
. .._ . 

··-.·-· 

. ~ .. 

~-"!_ 

"'·" 

. ~. 

' -~ . 

GBOUPIIOCIER 
ailfta"·l 

Sucunala Judeţeană ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon Z53Z80 

BANCA COMERCIALĂ WEST BAHK SA 
acordă dobinzi avantajoase 
la depozite le la tennen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mH lei) 

11unA-50% 
21unl-51% 

Anul XI, 
nr.2833 Miercuri, 27 octombrie 1999 e 16 pagini e 1400 lei • e-maU: adevarul@arad.ro 

"' NIMIC FARA 
DUMNEZEU! 

Cred că fraza secolului nostru poate fi 
socotită cea exprimată de Andnl Malraux: .,secolul 
va fi religios sau nu va fi deloc." Ceea ce se intim-

azi în lume aduce suficiente argumente in sprijinul 
aserţiuni. . · 

Este Indiscutabil faptul că ordinea bazată pe morala 
"""tină a fost grav avarlată de curente noi de gândire care au 
Incercat să Impună o altă ordine bazată pe o morală Inspirată 
din diversa filosofii care, paradoxal, cel mal adesea au pus la 
bază aşa-zise principii umaniste. Sau poate tocmai pentru că In 
centrul universului a fost a~ezat omul, şi nu Dumnezeu, ..., 
ajuns la o ordine umană şi nu la o ordine dMnă. 

Vor spune unii că ordinea divină are de-a face cu ceru~ şi 
nu cu pănântul. Dar s-a dovedit de-a lungul veacurilor că intot
deauna când a fost uitat Dumnezeu, a stăpânit Satana. 

Ce se inlămplă in lume? Războaie peste războaie, crime, 
jafuri, hoţii, dezordini de tot felul, un haos care, cu toate efor
turile celor mari al lumii, nu pot fi tinute in frâu. Chiar in lărlle 
prospere, s-a rezolvat problema stomaallu~ chiar a mlntlf, dar 
nu şi cea sufletească. Căci mintea poate fi Jl&rvertltă, orlcătă 
Inteligentă ar avea. Nu şi atunci cănd există credln!ă. 

Occidentul, In goană dupâ prosperitate economică, ~ 
stală târziu că cel mal adesea banii n-aduc fericirea. ŞI se
tncearcâ o revenire, mal ales în SUA, la căile Domnului. 

In România lucrurile par mal complicate. Ordinea, bazati 
pe legi umane, se transfonnă tr.eptat in haos şi mereu se 
vorbe,te despre dlsulu!la puterii in societatea românească. 
Mizeria materială se împlete~te cu mizeria morală. Poporul 
român, care In intreaga sa Istorie s-a condus dupâ principiile 
moralei creştine, a fost pervertit de zecile de ani de morală 1 
socialistă. Nu e totuna cănd Dumnezeu spune prin Decalogul 
lnmânat lui Moise .,să nu furi" sau cănd o spune pol~lstul sau 
paznicul CAP-ului. Copiii soclall,tl nu au mers la biserică, la 
şcoală au invătat despre cel mal erou intre eroi '' doar dictatu
ra Impusă de Ceau,_.cu a Impiedicat proliferarea mizeriei şi 
dezordinii umane. l 

Dupâ revoitJ!Ie, coerc~ dictatorială a fost unnală de o li
bertate care nu a putut fi asumată de lndMd şi colectlvltă!l., 
Adevărata ordine in societate este menţinută de conştiinţa 
lndlvldulu~ care porneşte de la o morală universal valabilă 1. 
pentru k>!i Indivizii şi peste toate timpurile: este ordinea creată 

1

. 
de Dumnezeu prin acel Decalog despre care se vorbeşte mult..· 
dar se aplică prea putin In societate. Iar Decalogul este doar • 
baza moralei creştine. Nici acesta lnsă nu se respectă. Cauza 1 
nerespectării este clară: nu există credln!ă In Dumnezeu. ŞI 
vorbesc despre adevărata credln!ă, nu cea afişată la marife 
sărbători de Paşti sau de Crăciun, cănd u~l mal amintesc 
că, printre altale, el sunt şi cre'tlnl. Cu o lnlă ocazională 
nu poti ri te nume' li creştin. Drept conseclntă. ·morala 
"""tină nu-ti poate apartine. ŞI atunci rărnăl la cheremul unor 
principii morale abstracte pe care mintea omenească le InlA
turA cu prima ocazie, căci legile omeneşti """" -It că nu 
pot să te Impiedica In lncAiclna ordlniL 
' 1. IERCfiN 

(Continuare în pagina 5) • 

Pentru 3 ·- IN LUNA DECEMBRIE ·NUMAI 
·camere CHELTUIELRE CU APA CALDĂ SI-
CĂLDt1lA AJUNG LA PESTE 1 ~IRION DE LEiUt 

Interviu cu dl. DORU CÂMPAN~ directorul 
general al SC ARTERM SA 

Lumea satului: d~ 17~~~a~anr:i~~ 
s-au stabilit in 

comuna Târnova O Locuitorii din Zerind 
asteaptă banii pentru lapte O La ţară nu ai altă 
~ănsa · · •. . ·. ·.··· · . . ·· Pag. 9 

Astăzi, 
UlA -"POLI'' 

Etapa a XIV-a a Diviziei B, 
Seria a 11-a programează aslăzl, 
la Arad, de la orele 11 ,00, derby
ul de tradiţie UTA - ,Poli" 
Timişoara. Suporterii .Bătrănei 
Doarme" sunt aşlepfali in număr 
căi mai mare la sladion. 

PRDIUt tONTRAtT SEMNAT 
DE PRIMĂRIE m IJN : · .... 

INVESTITOR ARĂDEAN · 

- Nici n-a inceput lama fi 
tot mai mulţi arădeni îfi fac 
ginduri negre pentru ce va 
urma sau ar putea si se 
intAmple .•. 

- Ştiu. pentru că şi eu sunt 
arădean, de aceea aş vrea să-i 
asigur că din punctul noslru de 
vedere nu vor avea probleme. 
Evident, mă găndesc la cei 
mul~ care îşi achitA greu, dar 
cu conştiinciozitate, obligaţii& 
fală de Artenn. Rraşte, nu pot 
băga măna în foc spunănd că 
Aradui nu s-ar putea să aibA 
probleme cu căldura şi apa 
caldă, acest lucru depinzAnd si 
de alţii, dar am credinţa ca, . 
totuşi, vom reuşi să traversăm 
cu bine viitoarea iamă. 

MIRCEfl DO~GOŞfiN 
(continuare în pagina 3) ... 

Ambasadorul Fraaflll 
1a Bacareşti, a 

Ieri, la Sala Polivalenta Arad a 
lost inaugurată ·cea de·a S·a · 

ediţie a Târgului PROMOVEST 

e "Să faci producţie in România e 
aproape o utopie" spune patronul 

firmei Filip pag. 8 

• MOBIUER MOQERN 
LA COMANDĂ 

.AMENAJĂRJ SPAŢII 
COMERCIALE 

-=-·~· care amărăsc ~ 
lat lilariler llriiiiL 

· Pag. 8 

O pante intre producători, distribuitori .. beneficiari 

PREŢURi DECENTE 
la tâmplărie din 

ALUMINIU 

va oferă 
• ~ alurrinkl .., irr..,at 
şi~ -
• P.V.C. şi gean1\lt lannopan 
• -şi jaluzele 
r-.: 279699; 0922925SII 
Arod, Str. Voinkilor; Nr. 34. ' 

• MATERIALE IMPORT 
•cAUTA~ 
SUPERIOARĂ 

STR. =ULUI.NR. 74 
TEL: f2248-

..Z/hl86' 

UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

GEAM TERMOPAN 

MC'UILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

•.. ift''"7 ... ...,...~ .. · ,:S. n<tiUKI 7, 
~- ~ ~ 

·'·:11'~~~.~? 

:·.-. 

ŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARIIAT 

GEAII TERIIOPAN 
Protila fiiiR!M: Gellll8nia 

~,4TLtNE 
Tel-fax: 261461 

094 507211 
8-<!uii.Maniu bl.26 a .1 
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Y Astăzi, Soarele răsare la 
ore 7 şi 45 de minute şi apune la 
ora 18 şi 13 minute. 

Y Au trecut 299 de zHe din 
acest an. Au mai rămas 66 de 
zile pănă in 2000! 

Y Praznicul zilei: Biserica 
ortodoxă: Cuv. Dimitrie cel Nou 
din Basarabi; Sf. Mc. Nestor; 
Biserica romano-catolică: 
Sabina; Biserica greco
catolică: Sf. M. Nestor (sec. IV) 

La Arad: Brisiuc Mădălina
Carina, OHeanu Carta, Popescu . 

·. Andrei, Năstase Alexandra, 
Covaciu Ionel, Iacob Ştefan, 
1\mls lstvan, Roslaş Ion. 

La lneu: Heller Flavlus
Gabriel, Covaci lăcrimioara
Rebeca. 

\T)l)~)J)~i\ 
Vremea va fi in general fru

moasă şi caldă. Cerul va fi vari
abil, cu innourări temporare in 
cursul dimineţii. Văntul va sufla 
in general moderat din vest şi 
nord-vest. 

Temperatura maxină 14 la 
17" C; Temperatura minimll 5 
la8"C 

M!leoroloiJ 
DANA GAVRUŢA 

AU PLECAT DINTRE NOI 
Marca lo.an (1925), 

. • Varet Ana· (1938), 
. Dosedla Francisc 

(1'9'05), Datcu Ioan (1928), 
Hanţeu Maria (1927), Lukacs 
luliana (1931), Roz•nfald 
Pavel Berhard (1923). 

CUtilitare:> 
e PIEţE, 'I'ÂRGORI 
Astăzi este zi de piaţă la 

PAncota, Beliu, Buteni, Şiclău, 
Macea. Vânători, Pecica, Şiria. 
Tot astăzi se desfăşoară tărguri 
săptămânale la Beliu şi Buteni. 

Mâine, joi, este zi de târg 
săptămânal la Curtici, Nădlac, 
Sebiş, Cermei, Săvârşin; 
Secusigiu, Zerind. 

e FARMACIA DE 
SERVICIU 

ln noaptea de miercuri spre 
joi este de ~rviciu, cu prOgram 
non-stop, farmacia "Roxifarm", 
str. T. VladimirescU nr. 108, 
telefon 221.892. 

Farmacia .. Crai Nou Alfa", 
situată la parterul blocului 68, 
cartierul Alfa, telefon 277644 şi 
'"Noua FarmCjlcle", strada 

Andrei Şaguna nr. 15, telefon 
948, sunt de serviciu cu pro-

gra; nco~Sin.'I'ATII SI 
'I'RATAMENTE CO 

PROGRAM NON-&TOP 
Cabinetul .Apollonia', situat 

la parterul blocului din spatele 
casei Albe (zona Gării), str. 
Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 
1, tel. 251225, efectuează trata
mente injectabile (intramuscular · 
şi intravenos), aerosoli, E.K.G., . 
ecografie şi analize laborator. 

e CABINE'!' 
S'I'OMATOLOGIC 

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

-ACTUALITATEA CULTURALA 
Clllo'&'IL\.'I'Of~IL\FE 

Daeia: Aventura în doi 
(SUA) 9,30: 11,45; 14; 16; 18; 20 

Muretut: Faimosul 
Paparazzo (SUA) 10; 12; 14; 16; 
18 

Arta: Shakespeare In Love 
(SUA) 15; 17; 19 

Sala micii: A sosit pofta 
(SUA) 15; 17,30 

Progresul: Singur acasa 3 
(SUA) 16 

TEM11V 
prezintă comedia poliţistă de 

mare succes: .CAPCANA. de 
Robert Thomas. 

FIIAIUIOI!IIci 
prezintă joi, 28 octombrie 

1999, orele 19.00, la Sala 
Palatului Cultural, 

CONCERT VOCAL
SIMFONtC ANIVERSAR 

D!'DtCAT MAESTRULUI IOSIF 
CONTA. 

Solist Shawn A114uftl 
Dirijorul corttlui: Kenneth 

Tucker- SUA 
• ln program: ArcangeJo 
CoreJII· Trei dansuri- Saraband, 
Gigue, Badinerie; Ludwig van 
Beethoven • Fantezia pentru 
pian, cor şi orchestra; Georg 
Frledrlch Haendel - .HaUelujah" 
din oratoriul .MESIA·; Piotr llici 
Ceaikovski - Uvertura 1812 

ADUNARE GENERAli 
Asociaţia Chinologică 

Romana Ared, cu sediul pe str. E. 
Gojdu nr. 5, Invită to~ membrii cu 
cotizatia la zi sa ia parte la 
Adunaf.ea Generală de alegeri 
care va avea loc pe data de 30 

octombrie 1999, cu incepere de 
IQ orele 10, fn incinta Palatului 
Mirioriţllor (tn curte la Biserica 
Catolică). 

PREŞEDINTE, 
GHEORGHE SCHILL··. 

-..t, ft/1 ....C·- le 
"'f ~BERBECUL (21.03-
~~ 20.04). lncăpăţănarea 

_. "'.oii de care daţi dovadă in 
-. • această zi, poate perid~ 
ta tot ceea ce aţi realizat pănă 
arum! Ideea pe care o susţineţi 
cu atâta tărie este greşită, dar se 
pare că numai dvs. nu v-aţi dat 
seama de acest lucru. Colego au 
incercat mai de muH să vă atragă 
atentia asupra acestui fapt, lnsă 
fără Succes. · 
TAURUL (21.04-20.05). n 
Reveniti la forma care ' 
v-a consacrat 'i dedi-
cati-vă afirmării propriei 
pefsonaiHăţi, precum şi urmăririi 
cu asiduitate a unor noi activită~ 
In stare sa vă propulseze in soci
etate şi să vă rotunjească veni
turile. 

GEMEND (21.05-20.06). 
Pregătiţi-vă pentru sur
prizele care vor veni in 

l • 1 •curând, in special cela 
legate de relaţiile cu P,.rtenerul. 
RACUL (21.06-22.07).~ 
Sensibilitatea vă guver-~ ~ 
nează in această zi.:;:.___s 
Echilibraţi-vă em~ile ş;•-• 
bazaţi-vă pe instinct atunci cănd 
analizaţi situaţiile. 

La telefonul dlmlnatll, 
280.944, intra orala • 

1,011-12,110 
" Prea cald. Mai mulţi 

arăd~ni au sunat la redacţie 
si sunt nemuttumiti de faptul 
Că in locuinte 'e prea cald. Ei 
propun ARTERM să 
furnizeze căldură pe măsura 
gradelor de afarA. Mai to~ se 
găndesc la. facturile de 
încălzire care vor lngh~i bani 
fără ca locatarii să aibă 
nevoie, cel puţin deocam
dată, de foarte multe grade in 
apartamente. 

Redactor de serviciu 
T. M. 

'--< ·-:-.- .._, . 
...... 

Miercuri, 27 octombrie 1999 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

·Vinda,._ 
monteaza 
mochetă 
la preturi 

cu o reducere 
da I0-20•f. 

rezolvarea şi consecinţele ei vă 
vor mulţumi. Baza~-vă pe expe
rienţele anterioare şi contacte 
vachi pentru a face paşi inainte. · 
FECIOARA (23.08-
22.09). Vă~ elibera.~ 
in sfărşit, de o obliga~e .... 
faţă de cineva care nu ' 
v-a apreciat niciodată eforturile. 
Afacerile dvs. işi urmează cursul, 
neinregistrarid lnsă saHuri spec
taculoase. 

BALANTA (23.09-
22.10). Nu a. sosit oare 
timpul să vă rezolvati sin
gur(ă) problemele'? Va 

trebui să analiza~ foarte serios 
~liile ş1 să finalizaţi rapid unele 
proiecte. E necesar, in primul 
rând, să acţionaţi şi să nu daţi 
importanţă vorbelor. 
SCORPIONUL (23.10-o 
21.11). lmpărtăşiţi-vă · 
găndurile, dar numai cui 
trebuie şi merită cu adevărat sa vi 
le cunoască. 

SĂGETĂTORUL 
(22.11-21.12). Sunteţi 1 foarte solicHat atât fizic 

r.:::o. cat şi psihic, astfel incat 
la sfârşitul zilei vă veţi resimţi 
serios. 
CAP R !CORN U Ltra,"'W 
(22.12-19.01) • .-::., 
Succesele dvs. vor fi ~ 
mult mai sigure dacă 
v~ fi mai relaxat decăt deci!! ve~ 
crea sau mentine o stare conflic. 
luată in cercul dvs. de prfaleni sau 
la locul de muncă. 

VĂRSĂTORUL (20.01-
19.02). Invitaţia pe 
o primiţi azi, trebuie 
studiată Inainte de a fi 

acceptată! • 
PEŞTII (20.02-20.03).~ 
Discutiile cu persoanele • 1 
mai tinere ca dvs. va pot · • .7 J 
invăta multe. Nu vă .... 
apucaţi de nimic nou până nu 
vedeti cum se finalizează chestiu
nile ' aflate momeolan in 
desfăşurare. · 

La telefonul dapă-amlazll, 2811003, _ 
iDba orala 1&-18 

tr IJa locatar al 
ltloealal Y 8 (cartier 
Vtaicu): .Mă adresez ziarului 
.Adevărul" in numele tuturor 
locatarilor acestui bloc, dar 
cred că toţi arădenii cara 
locuiesc la bloc au aceeaşi 
părere. Suntem nemulţumiţi 
şi indignaţi de atitudinea 
Artenm-ului .. . Acum, cănd e 

cald afară, avem căldurA şi 
in case. Ca să avem ce plăti 
... Preferăm să fie folosit 
combustibilul cand e frig cu 
adevărat, nu acuma .. .". 

" .ROMTELECOM Tsi 

PRETOL AOROWI . q,J._o_. ,~~-·n._< liii_l_._·a_·_=_,.; .. ····~ ... ~.-·_a_''\Ol!? __ .·. r __ ·•-~: •. 
"'"'·-'Yizhi;Hr'Y~VT w +e<b-'· -·~-, -.;_~ lt_

4 -~-~ 
"CETĂTENI TURBULENTI" 

· cere ·scuze când, datoriÎă · 
unor lucrări, telefoanele 
abona~ lor rămăn mute, şi _cu 
asta crede că problema se 
rezolvă. Eu zic că ar trebui 
să se reflecte în preţul 
abonamentului, adiel! acesta 
să fie mai mic. Preţurile se 
tot măresc, dar serviciile 
lasă de dorit", .ne-a spus, 
supărat, un locuitor din 
cartierul Micălaca. 

. ' 
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1 
BANCA NAŢIONALĂ. nceputui siiptăm~nii a fost e O LIPO'ftMIE. •• 

destul de agitat pentru ce~ de la La oficiul de pensii din cadrul 

Asa după cum ne informa 
dl. Ioan Kleln, şeful Corpului 
gardienilor publici al judeţului 
Arad, problemele cu care s-au 
confruntat subordona~; săi zilele 
trecute au fost dintre cela mai 
diverse. Astfel: 

Pentru gramul de aur de 24K: 
preţul cu ridicata - 163.365 lei, iar 
preţul de achiziţie - 147.028 lei •. 
Preţuri valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ -Aur 14 K 
cumpărare: 80.000 leUg, varuare: 
90.000 lei/g 

ambulanţă. Pe langa cazurile Directiei Muncii, M.l. Tn vârstă de 
obişnuite, salvarea s--a _confruntat 53 d8 ani a leşinat. Fem8il i s-a 
luni dimineaţa şi cu cateva cazuri acordat primul· ajutor,ea rafuzand 
care les oarecum din tipar. Cel mal Internarea. 
Interesant ar fi apelul fals primit O e .fJ ÎJICĂ DOUĂ 
femeie anunţa o intox!~aţie cu To;•luni dimineată, la Ira- • Cetăţenii 1urbulen~ cum 

ar fi de exemplu lozsef Ferencz, 
Lazăr Mariana (din Arad) şi 
Elena Butaru (din Brasov) au 
fost sanctionati in contOrmitate 
cu Legea S1/1999. 

Aur 18 K cumpArare: 90.000 
leUg, varuare: 100.000 leUg, 

medicamente. La dornlaloul aces- mrer1e M V in vânltă de 64 de ani 
te1a s-a constatat. însă. ca femeia si c.R.'tn.vama de 63 de ani, din 
era cinic'Sinitoasi. Cauza aglomeraţi ei au leşinat. 

AJUTOR UMANITAR 
De nenumărate ori am prezentat cazul d-şoarei Lăzărescu 

Camelia Mariana. DAnsa suferA de o boală deosebit de gravă. 
Pentru achizitionarea medicamentelor are nevoie de o sumă mare 
de bani. Din Pacate situaţia financiarA nu-i pennlte acast lucru drept 

:pentru care ne-a rugat să publicăm contul deschis la Banca 
Comercială Romănă, pentru to~ cei care vor s4 o ajute. Contul 
este 459081741401 BCR· sucursala Arad. 

' .. :r 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

'Editon S.C. ADEVĂRUL -.r.J. Arad 
eCODFISCALR 1681938eCOOSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
1 02/llRI6din31 X 1991eCODSIRUES0209566(lleiSSN 1220-7489 

..... pa- 1 1 1 b ...... 2<ioo Arad, Bd. Rcvolu~ci nr. !H. 
Telefoane: SIOCRETARIA T · 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTR.ATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'. 216775. MAREA PUBLICITATE -180904; 
CLUBUL PRESEI- 280989. . 

