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la depozltela la termen ale
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Germanii au airbitorlt cu mult fut un dece·
nlu de la cider.. Zidului. El au rautlt ai
'derno~••tr,aze, Tntn1 altele, ci o economie ele stat,
fi reformatii fi absorbltii In structurile unei
eccmomll de piaţă, capitaliste. Costurile au fost mal
decit antlclpaae oricine (circa 1000 miliarde $) dar
experienţa a reufll. In acef1110 ani, RomAnia, ţara cu cal
mal mare potenţial din Europa de est, a rămas blocatii
undeva, intre socialism fi capitalism '' are parte doar de
relele celor două sisteme. Singurul progres realizat este
doar cel in planul democrajiei dar fi acesta probabil
Impotriva puterii ti nu dator tii el. După un deceniu de
tranziţie starea economiei asta atAI de jalnică incit
oamenii nu mal atteapti nimic bun de la guvernanţi.
Stânga fi dreapta s-au perinda! la putere Incapabile să
elaboreze o strategie economică fi al o puni in aplicare.
După reforma tip PDSR fi varianta gen C.D.R . .,s-ar
putea si ajungem nu la mina UE sau FMI el a Crucii
Rotii" constata cineva. Practic tara a fost adusă in pra·
gul dezastrului de propria el clasă politici. Principala
caracteristică a animalului politic băflinat este autocon·
servarea. In virtutea acesteia, el este fi lipsit de caracter
fi laf . .,Vom face n~formă. chiar cu preţul pierderii capi·
talului electoral" ţipă Guvernul agăţat de putere. Aiurea.
Degradarea fără precedent a situaţiei economice fi
sociale este tocmai efectul amAnărll fără sfArfil a
reformei, preţul pa care cei mulţi continui să·l plătească
pentru incapacitate.a cluei politice da a gestiona
provocirlla tranziţiei. Nota da plati a lipsei politicilor
economice ala guvernului aste deosebit de dură in
aceut6 ierni. Tensiunile sociale acumulate de-a lungul
anilor au ajuns Intr-o fază explozivA. Oamenii disperaţi ti
flimlnzl nu prea mai au ce pierde. Circa 8 milioane ele
cetlţeni trilllsc la limita subzistenţai ... Brafovul" eate
doar un inceput. Dupii lunile da veri, mai calme, cale
patru mari centrale sindicala, CNSLR Frii~a. Cartel Alfa
BNS ti CSDR au cerut intr-un glas demisia Guvernului.
Prin aprilie ala au eamnat un memorandum cu Guvernul.

DORU SAVfl

(Contlnu- In pagina a 4-«) ~

'· ~
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Dupl mal bine de o alptlmlnl de cercetfirl
aaldue, pollţl'tll arldenl au reu,lt ajll·l Identifica pe
asaslnul taxlmetrlstulul Bat Aurel, lmpu,cal pe raza
localltlţll Ciluglranl, judeţul Arad. El se nume,te
Negrlclolu Ramue, din Tlml,oara, nlecut Tn anul

.,Carpaţi" tn . . ,,. cu pricina. Pe baza probelor
adunate urmeazl ca tn cel mal acurt timp allntervlnl
areetllru prezumtivului aaaaln •.

LG.

OAlARMĂ CU

Ieri, In jurul orei 13,40, la sacralerielul
Liceului .Dimitrie Ţlchindeel" s-a primit un
telefon enonim din partee unul blrbsl csn1
au•
el In clldires liceului 1 fost
s:~~~~~~~ o bombl. Imediat dupA primirea
11
directorvl liceului s sunat la sediul
cara H prezsntat In ~mp record la faţa
lnsoţltl da plrotahnltli fi brigada

fi DOUA HF

• M081UER MODERN
. LACOMANDĂ
• AMENAJĂRi SPAŢII
COMERCIALE
• MATERIALE IMPORt'
•cAUTAT!
SUPERIOARĂ . '
STR. VIŞINULUI NR. 74

1874. Ac11t1 1 aplaat pe trlgaclul platoluiÎII

SARE
Îtt PROCESUL REGELE
MIHAI-STATUL ROMÂH

TEL:OIW/aU. .
OU/717AI

•

lllnarl, 1J IIOIImbrlo,

DIN PISTE
UA. . . ,.TE___
LII__.RI AUTO
DOAR VREO {APTI
FUNCfiONIAZA LEGAL!

DIN

Interviu eu · ' ·

PVCARftiAT
BEAM TERftiOPAN

dl. in~ VINTIIĂ PETRUGAN,
direetorul repreuntantei Arad
a Registrului Auto Român .

Profile tll!2lL Germania

~R7LtNE

O~sgJ.uţ~utva

sti~~nţ;'ala
o ..

/ag1ţlt

llndlcl/1, lnloţltl de
cond- 1ocletlpi AIIIS va
negoclltt 11 8UC1Cftftl, "'
111drul Comllle/ de d/1/og

..."

Ştaf1n

L11111n, liderul

llniliollulul liber ARII 1 , . .
l/lul; .ll'llr " ptWMţ/ IIIII'Hsrl
de 1111 de li mlllillerele 1ollcJ.
,.. . . noi, "" dlcllllulţil

o

111 Impune, 1wm promlllunl
oi 11 dllcuţl/1101' pefficlpe f/
mlrt/frll del'lllltf. • Toţi cel de

11 AftiS lfiNp/l o lllluţle Plfl-

ltu /eflfN din liriii 1 lOCI•

llţ/1. Nnl IIUIIIII tnal, ".va
gtnafl/1 continui.' LI 811•
CU'Ifl/ III fi fii'N811IIII fi ,..
lflmUI flt realfllllfutare a

.Dicl

,...,a

110111 IW'fl ,..".",.

1111'1 fiiiOI'Iblle, Hll poalbll ca
gantN/1 11 ,_,.,.., 1
edlug11 lllct/lfleru/ allldlclll
Romu/ua hblu.

T•t..fax: 261481
. 094 607211

U'l '1 FERI!STRf!
DIN ALUMINIU'' P.V.C.

(ffi01U·GEI111Dl
t,U!!lw<~;,~,, _, J!!!UIJ

Of!AM TI!RMOPAN

Vii ofarll
e TlmpiArie aluminiu: din
import fi rom608fli
e P.V.C. fi geamuri Iar·
mopan
e Rolele şi jaluzele

ABONEAZA-TE LAA.b~-,.:-=-===:....=....=;.-==L
• ~tru luna decembrie, preful abonamantulul Hte da 27.400 lai
• sa pot faca ebonemante ti pe urmi•
toarela t,.., taM luni fi un 1 n
• Aboneţll pot clftlga lunar 10 pn~mll da
fidelitate
tn valoare de o jumltate ele mi·
Hon ele lai,.....,..,

MOBILIER LA
COMANDĂ
FIRME ŞI RECLAME

Te~~n:~79699;092292519

-

Arad, Str. Voinic/lor, Nr. :U.

~
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\''*'AtR'lt'O<lloRi
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• La sflrtltul anului,
abonatilor le VOI' fi ofe·
riie premii apaclale In
veioere de ltcl de mi·
!Ioana
de_
lei._ _ _ _•
._
__
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PRETURI DECENTE
la tllmpUlrte din
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Astăzi. Soar~te răoare

că aveţi tendinţa

lucrurile In

la

ora 7 "

5 minute " apune la ora
16 " 54 de minute.
.,. Au trecut 314 zlla din
acest an. Au mai r6maa 51 do
zile pănă In 20001
.,. Praznicul zilei: Blurlca
ortodoxă: Sf. Mucenici Mina,
Victor '' Vichentie: Biserica
romano-catollcl: Martln din
Tours: Blnrica greco-catollcA:
Sf. M. Mina, Victor " Vichentle;
Sf. M. Ştefanidl: Cuv. Teodor
Studit!JI.

t\

ACTUAUTATEA ARĂD.EANĂ

.Joi, 11 -lembrle

partea colegilor'' amicilor, Iar
propunerii• pe care le faceţi
sunt In majoritatea lor, accep·
tate făr4 reţinere.

",.. ,_11'

B E RB E C UL
~)21.03·20.04). Planurile
,...._..dva. nu se pot materia·
4.. •liza fără ajutorul celor
din jur. dar aceştia se luA
foarte greu mobilizaţi. E poalbll
să primiţi asistenţă de la persoane pe cere le-aţi con1lderet
pănă acum Inamici.
TAURUL (21.04·
20.05). o fntâmplare
vă va Indispune fi nu
veţi şti dacă d o
fmpărtăşiţi
nu celor apropl.
aţi. Aveţi noroc că există In
preajma dvs. prieteni adevăraţi
şi cu multe relaţii, pe care vă
puteţi baza In orlca moment. Nu
vii sfii~ să apelaţi la el, mai alea
că situaţia o cere.
GEMENII (21.05·
20.06). Nu e momentul
1cel mal potrivit pentru
1 1
. revendicări salariale.
Dacă vă descurcaţi greu cu
banii, singura soluţie ar fl să va
găsiţi o sursă de venituri aupll·
mentare.
~
RACUL (21-08·
"
~22.07). In eluda unul
?-~inceput mai lent şi
neconvlngiltor, veţi
Inregistra un răsunător succes
In plan profesional.
·· ~
LEUL
(U.07·
fi\ ~22.08). Beneftciaţi de o
\''-~!atenţie deosebită din

MOCHETA
Arad, Piaţa Gări/
Telefon 235221

VI d
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montează machetă

la preturi
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La Arad.: Buhe Adrian
Alexandru, Ballţa Antrr~da
(bbrieta, Giurgiu Mă~QnJr,n,
Hell Zoltan Gabrie •
na
Alexandru~'\Tiili!~tin, • icola
Mihaela, ~PÎI'fU.,~~iana

rit,

R~~;;;:;,."ja .;.l~et~ .

La Uwva: Budlfan Oorolea

lTJlJ~)J)~J\
Vremea se va ameliora sub
aspectul preclpltaţiHor. Cerul va
fi variabil. Văntul va sufta slab la
modl!f81 din &e<:tor estic. Izolat,
dimineaţa, se va aomnala

ce,.

amperetun maxime: 8 la
12'C. Tempereturl minima: 21a
&'C,
Metaoroloa.
E:ugenla Rus

:.
.

'

li

lf]

FECIOARA (23.0822.09).
lntămplări
neaşteptate vor duce la
necesitatea de a
manevra sume importante de
bani. Veţi fi susţinut material,
dar aveţi nevoie şi de un sprijin
moral.
IIALANŢA (23.09·
22.10). Veţi fi sprijinit
(ă) In depăşirea problemelor legate de
eşecurile dvş. sentimentale de
persoane de la care nu v-aţi

sa
fi

aşteptat.

8CORPIONUL
(23.10·21.11). N_u prea
vii ies ,paslenţele" azi.
E drept că unele dintre
acţiunile pe cere le demaraţi au
fost Insuficient pregătite, pentru

Zina

-1 acela un hoi'f''' -, ,.

-

:~~Ha aş .'

. .

ce

"ff

de acolo 10.000 lei.
· ·
-Nualflunhoţ•lft

TI!ATRUL DE STAT ARAD prezlnt6 ali,
cu Incepere de la cua 18, spectacolul cu pieşa
.Moartea unui coml&·volajor" do Arthur ·Miller.
Regia artisticA: Horia Pope•cu. Scenografia:
Ooru P6curar.

CONCQT SIMI'ONIC
FILARMONICA DE STAT ARAD pre~int6
astăzi, orele 19, In Sala Palatului Cultural un
Concert simfonie extraordinar. Solist Gabriel Ami••• • Germania. Dirijor • Porln
Frandef.
·
,
In program: Wolfgang Amadeus Mo~ert •
Concertul In la m~jor pentru pian fi otJJhestră
KV 414; aolişt • lorln Dogarlu. Serghili
Prokofiev • Concertul nr, 3 In do major op. 26
pontru plan fi orchaltril. Ludwig van
Batthoven • Simfonia lin do major.

de e face

grabă .

SĂGETĂTORUL

.!](U.11-21.12). Aveţi
~grijă cum vă gestionaţi
bugetul, nu va lansaţi
In cheltuieli nesăbuite. Refuzaţi
solicitările unor Imprumuturi
Indiferent cine le solicitA căci
rlscaţl să vă recuperaţi greu
banii sau poate deloc.
CAPRICORNUL
~ ~(22.12·19.01). E tipul
să vă ocupaţi o scurtă
..perioadă şi de pasiunlle dvs., dar şi de garderobă,
pe care aţi. cam neglijat-o In
ultimul timp. Sfaturi In acest
sens cereţi numai Balanţelor,
cere au mu~ bun gust.
~
vĂRs Ă ToR u L
(20.01·19.02).
Ca
niciodată, toţi cei din
jur vor dori să 18 faceţi
mărturisiri legate de problemele
dvs. Ca să nu le daţi Inamicilor
motive de satisfacţie, comporta~·vă In aşa fel lncât nimeni să
nu-şi poată da sea·ma dacă vă
confruntaţi sau nu cu greutăţi.
In fond, sunt lucruri care vă
privesc numai pe dvs.
~
PEŞTII
( 20 _02 •
120.03). O privire Inapoi

ea.....

III

vă va ajuta să vă ghi·

da~ paşii. Succesul nu
v6 prea răsfaţă acum, dar tre·
bule să ave~ iniţiativă şi amb~ie
dacă vreţi să obţineţi ceea ce

doriţi.

PRETU L AUR ULUJ

~.

BANCA NAŢIONALĂ. Pentru gramul de aur de 24K: preţul cu
ridicata· 160.712 lei, iar prejul de achiziţie- 144.640 lei. Preţuri valabile ieri. PIAŢA NEAGRA- Aur 14 K cumpărare: 95.000 leVg, .
vânzare: 105.000 leVg. Aur 11 K cumpărare: 120.000 leVg, vă""

In buztlnar '1

. ·· ·

iHf lua

·'

Sala mica: Şacalul (SUA) 15,30; 18
. Progresul: Sfera 17 (SUA)

.JAZZ LA FRONTIERA
La inviia~a Centrului Cultural Francel din
Tlmi,oara şi Asociaţiei AMIFRAN. Trloul
Manuel Rochman (piM, contrabas, baterie)
va fi prezent vinl!ri, 12 noiembrie, orele 22, la
Clubul Frontiar1, unde va •uaţine un rt~cital de
jau..

ZIUAfCOUI

, ..•...

Vineri, 12 noiembrie, la orele 10, la Liceul
pedagogic şa va sărbători Ziua şcolii. Se
Implinesc 187 de ani de la lnfiinţar~ta, In 1812,
11 Inaltei Şcoli Pedagogice, prin strădania profesorilor Dimitrie_ Ţlchindeal. Conştantin
Dieoonovici-Loga, Iosif lorgovici '!Ioan Mlhuţ.

ALIANŢA ANTI
.
Ă
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SUICID
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LI~IA VIETII " o·-~---

OB7/814214

Vi aaculti, vi inţelege

Intre orele 20;oo.oa,oo

tpl vii ajuti

ooperatlva e

MINERVA

CRĂCIUNULUI

1Sowtii111Jat (SUA) 11.30: 11,4&: .14:

........_ Mnnatoa.-ele Ha.•nili
..." ...,..

$6mbltj, 13 noiembril a.c. la C6mlnul eul·
18; 20
MUNfUI: Star Warw • III· 1 Amanlnţat'lll ·tural Gurahonţ se organllt!liZă ,mare bal"
ftmtomt~l (SUA) 10; 12,30: 1ll; 18
inainte de lile&flli Postului. CGntll formaţia
· Arta: Idolii anilor fiartllnll (Germania) 16: .Doine Crlfului" eu soll,tll: Ionel Morar, lrinl
16:

lvaşcu

redit

Banca Populara

BALUL POSTULUI

CINEMATOGUR

17; 19

..
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ti a' 1 ' IIWtk 2900 Arad, Bd Revoluţiei nr. 81.
Telefoane: S!1CRETARiAT- 181801, fax 280655, 180615;
ADMINISTRAŢIE - CONTABILITATE- %81797; MICA
PUBLICITATE- 210775. MAREA PVBLICITATE. 180904;
·
cLUBUL PRESEI- 280989.
Ca. .llhtl 4e adala..tl'aţiet DOREL ZĂVOJANU
(pro•o<lmtc) telefon 281802, 280625: ŞTEFAN TABUIA (vicecONTRAŞ (redactor....,l)
rro.c.tintc) telefon 210776: MIRct:A
tetifon 281802, 280854: NICll COJOCARU (dir<ctor comerclol)
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-~1) telefon 281197.

c:.a.ctul• 11 . . 1.... MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef);

AU REI. DARII< (socrclar general <le redactie) telefon 281SOl,
280854: MIRCEA DORGOŞAN (•ef scclic' actualităti); telefon
281855; 180003; IOAN II':RcAN'(scf sectie poiitich), telefon
180943; DORU SAVA (sef sectie socia'l-cconomic), telefon 181738;
VASILE I'IUP (sef secţie cu)tură-invătlimânt), tciofon 281855;
280003; Al.lo:XANDRU CHEBELEU (sof ~cţie sport), telefon
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tlncrct) telefon 281855,
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 280943;
NICU COJOCARU (~f secţie pu~iieitate) tclefow'fax: 1110004.

bot la 1 f ]

la S.C. MEQI401l:U' s.A.,
AllAO, av.............. F.N., t>elefoa &1090a, fu: :asat•

~

tedite pentru achtzillonore
cu dobonda
de

eCODFISCALR i6HI93HecoDSiCOMEX 19.604 ecERTlflCAT
Jtll/llllll>din 31 X .t991eCOOSIRUESfl2o956601eiSSN i220 -74!!9

~ 1•0

in regim notHKll • 1 IU'Kl

cu~n••u.ata

COTJDIAH INDEPENDENT ARAD

ltdormatll . .
dlft Arad
Plata SpitalUlUI d• oopK.,

.M·~bw~~~~~
....,.._ tellfax Otn' /2..a20

I J :"'I... I
PIEŢE, TÂRGURI
Aall)zi, este zi de piaţă agroalimentar4 la
Curtici, Seblş, Bata, Carmel, Zădăreni,
Ghioroe, savârşin, Secusigiu. Sântana,
Tâmova, Zăbrani, Zetind. Tot astăzi au loc targuri săptămânale la Curtici, Seb~. Cermei,
Săvârşin, Secusigiu, Zemd.
·
Mâine, se desfaşoar4 tlllguri săptjlmânale
la lneu, Şepreuş. Şimand.

FARMACIA DE SERVICIU
In noaptea de joi spre vineri este de serviciu, cu program non-stop, farmacia
.MEDICA", lld. Revoluţiei, nr. 26, te_lefon

221337.

I .... I

....... ..L~ Il:.. .3:

Farmacîa .,Sinapis", Bd. Revoluyei nr. 88,
tangă

Noul Stil, telefon 282389 şi şi .Noua
Farmacie", strada Andrei Şaguna IY. 15, teiefon 948, suot de serviciu cu program non-stop.

CONSUI.TATD ŞI TRATAMENTE
CU PROGRAM NON-STOP
· Cabinetul .•Apollonia", situat la parterul
~lui din spetele Casei Albe (zona Gării),
str. Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, tel.
251225, eteetueazl tratamente lnjectebile
(lntremuscular şi intravenos), aeRliiQII, E.K.G,,
ec:ogalie ~ analize laboratar.

CABINET STOMATOLOGIC
Cabinet stomatologic privat, Bd. Revoluţiei
nr. '62 (vizavi de Biserica Roşie), telefon
256685, deschis zilnic intre orele 8,00.12,00 ''
14,00-20,00.

iNTRERUPERI DE CURENT

In municipiu: Joi: Str. Răndunicii, Tismana,
Gorunului, Rozetor, Trenului, Oradea, Vezuviu,
Râşnov (p). Bd. Revoluţiei Intre 42-46, str.
Mircea Stănescu. VIneri: Bd. Revoluţiei 24-38,
Coposu Bl. L1, L8. L1O. Bd. Anlcn<lscu 81. 2-4,

11, 14, 16126.
In judeţ nu sunt progra111ale Trnru!Jed de

cum
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ACTUAUTATEA AKĂDEANĂ

joi, 11 noiembrie 1999
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AFLAM DELA
INSPECTIA
SANITARA DE
STAT ARAD

Pe parcursul lunii OCTOMBRIE '99, specialiştii lnspecţiei
Sanitare de Stat Arad au efectuat
392 de controale vizând
respectarea normelor igienicosanitare in vigoare. Deşi se cre-

dea că apariVa şi mai ales aplicarea noilor....tartfe" la amenzile
pentru lncălcarea amintitelor
'1.·-''

norme, va sensibiliza ,.in bine•

=~~~~~'::
(după cum ne informa d-i dr.
Mihai Ţârcuş, Inspectorul şef
·s1mitar de stat al judeţului Arad)
faptul că a fost necesar să se
procedeze la suspendarea a 4
autorizaţii sanitare de funcţio
nare, retragerea a 2 asemenea
ade, precum '1' aplicarea a 30 de
amenzi In valoare totală de 290
milioane lei. Spunem că a fost
necesară

, ,r; ..

••·••••

<

aplicarea

unor

• In urma măsurilor specifice
Tntreprinse de pol~işti, a fost identificat

şi

incarcerat

Konnat

cauză

cole aflate sub sechestru.
• Borlea Gabriel, 24 ani, din

pe drumurile publice o motoci-

in

Prejudiciul a fost recuperat
• Poliţia il cercetează sub
aspectul

150.000 lei, iar

intime ... pe bani. Tarif: 20 D.M.
persoana ... in timpul cercetărilor,
Ramona şi-a dedinat o identitate
falsă. Acum, este cercetată in
stare de libertate pentru

in valoare de

săvârşirea infracţiunilor

amendă

400.000 lei a fost ridicată in vederea confiscării.
• Roşu Ghoerghe, 17 ani, din
Sântana, făn! ocupaţie dar <:~mos
cut cu antecedente penale, a fost
identificat ca fiind autorul furtului
comis pe 28 octombrie, din
locuinţa

lui Lazea Dan din localitate, de unde a sustras un covor.
Prejudiciul a fost recuperat

• Este cercetat pentru abandon de familie, Gabor Gheorghe,
48 ani, din Măderat. Gabor n-a
achitat pensia de întreţinere pentru

f::o~

• Kocsik Geza, 27 ani, din
Tumu, a fost depistat conducând

timp ce racola doi cetăteni turci,
pentru a întreţine cu ei relaţii

s-a ales cu o

cootravenţională de
cafeaua fără acte

Simionescu a vândut utilaje· agriMocrea, este cercetat pentru
săvârşirea infracţiunii de furt.
Acesta a sustras bunuri in valoare
de un milion de lei din locuinta lui
Borlea Sever din localitate.

Alexandru, 29 ani, din Arad, dat în
urmărire generală pentru că avea
de executat un mandat de 3 ani şi
41uni inchisoare, pentru furt.
• Cu ocazia unei acţiuni efectuate in pieţele de pe raza municipiului Arad, poliţiştii au depistat-o
pe Rusa Doina, 47 ani, din Arad,
care comercializa cafea făn! documente legale de provenienţă. Cea
in

fiul său minor încă din luna mai a.c.

la

eo~

cletă neinmatriculată şi fără

a

poseda pennis de conducere.
• Agapie Ramona, 16 ani,
Lalaşinţ,

din

a fost

depistată

de fals
material in inscrisuri oficiale şi

prostitutie.
• Poliţia n cercetează in stare
de libertate pe Suciu Gheorghe,
50 ani, din Lipova. Acesta a
pătruns făn! drept in locuinţa lui
Avrămescu Doina, din localitate,
pe care a agresat-o.
• Fostul preşedinte al
Asocia~ei Agricole Dreptatea din
Zăbrani, Simionescu Doru, 63
ani,

pentru
săvârşlrea infracţiunii de sustragere de sub sechestru.

eu

este

cercetat

săvârşirii infracţiunii

de

violare de domiciliu '1' distrugere pe
Perva Teodor, 75 ani, din Buteni.
Pe 9 noiembfje, Perva a intrat făn!
drept in curtea frinei Hrib din localitate, unde a tăiat un pom.
• Radu Ioan, 37 ani, din Arad,
este, aflăm de la Biroul de presă al
I.J.P. Arad, autorul furtului comis pe
30 august din locuinţa Uviei Betchi
din Mocrea. Radu Ioan lf sustras
cu această ocazie bunuri in valoare
de 15 miioane lei.
• Cugerean Nicodim, 19 ani,
din Covăsânţ, fără ocupaţie şi
antecedente penale a fost identificat ca fiind autorul spargerii comise
in cursul lunii august a.c. din
locuinţa

lui Tati Zoltan, din locafi-

D. L

tate.

ţiganii

-UN PENSIONAR
FURI PE TRAMVAIE

asemenea amenzi lntrucat iată
căteva exemple:
• Unitatea "FRIZERIE •
Gardienii publici, asigurând prin
COAFURĂ" a S.C.• SOCOMmăsuri specifice, ordinea şi liniştea puZilele acestea, am călătorit cu. tramvaiul pe ruta Piaţa
MUREŞUL" din Upova funcţiona
Romană-Faleza Sud.
blică, pe raza municipiului şi judeţului,
fără autorizatie sanitară de
lncă
de
la
urcare,
călătorii
au
două
griji:
să
comau
dat următoarele sanctiuni:
funcţionare (amendă = 5 miposteze biletul şi să fie vigilen~ cu buzunarele şi bagajele
• Pentru activităţi desfăşurate in
lioane lei), Iar doamna Viorica
lor.
Motivul,
uşor de ghic~- tramvaiele din zona Confecţii
conditii
ilegale, au fost sanctionati conMatiuţ, de la frizeria S.C.
sunt băntuite de .fantoma", dar nu de oricare - ele nu-şi
trave'nţional, conform Ho'tărârii nr.
"Dtvertis Mo-" SRL din Arad,
găsesc linistea sufletească până când bruma de bani
71/1997, Comea Sorin- Arad, pentru
str. Liliac nr. 11, a fost amendată
sau obiecte' a vreunui călător neatent .lev~ează" direct in
circulaţia cu bicicleta pe Faleza Mureş,
cu 1 milion de lei pentru
straiţa lor, a ţiganilor. Dacă te incume~ să detranjezi furMeszaros Lorand - Arad, pentru pardezordinea In unitale şi pentru
tul, eşti apostrofat şi ameninţat că .vezi tu pe dracul" cum
carea autoturismului pe trotuar,
nelglenlzarea şi nedezlna pă~t dl. MARI:: 1.. care călătorea cu mine. Un ţigănuş in
Asociaţia de locatari 81. F, str.. 1. Maniu,
factarea ustensilelor de lucru...
miniatură, cu tupeul specific tribului, 1-a provocat la .duer
pentru impiedicarea folosirii căilor con• S.C. "ALINA TRADING"
pe M.l., in staţia următoare. In vagon, un politist- proba- · f!mn destinaVei.
din HORIA are un magazin ali.
bit, In afara programului- a mai calmat spiritele, dar asta
mentar unde au fost găsite
e Conform Legii nr. 1211990, au fost
e un caz fericit, căci rar vezi uniforme ale oamenilor de
PASTĂ DE MICI şi CARNE
$8ncţionaV contrave~onal Radu Mircea
!)rdlne prin tramvaie.
TOCATĂ cu tannene de vala- Sânicolaul Mic, KurHia Anton ·· Dacă aceasta e monotonie, at\Jncl alta~. dragi arliC
bilitate defl6tlle in unele cazuri
Zimandul Nou, Stoica Cătălina si Stoica'.
deni, că vatmanul vagonului 144, deloc temător de ...
chiar de... 12 zile; amenda aptiBobi - Arad, Subtire Gheorghe ·fantoma, ne-a făcut o inedită mărturisire: "Nu a nimic
cală fiind de 3 milioane lei; iar la
Cladova, Sechet Ana - Nădab, Nădăban
nou la orizont, ţlganH organlzoiazi patrula de-a lor
S.C .•LA VIO" din Sllmpetru
Ioan - Arad. pentru vAnzare in aHe locuri
Geririan, intrucăt s-a .neglijat" in care fură pe n~pte, In special pe tramvaiele liniilor 2, decât cele autorizate de primărie şi preanii 1998 şi 1999 aplicarea vizei . _4, 4 baral De curind, a.inceput ~facă .rondul ele
fllctură.
dimineatll" 'li un biltrân pensionar, pe care, la prima
anuale pe autorizaţia sanitară de
.Conform Legii nr. 61/1991, au
vedere, l1 crezi cel mal de treabă vllrstnlc. Neavând
funcţionare, amenda a fost de 5
rost sancţionaţi Kosma Zoltan - Arad,
milioane lei. La care se va adău
abilitatea ţiganilor, .lucrează" saco'lele cu zarzavaMaier Alexandru - Fântânele, pentru
ga şi contravaloarea aducerii Ja
turi '1 alimente. Cred că are peste 60 de ani .. ,"
refuz de legitimare. iar Jiva Ioan - Drauţ.
7!' a vizelor anuale! Asta In cazul
Aşadar, un pensionar a cugetat că .furtul e un bun
refuz de legitimare, provocare de scanin care se doreşte ca unitatea să
mod de a completa pensia. O intrebare de baraj - oare,
dal, proferare de injurii", ne-a mai informal funcţioneze! Oricum, qmdacă pensia oferită de stat ajungea pentru un trai
mat dl. Ioan Klein, şeful Corpului gardietroalele continuă!
decent, mai ieşea bătranelt~l nostru la .produs"?
AMor publici al judei!Jiui Arad,

e
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ZONA MIORITA •·
LQCUL DE LA
CAPATUL LUMII...
· Ieri, am primit trei misiva
scrise parcă de aceeaşi
mână: prima, din partea unui
grup de automobilişti teribil de
revoltati de căt de spart arată
Aradul;' a doua, de la Nicolae
Ardelean care si-a rupt planetara de la Volkswagen cănd
trecea peste şanţul care
brăzdează strada Coşbuc
aproape de intrarea pe strada
Horia si a treia, de la câtiva
cetăţeni care locuiesc lângă
aşa-numita piaţă Mioriţa.

lntrucăt despre primele două
aspecte am bătut atâta toaca

aşa ceva.?! Dată şi
vreodată ...

a avut

,a •.•

·-;_

1

Ceauşescu.
· ~~!.on 1a (loc~. 2;~-~n
De aseme1-. lisând le o· - - . c 1asam....., .........

parte faptul că numai in acest nla este depă,iti sub.an modul de calcul al pretului staf11iel '' de cfltre fostele
ţigărilOr a fost modificat de 6
.surori de suferinţă":
(!) ori este uşor de ghicit ce Ungaria (locul 31), Cehia
brinci sănătos va da (39), Polonia (locul 44) sau
această ~aptă găselniţi Bulgaria (lecui 83tmlnisterială, comerţului cu ·
Ceea ce nu înseamnă că
ţigările la negru.
trebuie să ne culcăm pe o
Dar <fine mai are astăzi ureche, dar oricum ...
timp să se_ 111111 gAnclească ta
M. DORGOŞfiH
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Interviu cu dl. ing. VINTIIĂ PETRUGAN, diredorul Reprezentanţei Arad a Registrului Auto Român
eliberează un duplicat şi 3. Când cele 6 poziţii de
pe CIV - reflectllnd proprtetarii maşinii care s-au
succedat- s-au epuizat.
-DarlaschimbareatalonululdeinrnatricuIare aste nevoie de un nou CIV?
-Nu.
·
- Ce ne puteţi spune despre Inspecţiile
tehnice periodice?
•
- Aceste inspecţii se efectuează la reprezen1anţa noastră pentru autovehiculele aduse din
stn!inătate si care se intentionează a fi inmatriculate ca si in' cazul vânzării.<:umpărării unui autoturism iml.atriculat doar in s~uava - atenVe! - cănd
de la data ultimei inspecţii tehnice au trecut mai
mu~ de 30 de zile.
As
- , a, de curioz1tate, dar nu numai ... cat
costă o inspecţie tehnică periodică?
- 330.000 de lei.
-Inspecţiile tehnice sau verificările tehnice
·
.
.
•
perlod1~e ob_•şnu•~e se execută doar m
autoserv1ce-un autorizate de către dv. Corect?
-Corect!
.
.
- Ce }cond•ţU teh~1ce trebuie să
Tntruneasca un ateherauto 1n general?
- Autonzarea staV•I~r se face p~ baza unor
ceren de autonzare ş•. 1n urma unUl Raport d~
evaluare a capab1htăţn t~hmce_ sau a aud1tuiU1
Tntocm11 de către spec1al~stn noştri.
-De tapi. ce se verilică?
- Ma1 multe aspecte, T.ntre care dotarea
tehnică a atelierului auto, existenţa aparaturii
finale de control, existenţa unei documenta~i pentru diferitele tipuri de autovehicule care se repan!.

