT 
23,55 Panoramic jazz 

.-- ., -.. 
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__ ._ ~--
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PROTV 
7,00 Aventurile lui Papirus -
d.a. 
7.20 Mot- d. a. 
7,40 RegeleArthur-d. a. 
8,00 Conan Avenlurierul - d. 
a. 
8,30 Tom~ Jerry- d. a. 
9,00 Povestiri din Marea 
SLK!ulul- ep. 20 
10,00 Lois 'fi Clark- ep. 41 
11,00 Promotor 
11,30w.w.w.apropo.ro 
12,00 Profesiunea mea, cut-
tura - lalk show . 
12,55 Ştirile Pro TV • O 
propoziţie pe zi 
13,05 Generaţia Pro: 
Prietenii tăi- ep. 88 • Babe -
uttimul episod • Clubul con
damnaţUor- ep. 4 • Buffy, 
spaima vampirllor- ep. 47 • 
Fete de bani gata- ep. 26 
17,15 Profashion ' 
17,45 Super Bingo 

. 19,30 ş- Pro 1V 
20,00 Nisipuri albe - dramă, 
SUA, 1992, cu Willem Oafoe, 
regia Rage< Donaldson 
22,00 Oz- ep. 4 
22,55 Ştirile Pro 1V • Ştiri 
spol1ive 
23,00 Columbo - actiune. 
SUA, 1989 . 

0,30 Amor cu buduc- ep. 3 
1,00 Promotor- rei. 
1,30 Butry, spaima vampf
rilor- rei. 
2,30Cine-lf81ul-ep.125 
3,00 Accapulco Heat- ep. 1 

RADIO PRO FM (9Z,J MHz) 
1,00 • 7,00 MUZICĂ 
7,00- 10,00 DIMINEAŢĂ DE WEEKEND
OJ FlavkJs Esnican 
10,00- 11,'00 CIN~-VERITf- cu Ada 
Rosetti fi Augustin Sbi~ 
11,00-14,00 CheFACI JN WEEKENO- ru 
Vati Bărbulescu 
14,00- 16,00 TOP 30 AJRPt.AY PRO FM
OJ Cristi Schnebli 
16,00- 17,00 PRO FII GREA TEST HITS
ru Marus V10tilă {ret) 
17,00 • 19,00 PRO FM PA_RTY UNE - QJ 

Vlad Claicweanu _ ·· 
19,00 - 20,00 PRO FII EXPLORER- <U 
Ni<i SlancOJ (rei.) 
20,00 • 2,00 HOT PARTY M1X- ru DJ M1ke 

~-~ ,-~---
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PROGRAMETV 

TVACASĂ 
6,00 Nimic personal -
s. 
6,50 Acasă la bunica -
retetă culinară - reL 
7,00 Renzo fi Adriana 
- reL 
7,50 Praciosa - rei. 
8,45 Căsuta povestilor -
rel. . • 

9,15 Inger sălbatic -
reL 
10,05 Lan!Urile iubirii
reL 
11,15 Dragoste fi put
era- rei. 
12,10 Sânge din sin
gele meu - reL 
13,00 Vremea tiganilor 
- reL 
14,15 Maria- s. 
15,00 Viaţa noastră - s. 
16,00 Preciosa- s. 
17,00 Casper- d. a. 
17,55 Vremea de acasă 
18,00 Fotbal: Anglia -
Premier League 
19,50 Somn uşorl 
20,00 Floare de aur- s. 
20,50 Micuţele doam
ne- s. 
21,50 Sânge din sân
gele meu -s. 
22,40 Vremea de acasă 
22,45 Poirot: Supra
doză mortală - actiune, 
Anglia, 1992 ' 

ANTENA1 
7,00 Secolul XX- doc:. 
8,00 Planeta vie - doc. 
8,30 Povesti cu anei 
9,00 DeseOe animăte 
9,30 Morselo, giganţii gheţii 
-doc. 
10,30 Casa de piabă 
11 ,00 Roata de rezervA 
11,30 Publicistică 
13,00 Cu ŢopesaHie la A la 
infinit 
16,00 Folbal: FC Argef 
Pltettl • Universitatea 
Craiova tn Divizia A, tn 
direct 
18,00 Elena, viaţa mea -
ep.65 
19,00 Observator 
20,15 Fotbal: Steaua 
Bucurefti - Astra Ploiefti 
ln Divizia A. in direct 
22,30 Observator 
23,00 Legenda lui Blllie 
Jean - dramă, SUA, 1985, 
cu Helen Slater 
0,40 Anatomia unei crime 
-dramă, SUA, 1959 
3,10 Puterea banilor ~s. 
4,10 Documentar- rei. 
5,00 Elena, viaţa mea - rei. 

TELE7ABC 
8,00Stiri 
8,10 Dintre sute da ziare 
-rei. 
9,00 Ţara spirid~ 
10,00 Teieshopping . 
10,10 Tanta~l- rei. 
11,00 Anlistatic- rei. 
11,40 Lumea In .Clipa 
2000"- rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomiru 
17,00 Celel!rltate - ep. 
122 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copn 
12,00 Sport magazin 
13,00 Motor Plus 
13,30 Apel de urgenţă -
rei. 
14,00 ReallV- rei. 
14,30 Dosarele y- rei. 
15,00 Comisarul Rax
s. 
16,00 Celebri ~ bogap 
- s. 
17,00 Nadine show . 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Ari 
18,30 camera aSOJOSă 
19,00 Emisiune de 
divertisment 
21,00 Film artistic 
22,45 Focus + 
23,00 Show-ul de 
noapte - noi artişti sau 
grupuri muzicale apar 
pe scenă; multă muzică, 
dans si divertisment 
1,00 Film artistic 
2,30 Focus - rei. 

18,00 Rendez-vous la 
Tele 7 - emisiune de 
divertisment cu muzică 
~,i voie bună 
19,00 Dincolo de anul 
2000 · doc. 
20,00 Actualitatea 
Tele7 
20,30 · Incidentul -
dramă, SUA, 1967, cu 
Tony Musante, regia 
Larry Peerce 
22,30 Club 
0,00 Ştiri 

s,oo~!2uSEBIŞ 
7,00 Weekend matinal 
8,00 Floarea din gricllnl .- topul muzicii 
populare 
9,00 La sfif'1,it de dptimlni .-·-·.--
11,00 Top 21 
13,00 Clubul adoleacenţilor 
15,00 Astăzi te sărbătorlm -muzică popu
lară si dedicatii muzicale 
16,ob Rock da House 
17,00 Top Rominia 
19,00 La multi anii • ~ muztCIIIe 
20,00 SAmbălă impreună 
21,00 Şueta cu Magi- talk show 
23,00 latina party 
0,00 Disco Dane. 21 
3,00 WMkend noctum 

ANTENA1 
7,00 Secolul XX 
8,00 Credinţa şi 
viata 
9,00 Desene ani· 
mata 
10,00 Godzilla • 
des. anim. 
11,00 T eo şi Mircea 
Şou 
13,00 Duminica in 
famme 
16,00 Fotbal: Rocar 
Bucureşti - Rapid 
Bucureşti in Divizia 
A, in direct 
18,00 Elena, viaţa 
mea-ep. 66 
19,00 Observator 
20,00 TeieEuro-
bingoshow 
22,30 Meciul Meciu
rilor 
0,30 O şansă pentru 
fiecare ' 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copii 
11,00 Duminica la 
prânz 
12,00 Vacantă a la 
Petrisor • 
12,30 RomAnie, 
Românie ... 
13,30 Traditii 
14,oo Cinemagia 
14,30 Film artistic 
16,00 Celebri fi 
bogati- s. 
17,00 Film serial 
17,30 Chic 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo * Clip Art 
18,30 Film serial 
20,15 Film artistic 
22,15 Focus plus 
22.45 Revista presei 
23,00 Film artistic 
1,00 Focus plus - rei. 
1,30 Cinemagia - rei. 

' . 
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TVARAD 
7,00 Secolul XX - doc. 
8,00 Stiri TVA- reL 
8,30' Polilica fără 
prejudecă~ - rel. 
10,00 Anunturi 
10,1 O Divertisment 
10,30 Roata de rezervă 
11,00 Orient Expres -
talk-show 
13,00 Cu Ţopescu de 
la A la infinit 
16,00 Fotbal: F. C. 
Argeş-Universitatea 
Craiova, transmisie 
alternativă. de la ora 
17,00 Petrolui-FC 
Na~onal- prima nepriză 
17,45 Divertisment 
18,20 Anunturi · 
18,30 Stiri ivA 
19,00 Observator 
20,00 Emisiune de 
tradi~i şi foldor 
21,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri 
21,30 Stiri TVA- rei. 
22,00 Observator 
In continuare program 
identic cu Antena 1 

HBO 
10,00 Franklin - d. a. 
10,30 Războinici ste-

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lnlersal Muslc 
9,30 Foc Tngheţat -
film 
11,00 Ştirile lntersat 
11,30 Desene animate . 
12,00 Echipa de şoc · 
12,30 Creepshow -
film 
14,00 Amintiri din ... 
15,00 lntersat Music 
15,30 Provocarea 
naturii 
16,00 Safari 
16,30 lnsula,.sălba
tică- film 
18,00 Desene animate 
18,20 lntersat Music· -~ ~ 
18,45 Ştirile lntersat 
19,30 Echipa de şoc..,, . 
20,00 Split lmag•· -·- · 
film 
21,30 lntersat Music 
22,00 Străin in fa
milie- film 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica · ' " ' 
0,45 inchiderea pm
gramului 

18,45 Ultimele zile ale 
lui Frankie zis Muscă 
- dramă, SUA, 1996, =',...1 

'1 lari - d. a. _ . . cu Dennis Hopper 
11,00 Unde-o doi.:··:·-' .. 20,30 Umbra JJ,". -
comedie, SUA, 1995 Intunericul - acţiUne, 

1 

12,45 lntâlnire cu SUA, 1996, cu Michael 
f,iica preşedintelui - Douglas 
comedie, SUA, 1995 22,15 Scandalul Larry 
14,15 Rapsodle in ioz Fllnt _dramă. SUA, 
-comedie, SUA, 1995 
16,00 Concert Robbie 1996 
Williams 0,30 Suspecţil -
17,00 Colegi de carne- thriller, SUA, 1999, G!J,., 
ră' drama. SUA. 1995 Jessica Steen · · 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,30 Romanian Top, 
100 
12,30 File de poveste 
13,00 Hi9h actlon 
Adrenalln 

TVARAD 
7,00 Secolul XX -
dac. 
8,00 ~tiri TVA- rei. 
8,30 Emisiune de 
traditii si folclor -
rei. ' ' 
9,30 Anunturi • rei. 
9,40 Divertisment 
1 a; o o Godzilla -
ep. 7,8 

13,30 Cinematomic ~rei. 
14,00 K Lumea _ ~ .flţ..:. 
16,00 Selector 
18,30 Atomix cu Oinu 
21,30 Febra 
22,30 Vibratii 
23,30 Klub [<~ $i(;Fc 
0,30 lnSOI'lll1i8·:--· -·-

TVINTERSAT 
8,55 Deschklerea pro
gramului 
9,00 lnlersat Music 
9,30 Străin In-· 
film 
11,00 Stirile 
11,30 Echipa de şoc 
12,00 Amintiri din ... 
13,00 Cerul d,intre nof 
13,30 Desene animale 
14,00 Ochi de.allgator 
-film 

-1 
' 
1 

1 
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1 

. _,.. 1 
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... -/ ·1 

15,30 lnleisat Muslc 
16,00 Pr~VOC;I!~ .~ ..... 1;'!/ţ!"""· 

·naturi · 

11,00 Teo sJ Mircea 
Sau · ' · 

13,00 Duminica ln 
familie 
16,00 Fotbal; 
Divizia A Ursus: 
Rocar- Rapid 
18,00 Muzică popu
lară 

18,20 Anunţuri 
18,30 Stiri TVA 
19,00 Observator 
ln continuare pro
gram identic cu 
Antena 1 

HBO 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
11,00 Cybernet 
11,30 Atomic Csfe- rei. 
12,00 Reactor 
12,30 Turnul Londrel
rei. 

16,30 Radical Power. 
17,00 lntersat Sport 
Show 
18,15 Safari 
18,45 Ştirile lntersat 
7x7 
19,30 Echipa da~ 
20,00 0 CeBfCă CU 
cafea -fim 
21,30 lntersat Muslc 
22,00 Asaslnul --~.J 
tel- film 
23,30 Ştirile lnletsat 
O,OOErotica 
0,451~-
mului 

18,45 ŞI mal 
morocănotl - come
die, SUA, 1995 
20,30 La pAndl - · 
actiune, SUA, 1993 
22:15 Asaslnul din 
reţea- horror. SUA, 
1993 
23,45 Destăinuiri -
dramă, SUA, 1997 
0,15 Cu cărţile pe 
faţă - acţiune, SUA, 
1998 

13,30 Hai Hul 
14,00 Interactiv 
16,00 Selector 
18,30 Atomi< cu Mircea 
21,30 Concert Nirvana 
23,00 Album Show 
0,00 Insomnia 

. .-

~-
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De 10 ani de când avem liber
tatea să ne exprimăm prin toate 
mijloacele, dar mai ales fiindcă 
avem motive temeinice de oftat, 
m~au ros şi m-au frământat şi pe 
mine enorm de muHe probleme de 
toate felurile. Mi-am propus in 
nenumărate rânduri să~mi fac 
cunoscute aceste .ar -uri, dar de 
fiecare dată am renunţat sau am 
amanat pe altă dată. 

Aceste probleme ni'au privit pe 
mine, politica, locarrtatea mea, agri
cuttura, pensionarii, sportul etc. Deci 
m-am lăsat păgubaş. Acum, când 
sunt terfelite valori~ naţionale, sunt 
sfidate toate legile confinenlale exis
tente intr-un hal imposibil de expri
mat, nu ma pot abţine şi vă rog să
":'i ~J:?1aţi ~răznicia. Şi d-voastră 
"'ceo vizaţi. ··, o.0• 

Unde s-a mai pomenit in lume, 
in ce ţări cu lecţii de democraţie ori 
dictatoriale, in ce societăti de bine
facere, culte religioase· sau alte 
domenii, să-ti elogiezi călăii? Ba 
chiar să le ridiCi statuie! Nici cei mai 
cedincioşi şi buni la suflet, nu se 
c;unoaşte din nici o sursă de infor
mare, c-ar fi făcut vreodată aşa 
ceva. Nu pot şi n-am cuvinte să 
calific îndrăzneala celor ce au pro
pus. Dar pentru cei ce-au acceptat 
rog gramaticienii sau savanţii să 
găsească termeni unde putem sa-i 

. incadrăm. 
Au făcut multe compromisuri 

politicienii şi aleşii noştri, şi-au sacri
ficat multe valori din propriile lor 
,.grădini~,' au acceptat mofturi şi 
grosolănii, obrăznicii, ai celor ce ne 
iubesc si vor conciliere. Nu înteleg 
ce p~_rC .. ce conciliere._ când noi 
trăim pa'lfliC? Cel puţin noi aşa 
simtim. ~Nu stiu altii cum sunt!M, 
vorb31ui CreaOgă_ AŞa constatăm şi 
dintr-un articol din ,.AdevaruiM din 
lfata .. de 10.09.1999, 1j8mnat <1" 
preşedintele P.L.D. Maghiar, de 

'SfiLARIILE Dltt MI 
VOR CREST~ DIN · 

,LONfi DECEMBRIE 

unde vedem că o secventa a etni
cilor maghiari se simt bine', nu sunt 
lezati, deci nu VOrbesc de conciliere 
pentiu că n-au de ce, ei contribuie la 
o convieţuire paşnică şi 
menţiOnează că idealurile noastre, a 
tuturor, trebuie să fie relansarea 
economiei româneşti .• Săru-mâna 
şi .. .". 

Eu am mulţi prieteni unguri pe 
care TI respect şi recunosc calită~le 
celor care le au. Nu sufăr de extre-

. mism, de răutate. Din contra. Vă 
spun sincer că B!Ş accepta o aşa 
lucrare (statuia), deşi personal nu 
accept inchinarea la idoli, dar pentru 
aceasta ar trebui să aflu că de mulţi 
ani, in localită~le din Ungaria şi din 
Ardeal cu minoritari români se află 
statui cu Bureb_ista, Gelu, Glad, 
Horia, Cloşca şi Crişan. lartn fiecare 
locuintă cu frati maghiari, din intreg 
Ardeaiul ar fi tâ loc de cinste icoana 
lui Funar sau Vadim (1a alegere)! 

Asta asa ca să ne arate atât 
nouă cat Şi Occidentului cat de 
paşnici şi iubitori sunt. Ar mai trebui 
să constatăm că in fiecare localitate 
w mtnoritari maghiari există cursuri 
de invătare a limbii române pentru 
bătrâni Şi cei neştiutori, ca să ştie 
măcar să salute pe romaneşte, să 
solicite relatii de la institutii de stat. 
primarii, să Poată solicita marturi de 
la piaţă, <fin magazine· in limba 
română . 