C...Uial de adadalstraţieo DOREL ZĂ VOIA NU 
(presedinte) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prcsCdintc) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef) 
telefon 281802, 280854: NICU COJOCARU (dm:ctor corru:n:!al) 
telefon 280904; DOREL BARBU (contabil-'i"f) telefoo 281797; 

, . Celegiul de 1 i 1 ,.., MIRCt.:A CONTRAŞ (redactor-sef): 
A.URF.L DARlE (secretar gc1wral de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRC~:A DORGOSAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(\"'f sectie politică), telefon 
280943; DORU SA VA (~cf scctip social-cconoffiic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef ~cctic cultură-învăiămânl), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CIIEBELEU (sef sectie sport), telefon 
281101; SORI:-1 GIIILEA (sef sectie tineret/telefon. 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (~cf sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şef ,;ccţic publicitate\ telefon/fax: 280904. 

Tiparul ••• talia Iapa? la S.C. MEDIAGilAF 5.A. 
AllAD,Ilr.Fd eahdF.N.,• 1 ·--~fimzsa•-
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Celor doi ti s-a acordat primul aju
tor. • -IBC'I' IIIOCIRIB Tn jurul amiezii, ambulanţa a 
fost solicitată Tn cartierul Aurel 
Vlalcu, unde F.E. In vi!Btă de 75 
de ani a suferit un infarct mio
cardlc. Pacienta a fbst transportată 
la Sflilal. 

fi.B. 

· · e Pentru că n-au vrut să se 
legitimeze, la solicitarea îndrep
tăţită a gardienilor publici, au 
fost amendlate trei persoane. 
Deoarece S.C .• DI-AL-CO" a 
văndut băuturi alcoolice in locuri 
neauiDrizate, a fost sancţionată 
fi ea .. 

COOPERATIVA DE CREDIT 
"CONCORDIA ROMÂNĂ" 
BANCA POPULARĂ ARAD 

Nr. Rag. Com. J02174411998 Cod FI8Cal11274982 

• acordă impnmluturl persoanelor fizice cu dobânzi atrac:llw 
• constituie depozite cu dobânzi negociabil& prin: 

COOPERATIVA DE CREDIT "CONCORDIA ROMÂNĂ" .. 
•'' Banca Populari Arad Str.l:roul Neclinoacut nr. :toc;;,, 

-.-.· ~-'"'·"·.,;c.o. ..•. : ;,J!IIefon:.0571283040 ·"- < · ··,.;c/; · ·.' 

Alma'f; A pateu; Baliu; Diecl; Hălmaglu; Plncota; 
s.lau'f; Şlmand; Vinga; VIrfuri!•; Zlmandu-Nou 

{974178) 

. ~ _$·_ 

... .- .• -
. '-c . 

,·.,· 
'·. _, - .-·--

.... -· 

e In plus, gardienii au mal 
sanctionat o sumedenie de 
cetăte'ni care au călcat iarba, au 
circulat cu bicicleta pe Faleză, 
care au parca! aiurea autoturis
mele (mai precis pe ... lroluar) 

Radlactor da serviciu 

G. 1( 
ori care- au făcut mizeria. ti.. O. "jb,""'""'""'""'""'""'""'""'""'..!J 

•m~TDJTmJ.D rb.. 
i ~ i îil: • 1 lllfi'l .. ti 

. o,. -o . 
0 . ~!?- LINIA VIETII a 
097/214214 
intre orele 20,00·08,00 

Doilu Jurei, 
~~elciaiJ., 

~ corecturi. - :. 

.. ·. .'"\. -~ . 

·· .• 

l vă~~·"~l . . . 1f1 va ajută ~ 

S.C •• Adevărul" SKL 
DU•fi asumă respon
sabilitatea peubu conţi
nutul articolelor publi· 
eate, aceasta ...",..,.um in 
exclusivitate autorilor. 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
_ _. ... urrnai.O&,...._ "obao.-1 

IM'ftf.ruo d 1 11 alt.._ la 

·11una • 67% 
31uni -70% 
&luni -72% 
91uni -72C% 

tt21unl - 72% '"------DEP'Ozrr&LE SUNT A$!GURATE 1 
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IN LUNA DECEMBRIE · NUMAI CHELTUIELILE CU APA CALDA 

primul 
-Exact! 
- Pre)ul gigacaloriei a 

fost fixat a 230.000 de lei. In 
ce condiţii acordă Guvernul 
subvenţionarea căldurii? 

- In cazul in care se 
depăşeşte preţul de referinţă 
de 230.000 lei, subvenţia se 
acordă prin transferul ei de la 
bugetul de stat la bugetul 
local, in paralel cu ajutoarele 
băneşti pe care Consiliile 
locale le vor acorda pentru 
susţinerea aceloraşi cheltuieli 
.cu căldura şi apa caldă per
soanelor defavorizate. Aceste 
ajutoare se acordă in functie 
de venitul mediu net pe mem
bru de familie, date pe care 
ziarul dv. le-a RUJllicat ia vre-
mea respeCtivă. . 

- Totuşi, iată, le rea
mintim: pentru cei cu venit 
mediu net pe membru de 
familie sub 450.000 de lei se 
acordă au ajutor bănesc de 
350.000 lei, intre 450.001 şi 
600.000 lei venit mediu net 
pe membru de familie -
200.000 lei, iar pentru cei cu 
~tanii intre 600.001 'li 750.000 

'\ 

'·' 

',....!.. 

,. 

' ' 

' 

' 

CON NEX 

-· · ... ~-. 

. ~ '' -.. ' 

V V 

'1 CALDURA AJUNG LA PESTE 1 MILION DE LEI!!! 
_.. Interviu cu dl. DORU CÂMPAN, 

directorul general al SC ARTERM SA 
·ajutorul este de 100.000 de 
lei. Apropo insă de gigacalo
rie. Fără să vreau imi 
amintesc cum la inceputul 
iernii lui '98, tot intr-o .dis
cuţie cu dv., comentam noul 
preţ, ziceam noi, exagerat al 
glgacalorlel - 21.800 de leii 
21.800 de lei 'li acum, iată, la 
doar un an şi jumătate de 
atunci gigacaloria a ajuns la 
230.000 de leii 

- Da, e o diferenţă mare, 
explicabilă insă şi prin deva
lorizarea continuă a leului. 

- O fi, dar chiar a'la?l 
Normal, nu dv. sunteţi vino
vat de brambureala din 
economia românească a'la 
că lăsând la o parte acest 
aspect v-am ruga să ne 
spuneţi ce efect va avea 
această aberantă cre'llere a 
preţului gigacaloriei asupra 
buzunarelor noastre ..• 

- Din păcate, va avea, şi 
unul nu mic. Dar, iată cum 
arată un calcul făcut de noi 
privitor la costul incălzirii, 
plecând de la noul preţ al 
gigacaloriei: 

- Foarte Interesant 'li util 
acest tabel, mai ales că 
despre cheltuielile cu căldura 
sa vehiculau sume de ordinul 
unui milion de lei •.• 

- Ei, nu-i chiar aşa, deşi 
dacă adăugăm şi cheltuielile cu 
apa caldă ... 

- Chiar, domnule director, 
am aflat că aţi intocmit şi un 
tabel cu costurile apel calde. 

- Intr-adevăr şi el arată aşa: 
cheltuieli pe o persoană pe lună 
- 161.910 lei, pentru două per
soane - 323.820 lei, pentru 3 
persoane- 485.730 lei, pentru 4 
persoane- 647.640 lei, pentru 5 
persoane - 809.550 lei şi pentru 
6 persoime- 971.460 lei. 

- Groaznic! Deci, nu-l nici 
o bârfă cu milionul dus pe 
cheltuielile de bloci Haide)l să 
facem nişte calcule. De pildă, 
o familie compusă din 4 per
soane - tata, mama Ji doi 
copii - şi care locuieşte ontr-un 
apartament de 3 camere va 
plăti, să zicem, in luna decem
brie, o dată 525.925 lei pentru 
incălzire şi 647.640 de lei pen· 
Iru ae caldă. ,Deci, in total 

luna 1 cameră 2 camere 3 camere 4 camere 

octombrie 37.0551ei 77.815 le 92.6371ei 103.7541el 

(se Iau in ca/cu/ doar 15 zile, perioada de căn~ s-a dat dru· 

multa căldură) 

noiembrie 138.048 289.895 345.112 386.526 

decembrie 210.370 441.777 525.925 589.036 

ianuarie 194.720 408.912 486.800 545.216 

februarie 172.800 362.880 432.000 483.840 

martie 129.67-5 272.317 324.187 363.090 

" ' .. - ,· 

1.173.565 de leii Ca să nu mai 
vorbim de o familie mai mare 
• care cuprinde şi un bunic şi 
o bunică - deci, 6 persoane, 
care ar urma să plătească in 
decembrie cheltuieli numai cu 
apa caldă şi căldură de 
aproape 1 milion 'li jumătate! 

- Asta e, din nefericire. As 
ţine să menţionez că acesta 
cheltuieli sunt stabilite pentru 
consumul de călgură in sistemul 
pauşal - de tapf, numărul con
toarelor pentru căldură este 
foarte mic ca şi pentru apa caldă 
de altfel - unde am făcut o 
medie a consumurilor pe oraş 
din iarna trecută. Deci, in functie 
de dateie d·e mai sus, pot 
apărea - şi in mod sigur, vor 
apăreal - variatii ale sumelor 
arătate, cu diferenţe insă - după 
părerea noastră • nesemnifica
tive. 

- Domnule director, mal 
mul)i cititori, căutând o alter
natovă la avalanşa noilor 
preţuri la căldură şi apă caldă 
se gindesc la aşa-zise cen
trale de bloc. Ce sunt de fapt 
acestea? 

- Sunt nişte cetrele locale 
pe gaz, dar proiectarea si insta
larea - ca să nu mai vorbesc de 
preţul lor - presupun nişte lucruri 
destul de complicate şi cu impl~ 
ca~i multiple. Ca de pildă, peri
colul pe care-I reprezintă aceste 
adevărate bombe cu gaz ce vor 
impânzi oraşul. .. 

-Ave~ dreptate într-un fel. 
Der asupra acestor problema 
vom reveni mai pa larg cu un 
alt prilej. 

.. --

' 

•.. Domnule, iar au dat 
unii (vajnlci luptători, ce 
mal încoace • lncolol) o 
lovitură de graţie comunls· 
muluil Bravo lorl Aplauze, 
ovaţli 1 Căci, atâta .au tot 
incurcat şi-mbârligat, sucit 
şi invirtit teoria aia cu ••• 
"nu ne trebuie manual unle 
de Istorie" (că doar a'la ne· 
or lnvăţat unii, cică) până 
când • orbiţl de prea multă 
a•a-zisă de,teptăciune 
imprumutată de pe nu •tiu 

PUDCIUiiil "i" 
care coclauri vest~europene 
'li nord-americane! • s-au 
găsit să ne propună nişte 
"scremlturi" (vreo cinci) de 
parcă tot atAtea Istorii ar fi 
trăit românii in acelaşi timp. 
Ba, pentru că tot s-a inven
tat 'li chestia aia cu ,.alter
nativa" r ce s-au gândit: .,la 
haideţi, fraţi şi cumnaţl 'li· 
nvăţaţi povestioarele noas· 
tre istorice; de ce să vă 
impuiem noi capul cu ri· 
gurozitatea iştorlcă '1 
ştiinţifică, cu adevărurile 
istorice de necontestat, cu 
descoperirile arheologice 
etc, etc. Lăsaţi Academia 
RomAnă, lăsaţl·i pe istoricii 
care toată ziua umblă prin 
cele arhive !fi biblioteci ale 
lumii, că ei nu se pricep la 
ceea ce vă place vouă" ... 

ŞI, ulte-a'la, 'li-au dat in 
petec (nu se putea să se 
intimple altfel, repet, când 
eşti orbit de prea multă aşll
zisă... da'llaptăciun~) 

.. 

_., '. 
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făcând eroi de istoria, crai
nici 'li prezentator! :TV, 
coordonatori de ... nfOUri" 
care nici ei nu •tiu ce să 
mal zică de epuizaţi ce sunt 
sub toate aspectele. Popo
rul? Naţiunea? Momentele 
cruciale ala neamului de la 
inceputurile existenţei sale 
'li pAnă astăzi? Hal, ce-s 
alea?, când alţii scor
monasc 'li·n ... doamne 
Iartă-mă şi strigă tot mal 
t.are că au mai descoperit o 
piatră, o casă, o hârtie ••• de 
factură istorică. · 

Acela capeta-plesnind 
de ,.tnvăţătură" şi ,.deştap
tăciune". • gata să se 
reverse paste generaţii de 
tineri din acest incercat 'li 
prea mult pângărit (da alţii) 

spaţiu carpato-danubiano· 
pontic n-au putut şi nu pot 
să inţelea9ă că ISTORIA 
NAŢIONALĂ A ROMÂNILOR 
NU-l UN OBIECT DE TÂR· 
GUIALĂ, ISTORIA POPO· 
RULUI ROMÂN NU-l AL· 
TERNATIVĂ, EA ESTE UNA 
ŞI SFÂNTĂ ŞI N-ARE VOIE 
NIMENI S-0 MINIMALIZEZE 
ŞI S·O TERFELEASCĂ, 
DUPĂ BUNUL PLAC. Ea 
aste de neinlocuit 'li de 
netăgăduit indiferent in eAte 
pagini sa va aşterne ea. Cu 
cAt mal multe 'li mal in 

·detaliu, cu atât mai binel Ea 
este un lucru sfânt, care ne 
reprezintă, oriunde 'li 
oricând, Invariabil 'li fără 
alternativei 

CONSTfltiTift SIMION 
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Aseara, puţm după ora vârful pantofilor de muchia 

10, In cartierul Alfa, circa 40 balconului.Poliţiştil I-au prins 
de persoane stăteau cu capul si I-au tras spre interior. 
dat pe spate privind spre ba~ Vălean Iosif, după o scenă de 

cbonull de la etajul! trei al gelozie In apartamentul fostei 
o c u u 1 

642. In balcon, un bărbat !re: concublne, a Ieşit pe balcon 
cut cu un picior peste sculand tot cartierul. .Se pare 

baÎustradă, ameninţa că se că era şi băut. După ce a fost 
aruncă. la ferestrele urcat Tn duba Poliţiei, specta-
blocurilor din jur. al~ priv~ori. torii au plecat pe la case. In 
Două echipaje de Poliţie, Alfa s-a făcut din nou linişte. 
at!tomacaraua pompierilor !Şi Regretăm şi ne cerem·- scuze 
o Salvare au frâflat Tn faţa de la militianul de serviciu de 
imobilului. Poli~ştli au urcat, la PoliUa 'municipiului că 1-
pătrunzând tn apartament. • . 
Bărb 1 1 · 1 · 1 .. Mă • am deranrat aseară cu Intre: 

a u , as enza , ~:~Pa: • . 
arunc. Plecaţi de aici·. Apoi bări stup1de. ,Măcar am_ aflat 
şi-a trecut şi celălalt picior că dAnsul respectă ordonele: 
peste balustradă, rămanand Mucies la presa. Ordin. 

agăţat in măini şi sprijinit cu DO~O SfiVfl 

TARIFELE PRESTATDLOR · . 
MEDICO.LEGALE S.AU MAJORAT 
CU APROXIMATIV so LA SUTĂ 

Tarifele presta~llor medlco
legale s-au majorat, in medie, 
cu aproXimativ 50 la sut!}, 
Incepind de marţi, prin ordinul 
ministrului Sănătă~i. Hajd.u 
Gabor. 

In sectorul medicinei legale 
clinice, examinarea şi con
statar~a leziunilor traumatica 
costă 128.000 de lei; exa
minarea pentru constatarea vlr
glnită,ii, deflorării, sarcinii sau 
avortulul patologic - 195.000 de 
lei; examinarea pentru con• 
statarea infinnib1ţii sau incaPa
-cită~i de muncă detenninată de 
afecţiuni patologice (A1/A2) -
172.000 de lei; examinarea 
medicală pentru autorlzar!!a 
deţinerli şi purtari! arme'lor ş1 
munlţlilor - 375.00 de lei; axa-

minarea pentru evaluarea 
capacitătii de conducere auto -
375.boo' de lei; examinarea !Şi 
recoltarea de probe biologice 
pentru alcoolemie • 97.000 de 
lei; o electroencefalogrami 
(EEG) - 97.000 de lei, iar o 
electrocardiogramă (EKG) -
22.000 de de lei. Investigaţiile 
paraclinice necesare efectuării 
expertizelor se taxează separat. 

fn domeniui radiologiei 
medlco-legaTe, o radioscopie 
pulmonară cosiă 40.000 de de 
lei; o radioscopie gastroduode:.. · 
nală - 75.000 ~e de lei; o urc
grafie - 130.000 de de lei, iar o 
mamografie- 150.000 de de lei. 
La tarif se adaugă costUl 
filmelor şi al substantelor de 
contrast utiliz&te · ' · 

a-. x, _ .,--.c-3'.;, ---"·. 
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La inchide.-ea ediţiei 

i\SI~Jlllii, ÎN J .. J(JA 
f~J\)JJ•IONIJ .. Oil· 

GnopaE 
Real Madrid - Olymplakos 

P~eu 3-0 · 
F.C. Porto- Molde F.K 3-1 

GnopaF 
P.S.V. Eindhoven - Bayem 

MUnchen 2-1 
'Glasgow _ Rangşrs 

Valencia 1-2 
GroopaG 

Girondins Bordeaux 

Sparta Praga 0-0 
Spartak Moscova - · Willem 

11 TIIburg 1-1 

Gnopa:JI 
A.C. Milan - Chelsea 

· Londra 1-1 

Hertha Berlin - Galala$aray 
lstanbul1-4 

Dupâ. pierderi 10asive 

V .I.R.O. speră 
săA oli,ină profit 

1n acest an -_ · 
.Acum.doi ani ne aflam 

intr-o situaţie disperată. 

Aveam datorii masive, con
turile bancare blocate, Iar fn 
fabrică, fn mod poate firesc 
pentru acea conjunctUră, 
atmosfera era tensionată. 
Acum un an firma ita-liană 
V.I.R.O. din Bologna a achi
ziţionat pachetul majoritar de 
acţiuni din Orologerie 
Industrială Arad. fn prezent 
am ajuns in situa~a să fim la 
zero din punct de vedere al 
datoriilor. Sperăm ca la 
sfârşitul acestui an să tnregis
trăm şi un mic profir. a spus 
ing. Gheorghe Palcu, director 
ge-neral la V.I.R.O. S.A. Arad, 
in cadrul unei conferinte de 
presa- organizata ieri. ' · 

Care au fost ra~unile pen- · 
Iru care V.I.R.O. Italia a 
investit la Arad? Directorul 
generat Gianfranco Dondarini 
precizează: ..Am găsit la Arad 
o bună traditie tn ceea ce 
priveşte mec'anica fină, iar 

profilul de activitate al firmei 
noastre era COfT!plemBntar cu 
cel al partenerului roman: 
V.I.R.O. Vinde lacăte, incu
ietori mecanice şi seifurl Tn 
peste 60 de ţari, deci are o 
piaţă de desfacere extinsa. 

Intentia investitorilor ita
lieni este' ca. in- decurs de un 
an la Arad să se produCă 
anual circa 400.000 de 
închizătoare. intr-un viitor 
apropiat vor 'fi aduse şi utilaje 
tehnologice performante; care 
sa facă posibila producerea 
unor articole de buna calitatt-.. 
..Tnsă acest lucrU este posibil 
nUmai dacă ideea de calitate 
este bine înţeleasă tie toţi 
muncitorii din societate•, a 
adaugat Dondarini. ln prezent. 
la V.I.R.O. lucrează 100 d_e 
angajaţi, dar numărul s-ar 
putea dubla Tn urmatorii ani, în 
funcţie de dezvoltarea pro
dUcţiei. 

G. COHSTflrtTIHESCO 

ANTENAI 
7,00 Observator 

TVR1 TVRZ PROTV TVACASĂ 
8,00 Dimineaţa devreme 
10,00 Ştiri 

7,00 Matinal national 
9,00 TVR laşi -· 
10,00 Universul cre
dintei 
12,00 7 aiie- rei. 
12,45 Top nostalgic 
13,00 TVR Tmişoara 
14,00Jumal 
14,15 CiberFan 
Romănia pe Internet 
14,30 Evrika! 
15,00 Muzica da cepo 
al finei - dic~onar de 
muzică 
16,00 Ecoturism 
16,30 Medicina Jll)r1IÎu 
toti 
1i.oo Hora satului ... 
17,30 Impas in doi 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea 181 
19,.00 Avanpremieră 
Ştiri 
19,05 Amintiri din se
colul20 
19,10 Sunaet Beach -
s. 
20,00 Juma! • MeteO • 
Sport 
21,00 Defertul de foc 
-aventuri, Italia, 1997, 

. cu Anthony Defon ulti-
ma parte . 
22,35 In flagrant 
23,20 Jurnalul de 
noapte 
23,30 Judecată, fără 
CălinNemeş 
0.30 Lumea dansului 

7,00 lVM • Telematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Magazin pentru 
copii 
10,15 Limbi străine: 
Franceză 
10,40 O familie ciu
dată- rei. 
11,1 o Desene animate 
12,00 Ullimullren 
13,00 Un cantec, o 
glumă ... 
13,10 Mistere şi minuni 
14,00 Emisiune in limba 
maghiară -
15,00 Desene·animate 
15,50 Un cantec, o 
glumă ... 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Sania Barbara -
s. 
17,30 Tradiţii 
18,00 Muizeul Orsay 
(III)- doc. · 
18,55 Ştiri bancare 
19,05 Tinere talente 
19,40 Dreptul la adevăr 
20,05 Inimi dăruite -
dramă, SUA, 1995 cu 
Kelly Fritz 
21.40 Elementele - doc. 
22,30 Studioul şlagă
felor 
22,55 Preotul ti circi
umărita - rei. 
23.45 Ricchl e Poveri in 
~~şert la Constanţa. 