-Domnule dlrec:. tor, ce-i cu coada
· aceasta de maşini de
la dv.? Se dă ceva
gratuit...
- Bine ar fi! Vedeti
este zjlnic, spe~
cia,fis•tiil noştri neaou,oar•a de multe ori
nici să ia un banal
sandvici.
- Pentru ce?
Probabil pentru că sunt prea pu~ni, .deoarece,
lată, de'i este ora 13, curtea este plină de
masini ca să nu mal vorbim "i de cei care
T tăT
a'I eap 1n 'osea.
.
.
- Aceasta este situa~a. personal noi străduindu-ne să rezolvăm avalansa de solicitări in limitele
unui program zilnic de la s'la 16 mai puţin vinerea
că d
1
•1 '
'
n programu se .~reşte a ora 12 . -Ce se cere ma• mult? ·
- Efectuarea de t.nspecţii tehnice periodice
([TP) ş• ehberazea Cărţi• de identitate a veh1culuiU1
(CIV-ul). ·
•
.
- P~ntru eli _am ajun~ a!~l n-aţl vrea _să
reaminti~ când ş• in ce condi~• se poata obţine
CIV-ul?
.
. .
.
- Ca_rtea de _ldentitale. a veh•cul!lkJ' este aciul
de. propn..tate ŞI el se el1ber~ază 1n următoarei~
trei situa~!: 1. La aducerea d1n stră1nătate a unUl
autovehicul, el fiind necesar la inmatricularea
acelui autovehicul2. Când CIV-ul vechi este dateriorat sau s-a pierdut, situaţie în care se

'

'

De ce am ~nut şi ~n să subliniez· acest lucru?
Pentru că la ora aduală in foarte multe service-uri
se repară orice, de la Dacia la Fiat şi de la
Peugeot la ... avioane, fără a exista sau a se
cunoaşte documentaţia tehnică a respectivelor
vehicule, repara~ile făcăndu-se după ureche. Cu
consecinţele de rigoare.
- Ce înseamnă expresia aparatură de
Inspecţie finală care trebuie să existe la un
service autoriza!?
- De pildă, ~entru verificarea stării frănelor
atelierul respectiv trebuie să aibă un stand de probare a frănelor corespunzător normelor tehnice in
vigoare ~i nu aşa cum se întâmplă în multe cazuri
cănd reparati,·a frănelor este verificată s,i probală in
faţa dientulu~ prin căteva ... plecări şi opriri bruşte
in ... curtea atelierului!
- Câte staţii service din Arad şi judeţ sunt
autorizate să efectueze Inspecţii tehnice periodice obişnuite?
- Şapte. lată-le: Service Aradul Nou, Service
Mică Iaca, Centrul Service (de pe strada T.
Vladimirescu), Agrotransport (de pe strada
Poetului), Compania de Transport public,
Transdara şi Nica SRL din Sebiş.
- Se aude cA această autoriu!le are valabllltate 5 ani.
- Asa este, reprezentanta noastră având in să
obligava să urmărească şi' să controleze anual
felul în care atelierele auto autorizate se
Tncadrează şi respectă parametrii tehnici şi de calitate care au stat la baza eHberării autorizatiei de
·funcţionare.
'

.'
~~

,.
'•

.'·
:~

!•

1

la urechea surdă ..-••••••••••să lipsească
a Primăriei încătll
fireşte şi coni-e lehamite şi
NSTANTANEE rup~a. RomAnouă, am făcut o.
ni a părând
scurtă vizită prin
până mai ieri
cartierul Miorita. Vizită, vorbă un adevărat paradis al
fie, pentru că 'tocul cu pricina corupţiei in comparaţie cu
tările - model, precum cele
indeosebi in fata blocului 221
sau in apropierea alimentarei Occidentale care nu pierdeau
arată de groază, maşina hurnici un prilej spre a ne da lectii
ducându-se mai la fiecare pe această temă. ·
'
metru parcurs spre dispeSpre surprinderea mulrarea şoferului care nu conte- tora însă - 'i indeosebi a
nea cu Jelicitările" la adresa unora dintre .. europenii
Primăriei şi a primarului care
no'ltri" - iată că un recent
·bănuim că In acea zi a sustudiu realizat este .Trans. parency International" - instighitat continuu. Pe merit.
, 1 ~:!~:tlfă
Iulie intematională reputată si
-re'cunoscută in domeniu'.
După ce a intrat in istorie studiu bazat pe o docucu celebra-i taxă pe scaunele mentare solidă, In stil occidin cărciumi, pătrătosul nostru dental răstoarnă tot ce şÎiam
ministru de Finanţe a mai noi despre aceste lucruri.
venit cu una la fel de tare.mai Astfel, intr-un clasament al
zilele trecute. Şi anume, pla- 99 de ţări luate la purecat,
fonarea preţului de vânzare a România ocupă locul 67, ea
ţigărilor. Ad,jcă, de-acum
fll d d
x
1 1
inainte nu ai voie să vinzi
n
avansata cop os a
pachetul de ~gări decăt aşa capitolul corupţie de către
.cum Yor muşchii unora, ches- ţări .model" precum Anglia
tiaaceastaailucăndizbilorde (locul13), Germania (locul
neplăcut cu binecunoscutele 14), Stamle Unite (locul18), .
mercuriale de pe vremea lui Franţa (locul 22) ori

0

.

'"f..

Corupti
coruptii
Nu trece o săptămână
lăsată de la Dumnezeu ca să
nu aflăm lucruri dintre cele
mai ingrozitoare despre
România, ea figurând - sau
cel puţin aşa ni se spune- in
fruntea celor mai nedorite tapuri: la bolnavi de SIDA ori de
plămâni, la copiii străzii, la
fuga peste hotare, la furturi, la
cersetorie si la câte si mai
căte de ti se ridică părul mă
ciucă. 'Intre acestea nu putea

- lată un lucru foarte bun. In aceeaşi
ordine da idei spuneţi-ne domnule Petrugan,
la înfiinţarea unui atelier auto este nevoie de
aprobareadv.?
- Categoric de, de fapt fiind vorba de o a!"':
bare de principiu, aceasta spre a preveni ceea ce
ştim cu toVi: înmulţirea, ca ciupercile după ploaie,
a atel1erelor ~uto 1l~ale.
..
·
- ~ă ma• lăm!-'nm un lucru: audltul pentru
~utonzarea ~tel!e~el~r il fa:eţl dv. !Iar autonzarea propnU-ZISa Cine o da?
- Bucure~tiul, prin Registrul Auto RomAn centrai:
. -Domnule ~lrector, a'a pe bune, câte alehere auto existenta au autorizaţie de
funcţionare?
V
te d'
,
ltuali - tr
- reo ~~P .• 10 pes18 .200 · 0 5 .. e 10 •
adevăr, leş•ta din comun ş•_ pe care Mlmsterul
Transportunlor este hotărâtă_ s-o_rezolv_e foarte
rapid, drept pentru care speaalistil noştri au fost
Tmputemic~i să efectueze controale la atelierele
.
·•
·.

::1 J~- :~~~e';!tec';:"ul ~~ ,.Pu"":'u~;~z'!':~e::

functionare. Spre a nu fi acuzati însă de exCes de
zel am hotărât ca in data de 30 noiembrie a.c., să
invităm la reprezentanta noastră pe toti sefii alelierelor auto spre a disCuta cu ei situa~ă existentă
si de a le pune in vedere să se alinieze căi mai
grabnic prevederilor legale in vigoare, Tnlrunile la
care invităm si ziarul .Adevărul'.
_Vă multumim '1 vă promitem că vom fi
prezenţi in 30 noiembrie la acea intrunire.

MII~C:Efl DORGOŞfiH
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Feroviarii au bloeat circulatia
din Gara de ·
' trenurilor
.
··Nord, cerând schimbarea ministrului Transporturilor
.

1·•
h

in zona pasarelei spre Gara
Basarab. ln zona Gării de Nord se
află dnci masini cu scutieri, care nu
au intervenit Ptnă acum.
Manifestan~i s-au aşezat intii
pe jos, de-a latul şinetor, apoi au
smuls pietre din terasamentul căii
ferate şi au blocat macazurile, pentru ca trenurile să nu mai_ poată
trece. Ei au -ocupat şi trei locomotive, actionind continuu una dintre
sirene Şi scandează intr-una WJos

Aproape o mie de teroviari au

blocat aseară, in jurul orei 18.00,
liniile ferate din Gara de Nord,
cerând schimbarea ministrului
Transporturilor, Traian Băsescu, pe
care n acuză că a distrus sistemul
feroviar şi că refuză să disCute ·cu
sir:tdicatele cererile lor de majorare
a salariilor şi de ameliorare a
oondi~ilor de muncă.
·
Angaja~i din mtşcare-comerdal
însoţi~. din Piaţa Victoriei
ptnă la Gara de Nord, de aproxima~

au fost

·

tiv 200 de jandarmi, care s-au

Băsescu~.

Pentru a se apăra in cazul unei,
interventii a fortelor de ordine, feroviarii 's-au r'narmat cu pietre
smulse din terasament. Liderii sindicali spun ca nu Ti mai pot stăpîni pe
oameni, care susţin că vor pleca
doar
după
ce
ministrul
Transporturilor va demisiona. ori va
fi demis de către primul-ministru.

masat apoi Tn jurul clădirii_
Ministerului Transporturilor. ln
această zonă au sosit apoi alti
aproape 300 de jandanni.
·
'
Protestatarii au intrat in gară şi,
fără ca jandarmii ori cei 30 de
poliţişti de la Transporturi Feroviare
sa intervină, au ocupat liniile ferate,

In gară se aflau, la ora 18.30,
trei trenuri care unnau să plece in
ţai"ă, altele două aftTndu-se in triaj şi
aşteptînd să tragă la peroane. După
ora 18.00, erau programate să
plece, spre Braşov şi Buzău, două
trenuri rapide si trei accelerate, iar la
sosiri, trenurile au intirzieri cuprinse
intre 30 şi 150 de minute.
Cu toate că vinzătoarele sunt
membre ale Federaţiei din Mişcare
Comercial, casele de bilete erau
deschise. Tabelele care afisează
sosirile şi plecările trenurilor sunt
blocate, iar angajatele oficiilor de
infonna~i refuzau să dea relaţii cu
privire la programul de circulatie a
trenurilor. Nu to~ călătorii au aft<it de
acţiunea feroviarilor, astfel că ei
aşteaptau, tingă trenuri, ca acestea
să se41ună in mişcare.
Angajaţi ai Căilor Ferate din

MICHEl CAMDESSUS AANUNTAT
CA DEMISIONEAZA
1
.,,\/' · DIN ~UNCTIA
DE DIRECTOR Al ~MI •t-i"'~
1
Directorul general al Fondului
Monetar International, Michel
Camdessus, a an~nţat, marţi, că
pleacă de la conducerea FMI, diri
•motive personale", Tnainte de
mijlocul lunii februarie a anului
2000, relatează AFP. •A venit
momentul' pentru a vă cere să mă
elibera~ din funcţia de director general, de preferinţă înainte de
mijlocul lunii februarie, momentul Tn
care mj.. aş Tncepe in cadrul FMI cel
de-al 14-lea an in aceasta functie",
afirmat,
marti, · Michel
a
Camdessus, intr-O scrisoare
adiesată membrilor Consiliului de
administraţie al organismului financiar international. Directorul FMI
mal spune, scrisoarea dală publlcilă~t la Washington, că nu crede
că "această decizie ar fi prea greu
de luat".
PrivitA din RomAnia.· plecarea
din funcţie a directorului general al
Fondului Monetar Internaţional,
Michel Csmdessus, nu ar trebui Sll

'·

însemne, la prima vedere, mai mult
decn o ştire.
Ceea ce se ihfimplă la FMI sau
la nivelul cel mai inaJt al finantelor
internaţionale este un lucru Care
depăşeşte din toate punctele de
vedere Romania, care nu poate
decit să se uite de pe margine.
Totuşi,
plecarea lui Michel
Camdessus afectează România din
două puncte de vedere. Primul, prin
faptul că acesta, dacă nu a ~nut cu
România, cel puţin nu a fost
impotriva ei, prin modul cum a con~
dus negocierile şi discuţiile cînd s-a
pus problema încheierii unui acord
de imprumut. l~r dacă acordurile de
imprumut a_u sfîrşit intotdeauna
lamentabil nu este vina FMI, ci a
autorită~lor romane. Toate oficialită~le romane care au fost la putere
in ultimii nouă ani au avut o usă
deschisă la directorul general 'al
FMI ·sau o linie telefonică liberă,
atunci cind negocierile de la
Bua.~reşti erau in impas.

In

.·.

departamentele mişcare şi comercial din toată ţara au sosit in
Bucureşti, miercuri dimineaţă, pentru a participa la un marş de protest
faţă de nivelul scăzut al salariRor şi
faţă de modul in care a fost reorganizat sectorul feroviar.
Nemulţumirile sindicaliştilor se
mai leagă de condiţiile de muncă şi
de modul în care a fost reorganizat
transportul feroviar, prin spargerea
in cinci unităti a fostei Societăti
Nationale a 'cailor Ferate di0
Roffiania, considerind că acest
lucru _nu a dus la o rentabilizare a
transPortului feroviar, intrucŢt nu
există concurenţă in acest domeniu
şi nici fonduri pentru modernizarea
infrastructurii şi a garniturilor de
tren.

Rata inflaţiei in luna
octombrie a fost de 4,2°/o
Rata inflaţiei in luna
Preţurile la tutun şi ţig!liri,
octombrie a atins nivelul de
precum şi tarifele la energia ter4,2%, in creştere faţa de luna
mica au avut, in octombrie, cea
anterioară, cind aceasta a fost
mai puternică evoluţie din ultima
de 3,2%, in principal ca urmare a
perioadă, cunoscind majorări de
influenţei majorării accentuate a
9,9%, respectiv de 9,4%, reiese
tarifelor la servicii - cu 6,8%.
din datele CNS.
'
Potrivit Comisiei Natioilale
De
asemenea,
ener{,ia
elecpentru Statistică, preţuriiB măr
trică s~a scumpit cu 3,3%, corn~
furilor nealimentare au crescut,
bustibilii ~ cu 3.4%, iar medicaluna trecută, cu 3,6%. in timp ce
mărfurile
alimentare ,s-au mentele - cu 2,4 %.
ln cadrul grupei de mărfun
scumpit cu 3,4%.
Cele mai semnificative
alimentare, creşteri semnificative
evolutii ale tarifelor au fost cOn~
de preţuri au fost înregistrate la
semri8te la serviciile de poştă şi
fructe ~ cu 18,3%, la laptele de
telecomunicatii, care s~au majovacă - 6,2%, la unt - 6%, brînză - ·
rat cu 8,6%: fiind urmate de 5,4%, precum şi la legume şi
transportul pe calea ferată, care
conserve de legume~ 4,2%.
$-a scumpit cu 8,2%. serviciile
Rata medie lunară a· infla~ei
de apă, canal, salubritate ~ cu
6,6%, ca şi serviciile din restau~ in perioada ianuarie .. octombrie
1999 a fost de 3,8%. Faţă de
rante, cafenele., cantine ~ cu
3,9%, şi cele de rep.araţii autO, . decembrie 1998, rata inflciţiei
este de 44,7%. iar comparativ cu
electronice şi lucrări foto - cu
3,8%.
octombrie 1998, de 50,6%.

TVR~

TVR1
7 ,00 Matinal national
9,00 1VR h•;i •
10,00 Hora sabJiul- rei.
10,30 Impas in doi- 'rei.
11,00 TVR Cluj-Napoca
12,00 Pe faţă - rei.
13,00 TVR TIITIIşoara,
14,00Jumal
14,15 CiberFan
14,30 Destinul unei na\IIJni
15,00 Convieţuiri. mag.
16,00 Pentru dV., doam-

na!
17,00 La telefon,populară!

17,25 Casa mea
17,55 Tragerile Lo4o
18,00 Coredl
'·
18,05 Jumatate. ta
19,00 Avanpremieră
Ştiri

.

19,05 Amintiri din se·
colul20
19,10 su.- Beach - s.
20,00 Jurnal • Meteo *
Sport

20,55 MQflonlrea • s.
21.A5 Reft'eclii rutiera
22,00 T8atrill National
de Televiziune prăzintă
Căsătorie Imposibilă

..

de Alex Ştefănescu •
prima parte
23,00 Jurnalul de
noapte
23,15 Punct och~. talk·
show politic
0;15 Rock ta miezul
nop~i

1,15Pariu1Trio

7,00 TVM. Tetematinat
8,00 Desene animate
8,25 Muzeul Orsay- rei.
9,25 lnfidelltiţl - ep. 8
10,05 Umbi străine: germană

10,30 La ce foloselite un
drapel - doc.
11,00 Desene animata
11,30 Trupa DP2
13,00 Alfa ~i Omega
14,00 Emisiune .Tn llmb'
germanâ
15,00 Obsjtsla • s.
16.,30 Santa Barbare ~

s ..
17;15 Vldeocaseta mll2i·
cală

17',45 .Portrete
In
acvaforte
18,15 Curier de ambe
sexe
19,00 Ştiri bancare
19,15 Opera Mundi
20,00 Un secol de cine·
ma
20,45 Afinităţi elective •
dramă,