Cât despre universitate, eu aş 
accepta nu una, ci câte ar fi nevoie 
In oricare oraş unele se solicită. Dar 
asta după modelul unei asemenea 
universităti din SUA, Franta, 
Germania, Ucraina, Rusia etc, de' la 
ţâ_.n ~ivilizate şi cu lecţii de 
democraţie. Sau după modelul unei 
universităţi româneşti din Ungaria. 

Mit besăl barat? Nici nu ne-ar 
trece prin minte c-ar fi nevoie de un 
p;II'Cal concifierii. Şi nici nu există. 
. . p. CltiŞflrt 
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(Unnane p~ag~in~af~~~~~~~~~~19~1~9~.~a~~~~td~~~~ .. cu~~~~~~ce~~~~~pe~n~tru~~ zone 
Cu ungurii din România trăim in incredere chiar cu simpatie." Ziarul de frontieră revendicată de Ungaria, 

bună pace, cât nu sunt incitaţi impobiva budapestan "Nemzetl Ujsag" scria: ,.ln inclusiv la Trianon. După ce a pierdut 
românilor. Să ne reconciliem pentru că momentele cele mai critice Transilvania a pnut ca măcar oraşele pe 
au avut de suferit pe timpul lui Comandamentul militar român, cu o care Ungaria le consideră ungurm;ti să le 
Ceau,escu, afinnă dl. Bognar Levente. râvnă ce merită toată lauda şi un uma- ravină: Arad, Oradea, Satu Mare fi 
Nu cred că au avut de suferit mai mult nism nobil, s-a grăbit să vină in ajutorul nmi,oara cu toată zona. 
decăt românii. To~ au fost supufl acela- capitalei infometate." La fel armata Monumentul fi parcul nu sunt decât 
ra!fi austerităţi fi pAnă ce Ungaria nu a română, cu grele sacrificii, a luptat pen- pretexte pentru nostalgicii iredentifti 
trecut la revendicări nu au fost nici un fel ~ alungarea fi eliberarea Ungariei şi a unguri fi pentru nemetime de a pune 
de probleme. A mai spus acelaşi domn Budapestei de fascişti, plătind un greu măna pe Transilvania, cu toate bogă~lle 
că "~~au avut învăţământ în limba naţio- bibut de sânge. De ce atunci nu am avea sale, care ar deveni astfel o regiune corn
oală. Au avut, de la grădiniţă la facultăţi, dreptul ca in faţa Parlamentului ungar plementară pentru Ungaria, condusă, 
instituţii incadrata cu cadre didactice de din Budapesta să ridicăm un nonument dirijată politic, economic fi cultural prin 
limbă maghiară, cu catedre până la nivel in memoria generalului Mărdărescu, directivele de la Budapesta. De fapt, şi in 
de universităţi. Era drept că şcolile erau comandantul armatei române din 1919, a prezent UDMR, deşi faca parte din guver-
in mare parte mix1e. Dar ce e rău in asta? colonelului de cavalerie Gh. Rusescu, cal nul de la Bucurefti, primeşte directivei& 
Prin aceasta convjeţuim fi se invăţa să care a intrat cu primul detaşament de . de la Budapesta. 
convieţuiască paşnic cele două popoare. cavalerie in 3 august in Budapesta fi Românii nu vor lisa ca acest monu-
Există in Arad .un "Parc al prieteniei", celor căzuţi pe_ câmpul de luptă cu cei ce ment să murdăreaScă pământul patriei !fi 
inaugurat pe malul Mur&lfului, spre Sala voiau să impună bolşevismul leninist vor apela la toate mijloacele pentru 
Polivalentă. De ce ar trebui un parc al sau fascismul hH:Ierist in Ungaria? oprirea amplasării lui. 
reconcilieri!, când românii nu au acţionat Totul nu ·este decât o diversiune, Vom reveni cu adevlruri crude 
împoţriva populaţiei maghiare? Istoric nu pentru ·că altfel am umple România de despre modul cum au procedat ,.re-
au ce căuta în acest parc. Pentru' parcuri de reconciliere, ba cu bulgarii, ba voluţlonaril unguri de la 1843-49 cu 
Crl·mele comise de neme••"me Ri de cu uc. rainenii, ba cu sărbii etc. Totul este 

T T românii. 
şovin ii unguri impotriva românilor au o chlchiţă a diplomaţiei maghiare care a Nu intâmplător marele bărbat de stat, 
fost iertaţi, dar nu uitaţi. De ce să le pornit după 1980 o ofensivă constantă 
reamintim, inclusiv prin acel monument impotriva României, pentru autono- pArinte aJ naţiunli,lonell. C. Brătianu, cu 

aprobarea regelui Ferdinand Tntregitorul, ai,.Ungariei milenare", unde sunt şi efigi- mizarea Transilvaniei sau enelavizarea 
ile celor 13 generali ai revoluţiei acestui teritoriu românesc. au hotărât în !Şedinţă de guvern in 1924 

h. d f · ţ' d Monumentul propus a se r'•dlca In desamblarea monumentului amintit al mag 1are, ar care se ac v1nova 1 e 
crime, genocid, masacre impotriva popu- &fa-zisul ,.parc al reconcllierii" nu are uUngariei milenara", lucru ce 9:8 fi înfă~ 
laţiei român&!Şti din Transilvania? Ei au nimic cu prietenia dintre cele două tuît:in 1925. 
fost cei care cu sabia au impus fi au popoare, el a făcut parte din seria de Revenirea asupra acestei.hotărârl 
apărat unirea forţată a Transilvaniei cu acţiuni !Şi momente care au marcat in luate de bărba~i inţelepp ai României ar 
Ungaria 'i nerecunoa,terea naţiunii 1896 ,.cu surle fii tobe" sărbătorirea a însemna o pată ruşinoasă pe obrazul 
române !Şi a drepturilor sale. 1000 de ani de la pătrunderea ungurilor ţării 'i o profanare a memoriei celor uci!Şi 

Noi nu am comis crime Impotriva din Asia in Europa. De aceea, el reprezln- şi batjocoriţi, in decursul secolelor pănă 
populaţiei maghiare, dimpotrivă, i-am , tă .. Ungari~ Mare·• sub înfăţi,area unei in zilele noastre, de "lift& păgâne". 
ajutat să se elibereze de cizma bolt;evică femei, grupuri statuare sugerând scene Ungurii din România ·sunt cet:ăţenl 
a lui Bela Kun in 1919 fi sâ ·instaureze un din luptele ungurilor fi mai jos efigiile români, care in plus se bucuri de 1 

guvern acceptat de populape. Populaţia celor 13 generaU, care s-au făcu1 vinovaţi drepturi in plus ca minorităţi, Iar 
infometată a Budapestei a fost ajutati cu de crime impotriva poporului român. România ti Ungaria nu pot exista, in 
alimente fi alte efecte, iar intrarea tru- Ce are reconcilierea cu acest monu- cadrul unor rela~ normale, probksme in 
petor române în Budapesta in 3 august ment nu Dar ttim cine il doreşte fi dispută . 

. UN ,"CONSTRUCTOR" 
"'" CU PROBlEME &ilariile lucrătorilor Minist&

de Interne vor creşte din luna 
'<deceo""""'m"'ibo>riie, fără ca ei să primească 
majorările care fuseseră anuntata 
de la 1 a.QI$I..a-. mk1iStrut 

~.,;;;;,p-•@ Interne, ·constantin Dudu 
(Unnare din pagina 1} 

Participă ca acţionar şi la 
banca comercială .. West Bank" 
S. A., deschisă in 7 .02.1996, 
unde aduce personaJ un aport 
de capital de 364.400.000 lei. 
Mai participă ca acţionar fi 
susţinător insistent fi la ,.Media 
Grup" S. A., cu o sumă in 
nume propriu de 120.000.000 
lei fi il bagă in afacere fi pe 
colegii acţionari de ia ICIM cu 
300.000.000 lei. Culmea este că 
ICIM a Incheiat anul financiar 
1998 cu o pierdere de 4,3 mi· 
llarde de lei fi cu sprijinul 
nemijlocit al finanţelor ara o 
datorie din anii anteriori de 8 
milianle de lei ree:;alonări pen
tru TVA fi Impozit pe profit. 

spunem suspecte, dar favora
bile poate prin renumele 
ftnnei, câştigă licitaţia pentru 
construirea noului peniten
ciar. Anul trecut s-au cheltuit 
25 de miliarde de lei fi anul 
acesta s-au dat incă 21 de 
miliarde, In timp ce alta obiec
tive sunt trecute in conser
vare, ca Spitalul de la lneu, 
pentru care s-au alocat doar 2 
miliarde de lei, Iar pentru 
invăţămănt zero lei. 
Penitenciarul este lncă In sta
diul sugarulul, după zecile de 
miliarde ,.băgate in fundaţii". 

degradarea planteului de 
peste parter in jurul celor 
două flrurl de stâlpi. La 
partea Inferioară a plăcii de 
peste parter s-au observat 
fisuri de pănă la 1 mm: 
deschidere pe toate dlrec~ile, 
dar mal ales perpendicular ••• 
Degradărlle observate pun 
serioase probleme pentru 
structura de rezistenţă." . 

Ionescu a arălat că "'l a prinit, 
la raclilicarea de buget, 900.de mi
liarde de lei, apreciind că solicitările 
.instituţiei au fost acoperite de 
GIMm In proporţie de 40 la sută. 

VA răspundem la articolul 
ajJIIrut In - de 22 septembrie 
1999 In zlanJI ,.1\devărul" după 
cum urmează: 

1. In oricare ţarA, sistemul 
1 "'""l'retic sta la baza economiei 
naţionale şi a intregii vieţi scciale, 
întrucât energia electrică este 

modernă de energie ufiroza
in majoritatea activităţilor 

Ulr&'le. Plin unnare, o companie 
de ~leciJk.- are ca obiective de 
bază distribuţia 'i furnizarea de 

electrică in conâltii de ca
litate consumatorilor. Ca 
atare .CONEL • trebuie să fie şi 

o companie serioasă şi care 
nlJ-1i permae să-şi desfăşoare 
acfivilatea altfel. Considerăm jigni

etichetarea din titlul articolu
de .RENEL-, .CONEL", 

E.T.C.O., precum şi definirea 
activităţii noastre drept .latură". 

2. Intreruperile in furnizarea 

1 ~~~~:~:~~' electrice.; datorate l1 programate sunt 
~nunţate prin mijloacele mass
media tocale, respectiv ţelefonic 

consumatorti impcrtanti. întreru-
perile care sunt consecinta unor 
defecte lo Instalaţii nu' pot fi 

anunţate şi' duratele lor pot Il 
scurte (de ordinul secundelor In 
cazul eliminării defectelor prin 
automatică) sau mai lungi in cazul 
unor defecte persistente, unde 
intervin timpii necesari izoUirii şi 
remedierii defectelor. Frecvenţa 
apariţiei defectelor depinde de 
tipul constructiv al liniilor, cele 
aeriene fiind mal vulnerabile la 
efectele mediului (descărcărt eJeo. 
trlce, furtuni, cAderi de corpuri 
străine, vegetaţie etc). Cartierul 
Aradul Nou este a6menlat de o 
asemenea finie electrică ""'jarlă-

3. Retribuţiile angaJaţilor 
.CONEL" nu au fost majorate de 
câţiva ani, aşa că vă precizăm cu 
respect că nici un ban din 
majorările de tarife de energie 
electrică nu intră ln 1buzunarele 
noastre. 

4. Dacă un angajat al nostru 
rAopunde pe un ton ricficat .in doi 
peri", .vă şopteşte", .vă trânteşte 
telefonul in ureche" vă rugăm să 
nominalizati persoana si să nu 
generaliza~.' Actele de indisciplină 
.le ~m_rezolva. 

5. Intreruperi de energie eJeo. 
bică se produc şi in zona domici!i· 

c.-·, '-·· '-
. _,. 

ului directorului sucursale! 
.CONEL ", "băieţi" neputăndu-1 feri 

tehnic de - evenimente 
neplăcute. 

6. .CON EL" fi implicit 
Sucursala de -.ţ;e Arad este 
permanent preocupată de 
servirea clienţlor săi In condiţii de 
carrtate şi de remedierea intreru
perilor in timp util. Activitatea 
.CONEL" privită din afară va con
duce la o Imagine publică ce ne 
preocupă in mod decsebi~ dar 
pentru a vă corija imaginea 
d-voastră proprie, d-le ~ 
Simion, vă invităm să ne vizilati, 
să cu~eţi din interior acfivi
tatea noastră, problemele de care 
ne lovim. succesele noastre ~ 
sunlem . . că vă veti solim-
ba opirita~ • 

Semnlm cu denumirea 
noastră corectă: 

CONEL- S.C. ELECTRICA 
SA. BUCUREŞTI 

SUcursala de distribuţie a 
energiei electrica ARAD 

Director 
Ing. CORNEL IOAN 

SECIANSCHI 

.. ~--~ .. 

_. ,.Media Grup". unde a blgat 
banii proprii şi ai acţionarilor a 
Incheiat anul trecut cu o 
pierdere de 675.593.000 lei fi 
pe primul semestru a atins la 
capitolul pierderi aproape 
aceeatl sumă. Cu toate acea· 
tea, faur Ioan fi ciţlva 
acţionari cumpără o tipografie 
de vreo 3 mlllande de lei, care 
nu ştim in proprietatea eul se 
află, dar produce, fără a fi 
inregistrată printr-o mărire de 
capital la firmă şi deci pro· 
ducţia nu poate fi urmărită de 
finanţa. 

Ar mai fi câte cew de spus 
despre această serioasă firmă 
care construieşte Catedrala 
ortodoxă din Arad fi căş6gă In 
mod suspect toate Hclta~ile la 
concurenţă cu alte firme da 
profil. Din procesul pe care il 
are cu biserica baptistă 

.,Maranata", din expertizele 
tehnice efectuate noi ne indoim 
de corectitudinea acestei finne. 
Să intro.ducl lucrări şi materiale 
in plus la o biserică este un 
lucM.J nu prea cre,tinesc. 

In aceleafl condiţii si nu 

' 

Din păcate, Penitenciarul 
o sA mal lnghită bani seri."l, 
fără a se vedea mare lucru. 
Nu facem proces de Intenţie 
nimănui, dar credeiÎI că fi in 
acest caz, ca fi in altele, 
organele abilitate, inclusiv 
Curtea de -Conturi, ar trebui 
sA verifice cum au fost cheltu
iţi banii publici fi chiar benefi. 
clarii si cearA acest lucru, 
mai ales că se poartă tot felul 
de vorbe, tn spatele cărora 
unii zic el se ascund ceva 
vile. 

0 aHă lucrat~~ căfligati la 
o licitaţie cu un partener 
străin este discutabilă duplli 
părerea reprezentanţilor 
firmelor "Con ar" fi ,,Arcons". 
Nu Intrăm in amănuntele 
furnizate, pentru el este trea
ba altor organe să verifice cu 
căi a fost păgubit bugetul. 

In plus, s-a mai cerut fi o 
expertiză efectuată de 
INCERT Tlmifoara la o con
strucţie efectuată de firma 
Arcons S. A. cu ciment -livrat 
de finna ICIM S. A. 

Nu spunem despre ce 
construcţie este vorba. Dar 
redăm din constatările exper
tizei: "La data efectuării 

. expertizei s·a observat 

Se descriu apoi metodele, 
da evaluare, măsurătorile cu 
ultrasunete fi alte determlnărl 
care pun in evldenţli calitatea 
necorespunzătoare a materi
alului livrat de ICIM. Din 
investigaţii fi expertlzi 
rezultă că batonul la patru 
stilpi nu este satisfăcător ... In 
urma determinărilor 
nedestructlve fi distructive se 
apreciază că betonul utilizat 
nu a atins mărcile prascrise in 
proiect la nici unul din ele
mentele incercata .•• Concluzia 
foarte clari a acestor veri
ficări este aceea că dale pen
tru planşaeie turnate nu a fost 
alcltultă in mod corespunzl.. 
tor. De pr•elzat eA 
-·•lreaJoll•l-
esCe laferler eelal pre
_... la .,....._&." Extrasele 
sunt din Raportul de expertiză 
tehnică realizat de INCERC 
Tunitoara fi poartă semnătu· 
ra directorului acestui institut, 
dl. prof. dr. ing. Corneliu Bob. 