0,30 lVM • Mesager 

7,00 Bună dimineaţa, Pro 
TVealtau! 
10,00 Tanăr fi nelln~ -
rei. 
10,50 Doctor In Alaska -
s. 
11,45 Melrose Place -rei. 
12,30 Royal Canadian Alr 
Farce -s. 
12,55 Ştirile Pro 1V 

· 13,05 Babyton 5 - s. 
13,50 Ani de liceu - S. 

_14,15 Miracolul tinereţii-· 
s. 
14,45 Familia Bundy - s. 
15,15 Aripile pasiunii' 
uftiinul episod 
16,00 Tanăr fi nelin"tit
ep.863 
17,00 Stirile PRO 1V 
' O ProPozitie pe zi 
17,30 Spitalul Chicago 

Hope-ep.3 
16,30 Doi polltlfll fi 
jumătate - ep. 1 
• Extragerea cărţii poştale 
.Te uiţi şi caşligl" · 
19,30 Ştirile PRO lV 
20,00 Stirile PRO lV Arad 
20,30 · Walkor, politist 
texan- ep. 18 
21,20" Chestiunea- zilei'
editie specială 
21 :3o Fotbal Liga 
Campionilor: Transmisiune 
în direct 
22.30 Stirile PRO 1V - il'l 
pauza meciului 
_23,30 Chestiunea zilei 
0,15 Fotbal: rezumatul 
Ligii Campionilor 

6,00 Maria - s. 
6,50 Acasă la bunica -
reţeţe de buclitărie - rei. 
7,00 Dragoste fi putere -
rei. 
7,30 CăSuţa POVOflllor • 
rei. 
8.15 Rosallnda - rei.- . 
9,00 Inger sălbatic -lei. 
10,00 Renzo fi Adriana -
rei. 
10,45 Lanturile Iubirii -
rei. 
11,40 Nimic personal -
rei. 
12,25 Un ·om , In 
genunchi~ rei. 
14,15 Viata noastră - s. 
15,00 Dragoste fi putere 
- s. 
15,30 Renzo fl Adriana -
s. 
16,30 Preclosa • s. 
17,25 Vremea de ăcasli 
17,30 Rosalinda - s. 
18,30 Lanturile Iubirii· s. 
19,25 Vremea de acasa 
19,30 Acasă la bunica -
reţeta culinară a zilei 
19.45 Desene anim8te 
• &omn uşor! 
20,30 Inger sălbatic- s. 
21,30 Sânge din singele 
meu- s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Uo pezevenghi de 
Dumnezeu·· f. SUA, 
1984. cu George Burns. 
TedWass 
24,15 Surorile - s. 

10,10 Credinţă şi viaţă 
11,15'1nspiraţla Caro• 
llnel • s. · 
12,00 Baywatch Nlghls 
- s. 
13,00 Ştirile amiezii 

. 13,15 Vlltorul.lncepe 
azi- s. 
14,00 Decepţll - s. 
15,00 Fotbal: Rocar
CSM Reşlţa, in Divizia A 
17,00 Ştiri 
17,25 Dragostea In
vinga- ep. 4 şi 5 
19,00 Observator 
20,00 Fotbal: FC 
Naţional Oi"namo 
Bucureşti 

· 22,00 Observator" 
22,30 Marius Tucă show 
O,QO Chattahooche ·• 
dramă, SUA, 1990 cu 
GaryOidman 
2,00 Observator - rei. 

TELE7ABC 
7 {)()Stiri 
1:1 O' Buni -dimineaţa, 
România! · · 
9,00 Lou Gnnt - rei.· 
1000Siiri 
10:30 binlre ~de ziare~ 
rei. 

·tt,tSCutiaPandonli-101 
12,00 Dincolo de stadion - rei. 
13,30 Ooct.mentar ·rei. 
14,00 Medici la datorie· ep. 
86 
15.00 Ştiri 
15,15PootMeri<ian 

·-· 

·,_ 
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Accident aviatic ciudat ... 
Şase persoane, )ntre care şi campi

onul american de golf Payne Stewart (in 
vîrstă de 42 de ani), şi-au pierdl!t viaţa 
la bordul-unui avion Learjet 35, in 
momentul in care aparatul s-a prăbu~. 
luni, dupa ce a traversat jumătate din 
teritoriul SUA cu ajutorul pilotului 
automat. a anuntat Biroul National de 
Securitate a Tra'nsporturllor (NT~B), 
matdaAFP. 

Un bilanţ precedent vorbea despre 
cinci morţi. 

Potrivit NTSB, il'l avion se aflau doi 
piloţi şi alte patru persoane, intre care şi 
·Payne Stewart. Avionul de afaceri 
Lea~et 35, dat în funcţiune in 1976, era 
fokJsit de societatea Sun Jet Aviation, cu 
sediul la Sanforo, statul Florida. 

Aparatul a decolat de la Ortando 
(Fiorida),la ora 09.191ocală (16.19, ora 
României), avind ca destina~e aeropor
tul Dallas Love Fiald (Texas) - un zbOr 
de circa două ore. Cantitatea de carbu
rant de care dispunea aparatul ii per
mitea acestuia o autonomie de zbor de 
patru ore şi 45 de minute, potrivit NTSB. 

centrul de contrql aerian din 
Gainesville (Florida) a pierdut contactul 
radio cu avionul la 26 de minute după 
decolarea acestuia, cînd aparatul 
ajungea la altitudinea de 11.278 de 
metri, a precizat NTSB. 

Aparatul Learjet, conectat la pilotul 
automat, a deviat de la traseul pre
văzut. El a fost apoi' interceptat in zbor 

luni, la Londr_a, intr-un blocaj de circu: 
laţie, a preferat să-şi abandoneze 
maşina şi să intre in cea mai apropiata 
staţie de metrou, pentru a ajunge cit 
mal rapid In Downing Slreet a anunţat, 
marţi, presa din Marea Britanie, citată 
'deAFP. 

DupA o_ Tnmnlre oficială destinată 
promovarii Internetului, primul--ministru a 
fost prins intr-un blocaj de circulaţie 
cauzat de un accident. El a ieşit din 
Daimler-ul blindat, a coborit in statia 
Monument, unnat de purtătorul său de 
cuvint, Alastair- Campbell, şi de 
bodyguarzi, după care a cumpărat de-la 
ghişeu şapte bilete, plătind 6,40 de lire 

de două avioane militare de vinătoare, 
la altitudinea de 13.716 metri. Aparent 
din cauZa unei scurgeri de combustibil, 
avionul s-a prăbuşit pe un cimp, intr~ 
zonă rurală din statul Dakota de Sud, in 
jurul orei 12.20 locală (20.20, ora 
Romaniei). 

Cel puţin şase avioane ale annatei 
americane (două avioane de vînătoare, 
două F-15 şi două avioane de atac A-
1 O Thunderbolt) au interceptat avionul, 
incercind, fără· succes insă, să sta
bileasca un contact vizual cu piloţil de la 
bordul avionului. · 
. Potrivit piloţilor militari, care s-au 

apropiat la mai pu~n de 20 de metri de 
aparatul LearjE!t, geamurile acestuia 
erau ingheţate, ceea ce pare să lndrep
tăţeasca ipoteza ca avionul a suferit o 
depresurizare. La altitudinea de 13.716 
metri, este imposibilă supravieţuirea 
fără oxigen, mai mult de· citeva 
secunde. .· 

PreşedintOte ainerican, Bill Clinton, 
a fost informat _că un avion, aparent fări!i 
control, survola Statele Unite şi. prezen
ta un risc pentru popula~e. a precizat 
Casa Albă. Şeful statului are puterea de 
a ordona doborfrea unui avion, inainte 
ca acesta să se prăbuşesscă deasupra 
unei zone populate. 

Mai mulţi age~ al NTSB şi ai FBI 
s-au deplasat, la locul accidentului, a 
anuntat guvernatorul statului Dakota de 
Sud.' 

Vlnzătorul aflat la ghişeu, Keith 
Crosble, a crezut că visează. "M-am 
gindit că este imposibil, fnainte de a-mi 
da seam~ că, într-adevăr, era pre
mierul. l-am spus <<Bună ziua>> şi el 
mi-a răpuns <<Bună ziua, Keith>_>, 
după ce s-a uitat la ecusonul meu", a 
poveslil acesta. "A fost foarte politicos şi, 
a dorit să ştie dacă metroul merge bine. 
.A Intrebat daca totul funcţionează şi 1 
-am răspuns ca da", a adăugat Crosbie. 

După ce a călătorit şase sta~i. pînă 
la Westminster, cea mai apropiată de 
birburile sale şi de Partament, premierul 
Tony Blair a făcut restul drumului pe jos.· 

PRIMATV TVARAD TVJNTERSAT 
7,00 Karaoke show - rei. 
8,00 Dimineaţa cu Prima -
magazin matinal • meteo, 
muzică", revista presei, 
bucătăria zikti 
12,00 Nadine Show- rei. 
13,00 Politica de mâine -
rei. 
15,00 Viaţa In direct, cu 
'Răzvan Tucaliuc 

.. 16,00 Focus . 
18,15 Celebri fi bogo!l -
s. 
17,15 Nadine Show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo 
18,55 Clip Ari 
19,00 Românie, Româ
nie ... 
19,15 Karooke show 
20,00 Comisarul Rex- s. 
21,00 Cl5 Profeslonlflil· 
s. 
22.00 RomAnle, RQmA
nie ... 
22,15 Focus 
24,45 Revista prese( 
23,00 Politica de mAine . · 
1,00 Film artistle · 

. 
11!,30. o olngori vlofi - op. 
236' . 
17.30 Dotunentar 
!8,00 Ştiri .. 

7,00 Observator 
8,00StiriTVA 
8,30 Poliţia 955 
9,50 Anunţuri 
10,00 Ştiri 
10,10 Credlnţl ti vlaţl 
(ediţie specială). lransmi
si.Jne directă de ia Patriarhie: 
SfAnta liturghie oficiată de 
Sanctitatea Sa Bartolomeu -
Patriarhul BQJmenlc al Cons
tantinopolului, cu ocazia 
prăzooirii Sf. Dimitrie cel nou 
11,15 Inspiraţia Carollnei -
s. 
12,00 Baywatch Nlghta- s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Viitorul Tncepe azl-s. 
14,00 Decepţil - s. 
15,00 Fotbal in direct -
Divizia A Ursus: Rocar-CSM 
ROfiţa 
17,00 Ştiri 
17,25 Dlveftisment 
18,00 Emisiunea tn limba 
gennană 
!8,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri 'IVA 
19,00 Observator 
20,00CiubT 
21,20 Anunţuri -
2t ,30 Ştiri- rei. 
22.00 Obseivator 
Tn continuare programul este 
identic cu cel ai Antenei 1. 

8,55 Deschiderea pro· 
gramului 
9,00 tntersat Music 
9,30 lntâlnlrea de la 
Aurora -film 
11,00 Ştirile lnte<sat • 
11,30 Dulce Ispită- s. 
12,15 Obiectiv economic 
12,30 Influenta vraclu, 
lui- film · 
14,00 Aradul prin gaura 
cheii- rei. 
15,30 Emisiune In lb. 
sArbă 
16,00 Suflete Intune
cata- film 
17,30 Underdog Show . 
18,00 DeŞertul vorbeşte 
18,30 Comorile lurilii 
16.45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulce ispită- s. 
20,05 Mistere, fannece 
şi miracole 
20,30 Forţele speciale 

.de elită 
21,30 Provocarea naturii 
22,00 Comoara 
d&fertului pierdut- fitin 
23,30 Ştirile lntersat 
0,00 Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

18,10 loii Grant-ep. 87 
19,00 Secţia de poll1le - ep. 
83 HBO ... 

10,00 Echipa specială 
-thriller, SUA, 1998 

17,15 Concdrt Cher 
18,45 Două zUe in Los 
Angeles - actiune, 
suo.. '1996 . . 

20.00Actualitatea Tele 7 
20,30 Doc:IJnenta!" 
21,00 Dintre sute de liara 
22.oo Reporter r ... 7 · 
22.45 Oerrtck ... .. 
0,00 Stiri 
0,30 'ora H -·emisiune de 
confesiuni 
1,35 Tele5hopplng 

-11,30 Şapte ani In 
Tibet • dramă, SUA, 
1997 
13,45 Juciitorll de 
ba seba li --comedie, 
SUA,.1993-

20,30 Despărţirea -
comedie, SUA, 1997 
22,00 Othello - dramă, 
SUA, 1996 
0,00 Licettnele din 
Beverly Hills :.. come
die, SUA, 1995 

RADIO PRO FM (9%,1 MHz) 
0,00 .. 5,00 MUZICĂ; 5,00 - 6,00 Buletin de 
ştii la fiecare sfert de orfr, 6,00- 7,00 RON
DUL DE DIMINEAŢĂ • IN~O PRO cu Dan 
Apostol şi Laura CăltceanU; 7,00- 10,00 
PR~ FM PANĂ LA 10 cu Flavius Efllican; 
10,00 - 13,00 MIHAI CU NOI cu Mihai 
Oobi-ovolsi::hi; 13,00- 14,00 .,13-14 CU 
ANDREI" cu And<ei Glleofghe. 14,00 • 17,00 
ORAŞUL SUB LUPĂ cu Cătălin Lăpu'l"'\: 
17,00 • 19,00 STAR STATION MlX cu Mihai 
Gurei; 19,00 • 21,00 ASCULTĂ-ŢI MUZICA 
cu Călin Gheorghe; 21,00 - 22,00 PRO FPJI 
EXPLORER cu Niki Stan~'.!; :.;,.iJo • 24,oci' 
RONOl!~ ~ ;;OAPTE cu RăzVan Examu 

!lu. n1o ,__" 
~;;urile~~ 

, ... , ~ ftdkaţfi; 9,00 Vlrsb a=-~ 
~.oo~!~~!!BIŞ 

15,30 Cel trei 
mu,chetari - acţiune, 
SUA, 1993 

1,45 Jurnalul Panto· 
fulul Roşu · s. 

1 

.. 

ri, atnintiri; 10,00 Racfio-cfteutt; 111 
iod .• __ :· fţ>.·'Cotktall; 12,00 Fotbal,_ D. 1\l.illa.·-. _·. __ -_·_. 'na 8 11-a, tn direct; 13,00 Emi•lt&n8', 
· bflgermanA; 14,00 Emisiune 'in Umb 

;r; : iani; 15,00 Emislune_.tn-limba sa~· 
~ori -Actualitatea în 60 de- mlouttJ; ·11~0 

l
~mo.ron; 18,00 Bilet de "_o .. i•_'; .• i_9_._~f(_·. 

d[('jumal; 19,15 Autohton_-pţ)f?.m'~ 
OS C~de în tumea povH!I~,;~O;. 
nţ.dln ~!!~~ =~.W curierui ~ stt'in :'; ~_" 

·'@O; 7,55:9,00: 11,00: 12.55: 1 ' c~j:20:00; 21,00:21.55 .. · ·. ·""' , .. =~r):~i 
~Jumoţ_ 7,00: 16,00: 19.QO." -: :: i!.: 

.. _ 

8,00 Cintă-mlliutare- muzicA populani; 
9,00 Alo, tu alegi!; 
10,00 Cafeaua de zeCe; 
12,00 La porţile- dorului -muzică populari; 
13,00 Clubu'fFemlna; · 
15,00 Astăzi te sărbitortm • muzica popu
lară si dedicatii; ' · 
16,00 După Patru; 
18,00 Telt!!~nul cu butoane; 
;'!1,09 La mulţi anii - dedica~i ~zicale; 
20,00 Nostalgic Ţop; 
22,00 Top Ofsco Ring; 
0,00 92,11nsomni1; 
2,00 Nottumă muzicală . 

ATOMICT\l' 
7,00 Selector 
10,25 Reactor- rei. 
1 O ,30 Cinematomic -
rei. 
1 1,00 Alomlx cu T-udor
rei.' 
14,00 Interactiv 
15,55 Reaclru.- sliri!e 
zilei ' 

. 18,00'FI~iloâ- rei.-

•, . --

,( _-

,.. .-·. 
---"~" jo!-_ 

17 ,QO Selector - muzica· 
non-stop pe toata· gus
turile 
19,00 Atomlx cu lna 
21,55 Reaclor - şlirlle 

zilei 
22.00 Atomic Cale 
22,30 Cybernet 
23,00 Metropo'lis' cu 
Dln'-! , 
o;oo lm;omnla·'· 

., 
··-;,.... ..... -
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1 ,,AM DOVEDIT CÂ SUNTEM UN ALIAT DE NÂDEJDE Al NATO" 1 

consideră fostul ministru al apărării GHEORGHE TINCA 
-Cum apreciaţi că se desfăşoară procesul 

de refonnă in annata română? 
a fost gestionată situatia de către conducerea noas
tră a fost lamentabil, 'ceea ce a stamit din partea 
populaţiei o rea~e firească, pentru că demersurile 
făcute de putere au lăsat de dorit din punct de 
vedere al profesionalismului si au lăsat să se vadă 
servilism, lipsă de coloană' vertebrală, ceea ce 
românii au receptat-o ca un atac la mândria lor 
nayonală. Dar, repet. in duda acestei chestiuni pre
care, orientarea a fost corectă si s-a dovedit că 
putem fi un aliat de nădejde al NAto. 

- E greu să faci reformă atunci când nu ai· 
resurse financiare. Scopul reformei este moder
nizarea armatei, iar a moderniza armata nu 
înseamnă numai a o reduce la un număr de 
oameni, nu înseamnă numai a modifica structurile 
pentru a le face mai felxibile, înseamnă in primul. 
rând aotare modernă. Asta este esentialul. 
Reforma trebuie să. vizeze şi componenta dotării cu 
echipament modem, tehnologie înaltă pentru că 
asta este motorul. Din punctul acesta de vedere, de 
câţiva ani de zile la capitolul investi~i. in bugetul 
ministerului nu sunt bani. Sunt începute câteva pro
·grarne din '96, care continuă pâlpâind mai mult 

- Trebuie să ne ingrijoreze slăblrea capa
cităţii de ripostă a armatei, in condiţiile 
refonnei'i' 

- Fără îndoială că da. Este o slăbire a capa
dtă~i de apărare, mai ales din punctul de vedere al 
moralului oamenilor care este esenţial pentru o 
armată sănătoasă. Apoi, măsurile de reformă, 
nesusţinute din punct devedere financiar duc la 
anumite interpretări şi îşi pur amprenta pe o. anu
mită dezorganizare a armatei. 

- Credeţi că procesul de integrare a 
României in NATO merge pe o cale bună? 