Franţa/Italia,

1996
22,15 Time Out
23,00 Start-rec
0,00 Noctuma
0,1 O TV Mesager

PROTV
7,00

Bună

TVACASĂ

dimineata, Pro 5,00 Maria - s.
TV eal tăul
'
5,50 Renzo fi Adriana 10,00 Tlnăr fi nellnlftlt rei.
·rei.
·
6,45 Dragoste fi putere 10,45 PRO TV Special: rei.
Căderea Zidului Beril~ 7,15 Acasă la bunica. rei.
nului- rei.
7, 30 Căsuţa poveştilor •
12,30 O căsnicie perfec. rei.
ti -s.
8,15 Rosallnda ·rei.
l 2,55 Ştirile Pro TV • O 9,00 Inger sălbatic· rei,
propozi~e pe zi
10,00 Luz Clarlta- rei. ·
13,05 Babylon V • s.
10,45 Angela - rei.
13,50 Ani de liceu ~ s.
11,40 Nimic pe'rsonal14,15 Miracolul tinereţii rei. ,
12,25 Jurnalul lui Anno
- s.
14,45 Familia Bundy- s. Frank- rei.
15,15 Nisipurile din 14,15 Viaţa noastrA- s.
Mlami~s.
' 15,00 Dragoste fi putere
16,00 Tlnlr ~· nellnlftlt - s.
• ep. 874
15,30 Renzo fi Adriana ;
17,00 Ştirile Pro TV • O s.
propozi~e pe zi
·.
16,30 Luz Clarlta- s.
17,15 Ştirile Pro TV Arad
17,25 Vremea de acasă
17,30 Spitalul Chicago 17,30 Rosalinda ~ s.
Hope- ep. 14
18,30 Angela - s.
18,30 Do.l pollţl'ltl ' ' 19,25 Vremea de acasă
jumătate - ep. 10
19,30 Acasă la bunica ~
' Extragerea cărţii P<M~tale reţete culinare
.Te uiţi şt căştigi"
19,45 Desene animate
19,30 Ştirile Pro TV
20.30 !..ger sălbatic - s.
20,00 Ştirile Pro TV Arad
21,30 Sânge din singele
20,30 Arca lui Noe
meu~ s.
dramă, SUA, 1999
22,25 Vremea de acasă
22,25 Şiirile Pro TV
22,30 Perry Mason:
22,30 Chestiunea zilei - Văduvele vlclerie - c'icticu Florin Călinescu
une, SUA, 1993
'
23,30 Ştirile Pro TV ~ 0,15 Dragoste fi putOfll·.
Profit ... O propoziţie pe zi
rei.
0,00 Criminali!;tii - s.
0,45 Surorile- s.

~~~~~~~eaţa devreme
12.00 Baywatch Nights • s.
13,00 Ştirile amiezii
13,15 Pretender- primul
episod
14,00 Decepţll· s.
15,00 Luz Maria • s.
17,00 Ştiri
17,:15 Dragostea lnvln·
ge-ep. 28,29 ·
19,00 Observator
20,00 VIP - ep. 10
20,50 Alr America • s.
21,40 Brigada mobilA
22,00 Observator
22,30 Marius Tucă Show
0,00 Departe do casă •
acţiune, SUA, 1988
2,00 Observator- rei.
2,30 Baywatch Nlghts '
rei..
3,30 Dragostea lnvlnge
~rei.
·
5,00 Dallas • s.

TELE7ABC
Bună dimineaţa,

RomAnia
9,00 Lou Grant ·rei.
10,00 Ştiri . •
.
10,30 Dintre sute de ziar&
11,10 Denick- rei.
12,15 Reporter Tele
712,30 24 din 24 ·rei.
13,15 Drumuri printre
amintiri -rei.
13,30 Documentar
14,00 Medici
s.

la-.

15,00Şiiri

RADIO PRO FM (9Z,1 MHz)
0,00 - 5,00 PRO FM BY NIGHT; 5,00 - 6,00
BULETIN DE ŞTIRI la fiecare sfert de oră;

6,00 • 7,00 RONDUL DE DIMINEAŢĂ -INFO·

PRO cu Dan Apostol şi laura Călăcean~;
7,00 • 10,00 PRO FM PĂNĂ LA 10- cu
Flavius Eşnican; 10,00- 13,00 MIHAI CU NOI
- w Mihai Dobrovolschi; 13,00- 14,00 13-14
CU ANDREI - ru Andrei Gheorghe; 14.00 •
17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ - cu Cătălin
Lăpuşcă; 17,00- 19,00 STAR STATION ~IX
-cu Mihai &ei; 19,00- 21,00 ASCULTA-ŢI
MUZICA! -cu Călin Gheorghe: 21,00 ~ 22,00
PRO FM GREATEST HITS -cu Marius
VJI'ltilă; 22,00 - 24,00 RONDUL DE NOAPTE

- cu Răzvan Exarhu

'i

7,00 Karaoke show - rei.

10,10 Colivia de aur- s.
11,00 Pe cont propriU - s.

7,10

-(Urmare din pagina 1)
Esenţa acestuia era blocarea oricăror revendicări sindicale
În schimbul unui set de legi ce pute.au grăbi ritmul reformei !fi
stopa declinul economiei. Câteva proiecte de legi au fost
depuse in Parlament, la dospit iar ordonanţele emise intre timp
sunt contestate de sindicate. Pentru a obţine ,.pacea socială",
Guvernul semnează orice. Tratate cu aroganţă, desccnsiderate
ca partener social de dialog, sindicatele nu mai pot calma milioanele de membri care vor fie măcar salarii mai bune, fie
măcar salarii, cum or fi ele. Deşi marii colo!fi ai industriei sunt
morţi, oamenii sunt (încă) vii. Şi la urma urmei nu cei care cer
salarii sunt de cond~mnat ci guvernanţii care acceptă orice
compromis. Toţi cei ce s-au perindat la putere după '89 s~au
temut ca de Aghiuţă să se atingă de aceştia. Concentrările
industriale sunt generatoare de stabilitate când func~onează şi
fac profit. Şi invers, sunt .tatori destabilizatori când mimează
funcţionarea, când produc doar stocuri. Pentru că in această
situaţie mărimea pagubelor produse intregii societăţi sunt egale
cu mărimea lor. Ţinuţi artificial in viaţă, ei consumă bani in loc
să producă. Banii provin din buget care este alimentat din taxe,
impozite plătite de toţi, populaţie sau firme. Cu cât cheltuielile
bugetului pentru susţinerea găurilor negre sunt mai mari cu atât
foamea de bani creşte şi, in consecinţă, taxele, impozitele !fi in
ultimă instanţă inflaţia cre?te. Populaţia sărăce?te, formele pri·
vate fie dispar, fie se blochează in dezvoltare. Ceea ce inseam·
nă că nu mai pot crea locuri de muncă, amână cât pot achitarea
plă~lor către buget ori migrează in economia subterană.
Din 1990 ?i până astăzi inflaţia cumulată a atins incredibilul
nivel de 837%. Aceasta inseamnă că un leu din 1990 face acum
837 lei. ~?e ce ii e frică animalului politic de colo!fii industriei?
Simplu, ei concentrează multă forţă de muncă, deci voturi. Ori
voturile trebuie ocrotite. 20 de mii de oameni in stradă reprezintă un pericol concret. Ţipă "Hoţii, hoţii", dau cu pietre, cotonogesc jandarmii, miştocăresc bărbile ori scot la iveală simboluri
mai vechi. Şi mortului i se mai dă o gură de oxigen fără ca ea
să-I învioreze mai mult de câteva luni. Principiul in politica
românească: nu fă azi ce poţi amâna pe mâine este puternic.
O ţară întreagă prăbuşită e mai puţin periculoasă.
Răspunderea e difuză, colectivă ?i se poate pasa în stânga ori
dreapta. Guvernului il e frică de cel pe care-i guvernează. El
mizează mai bine pe inflaţie (ceea ce înseamnă sărăcie pentru
toţi) decât pe restructurare care Înseamnă 'omaj pentru unii,
deci risc politic imediat.
Numai că astăzi nivelul de trai s-a pribu?it intr-o asemenea
măsură încât situaţia a ajuns explozivă. Orice mişcare sindicală
este potenţial inflamantă. Sindicali?tii au o slujbă. Insi milioane
de şomeri disperaţi, oameni ce şi..au pierdut orice speranţă vor
folosi mitingurile ca ocazie de a~şi exprim.a revolta. ŞI
mijloacele de exprimare pot fi ?i cocteiluri Molotov ori pietre de
caldarâm, ca la Braşov. Violenţa nu rezolvă nimic. Deci e inutilă.
Dar asta ii P.oţi spune doar unui om ce mai are o speranţă.
Politica forţei nu poate inlocui politica economică. Societatea
este un vulcan care erupe. BrafOV, Arad, Studenţii, chiar 'i
patronii, sindicatele, practic toată populaţia crede că a~tuala
stare trebuie schimbată cât mai repede.

8,00 Dimineaţa cu Prima
12,00 Cslebri ,, bogaţi
rei.
·13,00 Polltica.de m{line.
rei. ·
15,00 Apel de urgenţă •
rei.
15,30 Poveşti pescă""'ti
-rei.
16,00 Viaţa ih direct
17,00 Celebri ~bogaţi·

s.
· 12,00 Baywatch Nlghts

-s.
13,00 Ştirile amiezii

13,15 Pretender - s.

Meteo ·
18,55 Clip Art
19,00 Karaoke Show
20,00 Crocodilul Dun·
dee - comectie, Australia, 1986
21,30 Exploziv .
22,00 CUp Ari· rei.
22,05 Focus
22,45 Revista presei.
23,00 Politica de miline
1,00 !;Iim artistle

14,00 Decepţll • s ..
15,00 Luz Maria· s•. 17·,00 Ştiri
. - ., ...

15,15 Post Meridian
16,30 O singuri vlaţli • s.
17,30 DOOJmentar
18,00 Stiri
18,10 l.ou Grant- s.
18,55 Pariul Tria
19,00 Secţia de poliţie· s.
20,00 Actualitatea Tele 7
20,30 Documentar
21,00 Dintre sute de ziare
21,40 Pariul Trio
21,45 Loto
22,00 Linia întai
t!3,00 Derrick - s.

Anii -

8,00 Ştiri TVA - rei.
8,30 Club T-rei.
9,50 Anunţuri • rei.
10,00 Ştiri
10,10 Colivia de aur· s.
. 11,00 Pe cont propriu •

18,00 Focus • Sport •

RADIOSEB. .

Mulţi

TVJNTERSAT
8,55 Deschiderea

7,00 Observator

s.

6,00 Oetafamentul de trezire; 8,00 Clntă
mi lăutare - muzică populară; 9,00 AlO, tu
alegi!; 11,00 Cafeaua de zece; 12,00. la
po.Jtile dorului - muzică populară; 13,00
FM-ul de prânz; 14,00 6m bun - muzică
folk; 15,00 Astăzi sărbătortm • muzică
populară l?i dedica~i muZicale: 16,00 După
patru; 18,00 TeJetonul cu butoane; 19,00
La

TVARAD

PRIMATV

ANTENA1
7,00 Observator

SOCIALE

dedica~i

muzicale; 20,00

Casa noastră; 21,00 Şueta cu Magi - talk
show: 23,00 Ascu.ltă ;;1 tul; 0,00 92,1
insomnii!; 2,00 Noctuma muzicală

17,25 Divertisment·
18,00 Viaţa Spirituala
18,20 Anunţuri
18,30 Ştiri TVA .
19,00 Observator .
20,00 FI~ cu ochii pe nOII
21,20 Anunţuri
21 ,30 Ştiri TVA , •:.
22,00 Observator
continuare programul
e,ste identl.c cu cel al
Antenei!.

Tn

BBO
10,00 Cine ttie căştlgii
-dramă, SUA;1994
12,15 Othello- dremă,
SUA, 1996
14,15 Prinţese de
culoare - comedie,
SUA, 1997
15,45 Departe de casă
- thriller, SUA, 1989
17,15 Ziua Recuno•·
linţel = dramă, SUA,
1997
•

ATOMICTV
7,00 Selector
10,25 Reactor- rei.
10,30 Atomic Caii! • rei.
11 ,QO Atomix cu Tudor~
ref.

14,00 InteraCtiv
15,55' Reactor
16,00 Metropolis

••15,45 Joia Mnaţeană
·17,45 Emisiune. In 1b.
maghiară

18,45 Ştirile lntersat
19,20 Dulce Ispiti. s.
20,05 Mistere, lannece,
miracole
20,30 Microb· emiSiune
sportivă in direct
22,00 Zlmbette, New
Jersey- film
23,30 Ştirile lntersat
0,00 Erotica
0,45 Inchiderea progra·
mulul
18,45 Shlne • drama,
SUA, 1996
20,30 Cavaleri de
onoare - acţiune, SţJA,
1997
22,00 sarutul care
ucide • thriller, SUA,
1997
0,00 In vizorul mafiot •
thriller, SUA, 1996
1,30 Jurnalul Panto·
futut Ro'u- s.
Oinu- rei.
17,00 Selecl9r
19,00 Atomix cu lna
21,55 Reactor
·
22,00 Hai Hui ~rei.
22,30 South Park • d.

a.
23,00 Klub Bizzar - rei.
~·cu

0,00 Insomnia
·-·-·"

.. ,

,_ ..,

.; .

. .,._ ...'

pro~

gramului
9,00 lntersat Music
9,30 Steluţa - film
11,00 Ştirile lntersat ·
11,30 Dulce Ispiti - s •.
12,15 Comorile lumii
12,30
O poveste
grotesci.~ film
14,00 Forţele speciale
de elită- s ..
15,00 Balanţa jU.tlţlol •

~
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A MURIT SPERANTA!
'

-De la. eore.spoa~

Protestul studenţilor din când toate demonstratiile se
ultimele zile. ar trebui să fie terminau violent. oa·merlii erau
pentru actualii guvernanţi un disperaţi atunci, veneau după
semnal de alarmă. Pentru că, 50 de ani de frig, întuneric şi
se stie, ei au fost si sunt un constrângere. Azi au lumină,
imp'ortant barometru pentru dar n-au cu ce-o plăti, au
nivelul vietii din România. In lumină, dar ce folos, au libertate
plus, în ''96, majoritatea de exprimare, dar nu-i ascultă
covârşitoare a studenţimii a
nimeni. Violenţe ultimelor
sus~nut COR-ul şi, să nu uităm
proteste
ne arată că,
Piaţa Universită~i. când profedin nou,
10 ani,
i<n•A""""' oame·
sorul Emil Constan·"""""""""'""",-""""'
tinescu a fost urcat în
ns cote
1
balcon tot de studenti.,,lnAI>~ru•itA. Oamenii
Dacă astăzi ei vin '
violent
se întorc
i
că nu mai
preşedintelu
nici o cale de
Constantinescu, e grav. Până ieşire. Nu mai au nici o speacum au crezut în el si în actu- rantâ!
ala Putere. Dar nu mai cred ...
ln acest timp, presedintele
__ Speranţa lor în mai bine a murit. Constantinescu tace. Premierul
la Braşov, protestatarii au Radu Vasile şi-a atins limita
atacat violent Prefectura si au superioară a incOmpetentei. In
devastat-o. La Arad si în' alte Guvern fiecare face ce:l taie
părţi greviştii blochează dru- capul. PDSR-ul e paralizat,
murile importante, Nu-i a bună.
probabil si de euforia ultimelor
Proteste au mai fost si inainte.
Sondaje de opinie, aşteptând în
Şi pe vremea PDSR-ului şi din liniste să-si rupă gâtui coalitia.
'96 încoace. Dar niciodată Dai- nimerii nu vede că tara S-a
greviştii nu s-au manifestat atât
poticn~ şi nu mai poate pleca.
de violent. Incepem să retrăim Pentru că la orizont nu se vede
zilele sfârsitului de decembrie nimic. Nici o sperantă!
'89 şi a neilrelor amintiri din '90,
~EitBflrt PoPESCU

BAZDENECAZ
După

Puterea a deschis .usa
reformei" în agricultură, adoptând prima mare lege a retrocedării. legea lupu, privind

INTilNIRE PDSR
lA CHISINEU·CRIS
,
'

ciolanul mare...
nu vi s-a urât,
vă stea ciolanu-n gat!
DORU V. BĂGRIN, Şeitin

dominat, zona: :~,;;',;',;,:;1;~
. Putin.
- Ce zic membrii PSDR ai fi. mină in general şi nu
corect tot ce s-a făcut.
lialel Sebi'?
· -Toţi sunt pentru dl. Putin rând motiunile celor doi au
care a fost aid la noi şi a stat de complet diferite: foarte bună cea
prezentată de dl. Putin, foarte
vorbă cu mai multi membri ŞI a proslabă cea a d-lul Athanasiu. A
pus să trecem la ApR.
- ŞI celelalte organlzaJII de o mare diferenţă între felul cum
-s-au prezentat unul si celălaft. Si
·
primprejur ce zic?
dezamăgirea a fost mare. Toată
, - Toti cei de pe aici care am
lumea a fost cu dt. Putin 1
fost la Bucureşti il urmăm pe dl. numărarea voturilor a
Putin. Upova - sigur, ChiŞlneu-Criş Athanasiu. Mare semn de
- sigur, Seblş - sigur, Buteni - sigur. bare.
Cam toţi suntem cu dl.

·

să rupem legătura cu trecutul
agricultl1rii oomuniste. Poate nu
este ce.e-..t ce si-au dorit principalii iniţ;ator'i, dar este o
realizare. Nu-mi rămâne decât
să feli~ t~enatul si cred că pasul
a fost fac"'· definitiv. Sper ca la
mediere să nu se mai oonsume
timp în zadar. dupâ ce hotărârea
definitivă a lost luată. la prima
şedinţă a sc·x voi cere să se
asigure mijloacele pentru
exploatare agricolă improprietăritilor si voi cere ridicarea ta~elor vamale la importul rJe utilaje agricole sau printr ·o ordonanţă, producătorii interni de utilaje să fie oblig~ să vândă produsele la preturi mai mici•.
.Legea are, totuSi, o lacună. Nu
poate anula prevederile Legii 18,
emisă de guvernul PDSR, dar
aed că nu va antrena mai multe
procese d~t legea amintită_"

MAI TARZIU, DAR MAI
"BUNĂ"

Ttlţă Făniţă (PD): .Sper ca
aplicarea acestei legi să nu
determine apa~a a încă trei milioane de hectare de teren agricol nearat, în plus faţă de cele
trei milioane care sunt deja în
această s~atie. As fi preferat ca
legea să fie aooptirtă mai târziu,
dar să fie o lege mai bună, ceea
ce ar fi de dorit şi în cazul legii
privind privatizarea fostelor lAsuri. Nu se poate cere

Cu cât sunt rriai mici partidele, ru atât orgOliul este mai
mare. Nu face excepţie nici
Partidul liberal Câmpeanu, prin
reprezentantul său la Arad, dl.
Gheorghe Medrea. Zice dânsul:
.In ziarul de luni 8 nov.
1999 dl. l~rcan ne acuză pe
PNL Câmpeanu că nu existăm. No•avem o altă părere.
- Considerăm că poporul
român este chiar
obosit de atătea
apariţii politice
ieftine \ii. credem
că

Unirea Romilor Arad crede
că Mădălin Voicu "cântă fals"

În vederea Conferintei

judeţene e*traordinăre

li~Hiil:!:li#li:!H!!M!I~II!UIUI
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Gheorghe Colompâr, prim·
vicepreşedintele organizaţiei
judeţene a Unirii Romilor, a profe.

stat impotriva afirmatiilor lui
Mădălin Voicu, reprez8ntantul
romilor in Parlamentul Romaniei.
Dupâ rum se ştie, acesta a semnat un protocol de colaborare cu
PDSR-ul ŞI a declarat că romii vor
vota cu PDSR si Ion lliescu.
.,Mădătln Volc'u poate să
ptomită doar voturile familiei

• Prim-vicepreşedintele Constantin Buzatu este nemulţu·
mit de activitatea preşedinţilor de filiale din judeţ.
• fn vederea Conferinţei judeţene şi a demarării campaniei
electorale pentru alegerile locale, PNR Arad inventariază
toate problemele /ocalităţilor din judeţ.
• fn ceea ce priveşte reintroducerea pedepsei cu moartea,
.PNR doreşte consultarea populaţiei Romoiniei.
Săpiămânala conferinţă
propune să nu facă promisiuni
de presă organizată de PNR fără acoperire, de genul
Arad a fost deschisă de prim- .,Contractului cu România".
vicepreşedintele Constantin.. Deşi se află în opoziţie, PNR
Buzatu, care ne-a declarat că,
solicită reactualizarea pensipe 27 noiembrie a.c., ora ilor si- dacă populatia va fi de
10,00, in sala mică a Casei acord - reintroducerea pedepde Cultură a Sindicatelor va sei cu moartea pe o perioadă
avea
loc
Conferinţa
determinată (10 ani).
Judeţeană extra()rdinară a
Referitor la actualele
partidului. Penţru pregătirea greve din Arad, presedintele
acesteia, staff-ul PNR Arad a Teodor Mara ne-a' relatat
demarat un amplu .proces de două cazuri cât se poate de
invehtariere a tuturor pro- elocvente: .,In 1993 am fost
blemelo~ cu care se confruntă
personal la ministrul co,ea
localităţile arădene . .,Totu'i 'i am obţinut un miliard de
afirma Constantin Buzatu ~ lei pentru .,Strungul". In trei
nu ne putem declara mulţu- luni au epuizat banii
miţi de prestaţia de pănă
iară'i au Iesit în stradă.
acum a preşedrnţilor de fi- Pentru UTA am obţinut tot
liale. Considerăm că se un miliard de lei: au
poate -face mai mult pentru cumpărat materie primă, au
promovarea imaginii par.. produs
au rămas cu
tidului," .
_
marfa ·pe stoc ... "
ln ceea ce p(iveşte camDOitll Slltfl(l
pania electorală,. PNR îşi

să

judeţene. A câştiga! dl.
sideră că au fost nestatutare: şedinţa C6mitetului Ghenof, însă dl. Flutur
Judetean din 20 septembrie spune că alegerile nu sunt
ln care s-a hotărât sus- . valabile pentru că din totalul
pendarea din funcţii a lui
de 11 O membri câţi erau
leontin Buha şi Cornel
iniţial în sală, au rămas la
Flutur; Adunarea Generală
de dare de seamă şi alegeri vot mai puţin de jumătate.
a organizaţiei municipale: Ghenof a fost ales cu 23 de
Adunarea Generală de dare voturi, Morar Gheorghe
de seamă şi alegeri a orga- având 9, iar Flutur- 7. Dl.
adresată
pre~edintelui
George Muntean - toate niza~ei judeţene. Dl. Flutur îi Flutur a ~nut să precizeze
cere preşedintelui George că nu ar~ nimic împotriva
şedinţele, adunările ge:
· nerale şi conferinţele care Muntean să vină la Arad d-lui Ghenof însă doreşte ca
s-au desfăşurat după fatidi- pentru a clarifica lucrurile_
în partidul pensionarilor să
ca zi în care domnia-sa si -dl.
Atât domnia-sa, cât si
leontin Buha au anuntat o Gheorghe Morar au candi- se a~oneze conform statupreconizată fuziune 'prin: dat alături de Gheorghe tului şi nu prin manevre s.ut>absorbţie cu PDSR. . .
,- Ghenof pentru funcţia de terane. . Punctual. dl. Flutur ccin- preşedinte al organizaţiei
T.S.

Nu au apucat bine să se
apele în organ~
zatia judeteană a Partidului
Pensionarilor şi un nou val
este pe cale să se nască.
Dl. Con>el Flutur, membru în
Consiliul National si în
Comisia Centrală de arMraj
a Partidului Pensionarilor
contestă - intr-o scrisoare

'i

.

S. TODOCfl

e bine

apărem atunci când va fi
optim respectiv în programe
'i în interiorul campaniei
electorale. Ce vrem noi, cum
ne vom grupa 'i ce vom oferi
electoratului român dezorientat 'i decepţionat -'in viitor."
Despre unele partide se
spune că încap Intr-un autobuz
sau microbuz. Pentru partidul
d-lui Câmpeanu, tot metaforic
vorbind, se poate afirma că este
suficientă o motocicletă. Şi nu
una cu atas. Pe plan central, cjl.
R.adu canipeanu a ajuns, din

liniştească

.,1 ...

.

sale, nu ale romilor, care s-au
săturat să fie minpţi", a declarat
Colompar, care a adăugat că
Unirea Romllor n va vota tot pe
Emil Constantinescu. Domnia sa
a spus că vorbeşte in numele
organizaţiei judeţene, deşi nu a
fost organizată conferintă
judeţeană sau adunare generală,
pentru a se discuta !!SUpra poziţiei
partidului.

•
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Parlamentului ca proiectul de
lege privind privatizarea fostelor
lAS-uri să fie adoptat pănă la 15
noiembrie, condiţie impusă de
Executiv pentru a nu publica în
Monitorul Oficial Ordonanta
privind Agenţia Domeniilor
Statului. Succesul _legii recent
trecute de Senat se pare că nu-l
mai mişcă pe senatorul PD, mai
ales că el a găM un tap ispâsitor
pentru situatia deplorabiiă în
care 'se află agricultura

':P'8sRaR~~'I'E ÎIIPO'I'JliiA
Victor Apostolache, senator (PDSR): .PDSR nu este
împotriva rest~uirii propri~i ca
principiu, ci doar a modului în
care acest proiect a fost redactat. Proiectul este construit în
vederea rezolvă.rii situatiei unei
clientele politice. Legea are şi
părti bune, dar mă indoiesc in
legătură cu posibilitatea reală a
punerii în aplicare a prevederilor
ei. Există o lege in materie de
restnuirea proprietăţii şi anume
legea 18 (emisă de PDSR n.a.)
care a repus în proprietate milioane de cetăţeni. legea lupu
va produce discriminări şi inechităti întrucât mai trebuie
600.000 de hectare pentru o
restituire completă."

păcate, un llustru necunoscut.
Pe plan local, pe dl. Medrea U
mai întâlnesc pe stradă, ne
salutâm si cu asta s-a încheiat
activitate'a de partid vizavi de
presa locală. Căd în rest, nimic
nu se mai întâmplă în partidul
d-lui Medrea. Iar dacă cumva,
prin nu ştim ce minune, totuşi
se întâmplă ceva, iar presa nu
stie, cu atât mai grav. Pentru
'
partid. De fapt,
chiar dl. Medrea

.>$
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nu
face nimic, dar va
exploda în campania electorală
când o să facă furori prin politica rornănească. Tndoielile mele
sunt atât de mari, încât cred că
mai degrabă partidul d-lui
Câmpeanu va dispărea de pe
scena politică. Aşa cum vor dispărea şi alte partide de acest
gen_ Şi cum ar fi şi firesc să se
întâmple.·
D-le Medrea, nici partidul,
nici liderii săi nu pot trăi din
amintiri, asa cum se întămplă
cu partidul dumneavoastră.

1. IEI{(fll'l

Preşedintele Partidului
Vieţii Româneşti a
preferat viaţa... din ltaUa
Radu Păiuşan. preşedintele filialei ară
dene a Partidului Vie~i Româneşti, recent
inscris la TMB de către cunoscutul scri~or
Pavel Corut, a plecat pe o perioadă de doi
sau trei ani in Italia. Păiuşan, care este profesor de arte marţiale, a renunţat la inrolarea în Legiunea franceză când 1-a inlâlnn
pe Pavel Coruţ, care l·a convins să pună
bazele unei fir~ale la Arad. La ora actuală,
filiala este condusă de către dna Margareta
Dăscălaşu. Partidul nu are încă sediu,
doamna Dăscălasu făcănd. .inscrierile in
partid la domicili~ (tel. 272460). -Acum,
dupâ inscrierea partidului la TMB, se speră
în creşterea numâurlui de membri, aceştia
fiind la ora actuală in jur de 250.

. S.TODOCfl
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BESTI'I'mRII PBOPRIETATU
CA PBINCIPIO"

UN PARTID PE
MOTOCIClETA

LAApR

"VOM TRECI CU

Staff-ul PDSR Arad s-a
deplasat la Chi,ineu-Cri,,
unde ,s-a
desfă,urat
adunarea generală a organizaţiei. Au fost dezbătute
documentele Conferinţei
Naţionale al PDSR 'i s-a
discutat despre oferta electorală locală.
,.
Tot la Chi,ineu-Cri,,
Avram Crăciun, Pavel
Sârbu ' ' 1. Gârgar s-au
întâlnit cu pre,edin.ţil organizaţiilor PDSR din această
wnă.

Triţă Făniţă

retrocedarea a 50 de ttectare de legi asupra agriculturii românesti,
teren agricol si a 1O hectare de am solicitat declaratiile in~iatoiu
pădure, a primit OK-ul final, lui legii, Vasile Lupu (PNŢCD)
învingând opoz~ia PDSR, PRM Trită Fănită (PD) si Victor
Ap<istolache (PDSR). ' _
şi a unor senatori independen~.
care s-au pronunţat împotriva
" AM REU_Şrr SA
textului. Importanţa votării legii a
RUPEM LEGA'I'URA CU
fost marcată şi de prezenţa pre- TRECU'I'UL AGRICUL'I'UID
mierului Radu Vasile care a
COMUNIS'I'E"
descns de la Palatul Victoria la
Senatorul Vasile· Lupu
sala Omnia, nu numai cu scopul . (PNŢCD): .Prin iniţiativa noasde a vota .pro", ci chiar de a tră, a ţărăniştilor care a găsit
aplauda victoria lui lupu. Şi pen- punct comun cu PNL, UDMR si
tru că guvernantii ne-au obisnuit
PD, am ajuns să vorbirn în
deja cu una caldă, uoa rece, numele întregii Coali~i. Am re"ş~

Ţine,ti de
Să

această .. reusită" a Coalitiei a
fost salutată de insusi presedintele tării, Emil ConstantinesCu. Tn
legătură cu importanţa acestei

rivalul său

Dacă

. dezastruos, singura .realizare•
fiind aceea că nu lasă osul din

_:,...._.

Vasile Lupu declară eă trecerea legii deSenat Înseamnă ruperea de trecut' În agricultură

De clmd staţi/a guvernare '·

trei ani de incompf?-

Popese•

lEGEA lUPU ·A DOUA CADERE AZIDUlUI BERliNUlUI

mânălll ..

tenţă,
actuala
coaliţie
guvernează tara intr-un mod

~Daniela
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publicată Ordonanţa de
Urgenţă nr. 162 prin care s-a
instituit preţul naţional de rele-

fost

rinţă

pentru energia

termică

furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi.
pentru acordarea de ajutoare
băneşti pentru categoriile dela~
vorizate ale populaţiei. Prin
H. G. 879, publicată in acelasi
monitor, nivelul pretului de
referinţă a fost stabilit la
230.000 leUGcal.
Populaţia va plăti astfel taritul local al energiei termice,
dar nu mai mult decât preţul de
referinţă, adică
230.000
lei/Gcal. Diferenţa de preţ, in
cazul in care costul energiei
termice este mai mare decât
preţul de referinţă, se va
acoperi de la bugetul de stat,
in limita sumelor aprobate prin
legea bugetară, iar partea
rămasă neacoperită va fi
acoperită de la bugetele
locale, din veniturile proprii.
• Oronanţa de urgenţă nr.
162 prevede că pentru sprijinirea familiilor cu venituri reiativ reduse, ale căror locuinţe
sunt racordate la sistemele
ce,ntralizate de energie termică, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului
de energie termică in sezonul
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şi de majorarea
preţului naţional 'de referinţă,

martie 2000)

vor beneficia din partea administra~ei publice locaie de un
ajutor bănesc lunar.
Acest ajutor se acordă in
functie de venitul net pe membru de familie astfel: • !amiiiile al căror venit net mediu pe
membru de familie se srtuează
până la 450.000 lei, vor primi
un ajutor in cuatum de
335.000 lei, dar nu mai mare
decât cheltuielile cu încălzirea
şi apa caldă menajeră, confirmate .de asociaţia de proprietari (chiriaşi) ori in factura
individuală • familiilor al căror
venit net mediu lunar pe membru de familie este cuprins
intre 450.001 lei si 600.000 lei
le revine un ajutor lunar de
200.000 de lei • familiilor al