In concluzie, ne este triei 
ca ceea ce livrează firma 
domnului Faur, respectiv ICJM 
SA, să nu ne trimită la balada 
popu,ară, .,ceea ce construia 
astăzi, noaptea se· dărâma". 
Cred că in construcţii este 
envole de rtJsponsabilitate, 
pentru ca in caz de calamităp 
naturale, să nu se ajungă, ca 
il.. Turcia, la catastrofe incai
Uiabile • 
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.Bătrâna Doamnă" joacă astăzi, in Bănie, 
cu echipa venită din .c· si care după primele 
etape s-a văzut in vârful' piramidei. Se pare, 
însă, că pentru Electro Bere inăltimea a fost 
ameţitoare, iar acum, dupc 8 etape, se află la 
subsol, pe locul 14, cu -3 la .adevăr". UTA 
abordează acest meci ~- pe pozitia liderului, 
care vine după- cinci victOrii conseCutive. fiind 
astfel favorită. E drept, la Tg. Mureş, in partida 
ASA- Corvinul, ambele echipe vor fi interesate 
de rezultatul de la Craiova. asta pentru că In 
cazul unei reuşite olteneşti, cei ce vor lua 
punctele victoriei la Tg. Mureş vor trece pe 
primul loc. Aici intră in horă şi lnterul, care 
dacă are ambiţii de lider va trebui să ia trei 
puncte la Alba Iulia. Mergem însă pe mâna 
tinerilor de la UTA, pe care pozi~a din clasa
ment ar trebui să-i motiveze. E drept, acci
dentarea lui Pap poate fi un handicap, dar şi o 
bună ocazie de afirmare pentru Bolcaş (cei de 
la Drobeta nu i-au pus probleme etapa trecută) 
sau Huţan. O etapă interesantă, in care Inain
tea partidelor de astăzi clasamentul are urmă
toarea configura~e: 
1.FCUTA 8 6 O 2 
2. lnter Sibiu 8 6 O 2 
3.ASA 

18-6 18 (+8) 
15-9 18 (+6) 

Tg.Mureş 8 5 
4. Corvinul 8 5 

1 2 19-6 16 (+4) 

5. Gaz Metan 8 5 
6. Apullum 8 4 
7. Aro 

1 2 17-8 16 (+4) 
1 . 2 14-7 16 (+4) 
2 2 13-10 14 (+2) 

Câmpulung 8 4 1 3 
8. Drobeta 8 4 O 4 
9 .• u· Cluj 8 3 1. 4 
10. FC Bihor 8 '3 1 4 
11.Chimica 8 3 'f 4 
12.Jiu1P. 8 3 1 A 
13. PoliTimiş. 8 2 3 3 

.11-6 '13(+1) 
12-1112 (O) 
11-14.10 (-2) 
10-16 10 (-2) 
8-15 10 (-2) 
6-16 10 (-2) 
12-13 9 (-3) 

14.Eiectro8ere8 3 O 5 14-179 (-3) 
15. UMT 8 2 2 4 11-21 8 (-4) 
16. M. Motru 8 2 1 5 9-14 7 (-5) 
17. Olimpia 8 1 3 4 7-11 6 (-6) 
18. Flacăra 8 1 1 6, 4-10 4 (-8) 

Pe celelalte stadioane se dispută partidele: 
FC Drobeta - Gaz Metan, ASA - Corvinul, 
Chimica - Flacăra Rm. Vâlcea, UMT - Motru, 
.u· Cluj - Jiul , Apullum - lnter, Poli - Olimpia, 
FC Bihor- ARO. 

Mâine, .pe terenurile din Pecica şi 
Micălaca, divizionarele C arădene care au 
evoluat săptămâna aceasta In Cupa României 
- Tuborg, respectiv West Petrom şi Telecom, 
vor incerca să se impună in faţa celor de la 
Gloria Reşiţa şi a fotbaliştilor din Petrila, 
acestia din urmă lncheind plutonul celor 18 
forniatii ale seriei a IV-a a Diviziei C. E drept, 
nici petrolistii nu stau pe roze, doar 7 puncte 
din 8 meciuri, fapt pentru care mâine vor trebui 
să se impună in faţa Gloriei, aflată deocam
dată pe pozi~a a treia. 

Astăzi, de la ora 11, la Polivalentă, va fi, 
din nou, agitaţie pe semicerc. Handbalistele 
arădene, care in etapa trecută au debutat cu o 
victorie in Divizia B (de fapt, eşalonul trei) 
joacă tot pe teren propriu cu oltencele de la 
Caracal. O bună ocazie pentru jucătoarele 
pregătite de Titi Ionescu de a se afirma. 

Echipele arădene de baschet evoluează In 
deplasare. Băieţii r,le la West Petrom participă 
la turneul de la Sibiu, de unde sperăm să se 
intoa~ cu trei victorii, In timp ce fetele de la 
BC ICIM s-au deplasat la Dej, pentru a lntâlni 
Somesul in etapa a doua de campionat. Dacă 
miercuri, cu .u· Cluj, fetele lui Mandache au 
dres busuiocul In prelungiri, de data aceasta 
sperăm intr-o evoluţie mai hotărâtă. 

. ALEX. C"EBELEO 

As•arlli, in 
Divizia A • Ursws lanu inscrie din nou ~ 

STEAUA· ASTRI 
PLOIEŞTI 4-1 (1·1) 

In avanpremiera etapei a 
X-a din cadrul Diviziei A - Ursus 
la fotbal, aseară. pe stadionul 
.Ghencea" din Capitală s-a dis
putat meciul Steaua-Astra 
Ploiesti. Scorul final a fost 4-1, 
In favoarea gazdelor. golurile 
1ind marcate de Roşu - min. 7 
şi 56, Ciocoiu - min. 73, 
Dănciulescu - min. 74, respec
tiv Ciorea - penalty, min. 25. 

ROMÂNIA-ALBANIA 
lUEFA 20011 2-0 11-01 

Ieri după-amiază, la Ploieşti, 
intr-un meci decisiv de calificare la 
C.E. pentru juniori UEFA 2001,. 
selec\i<Jnata României a trecut de 
cea a Albaniei, cu 2-0 (1-0). 
Golurile au fost marcate de lanu şi 
G. Mihăiţă. 

lată că fotballstul transferat 
recent de UTA, de la .Poli", lanu, 

a inscris lncă o dată, după ce a 
făcut-o ~~ luni, impotriva 
Macedoniei. . 

Echipa na~onală de juniori, 
condus~ de Mihai lanovschi şi 
Come JUrcă s-a calificat, aslfel, la 
turneul final de anul viitor, ce sa va 
desfăşura In 1111801. 

LEOS. 

"ZilE GRElE" PENTRU 
DIVIZIONAR ElE C ARIDENE ': 
E limpede că sunt probleme 

la fiecare dintre divizionarele C 
arădene. Situatia lor din clasa
ment vorbeşte de la sine despre 
acest fapt. Telecom şi 
Universitatea sunt cu -2 la .ade
văr", iar lnter şi .u· West Petrom 
sunt cu un ameninţător ·5. Se 
anuntă .zile grele" pentru toate 
reprezentantele noastre in al 
treilea eşalon al fotbalului româ
nesc. 

Mâine, de la ora 11,00, se 
dispută a IX-a etapă. Acasă 
joacă Telecom şi .u· West 
Petrom. 

• Telefonişti!" pornesc favoriţi 
In meciul cu lnter P!)trila, 
codasa clasamentului. Cu trei 
puncte In cont, cei din Micălaca 
şi-ar putea asigura un trai mai 
liniştit In viitor. Dacă nu ... 

După Steaua, la Pecica vine 
Gloria Reşiţa. West Petrom se 
află şi aşa intr-o situaţie deli
cată, iar dacă nu va putea trece 
de resiteni, echipa antrenată de 
Pio de: Monaco se inscrie, 
incredibil, Intr-o luptă pe care 
nimeni nu o pronostica. lupta 
pentru evitarea retrogradării. Şi, 
să nu uităm, .petroliştii" au fost 
bine .1ntinşi" de Roşu et comp., 
iar Gloria nu e o echipă oare-

. -care, ci una de podium. 
Victime sigure, In orice 

deplasare până acum, Univer-

sitatea şi lnter au, teoretic, jocuri 
mai uşoare decât in alte .vizite". 
Studenţii merg la Abrud, unde 
vor intalni o altă nou-promovată, 
Cuprirom. Va fi greu, dar nu 
imposibil ca arădenii să ob~nă 
punct(e). 

O misiune infin~ mai dificilă 
are lnter, care dă o raită la 
.Gara Mare·, pentru a se intalni 
cu CFR .Timişoara. Elevii 
pregătiţi de Gigi Domide au 
reuş~. etapa trecută, un rezultat 
nesperat: 7-0, cu Minerul 
Uricani. Vor continua interiştii 

acelasi drum? Nu de alta, dar' 
situatia din ierarhia seriei a IV-a 
a Di~iziei C este periculoasă şi 
nu suntem decAt la mijlocul 
turneului. 

Oricum, chiar dacă nu stau 
liniştite, datorită problemelor pe 
care şi le-au făcut cu propriile ... 
picioare, urăm celor patru for~ 
matii arădene, mult succes in· 
parÎidele de duminică şi o cAt .. , 
mai grabnică evadare din partea -
inferioară a clasamentului. Aldf"" 

· ·· LEO Sffl · · 

Ieri, în Divizia D- "Rowo'.' ..... 

CPl ARAD -MOTORUl ASTRI 2-3 11-21 
Stadion CPL, teren bun, (Balog '46) - Poeei, Blllint '66), Buruiană. p.;'~ 

timp frumos, spectatori 100. (Monea '73), Şul<;~.( Vizitiu Au arbitrat: Ologean O. 
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Au marcat: Nescovici - min. '54), Brandais - Nescovici, jr:, la centru. ajutat de asis-
39, Drida - min. 86 (penalty) · Bocs, a (Meteias, '66). tenţii Axente M. şi TodariciM. ·1;'-""'llll!l.t"'P!!'. •<"· 

Observator AJF: Vătran 

.,__.: 

respectiv Madoş - min. 7, Motorul Astra: Raşca- D. , 
Buruiană- min. 41 şi Cued&n Czank, Bordea, Madoş, · Cartona' ro,u: 'Cea(! -. 
- mjn. 64. Sucigan-Negrilă (Cean '25), min. 88 

CPL Arad: Boiţi-Drida, Călin, Corsenti, Cuedan · Lajunlorl: 22-2. 
Neacşu. Suciu, Maghici , (Păiuşan '83)-Anghel (Hada . .. .· _ VfiU AVIUIM , ~ 

lb,;,;;.;;;:;;;,;"",;,;;,;;;,;~;,;;,;;;,;;;..:;";,;";;,;,;;;,;",;;,;,;.","";;;",""";"""""";"""",o"""" ....... """""""""!", -~· -~· ' ~ .. 

SANC'flUNI A.J.F. Minerul Moneasa 
s-a retras din J.: · 

. Chiar dacă au recunoscut, 

Celelalte jocuri ale Eltapei se 
desfăsoară după următorul pro
gram: Petrolul Ploieşti-F.C. 
Naţional, Ceahlăul P. Neamţ
F.C.M. Bacău, Dinamo-F .C. 
Braşov, Oţelul Galaţi-CSM 
Reşiţa, Gloria Bistriţa-Farul 
Constanta si Extensiv Craiova
F.C. on8şti' (sămbătă de la ora 
17,00). Meciul F.C. Argeş-.u· 
Craiova se va disputa de la ora 
16,00 şi va fi transmis Tn direct 
pe Antena 1 .. 

Principala problemă ce a 
fost analizată de Comisia de 
Disciplină din cadrui,A.J.F. Anad, 
In ultima şedinţă de joi după-· 
amiază a fost, bineinţeles, mac;. 
ul cu scAntei de la Semlac, Intre 
Votnţa şi Unirea Şeitin. Partida 
s-a transfonnat Intr-o incăierare 
generală Intre jucătorii celor 
două formatii, .centralul intalnirir. 
Paul Zau, flind nevoit să intre
rupă jocul In minutul 63, la 
scorul de 1-0 In favoarea echipei 
gazdă. In consecinţa, mai marii 
'A.J.F.-ului au hotărât ca urmă
torii jucători să fie ~nu~ pe mar
ginea terenului pentru: 4 etape -
Dărăbut Lucian, căte 2 etape -
Dărăbut Ioan si Giurău Adrian 
(toţi v.' Semlac) respectiv 2 

etape- TIQănescu Florin (Unirea 
Seitin). De asemenea, au fost 
Puşi .la colţ": Fluieraş Oliviu (0, 
'Zărand) - 6 etape, pentrU': 
lovirea irltenţlonatâ a arbitrului 
i:u mingea şi Popa Ioan (O. 
Zărand) - 5 etape, pentru lovirea 
adversarului tară balon. 

lncă de dinaintea lnceperii.~..-lllll!'!'"' 
campiooatului, că nu vor J!U18a 

Duminică, tot de la ora 
16,00 se lntalnesc Intr-un derby 
al Capitalei, Rocar şi Rapid. 
Partida va fi transmisă, de 
asemenea, pe Antena f. 

OH ARĂDEAH. 
ÎH .. TARA 

1 

SOAREWI. 
w '·' ~. ·.· RASARE"·_ 

ln intervalul 26-29 septem:.. 
brie, gimnastul arădean 
Ccostantin Covaci participă la un. 
prestigios turneu pentru juniori 
organizat in Japonia, cel mai 
mare de acest gen din lume. 
Merită menţionat faptul că 
spcrtivul, evoluând cu dublă legiti
mare la grupările C. S. ş. Arad şi 
C. S. M. Conar, a obţinut, recent,. 
patru medaNi la concursul spe
rantelor de la Sibiu, intrecere 
ech'ivalentâ Campionatelor 
Naţionale de maeştri. Ele au fost 
,repartizate' astfel: aur, la inele si 
săriturl, bronz, la bară fixă şi sot. t. 
urăm succes gimnastului nostru . 
(şi) in Japonia. • :..~1 

A. MlqttU 

SPORTIAlV 
• Siomhătj . 

TVR 1: ora 12,00 - Tenis, · 
Cupa Davis: RomAnia- Germania 
(d) 

ora 22,30- .. Săptăinăna 
sportivă 

1VR 2 : ora 22,00 - Fotbal, un 
meci din etapa a V·a a. 
Campionatului Spaniei (d) 

1V Acasă: ora 18,00 - Fotbal, 
Premier League: un meci Inregis
trat 

Anlana 1: ora 16,00- Fotbal, 
Divizia A: F.C. Argeş Piteşti -
Universitatea Clalova (d) 

r-is : Cupa DIIIIÎS 

ROMÂNIA· 
GERMANIA 1-1 
După prima zi de intre

ceri, la arenele BNR, in 
cadrul meciului din Cupa 
Davis, dintre România şi 
Germania, contând pentru 
calificarea in Grupa Mondială, 
scorul este egal, 1-1. 

In primul joc, T. Haas 1-a 
invins pe A. Voinea, in patru 
seturi. 7-5, 6-2, 3-6, 6-1, iar 
apo( A. Pavel a trecut de R. 
Schuttler, In doar trei seturi, 
7-6, 6-2, 6-2. 

Astăzi ăre loc meciul de 
sublu. 

LS. 

face .mare brlnză" Tn Divizia O, . · ·. 
după ce au promovat din . -~~ 
.Onoace", cei de la Minerul TVR 1: ora 12,00 - Tenis, 

Cupa Davls; Rananla • ~ Moneasa s-au lnsais, ~.In 
(d) . . 