- Eu cred că merge pe o cale bună si totdeau
na am ~usţinut că in cazul Iugoslaviei, România a 
dat dovadă de o anumită consecventă si coerentă 
in afinnarea opţiunii sale. Numai că, modul in care -Vă mulţumesc!• • · ŞEJtBffH POPESCU 

oe la cciresponae'nturnostru'sJ)eCiart~, 

1 ;.:. Bucyre,ţi, J?aniela Popescu '':1Ji]''z 
DEZBATEREA "LEGIILUPU"
UN SPECTACOL PE CINSTE 
• Din rindul auditoriului, nelipsiţi chiar copiii 

La senat s-a dezbătut, oeri tor bunuri ar face .onoperantă 
.Legea Lupu" privind retro- privaUzarea.sau constituirea de 
cedarea averilor celor depo- mari suprafeţe agricole după ce 
seda~ abuziv in perioada comu- . legea va intra in vigoare. Ion 
nistă, in lim~ele cunoscute deja, Solcanu ne explică: .Pentru că 
de 50 ha pământ si 1 O ha fiind vândute activele unui lAS, 
păd.ure. In mare, senatorii nu va mai fi interesat să 
Opoziţiei au fost de acord cu cumpere proprietatea respec
legea, propunând însă mici tivă sau să arendeze mii de 
.corective". Senatorul PDSR, 
Ion Solcanu, este măcinat de hectare pentru o exploatare 
anumite temeri cu privire la industrială". Cel mai bine ar fi, 
aplicabilitatea acestei legi: spun opozantii, ca actîvele să fie 
"Eventual, dacă PDSR vine 1a vândute odată cu adoptarea 
putere se va confrunta cu dlfi· legii fennelor de stat pe prindpi
cullăJI Imense pentru a o ul arendărli. "Cel care aran
pune m practică, dificultăp de dează suprafaţa să albă drep
ordln tehnic şi economic." lui de a cumpăra actlvele pen
De aceea, modificările care se tru că o arendare se face pe 
impun, in opinia sursei c~ate, 20 da ani şi trebuia să benafi
sunt legate de ari. 17 ce !'ieze de acestea", conchide 
vizează despăgubiri le bănesti' Ion Solcanu. 
pentru diferenţele de teren care Unii dintre senatorii (din 
nu vor putea fi reirocedate. Ce Opoziţie) şi-au exprimat mai 
se cere este eliminarea ter- simplu dezacordul la unele afir
menului .băneşti", despăgubirile maţii ale colegilor de breaslă. 
făcăndu-se şi prin a~uni şi prin "Uf ce mă enervează omul 
bunuri, formularea amintrtă acesta!". De departe, cea mai 
restrângand dreptul viitoarei 
guvernări de a efectu'a des- arzătoare problel'!lă privind 
păgubirl. 'De asemenea, este legea dezbătută a fost însă, 
nevoie de o evaluare a cuantu- dacă tractorul sau combina sunt 
mului despăgubirilor pe care bunuri mobile sau imobila. Din 
statul va trebui să le acorde. acee~ perspectivă a fost ana-

Senatorii Opozitiei nu sunf lizat Si statutul vadi, moment al 
· de acord nid cu drePtul de pre- discuţiei care a făcut deliciul 

emţiune al locatarului. şi al· celor cinch:opii care au asistat 
acţionarului asupra activelor fos- la spectacolul ad-hoc al celor <ee 
telor !AS-uri. Dispersarea aces- le hotarăsc pe virtor destinele. 

. . 

.,. (Urmare din pagina 1) 
Un prezumtiv hoţ care crede in puterea lui Dumnezeu 

şi in morala cra'ltină ştie că chiar dacă nu-l vede poliţistul 
că vrea să fura, il vede Cel de Sus. Aşadar, când nu poate 
interveni ordinea umană, ordinea divină e prezentă. 
Pentru că Dumnezeu vede tot 'li ;;tie tot. Gândind astfel, 
prezumtivul hoţ, oricât de intuneroc ar fi fi oricât ar fi de 
ascuns de ochii lumii, 'tie că cineva tot oi vede. Şi chiar 
dacă scapă pentru moment de pedeapsa legii umane, 
există o altă judecată care pedepseşte păcate!<. Aceasta e 
marea diferenţă intre legile omului şi legile lui l•umnezeu. 

Dar pentru ca această diferenţă să fie re,lizată pe 
pământ este neapărat .necesar să exista cr< dinţa in 
Dumnezeu. 

Există această credinţă astăzi in România la nivelul 
societăţii? Sporadic 'i evenimenţial. Am dat examl'lu săr
bătorile mari sau chiar 'fÎ cele. mici. Sau sosirea Papei a 
fost un .asemenea eveniment cu indemn spre credinţă. 
Atât timp însă cât starea de credinţă este gestionată da 
evenimente exterioare t;i nu de crezul lăuntric. de nezdrun
cinat al omului, ordinea in societate e tot întâmplătoare. 
Poata un om care il are pe Dumnezeu fot timpul in sufletul 
lui să ia viaţa altul om? Niciodată! In schimb, o poate face 
unul care ori crede că nu va fi prins, C?ri 'tie că va face 
câţiva ani de inchisoare 'i scapă apoi. Da pedeapsa divină· 
nu poţi să te fereşti niciodată. 

De aceea, ordinea bazată pa legile umane 'i pa morala 
abstractă e una intămplătoare, de conjunctură. Căc' o dic
tatură poate pa moment să ţină in frâu pornirile auarhice 
din om. Dar nici o dictatură nu ţine cât lumea. om·ul e 
trecător, Dumnezeu e ve,nic. La fel 'i morala creşti.1il. 

Am exemplificat aoci la ·modul cu totul general, 
insistând doar puţin asupra moralei crefjitine, câte ceva 
din ceea ce înseamnă fraza lui Andre Malraux. In fiecare zi 
constatăm că doctrinele economice 'i politica nu sunt 
capabile singure să rezolve omenirea. Acel ceva, care 
lipseşte tuturor doctrinelor aste religia. Nihil sine Deo. 
Nimic fără Dumnezeul 
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VA INI\IA EMIL 
PUTIN IN ApR*: 

PSDR, tntre ministrul Alexandru Athenaslu fi 
deputatul Emil Putin este incă sub semul tntrebărll, dacă şi 
oând se va produce. Ultimul zvon Indică o apropiere tot mai 
:Iară a lui Emil Putin f..Jă de ApR. De aceea /-am contactat pe 

.iderul ApR, Teodor Meleşcanu şi pe deputatu

1
1:P:uti=n=·~~~~ 

cAt ~ta apară" ·;;; 
Nco sUu cât e de clară situ- Nu s-a decis nimic încă. 

e•io. DaCă mai am sperantă să Vrem să discutăm. Primul meu 
:i..nân in' PSDR? Mă rog, omul sfat a fost că ei trebuie să stea in 
c 1t trăieşte speră. Am avut dis- PSDR, e partidul lor si trebuie să 
cu ;i X>ncrete cu ApR in vederea lupte pentru a men~ne unitatea." 
treC ~rii la ei, dar deocamdată nu 
vă p Jt spune 1imic sigur. ~ POPESCU 

~--~~~~~~~--

. - Domnu' Putin, uite un loc liber lângă Athanasiu/ 
- Da, dar nu cred că-i pentru minei 

V V 11 V V 

PETRE ROMAN PRECIZEAZA CA TRITA FAN~I 
· · ·. H EXPRIMAT ÎN NUME PERSONAL ... .. 

Preşedintele PD, Petre 
Roman, a declarat, marţi, câ S&

natorul demoaat Triţă Făniţă s-a 
exprimat în nume personal atunci 
cind a anunţat că proiectul 
Mureşan privind privatizarea fos
telor lAS va fi blocat pînă cind 
prevederile din acest proiect vor fi 
armonizata cu cele din prole.ctul 
său referitpr la infiintarea Agenţiei 
HaVonale a Fennelor Agricole., 

Roman a spus că Triţă Făniţă 

~a~~~i ~~ea~n~;ă~lela0b~~~~ţ!ic~u~ 
Mureşan ~ şi-a exprimat regretul 
că dedaoaţia acestuia a fQst "pooifi
zetă". 

Liden.d PD a afinnat că JX'OÎOO'. 
lui de lege privind privatizarea fos-

. te1or lAS va fi introdUs pe ordinea 
de zi a planului Senatului imediat 
după finalizarea proiectului legii 
Lupu referitor la retrocedarea 
terenurilor agricole ~ funciare. 
. Roman a ariltat că; totuşi, 
ministrul Agriculturii, Ioan 
Mureşan, trebuie să participe la 
şedinţa comună a Comisiilor de 

agricuttură ~ pentru privatizare dil 
Senat pentru ca aceste comisii să 
finalizeze raportul comun la JX'OÎ90' 
lui privind privatizarea fostelor lAS. 

Petre Roman a mai declarat · 
· că Ordonanţa privind înfiinţarea 
Agen~ei DomeniiJor Statului este 
blocată pentru a se verifica dacă 
nu cuprinde prevederi contrare 
proiectelor de lege aflate in dez
baterea Par1amentului referitoare 
la prtvatlzarea fostelor lAS. El a 
apreciat că, lotuşi, nu ar trebui să 
existe "probleme" legate de o 
agenţie care are· sarcina de a 
delimita terenurile agricole retfo.. 
cedabile de cele care vor oămine 
in proprielalea statului. 

Triţă Făniţă a declarat, In 
plenul Senatului, că membrii. 
Comisiei de agricultură nu vor lua 
in dezbatere legea privind privati< 
zarea fostelor lAS pină cind 
Ministerul Agrlcultur11 nu va "anno
niza" acest proiect cu cei privind 
infiinţarea Agenţiei Naţionale a 
Fermelor Agricole, aflat la camera 
Deputaţilor. 
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Un "joc" stupid intre Regionala 
CF Tinlifoara fi Sucursala Marfă Tinlifoara CONSILIERII ASFA 

STRĂZILE PÂNĂ ÎN FAJA 
PROPRIEI CASE 

DE PE ORMA LOI, SOFERĂ ACiEtiTII ECOtiOMICI ARĂDEtil 
1 

De curând, din nu se stie a cui dispoziţie, 
a inceput o campanie de' demontare a câte 
unei şine de cale ferată, la liniile de garaj de 
la bazele de recep~are ale S.C. COMCE
REAL SA Arad din Şiria şi, respectiv, 
Chisineu-Cris. Bucătile de sină, ridicate, cu~ mea, aparţin' COMCEREAl şi nu CFR-ului. 
Nu ştim de ce şi pentru ce s-au ridicat aceste 
şine. Cert este că din această cauză COM
CEREAL nu mai are front de lucru la încăr
carea cerealelor in vagoane, cu produse din 
propriile depozite. 

Răspunsul sună astfel: .[).le director, Tn functionează la această dată pentru 
urma intervenţiilor repetate ale se deseivirea dientilor si in statiile cu activitate 
Comcereal SA Arad referitor la scoaterea din temporar inchisi!. ' ' 
cale a câte unui cupon de sină in statiile Conştienţi fiind de faptul că şi dvs. 
Şiria,. Pădureni Arad, Socodoi şi probabil că Inţelege~ sensul acestei gândiri comerciale, 
urmează şi altele, revenim încă o dată cu vă rugăm să reveni~ la deciziile anterioare in 
precizarea că nu CFR Marfă Sucursala sensul sprijinului şi înţelegerii recproce." 
Timisoara a cerut scoaterea din· cale a lini- După cum se vede, neînţelegerile sunt 
ilor, inacazurilor (sau/şi unui cupon de şină - intre cele două societăti. De suferit, suferă 
sic!), aceasta fiind in fapt decizia dvs. agen~i economici! Dacă'nu cumva, la mijloc, 
respectiv a colaboratorilor dvs., aşa cum 
reiese şi din corespondenţa pe care vi-o este o .pedeapsă" pentru COMCEREAL, 
anexăm la prezenta. pentru faptul de a fi .îndrăznit" să atace in 

Vineri dimineaţa, un telefon 
primit la redactia ziarului nostru, 
ne semnala asfaltarea străzii 
Lipovei. Gest lăudabil dacă 
stăm să ne gândim că străzile 
Aradului arată cum arată. 

Numai că acestea au fost doar 
primele cuvinte ale interlocu
toarei noastre, care, din motive 
lesne de înţeles, a insistat să'şi 
păstreze anonimatul. Pentru că, 
ceea ce ne-a spus in conti
nuare, suna in felul următor: 

ni s-a semnalat că unii dintre 
aleşii noştri au găsit de cuviinţă 
să-si asfalteze străzile doar 
până in faţa casei. Aşa stând 
lucrurile, in curând toate străzile 
consilierilor vor fi asfaltate. Dar 
dacă tot o faceti, măcar asfal
ta~-o până la capăt. Nu de alta, 
dar, cine ştie? Poate ve~ ajunge 
vreodată să circulaţi şi pe lş 
celălalt colt de stradă. Si dacă 
nu vă pasă de ma-şinile celor 
care locuiesc acolo, cu sigu
ranţă vă doare sufietul pentru a 
dumneavoastră. Aşa că ce-ar fi 
ca , in numele cetătenilor de 
rând ai Aradului să' facem o · 
înţelegere? Le propunem tutu
ror celor 25 de consilieri plus 
celor doi viceprimari si chiar 
domnului primar să-şi asfalteze 
străzile (dacă mai este cazul). 
Am avea astfel 28 de străzi 
asfaltate. Ceea ce ar fi un 
Inceput. Iar dacă fiecare dintre 
ei ar fi de acord să asfalteze şi 
strada invecinată, am ajunge la 
56 de străzi asfaltate. Ce 
spune~ domnilor consilieri? Mai 
ales că se apropie alegerile şi 
arădenii chiar au nevoie de 
motive serioase pentru a vă 
realege. 

Conducerea COMCEREAL a sesizat cu 
privire la aceste nereguli pe mai marii de la 
SNCFR şi s-a ales cu un răspuns, ·răspuns 
care de fapt ii este adresat directorului de 
Regională CF Timişoara, Vicenţiu Boieşan, 
de către ing. Cristian Vladu, directorul 
Sucursalei Marfă Timisoara. Pentru COM
CEREAL era doar spre stiintă.:. 

Faptul că CFR Marfă a decs ca tempo- contenciosul administrativ hotărârea de 
rar in anumije statii să nu se mai efectueze Guvern cu privire la infiintarea Zonei Libere 
presta~i de transpOrt marfă, nu înseamnă că Curtici - Arad. Zonele lioo're şi SNCFR sunt 
şi-a dat acceptul pentru dezafectarea unor ·in aceeaşi .grădină" ' Ministerul 
linii si macazuri sau a cerut acest lucru, asa Transporturilor, condus după cum bine ştiţi 
cum' suntem informati noi de către dienti. De de democratul Traian Băsescu1 

' ' 
altfel, CFR Marfă este organizaiă şi J)flrtfl i.fiSC 

"Un domn consilier a luat în 
intreţinere o bătrână de pe 
această stradă. Nu de mult 
s-a început asfaltarea ei, dar 
ea se face numai până in faţa 
casei femeii respective. Când 
i-am intrebat pe cei care exe
cută lucrarea de ce nu asfal
tează toaţă strada, ne-au 
răspuns că ei doar până 
acolo au primit dispoziţie să 
o facă. Se poate aşa ceva?" 

Pe urmeie materialelor publicate! 
LA AUTOGARA • POLITIA 

' ARE PUNCT FIX 
După materialul publicat de 

noi in ziarul de luni, ecourile .nu 
au întârziat să apară. Dilema de 

· la Autogara Arad - Navetistul, 
slugă la moşie sau stăpân pe 
biletul de călătorie ... se pare că 
s-a deziegat. In acest sens, iată 
ce ne spune_ dl. Leontln 
Trebe,tean din cadrul C.T.P. 
Arad: .Intr-una din sălile 
AutogArii e frig deoarece 
lntertrans·ul n-a plătit agentul 
termic. Drept pentru care 
Artenn-ul a Intrerupt furnizarea 
lncă.lzlrll. Compania de 

Transport Public se află cu 
plata la zi. Noi avem femeie de 
serviciu care face zilnic curăţe
nie, intre orele 6,00-20,00. Pe 
llngă aceasta, femela face 
curăţenie '1 pe cele 19 petoane 
din Autogara Arad." In ce. 
priveşte prezenţa ~lor şi a trafi
canţilor de valută pe peronul 
autogăni, dt. Trebeştean a con
dhis: .De câteva zile Poliţia are 
punct fix In Autogara Arad, cel 
care sunt certaţi cu legea fiind 
alungaţi din zona autogării.. .". 

s. (itfii.Efl 

CAND .. ~HIRIAŞUL' 2 
E MAJ:J,TARE" CA' 
~-.PR0°RIETARtm~:":l 
1 _;ţ_,_,,, ___ {\iLt;.,~ ... "-~~ ~~...t'l.:~i~·~:-:-_, __ .-:,z2.tti0,;"",~;:-. --· ~.;:i'"':tJ>:,.-<~ 
Familia Mocuţa Ioan şi 

Mariana din Curtici au o expe
rienţă mai p~n plăcută cu ceea 
ce înseamnă chiriaşi In propria 
locuirtă 

Proprietari ai apartamentului 
19, din blocul V8, se. 8, de pe 
Calea 6 Vânători din Arad, cei doi 
so~ şi-au inchiriat· apartamentul 
familiei Teacă Maria şi Gheorghe. 
După spusele d-nei Mocuta ,.i-am 
acceptat ca ~ chiriaşi creZand că 
sunt oamem serioşi. Ş~au girat 
propriul apartament şi s-au -
In stradă. Am Incheiat cu ei un 
contract de inchiriere pentru anul 

· 1997 pe care l-am prelungit şi 
pentru anul1998". 

. In luna octombrie a lui 1998, 
d-na Mocuta a anuntat că nu le 

,va mai prelungi 'contractul 
deoarece inten~onează să vanda 
apartamentul in cauză. Pentru că 
n-au vrut să audă de aceasta 
variantă, proprietarii apartamen
tului le-au trimis ch~lor. o noii: 
ficare, prin Judecătoria Arad la· 
care~ au rămas ... indWe
renti! 

'Pentru că nu s-a lntâmplat 
nimic, adică, chiriaşii· n-au 
catadicsit să-şi caute· o altă 
locuinţă, familia Mocuţa le-a 
Intentat chiriaşilor In cursul lunii · 
Ianuarie a.c., un proces de eva
cuare. 

După tot felul de t9fgiversări, 
s-a ajuns In final la sentinţa defin~ 

septembrie o cerere de executare 
siiM, executare a cărui termen a 
fost stabilit pe data de 23 a 
aceleiaşi luni. Pentru a se asigura 
că nu vor avea de plătit costul 
serviciilor de telefonie, satelit şi 
energie electrică, proprietarii au 
cerut debranşarea de la aceste 
reţele. 

Dacă In cazul telefonului şi 
satelrului n-au fost probleme, Tn 
schimb cu distribuitorul de 
energie electrică au intervenij ... 
probleme. După ce a aprobat 
solicitarea de debranşare, 
CONEL a trecut pe 13 septem
brie la debranşarea de la reţeaua 
de electricijate a apartamentului 
In cauză. Pe 14 septembrie 
apartamentul a fost rebranŞat din 
nou la reţeaua de electricitat~ 
Evident, peste voia proprietarilor 
dar la interve~ unui Tnan magis
trat arădean. Cel pu~n aşa au 
aflat proprietarii ". . 

Intrebarea pe care proprietarii 
şi-o pun e: .De când şi pănă Când 
un piocuror poate să-şi pennM 
un asemenea gest? Oare nu mai 
putem avea incredere nici in 
oamenii legii?" • 

Cert este, pana una alta, că 
evacuarea s-a amanat, pentru 
motive la fel de puerile ca cele · 
pentru Cilre procesul s-a tot ama
na! iar proprietarii nu pot să dis
pună după bunul plac de proPriul 
imobil ... Un drept pe care con
form iegil ~r aveai tivă şi executorie de evacuare. 

Aceasta se întâmpla pe 31 iunie · 
a.c. Proprietarii au depus pe 13 .,. Dflrtfl LfiSC 

In urma unui oontro1 efectuat 
de poliţiştii arădeni la S.C, EURO 
SERVICE CAFE SRL din Arad, 
au fost depistate 71 de pachete 
de cafea in greutate de· 30,5 kg 
pentru care nu s-au putut prezen
ta documente legale de prove-

. nienţă. 

·\ .. 

,. 

Cosrlnl Uber, cetătean ita
lian, 49 ani, asociat uniC la soci
etatea amintită a fost sanctionat 
conform Legii 12/1990 cu o 
amendă contraventitlnală de 
1.000.000 lei. Cele 61 'Paclhete de 
cafea au fost ridicate, Tn vedenaa 
confiscării. 

··--

IILUU~JUELE UJIUS'n(~E SE 
EXECIJ1'Ă UOAR (~U At•llOJIAllE 
Comisia Judeţeană de 

Omologare a Traseelor Turistice 
Montana (CJOTTM) din Arad ne 
infonnează printr-un comunicat 
că marcajele turistice de pe ten
tonul judeţului Arad se execută 
doar cu aprobarea C. J. O. T. T. 
M.-Arad. 

rugata să anunte comisia până 
la data de 1 noiembrie 1999. in 
caz contrar vor suporta rigorile 
l_egilor in vigoare, asemeni per
soanelor ce vor marca fără apro
barea mai sus-numitei comisii. 

E inutil să spunem că acest 
lucru i-a revoltat pe to~ locuitorii 
străzii respective. Sau cel pu~n. 

·pe cei care au rămas cu strada 
neasfaltată. Si nu doar pe ei. Ci 
pe to~ cei care zi de zi trec cu 
maşina prin gropile Aradului . 
Oricum nu este primul ca~ de 
acest gen. In mai multe rânduri 

"Persoana de contact a C. J. 

Persoanele ce au executat · 
marcaje turistice in judet (zona 
cetăţii Şiria, Covăsănţ ş .a.) sunt 

O. T. T. M. Arad este dl. Radu 
Blaga, telefon 281800, a mai 
precizat dl. Gavril Borza, 
preşedintele comisiei. flrtCfl BO(ifi~IO 

In perioada 18-22.10.1999 
agenţii "Detectiv" au efectuaţ con
trolul pe mijloacele de transport in 
comun din municipiul Arad in 
baza unul grafle bine Intocmit fi 
au sancţionat cu amenzi un 
număr de 186 de călători fraudu· 
laşi. Au fost intocmita un număr 
de 18" procese verbale de contra
venţie, urmează să se prezinte 
pentru a achita amenda un număr 
de 131 de persoane care au fost 
depistate că circulau fără bilet de 
călăt(1rie sau abonamente. 

De asemenea, 38 de persoane 
nu au putut fi identificate fiind 
necesară identificarea lor la pos· 
tul de poliţie TF din gara CFR 
Arad. 