căror venit net m•~diu lunar pe
membru de familie se situează
intre 600.001 lei si 750.000 lei
li se va acorda uri ajutor financiarde 100.000 leUiună.
Acordarea acestor ajutoare
se face la cererea titularului
(pmprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere),
pe baza unei declaraţii pe pr<>prie răspundere, dată in
fiecare lună şi se acordă in
lunile in care sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de

',

Ordonanţa

<,,.

·>M';;;;;,t:1

urgenţă

nr.

162/1999.
Pentru a face faţă volumului imens de muncă pe care-I
impune aplicarea acestei ordonanţe, Primăria Arad va fi
nevoită să angajeze pe
perioadă determinată 50 de
p!!rsoane. De asemenea, pentru a se evita supraaglpmerarea, conducerea Primăriei a
decis să infiinteze cinci centre
pentru preluarea şi rezolvarea
cererilor. Acestea vor fi situate
in cartierele Vlaicu, Micâlaca,
Faleza Sud, pe str. Ocsko
Terezia şi in centrul municipiului.
Pentru că timpul fizic nu
permite respectarea datei minime până la care se depun
cererile, adică 25 ale fiecărei
luni, cererile pentru luna
noiembrie se vor prelua o dată
cu cele de pe luna decembrie,
iar plata ajutoarelor se va face
retroactiv.
Primarul Aradului, Valentin
Neamţ. estimează că-n acest
an se vor depune lunar cel
putin 20.000 de cereri pentru
acOrdarea acestor ajutoare.
Azi,' CLM Arad se va intuni
in sedintă extraordinară, pentru 'a stahili o serie de măsuri
legate de distribuirea acestor
ajutoare. Vom reveni.

''

.

Şi

ieri, pe platoul din faţa
Primăriei Arad s-au adunat
peste 150 de studenti care au
protestat zgomotos. llli Studen~i
au fost condusi de către
vicepreşedintele ligii studen~lor,
Florin Botizan. • Dacâ revendicările adresate Senatului
Universitătii .Aurel Vlaicu" au
fost in mare parte rezolvate, iar
cu
i
Publică Locală
, cam sterile

ce-i drept, din partea Guvernului
nu sunt încă semne pozitive de
rezolvare a cererilor. • Ieri, in
faţa Primăriei studenţii au
intocmit liste de prezenţă la
grevă, in funcţie de acestea
spunând ei că se vor acorda
bursele (se va propune să se
adauge şi acest criteriu).
Rămâne de văzut ... • Patrulele
de
câtiva bătrânei curiosi
de
·
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La Inceputul să_ptilmânn, la
Trezorena Arad au 1ntrat aprox~
mativ cinci miliarde de lei. Banii
reprezintă plătile compensatorii,
pentru luna septe.mbrie, a 3178
de disponibilizaţi colectiv din
judetul Arad.
Practic au ven~ banii pentru t';ro dis~nibilizatii colectiv In
ă • CEC
.·
~ sura 1 ~ care .
-_ul va tntra
ln poseSia banilOr ŞI VOr face
Pr ogramarea
.
Pe socte_tăt,l,. i ~
câteva Zile ~perăm ca d1pomb~
hzaţu să-ŞI nd1ce dreptunle
băneşti" ne-a declarat dl. Ştefan
Pascu, directorul executiv al
Agen~ei judeţene de ocupare Şi
formare profesională (AJOFP).

. .
..
1
.
Intre timp, bann au a;uns ŞI
la CEC. len, conducerea CECului ne·a informat că aşteaptă
de la AJOFP... tabelele!
Până se va lămuri ce şi
cum, vă putem infonna că abia
pe săptămâna viitoare se va .
trece la acordarea plătilor cornpensatorii. De retinut că CEC-ul
Arad va prezenta din timp a

căror disponibilizati li se VOr da

banii, la care agenti,'i •i
in care
T
zile.
.Trebuie să se inţeleagă că
la toată lumea odată, nu putem
efectua plăţile". atrage aten~a
conducerea CEC Arad.

actualei clase politice de a con- mediu,
In anii 2002-2003, salariilor unora
la o
duce ţara şi te oferi să ne ajuţi: l~ pentru a scoate România din şaizeci de milioane lei lunar, cred
multumim, domnule comisar al actuala situatie de criză. Te că ştiţi dvs., dragi crtrtori, pentru
Uni~nii Europene, GUnter rugăm, dragă Occident, să ai grijă cine sunt aceste salarii. Tn condiţiVerhengen, că intentionati ·de noi, românfl. Dar te rugăm să lle cănd ţara e plină de şomeri,
crearea unui grup internaţiOnal de . ai şi milă, pentru că, deşi de zece corupţie. droguri_ şi oi:ri_minalrtate
lucru şi a unei forţe opera~onale ani incoace am consumat toate pe_ cms_te. PensiOilam, indeosebi
cuprinzând Comisia Europeană, rezervele şi am păpat toate cre- ce1 de 1nainte de. 1989, iŞI roagă
FMI, Banca Mondială şi celelalte d~ele, noi, românii, avem salaiii şi moartea; cu pensnle n~corelate
instituţii monetare internaţionale.
pensii dintre cete mai mici, nu ne nOcciumdenal pot tră.ăl. săDe~ld, dragă
Iti muttumim dragă Occident putem plăti apa caldă şi căldura la
t. te rug m a1 umneacă ai sesiZat că, politicienii nostri blocuri. Bineinteles, in această ta grijă de noi, căci de dasa noas-nu-<i Văd capul de intligi SI,· disăn- sifuatie,' este numai marea ma;'orl- · tră_ politică trebuie Să ne cam
T
1
siuni,
că nu sunt capabili să statate a populaţiei, că minoritatea, lenm..
... ...
bilească o direcţie clară de acţi- har Domnului, are bani găriă, mai
TRfllfltl DflftfiŞ'TEfltl
une, şi ai propus crearea acestui ales că in zilele trecute guvernul ·
Gurahonţ

In decembrie, acum zece
ani, poporul revoltat de
situaţia in care a fost adus
de conducătorii societăţii
socialiste multilateral dezvoltate, a lnfăptult revoluţia,
răsturnând de la putere
regimul totalitar 'li 1-a
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ANGAJATI •••
Există si societăti comerciale care, atunci când dispun
de posibilităţi financiare
încearcă să facă mai mult
pentru propriii lor angaja~. O
astfel de iniţiativă a avut şi
d-na Cristina Curuţiu, director la SC LAS VEGAS SRL
Arad, unde, de curând, a fost
pusă in practică o idee mai
veche. Este vorba de infiintarea unei cantine, cu o
ca'pacitate de 30 locuri, unde
zilnic, angajaţii unităţii pot
servi o masă gratuit

~-,--:-''

l.fi CÂTIVfi
PfiSI'
•
•

potabil§ de calitate a câtorva
mii de locuitori din mai multe
cOmune. La ora acutală, s~u'
a~a incepe să se amelioreze in
primul rând prin faptul că nemai
chimizându-se In exces şi
hatotic in zonă, impurificarea
stratului de apă de profunzime
.s-a diminuat semnificativ. Apoi
s-au făcut ample lucrări de igienizare şi inprejmuire la uzină,
iar întrucât dezinfectia apei nu
se face, la rândul ei, cum trebuie am solicitat sprijinul Regiei
Apă-Canal Arad in vederea
dotării si montării unui aparat de
clorinaie a apei la Uzina de Apă
Ghioroc. Acum, vom urmări eficienta clorinării apei furnizate,
vom' stabili cantitătile de clor
necesare in aces't scop, in
funcţie de măsurătorile zilnice şi
periodice privind clorul liber de
la capetele de reţea.
Sperăm ca toate acestea să
ducă in scurt timp la micsoarea
riscului de îmbolnăvire prin apa
potabilă furnizată de uzină, iar
lucrurile să intre in normalrtate.

PENTRU
PROPRIII

L·AM ÎMPUSCAT
DEGEABA -PE CEAUSESCU

ti. OPREfltl

UZINA··DE ARĂ 'GHIOROG

In mai multe rânduri : pe
baza datelor furnizate de SPI!cialistii lnspectiei Sanitare de
Stat 'Arad - coiidianul nostru a
abordat mai multe aspecte in
neregulă privind functionarea in
bune condiţii a Uzinei de Apă
din comuna Ghioroc începând
cu grava poluare a apei de
adâncime prin nitri~ şi nilrilţi
proveniti din cu totul incorecta
chimizare a terenurilor agricole
din zonă sau din incorecta şi
iresponsabila depozitare a
ingrăşăinintelor chimice in
· apropierea puţurilor de alimentare cu apă. Problema a
fost cu atât mai gravă cu căi după cum aprecia d-1 dr. Mihai
Târcus, inspectorul sanitar de
stat, ş61 al judeţului Arad - uzina
de apă amintită aprovizionează
toată podgoria Aradului, de la
Siria la Păulis.
' - Tocma;' de aceea a constitu~ o problemă sanitară si am
insistat şi insistăm pentru
solutionarea .ei definitivă,
spunzătoare. La mijloc este
vorba de aprovizionarea cu apă

OLIMPIO BOLZfltl
Foto: V. MOS(fl
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până sută
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paniat mitingul studenţesc de
ieri. • Potrivit celor 11 studen~
ai Universitătii ,Aurel Vlaicu·
întorşi de la mitingul naţional
desfăsurat la Bucuresti, nici
acolo lucrurile nu stau mai bine:
frigul este mai mare decât la
Arad iar ign<Xanţa guveman~lor
pe măsură.

salariile, numai pensiile nu
cresc ..A' crescut recent
preţul ta energia tenmlcă, la
energia lflectrică, la tele-·
foane, la alimente, la benzină, la Dumnezeu mal 'Ilie
ce. Ştiu că vom intra cu toţll.

in

impu'lcat ca pelr!'·-~~11(11~
un câine pe

Accidental grav ia
timp ce traversa
shada pe... ra,a
1

Marţi. spre orele serii,
in jurul orei 18,30, pe
raza municipiului Arad
s-a petrecut un grav
accident de circulatie.
Lucaci Cornel, 64
ani, ctin Arad, in timp ce
conducea autoturismul
Dacia 1310, AR-02-ZTN,
1-a surprins şi accidentat ·
grav pe Mihuţlosif, 54
ani. din Săbăoani, judeţul
Neamţ Acesta s-a angajat in treversarea străzii
pe culoarea roşie a
semaforului.

Astă-seară, şoul

.Fi\i cu ochii
Invitaţi, in
direct, in studioul Televiziunii Arad,
pe· primarul Aradului, Valentin
Paul Neamţ şi directorul Regiei de
Drumuri Municipale, dl. Caius
Parpali.
· lntrebările arădennor pot primi
răspunsuri lncepând cu ora 20,00
la emisiunea ziarului ,.Adevărul· si
TV Arad. lncepând cu' această
emisiune, decorul ~oului nostru
este asigurat Tn exclusivitate de
SCIMARSA.

pe noi· ii va avea ca

S.G.

la toate serviciile, numai

această Iarnă
groaznică pen·

tru noi, pentru .
pensionari. Dintr-o pensie
de 780.000 lei am de plătit
tn această lună factura telefonică de 380.000 lei, curent
electric 160.000 lei, cheltuIelile la bloc sunt de 344.510
lei, o reţetă de medicamente
este de 131.000 lei, In total
all.l de plată peste un milion
de lei 'li nu 'ltlu de unde,
daci pensia nu cre,te a'la
cum cresc preţurile.
lată de ce spunln mod
sincer că nu vreau să mor
niciodată, dar decât să duc
o asemenea viaţă, cred că
este mult mai bine de cel .
care trece la dreapta Tatălui.

PAVEL CIORDfiRO
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dar nu

vom
mal ie'll din

conducătorul

statului chiar in
ziua de Crăciun,
când un bun
cre'ltln nu-'li taie nici porcul
din curte, dar cum si omori
un om. Cred că numai ni'lte
călil pot să se dedeie la
asemenea fapte ...
Şi cred că nu ar fi nimic,
dacă această schimbare de
regim ar fi fost benefl_că
pentru noi muritorli de rând,
care ne-am in'lelat amarnic
de cele intămplate. Cred că
nimeni nu ar fi mers in faţa
statului, să strige jos
Ceau'lescu, jos comunismul dacă ar fi ştiut ce vremuri, ce scumpiri vin peste
noi, ce zile grele ~fi amare
ne a'lteaptă. Cresc preţurile

iarnă,

ştiu căţi

_J •

·-·.

-·-<'·

T,. .,,

.. .. ..
_ _

...

_

l1
joi, 11 noiembrie 1999

. -· _,

Pa.C;.-- ... eC;ri.

păC;ra.ţl

:

ADEVĂRUL

SOCIAL

de

A doua inlăţi'are în procesul
Regele Mihai • statul român

persoană

DRfiMf! Uf!OR TltiEJtl CARE ÎtiC~fiRCfl
. ~· RfiZBEfiSCfl PRIN VlfiŢfl
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,.Ghetou: cartier. in unele oraşe, unde la Tnceputul secolului
erau masaţl apartenenţii unei anumite etnii sau clase sociale"
leje pe care se usucă haine. De la căleva
apartamente se aude muzică. Eate hlp·
hop. Sunt versuri care exprimă greaţa
romAnului faţă de situa~a in care 88 zbate.
Muzica a cărei versuri o asamulam cu fan·
tezia aici devine realitate
Pe pereţii holului Bl~ului 3 sunt liste.
Liste cu restanţierii la cheltuielile de
lntreţinere, care incep din Iunie şi se terSUI'pl'inzâncl o dlaouţle
mină In noiembrie. In marea lor majoritate
"eee cartier"
·
sunt familii tinere, care căştigă pu~n.
Aşteptam tramvaiul intr-o staţie din
In scară, la parter, am intâln~ un bArbat
,VIaicu". Afară ploua şi era frig, drept pentru cu privirea tristă. Am Intrat In vorbă cu el.
care m-am hoUirăt să intru Intr-o bodegă La inceput a fost circumspect. Nu •tia cine
de lângă staţie, să beau o cafea caldă şi să sunt. Apoi a aflat că sunt reporter. lnqet,
mă feresc de ploaie. Intrat inăuntru, m-am Incet şi-a dat drumul şi a inceput să-mi
aşezat la o masă oarecare. In spatele
povestească: .Am 31 de ani. Sunt căsătorit
stăteau doi tineri de vârsta mea. Aveau in
şi am doi copil. Stau Impreuna cu familia
faţă eAte o bere. Era singura plăcere pe
mea, de patru persoane Intr-un apartament
care şi-o puteau oferi in ziua de leafă - cu o suprafaţă de 21 mp. Apa caldă este la
aveam sA aflu mai târziu din dlscuVa lor. noi un lucru extrem de rar. Curentul nu este
Amândoi stăteau pe strada Ursului, In contorizat. Aproape toti suntem familii intre
bOO,rile. de ,nefamlliVti'. M~ncitori, capi de 30 şi 35 de ani. Sunt vecini cere au şi patru
fam1l1e ŞI plătiton de 1mpoz~e la ,star, cel copii. Căldură nu prea este, mâncarea ne-o
doi .se găndeau cum o să reuşească să-şi facem pe aragaz cu butelii. In ianuarie neach~e dănle ŞI să le cumpere copiilor haine
am cumpărat apartamentele cu 6 milioane
~de-ale gurii. Nu găseau nici o soluţie ...
de lei. Cred ca statul a făcut o afacere
Strada Unului! ,.O
bună. Toate lucrârile de tencuire, instalare
pUmban la alt nivel"
a contoarelor, a gazului, cad In buzunarul
Dacă, ajungănd in cartierul ,Aurel
nostru. Şi asta nu-i tot, du-te la Blocui5' ·a
Vlalcu" intri pa strada Ursului, treci intr-o Incheiat cel care pentru identificare mi-a
altă dimensiune. Un carosabil Ingust, detdoar două litere: R. P.
străju~ de blocuri de patru etaje, ale căror
Am ajuns şi la Blocul 5. lntrănd pe hol
tencuială lipseşte, scalpati! de lntemperii '' am fost Iov~ de mirosul pregnantde urinil.
de nepăsarea autorităţilor.
· ' · . Sub scara ce ducea Inspre etajul lntAI am
In faţa blocurilor, veritabile cutii ·de Chl- văzut un morman de gunoi: cloburi de stlbrite ale ,Epocii de aur" - copilasi, care nu clă, mucuri de ~gări, etichete, cutii goale de
au ştiut nlciodatâ ce lnseamnă 'un balan- conserve. La fiecare dintre etaje, peisajul
soar, incropesc jocuri pe care doar ei le denota acelaşi lucru: dezinteres, mizerie şi
1 . Fenndu-se de maşini, ascunzăndusărăcie. Când am coborA! am Jntâlnit o
pe după gansje şi blocuri, ei şi-au creat o tânără. Am intrat In vorbă cu ea. O cheamă
lume a lor.
.
Luae~a Perţa şi are 28 de ani. Este casaAproape la fiecare feraastn1 există gri- torită şi mamă a trei copii: .Eu stau la etajul

Cele scrise mal sus se doresc a se
oarecum Intr-o definiţie. O definiţie
InsUl, care - din păcate : se mulează perfect pe profilul go:neraţ1el cere constituie
batalionul de sacnfic1u al democraţ1e1 de
după '89. lntr-adevăr:ei sunt carnea de tun
!olosită de actuala puter~, şi nu numai,
Intr-un dezastruos expenment social ~
economiC.
•
~stitui

i.
i

meu

,
j
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patru. Deseori cănd afară plouă, apa Imi
intră In casă. StAnd la etajul patru, apa
caldă ajunge la noi mai rar. Trebuie să
aştepţi pAnA dupA ora 11 seara, ca să
apuci să faci baie .. ŞI nici atunci apa nu
eate caldA.'

Un epUoc ar B de prtiOI •••
... totuşi nu pot sA nu mă intreb de ce

.

aceşti tineri mer!Ui aşa o soartA. O con·
damnare ta subzistenţă, sentinţA general
valabilA pentru toţi tinerii, care vrAnd·
nevrând s-au transformat in nl•te oebal adhoc ai dimensiunii post-revoluţionare a
RomAniei,
·
TUDOSE

ot1t de o mulţ1me de aceste pretenţii l-am contactat
.amiel al Regelui Mihai', ieri telefonle pe ,O.urel Viaicu,
general
al
dimineatA, Adrian Vaslllu, directorul
avocatul
ax-suveranului R.A:P.P.S. Aflat In clAdirea
Romaniei a ajuns in sala de Parlamentului unde era con·
judecatA 102 a Tribunalului vocet. aceste ne-a declarat
Arad cu o oră inainte de cea exclusivitate: "Noi, ca repre·
ftxată de instanţă pentru dezztntanţl al statului ' ' ca
baterea celui de·al doilea ter- buni gospodari suntem
men In procesul prin care fos· obligaţi ca In cedrul legal
tul rege reve'ndicA Castelul de existent IA protejlm, 11
la SAvarşin. In şedinţa de Ieri apArAm, bunurile private ala
s·a dezbătut doar o chestiune statului. Referitor la acest
caz dorim d se la In calcul
procedurală, legată de comInvestiţiile realizate de noi
petenţa Tribunalului Arad de a
Judeca sau nu respectiva la Castelul de la SlvAr,ln
cauzA. Atât avocatul regelui, din '90 Incoace, de cAnd
cAt şi reprezentanta R. A. l-am preluat In administrare
Administraţia Petrlomonlulul
' ' pAnl cind Instanţa ar
Protocolului de Stat Bucureşti pronunţa o hotArire ce nu
au susţinut cA instanţa ne-ar fi favorabili. Legea ne
arAdeanA ar ft cornpetentll aA obligi sA Intervenim In pro·
cea, si apalim la toata dosoluţioneze cauza fllnd vorba
despre o acţiune evaluabilă .in cumentele pe care le avem
bani (peste 150 milioane lei). pentru a proteja dreptul de
In speţA, Castelul Săvar~ln proprietate a statului. Vom
evaluat 11 .c~l puţin' 500 mi· folosi toate elite de atac
lloana lei. Completul de jude· daoi va fi cazul. Pe de alti
ClltA &•a pronuntat decllnAn· parte, In privinţa bunurilor
du-şi competenţa In favoarea fostului rege, consider el
situaţia acestora ar fi trebuit
Judecătoriei Lipova. Repre·
reglementată prlntr•o lege
zentanţli ambelor părţi au
putea fi
declarat apel, care va fi speciali. Aceasta
aplicatA ti altor persoana
aoluţlonat de Curtea da Apel
aflate in situaţii similare".
Timişoara.
·
La Incheierea judecarii
· .Tot In cadrul Şf!!dlnţel da •
ieri, reprezentanta RAP.P.S. cauzei de ieri, sala de dezba·
a depus o intâmplnare şi o teri, arhiplina la inceput, a
.cerere reconventională' prin rămas aproape goalA. Fapt
care-şi arată pretenţiile Tn reflectă interesul crescut
cazul ltl care Castelul de la tru acest proces celebru care
se judeci In orasul nostru.
SăvArşin aroli retrocedat
regelui Mihai. In higătură cu
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de promisiuni!",
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sătui, sătui

Cheltuielile de întreţinere Surpriza (neplăcută) a venit
ce ne aşteaptă In aceastA odată cu factura pe luna
iarnă ne-au dat si ne vor da
august care indica un consum
incă multă bătaie' de cap. Iar de ~pă caldă de 691 mc,
ceea ce ne sperie cel mai adică de cinci ori mal mare
mult este preţul căldurii 91 al faţA de luna anterioară! Ca aA
apei calde. Din păcate, unii nu mai punem la socoteală că
oameni s-au confruntat deja furnizarea apel calda a fost
cu această problemA lncă din intreruptA pentru câteva zile
luna august.
In august, datorltll ravtziel
'Este cazul asociaţiei de tehnice.
·
locatari a blocului 11 din
Intr-o scrisoare adreaati
Aradul Nou. La sfArşitul lunii redacţiei de catre locatarii
iulie, .consumul de apă caldA blocului 11 din Aradul Nou, se
al celor douA scări ale blocului menţionează: ,Regia Arterm
s-a ridicat la 135 mc. Din data fi-a făcut un obicei din a
de 6 augu11t, la bloc a fost incasa tarife mari pentru un
montat un contor pentru apA consum de apă caldă care nu
caldl. Pentru cA acesta nu a se justifică nici naţional Şi nici
foet Instalat de la tnceputul · moral ... Problema pe care
lunii, facturarea pe august s-a noi o punem (de bun simţ)
făcut In sistem pau,al.
este leglllll de această foarte

mare

diferentă

. ··- spune primarul Cornel Popovicl ,·. ·.. ·

dintre cele

două modalităţi de calcul a
consumului, care nu se poate
explica altfel decAt cii există
mulţi consumatori (poate chiar
agenţi economici) care consumă fără să plateaacă, pe
spatele aKor cetăţeni."
In Incercarea .noastrA de 1
elucida situaţia asociaţiei de
locatari de la blocul 11 din
Aradul Nou, am luat legAtura
cu conducerea Arterm.
Directorul socletătii, Doru
CAmpan. a refuzat' sA facă
vreun comentariu, dar ~a inv~
tat (prin intermediul.ziarului
nostru) pa reprezentantii asociaţiei de locatari la sediul
Arterm, pentru a ela,rlflc•i
IUClrUrita,

·Cornet Popovicl, primarul
comunei HAirT!ăgel şi viceprtmarul
Mihai Tonţa sunt tare supăraţi. In
comunA sunt multe de făcut, dar
din lipsa banilor nu se poate face
aproape nimic.
.Nu mal facem nimic. FArA
bani suntem legati de miini Si de
picioare, degea'ba le spunem
oamenilor că facem una şi alte,
că sunt sătui, satul de promisiuni~, spune Cu r~duf Ji•·Jmarul.
Adminlstf81'~ comunei nu a stat
cu fTiti;..; In ~lll&r, chiar dacă
baroo lipsoic. $-au lntreţinut. spre
exemplu. drumurile Şi poleciie pe
o distanţă de 25 km. ,Drumul
care face legătura cu Avram
Iancu din judeţul Alba, l-am
reparat cu !iplijinul Administraţiei
de drumuri judeţene'. Primă~a.
cu autobuzul el. precizează pro
marul, asigură ltanspoi1UI elevilor

DlfiNfl DCJTO

la ~IA Şi al călătorilor la fteCate
tren 1h staUa CFR Halmagiu.
,Ne-am propus şi cw pro•
punerea am ·ramas. sA demarlm .
construirea unui dispensar uman,
care sA corespundă din punct de
vedere sannar. Postul de poliţie
991e In Clădirea primAriei ŞI &lte
Intr-o stare avanaatll de
degradare.
La H~lmăgel nu au ajuna
bani decat pentru (eţeaua de apA
pentru cătunul Deal, •i ntul
TArnAvlţa. la TârnAvlţa sunt
numai douA !Antani de unde beau
oamenH apă: una in deal şi una 1n
VIIle Şi In aceste fântanl apa e!llll
albA. In timpul verii, cAnd este
secetll, oamenii sunt obligali sA-'!'
aducA apa cu butoaiele de la
vala. şcoala din satul SArtli 9918
in perki(ll. Clădirea are IMI pidor
de sprijin care,. daoli nu se

reparA, s-ar putea ca ls primAşcoala sA se diirame", a
mat spus Popovlci.
L-am Intrebat pe primar şi
deapre carnetele de mot!. Unii
cetăţeni le-au primit, unii nu ..
Oamenii cred că unii pnnull'l !fii
fac oarnpante tlk!ctorslil cu ela.
•Toţi cetAţenii care benelicl·
azA de facilltAţila oferite de carnetul de moţ pot depune cerere la
PnmArle, la' prtmarut 991e obligat
ce In termen de cinti tlle de la
data Uapunertl cererii &A·i

vară

•

.·,

ellberlllie acest carnet. cunfonn
Legii 33/1998, completatA de
Legea 144/iuila 1997, dar la noi,
la HAimăgai, nu se pune probla-

.........

ma. f<Jii CIJia\enii kWIU primit", a
mal procltat primarul Corn~!
Popovid.

VOICO SIDfl

ŞCOLILE

DIN VINGt\
SE MODERNIZEAZA

La recenta rectificare de
buget, comuna Vinga a primit
sume defalcata In valoare de
130 de milioane de lei. Vineri
dimineaţă, cAnd am ajuns la
Consiliul local, primarul Gavril
Sarea tocmai 1-a convocat pa
. directorii celor trei şcoli c:omu- ·
. nale. In cadrul acestei şedinţe
· •au hOtărât sumele care vor
.11 alocate acestor unitilţl de
Tnvlţtmflnt In vederea unor
lucrilri de modernizare. DL
SArea a propus ca acuta
10011 IA primeascA din bugetul
focal un cuantum de 40 de
milioane de Iti. Flacara dl.tor va hotlr1 cum 11 fie

ldmlniltratA IUI'tiA ptimU.

Din cete diScutate cu domnul primar am inteles cii,
Tntr·un viitor apropiat, cori·
doarele ,colii din Vinga vor Il
acoperite cu gresie. Tot din
banii primiţi unltateâ 'colar6
din Mllni!Ştur VI fllmprejmuitA
cu un gard. De asemenea,
•coala din Mailat nu va 8Ciipa
fAra câteva lucrirl da renovare 'i modernltare c"e nu
pot sul•rl 1mOnare. Elevii nu
vor tremura de frig 111 iarnA.
Of. SArea ne-a sput cd pentru
toalli cele trei ~~ comu".ta
a fost 11igurat ttocul necesar
da lemne pentru Iarna care M
apropie.

p;tlflSTflMQtl

ln urma unei analize ri- cere a gazului va fi achitată şi cu · circa 6 km de extindere a retelei.
In acest an, Consiliul Local
Vinga a avut la dispoziţie un guroase &-au solutionat pozHiv o parte din sumele defalcata Oaca CJ 11e va ţine da promibuget In valoare de 1,2 miliarde doar 23 de dosare, spef11nAnd primite la ultima rectlflcare de siuni şi ne va aloca 150 milioane
pentru cheHulallkl ele lnttaţlnere sAtenilor IAră venituri şi cere au buget judeţean .• Mulţi sAteni lei, vom putea procuta hidranţli
dorasc să 88 lntro!lucă ~1 In necesari şi vom lnthaia
şi fTIOdemlzare a comunei. Spre . de lrnraţlnut mulţi copii. Vlnga
deosebire de multe IOcaRtAţl din s-a modernizat şi In domeniul comuni\. AICI, o maşinA de lucrările.' n~oeamdatil, tn
judet vtnga nu are datorii la utifi. tetecomunicaVIIor ~ntru că din lamne ÎljUnge la c:1rt:a douA fl1i. comuna nu existll canallzare fi
aproape fiecare gospodar ·l-8
Uiţi. Restanţe la plata ajutoarelor luna septembrie dispune decan- . ·uoane de lai, iar tllatul tor
sociala &-au Inregistrat doar pe trale automate ..Aicatet• In cete dapA9&fle 300 de mii. BA nu llltawllll un priStar.
Chiar daoll şi Vlnga traeo
lunile august fi septembrie (10 trei locelitAii aferente comuMi.
INil punem la dleltuiaUI '' buteiiDin bugetul Consiliului Local ile, eate &-IIU &cumpH In ulUmul pttntr.o periOadA de austeritate,
milioane lei), fiind prioritara
H IChltat alAI stodlul da fezabl- timp şi trl!lbule umplute In flllcete
achlz~ionarea de lamne pentru
falptul că nu "'" datorii ta utllităţl,
litale, c/lt şi proiectul pentru tunA", 118"1 mAnUIISH .CII. Gavtll derno~8tredl!A cA etta bine
fCOiila ~ grădin~efe comunale,
Primarul din Vlnga. Oavril lnttOducerea gatuiYi In comunA. &Aroa.
lldmlnilllnltA. Miii ataa IlO! din
Pr1marul din \linga t!pllrl ca
Slltca, nH spus cA refa1anţli dll In valoatEI da peate 150 miliOane
fruntea comunal INCearcA 8il
apeciaiH!lte IU lnregl§trst pAnA lei. PrimAria Vlnga attaapt6 ~ la flnâle acestui an intra&In ptft.lent pe1te 110 de dceare In IICUI!I oferte dO la dlferHa firme ga comunA .. fto âli~ In lael tl6le ~ In lfllljinul . . .
vaderea prtmilll do 1jutoare dO ptOftl tar• .. pttilllu<:rlirea fntreglma cu apil curentA. OI. niClr
IOCiafe.
.
rttp«<lvâ ElCOCUţll dO inlttJdu. SM:a 1iP0011 eA: .Au mal ~'Ama~
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La al doilea turneu
al FilarJDonieii

. i'•·

"CARMINA"... SUB
FOCURI DE ARTIFICII

elntervlu ou prol. Maria Pa,oaliu, Inspector
· 'oolar general la I.Ş.J. Arad
· .

, ....

·•·

- In ce conetl noutatea
-•tor compartimente?
- PAnA acum acestea nu
existau aau nu erau foarte bine
delimitate pereoanele care al
rlapundA de ela, cu toata el a
bine ştiut el In ultimii ani am
tot auzit vorbindu-sa de
diverse programe care sunt