PRO TV: ora 15,00 - Formula. 
1, Marele Premiu al Europei (d) 

Cele două contestatii !nain
tate după etapa a VI-a 11 
.campionatului Judeţean 

Promotie" au fost rezolvate, 
ambele; In favoarea oaspeVIor. 
Aşadar: Horia - Zimand Cuz ().3 

(teren · neregutamentar) şi 

Chisiridia - Dezna 0-3 (su~ 
tuire de jucători). 

campionat Acum, cAnd echipa ~,, < "...". 
a fost luată .la bani mlirun~~, 

ora 23,00 - Procesul etapei 
ora' 0,30 - Fotbal: Magazin 

Ug8 Campionilor 

s-a dovedit că ea nu poate face · -,_,_ -" _.. 

faţă rigorilor .o· -ului arădean şi, ...,._% r~ 
In consecinţă,- după trei 
neprezentări, din care una !1 
fost .rezolvată", conducăto 

1V Acasă: ora 18,00 - Fotbal, 
Premier League: un meci tn direct 

Antena 1: ora 16,00 - Fotbal, 
Divizia A: Rocar · Rapid (d) 

Minerufui Moneasa au preferat · , :"r·~-~~· .. 

ora 22,30- Meciul Mecârior 
lntersat: ora 17,00 lntersat 

SportShow Qiu" M"ERIE 

să anunte retragerea lll)hipei 
decât să fie expulzatii" · · " "-~«'~*"'~ . . L S. .. ~;,,, 

llM E- ~~Vt:TE%Ef'~"-f1IR(J"_,JQm J:.i:'o?'l:J>~·L''F#l;<>c . .-?·v""ffl?tr~ 1 't%~-l/i'.lili~:-:.,eT, · l!t tlk'r'loJL!&!.fJ~'-'"·-'S%~~,aWk~J.l:'±1lllliii(Lih,~· • · .. ".a 
Au mai rămas de disputat trei i-au reconstruit maşina lui Gerhard Berger, directorul sportiv Peugeot va continua_să fumlzeze 

Mari Premii ale sezonului actual Giancarlo Fisichella in flmp al motoristului german a declarat motoare pentru echopa condusă 
a: Fonnulei 1 şi lupta pentru titlul record, după ce monopostul că BMW va obtine o victorie In , de Alain Prost. contrar zvonurilor 
mcindial este mai aprigă ca nicio- acestuia a fost devastat de fani F 1 până cel târziu In 2002. • care anunţau retragerea motoris
dată tn ultimele sezoane. Patru pe pista de la Monza. Costul Scuderia Stewart Jaguar şi-1 tutui francez din F 1. Noul motor 
piloţi. Hakklnen şi Coulthard de la opara~unii se cifrează la 100.000 doreşte ca partener pentru Eddie va fi mai mic şi mal uşor decât cei 
Mc La ren, lrvine - Ferrari şi de dolari. • Ron Dennis, seful lrvine pe gennanul Heinz- Harald folosit până in prezent, aşteptAn
Frentzen - Jordan, de~n şanse scuderiei Mc Laren a declarat că Frentzen, lncepănd cu sezonul du-se performanţe superooare 
considerabile pentru coroana cu in aceste curse, rămase pănă la 2001. Problema o constituie însă celor ăon acest sezon. • Aşadar, 
laurî. Să vedem care sunt Sfârşitul' sezonului, echipa n va relatiile incordate dintre cei doi duminică, Jncepând cu orele 
ultimele noutăti inainte de cursa sprijini şi n va propulsa pe pilotul pilo~. • Michael Schumacher va 15,00 (ln direct la PRO lV) va 
de duminică, din Luxemburg. • cu şanse la titlu. Pentru cursa de decide in sectiunea de teste din 7 avea loc Marele Premou al 
Proaspăt transferat la Ferrari, la Nurburgring cei avantaja! va fi octombrie de'la Fiorano dacă va Europei. pe circuitul de la 
pentru care va concura din Mika Hakkinen, plasat in clasa· reveni în acest an in cursele Nurburgrlng (Luxemburg). Se 
sezonul viitor, brazilianul RubenS ment inaintea colegului său,- rămase până la incheierea anunţă o cursă ~xtrem de spec~ 
Barrichello a declarat că se va David Coulihard. • Cei de la sezonului Formulei 1. Maşina taculoasă, in mare măsură putan
retrage din F 1 dacă nu va ~ BMW sunt extrem de optimişti. aleasă pentru teste, de către ger- du-se decide numele viHorului 
cel puţin o victorie cu Ferrari In După ce au a;out nu ll)Si ~ de man, este un F 399 folosit de campion mondial. TO"'"'"" 
anul 2000. • Cei de la Benetton 64 de explozii de motor la teste, Ferrari la lnceptul ac;estui sezon. • , . DACIA" --1" 
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Pe malul stang al Mureşului." langă 

mănăstirea ortodoxă sărbă Bezdin, în dreptul 
localită~i Pecica, se afiă de mulţi ani o baltă 
asemănătoare unui crac de pantalon, rezu~ 
tată din obturarea unui braţ al Mureşului. Aici 
se află rezervatie de nuferi albi de la Bezdin, 
pe o suprafată' de 18 ha, ce face parte din 
rezervaţie judeţeană Prundu-Mare-Bezdin, 
rezervatie ce se află dispusă pe 100 ha, intre 
Arad şi 'cenad, In lunea Mureşului. Reginele 
acestor locuri minunate este nufărul alb. 

inferioară a Mureşului, între Arad şi Nădiac, 
pe o suprafaţă de 6.000 ha să fie declarată 
rezervatie natională complexă sub denu
mirea de .Lunea inferioară a Mureşului". Este 
printre Mnele rezerva~! de luncă seculară 
din România, căreia Academia Română ii 
acordă o specială. de 
această re
zerva~e sunt 
şi ecologii 
maghiari eare 
studiaz/l 
această zonă 
In cadrul 
prolectelor 
transfrontal
iere, mai ales 
că plopul 
negru de aici 
şi alte specii 
sunt transfe
rate In luncile 
sărâcite de pe 
Mureş şi TISa, 

unde se dezvoltă spectaculos. Deşi docu
~a pentru înfiinţarea acestei rezervaţii 

na\ionaie este depusă de mai bine de un an 

de zile la fon.lile ~· nimic nu s-a 
{lliŞcal ... 

De la custodele acestei rez~i. Andrei 
Libuş, aflăm că nufărul alb, cu excep~a D~ei 
Dunării, se află doar aici la Bezdin. Din cauza 
secetelor prelung~e. !mbătrănirea belţii. In 
rezeiVatie trăiesc doar 12 exemplare. Dacă 
ecoiogiŞtii, botaniştii nu vor primi bani pentru 
a crea nufăruiui condiţii normale de viaţă. In 
cat1va ani ar putea dispărea. In pericol se află 
si alte plante ·unicat ce trâiesc aici: otrătelul, 
/eriga de apă, orhideea de mlaştină. ' 

Datolită potenţialului biologic unicat, 
diversificat floristic şi faunislic, specialiştii au 
propus de mai bine de un an de zile ca lunea 

<- Romancierul american 
Sinclair Lewis a primit o 
>SCrisoare de la un tănăr care n 
solirna postul de secn!tar, seri-· 
Ind, printre altele: 

.Sunt gata să fac totul. Şi 
cănd zic totiJI, înţeleg orice." 

" ' . · ''·Sincfair Lewis ii răspunde: 
.Nu am nevoie de secretar. 

~a mea se ocupă de tot. Şi 
cănd zic de tot, înţeleg, foarte 
bine, totul." 

• Un record comercial ne&
galat a fost realizat de un 
scotian. El a vândut unei 
văduve, care căuta un costum 
pentru defunctul soţ şi un pan
talon de schimb •.• 

+ Un nobil se pregăteşte 
să pornească Intr-o cruciadă. 
Soţia n însoţeşte pănă 1a pun<>
tul castelului şH spune:· 

.F~i atent, scumpul· meu, să 
nu vi intoarceti prea târziu. 
Familia Gontrand de Hauticol 
vine la cină de azi In cinci ani 

~~uiliâtîî~lanitiooo. Un . 
robot intră într-un magazin de 
fierărie şi se adresează vânză.. 
torului: • Vreau doi metri de tablă 
de bună calitate. Soţia mea 
'Ma să-şi facă o fustă plisată." 

+ Soţul se intoarce din 
India, djl, la vAnAtoare de pan
tere, şi-i arată soţiei o blană 
superbă. 

..., Ah, această bestie, am 
uciS-o după o luptă eroică. Imi 

· . ,spuneam - ea sau eu ... 
- ca fericire, suspina ~. 

că ai învins tu. N-as fi vrut să te 
văd întins pe parchetl 

+ Vrzitatorul unui parc este 
şocat de o doamnă care 
plăngea In hohote pe o bancă. 

- De ce această supărare? 
Peiltru ce atatee iaaimi? 

- Ah! Soţul meu a fUgit cu 
cea mai bună prietenă a mea. 

. Dacă a~ şti căi de muK o regret! 

~~I"IUI e~•~ 
Orizontal: 1. Lipsire de ceva sau lucrare cu multe 

afecţiuni. 2. Purtat! de cavaleri - Bate spuma pănă ce 
e ceva de aju'ls (Q. 3. Flnd foarte religioase, \ltilJ de 
toate - Serveşte pe platoo la masă. 4. Echipă de tex
tilştl ce se dă In leagăn - Bate pasullllt pe loc (lnf.)
Primele inceputuri! 5. Dă o probă de control la 1V -
Greu de trecut cu vederea. 6. Cei din urmă! ... - ... f&. 
reca! la gurăl - De bună purtare. 7. Frumoasele lumii 

lsing.) - Face faţă imaculată! 8. Spaima păduni -
nceput la est trece prin cenlru In vesti 9. o chestie de 

punere la jJU1CI. 10. Ce rămâne la lmpărţire ... - ... dă 
o bună lnvătălură de minte. 

Verticaj: 1. Rea&tatea llustretă pe ecran. 2. Un 
kJcru făcut degeaba ... - ... şi altui făcut cu tlfl1lUI (tem. 
pl.). 3. Sistem bine însorit pentru nudism - Gen de 
piele roşie erou a la wnetoo. 4. Pus la aclomit - E 
doHI dreptul JignitDr. 5. De rea-aecf01tă - Sus pus la 
casa omului. 6. Vine doar la urmă! - Ţese sa.lll -Un 
sprijin la nevoie la cele vi. 7. Crescute frumos la piep
U lelllsl- O fată In ternăl8. Fir de vială- Trage la ure
che - 'Prins&-n cerc! 9. E foarte Jno.otoiă1cr de feU Iti. 

1 2 45 

10. Spus cu avant- E virtuoasa faniliei (pl.). ..., '-"L-.....1.-L-...1--

Preşedintele clubului german de fotbal 
Sayem Munchan, consultant ai televiziunii ger
mane, personaj marcant In spoturile publicitare, 
implicat in multe afaceri, "Kaiserul" Franz 
Beckenbauer duce o viaţă mal mu~ decit confor-
tabilă din punct de vedere material. · 

Un reprezentant ai Partidului -...9r.zilor" (eco
logist) s-a declarat "şocat" de opulenţa, după pă
rerea lui, afişafă de cei care a fost de două ori 
campion mondial, in anul 1974, ca jucător, iar în 
anul1990, ca antrenor. 

"Am impresia că Beckenbauer a devenn 
prea maleriafost. El a uitat complet ce insemna 
fotbalul, cind evolua în calitate de jucător. 
Atunci, în primulllnd, se manifesta un deose~ 
respect faţă de spectatori. Meciurile erau mai 
atractive. Ele se bansfonnau în adevărate spec
tacole sportive, partea maleriafă era lasată pe un 
pian secundar", a declarat oficialul verzilor într-un 
inlefviu acordat canalului public de radio SWR. 

Beckenbauer a replicat imediat. El a spus că 
a fost şi a rămas un îndrăgostit al folbalului, că n 
praocupă calitatea întnnirilor şi spectaculozitatee 
lor, că duce o viaţă decentă şi că ven~rile pe 
care le realizează, în unna activită~lor sale, nu 
sunt exorbitante. 

DEPENDENTA DE CAFEA • UN BLESTEM? 
Deşi pare inofensivă, 

cofeina din cafea, ceai, cola şi 
ciocolată dă rapid dependenţă. 

Atunci cînd doza este 
redusă sau este eliminată com
plet, dependenţi! se plîng de 
dureri de cap, depresii, dificu~ 
tate de concentrare şi oboseală. 
Din moment ca acestea sînt 
oonsecintele, de ce ar dori cine
va să renunţe la doza zilnică? 

De exemplu pentru că 
numeroase studii arată că 
dozele mari de cofeină ( mai 
mu~ de două - trei cesti de bău-

· !liră cu cafeină zilnic) pot mări 
riscurile de aparitie a avortuui 
spontan, steril~tii' si tahiartimiei 
(creşterea anorimilă a ritmului 
cardiac). mărirea nivelul~! coles
terolului şi atacurilor de panică. 
Me studii au arâlal că dozele si 
mai niari duc la apari~a osteO
porozei şi ulcerului şi agravează 
fibroza chistică la sin, anorma-

1 

_ .. , ... 

iităţiie ritmului cardiac, cresc 
tensiunea arterială. Intrebarea 
legitimă este "Dependenţa de 
cafea este un bles
tem?".SP.ecialiştii.râspund ferm: 
"NU". 

1. PnMinlre ' 
Dacă In mod obişnuit con

sumaţi mai mult de trei-patru 
ceşcuţe de cafea zilnic, opt căni 
de ceai sau pahare de cola, tre
buie neapărat să redu~ aces
te cantităti. 

specialiştii ginecolog! nu au 
o poziţie categorică privind 
reducerea cantitătii de cafeină 
consumate in timplll sarcinii, dar 
este bine să nu depăşiţi două -
trei ceşti de băuturi cu cafeină 
zilnic. La fel si In cazul în care 
încerca~ să ave~ un copil, avey 
probleme cu fibroza 'Chistică la 
sân, cu ritmul cardiac, tensi
unea, ulcerul sau simptome preC 
menstruale accentuate. 

;.._, ____ ..., 

2. Tratament 
Cele mai grave simptome 

ale dependentei de cafeină -
durerei de cap,' depresil şi lipsa 
puterii de concentrare - dispar 
de obicei după două zile, iar 
restul Intr-o săptămînă. Dacă 
reusiti sa consumati o doza 
redusă timp de o săptămînă, nu 
va mai exista nici o problell)ă, 
pentru că organismul se 
adaptează la aceasta. Există şi 
modalnatea - mal radicală - de a 
renunţa cu totul, deodată. 
Pentru a elimina simptomele 
neplăcute, puteti consuma ahal
gezice ce coniin doze minus
cule de eofeină: ceea ce uşure
ază trecerea la un regim diferit. 
Cel mai, bun remediu pentru 
durerile de cap şi restul prob
lemelor este, de fap~ o cescută 
mică de băutură cofeinizată. ce;, 
mai bun mod esle de a reduce 
in fiecare săp~mină cu un sfert 

•-.> -.: 

cantitatea de cofeină con" 
sumată. Metoda prezină ·avan
tajul că In cele din urmă va con
duce la eliminarea totală a· 
cofeinei din dietă, fără nici un fel 
de simptome neplăcute. Există 
şi citeva "seaete": 

- Alegeţi numai băuturi 
dacofelnlzate 

O aKemativă este să folosiţi 
cafea fără cofeină, ceaiuri din 
plante medicinale, laptele 
degresat, suc natural sau apă 
pentru un sfert, apoi jumătale şi 
apoi trei slerturi din cănile băute 
in mod obişnuit. 

- Mâncaţl un biscuit In loc 
să beţi o ceaşcă de cafea 

Senzaya de lipsă de energie 
poate apărea şi datorită scăderii 
nivelului de zahăr din singe. 

In loc să alerg~ repede· la 
cafetieră, ronţăiţi un biscuit, va 
avea aceiaşi efect a.o muH-iubM 
cafea .. 
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· 5-au întâlnit pentru prima 
dată la propria nuntă 

Doi tineri rromi dintr-un sat 
hunedorean s-au întnnn pentru 
prima dată la propria nuntă, 
fiind sortiti unul altuia incă de la 
naştere. ' 

Cioca (17 ani) şi Salinca (16 
ani) au fost cununa~ după legea 
ţiganilor şătrari, de către buli
basă si doi nasi, fără preot şi 
fără ofiter de stare civilă. Tinerii, 
sortiti 'unul altuia încă de la 
nast9re, nu au voie Să se 
opună hotărâri! părin~lor, iar, in 
EaZul In care nu se plac sau nu 
respeclă tradiţiile ţigăneşti, vor fi 
jud~ aspru qupă pnopriile lor 
legi. 

Mireasa a fost gătită de 
către socrul mare care, conf0011 
traditiei, o umple cu aur. Pînă la 
sfirşitul nun~i. cei doi miri nu au 

voie să se uite unul la altul. 
Conform tradiţiei, şătrarii veni~ 
din toată lumea trebuie să 
petreacă trei zile şi trei nop~. iar 
cel care părăseşte ospăţul mai 
devreme va fi urmărit toată viaţa 
de ghinion. 

La sfirs~l petrecerii, Cioca 
si Salinca 8e vor retrage in vila 
lOr cu trei etaje, primnil cadou 
de la tatăl mirelui. Pentru a 
dovedi că fata este virgină şi 
pentru a nu înşela vigilenţa 
ţigăncilor bătrane, In noaptea 
nuntii atât mireasa cit si mirele 
poaită cămăsi albe, iar astemu
tul va fi com~et alb. In cazul In 
care fata nu poate face dovada 
cinstei sale este trimisă la 
părinţi, fără aur şi cadourile 
primrte. 

Britanicii sunt cei mai activi 
sexual din intreaga lume 

Tinerii britanici sint cei mai 
activi sexual din întreaga lume, 
In timp ce francezii sint oei mal 
puţin egoişti amanţi, ~e arată 
intr-un studiu realizat în 14 ţări, 
asupra a 4.200 de tineri Intre 16 
si 21 de ani. 
' Potrivit acestui studiu, oele 
mai frecvente raporturi sexuale 
au loc în Marea Britanie (In 
medie, pentr~ fiecare per
soană, 133 pe an), ţară care 
depăşeşte SUA (128), 
Germania (116) şi Canada 
(113). 

Cele mal "reci" tări dintre 
.cele 14 studiate (Germania, 
canada, Spania, SUA, Franţa, 
Cehia, Grecia, Italia, Mexic, 
Polonia, Anglia, Singapore, 
Taiwan şi Thailanda) sînt Mexic 
(69 de raporturi sexuale pe an, 
in medie), Spania (66) şi 
Singapore (63). 

Deşi ocupă numai locul 
cinci la frecventa raporturilor 
sexuale, francezii - 99 pe an, 
cu Mn deasupra mediei mon
diale de 98 - sînt oei mai Mn 
egoişti: numai 14 la sută dintre 
ei recunosc că se gindesc In 
primul rind la propria plăcere. 
Cei. mai egoişti sint grecii, unde 
acest procent ajunge ia 51 la 
sută, urma~ de taiwanezi, cu 50 

la sută. 
Potrivit studiului, fetele sint 

mai egoiste (sau mai sincere). · 
In total, la nivel mondial, 44 la 
sută dintre ele caută In primul 
rind propria plăcere, în timp ce 
la băieti acest procent este de 
32 ia sUtă. In ansamblu, 62 la 
sută dintre tinerii chestionati au 
declarat că acordă mai multă 
importanţă plăcerii partenerului 
lor. 