S-au efectuat acţiuni cu efec
tive mărite fi cu mijloace de trans
port până după orele 23,30 pe 
toate liniile din munlcip_iul Arad. 

Ca o concluzie se pare că ară
denil circulă in număr destul de 
mare fără a avea bilet de călătorie 
compostat sau legitimaţie. 

S.(i. 

--

Delegaţie franceză la Arad 

-SPERANTE PENTRU 
TINERII SPORTIVI 

·La sfârşitul săptămânii trecute, 
oraşul Arad a fost pentru şcurt timp 
gazda unei. delegaţii a Direcţiei 

Regionale de Tineret şi Sport din 
Toulouse, Franta. Delegatia, avându-1 
In rândurile ei Şi pe vicepreşedintele 
Direcţiei a vizitat bazele sportive ale 

. municipiului nostru, aflate in adminis
traţia Primăriei. Deasemenea, 
reprezentan~i Toulouse-ului s-au intâl
nit cu conducerea Direcţiei Judeţene 
de Tineret şi Sport Arad, stabilind 
proiecte de colaborare. Conform proto
colului semnat intre Ministerul 
Tineretului şi Sportului din România şi 
organismul omolog din Franţa, la nivel 

' .schimburi de experienţă, activităţi · 
sportive comune, etc. · 

Un alt punct pe agenda de vizită a 
delegatiei franceze a fost intâlnirea cu 
Valeniin Paul Neamţ, primârul 
Aradului. Acesta le-a expus oaspeţilor 
francezi situaţia tineretului arădean, 
intrând si in dimensiunea socială a 
existenţei lor. Aceştia s-au arătat sur
prinşi de faptul că la noi in oraş, 
primăria nu are incă un departament 
special. pentru tineret. 

· local se presupune existenţa unor con
tacte. Astfel, s-a hotărât iniţierea de 

Părăsind Aradul, delegaţia 

franceză s-a arătat dornică să initieze 
căt mai multe programe împreună cu 
DJTS Arad, pentru amplificarea acti
vităţii sportive a tinerilor din oraşul 
nostru. 

Ş. TODOSE 

~ DE LA POLIJIE. PE SCURT f 
... In urma măsurilor 

specifice intreprinse, 
poliţiştii I-au identificat şi 
incarcerat pe: Raţă Matei, 
45 ani, din Reşiţa, care are 
de executat un mandat de 
trei ani Inchisoare, pentru 
înşelăciune şi Nicola 
Gabariela Rujlţa, 29 ani, 
din Arad, urmărită general 
pentru executarea unui 
mandat de 3,4 ani· 
inchisoare pentru săvar
şirea infr~cţiunii de înşală' 
ciune. 

... Cu ocazia unei acti
uni ·efectuate pe lini'a 
Decretului 400/81, a fost' 
depsitat şi sancţionat 
Popescu Nicolae, 38 ani, 
din Curtici, cunoscut cu 
antecedente· penale. 
Popescu este impiegat de 
miş,care In staţia CFR 
Sofronea si a fost depistat 

'in timpul orelor de serviciu 
sub influenta băuturilor 
alcoolice. ' · 

... In urma măsurilor 
specifice intreprinsa a fost 

·--- ~ -. ··-.. ,,. 

identificat şi este cercetat in 
stare de reţinere Scheerer 
Iosif, 52 ani, din Arad. In 
sarcina lui Scheerer s-a sta
bilit că este a.utoru1 furtului 
comis pe 16 octombrie a. c. 
din discoteca Ateneu Arad. 
Valoarea bunurilor sustrasa 
de Scheerer se ridică ·la trei 
milioane de lei. 

... Tot in stare de 
reţinere este cercetat şi 
Codeus Ovidiu-Dumitru, 
de 19 ani, din Siria, cunos
cut cu antecedente penale. 
Pe 25 octombrie, in jurul 
orelor 12, Codeus a fost 
prins in flagrant in timp ce a 
sustras bicicleta lui 
Laurenţiu Andrei de pe str. 
Eminescu din Arad. 

... Francisc Alexan· 
dru, 34 de ani, din Zădă
reni, este cercetat in liber
tate pentru faptul-de a fi 
sustras, in cursul lunii mar
tie, o bicicletă de pe raza 
localităţii. Prejudiciul a fost 

. _recuperat. 

... Poliţia cerceteaza 
pentru săvârşirea infracţiu
nilor de delapidare, fals şi 
uz de fals pe Marton 
Klnga, 21 de ani, din Arad. 
Marton a falsificat mai mu~e 
chitanţe fiscale, lnsuşin
du-şi in acest mod suma de 
6.199.290 lei. 

... Poliţia 1-a depistat 

1conducănd pe drumurile 
publice autoturismul AR-02-
GDF, fără a poseda permis 
de conducere şi pe dea
supra şi-~ stare ~e ebri
etate, pe Toth Şfefen·loan, 
din Arad. 

.... Tot sub influenţa 
alcoolului conducea, pe 
drumurile publice, autoturis
mul AR-07-LAU, şi Gherga 

· Laurenţiu din Cicir. 
Permisul de conducere--i-a ' 
fost ridicat In vederea sus
pendării. 

':..:. 
- ,~ _ ... ţ·. D. L •. 
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România -pe unul dintre ultimele 
locuri la criteriile de aderare in u. E. 

PE Vll'rOR, O COOPERA'I'IVi . 
'I'RENTINĂ LA nRI'I'EAZ 

-B,B MILIARDE 
LOCUINTE 

Tn decursul acestui an, Minis-terul 
Transporturilor a alocat pentru judeţul Arad 
9 miliarde in vederea reparării drumurilor. 
In urma unor discuţii, judeţul nostru a mal 
primit inca trei miliarde; care au fost dis
tribuiţi localnă~lor Llpova, Curtlcl şi Păncota. 

,Contrlb~a Regiunilor la procesul de lărgire 
a UE" care s-a desfăşurat la Wroclaw, in 
Polonia. 

Tot in această perioadă, dl. Gheorghe 
Buşa şi Gheorghe Chiper au participat la 
consiliul naţional al AREV (Adunarea 
.Regiunilor Europene Vrtivinicole). 

De asemenea, Ministerul Lucrărilor 
Publice a acordat un plus de 1 miliard 300 
de mii pentru lucrările de extindere a reţelei 
de apă, sumă care a fost impărţită intre 
iocalijij~le: Apateu, Zerind, Vârfurl şi lrat"'. 

In ceea ce priveşte construcţia de 
locuinţe, s-au primit 6,5 miliarde, din care 
s-au cheHuH deja 5,7 miliarde. Pentru că din 
judeţ nu s-au inregistrat cereri privitoare la 
acest aspect, sumele. s-au cheltuit pentru 
definitivarea lucrărilor la blocurile 2A, 2B din 
cartierul Vlaicu şi 84B şi C, care vor fi date 

Cu oeazla acestei intruniri a fost ales 
secretarul general al ARE la Strasbourg, 
dintre cei trei candida~. fun~a fiind ob~nulă 
de belgianul Hans de Belde, pentru cinci 
ani. La discu~i au participat toate regiunile 
din ţările care vor să adere la U. E., 
miniştrii, precum şi ambasadorii europeni la 
Var,ovia.- Cu această ocazie s~au stabilit 
ţările care vor intra In discuţii pentru ade
rarea la UE, disc~l care pot dura până la 
8-10 ani. Dacă până acum principalul 
criteriu era cel economic, de curilnd s-a sta
bilit ca prim criteriu cel politic. 

Cei doi s-au TntălnH in regiunea Hallană 
Trentino cu dl. Deleveta, preşedl~ SOS 
Bambini Rumeni. S-au purtat dlscu~i pentru 
obţinerea de fonduri in vederea reo•ar~trii 1 
şcolii de la Crucenl. De asemenea, se va 
incerce constituirea, la Flrtteaz a unui cen
tru de distribuire a ajutoarelor umanitare. 
Tot locaiHatea Firiteaz s-ar putea ~ be~efi
cleze de prima cooperativa trentină, de fapt 
o firmă pentru creşterea vitelor, care va 
asigura laptele necesar pentru copiii din 
zona respectivă. 

in curând ln folosinţă. • 
ROMANIA - ACCEP'I'A,.A LA 

DISCUTIILE PENTRU 
ADERARE LA U. E. 

O delegaţie arădeană condusă de dl. 

.,Acest lucru ne avantajează, pentru 
ci ţara noastră a contribuit foarte mult Ta 
acţiunile NATO. Având In vedere acest 
criteriu, România a fost acceptată Ta dll
cuţiUe de la Helsinki. Totu,i, trebuie sA 
spunem cu !lărere de riu, că In afarl da 
administraţia locali, unde ne situăm 
destul de bine, la celelalte criterii stăm 
destul de rău", a declarat preşedinţele 
C. J. A., dl. Dan lvan. 

Oficialităţile din ieglunea Lornbardle au 
lansat o Invitaţie la adresa C. J. A. de a par
ticipa anul viijor la Torino, unde va avea loc 
reuniunea celor mai dezvoltate regiuni din 
Europa. ,.Cu aceastA ocazia va avea loc 
un seminar pe tema sectorului terţlar 
(servicii pentru populaţie). Defi In alta 
ţlrl acest sector este foarte dezvoltat, 
nor suntem abia la Inceput in acest 
domeniu", a daclarat dl. Buşa. 

Dan lv.an, a participat In perioada 21,22 

FESTIVALUL ltiTERtiATIOtifiL 
DE TEATRU FRAtiCOFOti . 

A doua z/ a festivalului de teatru francofon a debutat cu piesa,. Tărâmullui .,Oh-la-la" in 
lnt.rpretarea trupe/ din Bistriţa. P/eşa reflectă pe scenă realitatea zilelor noastre. 

· • . . . Foto: 01'101{10 FEI.Efl 

ELEVII ARĂDENI, ÎN FATA UNEI 
NOI AVENTURI ... AMERICANE!· 

C.C.L (Center for Cultural 
lnterchangas) esta o organlzal[e 
non-prollt americani ce se ocupă 
cu facilitarea unor excursii de 
documentare şi sludiullimbll, cul
turii şi civilizaţiei S.U.A. şi a allor 
ţări de pe Mapamond. Aceasta 
pleacă de la adevărul axiomatic 
după care cunoaşterea reciprocă 
este cel mai bun mijloc da recon
strucţie a unei lumi atât de 
sfăşiate de contradicţii şi 
prejudacilţl, nu de ~ne ori tarii 
temei real, sau premeditate, In 
numele unor interese obscure. 
Cel mal bun paşaport spre o 
nouă lume a Mileniului III este 
tineretul. De aceea, Incurajarea şi 
susţinerea materială generos~ a 
unor schimburi Tntre tinerii din 
diferite ţări s-a dovedn mereu un 
succes de ~- In judeţul Arad, 
vara anului 1999 ramăne un Izvor 
de amintiri de neuHat. O serie de 
elevi (Intre 14 şi 18 ani) de la 
Liceul .Moise Nicoară", la cere 
s-au mai adăugat şi tineri de la 
alte licee, au efectuat excursii da 
documentare şi studiu - evident, 
nu mal puţin fi turistlcel -.In 
Statele California şi Louisiana. 
Condiţiile ce le-au fost oferite căi 
şi facllllă~le materiale au fost -
după cum singuri o recunosc
excepţionale. 

·.··,_ 

Plecănd da ~a· experienţa stat 
de reuşită a verii, C.C.I. a reluat 
iniţiativa, din nou in exclusivitate 
pentru toţi elevi arildeni, din nou 
la preţuri promoţionale, venind cu 
o ofertă de-a dreptul fantastică: 
ocazia unică de a petrece 
Crăciunul 1999 şi Revelionul 
2000 pe lărilm emericen in familii 
de grupuri americane, in stilul 
atat de spectaculos al yankellor! 
In perioada intregii vacanţe de 
iarnă a elevilor se organizeazA 
mai multe excursii de docu
mentare in SUA: de dala aceasta 

. este vorba de statele Arizona şi 
Utah. Schema organizatorică 
este aceeaşi: tinerii n>mâni vor fi 
gilzduiţi şi .integraf (1) in familii 
americane, vor avea o serie de 
cursuri de limbă şi, civilizaţie 
americană, la nivel de grup, cu 
profesori speciali~ţi, in cadru! 
unor colegii americane, ceea ce 
este un prilej suplimentar de a. 
cunoaşte viaţa elevilor şi stu
den~lor da peste Ocean. Nu prea 
vor avea timp .să răsufle"; 
pregătirea Crăciunului şi a 
Revelionutui 2000, in stilul unic al 
familiilor şi prietenilor americani, 
multitudi.- da excursll (unde la 
loc de cinste se află Marele 
Canion sau capHala mondială a 
mormon1tor şi a pistelor de curse 

• 
---.-

pe sare - SaH Lake Clly) şi toate 
· ecestae in ecest an unic al exis
tenţei tor, n va reduce ~ com
plet .năuciţi", in sensul bun al 
cuvântului (aşa promtt yankei şi, 
de obicei, se cam ~n de cuvântl). 
In Arizona: t 2 ora da engleză pe 
săptămână, vizitarea Marelui 
Cenion şi Tueson Studios, căt şi 
a intregii zone a oraşului 
.romano-amerlcan· (sic!) 
Phoenix; In Utah, pe tangil turul 
·zonei Salt Lake City, se oferă 
Relul sporturilor da iarnă. Ambele 
excursii - da trei săptamăni - sunt 
la preţul informativ da 1150 $ pkls 
transportul. Informaţii la tele
foanele 280.3041283.738 - pentru 
Arizona şi 251.646- pentru liiah. 

Nici Europa nu este uitată: 
sub genericul .Descoperă 
Spania~ se organizează in 
aceeaşi perioadă a vacanţei de 
Iarnă (3-10 ianuarie 2000) o 
excursie la Bilbao (Spania). 
Cazarea se face In cămine stu
denţeşti, ghidul.e vorbitor de 
limba engleză; se vor vizita 
Santillana del Mar, Santander, 
San Sebastian, Sudul Franţei 
(opţional))n aceasta perioadă a 
anului nordul Spaniei este mirific. 
Preţul Informativ, 800 $, plus 
transportul, iar informaţii la tele
fonul 250.466. 

. ··.•. 

SOI{II'Ift ftMBI{CIŞ 

Foc la 
Abatorul Nou 

Compania de Pompieri 
Arad a fost anuntată aseară, 1~ 
ora 18,49, de izbucnirea unui 
incendiu in incinta Abatorului 
Nou (din. Gal). Paznicul de la 
poarta nr. 2, persoana care a 
telefonat la Pompieri, a 
mentionat că o baracă metalică 
a luat foc. 

Pompierii s-au deplasat 
imediat la faţa locului pentru 
stingerea flăcărilor. urmând ca 
stabilirea cauzei producerii 
incendiului şi a pagubelor 
provocate de acesta să fie 
filcutil in scurt timp. 

a avut loc, ieri du;pă-masă, 
deschiderea unui nou an postun;. 
versitar in cadrul Serviciului de 
Probatiune. La festivitate au per
licipet ·magistraţi, sociologi, jurişti, 
directori ai Penitenciarelor din 
ţară. OI. Marin Bucur, directorul 
Penitenciarul! •: iuad, a relatat 
asistanţp; ·..o Probaţiunea in ţara 
noasiril are o evoluţie promiţă
toar-,; .Din anul1997, de cănd au 
dabutat cursurile de proba~une, 
s-au format .mulţi specialişti care 
lucrează in sistemul penitenciar". 
In acest an, cursul da speciazare 
a consilierilor da probaţiune va fi 
urmat de 30 de persoane licenţi-

. •te in ştiinţe juridice ori sociale. 
Cursul de perfectionare a man
egerilor de probai;une aduni, in · 
acest an, 25 de manageri de 

. ~. 
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Da la D SCUIDPi .. a la alta 

· R VENIT ŞI R@NDUL · 
TRANSPORTULUI IN COMUN 

Oficiul concurenţei din 
Bucureşti a avizat noile tarife la 
transportul in comun. Aşa incăt, 
incepănd de azi. abonamentele 
pentru luna noiembrie vor fi puse 
in vanzare la preţuri majorate. 
Pentru o linie urbană, abonamen
tul creşte de la 52 mii lei la 55 mi 
lei, pentru douălinn va costa, da la 
83,5 mn lei, 88 mii lei, iar pentru 
toate liniile un abonament va .sări" 
de la 120.5 mii lei la 127 mii lei. 

lncepand da la 1 noiembrie, o 
cătatorie cu tramvaiul va creşte da 
la 1800 lei (căt este 1n prezent) la 
2000 de lei. 

• Totuşi, cetăţenii care au 
cumparat sau vor mai cumpara "' 

. bilete la preţul da 1800 lei călillo
ria, pot circula cu ele pănă in 7 
noiembrie (inclusiv). După 
această data, dacă nu le-au, 
folosit, le mai pot schimba pănă in 
12 noiembrie la sadiul Companiei 
da Transport Public Arad (CTPA), 
plătind diferenţa de preţ" ne-a 
Informat Ieri dl. Ju~ Maxim, şef 

. Serviciu exploatare din cadrul • 
··:c.T.PA . 

· Biletele şi abonamentale de 
· auklbuz vor fi şi ele majorate. · 

. N. OPIWIN 

• 94 dl firme li-ou oferit 1 na dt locuri dt muci 
In acest moment. 94 de~ 

economici şi-au arătat disponibili
tatea da a angaja 1338 de absol

. v~ ai pron10\iei 1999. Cel ~n 
cu cele 94 de firme. Agenţia 
judeţeană de ocupare şi formare 
profesională (str .. Gh. Lazăr nr. 1 O) 
a incheiat conve~i. Asta in baza 
Ordonante! 3511997, care preveda 
că o firmă ce angajează absol
venţi al ultimei prorno~i primeşte 
da la stat 70% din salariul tănăru
lui, pe o perioadă de un an, cu 
obligativitatea firmei de a~ ~ne in 
serviciu pe cel angajat cel puţin 
inci! doi ani după aceea. 

In septembrie, in baza acestei 
ordonanţe, au fost anga)B~ 28 da. 
absolven~ de şcoli profesionale, 
liceu şi facultate. • 

Numărul mare da oferta venite 
pentru absolvenţi se datoreaza 
atai facilită~lor acordate da suit la 
angajarea tinerilor ieşiti de pe băn
cile şcolii. cilt şi faptului că patronii 
doresc ~-şi modeleze ~ngaja~i 
după pretef11iile pe care .le au el. 

1 
speciatizări. Centrul experimental 
de probaţiune de la Arad işl 
desfăşoară activitatea sub 
patronajul Direcţiei Generale a 
Penitenciarelpr şi Sarviclului de 
Probaţiune din Minlstarul Justiţiei. 
Cursurile postuniversitare de 
probaţiune se vor bucura de spn. 
jinul acadamic al Universnil~i da 
Vest - Timişoara< şi de aportul 
managerial · dat de Open 
\Jniverslty Buslness School 
(CODECS). 

Presedintele Tribunalului 
Arad, prOfesor dr. Horia Oprean, 
a relevat faptul că· are un rol. 
important in susţinerea actului da 
justiţie. Cursurile postuniversHare 
inceputa ieri' se vor Incheia in 
,iunie 2000. 

f.NflSTĂSftCHE 

Este ştiut că atat din punctul de 
vedere al caJl!ICităiii da muncă, al 
adaptabilijilţii, tinen1 sunt preferaţi 
de catre patroni celor care au 
depăşit o anumită varslă. Tocmai 
da aceea, vărsta celor in căutarea 
unui loc de muncă esta de pesta 
35 da ani (pentru femei) şi pesta 
40 da ani pentru bărbaţi. Cu alte 
cuvinte, cu căi eşti mai in vărstil, 
cu atat poslbiiHatea de a-~ găsi o 
slujbă este mai mică. Din păcate, 
·asta e realitatea. cu tOate ca 
patronii care privesc unilateral 
lucrurile, uită da experienţa acelor 
oameni şi de conştiinciozitatea 
acestora, care în marea majoritate 
au familii şi lucrează cu gilnd4lla 
acestea. 

• Dar, .la aceasta, unii din con- . 
ducătorii firmelor răspund că 
• mentalitatea• celor de peste 35 
de ani, care prea şi-au insuşit 
proverbul .timpul trece, leafa 
merge"' este .. neproductivă· u• 

D-ale tranziţiei\ 
1'1. OPIWIN .. ' .. ~ . 

Mai· aproape 
de 'IRIA 
decât de 
SIRIA ... -

In noaptea de luni spre marţi, 
1n jurul orei 2,00, poliţiştii de fron. 
tiera au reţinut in apropierea 
fâşlel de pe raza localităţii 
Vărşend opt sirieni. 

Grupul era format dintr-o 
familie cu petru copii (cel mal mic 
de cinci, cel mai mare de ... 
şapte ani) ,plus inci! doi prieteni 
da famifie şi el alraşi de mirajul 
. Occidentului. 

De remarcat că sirienii aveau 
viză de şedere in România pănă 
in 5 decembrie a.c. Din cauza 
faptului că sirienii abia o rup in 
engleză. pănă vine translatorul, 
cert:etările decurg anevoios. 