flnanţate din exterior (şi alei mi
refer la programul Socratea,
programul Le!)nardo sau
Soros). ŞI se ştia cA pentru a
primi finanţare trebuia sA
exista nişte proiecte viabile fi
Inspirate din realitatea şcolii la
momentul respectiv.
·
- Care eate noua atruc•
- Si rsvanlm la al trsllea
turii a lnapactoratulul, In compartiment...
urma reorganlzlrll?
- Al treilea compartiment
- lntrebrea este bine pusA aa referă la Inspecţia terltorl·
şi aş dori de la inceput să
alii. Am lnţeles de la colegii
urmărim cateva aspecte. In care au mai lucrat in inspec·
momentul In care s-a auzit de toratul şcolar cii pAnă in anii
restructurare, primele pro- '90-'91 au existat asemenea
bleme au fost? Cine pleacă? posturi de inspector teritorial.
Ce se lntAmplă In cadrul Alei aş dori sA fac o micA
Inspectoratului? Pa vremea paranteză şi anume cii printr-o
respectivii, am lămurit, Intr-o adresă transmisă 'colilor am
•edinţl cu directorii, faptul cA
rugat ca pAnll in data de 3
nu pleacă nici Inspectorul ge· noiembrie, directorul sau con·
neral, nici adjuno~l, nici o paria ducerea unltlţll •colare sA ne
dlntre Inspectori. DIIOC8mdat8, tranamltA avantualala nume da
aa pune problema rea.edrli cadre didactica care ar putea
oamanllor pa· anumita posturi ocupa aceste poaturl de
In cadrul acelula,l numAr de Inspector teritorial. PA ni In
·poaturl. Ordinele Mlnlatrulu~ aceat moment 'collla na·au
pentru el In momentul aaaata ttlmla aaemanea carati de parvorbim de patru ordine, cart tlclpare la· dllOcamdatll ·lntarreglamenteal• schema Ins·., .viu pentru cA p!)aturile •• vor.
peotoratelor •colare, le gjsaac ocupa cu delegaţie, p6nl la,
da bun sugur. pentnL el- ,..organizarea concuraulut
:
Inspectoratele fneep. sll-•1 · ,.,- Ce atribuţii va avea:
recapete rolul pe. cere ar.trabui . lnapactorul teritorial?
d·l albA. Noua structurii
Inspectorul teritorial ere
pune trei mari compartimente atribuţlunl de Inspecţie şcolară
In cad.rul Inspectoratului '' dar şi alte atrlbuţiunl de la cela·
anume: un compartiment lalte compartimente.
esenţial-curriculum 'i lnspec~a
- Cum va flcutl 110111•
•colarll care cuprinde· toţi rai?
inspectorii ~col ari. Cel de·al
-Sigur, noi a trebuit sA ne
doilea compartiment se referA lncedtAm lntr·un număr de 41
la dezvoltarea şcolară şi ma· de posturi ~1 vreau d vă spun
nagementul resurselor umane că aceasta lnseamnă şi perŞi financiare alei intrând lnforsonal de serviciu şi portar panâ.
matica, patrimoniul, Investiţiile la Inspectorul generaL N-a fost
şi ceea ce apare nou, t11anage·
o treabă prea simplA. Numărul
meniul şcolar •. evaluare Insii· de 3.5 posturi de Inspectori
tuţională, lnvl!ţămAntul partlcu•
şcolari terltoriall este, din pune·
Iar, alternative educaţionale, tul meu de vedere, Insuficient.
de aaemenea, un comporti: Iniţial ne-am gAndit la şase
ment privind prognoztl
poaturi dar practic rămaneam
voltArillnst~u~onall.
ou foarte multa compartimente

~:

pro·

• -:'' , .• 4 __ ·'·

-·
'

..

:-·

. -

n

•

du· .

neacoperita •1 ni s-a atras
atenţia sA nu cerem deocam·
dată suplimentarea organl·
gramel.
Daei da la 8 am ajuns la
3,5 şi vreau IA vi spun el
numArul este Insuficient. La
zona Aradului unde avem con·
centrate cale mal multa unltAţl
şcolare de toate nivelele
lncapAnd de la grădiniţe pAnA
la grupurile şcolare şi liceele
teoretice vom avea un inspec·
tor, iar celelalte 2,5 pentru
restul judeţului. Daocamdatl,
am Incercat, printr-o schemA,
sil delimitAm In două teritoriul
şi acea jumătate de normă să
fte Valea Mure~ului unde, Ieri·
toriul e foarte extins dar ca
număr da unităţi ~cola re e
ceva mal mic. Cine vor fi cal
care urmează să fie inspec·
tori ... si! vedem la interviu.
- Cum apreciaţi noua
comparttmantare_ a lnapec·
toratulul?
- O asemenea recomparll·
· mentare şi reaşazara a pos·
turilor In cadrul Inspectoratului.
mi se pare cea mal realistA ''
caa mal viabilă pentru ceea ca,
practic, dorim să facem: al
aalgurlm derularea In contl·
nuare a reformellnv4ţAmAntu·
Lui. Echipa de Inspectori 'colari
de la Compartimentul Currl·
culum •' Inspecţie ,colarA va
evaa In eKclualvltate ca atrl·
buţlunl Inspecţia •colarl •'
vreau
amintesc aplicarea
·noului model de Inspecţia
RODIS 'i MARODIS fdajilaun·
tam la a 7·a unitate şcolarA
sAptAmina aceasta, unde
echipa a mers '' merge pe
noul model de Inspecţie
,colarA). Am mal subllnfat
impactul, •i din partea lnspectorllorJi 1 celor Inspectaţi, se
pare
e pozitiv şi asta e un
.lucru bun. Iar cel de la celălaft
compartiment de dezvoltare
instituţională şi managementul
resurselor umane şi financiare,
noua schemA permita ca acele
persoana 16 ae ocupe In
exclusivitate de ceea ce
prevede fişa postului respectiv.
- Mal exact, ct pruu·
puna noul mod de lnapec~·?
.
·
. -Din anul fCOiar prscadant

ao

noi am experimentat, tn douA
unltAţl şcolare, pe noul model
. da Inspecţie Iar In anul acasta
Inspecţiile •colare frontala s-au
desfA,urat doar pe acest
model. Cu atAI mal mult cu cAt
Intreaga echipA de Inspectori a
participat la Timişoara la un
curs de formare pentru acest
model de Inspecţie, curs care
s-a flnallzat printr-un mic test
de evaluare flnaiA a lnspacto·
rilor.
Membrii echipei, care sunt
Inspectori şcolari ·da diversa
speclalltAţl, nu se ocupA
numai de Inspecţie strict la dis·
ciplina respectivii ci In cadrul
echipei, fiecare mai are şi alte
atribuţiuni; există un coordonator de echipă care preia pro·
blematica cu o sl!ptiimAnii sau
cu două inainte de declan·
şarea Inspecţie! frontale: pro·
blematica din ~coala, zona, te·
ritorlul respectiv şi apoi, In
funcţie de acestea, Imparte
atribuţlunlle membrilor echipei.
Vreau să vA spun cii la aceste
Inspecţii participi şi centrul
judeţean de aalatenţl psihopedagoglcl • care, ca '' organlam, din acest an, •l·a Intrat in
rol. Prin coordonatoarea centrulul participA la o prelnapecţia
cu o slptlmAnă, douA Inainte
de declan,area lnapacţlel
frontale, unde la Indicaţia
directorului ·face un .atudlu
. asupra eievllor '' 1 probla·
matlcll acestora (dtflcultAţl In
comunicare cu elevii, comuni·
·care elav·pArlnţl, elev-cadru
didactic sau familie·şcoeiA),
lucruri c1re scot In evidenţA
diferita aspecte pe care echipa
lncearcă să le urmărească In
zilele In care faca lnspec~a.
La ultima discu~e. pe care
am avut-o sllptămĂna trecutA
cu Intregul colectiv al lnspectoratulul şcolar, semnalele sunt
,acestea: nu mal mergem strict
pe o problemA punctualA ci pe
tipuri de problema cu care
flacara ,coală se confruntă, In
funcţie de zonă, de structura
socială a elevilor, a părinţilor, a
familiilor din care provin şi
problemele diferă de la o
. şcoalA lb alta.

In suita acţiunilor ce ani· 1900 da spectatori. 70·80 da
versează o mie de ani de exla· microfoane şi tot etAtea reflec·
tenţii a oraşului Saarbrucken •
!oare, coordonate prin computer,
Germania, Filarmonica de Stat din erau Indreptata spre locul unde 81
Arad a prezentat trei concerta cu aflau orchestre şi corul, punctul de
Bolero-ul lui Ravel şi cantata comandA semAnind cu al unul.
Carmlna Burana da Karl Orff, centru de lansare a navetelor
domeniu despre care spuneam el apa~le.
.
oferA slngiJrele prodUSI da export
Pen!Rl aridenl spectacolul de
ale Aradului.
. sunat şi luminii le care au particiOblşnulţl sA cOnle In sali
pat • In special ploaia de artificii
tradiţionale, arădenll • 130 de par·
aosna, corp artistle şi tehnic • au concomitentă cu Invocare.
evoluat Intr-o fosti! haUl da uzina, Fortunel • a fost, totodatA, o expe..
dazafectatA, recondlţlonata şi rienţă lnedltll.
chiar antlfonatl, In faţa a cete ·

D. T.

Filarmonica de Stat şi Uceul
Pentru melomanii arădenl
de muzică organizează, in petio8- prezenţa maestrului Amlraş In
da 12·14 noiembrie, un curs de Arad se concretizează in evoluţia
Interpretare pianlsUcii, susţinut de sollstlcii din concertul simfonie de
prestigiosul artist şi profesor astăzi, unde va ciinta Proi<oflev şi
Gabriel Amlraş. PAnă In momen- in recltalul de miercuri, 17 nolemtul de faţă şi-au anunţat prezenţa brie, ce propune un program
aproximativ 25 de studen~ şi atevl Brahms • Oebuasy • Bertok.
din Cluj, Bucure,u, Timişoara, Aceste doua evenimente aunt
Oradea
Arad. Se vor studia prilejul de a asculta un planllll de
aonate, variaţiuni ş1 concerte pen- renume, profesor al unor lmpor·
tru plan, ce poartl aemnltura tenţl soll,tl romlnl. In prezent.
Tltanulul de la Bonn. Cursul se domnia·•• eate profeaor la,
Incheie dumlnlcl, 14 noiembrie, cu . Hochschula fur . Mualk din. :
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-Domnule

Gluţ Co~rl,

care este

1110t1.-~1

acesttl forfote ntobltnutta ta un poat de
l'lllllo?
.
- UnUl singur, Ptegăllm aniVersarea celor trai
ani de emisle radlofonlcii pa Valea ~ Alb şi
pe Valea Oeznet
- Cum a fost inceputul?
- Fără d greşesc, 1""""' să afirm că a fOst
greu, tare greul Eforturile d&puiiB de membrii
fondatolt, grupa~ în Jurul dlul Gheorghe l'eiaş, plimallll ora~. au fost imense, Iar razultatele pe
măsurii. Sablşenil. şi nu nume!, au invins. Pe 27
noiembrie 1996, Il! orele 21 şi 30 de minute• ...,
· lansat In eter pr1rnu1 semnal. emis de Radio .2t•
SEBIŞ pa 92.1 F.M. Stereo, semnal oa 1H1 oonsaaal

- Mal concret

Seblşul.

frumoasa aşezare de pe Valea
siguranţa. cel mal mic oraş din
ţară cara are un post de radio. Este o realitate
· care nu poate fi contestată nici chiar de ci!tra cel
__.mal invidioşi realitate eate f)ii are rădă_cinile'in
efortul unor oameni mlnunati, dL GHEORGHE
FEIEŞ - prlmerul oraşului SEBIŞ. dl. TEODOR
MOROSTEŞ -patronul S.C .• MORO" SRL
SEBIŞ. dL CONSTANTIN CHISĂLIŢĂ - pastorul
Biseridi BapHste SEBIŞ, dl. ing. DOREL VALEAmanagerul S.C. JSEB" SA SEBIŞ, dl. dr. IOAN
OANCEA ·directorul Spitalului orăşenesc Sebiş
şi al colaboratortlor', ne spune dL GlUŢ COŞERI,
directorul postului de Radio .21" Sebiş.
In momentul documentărfi, la sediul postului
de radio era mare egtta'e. dialogul nostru ro Giuţ
Coşeli lnaopindu-selntte două
o audienţa care nu aupol1ll arnAnant, .....,ţe de luau .
·

Oeznei. este. cu

''

,
ţ

-ne.

..j

.,.

etc.

'

- A rămas acolo in sufletul şi casele oamer]ltor din Ţara Zărandului. .Radio 21' Sebiş a .Intrat
Il! conştiinţa fiecărui locuitor al acestor t)nuturi de
legf!ndă care se simte legat aJ ceva de adevăr şi
lrumos. De aceea, trei ani anlversa~ de Radio la
~ va fi prilej de bucufie.
- A'adar, pa 21 notem-. la Sfi>IŞ va fi
llllbătoare.

- Da. Va ft siitblltoarea Radio .21". Va fi sAr·
bttoar~ in casete ascultc'ltorilor prtn emisiun~e
special realizate ru acest prilej. ci!t şi la noi in studio, Cu această ocazie vom lansa noua grilă de
programe Intr-un show pe cara IntenţionAm să~
realizăm şi la care vom invita personalită~ ale
vle\Ji noastra politice, oameni de rultură, colegi din
presă şi prieteni adevăraţi. Pe to~ n aşteptăm aJ
dtag la sărbătoarea Radio ,.21" SEBIS din 27

110iem1Xiea.c..

, .

V. F.

.
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TALCIOK
Domnul Olotge loM,_speclellsl
in avioane. este un umorist subţire,
autor de catrene, epigfarne, carica·
turi. glume şi... l8but. AdevArat pol
.sportiv".

L-am observat producAndU·M
intâia carii ta un vamlsaj de plcturj
semnat de regretatul profesor şi pto.
tor arădean Alexandru Suclu.
Portretistul Alexandru Suciu avea Irumosul obicei de a organiza vemlsaje
care erau adevărate lntâlniri ale
artelor. Nu lipseau muzica dl ~
şi ... umoruL
.
OI. G. losa, la n\ndul său, esle,
pe lângă cele men~onate mai sus,
pictor

prezentat de G. Călinescu in
Istoria ... sa. Dar ~ţa_catrenul: Nu
mal e uniC iîi1ălne, 1 Eu cunooc
astăzi o mie, 1 Care publici volume 1Fără să f!ie să scrie.
Nu lipseşte din cartea d.ful losa
ni<:i poetul Ştefan AugualOJ llolnaş.

<·
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sculptor. Cartea sa de

UMOR a apărut nu prea recent, dar
nu-şi dezminte actualitatea. Ind,
umorul, să nu uităm, are. In primul şi
in primul r.!lnd, drept scop, să producă râsuL
•
.
Ploaia de .volume· ce lnundă in
ultimii ani piata arădeană, ii ·Stimulează evocarea lui Cilibi MoJse,

'

1

ş:i

...

MIŞTO

· Zice Auguattn Dolnat 1
.suntem un popor tembel 1 1
Doamne, el! e da poznat; /Ne
)Udec6 dupA III
Păcat cA nu avem apaţlu si
cităm şi carlcaturlle: ,Coca-cola";
.Justiţia·; .Şomajur.

Qlrtea cuprinde

şi schiţe

umoris-

tice. anacdole. fabule ele. latA filalul
unei proze care vizează deopotrivă
salutul lipic arădean şi situa~ economică de azi a rClfnânului:
- C.au, Gheorghe!
- Au dlt !olite, da-1 ec11111p1· ca

dracu,
Nevestele nu lipsesc niciodată
din anecdote. ca dovadă cii mereu
. pulseaza in lUme un subiacent matriarhal.Când cineva doreste să afle
ciit e ·ora, se poate-ntămpta şi aşa:
.-Nu vă supăratil Aveti un ceas?
·~Nu, domr<Jie! Nu rnSi am ded!t
un sfert de ceas. că pe urmă. vina
nevastă-mear

Limbajul in sine este o sursă
pentru spiritul umorist.
Doldora de intelig~nţii, dl. losa

bogată

stăpâne~te

de minune aceste

funcţionafită1i (umoristice) ale limbii.
Altă temă preferată de umorist e
vinul. Pidorutui Ioan Lasea, din Şiria.
u- d8dloa4A o eplgnlmi:

..

· .sA de!lchlzl o cealnarlaiChlar 11'1 ·
Pl!(lgoriei/MAIWII asta loarte

plină

gravl:lln loc de vin, al vinzi ...
otravă."

ExiatA lară'l caricaturi foarte
inveselltoare. cum e aceea cu reve,
IIonul sau cea cu S!. Petru.
Paleta lui G. losa e. dupA cum
s·a şi văzut, extrem de variatii.
Există şi catrene cam deochiate,
cum este cel Intitulat .Din Harghita
'1 Covasna·: •Trei plplţe deo·
cheatei«Trotuerul• fac din greu/Şi
sunt tare crăcănata/ FIIndcA sunt...
UOE-MEREUr.
OI. losa nu scuză nici editura
unde si-a tipărit cartea, astfel ci!.
Intr-o epigramă scrisă de miinii, pe
foaia de titlu, poate ca o dedicaţie
tristă lui insuşi, o numeşte editura

.---~

,.greşelilor·: .Eu am pus aici tQt
haruUŞi asta. de dragul glumii/Oar,
m-a depăşit tipanNEl fiind ... de r.!lşul

lumii!"'.
Dar cine sau ce poate scăpa
spiritului de observa~e al bravului .
umorist?

.

-

PE11W M. HA$ ·

· P.S. r111u1 rindurilor de mai sus
reproduce ideea unei caricaturt

despre dubla inscripţionare a localiEsie corespondentul pentru
TArgu Frumos,~judelullavi.
tăţllor.
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COZI MARI, ACTIUNI MICI PE PIATA DE CAPITAL
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DupA cum lntulam pe vremea când doar fiind caduc, mal mult, Incapabil să •usţlnă
se vorbea despre cotarea SIF-urilor la Bursa adevăratele interese investiţionale pe care
de Valori, tranzacţlonarea acţiunilor acestor aceste socleta~ trebuie să le aiba.
societăţi a pornit cu destulă vigoare, fapt
In eluda previziunilor pe care oamenii din
care a avut o lnfluenţil decisivă asupra valorii Interiorul SIF-urilor le-au avut cu privire la
de vinzare a acţiunilor, in sensul dascreşteril supra-alertarea de acţiuni, respectiv la
acesteia mult. sub valoarea nominală. Lucrul scaderea drastica a preţului acestora, sijueste normal şi se referă la o .reglara" de aţla pare totuşi scăpată de sub control.
piaţa a unul fenomen de cerere-ofertă. Mulţi
lnvel'funarea cu care unii acţionari vor sA
dintre acţionari, din cauza problemelor financiare care se manWastă la scara Intregii soeia~. lşl doresc vinzarea rapidă a acţiunilor,
fapt pentru care au umplut In zilele din urmă
antecamerele societăţilor de borkenaj. Trist
este ca, din păcate, in RomAnia exista
oameni pentru care 300.000 de lei sunt o
valoare suficient de mare ca sa
supravleţulascA o perioadă, renunţAnd la o
Investiţie şi, da ce nu, la nişte ·dividende
anuale care nu sunt mutt sub valoarea actuală de vânzare a acţiunilor.
Decizia acţionarilor de a-şi vinde căi mal
repede acţiunile deţinute la societăţile de
investiţii mai are lnsă şi o atta premisă: cel
peste două milioane de acţionari nu ştiu,
datorită unei informări insuficiente, cam ca
se petreca cu aceste SIF-uri, respectiv ce
perspective au, ce se intamplă cu portofoliu!
investl~onal.şi care e, pa bune, viitorul acestor socletaţl cu o Istorie destul de ciudata şi
nu lesne de inţeles In urma lor. Mal mult,
după fervenţa cu care SIF-urlle Ieşeau in faţă
In perioada subscrierii @urilor de proprietate,
pentru a-şi atrage un număr cat mal mare
dintre acestea, tăcerea cere s-a lnstaunat scape de aceste acţiuni nu e de bun augur,
după Incheierea acestui proces a fost condacA luAm In considerare doar Imaginea
slderata dubioasa de cAtre cel mal mulţi care astfel se creează. Hai să ne gAndlm
acţionari, fapt care are" el samnlflce~a sa In
InsA mal departe, la profilul unul eventual
asalterea socletaţllor de borkeraj. Aşadar, cumpArAtor al acţiunilor SIF, pentru cA simplii
nevoile materiala şi lipsa de Incredere In apeculan~ de bursA vor avija acaste acţiuni
vlllorul fostelor FPP-uri suri!· principalele din motive care sa desprind din cele de mal
motive ale supra-ofertArlllor şi, In ultimA .avs. Acest potenţial cumpArAtor de acţiuni
lnstenţil, a preţului scăzut al acţiunilor.
SIF va trebui să ştie cam ce tip de atacarl
In prezent, mingea sa aftă In terenul SIF- derulează o aocletate dalnves~l. DupA cum
urllor. Aşa cum afirmam şi cu atte prilejuri, am mal afirmat, prevAd o concentrare a
sunt aproape sigur cA In viitorul nu prea .. acastor acţiuni, .In eluda prevederilor din.
IndepArtat, vor Interveni modlflcArl impor- statutul SIF-urllor cere limiteaza, deocamtante la nivelul structurilor de acţiOnari ai SIF-' ·data, numArul de acţiuni care pot fi de~nute
urilor. De ,vAzut InsA cine va avea dlllgenţa fi, de o persoană. Se pot găsi lnsă suficiente
mal ales, curajul sA investească Intr-o subterfugii pentru a .Interpreta" aceasta
afacere asupna cAreia planează Inca atatee prevedere cere faca din SI F-uri, la momentul
semne de Intrebare. Pentru cA acolo va tre- de faţă, un fel de .fond pentru acţionari
bul sA se ajungă, actualul mod de organizare saraci". Actuala stare de lucruri nu e de
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naturA să sprijine nici rela~lle lntern~onale
ale SIF-urilor, pentru cA structura acţionarială
nu prezinta nltl o Incredere Intr-o rela~e de
eventual parteneriat SA nu uMm cA lnvestitorul strAin vree să ştie cu cine are de-a face
Intr-o afacere, varianta unul management
care nu conteazA din punct de vedere al proprie~! asupra socleta~l nefiind, din punctul
meu de vedere, satisfAcAtoare.

Sltu~a meriti urmArita cu atenţie, chler
dacA eventualele modlflcA[I nu vor fi de ezi
pe mâine. In mod cert vor avea Insa loc,
pentru cA, altfel, In doi-trei ani sa va vorbi
despre SIF-uri la timpul trecut. ŞI ar ft pAcat
ca, aşa cum se lntamplă adesea la noi, un
.alt potenţial financiar-economic creat cu
. mijloace interne, cu banii acţlonarilor, dar "
al fiecArula dintre noi in ultimă lnllenţii, să fie
risipij datorită lnadaptablllta~l funcţionale şi
Instituţionale atAI de specifice mediului economic românesc. Or, arldenil au un Interes
In plus ce SI F-ui, care are sediul In oraşul
lor, să contribuie cu adevărat la dezvoltarea
.zonală "să-fi tacA, In cele din urmA, slm~ta
prezenţa In mediul lnvestiţional local.
Deocamdata, să lăsăm InsA lucrurile sA se

1"

,...

aşeza.

...·. I'LORift GAU$

In rindul firmelor arădene,
ootete pe piaţa de capijal, topul
este deţinut de S.C. AatraVagoane SA. In şedinţa din 9
noiembrie, acţiunile firmei arAdane au avut un preţ de
deschidere de 1.331 lei,
Inchizind şedinţa la 1.350 lei. In ·
JăptamAna precedenta tranzacţiile cu titluri Astre-Vagoane sau cifrat la 227.286.920 de lei.
De altfel, societatea arAdeanA
deţine un segment de 5,03%
din capltelizarea totală a pieţei.
Preţul mediu al acţiunilor AstreVagoane are un trend crescAtor
evoluind de la 1.283 lei pe acţi
une pAnă la 1.370 lei pe acţi
une.
La 1 noiembrie, pe Bursa de·
Valori au fost cotata şi cele cinci
SIF-url. SIF Banat Crişana a
lnvoluat In prima săptămână de
trenzacţionare de la valoarea de

Serviciul datoriei externe pu-

520 lei pe acţiune In _prima zi, la
valoarea de 374 lei. In cea de-a
doua săptămAna, ordinele de
cumpărare ale titlurilor SIF
Banat Crişana incapeau de la
510 lei, toate acţiunile oferite
găsindu-şî cumpărător,

In ceea ce prlve,ta
lndagrara, preţurile acţiunilor au
variat Intre 80 şi 100 de 11!1, tranzacţiile fiind însă sporadice.
Societa~le cetate pe Piaţa
Rasdaq au inregistrat urmă
toarele preţuri pe acţiune:
Feroneria - 1.200-1.400 lei,
Arbema - 1.000 lei, Remet 5.000 lei, Apromat - 570 lei,
Azoma Arad - 1.200 lei,
PAncotaa - 10.000 lei, Parc7.000 lei, Victoria Arad - 2.100
lei, Comcereal - 4.300 lei,
Comtex - 40.600 lei, Arrnopan 3.200 lei, PI'QJTI8Ş - 2.000 lei.

.

'

CI.C.

sarea datoriei externe se situează

blice pentru anul 2000 este de 1118,764 miliarde dolari.
1,436 miUarde dolari, sub nivelul
Datoria publicA e.-nll eiiK>
serviciului datoriei aldfrne din. tivi la 30 Iunie, calculata ca difeIIC88Ian.
renţA Intre datoria publlcijj exlllm6
Din llitalul servlclului pe anul angajata şi ramburslrila etectuurmător 664,26 milioane dolari
a1B, este de 5,693 miliarde dolerl,
repr,ezinta credite externe con- din care 3,542 miliarde dolari
tractate direct de stat, ier 772,03
rep~nta datorie dlrect6 f12, 151
milioane dolari lnseamnil cnadlta
miliarde dolari datorie garantatt
extsme garanta1B de stai. ·. · .
In primul semestru din acest de stat. Pe parcursul primului
an pllţlle In contul datoriei .şemestru Ministerul Finanţelor a
externe publice 11u tost de 1,395 fost nevoit să achite obligaţiile
miliarde dela~: Pentru anul 2001 externe ale unor socle!A~ comeraervlclul datoriei externe asta esti- ciale, garanta1B de 111111 şi cere
au tost plătite de lntraprindari. In
mat la 1,472 miliarde dolari.
Pentru perioada următoare această situaţie. se slluseili IOCIanului 2001 piAţlle pentru rambur- etatee Arcasrom
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Uniunea Europeanil a lansat In România un
program pentru proiecte de dezvoltare rurală şi a
agriculturii. Prin Intermediul acestui program, se
vrea promovarea unei agriculturi durabile,
ocrotirea spaţiului rural şi a spa~llor naturale,

CRE,TERE ECONOMICĂ ÎN ANUL 2000
Ţllrlle

·-

''·
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Europei de Est vor

gresa remarcabile In materie da

Tnnsglstre creştere .t~conomlca
in anul 2000, pentru prima oarA
de la cAderea zidului Berlinului,
relatează AFP, care citează un
raport publicat de Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) cu
ocazia Implinirii a zece ani de la
prăbuşirea regimului comunist
In zonii.
In raportul sAu anual
refiaritor la procesul de tranziţie,
BERD preconizează o ~ere
pozitivA In Europa Centrală şi
ţiirile baltice, stimulata de rata~,
lle cu economiile occidentale.
Creşterea ecoriomică va atinge
3,2%, dublul valoni prevAzuta
pentru anul1999 (1 ,6'11.).
Investitiile străine vor fi
StJS\inute in' nsglune, urmind să
atingă aproximativ 23 miliarde
de dolari la sfirsitul acestui an.
Majoritatea fondurilor se vor
indrepta spre tArile cehi mai
Europei
dezvoltate ata
Centrate, iar Rusie ar putea
atrage un total de 3,5 mUiarde
de dolari, dubiUl valorii inregis-

libattate economicA şi politicA.
In numeroase cazuri, insa,
'lntervenţHie arbitrare ale statului, neajunsurile legislaţiei şi
lnsuftcienţa reformelor' continua să impună "bariere considerabile in calea concurenţei şi
a spiritului IntreprinzAtor", şa
anali in raport.
'Lecţia pe care o putem
desprinde din aceşti ani este cA
piaţa nu poate să funcţioneze
singurA 'i cA este necesarA o

trate anut trecut.
Creată

in 1991, in scopul
de a sp!ijini cele 26 de ţări foste
comuniste Jn procesul de tranziţie cAtre economia de piaţă.
BERD apreciazA cA aceste ţliri,
In special cele din Europa
CentralA ~ de ~st, au realizat, In ultimii zece ani pro-

susţinere

instituţională

lmbunătăţirea calltălil producţiei agricole.

Sprijin financiar se

•

acordă

pentru

urmăloarete

Investiţii

economice care
(prestări servicii,

generează

fumizare a apel potablle, canalizare),
Pot cere finanţare producAtorii agricoli privaţi,
asociaţiile de fermier! cu statut legal, fi chiar
administraţia publla'llocelă.

Soticitan~i

trebuie să completeze o cerwe de
formular ce se obţine de la Dlre~a
Generala pentru Agricultură şi Alimenta~e. Tot
DGAA pune la dispozille fişa tehnla'lln cn sunt
oo.crtse In detaliu investiţiile eliglbile.
Ultime zi de depunere a cererilor de finanţare
este de 12 noiembrie, pin!\ la ora 16. Moise
Butar, director Strategii In cadrul DGAA Arad,
spune cA de" a fost cerut un nurnilr mare de asi·
fel de cereri, doar puţini arăderii au depus cerere
pentru ob~nerea un11i sprijin financ;lar neramfinanţare,

·

In exploatarea agricolă
(cumpărarea de maşini agricole, animale, lnves11\ii
In !arme, sere, In dezvoltarea egro-twrismulul); •
lmbunătaţlrea procesării şi smbaiAril produselor
agricole (carne, lapte şi poduse lactate, fructe,
legume); • dezvoltarea şi dlverslflcarea actlvM~
acţiuni:

venituri alternative

infrastructură turistică, activM~
meşteşugăreştJ); • dezvoltarea şi tmbunălă~rea

buraabll.

CIEIWHDE KrtfiP

Infrastructurii agricole (drumuri, poduri, sisteme de.

.

Numlml de Investitori In fondurile
. . mublale conunul si creasca

~;-

Numărul

şi

politicii", notează Nichel as
Stern, unul din autorii raportului.'
Preluind un studiu al BAncii
Mondiale, BERD r_elevi că
numărul persoanelor care traiesc sub pragul sărăciei in ţarile
In tranziţie atinge in prezent
aproape 170 milioane de persoane, faţă de 13 milioane in
1968.