Nu se putea ca americanii 
să nu ocupe şi el, cel puţin 
Intr-un domeniu, primul loc. 
Este cazul tinerilor cu oei mai 
mul~ parteneri de sex Intr-un 
an. La americani, media este 
de 7 ,5, ei depăşindu-i astfel pe 
britanici, cu 6.4 şi pe francezi, 
cu 6. Cei mai "cumpătat!" sint 
mexlcanii, cu 3,3, spani<illl, cu 
3,5 şi polonezii, cu 3,8. 

"Premiul" pentru infidel~ 
revine thailandezilor, dintre care 
52 la sută au recunoscut că 
şi-au inşelat partenerul. Pe 
locul doi In acest domeniu se 
află americanii, unde 43 la sută 
au declarat că au fost infidel!. Ei 
sint urmaţi de cehi şi greci: 
fiecare cu cite 38 la sută. C81 
mai credincioşi sînt tinerii mexi
cani, dintre care numai 23 la 
sută şi-au inşi81at parienerui. 

WC.ul pentru câini 
Firma finlandeză Shippax, 

a enunţat, că a realizat un WC 
pentru ciini, primul prototip fiind 
deja instalat într-un parc din 
Turku, în sud-vestul Finlandei, 
anuntăAFP. 

WC-ui, inventat de direc
torul tehnic al societătii, Tapio 
Kordeiin, constă 'intr-un 
1ighean" cu un diametru de trei 
metri şi jumătate, umplut cu 
280 kilograme de nisip. care se 
fixează prin Tngropare parţială 
în sol, şi In care chiar şi 
căteiusii Isi pot face nevoile 
fără prObleme. 

Dejecţiile canlne sunt sepa
rate apoi de nisip printr-un 
mecanism de camere, şi eva
cuate într-un receptacul ame
·najat sub ligheanul cu nisip. 

Firma a anunţat că In prezent 
.se studiază posibilitatea legării 
receptaculelor ia sistemul de 
canalizare a ooişuiui. 

Dacă prototipul se va dove
di util municipainatee din Turku 
va comanda mai murte zeci de 
bucăţi din acest dispozitiv, 
despre care firma Shippax 
spune că nu ana echivalent In 
lume. 

Directorul firmei speră să !şi . 
exporte WC-ui pentru clini mal 
ales In marile capitale 
europene. "Numai la Berlin se 
adună dia cinci tone de dejecţii 
canine In fiecare 21~. a spus el, 
subliniind apoi peste 50 la sută 
din cătei !si fac nevoile ac;oio 
unde ;;'se .Pune. · 

Beţie c:u zo.ooo de 
·· litri de alcool 

Locuitorii unui . sat 
ucrainean. din peninsula 
Crlrneea au "organizat" o be~e 
in cinstea descoperirii, pe o 
plajă din regiune, a aproximativ 
20.000 de litri de alCool de con
trabandă. 

După încheierea petreceni, 
"aproape to~ cei patru sute de 
locuitorii ai satului erau foarte 
beb~. a declarat un purtător de 
cuvint al autorităylor. 

Locuitorii satului SeverM 
naie, din peninsula Crimeea, 
au descoperit la sfî~itul săp-

,.-.. 

tămlnii trecute, aproximativ o 
sută de butoaie cu cîte două 
sute de litri de alcool fiecana, 
eşuate pe plajă. 

"Se pare că este vorba 
despre alcool de contrabandă, 
aruncat In mare de traficant. 
au apreciat autorităţile. 

Poliţia, anunţată de unui 
dintre putinii locuitori lucizi din 
sat, a ~peiat, in ciuda rezis
tentei indîrjite a oamenilor. 
apr~ape 50 de butoaiEl._incă 
pline. · 

.• 
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· Magazinul de vopsele 

Color Plus 
Arad Sir. Dr. Ioan Ratiu nr. 25 Tel. 251259 

Vă oferă produsele 

Vopsele decorative pentru construcţii 
Spor email, Super polilac, Polilac, Alsatil 

Vopsele lavablle pentru interior şi exterio 
Spor 

Vopsele şi lacuri antD 
Emaur, Dura.lcbid, Silverpol 

Vopsele industriale, răşini, cerneluri 

Pentru informaţii vă stăm la dispoziţie la 

Tel. nr. 251259 

1-Ţl FIACE CE_VEZI? 
~ . SUNA ŞI ALEGEIII 

~ AL CAZ 
COMPANY 

+ Transport persoane 
• Transport marft 
• Remorcări 

TARIF: 1890 lei/km 
Angajăm: • taxime-

lri'lli cu maşină proprie 
cu şi fără carte de 
munCă, in conditii avanta-
joase. · 

NON STOP: 
274ooo; 
274999· 

PUBUCJTATE Sâmbătă, 25 septembrie 1999 

Arad, str. 

Poetului nr. 

' ·. 131/a 

Angajează1 

eon:tabil. 

Informaţii telefon 

289700,273242, 

int. 114. 

(973985) 

La preţul ăsta 6 9 
să tot vorbeşti .... 

Pini la 15.10 oferta CONNEX: ERICSSON ~ 
• conectale gratuiti. · A 1018a 
- doui luni de abonament gratuit... · 
• valabft ti pentru CONNEX START cu abonament 
denumai5$. _ 
Pină Ja15.10 oferta QUASAR: 
·te conec:ted'"' ti primefti pe loc un lrlcou MYX. 

REGIONALA CFR TIMIŞOARA 
cu sediul in Timişoara 

B-dul16 Decembrie 1989 nr. 2 
anunţă organizarea prin Centrul de calificare CF 

Timişoara a unor cursuri de calificare Tn următoarele 
meserii: · · 

· . + Achiziţionează cereale şi prestează servicii de tarare 
cerealelor la cele mai avantajose preţuri. 

,_%@).-, 

J:. IMPIEGAT DE MIŞCARE Contravaloarea serviciilor poate fi achltată - ·lli't'Pftll!illl!jt;iil8if-·='" .~ 
Condiţii de inacrlel'!l: . 

- studii liceale cu. diploma de bacalaureat; 
- varsta maximă 35 ani; 
- stare bună de sănătate. 

Data limită de depunere a dosarelor: 15 octombrie 
1999. 

_Data examenului: 21 octombrie~ 1999. 
::&. ACAR.._FRANAR, _ 

MANEVRANT, PAZITOR BARIERA 
Condiţii de inscriere: 

· -absolvenţi ai învăţămantului general obligatoriu; 
- vârsta cuprinsă intre 18-35 ani; 

, . . . - stare bună de sănătate. 
· "Data limită de depunere a dosarelor: .22 octombrie 

1999. . 
Data examenului: 26 octombrie 1999. .., 
Dosarele se depun la secretariatul Centrului de califi

care CF Timişoara din str. Rădulescu nr. 1 Timişoara. 
Probele de examen şi tematica sunt afişate la afişierul 

de la poarta Regionalei CFR Timişoara. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 

- 191696 interior 2093 - Centrul de calificare CF 
Timi'IOara; 

- 191696 interior 3301 -Serviciul Resurse 
Umane al Regionalei CFR Timi'IOara. 

(973998) 

+ Montează cu garanţie catalizatori, tobe şi Coloane din · 
toate tipurile de autovehicule 

+ Efectuează tobe aufu 

~1 
· cf\ 
:J 

- '"'. 1 

"'..,- ~1 
. ~~:~:&>;~:- ~11 

-""- 1 

-=~ ..... ~J 
't 

~' 
'fi"-' .< .• 

Aradenl! 
+ Doriţi o tâmplărie modernă pentru easa 

dvs.'t . __ . _ ;;.,.'"'"'"~~,: _ . _, _ , · 

+ Preferaţi ea aeeastă tâmplărie PVC eu sti· 
elă ter11aopan Sfi fie de ealitate fi din import?' 

' . 
Apelaţi la: 

""1'. 
.· ;,::-;; .. ··i. """""~-~~ 

• Casa dvs. poate avea de astăzi: 

USI. FERESTRE CU 
\ . . . 

~ "~ 

STICLĂ TERMOPfitl! 

:~ ~ . .::.__. 
..• 

':-. 

'· 
... > '_., .. 

- ····i~(ii-J$:. .,.~ 

Com·isia de Selecţie ·a Administratorului societăţii' ARTERM sK Arad, numitA ·· _· ' 
prin Hotărârea AGA nr. 10 din data de 08.07.1999, Invită toţi candidaţii pentru -~~:··,.", 
funcţia de Administrator al societăţii Arterm să-=;i depună ofertele în plic sigilat 
până in data de 27.10.1999 ora 12,00 la Primăria Municipiului Arad, Registratură .. . __ 
(cam. 5), cu menţiunea: "PENTRU SECRETARIATUL TEHNIC" 

Selecţia administratorului se face in conformitate cu Normele Metodologice . >··er-:0:~. 
de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 49/22 aprilie, publicate in Monitorul 
Oficial al României, partea 1, nr. 213/14.05.1999. .--e-· . "' __ 

Sunt admise la concurs orice persoane fizice sau jurldlce.Mmăne sau strlllM ~--c '• '"-9<", 
singure sau in asociere, care indeplinesc condiţiile de participare menţio~ate in 
art. 9. din Normele Metodologice de aplicare a Ordonanţe! nr. 49/99. .:· ·· _ " ,~;ţS.. · 

Criteriile de selecţie ale administratorului, grila de evaluare, modelul de con- · < '""'' _ 
tract de administrare, obiectivele, criteriile de performanţă =;i indicatorii de refe-
rinţă precum =;i documentele care sunt puse la dispoziţia candidaţilor fără plată .• c;<;""~",. 

1de societatea comercială ARTERM SA Arad se pot ridica de la secretariatul -··;· 
tehnic al Primăriei Arad, incepind cu data de 27.09.1999. Odată cu ridicarea do- .;;-_-:_'f;;,.. .. 
cumentelor, candidaţii vor semna un angajament de confidenţialitate. ._, . - •. 

Testările de aptitudini legate de procesul decizional se vor desfă=;ura la soci-
etatea Universitatea Aurel Vlaicu Arad, candidaţii trebuind să prezinte odată cu 
oferta lor !li adeverinţă eliberată de societatea sau Instituţia examinatoare. 

---~ 

. Testările privind cuno=;tinţele in domeniul relaţiilor economice internaţionale ·::-~,;.: 
se vor desfă=;ura la societatea Universitatea Au rei Vlaicu, candidaţii trebuind să _ c~P,;o; _ _. 
prezinte odată cu oferta lor !li adeverinţă eliberată de societatea sau instituţia : -:<,;;.. ~, , 
examlnatoare. . . . . 

Evaluarea ofertelor candidaţilor sa va face de către Comisia de Evaluare in 
următoarele 10 zile după termenul final de depunere a oferetelor, candidaţii fiind. 
rugaţi să fie pregătiţi in i'ceastă_ perioadă pentru un eventuaHnterviu. 

-,~ 

COMISIA DE SELECTIE A ADMINISTRATORULUI . · ) ' -
. . ' ' (973999) •.:=#-- . .:.i.~ 

-:.>- .. 
. . 

. ' --.-;.-.. , 

,,N·•·. · -,-.,~~,-~-~~:~!~~~~~·:i·> c~;,·.~.:·c· • -
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CONSJRUCTION COMPANY 
ARAD, STR: PĂSUNII (spre Piata Soareh.Jij nr:·13, 

V ' ' 

MICALACA (aproape de cimitir) a deschis un 

ll!lllll,iilll 11.1.11.: 
Sâ11la11a, Pâ11cota, Guraho11,, 

Lipova şi S11biş 
.. Pune la dispoziţia populaţiei în perioada 
25 septembrie-30 septembrie 1999, "CER
TIFICATE pentru SFÂNTUL CRĂCIUN" cu 
dobândă de 59% pe an si scadenta la 91 . . . 

DE CONSTRUCTII: 
• PAL • PFL • PLACAJ 

toate grasimile • SOBE 
. TERACOTĂ • UŞI 

• FERESTRE • BITUM 
• CARTON ASFALTAT 

de zile. · -;;,. • TIGLE • COAME 

Valoarea nominală a unui certificat este 
de minim 300.000 lei cu multipli de 1 00.000 
lei. 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ 

• OBIEC'I'E SANI'rARE .. . ~.-. ... 

;,. Preturi promotionale în prima lună lle vânzări · . ' 
".Adaos eomereial minim 

AL ... E INFORMATII 
formatii la Sucursala B.I.R. Arad, • 
282233. 

. (974006) ·~ LA ... ELEFOIIUL 289088 • 

S.N.P. 
Program zilnic: 8,00 - 16,00 

"PETROM" .· 
· S.A. · 

~ic ;, ... ','·· sâmbătă: 8,00 • 13,00 

BUCUREŞTI 
Sacarsala .PECD ARAD" 

Vinde la licitaţie publică in 
dala de 04.10.1999, MIJLOACE 
AUTO CU NORMĂ DE 
CASARE iNDEPLINITĂ DUPĂ 
CUM URMEAZĂ: 

1. SRD 6135 """;","-. 1 buc. 
2. RO 16215 .............. 3 buc. 
3. Remorca auto 2 R5A ... 

2buc. 
4. Remorcă cisternă 2RCP 

6 .... 1 buc. 
Caietul de sartini se aftă la 

sediul firmei din Arad, ·str. 
Cometei nr. 1, telefon: 
0571276300, 2,76400. 

(974002) 

imbunătăţiri, V~aicu, 8.500 OM .. 
T e1e1on 21osn. (28570) 1 

Ocazie! Vând urgent aparta
ment 2 camere, Vlaicu, et X (făn! 
probleme), 8.500 OM. Telefon· 
092.875.151. (28827) .. 

Vând apartament 2 camere,· 
decomandat, et 11, oontorizat, par
chelal, str. T. Valdimirescu, 23.000 
(?M. Telefon 231220. (28991) 
Vănd apartament 2 camere, el 

11, Aurel Vlaicu. Telefon 241094. 
(28975) 

Vând apartament 2 (două) 
camere, Grădişte, zonă foarta 
bună. Telefon 276809. (29091l 

Vand apartament 2 camere, · vand apartament 3 camere, 
· ultracentral. Informaţii telefon gaz, garaj, anexe, Chişinei.J-Cri,. 

276216.1290901 Telefon 521186. (5226489) . 
Vând (schimb cu Arad) aparta- Vând apartament 3 camere, 

ment 2 camere· in lneu. Telefon decomandat, etaj 414, boxă, garaj, 
511304, 250052. (29o14) zona Polivalentă, preţ 32.000 OM 

VAnd urgent apartament 2 cu garaj; 28.000 DM -fân! garaj. · 
c;amere, toate imbunătăVrile, bloc · Telefon 223165. (28856) 
cu acoperiş Chişineu Criş. Telefon ·liând apartament 3 camere;· 

Vând garsonieră, confort 11, Vănd apartament 2 camere, · · '522164. (3041362) uflracentral (1. Antonescu, nr. 18}, 
Fortuna. Telefon 057-211135; mobilat (la comandă occident), Vând urgent apartament 2 garaj, curte, gaz in teraeotă. 
092.372699. (28656) 15.800 OM sau nemobilat 10.800. camere, Vlaicu, Z-turi, et 11, 15.500 Ţelefon 251602, după ora 17; 
Vănd apartament 1 cameră, sir. OM; Grădişte, bl. R, se. B, ap, 2l. OM. Telefon 249806,094.778.462. (28861) 

M(2=)u nr. 1. Telefon 283382. Telefon 237048. (26591) (29181) Vând apartament 3 camere, 
Vând apartament.2 camere, . Vând apartament 2 came~ ..... Romanilor, 4/4, 16.000 OM. 