Cu cel doi romAr:' insA, un 
bărbat din Buzău şi o tanără din 
Cluj, prinşi tot ieri almineaţă, 
cercelilrile se desfăşoeril . . . nor
mal. Aceştia au 1ost .capturaţi" la 
vreo 200 de metri da fâşie. Şi ei 
eu fost re~uţi pentru tentativă de 
.,1recere frauduloasă a frontierei". 

Spre deosebire de toţi 
aceştia, un bărbat din Alganistan 
s-a dat drept bulgar, prezentind 
ln tren un paşaport bulgăresc 
fals, se pare. N-.. ~nut figura. · 

Poliţişţii de frontieră s .. au 
prins de şmecherie invitândtH ~ 
coboare din tren pentru un mic 
Interviu numit ... ancr.eta. 

.Oricum, ·cu cei prinsi Ieri, 
numărul celor care au lneercat 
s(j treacă fraudulos frontiera In 
grup se apropie de 70. Şi asta 1n 
doar două săptăml!ni. Pentru 
majorijatea, ţara da destinaţie 
era Germania", ne-a mal intor
mat dl. mr. Gheorghe Dabăca, 
din cadrul Poliţiei de frontierA 
Arad. 
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Ieri, la Sala Polivalentă 
Arad. a fost inaugurată cea 
de-a opta editie a Targului 
PROMOVEST.ln organizarea 
,C.C.I.A. Arad. manifestarea 
reuneşte 35 de firme din 
diverse arii de activitate. 

.Anul acesta, PROMO
. VEST este structurat pe eate
. va domenii şi işi propune să 

fie o punte de legătură intre 
producători, distribuitori şi 
beneficiari. Sunt aici creatori 
de modA, meşteri sticlari, pro-

ducători de bunuri de i'!rg 
consum, precum 'i reprezen· 
tanţi ai noilor tehnologii din 
telecomunicaţii, ai artei de 
infrumuseţare şi divertisment", 
a spus ing. Nicolae Băcanu, 
preşedintele C.C.I.A. Arad, cu 
ocazia deschiderii oficiale. 

S-a mai remarcat că 
intr-un cadru economic gene
ral defavorabil, este o perfor
manţA şi faptul cA acest targ 
se perpetuează. 

Cu ocazia inaugurării, 

tinere de la Palatul Copiilor 
Arad au prezentat o paradă a 
modei cu creaţii proprii atat ca 
executie dar si conceptie. 

Pe'ntru a 'atrage vizitatori, 
PROMOVEST este asortat şi 
cu actiuni conexe, cum ar fi: 
tombola, demonstraVi de coa· 
fură şi cosmetică. 

Targul este deschis pana 
vineri inclusiv, intrarea vizita
torilor fiind gratuită. 

G. COI'ISTflttTII'IESCQ 
foto: ŞTEFfll'l MfiTYfiŞ 

Dobânzile ·bancac.e~îaaigoar.e~la 26.10.1999 
Dobânda (%pe an) 

Suma mlnlmi(lel) 1--------=------r-----.:....----~ 
Persoane Ozice Denumirea 

bindl 

Baakcoop 

BCR 

BRD 

Persoane Penoane 
fizice juridice 

ta 
vedere 

200.000 15.000.000 10. 

* 25.000.000 10 

1.000.000 * 10 

8. Tnastlvania .300.000 25.000.000 10 

B.I.R. 300.000 15.000.000 10 

Banc Post 500.000 500.000 10 

B. AgricolA 500.000 25.000.000 10 

· B. P. Aurora 100.000 10.000.000 12 

B. P. Phoeoix 500.000 500.000 10 

Persoane juridice 

Pe termen tie (luni) la Pe termen de (luni). 

z 3. 6 9 12 vedere Z 3 6 9 IZ 

45 46 47 48 49 50 10 45 46 47 48 49 50 

58 51 5Z 53 SI . 10 50 51 52 53 54 

45 46,5 48 51,5 J,S 60 10 45 46 47 48 49 50 

49 52 St 50 46 10 44 48 46 45 43 

49 49 50 51 5Z 53 44 44 45 46 46 47 

47 48 49 50 51 10 38 40 42 43 45 

SI 55 53 55 10 48 49 50 51 5Z 

54 53 5Z 56 60 SI 53 5Z 56 60 

65 66 67 68 70 10 65 66 67 68 70 

Ambasadorul Franţei la Bucure,ti, 
Pierre Menat, despre cele trei obstacole 

de care se lovesc investitorii străini 

. "CHESTIUNILE ADMINISTRATIVE, CEL MAl 
UŞOR DE REGLEMENTAT ŞI CU TOATE· 
ACESTEA CELE MAl STÎNJENITOARE" 

- Domnule ambasador, 
care sunt obstacolele pe 
care le reclamă investitorii 
francezi care intenţioneză 
să facă afaceri in România? 

Sunt trei probleme. 

Prima este situaţia economică 
a ţării. A doua ar fi legislaţia 
Romaniei, care nu acordă 
destule avantaje investitorilor 
străini. FMI a suspendat şi 
acele facilităţi care se acordau 
unor investitori importanti. A 
treia problemă, probabil'cea 
mai importantă, este cea 
administrativă, adică birocratia 
care provoacă intarzieri. 
Menţionez cazul unui francez 
care era interesat Tn această 
zonă (de ve,st - n. n.) de o 
investiţie agricolă şi care a 
renunţat Tn cele d1n urmă pen
tru că trena prea mult. Sunt 
prea multe aprobări, prea 
multe.semnături. Acestea ar fi 
deci cele trei probleme. Prima 
si cea de-a doua sunt dificil de 
rezolvat. insă chestiunile 
administrative sunt poate cel 
mai uşor de reglementat şi cu 
toate acestea su·nt cele mai 
stanjenitoare pentru investi-
tori. · 

- In Arad, majoritatea 
Investitorilor provin din 
Italia. Probabil a cea mal 

mare concentrare de capital 
Italian din ţară, după Bucu
reşti. Dar sunt '' 42 de firme 
mixte româno-franceze. 
Puţine, spunem noi. De 
citva timp AlSTOM negoci· 
ază pentru achiziţionarea 
companiei feroviare Astre
Vagoane Călători. Conform 
Informaţiilor ambasadei 
există Intenţia de a achi· 
ziţiona Astra-Călătorl? V-au 
cerut sprijinul? . · 

- Firmele ca AlSTOM, 
cum Ştiţi, sunt private. Ele nu 
aşteaptă avizul nostru. Noi 
putem să le sprijinim in relaţi
ile cu administraţia. Poate ar 
trebui reformulată intrebarea: 
Are FPS intenţia să incheie. 
afacerea cu ALSTOM? 

- In agenda dvs. fi
gurează '' o vizită puţin mal 
spre vestul ţării, in Arad? 

- Am această intenţie . 
Sigur că voi veni la Arad, deşi 
incă nu am putut. · 

DORO SfiVfl 

- >: PREMULCONTRACTSEMNATDE 
PRIMĂRIE CU UN INVESTITOR ARĂDEAN 

e "Să faci producţie in RomAnia e aproape 
o utopie", spune patronul firmei Filip · · 
Astăzi, Primăria Arad sem-

. nează cu un investitor autohton, 
tlnna arădeană Filip 0. lmpex SRL, 
contractul de vanzare-cumpărare a 
unui teren cu o suprafată de 1.000 
mebi pătra~. Este o pffimieră psn
tru Primărie semnarea unui astfel 
de contract ·cu un investitor 
arăQean. 

Ucitaţia organizată In urmă cu 
aproape o lună de zile de Primărie, 
pentru vanzarea terenului Tn 
cauză, a fost adjudecată de firma 
Filip D. lmpex, care lnten\kJnează 

să construiască un abator ultra
modern. Investiţia se ridică la 
aproape 3 miliarde de lei. Patronul 
firmei. Leon Filip, inten~onează să 
aducă utilaje performante· pentru 
producerea preparatelor din carne. 
.Numai utilajele costă circa 
100.000 OM. iar construcţia aba
torului am estimat-o la 2 miliarde 
de lei. Sperăm ca In primăvară să 
Incepem construcţia şi s-ar putea 
ca anul viitor să dăm abatorul In 
folosinţă", spuna dl. leon Filip. . 

La Intrebarea .Cum reuşl\l să 

vA dezvolta~ afacerea, având In 
vedere conjunctura economica 
defavorabilă şi faptul că mune soct
etă~ producătoare de preparate din 
carne Incep să dispară", patronul 
firmei F~ip D. lmpex spune: .Ca să 
faci producţie In Romania, e 
aproape o utopie. Nici nu pot 
spune cu eate sacrificii ne 
menţinem. In primul rând multă 
muncă, căte 14-15 ore pe zi, apoi 
seriozitate. disciplinA, tehnologie 

performan~ERUI'IDE Kl'lfiP 

AIJ lTENI'I' lltiiUll(~llNII-
Corpora~a americană Saralee şi-a adjudecat, P,rin lic~a~e. 

14.966 metri pătrati din Zona Liberă Curtici-Arad. Americanii 
Intenţionează să realizeze o fabrică· de confec~i. Contractul de 

MAIHE, LICITATIE PENTRU 
VÂHZAREA APROMAT·ULUI 

lncepănd din această toamnă, 
agenţii economici care au relaţii 
comercl.ale cu instituţiile publice 
pentru llvrări de mărfuri, prestări 
d8 servicii, executări de lucrări etc, 
au obligaţia să-şi deschidă un 
.cont de disponibil" la trezoreria In 
raza căreia tşi au sediul fiscal. 

economic la aoeşt cont - 50.69. 
concesionare va fi semnat astăzi. 

mediul economic 
romanesc visează credite cu· 
dobânzi scăzute, pentru dez
voltarea unor afaceri. Nouă din 
zece investitori se plâng insă da . 
tipsa unor astfel de instrumenta. 

Totuşi, firmele mici şi mijloci 
tare crează locuri de muncă pot 
beneficia da credHe avantajoase, , 
potrivit legii 1/1991, modificate. 
Legea se referă la măsuri activa 
de combatere a şomajului. 

~/ Creditele se acordă din Fondul 
de Şomaj, iar dobânda este 
jumătate din taxa de scont a 
BNR. La această oră dobânda 
pc;lCticată este de 17,5%. 

.Până acum 4 firme an'ldene 
au primit asemenea· credite, ce 
Tnsumează 255 milioane da lei", 
precizează Marioara Chituc, 
inspector la Compartimentul 
creditări al Agenţiei Judetene da 
Osupare şi Formare Profesio
nală. Aceste firme urmează să 
mai fie. finanţate cu Tncă 225 mi
lioane de lei. De asemenea, 

G.C. 

cincea firmă arădeană se află pe 
rol. O comisie mixtă formată din 
reprezentan~ ai A.J.O.F.P. Arad 
şi Banc Post (banca prin cere se 
derulează treditele). 

Pentru un loc de muncă creat 
pentru un toma' se acordă firmei 
30 milioane de lei. Una dintre 
oondiţii este ca cel pUVn jumătate 
din angajay să survină din rân
durile şomerilor. Creditele se 
acordă doar pentru activită~ de 
producţie. servicii şi turism. 

Până acum, la A.J.O.F.P. 
Arad, 201 firme s-au Interesat de 
condi~ile de sraditare, din care 
26 de societăţi nou Infiinţate. 
Creditele pentru investitii se 
acordă pe o perioadă de 3 ani cu 
posibilitatea unui termen de 
gra~e de cel mu~ 6 luni. 

Pentru acest an, suma desti
nată craditării I.M.M.-urilor ce 
angajează tomeri esli! de 2.5 
miliarde de lei. · · 

CI. COI'ISTfltiTI"ESCCI . dosarul de ereditara 1141nttu a 
. ·.• ~-

. ~ : 

,. 
· __ ... 

.. , 

·Mâine, F.P.S. Arad orga
nizează o licitaţie cu stngare psn
tru vânzarea pachetului de acţi
uni (50.49%) deţinut la societatea 
anldeană Apromal 

F.P.S. Arad a mal Incercat, 
In primăvara acestui an. privati
zarea Apromat-ulul. In acest 

• o 

sens, au fosttxganlzate douA llcl
ta~i. care lnsă au rămas nead
judecate, din lipsa ofertanţilor. 

Acum, Apromat e scoasă la 
vânzare conform legii 9911999, 
noua iQge a privatizării. 

G. K. Această noutate in relaţiile 
agenţi economici - Instituţii 
bugetare, este precizată In 
Ordonanţa nr. 120131.08.1999 şi 
reglementată prin normele 
metodologice elaborate de la 
Cabinetul ministrului de Finanţe. 

Pentru aceşti agenţi econo
mici, se deschide la trezorerille 
statului contul 50.69 - .DisponlbA 
al agenţilor economici". Codul 
contului se formează prin adău
garea codului flscal al agentului . 

·-:· 

'·~ 

Instituţiile publice trebuie să 
vlreze In contul respectiv sumele 
datorate fumlzorilor pentru livrări 
de mărfuri, prestări de servicii etc. 

Potrivit art. 2 din Ordonanţa 
!'lf. 120. din sumele colectate, 
agenţii economici lşl vor achita 
obligaţiile către bugetul de stat, 
sau către alte bugete. Pe parcur
sul acestor relaţii, bugelarl - agenţi 
economici, utilizarea sumelor dii1 
contul menţionat mai sus se va 
efectua sub supravegherea 
organelor trezoreriel statului. 

Şi uite SfS. pe capul egentuiUI 
ecoooomic a mal apărut un organ 
de control pe lângă celelalte ,n•' 
exlstllnte. 

D. fi, 

menţlunl privind fuziunea prin 
absorbţie cu Banca Comercială 
Română, au declarat agenţiei 
MEDIAFAX surse din cadrul· 
Registrului Comerţului. , 

·Această operaţiune lnseamnă 
sllişitul băncii "mileniului trei", slo
ganul publicitar sub care .. 
Bancorex fi-a desfA~ret actlvt- , 

-· de ~a "'nteresu-
.111! ~: • " .. ,·;-; .. "·"''······ " . 
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titnp ce guvernanţii vorbesc despre bunăstare9 
in Rotnânia se practică tnigrarea econotnlcă: 

P' Fiecare familie de ucrainenl are in medie 5-6 copil 
P' Deoarece vorbesc limba ucralneană rn familie, majoritatea copiilor 

Yntlmplnă dificultăţi rn a vorbi limba romină ta fCOată. Oricum, in pauze 
vorbesc tot in limba ... ucraineană. 

P' Localitatea Dud se află in pragul modificării structurii etnice şi rei/· 
g/oase: 60 /a sută dintre elevii fC0/11 primare sunt ucra/nenl, Iar majori
tatea acestora sunt ... pentlcostali 

P' Educatoarea din Dud învaţă limba ucra/neană de /a copil 
P' 700 de voturi a/e ucra/nenllor sunt in atenţia primarului de Timova. 

Deja, primarul Florin Farcaşlu vorbeşte despre o alianţă. Numai că Gavrllă 
N/co/a/c/uc, liderul ucra/nenllor, 11 simpatizează pe ... It/eseu " 

după cum ne declară liderul acestora, 
Gavrllă Nlcolaiciuc). 

Primarul din 7"iirnova. 
aperlllld in volurUe 

ucralnsnllor ••• 
vorbesc limba română acasă, afa că ' 
mi-e foarte greu să lucrez ·cu el. 
ToiUfl, mi adaptez: Incerc si le lnviţ 
limba, pentru a mă putea inţelege cu 
et" La recensământul din 1992, comu· 

na Târnova insuma un număr com
pact da 6144 de cetăţeni români, din· 
tre care 4866 erau ortodoctl. Toate 
bune şi frumoase, numai că după ce 
!Arnovanll au dat Aradului un prefect 
şi un primar (Gheorghe Neamţiu ''· 
Valentin Neamţ), in comuna TArnova 
s-au stabilit • in ultimii trei ani • peste 
170 da familii de ucralneni. Ucrainenli · 
veniti din zona localităţii Poienile de· 
sub Munte din judeţul Ma"ramure' , 
("de unde se atârnă harta-n eul" ·' 

Deoarece .,randamentul" tn ceea 
.ce priveşte natalitatea ucrainenilor 
este da 5"-6 copii pentru o familie, cel 
puţin In localitatea Dud structura 
etnici fi religioasA s-a modificat in 

" chip radical: 60% sunt ucralnani, iar 
majoritatea acestora SW11 neoprotes

lnvăţttoarele Butar Geanlna, 
Slgărtău Dana '' Cri,an VIolata 
lntAmplnii acelea'l greutiţl: .,De unde 
până mal Ieri fCoala din Dud risca al 
se desfiinţeze, astăzi a deven.lt 
neincăpătoare." Mal mult, Gavriil 
Nlcolalcluc, liderul ucralnenllor, ne 

. declară: .,Elevii ucralnenl care 
urmează clcl!'l gimnazial la Târnova 
lntimplnl greutăţi deosebite. 

tanţi. 

Jlll 

A o ş_co_ALĂ 
NEINCAPATOARE 

şcoala prl· Autobuzul din Dud ajunge la TArnova 
mară din Dud la ora 7 dimineaţa, Iar copiii pierd 
era acum cinci eAte o or6 pe străzi •.• Acest lucru Ira
ani in pragul bule reglementatl". 

destllnţărll: "N·AVEM PROBLEME 
erau 'apte CU UCRAINENII"! 
elevi In patru 
clase. Astăzi a Autorltiţlle locale ne-au declarat 
d e v e n 1 t ci n-au probleme cu cel care a-au 

stabilit in comuna Urnova . .,Sunt neincăpltoare. 
Există trei oameni harnici, care-'1 vid de prob-
învăţătoare '' lemele lor" ('eful de post). Primarul 
0 aducatoare. Florin Farcaflu ne declară: ,.p., 
60 la sută din· lllagă acrala01ai aa •ai v01aU 
tre elevi sunt .,...,., Uali•ai, ea ala-ri - Ne 
ucralnenl, Iar "pr.,oeapii •••r pre•p.,ritatea 
în pauză toata _ .. ., .... 
curtea 'colii Aflând de la noi faptul el 
răsunl de ucralnenll din TArnova lnsumaazl L...:---------...:...-------=------J gluurlle lor: deja aproximativ 700 da voturi, prl

.rvanţlc, Marlclka, Alexel, Danlelka, marul comunei •1-a manifestat intere
llenka sau •.• "ne panlmalu"l L-am sul pentru o allanţl electorali (prl· 
intrebat pe mlcuţullvanţlc: "Ce 89tl?" marul fiind PNŢCD). El bine, liderul 
Spre surprinderea noastrA, ne-a ucralnenllor ne-a declarat: ,.Tttnql, 
rllpuna: "Sunt rualfl Educatoarea P"' vr"'•"'• lai III- H trăia 

O.vna Nlt:tlhlit:hlt:, Udlll'lll 
llt:rlllnlllll/111 d/11 ,..",".,., 

tlllllclli diiiM lllt:llld t:tlllllll
hlţ/lllla: .. o ,a•lri .",. 
~ ." t:rl""'" lllal" - - --- - - --

----~ ----- --
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Luclana Preda ne declari: .Dintre• ;c:e~ll•=•~l ~lt:lae.=~"~A~a~ta~~~~~tm~L 25 de copil, 13 sunt ucralneni._Nu 

D educatoars fii trei dij•ciillţe car--' lnvaţij 
pe copiii ucralnsnlll.nJba ••• nuallnij 
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Locuitorii din Zerind .-pti 
BANII PENTRU 

LAPTE 
o problemtl spinoasă pentru 

locuitorii comunei Zerind este 
legată de livrarea laptelui din 
gospodării către Intreprinderile 
care prelucrează acest produs. 
Iniţial. laptele a fost predat la 
SCIL Arad. Din cauză că plata 
laptelui lntărzia nepermis de 
mult, oamenii s-au reorientat. 
Spre firma COMESO, care are 
un punct de prelucrare a laptelui 
la Salu Nou. La inceput afacerea 
s-a dovedit rentabilă pentru 
ambele părţi. Uftelior lnsă. piata 
laptelui a Inceput să scărţăle. 
Aşa se face că din luna mai a 
acestui an. 40 de cetăţeni din 
Zerind şi lermata Neagră n-au 
primit banii pe laptele predat la 
COMESO. Primarul din Zelind, 
dl. Zoltăn Ozsvăr, preciza ca 
majoritatea celor care au predat 
laptele ~unt oameni bălrăni, cu 
pensii de pănă la 150.000 lei. Ei 
sperau ca din veniturile primfie 
pe lapte să-~i poată completa 
pensia şi să plătească lucrările 
agricole. După opinia primarului, 
trăim in .legea junglel, unde 
fiecare face ce poate•" 

Fiindcă s-au încrezut In 

corectitudinea celor de la COME· 
SO;particularii n-au Incheiat CQ11- • 
tracte de predare-primire a 
laptelui şi au ajuns In această 
situaţie disperată. 