Referitor la situaţie intreprinderilor, acestea intimpină
dificultă~, mai ales din cauza
conup~ei, care rămine "o problemă majoră in numeroase
economii In tranziţie". Circa
40% din intreprinderile miel trebuie, in mod frecvent, să
plătească mită, afirmă BERD,
care a realizat, In colaborare cu
Barice Mondială, un sondaj in
rfndurile a 3.000 de firme din
Est.

do iiWestibi In l:lndurile

mutuale continuă să ctească, luna

octombrie aducind o majorare a
acestixa cu 6,9% pină la 212.332
adiwlor neiB alo

'*"""""·
v.....,de 2.500 de mi·
fondurilor a
trecut

iafde lei, cu 2,5% mai mare dec11 la
lhoeputut anuu. NooalrU de liiiLii do
pa1idpare In circulaţie a aescul cu
anată de ~i multă vreme
criză financiară, a semnat,

in
cu

UnJ-·Marketing Ltd., firmă care
face parte dintr- un grup financiar
bancar. intema~onal, un Memorandum de inţelegere care

prevede obţinerea. In cursul
acestei luni, a unui credH de 100
milioane dolari pa tennen de trei
să asigure efectuarea
plăţilor faţă de deponen~ - perşoane fizice şi juridice.
Această acţiune face parte

ani, care

din fncercarea Bankcoop de a
depăşi ectuala situaţie.

Copia Meinorandumulul li
fost trimisă la inceputul tunll,
Băncii Naţionale a RomAniei .

cutii In condiţiile unei importante
Infuzii de capijal, Bankcoop incer-

cind, de mal multe luni, să
găsească unul sau mai mulţi
Investitori stnlini care să participe
1a major"""' capitalului soc1a1 a1
bAncii.
Săptamina viitoare este programată

Adunarea -Generală a

Acţionarilor, In care se va vedea
care este situaţia majorArii de
capital.
Criza financiarA in care se
află banca a dus ta eşalonarea
sau chiar aminarea ptAţilor cAtre

'

"

6,2%, Iar vsloaraa \lllilali • adlvulul
net • titlu. de. Participare • S·a
lmbunităţlt

cu

lncă

7,2%. De la

Tnceputul anului, valoarea unllanl a
activului net a crescut cu 129,7%,
pesiB rala lnllaţlei care a fo6l do 42%

"peşte..,.._. Qaiarul!.i -

8 fosl

de54%.

s. c. Pasărea Paradisului SRl
prin

de~zitele

sale desface tot felul de materia,. de
material lemnof - la preţuri firii con-

construcţii, Instalaţii,
curenţi

Transport gratuit
de plată 7, 14, 30 Elle.
. Telefon: 235.339, 259.376, 256960, 2s.t&12
...
De asemenea mei vinde:
e mere 4000 leilkg
e cartofi 2500 leilkg
Posibilităţi

'::

Depozit Micii-, llllefon 218378
(4t14731)
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Alocarea, sub forma
de administrare sau
plllplietate, unui spaţiu
Universităţii .Aurel
Vlalcu" desllnat unei
biblioteci plus sala da
lectură, necesar stud""\bdin UAV., precum şi alocarea unei

-.-:-

finanţări pentru amenajarea " dotarea 8()11&,
luia.

La acesl prim
punct, ial:! ce ne-a
răspuns vicepreşedin

tele L.S.UAV., Florin

Botizan: "Se va Incheia un protocol Intre PrimArle,
Universitatea "Aurel Vlaicu" Şi L.S.U.A.V. pentru ca

CONCURS
SPO~SOBIZA'r

DE MAGAZINUL BIC. SI'AK
DE PE I-DOL REVOLUTIEI 11.14, U POD60111
Rlapundeţl corect la lntre-

baraa din 11/onu/

concun;u/UI

,, putAfl inlrt:t In noaesla prwni..

lltx

1

li'

5

111 • Scrtsortte c:u

rAspunsul corect le ••tepiAm
pe adresa 11-dul Revoluţiei nr.

81, sec:jia Tinem- ADEVĂRUL,
sau la sediul magazinului .BIG
STAR", Bd. Revoluţiei nr. 24, la
Podgort.. A'teptilm scrlaol11e
voastre In pertoadll1-15 noiembrie a.c..
·

e::i3f)~f;tJit!S:>

.____ ,

CEL MAl BUII PRIOEII AL TĂU!

ii2Jlltmj

.FQS~

lntreban: 01er1ţ1 animalului dvs. mancare de calllate 1
Cele trei mari pretrii sunt oferite de se Speed Partner
Nldlac ( - 094-e31008 şi lax 057/473665).
Cel mal bun
prieten al tau se va
simţi bine alaturi de
noii TrlmHe1i răs
punsurile pe adresa: B4JI Re11okJ!1ei
nr. 81, Adevărul Tinerii, .pentru

.Cel IMI bun """"" al taur.

g6ndit cii • momentul sil oferim ceta\8nil<>< oeva cu lotul deooebit. Afadar, la

La sediul redac11e1 ne-au eosil

citeva ecriaorl da la tineri care

lflrlil de an, de silrbilto<l, "'"""
va ft ilurrinal Intr..., mod cu telul origi-

llfleaplă rlapuneuri cln paltN domnului primar.
Danciu Florin, 26 ani, na Intreba:
"Pentru cA mal e PU!i" ti vom lnlnl
din nou in perioada sii'Wtorilor de
lamA, . , vrea el fllu cum va ft ilumlnato...,ul de elrbltorl."
Primar, Valentin Neam!- Oin dllcuţllle purtate cu firmele care se vor

acest
nal

Muretan Cori!"!, 19 ani: .Sunt
curioael el ftlu daci ee vor orgonlza
spectacole rn '""' Prirnllriei cu Crtclunului tl 1 Anului Nou.·
Primar, Valentin Neamţ - Şi In
IICOSI an am primit o olortl de
din partea firmei Siesta. A'lept si
p!MlOtTIIe punc:l - . . detaliile e:ontJa<*l.
lui. ll!llfel cain de elrblloare Jlilltl
~i IA fte din nou plina cu tineri
care IA se 11m11 bine - . t de .....
CIIQ' 1 .._"le Clllrafle.

..,....aco!

ocupe de llumlnatul "'~ de to<l, • vorbe de Luxten fi se e~ec~r~ca.
am reţinut cii In acest an Aradul va
arllll cu nUt mai t:bo .ca rn a111 ani. Cel
puţin

In zonele centrale, arldenil vor

putea adrnnl un laocirW1I speclacol de
. il.lminil. I'Wnd şi sta~ de mileniu, -
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1 deelarâ UJDOVIC BUBELA, antrenorul eehipei A.S. Vladimiresen

1

După alţi

8 ani petrecuţi la
această echipă, a luat-o de la
capăt, oprindu-se la A.S.
Vladimirescu.
- D-le Bubela, cum aţi
ajuns la A.S. Vladimirescu?
- După plecarea mea de la
Lipova, am fost contactat de dl.
Ioan Pebică, patronul echipei A. ·
S. Vladimirescu, pentru a prelua
echipa. Mi s-a impus ca obiectiv

l-

i
1
1

1
1

promovarea in Divizia C, dar nu

1·
1

'
i'

i
i ii
nostru este potrivită o
prezentare a lui Ludovic Bubela.
A lncep.ut fotbalul la 13 ani,- la
Libertatea, unde a fost remarcat
de antrenorul Dan Alexandru,
care 1-a adus la UTA. Timp de
14 ani, a parcurs toate treptele
necesare formării lui ca bun
jucător la UTA. In sezonul '78'79 a jucat In Divizia A, făcănd
parte dinlr-o generaţie de
excep~e. alături de: lorgulescu,
Duckadam, Batea, Gaspar,
Kukla, Gal, Giurgiu, M. Leac,
Schep, Broşovsky, Cura,
Nedelcu şi Coraş. După
Revolutie a plecat la Soimii
Lipova, echipă cu care a' reusit
să promoveze In Divizia C, In rol
de antrenor secund
jucător.

r
1
1

1.

i

.1

1

1
1
1
1

1

'

Confal'inţa

a fost să fie, datorită unor COO'
jwncturi nefavorabile. După cum
stiti echipa de seniori s-a desfiintat, dar dl. Pebică mi-a propus
să coordonez activitatea de
copii şi juniori din cadrul clubului.
- Câte echipe ati format la
A.S. Vladimirescu?
- Am format, o grupă de
copii de 10-11 ani si o alta de
13-14 ani pe care 1e..am Inscris
in Campionatul judeţean. Chiar
dacă procesul de selectie la tară
e mai dificil, datorită numărului
scăzut de copii, cei selectaţi
sunt talentaţi, dornici de afirmare şi plini de entuziasm.
- Cum aţi format e~hipa

care in acest an
"Onoare"?

evoluează

in

- Această· echipă a fost forpe .scheletul" fostilor
de ieri prin multă muncă
<Aiimit~tP.. Le-am spus de la

mată

da

pl'asă

inceput băietilor că eu nu
antrenez să ajung jos in clasament, ci să luptăm pentru poziţi

ile fruntase ale ierarhiei.
Ambiţios precum îl ştiţi, dl.
Petrică

primul

vrea promovarea in
eşalon
fotbalistic

judeţean.
- Credeţi că

lotul actual
are valoare pentru Divizia D?
- Cu siguranţă vom reuşi
promovarea dacă vom completa lotul actual cu 2-3 jucători cu
experienţă şi o pregătire de
iarnă temeinică. Nu ne lipseşte
nimic la club, ghetele, echipamentul, mingile, nefiind o problemă pentru gruparea noastră.
- Cum se imparte munca
intre copii 'i seniori?
- Cu cei mari fac 4 antrenamente săptămânal, iar programarea meciurilor la copii şi
juniori le realizez in fun~e de
echipa mare. La fel şi antrenamentele cu micu~i. ca la şcoală,
după seniori, pauză 10 minute
şi apoi la treabă.
- O-le Bubela, ne pute~ da

ceva

nume

de

viitori

fotbali,ti?
-ToV sunt tineri, au timp să
mai crească in valoare, să nu
uităm că A.S. Vladimirescu are
cea mai tânără echipă din
.Onoare", media de vârstă fiind
sub 20 de ani. De la copiii de

la F

~

10-11 ani i-aş remarca pe Dan
Andrei (a vrut să-I ia UTA, dar
noi nu am fost de acord),
Valentin Lontiş, Alin Neag şi
Alexandru Arhilie. La 13-14 ani
se remarcă Emanuel Lontis,
Valentin
Radu,
Florin
Drăghicescu, Ionuţ Rus şi
Ovidiu Luca. Bineinteles din
urmă TI pot ajunge şi al~i.
- Care e nivelul valoric al
acestui e'alon fotbalistic
judeţean?
- Am rămas plăcut surprins,
echipele bazându-se pe jucători
tineri care joacă un fotbal plăcut

ochiului intr-un fair-play
deosebit. Aş aminti aici,
echipele din Şimand, Felnac,
Sântana, Siria si ICRTI Arad.
- O-le' Butiela, ce vă doriţi
de la viitor?
- În primul rând multă răb
dare şi perseverenţă pentru a
putea indruma acesti tineri care
prom~ mu~. pentru ajunge fotbalistii de mâine ai Aradului. Ar fi
·o mare realizare· si bucurie In
acelasi timp pentru' mine ca cel
puţin 'unul sau chiar mai mulţi
dintre aceste mari speranţe să
ajungă certe valori ale fotbalului
arădean si chiar romanesc.
- Vă' mulţumim pentru
acest interviu.

a

fiLEXfUtDitO CHEBELEO
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LPS GALATI
• BC ICIM
ARAD 42·73 (20·38)
Ieri, după un meci aflat la
discretia baschetbalistelor ară
dane, 'B. C. ICIM a dispus in
deplasare de LPS Galaţi cu
73-42 (38-20). Partida a făcut
parte din programul etapei cu
numărul XI, ultima a turului campionatului şi a fost arbitrată de
cuplul constănţean V. Butuc M. Ciulin. Pentru cele două formaţii au punctat următoarele
jucătoare:

LPS Galaţi: Urs'i 14,
Ardeleanu 13 (4x3), Chincă 8,

V. Radu 3 (1x3), Popescu 2, O.
Radu2.
BC ICIM Arad: laroshka 19
(1x3), Tretiak 16, Nastor 9 (1x3),
Mandache 9, Stoenescu 8, A.
Niţulescu 6, Drăguş 4, Matei 2.
Campionatul se intrerupe
pănă in luna decembrie. În intervalul 8-11 decembrie este prevăzut primul turneu de sală, de
patru jocuri, in oraşul Oradea.
Se va l'!lSf)ecta ordinea etapelor din tur.

N

A

ARADEHCELE SUNT IN FRUNTE!

Rezultatele rundei de ieri: Fartec Braşov-Sportul
67-62, Livas Târgovi,te-BNR Bucure~tj 56-41,
LPS Galaţi-BC ICIM Arad 42-73, Some~ul Dej-Oiimpia
Bucureşti 73-43, Universitatea traiova-Universitatea
Oradea 75-70, Universitatea Cluj-Rapid Bucureo;ti 68·58
Studenţesc

.

c .........eutal

1. BC ICIM
2. Rapid Bucure~ti
.3. Livas Târgovi~te
4. Sportul Studenţesc
5. BNR Bucure~ti
6. Some~ul Dej
7. "U" Cluj
8. Fartec
9. Olimpia
10. Univ. Craiova
11. LPS Galaţi
12. Univ. Oradea

11
11
11
10
11
11
11
11

1
2
3
3
5

10
9

8
7 ·
6
6
6
6
2

1.1

5
5
5
9
9
9

2

11
10
9

736-510
7.57-556
737-535
739-567
753-668
739-669
769-702
657-669
646-799
559-923
480-808
473-639

1
1

8

21
20
19
17
17
17
17
17
13
13
11
10

C10 UTA

ÎN{;ii IJN ilN'I,Ili~N()Jl I'rlliJilN .
I,I~N'rltlJ "llii'rlliÎNill)()i\)JNii"
Jntâlnire cu presa
de F. C. UTA a pus pe
tapet numeroase probleme, atăt
·

Tradiţionala

organizată

..;·

de ordin administrativ, expuse de
puriătorul de cuvânt Ioan Kocsis
Jos an, cât şi de ordin sportiv,
prezentatll de antrenorul priilCipa!
al grupării .. alb-roşii•, Lorenzo
Rubinacci. Acuzele din presă in
legătură cu obiectivul .Bătrânei
Doamne" din acest sezon I-au
determinilt pe dl. Kocsis Josan să
afirme că pentru a obţine promovarea, F. C. UTA ar avea
·~~:. neapărat nevoie de un lot de jucă
tori competitiv şi o bază financiară
solidă. Dacă in vederea cresterii
,, ~:'
valorice a lotu!ui se lucrează bine,
după părerea Consiliului de
. __," Administra~e al UTA-ei, in ceea
· te priveşte· crearea unei baze
materiale cât mai bune se

'.

~.,

. "- ..

intentionează transformarea·
clubulUi in societate pe acţiuni.
In aceste zile a sosit la Arad

un nou antrenor italian care va
prelua frâiele echipei de juniori
republicane. Numele său este
Antonio Antonucci, are 51 de ani
şi a antrenat echipa de Serie C
din Italia, Chieti. A absolvit şcoala
de antrenori de la Coverciano si
se ocupă, pe lângă antrenorat, cU
descoperirea unor aparate pentru
lmbunătăţirea condiţiei fizice a
jucătorilor. Este angajat al
FedereVei Italiene de Fotbal, unde
predă cursuri de instruire pentru
antrenori. Obiectivul imediat al
tehniclanului italian este formarea
unui lot competitiv si verificarea lui
tn ..amicalele" cu formaţiile similare ale Juventus--ulul, Parmei si ...

Sampdori8i.

-

Antrenorul Rubinacci s.;a
declarat mulţum~ de starea psihică a echipei inaintea hopului de
la Sibiu, în comparaţie cu saptămanile trecute, când unii fotbaliştl acuzau o oarecare
oboseală. Se pare că după victoria cu Jiul, jucătorii ..alb-roşii" au
regăsi! entuziasmul necesar pentru ob~nerea unui rezultat pozitiv
sămbătă la Sibiu. In legătură cu
ineficacitatea lui Călin Mariş din
ultimele partide de campionat
Mister a adăugat: .Mariş e un
jucător important pentru UTA, cu
o personalitate în creştere, care
are golul în sânge însă are nevoie
de o r~şită, pentru a alunga
această pasă neagră prin care·
trece in prezent

CĂUrt MrtEIUE

'.

~ESTfittTfi

ltt •• fiu:
STEAUA·- UMILITĂ!
SEMIFINALISTELE
-··•• <· •., :~ •

Ieri s-au disputat pe patru
stadioane din ţară sferturile de
finală ale Cupei României .Tuborg", ediţia 1999-2000. lată
rezultatele şi marcatorli, cu
menţiunea că echipele învingă
toare s-au caHficat In semifinale:
• Rm. Vâlcea:
Craiova Petrolul 1-{) (0-0). A marcat: CI.
Niculescu. Cristi Vlad (Petrolul) a
ratat un penalty.
,
e Buzău: Rapid - FCM
Bacău 2-1 (1-1; 0-1). Au
marcat: Voicu, Maier respectiv
FI. Pateu. Maier a Inscris· .golul
de aur" in minutul 95.
e Sibiu: CSM Reşiţa · Oţelul Gala~ 1-2 (1-{)). Au marcat: Ciocoi respectiv Tolan şi Ion
Viorel. Tolan a ratat şf o lovitură
de la 11 metri.
·
e Bucuretti: Dinamo - FC
Naţional3- 2 (1 -1). Au marcat
Mutu - de două ori, Mihalcea

.u·

(\

'

.<••

.

;fi~~~"~;;":;~IT·d

~"

respectiv

Ieri, la Bistriţa s-a desfăşu
rat meciul restantă dintre
Gforil! şi Steaua, ooniand pentru etapa a XVI-a a primei
divizii la fotbal.
Partida s-a incheiat cu

Schimbare
de domiciliu
Incepind de mAine, 11dera Diviziei D - Arad,
Motorul îşi va disputa
meciurile
pe
terenul
"Motorul" din Aradul Nou
şi nu la Zădăreni, cum s-a
lntămplat pană acum.
Aşadar,
vineri, _
fncepând cu ora 14,00, ·
"motoriortil" întâlnesc, pe
noul teren (propriu),

,.Samlecana.. Macea.

scorul de 4 -0, in favoarea
echipei-gazdă.

lată, formatia militară nu
se regăseşte in campionat,
satisfacţiile venind din Cupa

UEFA.

EXCURSIE
LA SIBIU
lnformăm

suporterii
echipei de fotbal UTA care
s-au inscris pentru excursie cu
autocarul, la Sibiu, că plecarea va avea loc de la sta<1ionul
UTA
sâmbătă,
13.11.1999, orele 4,00. Rog
pe cei Tnscrişi să se prezinte
pentru achitarea !axei de
50.000 lei ce reprezintă contravaloarea excursiei, pe str.
Mărăşeşti 18-20, intre orele
8,00·16,00 şi pe str. Aviator
Sava 9, după orele 16.30, la
Dumitru Bocioacă.

iubitorii baschetului
i
oraşul nostru s-a produs
băta trecută. Intrati, pentru
prima dată in istoria clubului, in
prima grupă valorică a
Campionatului na~al, oei de
la West Petrom au obţinut şi
prima victorie, după două
infrângeri.
lntălnirea cu SOCED
Bucur"'ti poate intra, aşadar, Tn
istorie. A fost, după cum
spuneam la acel moment, un
meci spectaculos, Tn care elevii
antrena~ de Dragan Petricevici
au avut o presta~e remarcabilă,
cum nu s-a întâmplat in mu~e
rânduri până acum. Preşedin
tele Puf îşi aminteşte că .doar Tn
două meciuri, la sfă~l anului
'97, West Petrom a evoluat aşa
de bine, impotriva echipei
CarbOchim, la Cluj şi .Polr laşi,
intr-un joc decisiv de intrare in
play-.off, pierdut de arădeni cu
13 puncte, adică la un coş de

au
pentru .petrolişb,).
. In actuala formulă de
echipă, arădenii au jucat remarcabil in acest campioant, contra
formaţiilor Petrom. Sibiu (in
turneul de la laşi) şi .Poli" lafi
(in turneul de la Bucureşti), dar
show-ul de la .Polivalentă", de
sambătă, nl.l poate fi egalat
E clar câ West Petrom are,
la ora actuală, cel mai bun lot
de· jucători din istorie. Cu trei
sârbi in echipă, plus Vereş şi
Apostol, oameni trecuţi prin
.naUonală" si cu avântul oferit
de 'tinerii Szijarto şi lfrim,
.petroliştii" pot'face minuni.
Prima a fost intrarea in grupa
valorică 1-8. A venit, iată şi
prima victorie. Urmează ...
.Fără exagerare ori lipsă de
modestie, intrarea In semifinalele C. N. este un lucru foarle
posibil" - după opinia preşedin
telui Puf.•Iar de acolo, cu ajutorul lui Dumnezeu .. ." - i:om-

Idee

spune.
Cei mai buni jucătorlln
meciul cu SOCED, Bubanja
Apostol, au spus că
pregătit foal'te bine in săp1tărrlâ-j
de dinaintea partidei, dorind
să facă o figură frumoasă la
prima apariţie In faţa publicului

na

arădean.

Mai mult, Bubanja are de
mai mult timp un .fix", dorind împreună cu ceilal~ coechipieri să arate că la Arad nu sunt doar
fete, ci şi băieţi, care oferă - pe
deasupra - şi un spectacol
deosebi~ ceea ce la fete nu se
poate rearJZa.
Fie ca evolu~a din jocul cu
bucureştenii de la SOCED să
fie. inceputul unei noi .ere" In
baschetul arădean şi. împreună
cu antrenorul Pebicevici, West
Petrom să urce crkcNFAitfl

Foto: OrtOitiO FELEfl
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X
S. C. SALUBRITATE S.A. ARAD S.C. SCAR COMPANY SRL X
municipiului Arad
Acum ai de unde Â.L((i(,
lnformează populaţia

Incepind cu data de 11.11.1999, se executi operaţia de
deratizare a rampei de gunoi, situată pe str. Poetului,
intersecţie cu drumul de centură N.Y a Municipiului Arad
o;i rampa nouă de gunoi str. 6 Vânători, Cimpul Linio;tii.
Perioada de desfăo;urare: 11.11.1999-26.11.1999.
Reamintim că este interzis accesul persoanelor străine
sau al animalelor in perimetrul rampelor.
Pentru eventualele accidente, otrăviri, intoxlcări, S.C.
Salubritate SA Arad, i!fi declină orice responsabilitate.
(974241)

-i-

l

'.

ta

Cfl MAl MIC Pl!fŢ!

+ WCRĂTOARE PENTRU BOBINAT
- VÂRSTA MAXIMĂ 35 ANI
+ EJ.ECTROMECANIC

O gamii completA de telefoane GSM,
la preţuri de excepţie cuprinse intre

+VORBITOR DE LIMBA GERMANĂ

9·69USD

INF. TEL 286782
STR. A.M. GUTTENBRUNN NR.129, ARAD
(974240)

• lb• S)llaill&u.Gl~IU.W(Mitalaal'l

JlX.I/11~

1'eUtu: 057/270111; 270100, Arad
<JF TehnicA de calcul .....
_L

- PC Gara""e 3 ani
~~
- lrnprarn.,..->*• EPSON
<TCoplatoa.._ ·,.....

MINOLTA

tir" Selt'url
<:Jir N l o b l l l e r d a b i r o u

o:r- Maşini de

INTERSAT, SATLINE ~~ STARLINE vă oferă posibilitatea de a
Intra in anul 2000 conectati la reteaua de televiziune prin cablu.
Persoanele fizice can3 kxui8sc in zone deja cablate beneficiază la
reducere, plătind doar 50.000 lei taxă de instalare cu condiţia plă~l
abonamentului pe lunile noiembrie si decembrie,.

llliii'I'A EnE VALABILA bau PW LA IIJILI-.

(974159)

numărat

bancnote
<r-Centrale telefonice SOLOMON

_________

La~ acattd t."Upo.n 1e VM aKUcda () .n:d.u«re deS%,

..__

t. c..•nmmxik- 4.'C dL~..:' !lllmll de 10.000.090 M

Vânătorl

ŞAGVNA

VINDE•

~o~' Cur"ăţătorie chimică 1\'o" 1

Organizează

~

•

ŞI

spălătorie

nr.55/B

Tei:270353;Fax:270212

.

uşi metalice (uşi bl,ndate) pentru apartamente;
gresie, faiantA Import Spania,. ltaUa, Iugoslavia;
~ parche4 f'ag, stejar, carpcn, tel;
.- calorlf"ere de aluminiu - "Global" Import Italia;
.. apUce tavan;
,.. adeziv pentru gresie, falanţi.;
.. şapil autonivelantii;
,.. gJ.et - interior şi exterior;
,.. lambriuri şi elemente de garde

.-

S.C.V. TABAC ROMANIA S.A.
Calea 6

S.C.
ROLAND PLUS
S.R.L
ARAD, STR. ANDREI
NIL 38, TBL 257323

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

Servicii

ireproşabile

..._....., ..... - VIn-• ._17: - - •••

!

~-Th~~~t1r:-43,·.;.,;t~'~'·~·Jl;t4f'-~!,:~!

concurs pentru
·
ocuparea postului de SECRETARĂ
Condiţii:

,

.

cu sediul in IAŞI Sos. Pacurari, nr. 2a Bl. 590 B

!-.,:..'·

- studii medii · ·
- cunoştinţe operare calculator
- însuşirea corectă a limbii române,
· cunoştinţe limbi străine: maghiară
şi engleză (scris, vorbit)
- experienţă în domeniu
-vârsta maximă: 30 ani
Aşteptăm Curriculum Vrtae la sediul firmei ·
ână Tn data de 15 Noiembrie 1999
·

e»rga. . .zează

··"--U""-"""~a..,'Ir.A.. aE P-.n!SLICĂ
'deschisă tu strigare in data de 17.11.1999, ora 12,00, la

sed~~ SPATJU COMERCIAL
slltiat in tocaltatea AANJ, Plata SPITALULUI. bl. 1-5 A8C ·partEr, preţ
de pomie a licitaţie 998.670.000 lei. ln caz de.....,. rieca"' la pma ~
sa va aganiza cea de-a doua licitaţie la da1a de 22.11.1999 011112,00.
Preţul nu conţine TVA

Caietul de sardni poate fi procura~ c;:ontra cost la sediul sodetă~l.
Pentru participare la licitaţie, ofertan~i vor depUne la sediul socioll!~i.
pAnă la da1a ţiloriliicitaţiei, documentele prevăzute in caietul de sartinl:
Rela~l

suplimentare la telefon: 032/14.33.90; 032/14.58.64 sau

092161.33.97.

DESCRIERE: sistem pentru
acopern,l!_ri din tablă de oţel aluzincată R 0,5 mm profilată
modulată, cu strat periat sau
granUiat, din ardezie câorati.
GARANŢIE: in condiţii corecte,
30deani.
DURABIUTATE: cln:a 100 da ani.
DIMENSIUNI: Element ALFA
1185 mm X 450 mm. Element
DELTA 1200 mm X 450 mm.

·~

'i

:

(

~ri~2J6e~~nm/mp

GREUTATE: 3 kg 1 buc.; cea. 6
kg/mp
.
Irad, Cllea 1. Vlalca
•· 217 (lâDgă Paco Vlak:a)

'hl./lax: 1187/289740

(66827

\
\

Convoacă Adunarea generală extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 25 noiembrie 1999, orele 11 ,00, la sediul său
din Pecica, nr. 1528. _
Ordinea de zi: ·
1. Diminuarea capitalului social cu valoarea terenurilor
agricole, ale statului şi al!' locatorilor.
2. Numirea administratorului desemnat in urma concursului de selecţie.
3. Modificarea actului constitutiv, statutului referitor la
administrarea societă~i in conformiate cu aprobarea de principiu dată de A.G.A. din data de 21 iulie 1999..
4. Diverse.
.
.
ln cazul in care nu se intruneşte legal A.G.A. in data de
25 noiembrie 1999, se convoacă pentru data de 26 noiembrie
1999 orele 11 ,00.
:-

'

'·

'·

;_ ,.

'.

(974242)

!

\
\
1
1

DirecJia Generală a
Finantelor Publice fi
Controlului Financiar de
Stat a judeJului Arad

t1
\
\

\

'

!"

"''t

in următoarele conditii:
.. - vârstă maximă - 35 ani;
studii medii sau universitare:
- cunoa~terea la nivel de conversaţie a limbii maghiare, ·engleze sau germane;
- carnet de conducere categoria B;
_, -disponibilitate pentru deplasări in ţară;
.... . -experienţă in domeniul vânzărilor; ..
· ·-- ·- autoturism si telefon GSM la dispozitie;
· - conditii de salarizare deosebite; '
- condiţii de muncă deosebite.
w

r
'·1

organizează Ueitaţie pubUeă
pentru vânzare in condiţiile Ord. Guv. nr. 128/1998 a
următoarelor categorii de bunuri devenite proprietate de stat:
-·televizoare color;.
- combine muzicale;
1
·.- <.
- fotolii djn pânză, higider electric;
-un autoturism OPEL SENATOR;

·-

.'

•·;

\

F

f

·
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..•
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.·. . .
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SOCIETATEA rtRIBUNAIUe
AGRICOLĂ !f JUDETEAN -~
~-·······
'.·.;fj
AGRI$
;L
..:ARAD
.:.~ ·~~

S.C. ARIDEANCA
S.A.ARAD

~

* PERSONAL PENTRU

ŞOFRONEA

MUNCĂ LA

Soeietate in lichidare

DOMICILIU, PICTAT FIGURINE.
Relaţii

Sediul com.

(41147251

FALIMENT (lichidare)

INTERNATION COMPUTER SCHOOL ARAD·
si
ROMÂNO - ELVETIANĂ. .
' FUNDATIA
.
"ENTREPR.ENGURSHIP FREE•

Anunţă toţi creditorii cu
titluri certe, lichide şi exigibile
ca în termen de 20 zile de la
apariţia prezentei notifi"cări să
depună DECLARATIE de creanţă potrivit Legii 64/1995 a falimentului.
Termenul de 20 zile este
termen de decădere.
Informaţii la telefon 416213,
orele 10-12 si 256378, orele
16-17. .
'
LICHIDATOR JUDICIAR
PRIVAT, AUTORIZAT
Consilier juridicFiorian One\'

.

VI oferi eunurl:

f

• UIIBA ENGLEZĂ"

o OPEmal CAl.CIJUmiR

~-

• CONTABILITAlE lEOREliCĂ fi COIIPIITERIZATA

• RB.All CU PUBuctll

''

~·

• AGENT DE VANzAiu

i'
'

F.N.

C.F. R1726681
Autorizatii: încheierea jud.
Arad nr. 2050/1992

str. Pădurii nr. z.4, Biroul ..............

1-.
~--·.
t

Şofronea

{brutărie)

-n-ntaa-e la_.. -tăpt- Arad,

.

.

;!

~--·

ANGAJEAZĂ

Diplome svtzate de Ministerul Educaţlel NsJ!onale.
Supon de cura. Know-how elvaţlan. Plata In 4 rata.

SA sau li iibl Zlt3.09.ziline'll •U

..

,
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·---}~;:z\;~

vinde la licitaţie publică
prin intermediul Executorilor Judecătore'fti din
cadrul Tribunalului Judeţean Arad LINII DE PANIFI·
CA ŢIE ŞI PATISERIE· tip
SIMER Italia.
Licitaţia va avea loc in
data de 19 noiembrie 1999,
ora 13, la sediul Tribunalului Arad, str. Gen. V.

Milea nr. 2, Arad,. camera
104.
Informaţii suplimentare
la Banca .,Dacia Felix"
S.A., Sucursala Cluj
Napoca, telefon 064·
190907.

Convoacă ·Adunarea
Acţionarilor pentru data de
11,00, la sediul societăţii din

Generală
a
26.11.1999, ora
Arad, str. Patria
nr. 14. In situaţia neîntrunirii majorităţii
acţionarilor, şedinţa se va relua în data de
29.11.19991a aceeaşi oră şi loc.

ORDINEA DE ZI
1. Eliberarea din funcţie a fostei conduceri
a cenzorilor. Descărcarea de gestiune a
acestora.
2. Modificarea Statutului SC TEBA SA ca
urmare a transferului de proprietate de la FPS
Arad la SC TEXTIL SA Arad,
3. Numirea organelor de conducere şi a
cenzori lor.
4. Diverse.
şi

Director
Ing. CECIUA KOVACS

(9742451

(9742461

(41147301

... ' ..

' '---~>ir-'
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Str.

.!:..·-.
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·... · VINDE
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- CIMENT la comandă
... ·.. _,. 39.000 lei/ sac
:

J

'

.-:~.:-

.. -...

..

. .. . "
~ ..

S.C. · · · ·· · . · DAEWOO ·
"FRANCKMAR'' ~l~ AUTOMOJIILE
...... · · ARAD .· . . · · ROMANIA

.-.
•

• •. " , ; _• •- ·