Vănd garsonieră, zornl centrala;· central, confort 1, ocupabll. Teljl(ooi fortuna, 13.000 OM, nagociabl. ·,·Telefon 283025. (28688) 
confort 1, str. Bu~teni. Telefon 233272. (28498) Telefon 272657. (29190) Vănd apartament 3 camere, 
439239. (29016) Vând ·apartament 2 camere, ~ confort 1, 93 mp, Tmbunătăţit, garaj, 

Văndgarsonien!,confortl,zornl deasupra la Corona. Telefon ~~~·IIJJliLI'~ Alee H ţ preţ25000DM ~n! 
,ultracantrală sau schimb cu, 092.826.917. (28862) · · ":!;J~i1i,j1 · o o gT~'~-22a27~56635oo.o('2M8862: na)goci~bil. 
8p8J1affi81Jf 4,-.5 catnere pfUS diflr Vănd apartament 2 c:amere: li l l l l •• l l ţ;MIIUII 
renţă. Telefon 252906. (29100) decomandat, 72 mp, bt 3&9, el III. Vând apartament 3 camere, 

24.000 OM, negociabil. Telefon 
242534. (28744) 
Vănd apartament 4 camere, 

Tmbunatăţit, decomandat, zona 
'300, pe Malul Mureşului, parche
tat. faianţat + garaj autorizat. 
Telefon 259891. (28525) 

VĂNZĂBI IJII 
CASE iii1 

Vând urgent casă 5 camere, 
·gaz, apă, Aradul Nou 'i casA 2 
camere, central, preţuri conve
nab~e. Telefon 281215, 094 873 
047. (28587) 

Vănd garsonien!, confort 1, eli; Telefon 280091. (28871) Vănd apartament 3 camere, sir. central, Podgoria, decomandat,·. 
balcon Inchis, parchet, gaz, tele- ·. Vănd apartament 2 camere, el ·a VInAtori. Telefon 259685. . !iza 2 "•· -• M•m.n camere, 
Ion tel• Fortu Irad · · ' (28954 pnva re, ~~. -· •·...-r nr. d' ţ 1200 VI d' · , sa ,, na, s a pnna- ,.o, Vlaicu, 9:300 OM. Tejefon ) . . . . , . . 2-4 bl p 1 c 2 m e, mp, . a 1m1r.escu. 
palâ, 9.000 OM. negoCiabil. ··:.092.6011.772. (28715) . Ocalle( VAnd ·apartament~.·. , (2S9oo). etro '· ·~· · ' ap •. : . Telefon 255981; 092.284.409. 
TelefOn 244027. (29098) · · PerSoană fizica, .vand sparta-·· camere, confort li, 12.500 OM: . Vând apartament 3 camere; . (28677) . 
' Vând garsonieră, confort 1, ment 2 camere, et III, tooa UTA; • Telefon 246243, 248444.(29097) . nelmbunătătit, et. li, sem ideea-· Vând urgent casă, toale condlţi-
~MicălacaT 

1
• 1""'8

1 
. 2M7ioriţe91' 96i, pre

51
t
4
9
2
.500
96 

. amenajat sti occidental, cu faianta • ~~~!:art5~e~.ca1m5e000re, 'mandat, Mioriţa, preţ 18:500 DM. · .. 
288
ne, 

7
l

2
â(n

28304
1colau) Mic. Telefon 

· ee on · , · şi gresie ItaliE\, pret convenabil. ~·-~' ~""""""'"'' · negociabn. Telefon 263998. · 
(29138) · telefon.094187 921: (28986) : OM. Telefon 241800. (28423) (29072) ·. • .,.. • Vând casa din cărămidA, cu 
. Vând apllr1arn<irn 1 camanl,*: Vând.apartament 2 camere,. Vând apartarnenl 3 came,.., : Vănd In lneu, apartament 3 ~dină mare, Tocalitalea Zlmand 
Crişan nr. 3, et !.Informatii telefon ultracentral, bloc cărămidă, gaz, Nădlac. Informa~' telefon 474124c - camere, parter, central, imbu· uznt. 114. (284a6) . 

'250168.(29174) . ' · telelon, satelit, preţ convenabil ,'(28685) .. , . . liătătit Telefon512387 (3042332) 
Vând garsoniera, Micălaca, · (urgen.t) .. Tel~ 262653. (28973) · .. ·· Vănd apartanienhillracen. tral3 · ' . · · · · 

tll'-"
1 

. · ·Vând urgent apartament 3 , 

....... -.. 

•.. -. 

., 

.. 

: 

·~·. 

--~· ·: ... 
'· 

. ,· .. 

... -,.;: 
" ·• .. ,.,·· 

.·(298o7o
18
o
1
DM) . , Telefon 094.178.462, . in\bunăt3tiri str. 6 Nânâtorl. Vi<~d1m~rescu, nr. 4, ap. 2.. . · te piv "".eli ultra trai 

parter, 8.300 OM sau mobilat .. 'Vând apartament 2 camere, cu<· .camere dec,omandale, str .. T., camere, 2 băi, 2 balcoane, tera-, ~~~~~~~;~~~ 
' ' Informati' telefon 235071 (28725) · co · gaz, . n.,.,. , cen , . . · 

Telefon255940.(29021,29022) 1 . · ·· · preţ avantajos, chişineu Criş, ~. 
Vând gar.;onien!, bL G1, parter; : Vând apartamerif·2 camera, .. Vând ap_artament .3 ~amere, ·.lnfră!irii ,.., 79. Telefon 621176sau 

··.· 

~· .. 

., preţ 3.2000M. negociabi. Telefon bloc cărămidă acoperis tiglă · decomandat, confort 1, etaj X, zona 094.il6J.893. (3041363) Nou nr. 319. Informatii 
. 244353. 249770. (29189) . .·· partei iilalt, îmbunătăţiri, boXa 1~ gării. Telefon 235676, după ore 217178, după ora 16. {28ss3) . 

. curte; zonă linlştilă. sir. ŞincaL· ·1
7
·21. {28917) . .. . · lll't'l 1!1 1~ ii~ 1'1~i'i1 ~· .dinăv~:O 2~1~~.::' 2~~ 

li. . ljll:l;/,'i)/jl'-=t· Telefon220843.{29023) · , ', •. · ·Vând âpartanient3 camlirâ,/~> 1> 1 !i,' '11 ':! ~. 
:r,JIT:I;l\0":~ 1 , ". . \lă!Jd ur!jent apartament :t ·decom.andate, et. 4/4; zona -· " "' " •• ""' -- , (2~~ casA; Slnlcolaul 

.. <:amenr. :pret acceptabil. str.· 6 .. Polivalentă, ·pn;IJO:ooo OM, ruigo-
. · clabil. Telefon 256329: (28892) · conditiile. Telefon 23<182:.<, Vănători bl •. li2. se. 8: '!1. 11 ~ ap. · V•nd a~•rtament 3 camere·"' ' . Vănd urgent ieftin, ~ 254990 (28590) Ocazie! VAlid .apartament 2 

cqmere, confort 1, 10.500 OM. 
Telefon 251283. (29033) 

Vind urgent apartament
· ·· central, 2 camere, decornandel T- 094 776 723, (27114) 

t4. Telefon 222530, ·277337. · • ,... · -"' · · · 
·(29089) apartament 1 cameră, AIIJI, 4 camere, confort 1, Vlaicu, el. 818. Vănd casă cu spaţii OOIIIQclale, 

"-•-~-258669 (28993) · · Telefon 281215, 094 873 047. Tnchirlez spa~u comertial amenac 
Vănd apartamen( 2 camere, el • ""'"'" · · 

IV l f .. f Vând apartament 3 -· eL (28587) jat profil .Bar de Noapte". Informaţii 
·.seara· n(o29086rmaţi)' tele on 249223, Il, zona Alfa.·Tefefon 277844, Vând apartament 4 camere, .l<!lefon211414.(28790) 

(28947) a>nfortl, el Ul, Calea Aurel Vlaicu, (ContlnU1118 in pagino 14~· 
Vând apartament 2 camere cu 

. ' 

. _-.:;: . 

;; ·.··.;i~ 
'• . . ~ 
.-_'.'-;- ... . ~~-, 
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r (Unnare din pagina 13) Vând teren pentru construcţii 9 camion Mercedes 5 to şi 
Vând, zonă centrală, neinun- ha, situat pe DN 7, posibililă~ apă, motor DAF, 3,5 to. Telefon 092 

dabiă, Păncota, casă mare, anexe, gaz, curent, canalizare. Telefon 248 472. (28940) 
atelier lrifazic, telefon, grădină 1600 092 249 472. (28940) Vând Dacia 1310, an fabrica~ 
mp, 30.000 OM negociabil. Telefon Vănd 10 ha teren agricol, 800 1998, culoare metalizală, stare 
268713 sau 092.471.631. (26632) OM, Pe cica. Telefon 468785. excepţională. Telefon 464610, 

Vând casă nelerminală lneu, str. (5213545) 237043. (28948) 
A. Iancu, nr. 38. Telefon 511630. Vând teren intravilan Aradul Vând DACIA 1300, 1981, CIV, 
(28689) Nou, str. Bagdazar nr. 9, suprafaţa VT, stare foarte bună, accept 

Vând casa cu grădina, Zimandul 1440 mp; toate utilitătile (apă. gaz, variante de cumpărare: rate, 
Nou, nr. 81. Telefon 224322. curent electric, telefon), la stradă. bani, bunuri etc, preţ2.000 OM. 
(28927) lnfonma~i telefon 289533. (28685) Telefon 092 823 71 O. (28996) 

Vând 2 case Vladlmirescu. Vând şapte hectare teren arabil Vând Ford Sierra, 1987, 2.500 
Telefon 092 249 472, str. Ţepeş nr. in Olari tnfonmatii telefon 274536 OM; ARO camionelă 3.500 OM, 
16. (28941) (29084j ' · · inmatriculate. Telefon 220853. 

Vând casă 3 camere, depen- (29030) 
dinţe, 1.000mp, str. Co<Xlrilor, Arad 11!\:f\\1 1\t, :Il~~ ~ând autoturism Subaru 4w4 
sau schimb cu apartament 3 • 1 11 1 • 1 • • 1 ~ _ Automatic, 1988, persoană fizică. 
camere, zona UTA, gară+ dife- Vând Volkswagen Golf 1, Telefon 057-251019. (29010) 
~ţ~rJ~0(~8~"i~r80, 242643, Diesel, persoană fizică. Telefon Vând urgent Opal Vectra timu-

. 094.164.465. (26854) zină, 4 usi, Euro 2, fabricatie 1991 
Vând casă Grădiste, str. Budai (bun de fnmatriculat) a·2-B mână, 

Deleanu nr. SA, 46.000 DM, nego- Vând TV 35, fabrica~ 1993, ro~ stare fonmidabilă, motor 1,8 cmc i, 
ciabi. Telefon 276262. (28929) duble, motor Brasov, preţ negocia- 165.000 km rulaţi (nerulală in 

Vând casă in Mică taca, str. bit. Telefon 285Hi2. l29123l. România); extrase: turelă, 
Renaşterii nr. 75a. Telefon 263572. Vând Opel Vectra, an 1991, -inchidere centralizată, parbrize 
(~~~ casă ·mare, 3 camere, Euro 11. lnfonnatii tefefon 279674. color, servo direcţie, ABS, oglinzi 

COLOR, 80 OM; 
FRIGORIFICĂ; ofer garanţie. 
Telefon 262616, 259339. (27222) 

Vând TV color, 800.000 lei; 
combină frigorifică, 1.200.000 lei; 
congelator, masinA spălat 
automată. Telefon 285010. 
(28535) 

Vând avantajo's TV color, 
videouri, receptoare satelit, micro
vale. Telefon 259339; 563027, 
262616. (5224868) 

Vând avantajos maşini de 
spălat automate Philips, Bosch, 
combine, lăzi frigorffice, congela· 
!oare cu sertare, frigidere. Telefon · 
259339; 563027; 262616. 
(5224868) 

Vând diverse tipuri TV 
COLOR, preţ 800.000 lei; 
garanţie 6 luni. Telefon 244904, 
orele 9-17. (28698) 

Vindem o gamă mare TELEVJ.. 
ZOARE COLOR stereo; preţuri 
convenabile. Informaţii orele 10--
20, telefon 280260; 211213. 
(28681) • 

(29113) ' electrice, antenă electrică, ra<fio-
dependinţe. grădina, zona Aradul Vând autoutilitară Mazda E casetofon, 5 ro~ rezervă, albastru Vând videocameră Grundig 
Nou; preţ 28.000 OM negociab~. . . " 
Telefon 057 _ 278908. (289181 2200, an fabricaţie 1991, inscrisă mdigo metalizat, preţ negociabo Profesional casetă mare: Sony 

pe firmă, pret 9.000 OM. Telefon 6.500 OM. Telefon 094 270 217. caselă mică, absolut nou: TV color 
Vând sau schimb cu apartament 094 624 074, 057-264803. (29003) cu telecomandă; video Recorder 2 camere, casă cu grădină + dife-

fo u· No (29093) Vând ARO 243 en 1994, praf cu telecmandă; masină cusut elec-
renţă. In nna, 1 str. uă, nr. 23• Vând urgent Alfa 75 TO inma- 4.500 OM negociabil. Telefon trică germarni·, toată in stare foarte Gal. (28901) 

Vând casă cu grădină, apă, gaz, lriculal persoană fizică, stare per- 521168. (5226489) bună; frigider Arctic mijlociu, 
N-tana. zona găn·1·. T~~ 057 _ fectă pret 4 100 DM Telefon Vand autoturism VW Golfinma- 1 s.oo.o_oo lei. Telefon 258139. 
46'21l19. (3041357) -~· 5148l0. (200sl) · lriculat; benzină, 2 uşi, stare bună. ull2,;s81!29J.;15>L...'=~~==......"=-' 

Vând casă centru Lipova, in Vând Opal Vectra 1,81, an Telefon057-278908.(28918) Vând TV EN-GROS, EN-
curte sau schimb cu garsoniera 1991, Euro 2, BMW 318, an Vănd Opel Record Combi, DETAIL; funcţionale; garanţie; 
conferi 1, in Arad. Telefon 245738. 1981; ambele neinscrlse. inmatriculal, 2.000 OM. Telefon MULTE· MODELE, preţuri 
(3040374) Telefon 092.989.127, 212076, , 266657. (26868) minime. Telefon 289456; 

Vând casă 5 camere, 2 băi, tot după ora 12. (26875) Vând urgent Ford Scorpio 2,0 1192.239.242. (29230) 
l-"'"'"lr1Ut şi motel compus din: qar, Vând AUTODUBĂ FRIGO- iljecţie benzină, an 1968, inmalri-· Vând televizor color, maşină 

ABC, funcţionabil şi restaurant, cu RIFICĂ MAN 3 tone. Telefon culat persoană fizică, 6.500 OM. spălat automatică, cuptor 
spa~i de cazare 7 camere, in curs 259715; 280753; 255522. (29220) Telefon 251602, după ora 17. microunde, calorifer electric pe 
de finalizare. Telefon 270312. Vând AUTODUBĂ IVECO 3,5 (28681) ulei cu garantie Telefon 284604 
(28541) tone. Telefon 259715; 255522; Vând Dacia1310, din 1992, pret (2aOOJ) ' · · 

Vând casă 4 camere, depen- 280753. (29220) 2.700 DM şi Ialon Dacia 1300 diO Vând ladă frlgorlflci 325 It; 
dinţe, fără grădină, gaz şi 1982, preţ 350 DM, localitatea stare perfecti de funcţionare, 
canalizare strada, Grtidişte, str. Vând convenabil Dacia O km, Apat&u, teJefon 180 A:. după ora 2,2 milioane lei, garanţie. 
Privighelorii nr. 1 O. Telefon orice model, livrar~, ime.~iată. 19. (26811) .· ·Telefon 092823 710. (28996) 
260360, seara. (28555) Telefon 094.391.896. t268361 Vând Dacia papuc an 1998, · Vând avantajos PC Pentium 

Vând sau schimb cu aparte- Vând ANVELOPE camion 21.000 km, 5.200 DM. Telefon MMX AMD K6/266, 30, 32 MB, 
men~ casă in Zllbrani, tip occideo- diametru 17,5; ARO- 15, 16; 286180. (28599) SD RAM, 1,44 MB FDD 2,Ş GB 
tai. Telefon 219331 sau autoturisme -13, 14, 15, 16, 17. Vând Dacia 1310, 1997, albă, HOD, Yamaha Sound Caid, in 
092.823.772. (29068) Telefon 563027, 259339. (27222) lotul super, 4·400 DM, Pecica. garantie. Telefon 245077, 468920. 

Vând in Pincota, str. Barbu Vând avantajos anvelopa auto, . Telefon 469022. (5213547) (28584) ' 
lăutaru nr. 2, casă din cărămida, folosite, in stare foarte bună .. , .... Vând _urgent Da'?"' 1410 TX. .an·,·;. Vând computer 486 complet; · 
preţ6 milioane. (3042326) Telefon 563027; 259339, 262616.' ·•I'Bbricaţ•e. 1995• pr~ţ 3·900 DM, pret rezonabil. Telefon 268535. 