Ca să vedem care este po
ziţia firmei COMESO In legătură 
cu nemu~umirile oamenilor, am 
luat legătura cu Ioan Duca, 
patronul firmei. Dumnealui ne-a 
declarat: .Din păcate, anul 
acesta a fost un an mal greu 
din punct de vedere financiar 
pentru firma noastră. Evident, 
cunoatteţl starea generali a 
agriculturii '1 In special a 
zootehniei romlne•tl post-re
voluţionare ajunsi pe butuci. 
Nu vreau aii Intru In amănunte. 
Cauzele sunt cunoscute fi se 
vehiculează permanent In 
prasi. Ce-a ftcut COMESO la 
Salu Nou, puţine firme au 
reufll să realizeze In judeţ. 
Investiţia e pe departe de a fi 
amortizată. Cu toate acestea, 
In cel mal scurt timp o si 
IncercAm si facem plăţile către 
fumlzorll n<>itri din Zennd.' 

TEODORA MATICA 

La ţară nu 
ai altii. tŞIIDSă. 
Pentru mai toţi agricultoqi din 

lermata Neagră anul 1999 a fost 
un an mai puţin productiv. Familia 
David Alexandru şi Eva are un 
hectar de pămănt. Pentru că 
şklu cumpărat toată gama de uti
laje cu care se mu~e părnăn
tul. au mai luat să lucreze de la 
cei vârstnici încă 14 hectare. 
Proprietarii celor 14 hectare 
prinesc 25% din recolta. Obţinută 
pe pămăntul dat In arendă . 

Cu toate că agricultura nu 
este rentabilă, din 1990 
Alexandru David sa ocupă de 

cele 14 hectare . .La ţar6 nu al 
alfj altltmatlvă" • ne spune soţia 
sa, Eva. In primăvară, pămăn
turie au fost sub apă. De două Ori 
au semănat porumbul şi floarea
soarelui. Degeaba. Nici urmă de 
recoltă. Singurele culturi care au 
mers au fost cele (!e grâu. orz, 
ovăz şi sfecla de zahar. Cu toate 
piedicile puse ba de lirT1!. ba de 
lipsa motorinei, agricultura este 
singura şansă pentru omul de la 
ţară. Cel puţir>deocamdată. • 

T. M. 

.... 

O ŞCOALA MODEL 
Şcoala Generală cu clasele 

I-VIII din Şicula iese din tiparul 
şcolilor de la ţară. ŞI In exterior 
şi In interior, clădirea est<! bine 
lntreţlnută iar curăţenia, de 
nota 10. Directorul şcolii, profe. 
sorul Simion Constantinescu, 
ne-a declarat că fieeare gene
ra~e de elevi ştie să păstreze 
bunurile şcolii. ~a se face că 
aici n-am lntalnlt nici pereţi 
zgâria~. nici danţe def8c:te, nici 
bănci rupte. 

Şcoala din Şlcula are un 
sistem d<i lncălzlre Interesant. 
In fiecare clasă exist6 teracota. 
Numai că unul din p&re1ll tera
cotelor, unde se află şi uşa, 
face carp comun cu per<ttel<t 
coridorului. Această constnJclie 

permfie ca omul de serviciu să 
pună pe foc fără să deranjeze 
orele. Mai mult, In clasă nu 
există ladă de lemne sau res
turi de lemne care sa dea un 
aspect neglijent sălii. lngenio
sul sistem de lncălzire oferă o 
temperatură plăcutll nu doar In 
clase, ci şi pe coridor. 

Ar mai fi de precizat că 
oamenii de serviciu al şcolii 
sunt poli_calificaţi. El nu dau 
doar cu mătura, ci sa pricep şi 
la reparaţii. Trebuie sa re
cunoa,tem ct zicala .omul 
sfinţeşte locul" este petfeet va
labilă la şcoala din Şicula. Care 
poate fi un model pentru multe 
alte instituţii de lnvaţamAnt. 

T. M. 
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,,§~~r~!'!,~~t~!!,~!:t!~~, .. JI!~.~.~':~.~Î CuM si ÎNGRijiM piRul dETERioRAT? 
Cum să devii foarte atrăgătoare? lată o intre- . Atât la bărbaţi căt şi la femei se remarcă 

bare pe care, probabil, femeile şi-au pus-o din schimbări in aspectul exterior at~nci când se 
cele mai vechi timpuri. Să fii atrăgătoare pentru a pregătesc să interac~oneze cu sexul opus. Multe 
cuceri 'sau, pur şi simplu, pentru a-ţi hrăni van~ femei atrăgătoare înregistrează schimbări nota
latea - sunt suficiente argumente In mbură să bile In înfăţişarea lor atunci când Tşi face apari~a 
determine o febrilă căutare a mijloacelor de un bărbat bine. 
sporire a puterii de atracţie fizică? Cine nu o Tn condiţii de anxietate, frică, durara sau peri-
posedă are destulă bătaie de cap. col atra~a sa percepe mai intens. Este mai UŞOL 

Tn bună măsură, atra~a fizică e determinată să atragi sexual un bărbat Tn condi~ile unei stări 
de ceea ce gândeşti. Când o femeie flirtează cu emo~nale sau de stres, ca de pildă surfing sau 
un bărbat trebuie să se găndească la două alte activită~ cu grad inalt de periculozitate. 
lucruri: unul - el este un tip seducător, şi doi - ea De eAte ori ne îmbrăcăm sau folosim un 
este o femeie seducătoare. A fi conştientă de accesoriu comunicăm mesaje celor din jur. 
forţa de sedu~e presupune a avea respectul de .Aceasta sunt eu şi asla e ceea ce am ales pen
sine. O femeie care ştie câ este seducâtoare va tru a-~ arăta cine suntl" De fiecare dată când te 
avea cu siguranţă succes. · lmbraci de dimineaţă, transmiţi bărba~lor intor-

Moda se schimbă .. Frumu~le epocilor victo- maţii despre felul In care te sim~ fi cât de atrăgă
riană şi edwardiană sunt considerate nişte toara te consideri. 
grăsane. Femeile. trebuie să. ştie câ la vremea Un punct de atra~e este Increderea. Acest 
respectivă semenele lor planturoase reprezentau lucru a fost men~onat Tn mod repetat de bărba~i 
pentru gusturile epocii ceea ce Tnseamnă rn chestlonaţl. Chiar dacă o femeie nu se poate 
zilele noastre o Raquel Welch. Există bărbaţi lăuda cu un trup perfect, respectul faţă de sine şi 
.profesionişti" care sunt mai atraşi de anumite lncrede(ea Tn forţele proprii o fac mai atractivă. 
pă~ ale corpului decât de a~dle, pă~ pe care le lnsă trebuie men~nat câ trăsăturile de caracter 
consideră sexy. Preferenţialismul este, Tn fond, pot să diminueze a~a.fizicâ a femeii Tn cauză. 
In beneficiul femeilor, deoarece o mare varietate Una dintre cele mai neplăcute este negativlsmul, 
de tipuri feminine suscită interes din punct di! care· reprezintă un handicap mei serios decât 
vedere sexual unei categorii de bărbaţi. obezitatea. 

Femeile trebuie să fie conşjiente de faptul ca Bărba~i preferă genul subtil de abordare se-

FIIndcă .,nt con.vlnsli eli multe dintre cititoarele aces
te/ peglnl se confruntă cu problema părului deteriorat, 
/-am so/lcltst co/aboratoarel noastre, dna .. Marlana "Catan~ 
(coafura .,lnter'? citeva sfaturi care, puse In aplicare, ve 
vor crea un păr mal sănătos fi, de ce nu, mal frumos. 

• Dacă aveti vârfurile reface firul de păr şi prein
părulul distruse e indicat să tămplnă deteriorarea şi mal 
folosi~ produse speciale, care pronunţată a vărfurllor. 
conţin cherattnă, substanţă • Dacă părul dvs. nu ara 
esan~ală in formarea părului. suficient volum, puteţi folosi 
Tnainte de fiecare spălare, şampoanele cu adaosuri pen· 
masa~-vă vArfurile părului cu tru mărirea volumului şi bal· 
un astfel da produs. Acesta samurile speciale. 

• Pentru a da o strălucire 
rapidă părului, puteţi' folosi 
creioane speciale, care, o 
dată trecute prin păr, ii con
feră o strălucire de mătase. 
Pentru un efect mai indelun
gat puteţi folosi cu suces 
şampoanele pe bază de acizi 
de fructe. • 

• Produsele pentru 
coafat, cu un conţinut ridicat 
de alcool, sporesc uscarea 
părului. Pentru stabilitate şi 
fixare sunt mai indicate pro
dusele sub formă da spumă, 
.lmbogăţite cu. substanţe 
hrănitoare. Aplica~ spuma pe 
păr şi lntindeţi-o uniform, pe 
toată lungimea firelor, cu un 
pieptene cu din~i rari. 

• Puteţi regenera şi 
intrema firul de păr renunţănd 
la foen. După spălare, şterge~ 
părul cu atenţie şi infăşu
ra~-vă cu un prosop incălzit In 
jurul capului. Apoi pieptă
naţi-vă cu un pieptene cu 
dinţii mari şi lăsa~ părul să se 
usuce la temperatura 
camer-ei. 

gusturile bărba~lor variază foarte mu!t de la un xuală şi ei sunt de părere că o femeie trebuie să 
Individ la altul. Nu există etelqn general valabil, fie blândă, .să ştie cum să te seducă fără să se 
astfel incat oricine poate deveni sexy dacă vadă că face asta". Ea procedează aşa din 
doreşte cu adevărat acest lucru. instinct, iar dacă este întrebată confirmă faptul că Limbajul rujuiUii 

• Femeile care folosesc rujul side(at, de 
.culoare llla, se lasă cucerite la prima vedere. 

B.ărbaţii surit foarte interesaţi de sex şi nu recurge la metode provocatoare. 
judecă femeile Tn fun~e da experienţa pe care o Dip ce In ce mai puţine femei consideră 
dobândesc In acest domeniu. Un bărbat spunea: lmbătrănirea o tragedie. Odată cu procesul de 
• Femeia i~i poartă.pe buze sufletul, iar bărba~i lmbătrănire al populaţiei, limita de vârstă a 
hormonii". Bărbaţii şi femeii~ au idei diferite atra~ei fizice este lmpinsă mai sus; Tn prezent, 
.despre ·atra~a fizică. Femeile. o percep in ter- vârsta de 50 de ani este percepută cum era con
meni pragmatici, adică ce trebuie să facă ca să siderată inainte cea de 40 de ani. Aşa cum 
fie atrăgătoare. Bărbaţii sunt adesea atraşi de spunea Raquel Welch, ,c;and te simţi bine nu 
calităţile interioare, care seduc, "acea" strălucire mai e atat de Ingrozitor să Tmbătrâneşti. 
interioară care le conferă o aură de ~zualitate. Personal, mă simt ca un diamant care a fost 
Mul~ bărbaţi sunt de părere că există un fel de şlefuit de curând. In sfârşit, strălucesc." 

·· ·,;.~ "'·> ... .. -:~~Ut\ii""·-~-: -,;..:~-··L.ih, .. ~,;'" __ ; __ ~_-,,,;~.<.âd_;dJ 
Preferinţele erotice ale 'femeilor pot fi rele

vate şi de nuanţe rujului de buze pe care TI 
folosesc. 

Au predilecţli pentru bărbaţii virili, care le 
pot oferi partide de amor de lungă durată. Sunt 
lipsite de prejudecăţi ~i discută deschis cu 
partenerul despre prelennţele lor sexuale . 

• Femeile care folosesc un ruj de un roşu 
aprins se lasă cucerite cu multă uşurinţă. Nu 
au prejudecăţi şi s-ar culca .cu orice bărbat 
îndrăzneţ. Ele îşi păstrează, insă, cu grijă, 
relatiile din care pot obtine un profit material. 

~aur_a·· sexuala care le i1_1conjoară pe anumite ••• 
feme;, care emit puternic .. vibratii sexuaie". . _ · 

• Femeile care preferă un ruj de culoare 
violată au o slăbiciune ·pentru bărbaţii cuteză
tori şi sunt. serJSibile la complimentele care li se. 
fac. Tn dragoste, sunt adevărate pisici sălba· 
tice:· muşcă, zgârie şi le place să fie tratate la 
fel. 

L<mbajul trupesc este steagul pe care il ftu-.1 
-tură feme1le pentru a atrage atentia bărbaţilor. ! 
Multe femei emană conştient sau Inconştient un 1 
anume fel de .senzualitate·brută" pnn intermediul 

1

. 
limbajului trupesc. Mare parte din limbajul trupu
lui este <nconştient şi in acest fapt rezidă difl
cultătile femeilor de a~ controla. Este necesar să 1 
invete cum să-I dirijeze. folosindu-se de regula 1 
contrară. Ştiind .ceea ce face ca să respingă 1· 

avansurile, poate lnvăta mai usor ce trebuie să 
facă pentru a .atrage.· O feme'ie Tn stare să-şi 
folosească trupul pentru a spune nu îşi poate 
modifica comportamentul pentru a ft Tn stare să 
spună da. . . 
. CAnd flltrezt trebuie da la Inceput să transmiţi 
bărbatului că n-ai inten~a să-i agresazi. Un com
portament .supus" ii va crea bărbatului acea 
marjă de siguranţă şi-1 va determina să se 
apropie. Agresivitatea limbajului trupesc poate fi 
respingătoare. · 

Mişcările truP,ului sunt la fel de importante .. 
Mişcarea umerilor, Intoarcerea, aplecarea capu
lui, lncrucişarea picioarelor sau dansul pe loc in 
ritmul muzicii exprimă interesul pe care ţl·l 
trezeşte un bărbaL · 

MAcltiAjul ÎN 
culoRilE TOAMNEi 

- Tonurile toamnei' nu se 
. reg8n•c numai in culorile 
vestimentaţlel, ci 1i in cele 
ale machiajului. Privirea 
reprezinti punctul forte al 
machlajulul acestei toamne. 

Ochii negri. Se ~ne cont in 
primul rănd da culoarea tenu
lui. Pentru cele Tnchise la 
culoare, deosebit de avante· 
joase sunt culorile autumnaie: 
nuanţe de ocru, oliv şi maro: 
pentru tenurile alba: nuanţe tari 

de albastru şi verde, negru pro
fund, auriu şi argintlu; pentru 
tenurile rozalii. nuanţe paste· 
leta: violet, bleu, roz, vernil. 

Ochii cipru!. Pentru a 
·scoate In evidenţă căldura 
ochilor căprui, cele mai potri
vite nuanţe sunt cele de albas
tru. Pentru a accentua vioici· 
unea ocihilor, trasa~ o linie fină 
la baza ochilor. Machiajul de 
seară va fi scos In evidenţă 
prin perlajul sprăncenelor cu 
pu~n fard albastru. 

Ochii verzi. Intensitatea 
culorii ocihilor verzi depinde da 
fardurile folosite. Violet, mov, 
roz, aubergine sunt culorile 
cele mai indicate. Dacă dori~ o 
-privire caldă, farda~ colţul inte
rior al ochilor cu· nuanţe de bej 
auriu, iar pentru o privire rece, 
folositi fard argintiu. 

Ochii alba.trl. f>entru a 
pune in valoare frumusetea 
ocihilor albaştri, folosi~ nuanţe 
da la maro-brun până la porto
caliu-bej. Toate aceste nuanţe 
le pute~ combina pe pleoape, 
pentru a obţine un machiaj 
avantajos. 

.. 

• Femeile care utilizează rujurl in tonuri 
maronii preferă bărbaţii cu experienţă, Le plac 
cuvintele cu subinţeles şi dialogurile picante. In 
ceea ce priveşte amorul,, sunt rafin~te, pasio-
nale şi lipsije de inhibi~L . 

• Celor cărora le place rujul de nuanţe roz 
sunt romantice şi dificil de sedus. Pentru ele, · 
sexul fără iubire este de neconceput. Dar, 
atunci când s-au decis, ele Tşi dezvăluie tem-
peramentul lor ardent. · 

. 

RAfiNAMENTE culiNARE 

de 
Dfl"fl LASC. 

. e Organismul arde cea să va obosi~ făcând gimnas
mai mare parte a energiei de il că dacă In s'ăptămAna 
dimineaţă şi pănă la ora 15. următoare vă scade entuzi
Noaptea, activitatea sa prin- · asmul. Mişcarea este 
cipală este cea de Tnmaga- · esen~ală, dar contează şi să 
zinare a grăsimilor. Evitaţi · o faceţi cu plăcare. Dansaţi 
să-i furniza~ materie .primă la un sfert de oră zilnic pe ritmul 
orele serii, mal ales unt, . muzicii preferate, pe cât posi-
brănză şi dulciuri. ·t>ll cu picioarele goale. 

• Nu este de nici un folos. Dansaţi in faţa 
llr--:-:---------"""""-TI unei oglinzi, pen

tru a vă putea 
controla pozitia. 
Tndoiţi genunchii 
fi faceţi salturi 
uşoare, indepăr
tăndu-vă braţele 
de corp. Rezul
tatele nu vor intâr
zia să se vadă. 

• !nainte de 
a incepe o cură 
de slăbire, orga
nismul trebuie 
depurat. Consu
maţi multe cea
iurl neindulcite şi 
cel puţin doi litri 

· de apă zilnic. 

' ' 

$niţel cu sos d8 
smlntlnil 

Ingrediente· (pefJtru 6 per. 
soane): 1 kg da carne de porc 
slabă, 100 mi untdelemn, 100 
mi. suc de roş<l, sare, piper •. 
făină, 31ingurl da smAntană. 

Mod de preparare: • Se 
taie carnea ln'felii subţiri, se 
bate; sa săreeză pe ambele · 
părţi. Se iăvălesc şniţelele prin 
Mină şi se prăjesc in untdelemn 
Incins, apoi se scot şi se pun 
Intr-un vas de yena, unul peste 
altul. Se amestecă grăsimea din 
tigaie cu sucul de ro,ii şi se 
toarnă deasupra. Se adaugă 
atâta apă fierbinte cAt să fie 
carnea acoperită. Se bagă la 
cuptor, cu capac, lăsăndu-se să 
fiarbă la foc mic, două ore. 
Inainte da a sa servi la masă, se 
amestecă şi smAntAna. Se 
mănâncă alături cu piure de 
cartofi şi salată de sfeclă ~le 
cu hrean. 
Tlft ..1111111'111~ CI kiWI 

Ingrediente pentru blat: 3 
ouă, 100 g zahăr. 75 g Mină, 1 
linguriţă praf de oopt, 2 linguri _ 
de amidon; Pentru cremli: 1 
ou. 3 linguri de. zahăr. 3 linguri 
de amidon; 150 g frişcă, 100 mi 
lapte, .un pacheţel de zahăf 
vanilat Pentru decor: 4 bucâ~ 
de kiwi, un pacheţel de glazură 
incoloră pentru torturi (se 
găseşte la super-marl<et-uri, iar 
pe plic scrie Tortenguss), 100 g 
frişcă. zahăr tos, fistic măcinat 
In atari de acestea: o formă 
pătrată, grăsime pentru formă. 

Blatul: • Separaţi gălbe
nu~urile de alb.uşuri. Bateţi 
spumă albuşurile şi amesteca~ 

gălbenuşurile cu zahăr până 
obţine~ o corn~ cramoasă. 
Turna~ albuşurile peste această 
compozi~e. 

• Cernetl făina, praful de 
copt şi amidanul şi tuma~~e cu 
aten~e peste compoziţia cu găl
benuşuri. lncălziţl cuptorul la 
180 de grade. 

• Ungeţi bine forma cu lri. 
Turnaţi In ea compoziţia şi 
lăsa~ la cuptor aproximativ 15 
minute. După ce s-a răcit, 
scoateţi blatul din formă şi 
tăia~-1 pe jumătate şi apoi ~~ 
formă de peşte. 

Crema: • Amesteca~ bine 
oul cu zahărul şi amidonul. 
Adăugaţi 100 de grame de 
frişcă şi laptele. şi fie~ uşor. 
amestecând continuu. Lăsaţi 
crema să se răcească. • Bate~ 
bine restul de frişcă şi zahărul 
vanilat, apoi tumaV compozi~a 
peste crama de mai sus. 

Decorarea: • Curăţaţi kiwi, 
apoi tăia~-le felloare subţiri. • 
Ungeţi blatul de jos cu jumătate 
din cremă, apoi aşezaţi dea
supra lui celălalt blat. 
Uniformiza~ restul de cramă, ·cu 
ajutorul unei palate, pe toată 
suprafaţa tortului. • Aşaza~ fali

. ile de kiwi in mod regulat peste 
,peşte". Prepara~ glazura con
. fonn indlca~ilor de pe pachet şi 
turnaţi-o peste feliile de kiwi. • 
Ba~ bine frişca. Pune~ o parte 

. din ea intr-un cornet de 
bucătărie şi faceţi cu ajutorul lui 
un ocihi şi o bf'anhie. • Cu restul 
da frişcă orna~ marginea tortu
lui. Cu ajutorul unei' paleta fixaţi 
pe marginea tortului zahărul tos 
fi fisticul. Pu~ tortul pe un pla
tou fi~· 
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decurs pregătirile pe 
care o cOnduceţi împreună cu · 
Constantin Brânzei? · 

- In general bine, deşi nu am 
beneficiat de multe meciuri de 
verificare. Nu am reuşit, din 

"·''"-·--· să contactăm unele for
maţii din Ungaria. Oricum. am 
susţinut pabu intâlniri cu Ofădenii 
de la Crişul, grupare care s-a 
însais in cupele europene inter
cluburi, alături de Dinamo şi 
Steaua. In momentul de faţă 
p61oiştii ~ se află la 75% din 
poten~aL • 

- Cine a venit, cine a ple
cat? 