.·,

.,
•

.-

••

.. ~ . ~<?-: ·_ -.;/ .;,:t
...

~

t;{. . La cantităţi mai mari de 5 t se asigură
' .
.
· · · ·., · ·· transport gratuit în ora' . .· . · · ·
- B.C.A. la comandă
·
·
.

..-

-~

.

-·-

600.000 lei/mc
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DEAI.ER AUTORIZAT

······", . .. . ·. Str. AndreiŞaguna nr. 16 tel. 251179
.

.

.'
- Materiale construcţii
-Plasă gard
- Plasă rabitz · · ·"
- Plăci azbociment import UCRAINA - preţ
57000 leilbuc.
-Cuie
- Vopsele si altele
'
- Antigel concentrat
~ 21.000 lei/kg
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oferă

autoturisme din gama DAEWOO
in cele mai atractive condiţii:

NUBIRA.. I.EGANZ•-. MATIZ..
MUSOO. KORANDO. CIEI.O •
TICO. DAMAS. I.UBI.IN. AVIA
• Se pot cumpăra ln rate 'lleastng cu avans de 20%.
. .. Se asigură service in perioada de garanţie ifl post garanţie.
· • Dispunem de service modem cu ..dotare de specialitate ifl personal cu inaltă
,.
calificare. ·- ,··---··J-_ ••. 1 ·'
_ ____
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Executărn

hidroizolatii
!1
Aşteptărn cornenzile dvs.l

. ·.'

Depozit Cocori/or nr. 4 telefon 273706
· Depozit Eftimle Murgu f.n ..telefon 256589
(c.b.)
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Vând tractor MTZ stare de
Vând TV color, maşină spălat
automată, cuptor microunde 1500
recoltat
porumb pe un rând. Telefon
W, calorifer electric, cu garan~e.
Telefon 284604. (34700)
411186, Felnac, după ora 20.
Vând ga
,
Vlndem·o gamă mare TELE·
(34967)
Mltălaca. et. 4/4, fără probleme,
in curte,
VIZOARE COLOR stereo; conVând tractoare U-650 şi U-800,
toate îmbunătăţirile, 8.000 DM.
(34798)
venabil. Telefon 280260;
stare bunA la 33 milioane bucata,
Telefon 235784, 092 308 400.
Vând gheretă metalică, vad
211213, orele 10.20. (34011)
negociabil. Telefon 210881, după
(34848)
comercial bun, 2.500 DM. Telefon
ora 17. (34956)
vand TV color: maşini de
Vând apartament 1 cameră, 58
092 735 983. (34836)
Vând autoturisme Opel Astra
spălat; lrigidere cu congelatoare ~
Vând casă, central: pa~er - primp, ultracentral. Telefon 222883.
Vând S!'AŢIU COMERCIAL In
'96, Opal Astra '93 Turtxl Diesel şi
lăzi frlgorifice (cu garan~e 6 luni);
vatizat; ~taj- a_F.rtamenl Telefon
(34572)
B-dul Revoluţiei, 42 mp, amenala preturi avantajoase; intre orele
Ford Escort '91 Diesel. Telefon
234662. !344201
Vând apartament 1 cameră,
jat cu. toate dotările. Telefon
9-17. Telefon 251392. (34350)
253930;281250.(34983)
Vând apartament tip casă plus
bloc 708, etaj 11, ap. 12, multiple
094.555.686. (35014)
Vând Audi 60, catalizator, 7.900
Vând maşină spălat automată
anexe, 2 camere. Lipova, telefon
îmbunătăţiri. Informaţii telefon
1.000.000 lei; TV color 930.000
DM, 1700 cmc. Telefon 281124.
562734. (4113085)
261318, seara şi telefon
VÎNZĂRI TERENURI~ (34981)
lei; ladă frigoriflcă 1.400.000 lei,
Vând casă in centru Upova in
092.274.864. (34726)
ofer garanţie. Telefon 259339;
Vând autoturism VW Passat
curte sau schimb cu simtlar in
Vând garsonieră cf. 1, Grăâ!Şie,
Vând, in Grădişte, teren intravibenzină, an 1992. Telefon
563027. (4223081)
Arad. Telefon 245736. (4113083)
et. III. Telefon 237065, 461529.
lan, 1.500 mp. Telefon 276419,
287682. (34856)
Vând casă cu curte, 400 mp;
(34706)
237794. (34891)
Vând Renaun Espace, 7 locuri,
Vând toată gama de frigidere,
·mobilier. Telefon 092.599.416.
Ocazie! 8.000 OM, apartament
Vând un ha pădure. lnlorma~l
preţ negociabil, stare foarte buna,
second-hand. Tel elon 270622.
(34636)
1 cameră, balcon inchis,
telefon 466465. (34991)
Tnscris persoană fizica. Telefon
(34103)
Vând casă, tot confortul, oornulmbunătăţiri, Micălaca. Telefon
Vând teren pentru construcţie,
094.796.521 şi 514656, seara.
na Vladimirescu, negociabil. Tele210255. (34669)
Grădlşte, zonă bună, toate uti(34851)
Vând toată gama de piese penIon 255981; Qlj2.284.409. (34701)
Vând (schimb) gar.;onierA, conlitătlle. Telefon 253575, 253366.
Vând Flat Croma CHT, 4800
tru frlgklere casnice şi comerciale.
Vând casă de locuit, cu brutărie
fort III. Telefon 243269 .(34968)
(3s096) .
'
DM, negociabil. Telefon 092/
Telefoo 270622. (34103)
şi magazin, central, localitatea
vand apartament 1 cameră,
Vând computer Pentium cu tas237790. (35003)
Vladimirescu,
str.
Progresului
nr.
renova!, 11.500 DM, centr.al.
tatură şi mouse, 800 DM. Telefon
Vând Mercedes 208D, frigortflc,
78.
Telefon
514185,
Arad.
(34842)
.
Telefon281124. (34981)
563070. (4113086)
1992, capacitate 1 to. închiriez
Vând casă, grădină, anexe,
Vând garsonieră, central, str.
Vând TV color Phlllps, Nolda,
Casă in Gr.ldişte, pe strada princiVând Cilroen xantia, an 1995,
localitatea
Frumuşeni nr. 565,
Buşteni nr. 14, bl. A, se. B. ap. 12. •
pală, ideală pentru depozit.
Grundig, stereo, teletexl Telefon
Full Extra, km puyni, preţ16.200
telefon
119.
(34796)
Informaţii zilnic, după ora 16.
264004. (34747)
DM negociabil sau schimb +· <ileTelefon 272009 sau 094 201 666.
Vând casă In Lipova, zona
(34953)
•
.
(34567)
Vând urgent instala~e de dis. rentă. Telefon 094.164.665;
Piata
Decebal,
convenabil.
Vând garsonieră, confort 1,
cotecă, boxe Celestion 500-1.000
Vând Mercedes 200 Diesel,
287022. (34778)
Tet<ifon 092 257 420. (34819)
lmbunătătită, Miorita, 8.100 DM.
persoana fizică, cu CIV, numere . W, aplificatoare, mixer, cro•;ov<><•l
Vând remorcă camion marca
Vând casă 5 camere, bucătărie,
Telefon 270872. (34921)
noi, 3.800 DM. Telefon
lnstalatie lumini. Telefon 092 344
RF 6, capacitate totală 11 tone,
bale,
canalizare,
gaz
stradal,
In
Vând garoonieră confort 1, stare
094.697.825. (35042)
821. (34617)
incărcătura 8 tone; preţ negociaGrădişte.
Telefon
276419,
excelentă, ocupabilă imediat, conVând apartament 2 camere, str.
Vând Seat Ronda Diesel, an
Vând motor trifazic 7,5 KW,
bil; 1000 DM. Telefon 092/
237794.
(34892)
venabil. Telefon 263953. (34997)
Artileriei, nr. 6 (poarta auto
2800 turaţii. lnfortrna~i telefon
1983, consum 5%, CIV,. VT, 2800
689443;
057
289028.
(34756)
Vând
o
vită
pe
str.
Trtumfulli
nr.
vand garsonieră confort 1,
Strungul), 10.~00 DM negociabil.
289307. (34954)
DM, negociabiL lnforma~i telefon
6, lmedlat ocupa bilă, 3 dormitoare,
Micălaca, str. Simfonie!. Telefon
Telefon 277412. (35155)
Vând cuptor patiserie, Inox, 8
275260. (35053)
Vând
convenabil
Dacia
O
km,
salon,
2
băi,
bucătărie,
antreurt
şi
274379, orele 16-22. (34737)
Vana urgent apartament ~
Vând
Renault
21
Nevada,
tăvi.
Telefon 0541240581.
orice
model,
livrare
imediată.
terasă Inchisi!. Telefon 210338,
Vând urgent garsonieră zona
camere, Valicu, et 1O, acoperiş
Vând computer 486, monitor
1991, benzină, injecţie. Telefon
Telefon
094.391.896.
(34818)
092
811
149.
(34907)
300, parter inalt; 7.500 OM.
t.!lră ptobleme, 7.700 DM. Telefon
color, maouse. Telefon 268535.
094.698849; 279651. (35027)
Vând Ford Escort Combl, 1,8
Vând casă In Felnac
Telefon 270834. (35146)
092.966.502. (35078)
.
(35017)
Vând
Volkswagen
Ciroko,
Diesel, an 1992, Euro 11, servo dlnr. 669. Informatii telefon 411149
Vând apartament una cameră
Vând congelator, ladă frig, comFelnac, 257317 Arad, 271389
recye, inChidere centralizată, tra- tnmatriculat, CIV, numere noi,
şi garaj zidit, zona Podgoria.
stare buna, preţ1300 DM, negobină frig, TV color, uscător rufe,
Arad,
după
ora
18.
(34922)
pă,
pret
7.200
DM,
neinmatriculal
Telelon 233317. (35047)
robot telefon; garanţie 1 an,
ciabil. Informaţii telefon 057/
Telefon 270688, 094592275.
Vând casă In Felnac nr. 669.
Vând garsonieră confort 1
. Telefon 220928. (34729)
530182. (4113180)
Informatii
la
adresă
sau
la
(34916)
(ne)mobllată. Telefon 259112.
Vând celulare Motorola,
Vând talon Renautt 18; vând
Zădărerii nr. 67, seara sau in
(35068)
Flat Florinâ Diset, 60.000 km, congaran~e. abonament, 1.000.000
..
Arad, Piaţa Avram Iancu nr. !HI, 1 Vând Daci o km, noi, crtce
sum 411tri la 100 km; vând Renault lei/bucata. Telefon 252860;
'.l_
OM (confort 1). lnfonnaY• telefon
Magazinul pensionarilor Econo- . Tetelon094157830. 133309)
!.
094.508.142. {34752)
.
7
258 14
~ sau 094.264. 60,. dupi. f''rrial,lntreoreteS-16. (34923)
;·' VInd avantajos anvelopa-" 9 Diesel consum 5 litri la 100 km.
.r
~-,/·• :
~·.Informa~! telefon 094.114.386.
ore 18. (34716)_
.
Vând casa tip vilă, cartier
auto noi fi foloslte, de camion,
(35060)
- ··: ..
Vâ d
Vând (Tnch•nez) ~partamenf. 3 · · Subcetate, str. Radu de la Aflma.
diametru: 17,5; ARO, Jeep
2
Vând Volkswegen combi Tumo
n apartament camere,
cam?rel, zonrtaa Pohtva31entă, cu ... Il<- 26._/A, cu: apă, canatlzare,
15,18,· autoturisme 12, 13, 14,
garaJ s apa men
camere
centru, str. Călimăneşti, et. 1/4,
Diesel euro 11, 1992, recent
·
•
.
•
tncălzlre
gaz.
Telefon
057/·
15,
16,
17
ţoU.
Telefon
259339,·
. ·.·.
suprafa ţă mare, 29 . 000 OM. ,
Aleea Făget (lnt1m) confort 11
tnamtriculat persoană fizicA.
. negociabil. Telefon 2357a.,, 092
negociablle Tele~n 223165 • . 280704; 092.778.625. (34969)
563027. (4113081)
Totebl273415. (35067)
308 400. (34848)
·
·
Vând
sau
dau
In
chirie
casA
Vând
(dezmembrez)
Alfu
33
34974
casă plastic. Telefon 259353.
Vând Volkswagen Passat
)
mare, Calea Timlşorti în Aradul
Vând apartament 2 camere, '(
~- Telefcn 211213. (34684)
(35094)
combi Turbo Diesel, 1987, cu
'<_.:_
Vând
apartament
3
camere,
Nou.
T~~
.
(34856)
•
v·-~
autoturism
F~
~.
M1călaca, zona III, el. 414,
.oentral .,.... egoc;1 1!11 Telefon
~· 287662
~~
~u _ , . . . .
...~.< .
motor defect. Tal4lloft 27341Q.:,
acoperiş ţlgHI, decomandat, .. 270872' ... -, n
"
.
.
.
Vând
casa
Aradul
Nou,
str.
februarie
1988,
stare
excepţio1
(35067)
VÂNZARI DIVERSE
Molldului nr. 56, apă, gaz, curte· · nelă. Teletln 271278. (34725)
lmbunătăţit, 18.000 DM. Telefon·
· (34Q2 )
Vând
tractor
U-650
M,
fabricalle
235784 092 308 400 (34848)
Vând apartament 3 camere,
mare 1500 mp 3 intrări separate
Vand urgent Opet Vectra Tumo
21 190 094 8 28 934
1991, stare tuncyonare bunA, preţ
Vând FIER BETON 5700
.:; ... ·' .
~ ; · · · • 45.000 OM, ~- Teleu; ' Olesellntert:oler, -lnrnfaflcU. negociabil.
Vând apartameni 2 camere, ..• ~;:
Teltf!lo) 057~16336. . lellkg; B.CA 600.000 leUmc, str.
Confecţii, bl. f2, se. B, 10.000 ·., Vând apartament 3 camere
21'1!853. (34899)
18t, an 1993, cu toate extrasele.·
(35073)
.
Independenţei nr. 7, Bujac.
DM. Telefon 092 295 340.
decomanda.te, Alfa, bloc 8, se. A,
vand casa la. lretoş, nr. 83.-.•..• Telefon 219869; 094291600.
Telefon 273785; D~A$7.280.
Vâncl Daewo.o Qames•. 811
~" ;'·!.""' . • (3494t)
etaj 2, ap. 6; 15.000 OM. Telefon ·_ Tetelon9!!2.891.33&. (34238) .. , (34717)
• ·..
(35016)
1997m, preţ numai 6.800 DM.
Vând apartament zona gârll, · 094.141.911. (34362)
·
Yand casă .....a, cu m~a~·-do'l,.
Vând wgent ot>e1 Aslra 1,7 Telefon 094855473; 093226090.
Vând (lnehlriez) garaj autoriZa~
amenajat stil occidental, mobilat
Vând apartament 3 camere,
· TDI, an 1993, Fui Extrase, Tnsa1s
zona Vlaicu-Făt Frumos, 1.200
(35052)
4
parţial, preţ 35.000 DM negociabil.
central, etaj 11, decomandat,
camere+ anexe, Bujac; 40·000
persoanA fizică; preţ 12.800 DM
OM. Telefon 235784, 092 308
Vând mlcrol!us Volkswagen
Tetelon094.160.58t.(33539)
. 22.000 OM. Telefon 270856. · DM"T"'IIIL Telelal244431.(t
negociabil. Telefon 219889;
Transporter,
tnmatrlcula1. . 400. (34848)
.·
Vând apartament 2 camere,
(34826)
659243
094.291 800 (347TT)
Vând en-gros HAINE second
Informaţii la teletln 466029, dl4>6Vând
casă
3
camere,
confort
·
·
·
confort 1, zona UTA. Telefon
Vând apartament 3 camere,
- hand GERMANIA, peste 20
ore 18. (2526675)
249246. (34842)
1:onrort 1cu îrnbunătăyrt +garaj, 1n deosebit. CU grădină, str. Clujului;
Vind camion Scanla 10 tone,
sortimente. Telefon 289458;.
Vând Renautt 21 benzinA, an
2
. ,. . ,..._, _1 ,,.v,.ând.. 2":"'...::"'~~ , ~tramvai, Telefon 277499_.... _, ~lonabil. Telefon 50~,: . cu remorcă 18 tone. Telefon 1986, persoana fizică; preţ 4.800 092.239.242.
vând' te'tniiiter<i''bce!in OM negociabil. IJ]Iorrna~l telefol)
j.'. .
26.500 OM negociabil.
Vând apartament 3 camere, el
Vând casa In comuna Uvada,
Vând Oltcit alb, 1989, CIV,
Beretta, 24 kw - 1.000 OM. Telil270716. (35148)
231410. (34687)
·rv, Alfa, lmbunătăţit. decomandat, vizavi Primărie, casă nouă_. . lnmatriculat firmă. Telefon
foo 259854; 094.800.332. (35119)
Vând remorcă basallantl! de 5
apartament 2 camere,
15 _000 DM. Telefon 257948 _ demlsol, parter, etajul 1 şi
tone, Hp RM2, stare de funcţio
Vând EUROBOLŢARI ter266010, 262834 _(348141
Fortuna, confort n, parter, . (35002)
mansardă, preţ 115.000 DM
Vând BMW 524 TD din 1986 . nare, str. Independenţei, nr. 10,
molzolanţl
cu
garanţie:
îmbunătăţit, scurgere separată,
Vând apartament 3 camere,
negociabil. Informaţii telefon
(sau variante), stare ireproşab~ă,
300x250x200, 3.600 lei/buc; 1
Arad (Bujac). Telefon 240288,
contorizat, 13.000 DM. Telefon
decomandate, lmbunâlăţlt, bal094V.â60nd7.22centra8;
4112G1rădi83.(3477!~...._
motor, caroserie rezeMi. Telelon - (35134)
.
mc-240.000 .lei. Telefori 281491;
242579, orele 19-21. (34715)
con, 2 boxe, parter, bl. 228.
ă
şte, a.-~
092 495 640,287144. (34811)
Vand motoare: Mltsublshl
092.381.750. (34834)
Vând apartament 2 camere,
Telefon 283240. (35065)
meni 1a cas , 2 camere,
vand Mercedes Benz, 190E,
Pajero, complet; Mercedes bus cu
semklecomandat, etaj 1, confort 1,
Vând apartament 3 camere,
bucătărie, cămară alimente +
neinmatriculat, 3.000 DM. Tetelon
Vând PLASA GARD zincală,
cutir ~~ cadran; Ducato 2,5 TO;
ultracentral, 23.000 DM. Telefon
semidecornandat, confort 11, el. III
anexe, apă rece + canalizare, pe
_(34B36)
orice dimensiuni, PLASĂ RAFiat Regata D; Fiat Uno D; Ford
092 735 983
258914 sau 094.264.760 după ·cu imbunătătiri, Telefon 242652,
stradă reţea gaz + termoficare.
Escort;Renautt18,21,25D;Opet
BITZ '' CUIE CONSlRUCŢII, str.
ora 18. (34716)
preţ 14.000 DM. negociabil.
lnforma~itelefon230945. (34779)
Kadel 1,6 D; Ople Corsa lsuzu 1,5
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997,
Vând
AUD!
A4,
1.8,
"'nzlnă,
· Ocazie! Vând. apartament 2
(35075)
Vând casă 3 camere, depenD; Peugeot 305; Talbot Diesel;
094.558.552. (27190)
an 1995, inmatrlculat pe perdinţe, gaz, canalizare, grădină 770
camere, Vlaicu, 9.800 DM.
măşti
faţă,
bări,
faţă
spate,
d~erHe
soană fizică. Telefon 057Telefon270834. (34826)
~j·
mp, 36.000 DM. Telefon 255976,
tipuri; Chiuloase Golf 1,6D; diverse
Vindem avantajos mobilier
vand apartament 2 camere,
după ora 16 (35141)
electromotoare;- diverse pompe
comercial (rafturi, pulturi, birouri,
Vând
Dacia
1310,
1986,
2.000
lmbunâtăţit, Bl!nu Mărăcine, cf. 1.
il! il
··
Vând c~să 1500 mp, Gal.
injecţie; alternatoare. Telefon
dulapuri vestiar); agregate frigortDM, negociabil. Telefon 256616.
Telefon 235017. (34797)
Vând apartament 4 camere,
lnfonnaţli str. Alexandru cel Bun
094.872.611. (35125)
ffce (vitrine, dulapuri, camera, con(34927)
Vând apartament 2 camere,
toate lmbunătăţirile, zona 300,
nr. 2, Gai. (35046)
Vând pompă de spălat cu pregelatoare); căntare 10, ~00. 500
Vând talon Dacia 1300 şi piese
Maiakovski, el. IV, ţiglă,
malul Mureşului, garaj autoriza!.
Vând casă In comuna Vladisiune în~ltll şi apă caldă, marca
kg; scări, cărucioare, grătare
de
schimb,
din
dezmembrare.
lmbunătă~t: garaj metafic lângă
Telefon 259891 _(34530)
mirescu str. Reformei nr. 6, gaz
Vap; convenabil. Telefon
lemn, etc. Informaţii telefon
'
Telefon
262905,
după
ora
16.
Şcoala Generală nr. 5. Telefon
Ocazie! Vând apartament 4
stradal, apă, garaj, grădinA, locul094.872.611. (35125r ,
281060 si 281036. 34129
(34915)
255867, 094 612 661. (34805)
camere, 117 mp, Mică Iaca,
bilă. Telefon 057/514896. (33017)
Vând
Dacia
1.310,
CIV,
1983;
Vând apartament central, 2
15.800 DM. Telefon 253326.
Vând casă str. Brîncuş nr. 56.
camere, mart, decomandate, bloc
(34921)
lnforma~i telefon 222304. (35034) · Dacia papuc, CIV., Telefon
• 1 " 1
1• • • ,. 11 •
Vând ouă de prepeliţă (madica464027. (34882) . .
fără probleme, preţ rezonabil, el
Vând apartament 4 camere, In
Vând casă in stare bună cu
Vlnqem TV COLOR, 800.000.
ment, reproducţie), cu instrucţiuni.
Vând Oltcit, an 1993, 1.600
414. Telefon 210928. (34813)
asociaţie
(zona _ Vilelor),
anexe şi grădinA mare, localitatea
1.100.000 lei, garanţie 6 luni.
Telefon 289966; 248064. (34410)
DM. Telefon 057-285305,211027.
Ocazie! 15.500 DM, apartaRomanilor, etaj 1, garaj, 227 mp;
Adea. Telefon 523081 sau
Telefon 244904, orele 9-17.
Vând POMI FRUCTIFER!,
(34760)
ment 2 camere. decomandate,· preţ 76.000 DM. Telefon . 094.556.825. (4113179)
(35004)
.
localitatea Dorobanţi, nr. 86.
Vând Skoda Fel'lcia Break, 1,6i,
Vlaicu. Telefon 210555. (34669)
094.778.462. (34876)
·
· Vând casă nouă cu .etaJ, parter
Telefon 535058. (34720)
Vindem LĂZI FRIGORIFICE;
an 1997, neinmatriculată, 4S.OjlO·
Vând urgent apartament 2
Vând apartament 4-5 camere.
80% gata, grădinA mare, Chişineu
CONGELATOARE; VITRINE;
Vând lemne foc esenţă tere,
km. Telefon 275566. (34663)
camere, Vlalcu, preţ 8.500 DM.
Telefon 219190; 094.935.406.
Criş, str. Dragoş Vodă nr. 2.
COMPRESOARE 5.000 W; CA·
Telefon 210373. (34709)
. Vând urgent BMW 324 Diesel,
Telefon 247752, după ora 17.
(34765)
Telefon521166. (4113181)
MERE FRIG; DULAPURI FRIG;
Vând SRL ru multiple activită~,
an 1986, persoană fizică, 9.000
(34919)
Vând sau schimb casă mare In
Inox; garanţie un an. Telefo~
Cl,l spaţiu cOmercial cel')tral, 40
Frumuşeni nr. 344, preţ negociabil
DM, negociabil. Telefon 253527,
Vând apartament 2 ·camere,
281384, orele 8-18. (34042)
mp, Piaţa Avram Iancu. Telefon
central, Podgoria, eliVnv, izola~e
sau schimb cu maşină plus difeseara, după ora 19. (34943)
Vând TV COLOR en-gros, en·
092.344.808:
092.344.809.
ltaliană. Telefon 092.372.730.
Vând casă cu spa~u comerdal,
renţă. (35056)
·
detait, gamă diversificată,
(34714)
Vând Fllld Escort Diesel, 1987,
(34958).
1.000 mp, 68.000 DM. Telefon
Vând casă mare cu grădină In
preţuri minime; garanţie .. · Vând 2 bucăţi cărucioare penlru
4 uşi, inmatriculat persoanA fizică.
092 292 559. (34873)
Sebiş. Tetelon 259112. (35068)
copii (import), 350.000 lei/bucata.
Telefon
289458; 092·239•242·
•
7
(34742)
Telefon 057-259650, 094 788
Vând casă mare, la cheie, conVând Ieftin INSTALAŢII . Teleloil254 96.
. .
. 34
strucţie 1997, Mlcălaca, 230.000
SATELIT'' BOXE
Telefon
Vând abricht cu grosime •
Vând WV Golf Diesel, lnrnatrfDM. Telefon 092 292 559.
Arad 237471, lneu 511486.
Telefon 254654. (34815)
culat, preţ 2500 DM, negociabil.
(34873)
(Continuat9 Tn pagina 15),
(34571)
Telefon 259236; 267236. (34979)
Vând apartament 2 camere,
Vlaicu, la numai 10.000 DM.
Telefon 270872. (34921)
Vând apartament 2 camere,
mobilat, MOneasa. Telefon
439174, seara. (34816)
vand apartament 2 camere,
Alfa, etaj 1, decomandat, 14.200
DM negociabil. Telefon 270856.
(35146)
Ocazlel Vând apartament 2
camere, Vlaicu, imbunatăţit. 8.700
DM. Telefon 270856. (35146)
vand apartament 2 camere,
Micălaca bl. 107. Telefon
094.262.367. (35019)
Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, Micălaca, preţ
acceptabil. Telefon 255133
(34421)
Vând apartament cu 2 camere.
Telefon 219190; 094.935.406.
(34765)
Vând apartament 2 camere,
confort 1 sporit, zonă centrală
(CEC-ul nou), parter inalt,
lmbunătătit, 25.000 DM. Telefon
235536; 4l2214. (34809)
Vând apartament 2 camera:
confort 1, str. Spitalului. Telefon
271841. (35026)
Vând urgent apartament 2
camere, decomandat, et. 1, str.
Pia\3 Spitalului bl. 5, se. C, ap. 3.
Telefon 233146 şi 094.513.335.
(35076)

..:.~

Vând casă cu grădină mare,
localitatea Zimand Cuz, nr. 112.
(34862)
Vând casă 4 camere, lncălzire
centrală, in Vladimirescu, zonă
centrală, cuptor pentru patiserie
german, preţ negociabil. Telefon
514207. (34546)

funcţionare şi combină
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-r (Urmam din pagina 14)
VAnd tarmotaka Import, pe gaz.
Telefon 287744, după ora 21.
(34744)
VInd cAţele Husky Slberlan,
excapţlonale, 7 sApUlmAnl. acta In
regulă. Telefon 254668. (34823}
VInd asistenţă tehnică TV, TIH
445, remorci cisternă, remorca
basculantă, generator acetilenA,
convertlzor sudură, banc centicubat pompe Injecţie, ş~aw tampiArie.
Telefon 258296, 092 315 686.
(34926)
vand colţar nou şi ceas taxi.
Telefon 094 829 471. (34873)

VAnd 2 locuri de veci In dmltirul
Pomenirea. Relaţii telefon
274376. (35136)

CUIPĂRĂBI TERENURI,
Cumpăr urgent apartament 2-3
camere. Telefon 270872. (34960)
Cumpăr apartamen1 2 camere,
zona 300, etaj 1-llt, decomandat;
ofer 18.000 OM. Tetalon 249606;
094.778.462. (34676)

lh'IJ:Iil IIJI!j,j~_,l
Cumpăr maşină avariată

:
1

'~

VAnd 50 bucaţl al Ţurcane.
Informaţii sat Cuied nr. 249. Duma
Emil, seara. (3042228)
VInd ga~aj autoriza!, wna 300,
1600 OM, negociabil. Telefon
266114. (36005)
VAnd două Iepe sura 8 ani,
localitatea Secuslglu nr. 306. telefon 194. 34998
Vand urgent cherestea cireş,
uscat natural. Informaţii telefon
094.628.576. (4113091}
VInd haine la kg (trenlnguri)
sortate. Telefon 094.606.525.
(34786)

sau

talon cu carte de identi1ate pentru
Votskwagan Diesel Transporter,
fabricat după 1981. Telefon
094.578.432, Braşov. (34731)
Cumpăr urgent autoturism
Dacia, an fabricaţie după '94.
Telefon 557179. (34993)

CUMPĂBĂII mVBRSE
Cumpărăm

orz, grâu furajer,
orzoalcă, porumb recolata
1999, plata la ridicare. Telefon
0651 163885; 094789037.
(0974228}
Cumpărăm porci 90-150 kg,.
preţ 10500 lel/kg. Telefon
271200. (34604)
Cumpăr uscător rufe, puţin
folosit. Informaţii telefon 092/
344608; 092344609. (34714}
Cumpăr
porumb boabe.
Telefon 094 n2 259. (34312}
Cumpăr porumb boabe
ştlule~. plata la recepţie. Telefon
094 784 568. (34894)
Cumpăr dnerlle obiecte vechi,
antice, picturi, obiecte de argint,
candetabre, ceas pendul, ceas de ·
buzunar, ilustrate~vederi· vechi,
dinainte de 1944. Telefon
278626. (34824}
.
Cumpăr contract ILLA 1
cameră şi bucătărie. Telefon
278236. (34839}
Cumpăr radio-casetofon nou,
marcă bună. preţ acceptabil.
Telefon 092.966.502. (35078)

'1

CERERI ŞI OFERTE
DESERVICII

VInd POMI attoiJI, familia Olo-

·/
,·,,.·
,~~:'-

.;:---·

leru Gheorghe, Cuvin, nr. 210.
Telefon 461064 du A ora 16.
VAnd colţar pluş. combină frlgorifică, cuier. Telefon 262890.
(34738}
VAnd dormitor nuc, mobilă
bucătărie vopsltil cu bufet, tablouri
vechi, călcător cu jar, birou elev,
baloane vin 20 litri, dlverşe, str.
Budal Oeleanu nr. 30A. Tetaton
.-, 567048. (35054)
Vând combină muzlcalâ, fotolii,
.,, Obiecte de uz casnic, haine la kilogram, TV color. Telelan 251237,
(35023)
.
VInd cazan ..,a. nou. 17011111.
motor trtfazlc 7,5 KW/1440 rotaţii.
Telefon 094.888.8411; 2711851.
(35027)
VInd 2 fotoHI pet ext-lblle,
aragaz, ~ spălat aiiiOI'Nill.
Ttlalon276158. (~}
VAnd saxafon Guban .Loxor

solo" reparaţie ~. 250 OM,
negocillbll. Telelan 092.!587.944.
(36038)
VAnd tetemm•l<liiOiacaloal '*- cornbl,
24 KW, 1.000 OM. Telefon
210631. (35040}
V and cazan pentru bale pe
lemne. nemţesc. cutie vitezA
Mercedes Cobra, motor cu cutie
Fard American pe benzină
~:Telefon 236851. (35063}
Vand lambriurl. Telefon 233340. orele 1D-16. (35071}
vand ouă prepellţa (medica-

•

meni, reproducţie) cu Instrucţiuni.

•

Telefon 289966, 248084. (35080) .
vand dormitor complet, stare
bună. 4.500.000 lei. Telelon
289966,246084. (35080}
Vand fasole uscatA de calilal<l,
la praţ negociabil. Informaţii tel&- .
Ion 473103. (3041810}
VInd 100 lăzi plastic CU sticle
suc, tip vechi, 1/4 şi 2 tuburi bioxid
da carbon x 30 kg, praţ 1.500.000
Iei, negociabil. lnlormaţilla.telefon
467132. (2526676)
Vand termotecă gaz, lnstant
bale. bucătăl\e. calorifere. ofer un
an gara~ telefon 092.989.017. .
(35086}
VIndam auto RABA 10 tone,
camenl lrlgoritlcă. dulap frigorlllc,
grup electrogen. Telefon 460066.
Vlnga. (35085)
.
VAnd donnltOr culoare neagrA
şl casă in comuna-Socollor.

Telelon 250974. (35094}

PRES'I'ĂRI SERVICII
REPAR MAŞINI SPĂLAT
automate (străine}, cu garan~e.
Telefon 274118. (34789}

IIDBILIIBI

OCAZIE! VInd UTILAJE BRUTĂRIE completA: malaxor,
lnjector, rafturi, tAvi, etc, 1.600
OM. Telefon 092344705. 34961
Vând aragaz 3.4 ochiuri, 150
OM, lnstant bale, bucă!Arie, 160
OM, termoteka 600 OM, cărudor
handicapaţi 200 OM, maşină de
tricotat Brother cu cartelă, 2 paturi,
melană şi mohalr. Alpin. Telefon
248533, (34976)
VAnd urgent mobilă de birou,
stare foarte bună. Telefon
282654. (34962}
VInd 15 oi Ţurcane, Pectca.
Telefon 468023, după ora 18.
(3042166)
Vand Ieftin ladă lrlgoriflcil, canapea tip fotiliu pat Telefon 258519.
(34794}
VInd plan scurt, flori Interior,
blănuri diferita mărimi. Telefon
283952. (34741}
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PVBUCITATE

joi, 11 noiembrie 1999

COMPANIE strAinA serioasă,
caută persoane dinamice cu
varata minimA 26 ani. Telefon
094.840.670. (34586)
MAGAZIN ALIMENTAR anga.
AGENT COMERCIAL ti
VĂNZĂTOARE CALIFICATE
Intre 25-40 ani, cu domiciliul in
Arad. Telefon 280876. (34800}
jează

AngajAm VĂNZĂTOARE alimentarA, 25-40 ani, Miorita.
Telefon 094.821.779; 0941
11112.274. (34870)
Coafura .MISTIC STUDIO"
angajeazA MANICHIURISTA.
Telefon 285523. 34994
.ZADE" angajeazA CON·
TEXTILE cu ti .
firi experientA; str. Bogdan
Voevod. nr. 1. Telefon 272t1418.
(34029, 030
FECŢIONERE

. Angajez BRUTAR calificat cu
posibilitate
Clt.ZARE
la
brutirle. Telefon 2229'10.
(34989}
SOCIETATE COMERCIALĂ
angajeazA CONFECŢIONERE
TEXTILE. Telefon 279928,
Mlcilaca. 34876
AngajAm 11NICHIGIU SUDOR
auto. Telefon 274909. (35045)
Primăria DEZNA organizeazA

In data de, 26 noiembrie 1999,
concurs In vederea ocupărll
postului de REFERENT STARE
CMLĂ. (3042229}