Vând casă in Vladimirescu, str. (52248681 . negoctabtl. Telefon M?-241497. (2aa261 . 
Crişan nr. 22 (lângă Kirway), 4 Vând Opel Vectra, Turbo <29074) Vând televizoare color Merite 
camere, baie, pivniţă, atelier cu Diesel, lntercoler, 1994. Informatii Vând ARO 243• an fa~:icaţie mărci; preturi 100-250 OM.: Telefon 
gaz, trifazic, anexe, 35.000 OM, .telefon 056_219869 sau 094 291 1985: set moto~, 15 m1hoane, 092_684_661. (268461 · 
negocia,.bil. Informaţii telefon 600. (28464) ~ neg~clabll, "'ocahtatea Zărand Vând frigider Arctic mare, un 
267819 sau str. 1. Vodă nr. 15, · Vând urgent Dacia· o km, sau la Judeţul Arad nr. 347• telefon 129· pret negociabil. Telefon 230693. 
Vladimirescu. (28974) schimb cu una mai veche + dWe- <29012) (20084) 

Vând urgent casă, toate cond"~ Vând urgent Opel Vectra 
• rentă. Informatii telefon 056· I.M,It"muzină, 1600 cmc cu. catal· 

ile, Sinicolaul MIC. Telefon 26877 · · · 210069, 094 291 600. (28464) 
(29151) izalor, Euro 11, fabricaţie 1991, 
V~" casă 3 camere bucălăne' nerulat in România, extrase, 

•• ~ • Vând Oltcit, stare excep~nală. tu 1 ~"- 1 1· · 
+anexe, grădină mare cu ~omi Telefon 094 834 010, 27Ş396 reă, S8IVO, pa.~~ coor, OQR1ZI 
fructiferi, str. Pandurllor nr. 4, elecbice, radio cas, faruri electrice 
Aradul Nou (zona gării), 21.000· du ora 21 · 28508 etc,. culoare vişiniu spfe negru, 
DM, negociabi. (29155) Vând Renaul121 Nevada, 1991, stare excepţională, preţ numai 

Vând casă cu 3 camere, lratoş benzină, injecţie, recent inscris. 5.900 OM. negociabil. Telefon 
rr. 370. Telefon 249506. (29159) Telefon 094 698 849. (26823) 094.270.217. (29002) 
Vănd casă in Pirneava, str.. Vând Ollcit1989, CIV, Telefon 

Grivitei nr. 74, vizibilă intre orele Vand urgent Ford Sierra, inma- 262834, 266010 .. (29103) 
15-17. (29163) lriculal persoană fizică, 2000 cmc, Vând Heder (Massey Fergu-
Vănd casă in Sinloolaul Mic, str. injec~e. an fabrice~• 1989, stare sson) de recoltat porumb pe 4 nln-

T P• •t 63 2 excepţională, preţ 6.900 OM, du· Corn Bulen" telefon 138 
· oCo ean nr. ' camere, lneoociabil. Telefon 092.529611. n. una '· · 

bucălărie, coridor, şpa~, loc baie, (29119) 
grădină mare,14.000 OM, negoQa- Vănd Renaull 21 • an 1988, Vând autoturism Lada Samara 
bit, posiJiilă~ gaz. (29167) ABS, servo, turetă, geamuri alee- en 1993, persoană fizică, Telefon 

Vand avantajos casă cu grădină lrice, inchidere centrală, alanni, 092.492.110 sau sir. Petru Rareş, 
mare, zonă centrată, acces auto, inscris pe fundaţie, 5.300 OM. ni-. 38, Gnldişte. (29111) 
posibililă~ gaz, telefon, )ocaiHatea Telefon 092.600.772. (28715) Vând tractor cu 2 remorci 
Vinga. Relaţii telefon 210413. Vllnd Audi 80, model '79·'84, fnscrise în circulaţie, disc, plug, 
(29172) . Diesel, inmatriculat persoană ~ semănătoare, Sunaţi luni, 

Vând casa in Curlict, str. zică, numere noi, stare perfectă, 27.09.1999, după ora 14, telefon 
B!'lncoveanu nr. 26.1nlormallitele- 3.800 OM, negociabil. Telefon 253963,462731.(29144) 
fon464803. (3039728) ' '242534. (28741) · Vând Opal Vectra 1,45, 1990, 

Vând casă 2 camere, Micălaca Vând Nissan Royal SLX 8,800 OM. Telefon 265069. 

· VÂ ... ZĂRI DIVERSE 
Vând B.C.A. 580.000 lei/mc. 

Str. Independenţei nr. 7, Bujac. 
Telefon 273785, 092.457.280. 
(28n4) 

cantităţi mari. 
144334. (26321) 

Vând urgent malaxor inox; ru~ 
·IDr 3 dube; divizor aluat şi rnaş01ă 
rutat comun. T-. 092.571 .342.. 
(5226490) 

Vand ouă de prepeliţă, medica
ment sau pentru incubat. Telefon 
289968, 248084. (28572) 

Vând bazin inox, 2.200 It, 2.500 
lei/ It. Telefon 094 869 905. 
(26823) 

(Mioriţa), gaz, apă, 26.000 OM. Minivan (Jeep) 2400 cmc, 133 CP, {29129) 
Telefon 249806 sau 094.778.462. verde albăstrui, an fabricaţie Vând Dacia 1300, an 1980, Vând convenabil aperiemenl4 
(29181) 1994 benzin• cărl"' tractiune rnfi 'Camere, decomandat, et. 1, două · •· ~ , • "'" necesită reparaţii caroserie, preţ 

vand casa mare Cuvin nr. 3/2, alumintu, climatizare, Euro 2, CO 700 Om, negociabil, localitatea balcoane închise, amenajat mcr 
magazii 120 mp, pivniţă cu bollă cu memorie 10 casete, 70.000 km, Şagu telefon 268. (28959) dern, zona Micălaca, bl. 715, c00-
200 mp, cu posibilită~ privatizare, stare excepţională, preţ inlonmaliv Vând mullicar 3 1Dne, stare per- lorizat (cheltuieli mici) şi Dacia 
depozit vinuri, suprafaţă totală 19.000 OM. Telefon 057-462468, feCtă de funcţionare, preţ 11 m~ papuc acoperită, an 1991, stare 
2750 mp, acces din 2 străzi. seara. (28784) lioane, negociabil. Telefon 167, foarte bună si plută profesională 

an gros fi an detall, str. 
Feleaculul nr. 1, telefon 057-
270127. (29055) 

Vând fasole boabe; preţ nego-

·~~~:,l(j~~~~)lelefon 057-

.Vând an • gros, HAINE SE· 
COND HAND, Germania, peste . 
20 sortimente; preţuri minime; 
calitate. Telefon 289456i 
092.239.242. (29230) 

Vând porţi garaj rabatabila 
import Germania; preţuri avanta· 
joase. Telefon 092.684.661. 
(26848) 

vand locătoare tulei pe. 2 ran
duri. Telefon 268160. (28599) 

Vând vacă gestantă şi viţel de IV 
luni. Telefon 254832, 094. 

. 204.056. (26834) 
Vând terrnolecă Ocean Berota, 

sigilate 24 t<NV, 1200 OM, conver. 
tor 2,5 KW, 250 OM. Telefon 
259654. (28609) 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 277027. 
(27074) 

Vând sau închiriez garaje, 
Fortuna, str, Haţeg nr. 7. Telefon 
057-211135; 092-372699. (26856) 

Vând cazan combi pentru gaz, 
nou, 24 KW, radiani, 1200 OM. 
Telefon 251294. (29075) 

De vânzare, pătuţ de copil. 
Telefon 268488. (29004) 

Vând dUlapuri, scaune, masă, 
toaletă, preţuri convenabile. 
Telefon 234954. (28946) 

Vând 2562 kg grau. Telefon 
244908. (29168) 

Vând LEMNE FOC tllate, 
esenţă tare; orice cantitate. 
Telefon 276468. (29236) 

Vând maşini de cusut_indusfri.. 
ele, lripiokuri, butonieră, tivi~ plate, 
Pfaff, Necchi, Adler, Union Special. 
Telefon 092.703.126. (29173) 

Persoană fizică cumpăr aperie
ment 2 camere, zona UTA, central, 
Romanilor, Podgoria, zona 100, 
numai la preţ convenab~. Rog sefi.. 
ozitate. Telefon 094 187 921. 

··(28983) 
Cumpăr apartament 3 camere, 

et. 1-11, ofer 10.000 OM. Telefon 
260617' (28970) 

· Cumpăr urgent apartament 2 
camere, et. 1-111, Maiakovski, ofer 
23-24.000 DM. Telefon 249806 
sau 094.778.462 (29181) 

'â'iiiJI:I.I llj"j,J~I 
Cumpăr autoturism Dacia, an 

după 1992, 18 un preţ rezonabil. 
. Telefon 057-260387. (29034) .. 

Cumpăr autoturism Dacia 1300 ' 
cu motor şi caroserie stare bună. 
Ofer 1200 OM. Telefon 244044. 
(29149) 

CDMPĂRĂRI DIVERSE 
Cumpărăm orz, grâu furajer, 

orzolacă, porumb, recolta 1999, 
plata la ridicare. Telefon 065 .. 
163885; 094.789.038; 094.789.037; 
(f, 0973956) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

SC "BELSIRIM IMPORT 
EXPORT'' SRL angajează 2 per
soane pentru compartimentul 
tnmatriculărl-radlerl·vamă, cu 
experienţă in domeniu, de 
preferinţă cu studii superioare. 
Se oferă salar avantajos, ma,lnă 
de serviciu, telefon celular; 2 
MECANICI UTILAJE-excavator 
pe pneuri, cupă 0,5 mc. Telefon 
284125; 275576. (268551 

TERACOTE, orice 
consum alcool. Telefon 
i29157) 

... DIVERSE , __ 

SC "DAUNA" lneu vinde TRI
COT tip bumbac, import Italia. 
Telefon 511682; 094.698.557. 
(3042323) 

Pierdut DAJ.!AAŢIAN 1 an, ofer 
RECOMPENSA. Telefon 279681. 
29013 . 

DISPĂRUT (MicAiacafPUI 
corcitură BRAK. Aducătorulul 
RECOMPENSĂ. Telefon 279858. 
(29178) 

Se "ROMA TIC GROUP'' SA cu 
sediul in Arad, str. Ludovic 
Szantay nr. 4, sollcilă autorizaţie 
de mediu pentru activitate de 
birou '1 depozitare, aceea'l 
adresă. Eventualele contestaţii 
se pot depune la Agenţia ~
Protecţia Mediului, 13"-clil 
Oragallna nr.16, Arad. (29171) 

-~-;;;;,-"""'..., 

TURISM 

Telefon 461205. (29197) Vând Skoda Fellcia, an 1999, O Craiva. (30423281 inox, 4 părţi'+ cuptor. Telefon ANGAJEZ cu carie de muncă, 
km, vama plălilă, preţ negociabi. Vând Dacia 1300, "800 OM, 094.681.161. 26848 BRUTAR! cu experienţă. Telefon Efectuează zilnic tr.mspon de 
Telefon 057·216158. (28753) negociabi, eventual talon. Telefon Vând cazan tuică nou, 170 litri, 094.597.431. (26896) pon~Dano In GERMANIA, AUS· VÂNZĂRISPATU 

Vând SPAŢIU, CENTRAL. 
Telefon 259715; 280753. (29220) 

Vând IMOBR.. mare, central, 3 
HALE pentru PRODUCŢlE sau 
DEPOZIT mant. Telefon 268102. 
29123 

Vând sau , nchlrlez spaţiu 
comercial, 150 mp, zona Alfa. 
Telefon 092.209.685. (28674) 

Vând sediu firmă-amenajat, 
·parter, zona Podgoria. Telefon 
094.254604. (29121) 

VÂNZĂRITERENURJ 

Va d Vw P 1 1 1. t cu acte. Telef'on 094.698.849. n assa cen ra tza 464670, (29168) TRIA,. FRANŢA. 1a P'"l"ri acce-
negru metalizat, motor 1781, an Vând camion ?tone, carosată (26823) se "BELSIRIM IMPORT slbllecuoulocarvmodo""" 

1990,8inma5001ricu10 Mat Tpersoanăf 0fizică5"7 • SRD, CIV, numere noi, VT pănă 27· ta~:.n:..i~:~:n~l~a~!:· T~:;J~ EXPORr' angajează 2 SUOORI, TR~~~~~':uc:'n.':::':.~ 
preţ · · ele on • in mat· 2000 cu taxe "''""a, in bună 2 STRUNGARI 2 FREZORI 
240920 (28760) ,...., 210373. (28718) . ' ' N!A fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

· stare de funcţionare, acoperilă cu Condiţii: vechime minimă 10 ani IMPORTANTI P•ln .ATLA· 
Vând Saviem lzotermă 5,5 to, coviltir si prelată. Telefon 523076, Vând ieftin plăci gips 12"16 mm. in meserie. Telefon 284125, SSIB" putafl cititori In toati 

preţ avantajos; negociabil, Telefon 'după00, 20. (3041361) armate cu fibră de sticlă pentru EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
094.517.753. (26857) . Vând Ford Fiesta 1,1 benzină. amenajări interioare. Telefon 275576. (289 DANEMARCA, FINLANDA, 

Vând camion Scania 360 cu pentru piese, stare foarte bunii. 094.607.512 (26893) NORVEGIA, ANGLIA. SPANIA. 
remorcă 29 tone. Telefon Telefon 465355_ (3829B49) Angajez MUNCITORI CAUF~ PORTUGALIA. 
094.607.512. (26893) Vând aulobenă Saviem 6,9-tone, Vând BCA 805.1!00 lel/mc; CA ŢI, prelucrări '1 montaj alu- Pentru grupuri organizata, 

Vând Dacia 1310 L, an 1995, stare bună; CIV, numere noi; con- CIMENT; VAR; FIER BETON. miniu ,1 PVC, TÂJiiPI.ARI PAL ,1 lnchlriem autocoro fi mic:n>bum 
preţ 3.500 OM. Telefon 256482 """abi. Telefon 276468. (2S236) Telefon 094.524.458; SECRETAR,'ll. Telefon 253888. ~SSIB" ofoctuoulnr· 
sau 094.819.906. (26893) Vand Volkswagen Passa~ stare 054.21:~07. Su~1aţl '1 nu veţi (28956) vtcli de mesagerie, aalgiBirt.,.. 

Vând Flat131, consum mic, bună. Telefon 420759, după ore rearetal f 973993 -f1""'1fwnL · 
stare buni, preţ 1.3000M. Telefon 18. Vând sediu firmă in Vlad imi- se "STYL BRUNA" cu sediul Aganfllle din caniN: totolon 
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, · iNCHIRIERI 
Ofer spre inchiriere apartament 

cu două camere. Vând cazan de 
încălzire pe combustibil solid. 
Informa~; telefon 282899. (29214) 

lnchiriez spe~u ultracentral, 40 
mp. Telefon 211792. (28549) 

lnchiriez cameră mobilată ~ 
Iru student (elev). zona UTA. 
Telefon 289360. (28752) 

Ofer spre inchiriere garsonlerl· 
confort 1, Malul Muresului. mobi
lată. 100 DM. Telefon 094 1.02 
763, --·,~--~'i''*'"-·w·· • ' ,•r 

• 
~, ~. .·-;..;-·-' 

' 

beralll de SA pe numele 
Ceausu Oaniela Melentina. O 
dedar nulă, (29180) 

'ii' DECESE 'ii' 

Cu adâncă tristeţe anunţăm 
incetarea din viaţă a celei cara a 
fost soţie, mamă şi bunică 
. OLARU ELENA, 

la vârsta de 50 ani. Funeralll'e 
vor avea loc, azi, la ora 14, tte la 
domiciliul din Mlcălaca. Aleea 
Borsec bl. 511. Adânc indu

: soţlll, copiii 1 "" 

durent in suflet 
incetarea din viaţă a 
a fost soţ, ldtă, bunle 

MATICA IOAN, 
in vârstă de 58 ani. lnmor

va avea loc, azi, 25 
· 1999, ora 14, de 
Vei rămâne vetnlc in 

noastrel Familia indo-

Cu ·mare durere Tn sufletele 
noastre ne despărţim pentru tot
deauna de·cea mal bună soră fi 
mâtufă 

OLARU ELENA, 
, . trecută in nefiinţă la virsta de 
50 ani. 1ţl vom păstra o neţănnu
rltă recuno,tlnţă fi te vom 
plânge mereu. Dumnezeu si ta 
odihnească i.n pacei Surorile, 
Aurla, Livla, fratele Ştefănuţ cu 

' familiile fi nepoţii: Florentlna, 
lonela, cu familiile. (29148) 

Cu durere, ne despărţim de 
varlşorul nostru primar 

-'·cir. COMLOŞAN 
GHEORGHE. 

Slnc~re condoleanţe fratelui 
Constantin, cu familia 'i soţiei, 
conf. dr. Doina Comlo!jiian cu 

! familia. Dumnezeu sii-1 odih· 
1 neascăl Familia, Prof. Gheorghe 
'şi ee. Pascu Căpitan. (29195) : 

PUBUCITATE 

Colectivul Restaurant ASTRA 
· este alături de domnul JURCĂ 

FLOREA in marea durere prici
nuită de decesul cumnatei 

OLAR V ELENA. 
.Sincere c5ndolean . (29156) 

Sincere condoleanţe colegei 
noastre MLADIN DANA la dec&
sul soţului el. Colectivul SC 
.IMPRIM IMPEX .. SRL (29234) 

Suntem alături de natii nottr~. 
familia dr. TOMA ŞTEFAN in 
durerea pricinuită de pierderea 
bunei mame 

VANEAUVIA.. 
Familia Tăuţan Cornel, din 

Curtlci. (3039729) 

LOCATARII BLOCULUI 575 
din Arad, Mlcălaca, deplâng dis
pariţia prematură a vecinului lor 

MLADIM GHEORGHE 
fi sunt alături de familia indo

llată. (29187) 

Suntem alături de colega 
fiOastră MIRELA TOMESCU fi 
ne exprimăm intreaga noastră 
compasiune la pierderea tatălui. 
Colegii de la SC .. FRIGORIFER" 
SA, Secţia Preparate. (29199) 

Colectivul Antreprlzei de 
Drumuri şi Poduri Arad depling 
fulgerătoare• dispariţie a 

. bunului lor coleg 
GREC VASILE. 

Suntem alături de familia 
lndurerată. (29200) 

Cadrele Poliţiei de Frontieră 
NĂDLAC sunt alături de colegul 
lor ADRIAN MATICA in marea 
durere pricinuită da moartea 
tatălui, 

Asociapa de Proprietari bloc 
A, Piaţa Gării, nr. 1, deplânge 
moartea prematură a calul care 
a fost bunul nostru vecin 

MA TI CA IOAN. -~ "'. 
Sincere condoleanţe familiei 

lndollate. (29217) . 

Cu mare durere in suflet fi 
dor nestins, anunţăm că se 
implinesc 6 luni de la decesul 
dragJJiul ,~ neultatulul nostru 
fiu 

IRIMIE IOAN. 
Ne vom _ruga veşnic pentru · 

odihna sufletului său! In veci 
îndurerap, părinpi, familia ŢEŢ. 
(29093 

Cu adâncă durere in suflet 
amintim că sâmbătă, 25.09.1999, 
se impllnette 1 an de când 
ne-a părăsit Iubitul nostru soţ, 
tată fi bunic 

MATEI CONSTANTIN 
(BOSU). 

Parastasul de pomenire fi 
sfinţirea crucii vor avea loc la 
Cimitirul Eternitatea, sâmbătă, 
25.09.1999, ora 13. Dumnezeu 
să-I odihnească sufletul in 
pacei Familia îndurerată. 
(29201) . 

. · ColegH fi dirigintele clasei a 
. VIII-a de la Şcoala din LIVADA, 

sunt alături de elevul GREC 
.ĂIĂIJJ!j.)n marea durere 

sufleteascr 'Pffclnilltit ·de · ~=~~========~ 
pierderea tatălui drag fi transmit r 
sincere condoleanţe lndollatal 
f;omffil. (29228) . 

Regraljm, nespus despărţirea 
de cel ce ne-a fost un bun fi 
drag, fiu, frate ti unchi 

MLADIM GHEORGHE 
plecat dintre noi, la numai 40 

de ani. Nu te vom uita niciodată 
fi-I rugăm pe bunul Dumnezeu 
să-ţi dea odihnă vetnlcă. 
FamQia. (29232 . . . ' • 

Suntem alături de familia 
MLADIN la dureroasa despărţire 
de cel ce a fost · 

MLADIM GHEORGHE 
fi transmitem sincere con

doleanţe familiei indurerat&. 
Locatarii bloc 324. se. A. (29232) 

·"'it COIIEIIORĂRI îl' 

îl 
Cu durere in suflet, amin
tim că azi, 25.09.1999, se 
implinesc 8 săptămâni 

de regreta fi dor de cănd ne-a 
părăs~ scumpul nostru sot. tată 
fi bunle 

UCEA PAVEl. (.JIP). 
· Dumnezeu să-I odihnească In 

pacei Nu te vom uita nlclodatăl 
Sopa Aurlce, ftlcele: Ollmpla fi 
Nicoleta cu familiile. Parastasul 
va avea loc, dumlnlci, 28 sap. 
tembrle 1999, la Catedrala 
Ortodoxă Podgoria, ora 12,30. 
(29117) 

Azi, 28.09.1999, se Implinesc 
4 ani de cănd ne-a părăsit 

ADOC GHEORGHE 
(VNCRlfT} . 

din SOCO DOR. Nu te vom 
uita niciodată! Mama ţ3aY8Ia fi 
fiul tău SiMu. 

Cu adâncA durere anunţăm 
implinirea a şase luni de la tre
cerea .in nefiinţă a Iubitei noas-
tre ' 

TABVIA CIIIREANA. 
pe care o pl3ng neincetat, 

5<!ţul, COJ>iUŞI nepoJii, (29161) 

., 

crezut că Dumnezeu 
va Incerca atât de greu 

la bătrâneţe. luându-ml 
urmă cu 3 ani, soţia dragă 
ClVRDAil VOLOMIA 

fi In unnă cu 1 an, fllca cee 
mai mare 
PĂTRĂUfĂ VOICIIIfA. 
Durerea mea n-o inţelege 

nimeni decât bunul. Dumnezeu 
care mă mângâie. Clurdar 

Privim tn urmi cu ochii 
inceţo,aţi de lacrimi ti cu In~ 
mile profund indurerate, la cele 
mal crunte momente din viaţa 
noastră, când in urmă cu 3 ani, 
am cond1.,1a pe drumul către 
ve,nlcll pe scumpa noastrl 
mamă, bunică, soacră 

c::RIIIDAil VOLOMIA 
fi in urmă cu 1 an pe 

scumpa noastră soră, mătufă, 
cumnată · 
PĂTRĂUfĂ VOICIIIfA, 
Nu vă vom uita nlclodatll 

Familiile: HUSU, ŞIMON din 
SUA fi CIURDAR ANA. (18418) 

Un gănd frumos, o lacrimi fi 
o floare la Implinirea unul an 
de la moartea celei care a fost 
PĂTRĂUfĂ VOICIIIfA. 
Cumnata Lenuţa Boşcal din 

Bocslg fi socrul Plitră~ţl 
Nicolae. (28702) · 

Ultimii trei ani au trecut 
foarte greu de când am pier .. 
dut-o pe cea care n.a luminat 

casa~~~~. 
Mereu indureraţi: fiul ş.i soţul 

olea Nicolae din BELiil. 
2912 

.~ .. 

' 
' . 1 
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Indurerat&, familiile CUZ· 
MANOV fi JOSIM anunţă pe 
această cale că duminică, 
·26.09.1999, ora 13, va avea 
loc, la Cimitirul Eternitatea, 
parastasul de 6 săptămâni al 
lubitujui nostru tată fi bunle 

RADULESCU PETRE. 
DOAMNE "Fă-mă unealta 

Dlvlnel Armonii/ Să pot sădi 
Iubirea/ Acolo, unde-I ură, 
iertarea unde-I nedreptate/ 
Credinţă unde-I lndoiolă, 
Speranţâ, Unde-I deznădejde, 
Lumini unde-I intuneric fi 
bucurie, acolo unde-i tristeţel 
DOAMNE. Fă-mă să doresc: 
mal mult să mângâl, decât si 
fiu mângâlatl Mal mult să înţe
leg, decât să fiu înţeles/ Mal 
mult să 1!1besc eul Decât să fiu 
Iubit/ Căci, doar când dăm/ 
Putem primi/ Doar când iertăm 
1 Suntem Iertaţi/ ŞI doar 
murind/ Ne nattem pentru 
ve nlclel"(29102) 

Nimic nu mal e la fel in viaţa 
mea, de trei ani incoace, după 
'ocul provocat de decesul 
surorii mele dragi 

ltJI.lANA fOLEA 
din BELIU. Vei fi mereu In 

sufletele .fl·n rugăciunile 
noastre. Ellsabeta Zarna fi 
nepoţii Cristian, Cristina fi 
Cornel. 29125 

Este foarte greu de exprimat 
căt de dureros e golul lăsat de 
marea absentă 

ltJI.lANA fOLEA 
In unnă cu 3 ani. Dispariţia 

acesteia a fost cu atât mal 
absurdă fi nedreaptă cu cAt 
s-a datorat lnsuflclenţel fi 
Ignoranţei medicilor arădenl. 
Parastasul va avea loc, 
duminică, 28 09.1999, ora 12, 
la Biserica Ortodoxă din 
BELIU. Familia Pohacl Ioan 
din Arad (fiica, ginerele fi 
ne oala. 29125 

Mâine, 28 
septembrie 
1999. ar fi tre· 
bult să-ţi ofer 
23 de garoafa 
rofll. 23 ca fi 
vârsta pe care 

fi trebuit si 
o al. Cu mare 

durere insă sunt nevoit să le 
duc la mormintul tău, draga ..... 

Nu te-am avut lângă noi 
decăt foarte pupn timp, drage 
noastră -

ADRIANA VITOMOl. 
Te-al ~us prea devr!me, Iar 

miine când se Implinesc 23 
de ani de natterea ta, pa,u ne 
vor purta la mormintul tiu. 
Părinţii, Vefnlc nemângâiaţl: 
VID IOAN 1 ANA: 29143 

VIaţa a fost prea crudă cu 
Una, scumpa noastră noră 

ADRIANA VJTOMIR, 
Iar acum cAnd ar fi trebuit 

să lmpnnettl 23 de ani, in loc 
de bucurie, avem doar parte 
de durere. Socrii: VITOMIR 
HORIA 1 MIOARA. (29143) 

'' 
· ... -;· 

. . 

Aducem la cunoftlntă celor 
I-au cunoscut fi fubit că 

_sâmt~ătă_. 25 septembrie 
se Tmplinette un an de 
ne-a părăsit pentru tot· 

1 rl'"""' cel care a fost 
M ~TE! CONST~ 

(BOSV), 
soţ, tată, socru, bunle, unchi 
cuscru Iubitor. O lacrimă fi 
moment de aducere aminte 

~~~~~~~';:'~~tu; său. Nici nu-~ dai 1, ne llpseftl, 
ar~taa,-. Familia in 

Azi, cind al 
impUnH 22 de 

ani, cea care al 
fost fiică, soră 
fi cumnată 

ELENA 
DAClANA 
BVDifAN, 
neputlnclofl 

destinului, adânc indu
mal săraci sufleteşte 

lui Dumnezeu si-ţi 
~~:;~=::; odihna. ,,Al plecat din 
!; lume/ Nu ne-al spus 

cuvltl Ne-al lăsat 
ldu~rer;:~ suflet/ CAt vom trăi 

" Familia, care nu 

Dr:~:ă~-:~~d~•-~11!~~~~ mereu, mormântul ca 
udate cu lacrimile noas
Dumnezeu să te odlh

in pacat Te-am Iubit fi 
iubi mereu: """"•• 11 

i'' fiul. ParaStasul va 
loc, duminică, 26 sep· 

ltemt>rie 1999, la Biserica 
Grădişte, ora.12. 

•. ~.·~ 

..... · 

_ .... , 

._ 

/' 
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l.C. "MOBILA TA~IfERIE" 
S.R.L. ZALAU 

VINDE prin magazinul din Arad, Str. M.l. Antonescu 
{Dobrogeanu Gherea) Nr. 22 

• COLŢ ARE EXT. PLUŞ -la cale mal miel preţuri 
• COLŢAR MARE, MIJLOCIU, MIC • 
- preţ 2.700.000 - 4.800.000 lai 
• CANAPELE EXTENSIBILE -1.500.000-.2.300.000 lai 
• FOTOUI PAT- 980.000 lai 

Program zilnic: 9-17; sAmbiita: 9-13. 
Telefon: 092-734994 

PUBUCJTATB 

i.JtfDE(;ATORIA ARAD. 
DOSAR NIL 563&1'1999 

Se aduce la cunoştinţă cA pe rolul JudecAtoriei Arad se afli! 
dosarul cu nr. da mai sus cu tennen da solu~are la data da 
29 septembrie 1999, avAnd ca obiect cererea petentulul 
PRIMĂRIA CURTICI in contradictoriu cu paraţii KOFSOVICS 
ANNA şi VOROS ANTON, pentru constatarea dreptului de pro

prietate cu tiUu de uzucapiune privind cota de 2/3 din terenul 
sRuat in Curtict, str. Revolu~i, aflat in CF 669 Curtict şi avand 
nr. top 410, in suprafaţă de 4.316 mp. · 

Sâmbătă, ZS septembrie 1999 

s.UASTDRALAs.f.iRAD ,f 
str. Tribunul Dobra nr. 4 

ORGANIZEAZĂ 
Concurs de selecţie a administratorului in contormlta1e 

cu OUG 49/99, HG 364/99, complectate cu dispoziţiUe referi
toare la administratori din Legea 31/90 republicată, 

Documentele necesare întocmirii ofertei sunt puse la dis- · 
poziţie candida~lor incepand cu data da 1. 10.1999. 

Cererea de oferta şi criteriile da selecţie sunt ~te la 
sediul societă~i; 

Ofertele se depun la sediul societă\11, In plic Inchis, panA 
la 1.11.1999. . 

Evaluarea ofertelor şi organizarea Interviului va avea loc 
in perioada 2.11-16.11.1999. 
Relaţii la ~fon 0571280.5241a d-na Andrei Ana. 

., 
-~ 
f 
• 

.. ·-.;..,... ,_........, 
. - ~-

.-.. ~ 
y 

- ___ ...,. 

Persoanele interesate pot face opozl~ la numArul de dosar 
sus an!ltat in termen de 1 lunA de la data publicArii prezentei. 

(5224391) (5224372) 

'-----------------' ~"·-..,-.--~?-~ • • 
'COALA POSTLICEALA SANITARA ARAD 

.Anuntă 
Tnscrieri pentru anul şcolar 1~99-2000 incepAnd cu 

27.09.1999. 
Scolarizaraa se va face contra cost (taxă de şcolarizare 

anuală 3.800.000 leQ. . 
Condiţii ele inscriere: 

• absolventi de liceu cu seu fin!l diplomA de bacalau-
reat ' 

e certi!iCat de na~ere 
e taxă de inscriere: 150.000 lei 

Tnsaierea in anut 1 se face fAn!! examen de admitere. 
Dlractiunaa 

CW4005) 

"·'iii-i'-"''''·Jud""""'~tona• Lipo··. ·-·~a.······ ~,,,~;%,·~ 
)~' >~:,_.;_--- 1iii...a ' ~--<~'-~"""' ;_·::::j 

Dosar execuţioll~ nr. 51/1999~ 
ln data de 30.09.1999, ora 1 O, la Judecătoria Lipova, str. 

Brancovici nr. 27 - biroul exaculor judecillorasc Dal Oprea, se vinda la 
licitaţie publicA imobilul situat in SAmbăteni, inscris in CF 792 
Sâmbăleni nr. lq>. 19511>, COI\"llUS din casA '1' g;ldinA, proprialalea lui 
Neti Ioan. 

PreţU de.stigataa este de 11.340.000 lei. Condţiile de lidfa!ie se 
pot consulta la Judecălolia Upova, biroul ex&aJior judecAioresc Dan 
Oprea, lunea sau vinerea, ora 10. 

(5224390) 

Nou serviciu de taximetrie 
Taxi ANCA 

VINDE 
SĂMÂNTĂ DE GRÂU TRATATĂ 
e FLAMuRA 85 - ROMÂNIA 
e NOVISAD 7000 lfl EUROPA • GRÂU 

IUGOSLAVIA NEARISTAT (care nu incolţefte in spic) 
Preţurile sunt subvenţionate. 
Plata cu ordin da plată, cupoane agricole sau In lei. 
Pentru subvenţie fiecare cumpăn!ltor trebuia si p,... 

zlnte xerocopie da pa titlul da proprialate uu adeverinţă da 
la PrimArle. 

DistrihaJia prim 
S. C. Agro-Holdlng S. A. Irad. 

str. Andrei Mare"""'a nr. 9 
.. baza COMCERili Şiria 

Informaţii la telefon 05'7/236244 
(5224371) 

& ING ElA 

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

-~ _ __,. 
- ·-"""-.~ 

-~"_\· . ...;~:; 

--
_·:,.·:;~~ 

ln Arad, funcţionează un nou serviciu da taxloirat.ie: 

· TaxiANCA. 
Telefoane 222222; 233333, Tarif 2490 lel/laa. 

PJCNTRU ORICE REc-;:::;Gif · 

EN GROS-istul "~ 
din :Zona TA 1 .,. 

VA ADRESATI LA OI& T 
•lncadnlm taximetrifli seriofi cu .......,ină proprie. 

(c.b.) 

Masura economi ta e 
MARI REDUCERII• PERIOADA 

23 30.09.'99 
.• Ti&le import Ungaria cal. 1-a tip lAMINA 
· + Tigle CSARDAS - 8400 leilbuc . , . - -·: . + Ţigle TANGO -.~400 le1/buc. , . 

+ Ţigle KERINGO - 8200 lel/buc. · · . 
+ Ţigle CSABAI ROŞU -7100 lellbuc. 
+ Tigle CSABAI MARO - 7500 leilbuc. . 

· · + TIGLE HOLLAND- 5.800 leilbuc. 
' ' + COAME GLAZURATE - 36.000 lei/bue. _ . 

+ FOLIE PENTRU ACOPERIŞ - 12.500 m2 
• CĂRĂMIDĂ DE STICLĂ • 30.000 lei/buc. 

Preţurile includ TVA 

Telefon 251~17 • ~
Vinde numa1 pr1n -~, 

WJ1 

CIMENT ALESD. \ 
39.000 lei sacul., (are TVAl~, 
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