~~~~~~::;:::~:::::::;:;
SOCIETATE COMERCIALĂ
angajeazA SECRETARĂ, CONTABILĂ, VĂNZĂTOR 'i MECANtC maşini cusut, avantaj cunoa,terea limbii italiene. lnformaţil telefon 287577. (35066)

Angajez 2 fete V NZ
TOARE fast-food. Informaţii 8dul Revolutiei, RAFSAN.
(3!1059}
CAUT CONTABIL autorlzaiT&Iefon 276732, dupA ora 18.
(35117)

,.WES" executi: reparaţii
frigldere, congelatoare, cllmatlzărl.
Telefon
284857;
092.558.582. 34195
REPARĂM MAŞINI SPĂLAT

automate, domiciliu; sudăm
cuvele. Telefon 259148;
094.241.398. (34745}
Şcoala

'oferi .. BELC" din 15
noiembrie, serie, categoriile: B,
C+E, Arad, CASA SINDICATELOR. Telefon 223004;
216570;09<U938335.(34504)
EXECUT M REPARAŢII:
frlgldere, congelatoare. Oferim
GARANŢIA lucrArii. Telefon
270622. (34398}
Execut lucrAri INC LZIRE
CENTRALE - SANITARE (cupru). Telefon 094.391.892;
216552. (c.)
ASIGURĂM toate serviciile
pentru PRESCHIMBAREA
PERMISULUI de CONDUCERE.
Telefon 281968. (34548)

CURSURI. particulare LIMBA
ENGLEZĂ, preţuri extrem de

accesibile. Telefon 251926.
34951
RENOVĂRI
Interioare
ZUGRĂVELI, zldArle, gresie,

Pa· rotul JudecAtoriei Arad, se
află acţiunea In constatare a

W:u-

capiunii asupra cotet părţi de 3116
din imobilul situat In Arad, str.
Lucreţla nr. 13, inscris In CF
15991 Arad cu nr. top
8574/T.4436/b.18, Intravilan cu
casa, in dosar dvil nr. 7847/1999,
proprietar tabular fiind Huszka
Mihai, de sub. 6.4. Cel Interesa~
pot face opoziţie In termen de 30
zile da la data publicării anun\IJIUI.
(34985}
JudecAtoria Arad, dosar iu.
7794/00, se cllează in baza art.95
c.p.c. păiâtul lonita Vasile pentru
termenul de judecatA de la data·
da 24.11.1999, camara 1, parter,
ora 8, avand ca oblecl desfacenaa
căsătoriei. (351 13)

(35043}

Călătorettl

cu autocarele

noastre moderne In
Europa:
GERMANIA, AUSTRIA,
FRANŢA, ITALIA, SUEDIA
(plecăn zilnice).
BELGIA, OLANDA, DANEMARCA, ANGLIA, FINLANDA, NORVEGIA, SPANIA,
PORTUGALIA, UNGARIA,
IUGOSLAVIA 91 poli fi un
călător c6ttigitor1
NOUl Reduceri de tlnife In.
luna NOIEMBRIE! Reduceri
suplimentare pentru: elevi,
studenţi, pensionari ti grupuri. a.dul Revoluţiei nr. 35,
telefon 251871, 252727;
Autogara, t.lofon 270582.

parchet, etc. Telefon 277353;
094.909.535. 34886
Repar TERMOTECI, lnstanturl
pe
gaz. . Telefon
092.989.017. 35086

··· DIVERSI

·

VÂND ti ACHIZiflONEZ MOBILĂ FOLOSITĂ, regim de
Consignaţie. Telefon 094/
803094.
SC .. NAM GROUP" SRL cu
sediul in Bucureşti str. Delenl
nr. 4, doreşte autorizaţie de
mediu pentru depozit legume
fructe şi produse alimentare in
str. Dr. Ion Ra~u nr. 86, local~
latea Arad. Eventualele conte•
taţii se pot depune la Agenţia
de Protecţia Mediului 6-dul
Dragallna nr. 16, Arad. (34Ş92)
La data do 16 noiembrie
1999, ora 12, sa va vinde la llc~
taţle publici, cota de 112 din
lmobllul situat In Arad, str. Gh.
Doja nr. 81. Preţul de strigare
oate de 80.730.1100 le 'lllcltaţla
va avea loc la Judecltorla
Arad, camera 104. Cota de 112
parte din Imobil este proprietatea lui BOROD NICOLAE fi
PARASCHIVA. (35032)
CONVOCATOR: Consiliul de
Admlnlstralle al SC .. MOBI·
MEXA" SA Arad, lnmatrlculalll
la O.R.C. Arad. sub nr.
J.02/1369/1991, convoacA
ADUNAREA GENERALĂ EX·
TRAORDINARA a ACŢIONA
RILOR pentru data de,
26.11.1999, ora 15, la sediul
aoclotlţll.
Oacl nu se
lntrune,to cvorumul legal, a
doua Ordine de zl este: schimbarea denumlrll socle!Aţll;
deschldenl nou punct da lucru:
diverse. La adunare pot participa toţi deţinătorii de acţiuni
lnreglstraţl la Registrul Roman
si Ac~onarilor. Actionari! pot fi
prezenţi şUsau raprezentaţl la
adunare pa baza procurllor
speciale, distribuite la sediul
societătll, pAnA la data de
25.11.999. Informaţii la telefon
057/270209 sau la sediul socletlţll. Consiliul de Adminis-

'======:::::

tratie. ~:::50::7:=2

·• ·· · CITATII

·

Se citează Boşca Ioan cu
domicKiul necunoscut in dos. nr. ·
7281/1999 ln proces cu Kelo
Ana, la JudecAtoria Arad, in data
·da 23.11.1999, oraS. sala 102.1n
caz de neprezentare, cauza se
'4judeca In lipsa. (34984)

Ofer spre Inchiriere apartamen1
1 cameră, central. Telelon
222055. (36011}
Caut de inchiriat haiA pentru
producţle lmbrAcămlnte, 500 mp.
Telefon 092.459.403 (34704}
Ofer spre Inchiriere apartamen1
3 camere, mobilat, Fortuna.
Telefon 289013. (34739}
. Primesc o fatA In gazdă, Arad,
B-dul Revoluţiei nr. 71, ap. 8,
Ultracentral. (35048}
lnchirtez spa~u. comercial central, 110 mp, amenajat pentru
birourt sau aHa destina~i. Telefon
237308; 092.600.402. (36052}
Dau in chirie garaj bl. 716,
Micălaca, convenabil. Telefon
265273. (35020}
Ofer spre inchiriere apartamen1
2 camere mobilat pe termen lung'.
Telefon 282199. (36029}
caut cotegA da cameră, eteva,
bloc central. Telefon 284933.

SCHIMBURI
Schimb apartament 3 camere
Micălaca, bl. t10. et. III cu apartament 2 camere. central. Telefon
092.605.633. (35009}

-·· ÎNCHIRIERI
închiriez {ofer) apartament şi
casă (ne}mobilat(ă}.

Telefon
235784, 092 308 400. (34848}
Doresc să Tnchiriez locuin~
(ne}moblla!A. Telefon 235784, 092
308 400. (34848}

nchirlem

spaţii

comerciale pentru rnagazlna. dapozlte, producţia.
etc. Talelon 281060 şi 281036.

lnchlrlez (In Arad) SPAŢlU la
ultracentral, pe termen
lung (pAnA la 5 ani) excelent
pentru privatizare, sedii firmă,
cabinete medicale, magazin.
Pentru detalii şi Informaţii
Timişoara, telefon 056-136631.
casă

(34606}
Olar spre Inchiriere apartament
3 camere. etaj 1, Banu Mank:tne.
Telefon 220132. (34881)
lnchlrlez garsonierA central,
toate dotArile. Telefon 254735.
(34806)
lnchlriaz spaţii COITI8ICiale 91
dspozl pe Colea 4XJvei nr. 113.
vizavi Restaurant Flota. Telefon
092 921 103. (34869}
••
lnchlrlez (ofer} apartament 2
camere, tot confortul. Telefon
278954, d!IPII ora 16. 286651.
(34867)
.
Ofer spre Inchiriere apartament 1 camerA, bucăUlrie, bale,
balcon inchis, terrnoflcat, gaz,
mobilat. Conf8c1ii. pe termen lung,
pentru 1 sau 2 persoane, plata
anticipat 41uni. Telefon 252178.
(34933}

lnchiriez ga'50RierA mobilată,
zona Grădişt&, 100 OM pe lună,
plata anticipată pe un an. Telefon
287566: 231n7. (34978)
Primesc o fată in gazda.
Telefon 252940. (34984}
lnchlriez garaj încălzit. zona
Polivalentă. Telefon 230946.
(34965}
lnchiriez apartamen1 3 camara
mobilat. telefon şi gaz. Telefon
235835. (34963}
.
lnchirtez garsonierA, CXll1fort III,
Romanilor. 50 OM. Telefon
212082. după ora 14. (34967)
Ofer spre Tnchiriere garsonierA,
Micălaca, et. li. Telefon 260375
sau 276533. (34949)
·
Primesc 1 fată In gazdil.
Telefon 237662. (34893}
P!lmesc In gazdă eleVHiuder>IA, din judeţ, centru. Telefon
224722. (34785}

lnchirlez gheretă, zona IU
Mlcălaca, vad bun, 100 OM pe
lună. Telefon 092.231.814.
(35056)

·

PIERDERI

POMPE FUNEBRE
NON .sTOP (la orice OII)
1tr. M. Eminescu nr ..t, (vizavi
Clnomo Mu..,.l), lololon 2111121..,
OSM.537.715.
Vi oferim - : olalo, tonjorio

dec .. , cruce fi .. rvlcll (apilat,
tmbrlcat fi Tmbillimat) la pr•1
minim fi · nlltate deo . . bltl.
OFE!RTĂ. aicrle, lenjerie, cruce730.000 lai: Transport ln localitate
GRATUIT. Suntem producMori l"'hU-

miţl in tri '' atrilnltate, nu Anptl
comon:ia"l'- (c)

.. '

îi' CIJIIDOLBANTB îi'
Cu adâncă durere In suflet
ne luăm rămas bun de la
scumpul nostru cuscru

MICJĂU' AXENTE.

Familiile: DlimAcut Onuţ,
OămAcuş
Ioan,
Oughi
Fl~vlus. (35028)
Suntem alături de familia
RADU şi de colege la noastre

'i

Radu Corina
Daniela in
marea durere pricinuită de
moartea mamei. Sincere condoleante din partea conduşi

cerii

Pierdut carnet de investitor eibera! de F.N.I pe numele Andrea
Vlorel Marius. 11 declar nul.
.~975}

Pierdut CEC E003 de la nr.
00418249 pinA la 00418253
eliberat de BRD Arad pentru
Regla Autonoma Drumuri
Municipale Arad. h declar nul.
Pierdut legitimaţie da Instalator
sanitar eliberatA de SC Recons
SA pe numele Ursuţ Sebastian. O
declar nulă. (35022)
·· '
Pierdut 'tampllt pAstrata cu
VASILE percod flscal
99405!5:..0 declar nulă. (35025)
Inscripţia POP
soană fizici,

'ii' DECESE 'ii'
Cu adincA durere anunţlm
trecerea In nefJinţl a Iubitului
tată, socru fi bunle drag al
ftlcelor mele
....... DÂRi.&A AVIlAJI.

Colectivul secţiei APĂ-1 din
cadrul R.A.A.C. Arad este
alături de colegul Rudău

Gabriel ln marea durere
suferită de decesul soţiei.
Sincere condoleanţe famlll
indollate. (35088)

Suntem alături de colega
noastrA cons. jur. CHIŞE
LORENA la marea durere
prlclnultA de moartea tatălui
alu. Sincere condoleanţe!
Colegii
din
cadrul
D.G.F.P.C.F.S. Ar8d. (35110)
Suntem alAturi de colega
cons.jur. CHIŞE
LORENA la marea durere
pricinuită de moartea tatălui
siu. Sincere condoleanţe!
Colegii din cadrul Serviciului
Juridic al D.G.F.P.C.F.S Arad.
(35109)
noastră

lnmormantarea va avea loc

Sincera condoleanţe tran•
mit familiei ROTARU, colegii
de la F.I.R.A.M. (35100)

azi, 11.11.1999, ora 13, la
Cimitirul din aratul SEBIŞ.
amlllalndollatili.

Aducem un ultim omagiu
dirlglntelul, profesor

Cu adinca durere anunţam
inceta\"'a'dln viaţA a Iubitului
nostru soţ, tati, bunle fi

om de aleasA omenie.
Promoţia 1983 Seral, a
Liceului SEBIŞ. (3042230)

străbunic

NW..UCI'EI'IlU (.-.J·
din SOCODOR, in virstA da
85 de ani. lnmorm.ntarea va
avea loc vineri 12 noiembrie,
ora 12, de la domiciliul din
Socodor. 0UI'OI14IZIIU H-1 . . neascll Familia 1ndollati.
Cu adinci durere anunţlm
Incetarea din vlali a Iubitului
nostru soţ, tatii fl bunic
si.c:i~AUAMUVIIJ8
In vArstA de 81 ani. lnmor.
mantarea va avea loc azi, 11
noiembrie 1999, de la Capela
Cimitirului Eternitatea, la ora

13. Famllalndollall.
Cu edAncl durere anunţăm
lnceterea din viaţA a Iubitului
nostru SOl tllatili

.

Clll!flt IGAJC.

Inmormintarea va avea loc
azi, 11 noiembrie 1993, ora 16,
de la Capela Cimitirului
Eternitatea. Soţia EUsabala t'
ftlca Lorena.

DAJlU:A AVIlAM,

Colectivul SC .PARC" SA
este alături de familia
IGNUŢA IOSIF In aceste
momente grele pricinuite de
moartea mamei. Sincere co•
doleanţe. (35124)

îi' COMEMORARI

s-au scurs ,_. slplimlnl

.,·.

Cu adăncl durere anunţăm
traceraa a 11 ani de la dece-

sul scumpei noaatre

soţie,

~,ibunicA

\f SERVICII FUNERIRE 'Î'

ZDRÂNCĂ ANA,
·din HORIA. V-a rimlne

mereu in sufletele noastre.

K ,.NOSFERATU" SRL,
str. Ghiba Sirta nr. 2&.
. _ n 270437; 094.~.874.
NON -STOP
SERVICR FUNERARE
COMPLETE.
Sicria, respete, cruci, llnll»simat, spălat, ImbrAcat,
prosoape, batista, panglică,

batlcuri, catafalc, sfe,nice,
steag doliu, colaci, cozonac!,
colivă,
coroane,
jerbe,
fotovldeo, transport, fanfarl.
ORGANIZĂM POMENtl Oferta:
sicriu + respate + cruCe =e
750.000 lei. NOUl Toate aceste
produse se găsesc şi in SEMLAC, prin SC .ADIS ABEBA"
SRL lllngl ~ Plana). (c)

.'

Fie-i !Irina Ufoarl ti memoria binecuvântată. va,nic
indureraţi: sotul Patru, fiii
Petru. şi Ioan, cu familiile.
35041}

s-au scurs ,_. dplimănl
de lacrimi ' ' dor de cind a

plecat fulgerător dintre noi
scumpul nostru soţ, tatii ti
bunle
BANCIUIOND..
din viRFURILE. Aal, cind
ai lllnlplinit .....,_. virstA
de 82 de ani, in loc lil-1' urim
.La mulţi anii" lţl spunem

.La revedere lft vetnlcit•
Soţia

Maria, copiii: Aurel ti

.......... cu familiile. (35011}

':

-·.··
. .·~-.

_....,...

'.

v

de tristeţe de cind ne-am
. deal!llrttt de cea cara a fost
PĂLĂU RODICA (COCA).
Parastasul de pomenlra va
avea loc, sâmbMă, 13 nofem.
brie, ora 12, la Biserica
Ortodoxă Şeaa. O rugiic:lpentru odihna sufletului el,
din partea celor ce au cuncut-o ti iubit-o. Dumnezeu
a-o odlhneaecll Familia.
(34988}

.. ''!~:.""~;.! '
.

'·

•.

..
·. -~<;;:"

se

a colectivului

..COMVAM-COMISIONAR in
VAMĂ" SRL. (35033}

(

-..

.. .:. -·'

. '

.-..

' -0: ·-·~

--

··.·o-O-

•
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PUBU'CITAT.E

S.C.
SALUBRITATE S.A. ARAD
ea aedlal ia Arad, Jl.dalluUu
F.N.

c

~1\.

Vă oferă următoarele produse:

• CAZANE (micro - 1 • 1

V

•BOILERE INSTANT

LICITAŢIE!·

Anunţa

• JUNK!R8 to.nn..n.)tt.t41hf*!., BIMTT,...) 1$-1?1M*I.

oferti pen·

• BOILERE CU ACUMULARE

prin

• ARISTON Citii..) 60-600 1

• RADIATOARE DIN Oya&.

tru aprovizionarea cu mănunchiuri de
nuiele; m.-teacăn, pe anul 2000.
Licitaţia se va desfătura ln data de
26.11.1999, ora 10, la sediul societăţii.
Informaţii suplimentare la telefon
262.417, 264.367.

• DUNN'e.M. {l.lnoarta)

•

ŢEAVA fi FmNOURI
• SANCO (G.tmenlcl)

pe cal

convenţia,

lntareaaţl,

el angajeazA pereoana,

pentru cusut mocaalnlla domiciliu.

Cal Interesaţi sunt rugaţi al n prezinte la ndlul

,

DIN CUI'RU

se ARĂDEANCA SA, aau al

·

aoclatllţll aflat In Incinta

.

na contacteze la telefon 285700.

•ŢEAVA MULTISTRAT fi l'rnNGURJ
• HENCO (Belglla)

'j

ARAD, Str. Pădurii Z/4
Tei.OS7/28S70!tZ11700

,

·BERETTA( 1\llh),ARISTON {1-.). POiiiki~CAnlle).
UNIOR ~~-). TERMOMI\l( {UrOirta)

ANUNTA:

'

s.c. ~$'fE $M~IE$ S.R.L.

(.·"7;;·) s.c. TERMOROH IMPEX s.R.L.

Mania

ORGANIZAREA

joi, 11 noiembrie 1999

•TEAVA ŞI FmNGURI PVC

· · .. · ·

• PANNON PIPE (I.Jrr1glrilt)

(4114720)

• ROBINETARII!
• COMAP (Frwtfll), KLUOI (o.m.nlil)

• USTENSILE ŞI MATERIALE Dl! LUCRU
• POMPE OE RECIRCULARE
·GRUNOFOSS

• VASE OE EXPANIIIUNE TOATE CAPAciT.l'J'ILIE
•20~TII

(974241)

·

• THERMAFlEX

.

Penlru fiecare cazan RMTl"A ~ee- un
Tennoet11t digital de camenli graluH

~\

ANGAJĂRILA

Arlld, Sir. BrAm:ovtNUiu 1.2A TEL: 273780; 271828

~~Il
BANCA POPUlARI "IZVORUl"
Banca

·'

Populară IZVORUL, cu sediul central
Bucureş_ti, str. Izvor nr. 78, sector 5

Televlzar Sony"

in

ANGAJEAZĂ PERSONAL DE SPECIAUTA'IB
pentru funcţii el& condUC«& el& execuţie

VÂNZĂRI EN GROS

fi

la sucursalele judeţene, agenţiile '1 punctele sale de lucnJ
din Bucureşti 'i din ţară.
Persoanele Interesate sunt rugata să ne contacteze la
tel/fax 01-411.06.13; 01-411.01.67.
Pentru judeţul Arad, Informaţii/a d-nul director
Vi/ean Alex, telefon 254.552, B-du/ Revoluţiei nr. 74• .
.

(974334)

1
r

• Sunet stlnlo
• Sll1em de 2 dll&-. FWI Rlngt
• PI'OCIIOI' digltll de IIUI1It

Arad, Str. Andrei Saguna, nr. 81-85 (Tahnometallca)
Telefon: 281453
·

'· .

• Fonnat 16:9

• Ectan Super Trlnllran 72cnV63Cm

Cornen:ializeazllln sisiBm EN GROS; Adaos O (preţ de prodlucălor) H
produse fabricale de: ARBEMA, INOAGRARA, ACLPROD, RA,!AH."_
KANOIA ·Timişoara (• DROPSURI• CIOCOLATĂ • SALOANE).
Vinde la cete mai mici preţuri peste 200 de produse alimentare din
depozit • ULEI HOREA • OTET • PIPER • OREZ • CAFEA • ZAHĂR •
EUGENIA • NAPOLITANE • BISCUIŢI (un bogal sortimenl de dulciuri şi
sucuri • CONSERVE PEŞTE, PORC, VITĂ Wo gama largli de paleuri
(Cehle).
.
Toale acesle produse se gAsesc In vinzare cu amAnuniUI la
~ nr. 5 din Piaţa Caledralel. .
(411<4818)

'Cumperi unul din cale doui modele de TV fi prlmeftlgl'lllult

o pertche da ciftl Sony MOR E 827.

SONY

Modtl: KV·29X5/KV-25X5

Racoldlr VHS Sany

• FM 111/W cu 30 poeturl Pl• silit
• Mec:a.-n 8mart

.. _,

• hegistrare Long Play

'l

• Super Triloglc, Smarii.Jnk, 8how Vllw
• ~ VH8 Hlfl cu 4 Clplllt

SONY

~--·

·-·

Modai:ILV.SPO : '.

J

-~

.--·---··--·-····---·--·····---·-----·-·-t
Magazin Quaaar, Arad, P..ţa A.lancu, Nr. 10
tel.: 057-211.822.
Acest magazin comercializem produle originale lony IIIIOţl!e de
certlftcatul de Q81'1111ie otlc:lal pentru Rom6nil, emil ti onorat de &ony.

.

o

Telefon:

-

Ch.l.e1MG cd.f

l

•·17

:

•t.o:. · dţirli "". t2 • · ' ·

:

c·.-X

FAIANTA ..obiecte sanitare ~-~

·..

.

.

•• pNt ci. produc:Ator,d• ••

-

.

MONDIAL S.A.

---mwoorill--

"~0.
~-··
'WlJ\~J'~ ,
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•
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·· GRESIE ~s;:~S/~=~~4==~
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'

.. .....

.,dltl~

~~:;:~;;ţ-'~_,.,}

.
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; ORAIIIt

2

057 • 258.243.

'

N~·

D~

n .

.. ~..:.,..

--

..........

Villeroy & Boch :'!fc·'
1748

-~-

j :

1

B-dul Revoluţiei (vizavi de BANKPOST) Mlcllaca • Piaţa
Soarelui (vizavi de Pofti)Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884

.!
1
i

• Balllt auiD pt. 8UIDklrilnw, Cllllioll• ".

.i

cu.... '

b~e

1

ISTEME ŞI PLĂCI GIPS-CARTON:

!

~-~-~-

-placă

...

normali 12,5 mm ··-····..3,9DM/mp
··-perete despărţitorlOcm
, pe structură metalică ·•'-·····-·····l4DM/mp
-tavan fals pe strucţură
,•.
metalici..........~•••••••••••~~~••_••~.~~..llDM/mp

1 -·

~

~-

..

'.
'' .

.

Preţurile

-.

nu includ TVA

~

'

• Cazan pl. bale

D

-·~

-

·~

.
1
-

l •

:'1'

-

.

• AaoDIBome, radialoaNI oleclrice
• SobA de lncllzil pe butale, OCliW8CioeM
+SobA de IncAlzit cu lemne fi cllrtluni
Soba de ga!llil emailala cu ladA pt.lemM
• Soba de gătit-' lip dzmli
.
+lmpletillri ~gard
.
+lrnpielillri slrml eol8ld ' . ·, '.
.:
+PlasA rabitz
.
.

cu~- (eldlc fi cu

->
+Hidrofoon,llOII'Ipl-. ~
+lncWaloare
+Drujbe
• Televizoare oo1or

·.

WBIRLPOOL fj 1rl V'

• Gresie ; fllianll, 8dezM pl.lplt; . . .

+Anloel, YOpllle, diluan~ ;

lacuri

NOUl
VIZITAŢI MAGAZINUL NOSTRU
DESCHIS IN UPOVA,
VIS A VIS DE PIAŢĂ
~;

elecllice, eleclloCIIIIIC8, UZ

gDIPOdllreec " agricol se vind " ru

PlATA IN RATE. AVANS O.
TRANSPORT GRATUIT IN ORAf,

ltll JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA

+COmbine muzicale
+Maşini de spAlat aulomale; ..,_

+Frigid&A!l, ccngalaloarl!l

. '··

+Aragaa

CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE

5.000.000 LB.

(5213799)

•
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