• declară BARBU GHITAN, anbenor 
al echipei de polo Asba 

- Călin Urs şi Marius legariu 
au revenn din IsraeL Contâm pe 
serviciile lui Ştefănescu şi 
sperăm ca Haşaş să se întoarcă 
la echipă. In plus, lotul a fost 
completat prin aducerea a trei 
jucători tineri de la -Oradea: 
Zamă, Gepian şi Tomescu (por
Iar). Aceştia vor evolua, se pare, 
.cu schimbul". Nu a plecat nimeni 
la alte forma~!. 

- Care este obiectivul in 
noul campionat al Superligii? 
Cine credeţi că este favorită la 
titlu? 

însă, la o nouă suspendare. 
- Când vom avea o for· 

maţie pregătită (sporliv.~i 
financiar) să se inscrie din nou 
in cupele europene? 

- Este foarte greu de 
răspuns la această intrebare. 
Deocamdată nu există premisele 
dezideratului mentionat. Vor fi 
indleiate contracte i'ndividuale cu 
jucătorii, conform indica~ilor Ligii 
Europene de Nataţie, in vederea 
intereselor clubului şi ale 
sportivilor. Cu tot efortul 
poloiştilor ~. ne găsim intr-o 

- Obiectivul nostru va fi situatie economică mai dificilă. 
clasarea pe locurile 1-4. Consider Se ştie că intre~nerea unui sport 
că acest obiectiv este mai greu de echipă nu este 0 treabă de loc 
de atins decât in anii precede~, 
Adversarele s-au întărit destul de uşoară. 

- - Cu ce gânduri abordaţi 
mult. In privinta favoritei la titlu, meciul din etapa inaugurală cu 
apreciez că Steaua, la care au 'steaua (6 no_iembrie, in 
venit Muşat şi Angelescu, are deplasare)? 
cete mai mari şanse. 

- Ce se mai aude cu sus- - Nu sunt pesimist. dar sustin 
că va fi o dispută extrem de coffipendarea dvs.? V-a fost ridi-

cată? plicată. - ' ' 
- Suspendarea mea şi a -Vă mulţumesc Ş1 vă urez, 

antrenorului Viorel Rus (Steaua) incă de acum, succes in cam-
au fost ridicate. In mod curios, mi pionatl 
s·a comunicat această decizie " 
velbat Orice recidivă poate duce, 

A 

ADRIAn 

GIDI Borugă a oretuat west Petrom-ul 
Datorită rezultatelor slabe. din 

• 11Cest tur de campionat, antrenorul 
Italian Gianpio de! Monaco a fost 
demis de la conducerea 
dlvizionarei C, ,.U" West Petrom 

_ Arad. Oi~ surse· demne de 

XIV-a, la 
desfă~urat meciul 
si Ceahlăul P. Neamt 1 

lina! a fost 3-0, la pauză, 0-0. 
Celelalte partide ale aces-

incredere, aflăm că in locul său, 
de destinele grupării .petroliste" se 
va ocupa fostul tehnician al 
Minerului Metru, arădeanul Gigi 
Borugă. Acesla are dificila misi
une de a readU<>!I pe linia de p1u-

1 ' ' 
cu o singură excepţie. Deci: 
Gloria Bistrita - F.C.M. Bacău, 
Petrolul Ploiesti - .U" Craiova, 
Rocar- CSM Resita, F.C. 
Bra~ov- F;C. Farui.'Rapid -

tire echipa pecicană, care benefi
ciază pe un lot valoros de jucători, 
cu mult peste locul ocupat 
momentan in clasamentul seriei a 
IV-a a Diviziei C. 

D. SCRIDOn 

- Astra Ploie~ti şi F.C. Naţional 

- Dinamo (in direct pe Antena 

1, de la .ora 20). Jocul F .C. 

Argeş - Steaua a fost amana!. 

AS Vladimirescu • 
Şiriana Şiria 2·2 _(1·0) 

Teren· Vladimirescu..- Spec· 
tatari: 350. Tirii)J superb. Au 
marcat: Bra~ min. 41 şi liga min. 
54. respectiv, Burian min. 76 şi 
Condrat min-. 81. 

Formaţii - AS Vladimlrescu: 
Bodea - Muresan, Besserman, 
Braiţ, Teujde, 'Laytar, Bordea, 
Vâzoc, Bărsăoan, Liga, 
lovanovici. A mai jucat: 

. Sfârlogea. Antrenor: Ludovic 
Bubela. Şirlana Şlria: Acsari
Bucur, Malec, Popa, Laslău, 
Popan, Mărcuş, Awam, Petic, 
Burlan, J>peth. Au mai jucat: 
Condrat şi Dandlş. Antrenor: 
Dan Dumnrescu. · 

A arbitrat satisfăcător: Paul 
Zau - centru; ajutat bine de 
Eugen Roşu şi Mihai Jivan - asis
tenţi. Obervator AJF: Florin 
Romanescu. 

. e Mult· peste nivelul 

.Onoarei' s-a ridicat derby-ul 
Vladimirescu- Siria, din toate 
punctele de vedere. Ca un făcut, 
şi acest joc s-a incheiat la egali
tate, precum ultimele derby-uri 

. de la finele săptămâni! trecute. • 
Vladimirescu a dominat primele 
70 de minute, perioadă cănd s-a 
desprins la 2-0 (primul gol fiind 
unul de senzaţie, cum rar se 
poate vede~ pe terenurile de fot
bal), după care, inexplicabil, 
gazdele au căzut fizic e Oaspe~i 
au avut un final in forţă, reuşind o 
egalare nesperată la un moment 
dat, ba au mai trimis mingea şi 
de dlouă ori in bară. • ,Centralur 
Zau nu a cântârit deciziile sale cu 
aceeaşi unnate de măsură, spre 
supărarea gazdelor. La 1-0 el a 
anulat un gol valabil reuşit de· 
Bordea, pentru un presupus fauR 
in atac. Dar, la o fază identică, 

6. Silntana I.C.R.T.I. - Recolta Apateu 4-1; Unirea 
7.Apateu Sânlana - Voinţa Semlac 1-0; Stăruinţa Doroban~ 
8. Şimand - Olimpia Bârzava 0-0; Flacăra Ţipari - lnfrăţirea 
9. Dorobanţi 

lrat"''u 3-2; A.S. Vladimirescu - Şiriana Şiria 2-2; 
10. $epreut Armonia lneu - Unirea Şenin 2-0; Viitorul Şepreuş - 11. eitin 

Victoria Felnac 1-2; Dinamo Zărand - inainte 12. Zărand 
Sănmarlin 8-1. Şoimii Şimand a slat. 13. lratot 

Oas--.ea.t 14. Bârzava 
1. Felnac 14 10 o 4- 40-29 30 (+9) 15. Ţlpari . 
2. Şiria 13 8_ 3 2 54-17 27 (+9) 16. Semlac 
3. A.lneu 13 8 2 3 25-14 26 (+5) 17. Sânmartln 

-din care şirienil au Inscris primul 
gat nu a mai fluierat fault in atac. 
e Foarte multă lume a ţinut să 
asiste la acest joc şi nu au avut 
regreta pentru alegerea făcută. e 
Să remarcăm prezenţa la joc a d
lui Ioan Gulban, primarul Şiriei, 
un împătimit al sportului rege. e 
Păcat de atitudinea antrenorului 
oaspe~lor. Dan Dum~rescu, care 
1--a jignit in gura mare pe asisten
t.ul Mihai Jivan, fără ca cineva 
să-I pună la punct_e Gazdele au 
jucat pe o primă de victorie de 
1.000.000 lei, dar n-a fost să fie ... 
e Prin cele arătate duminică 
după-amiază, AS vtadimirescu şi 
Şiriana Şiria merită un loc In .D"
ul arădean, din toamna anului 
viitor. Dar, pănă atunci; muRe se 
mai pot întâmpla. 

DAniEL SCRIDOn 

13 8 27-27 
14 8 27-41 
13 7 28-25 (+1) 
13 s· 33-17 (-1) 
13 6 28-28 (+1) 
14 6 28-31 (+1) 
13 5 28-30 (-5) 

. 13 5 '19-28 (-3) 
13 3 4 6 25-29 (·6) 
13 3 o 10 14-46 (-12) 
13 2 o 11 13-32 (-9) 
13 1 2 10 19-43 5 (-13) 

4.1CRTI 12 8 1 4 33-17 25 (+1) e Victoria Zăbrani a fost exclusă din campionat. 
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UTA trebuie să învingă tradiţia 
lntâlnirile UTA-Poli au fost 

dintotdeauna marcate de o încăr
cătură psihică deosebită, acesla 
fiind adevăratul derby de tradiţie 
al vestului tării. Ultima victorie a 
UTA-ei in iata .Politehnicii" s-a 
consemnat irl primăvara acestui 
an, la Timişoara, alb-rO!Şii 
imiingănd cu 2-1 după o .secetă" 
de 25 de ani pe stadionul .Dan 
PăHinisan". La Arad, ultimul suc
casa! ÎJTA-ei datează din toamna 
lui 1993, când, in Divizia A, Adi 
Ungur reuşea golul unei victorii cu 
1-0. Aşadar, tradiţie net fav01abilă 
oaspeţilor nostri de astăzi, traditie 
care trebuie inflântă de UTA, n1aJ 

ales din prisma valorii actualelor 
loturi ale echipelor. După remiza 
de la Oradea, Mister Rubinacci a 
pregătit in mod special acest joc, 

start ar purtea arăla astfel: Pap -
Zaha, Botiş, Găman, Panin -
Drida, Todea, Almăşan, 
Ciubăncan - Ci. Orăgan, Mariş 
(Kent). cu antrenamente 

duminică(!), luni şi 
malţi. Singurele probleme din lotul 
arădean le ridică Oiaconescu şi 
Bolcas, încă nerefăcuti, in timp ce 
Kent a acuzat o uşoară loWură in 
jocul cu F.C. Bihor. O echipă de 

In labăra .Politehnicii" au avut 
loc schimbări majore la inceputul 
acestei săptămâni. Ajunsă la .~· 
in clasamentul adevărului după 
insuccesul de sâmbătă cu 
Corvinul, .PoW are un nou 
antrenor, in persoana lui Gh~ă 
Chimiuc, fostul "principal" Emerich 
Oembrovschi devenind director 
tehnic. Frunză şi Stoican au fost 
trecuti pe lista de transferări ei 
nelăcând deplasarea la Arad. In 
aceste condiţii, o formulă de slart 
este mai muH decât improbabHă. 

Mai trebuie men~onat că la 
stadionul UTA s-au luat toate 
măsunle de siguranţă, pentru o 
partidă care cere un grad ridicat 
de securilate. Jocul va fi arbnrat 
de Marian Dorobantu (Rrrt Sărat) 
ajulat de asiste~i iosif Olah (SI. 
Gheorghe) şi Zoltan Szekely 
(Baia Mare). Observator din 
partea FRF: Alexandru Paşcanu 
(Cugir). 

1.·. fn primăvară, /8 T/mlfOBrB, arăden/1 BU }ubl/at pentru O .'1 
·. victoria cu 2-1, Să sperăm ~ asţăzl vor face a~la~ lucru •. : · 

.. • .. ·. , . . , ... · . · ·... . . .· Foto. V. OSCfl 

Celelalte partide ale runde! 
a XIV-a: Drobeta - Olimpia; 
Minerul Motru - .u· Cluj; Gaz 
Metan - F.C. Bihor; Flacăra 
Vâlcea - Apulum Alba Iulia; 
Chimica -.ASA Tg. Mureş; U.M. 
Timisoara·- Electro Bere; Cavinul 
- ARO C-Lung; lnter Sibiu - Jiul 
Petroşani. 

DfiCIAn TODUTA 

.., 
"}NTERMEDIARA" ŞI 
IN EŞALONUL TREI 
Astăzi, de la ora 11 ,00, Divizia C pro

gramează elapa cu numărul 14. In seria a IV-a, 
care ne interesează pe noi cel mai mult, reprezen-
lantele Aradului au misiuni grele. Două dintre aces
tea evoluează pe teren propriU. Studenţii de la 
Universitatea ~Vasile Goldiş" primesc replica 
Electrici! Tllllişoara, pe terenul Motorul din Aradul 
Nou, in timp ce, la Vladimirescu, lnter Arad 
intâlneşte Gloria Reşiţa, intr-<m meci.pe care nu 
are voie să-I piardă. · 
· .Telefonişlii" arădeni vor lua contact cu minerii 

din Lupeni, in timp ce, West Petromul nBflenilor Pio 
şi Pasini vor mai bnB o înfrângere pe Bega, pentru 
că .telefonişlii" timişo!eni nu fac concesii nimănui 
pe teren propriu, iar pecicanii sunt obişnuiţi să nu 
supere pe nimeni In deplasare. 

D. SCRIDOn 

VOINTA MONAR • IN'I'ER 
ZIMAND COZ H (1-2) 

Au marcat: Juga .- min. 28 şi 86, 
Constângeanu - min. 68 respectiv Balint - min. 18 
şi 68, Nyari - min. 42 şi 56, Balogh - min. 63. 

Formaţii: Munar - Demşorean - Rus, Iacob, 
Barbu, fuga, Mariş, Petrovan, David, lezan, 

· Pollac, Bata. A mal jucat! Constăngeanu. 
Zlmand Cuz - Buda - Frăţilă, Kiss, Szamboc, 1. 
Rusu, Pop, Piisok, M. Rusu, Megyesi, Balogh, 
Ballnt. Au mai jucat: Nyari, rat, Komori. 

Au arbitrat: N. Ardelean' :Tr. Enoiu • T. Kls$. 
Observator AJF: R Babău. · 

Rezultatele etapei a Xl-a 
Pecica - Ususău 4-1, Munar - Zimand Cuz 3-

5, Fântânele - Horia 5-3, Ari<H - Glogovăţ '99 3-0 
(tj.), Covăsânţ - Secusiglu 4-2, Sănleani - Salu 
Mare 3-0. Cruceni a slat. 

·Oes t 
" ' • 

1. Zlmand Cuz 10 8 o 2 34-20 24 
2. Pecica 10 7 2 1 27-11 23 
3. Sănleanl 10 6 1 3 35-17 19 
4. Arkit 10 5 1 ' 4 20-21 16 
5. Secuslglu 11 5 1 5 30-33 16 
6. ~unar 10 5 o 5 28-21 15 
7. Salu Mare 10 5 o 5 25-18 15 
8. Horia 10 5 o '5 23-23 15 
9. Crucanl 10 3 3 4 1.9·30 12 
10. Fânlilnele 10 3 2 5 22-34 11 
11. Ususău 10 3 1 6 16-29 1Q 

12. Glogov~f '!19 11 3 .1 ., 18-32 
1.3. Covăsânţ 10 2 o 8 26-34 8 

---~ 

'• . 
-· .,.z;~:.~<~l'ld#e; r t 

Tenis de masă 
în incinta clubului CSM Canar s-a 

desfăsurat sâmbătă, cea de a doua etapă din 
cadru'l diviziei A la tenis de masă f~mlnin. 
Rezultat~ înregistrate au fost: 

e CSM Arad - Elcond Zalău: 6-2 (Bălaş -
3v; Dodean - 2v; la dublu; Popiuc-Bălaş); e 
Eterni! .Oradea-CSM Arad: 0-6 (Dodean - 2v; 
Bălaş- 2v; Popiuc- 1v: la dublu: Popiuc-Bălaş); 
e Eternlt Oradea-CSM Buzău: 0-6 e Elcond 
Zalău-Eternit Oradea: 6-0 e Elcond Zalău· 
CSM Buzău: 5-6 e CSM Arad-CSM Buzău: 5-
6 (Bălaş-2v; Dodean -1v; Popiuc 1v; la dublu: 
Bălaş-Popiuc) 

Pe primele locuri: 
' : 1) CSM Buzău (fără lnfrăngere)· 

' 2) CSM Arad . 
3) Elcond Zalău 
4) EtemH Oradea 

DINA~IO SEBIŞ • CODRU 
IIAŞMAŞ ... (1-8) 

.A marcat: Mariş - min. 1 O. 
Formaţii - Seblf: Mare, Boşcal, Deliman, 

Valea, Ghergar, Birău, Copil, Stanciu, Mariş, 
Goldiş, Lupuţ. A m.ai jucat: Brădean. Antrenor: 
Sfâriaus Pavel. Hătmat: Cristea, Sene, Ciorba, 
Crişan, Ju~. L Măgulean, Todoca, F. Popa, S. 
Măgulean, Ţlca, Alb. A mal jucat: N. Popa 
Antrenor: Popa Auret. 

Cartonate rotii: MaR:, Deliman respectiv Jlllj. 
Au arbitrat: centru - Rusan Dumitru, finle -

Coman Ovidiu. 
Observator AJF: Simion Buda. 

GEWGROZfl 
Rezultatele_ etapei a Xl-a 

Hălmagiu- Viufurile 2-1; Buten\- Dezna 0-1, 
Gurahonţ - Chisindia 7-0, Lunea Teuzulul -
Universnatea Sebiş 3-3, Dinarno Sebiş - Hăşmaş 
1-0. Bocsig a ~lal 

c•v ai 
1. Dezna 10 8 O 2 23-10 • 24 
2. Hăşmaş 10 8 1 3 37-18 19 
3. D. Sebiş 10 8 1 3 24-12 - 19 -
4. Gurahonţ 10 5 2 3 28-15 17 
5: Virfurile 10 5 2 3 25-15 17 
6. L Teuzulul 10 4 2 4 30-26 14 
7. Hălmagiu 9 4 2 3 17-16 14 
8. Buteni' . 10 4 2 4 23-24 14 
9. Bocsig 9 3 1 5. 13-28 10 
10. "U" Sebllp 10 1 2 7 13-33 5 
11. Chisindia 10 O 1 9 11-45 1 

· lntâlnirile: Bâcsifi - Hălmagiu şi Hălmegiu -
~'lloindia vor avea· -"""'·ora 15,00 

, .dSpeCtiv O noiembri_e, ora r • •· 
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Magazinele.........._ 
. .---...... .-.,;. 

Măsura economiei tale tt J-\ J-\RD E tE 1 
- . 

• Ţigle import Ungaria cal. 1-a tip JAMINA 
,.. CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ARAD 
,.. ZIRIDAVA, etajul III 

vă oferă 

+ Tigle CSARDAS 
' + Ţigle TANGO .. · ·~ .. · .. 

+ Tigle KERINGO .. 
. ' + COAME GLAZURATE 

· + FOLIE PENTRU ACOPERIS 
. . .. . ' 

- CĂRĂMIDĂ DE STICLĂ e Dormitoare • Biblioteci • Canapele cu fotolii 
e Colţare e Canapele e Mobilă de bucătărie 

• Gm. Gl Magll!l1l Bl.mti(ti!2) ~ 
'let./~'ax: fl57tl701ll; 270100, Arad 

<JF Tehnică de calcul ..... . _;_ 
- PC: Garanţle3 ani ~~ 

· - Imprimanta EPSON 

r:rc optatoa... C MJNOLTA . _ 
qr Self'url · · 
(iF lllloblller de birou 

<r Maşini de numărat bancnote 
<:iFCentrale telefonice ~LOMON 

,La pruc.ntarea lieblui cupoo se ~<a Meonla u t'Cdltteft de .S%. 
la t.'umenrile o:c tL..~ Mllllll de 10.000.000 lcl. 

• Colţare de bucătărie • Cuiere • Birouri 
e Camere de tineret • Scaune ergonomice 
• Scaune fi paturi de plajă cu preţ redus · , . 
e Garnitun de piele . . . A ~ ~ 

.. PROGRAM: zilnic 9 -17; SAMBATA 9-13 .. 
(3713833) 

· MJNOI]jl\ 

Conaumabile 'i 
p&eaedtiachlmb 

originale 

CopJ'a"loare la preţuri de excepţie: 

EPl 030": A4. 13 cop/1/mln 

-59ouso··- · 
·. • EPl 054': A3, zoorn15 oop/1/rnln 

· .1 .049uso··,.. . 
este VOklbllă in limita stOcuiUI 

nu includ TVA sunt In lei la 

VINDE LA CELE MAl MICI VOPSELE, 
UNELTE ŞI ACCESORII DE VOPSIT DIN IMPORT . 

• vopsele lavabile pentru faţade şi interior, 800 nuanţe (DISZPERZIT 
TITAN, SUPRA·LUX, LIMIT, MODAKRIL) 
• Vopsele pentru lemn şi metal - 1000 nuanţe; . . 
VAPOREX (soluţie pentru pereţi cu lgrasie) , 

OFERTA LUNII : 
vopsea lavabilă HERA 25 kg • 360.000 lei 

Arad, str. Lucian Blaga nr. 19 (fost Miron 
' .· Constantinescu) TELEFON 210676; 
PROGRAM ZILNIC 8,30·16,30; SÂMBĂTĂ"""'·,"''"" 

DORITI O TÂMPlĂRIE ·. . . S.C. , ·· · · ·' :.· .. < ·. · DAEWOO . · ' 
"FRANCKMAR"~~~ AUTOMO!IILE 

,,., ... ARAD. ROMANIA 
' "~ . 

' .. . . 

MODERNĂ ·PENTRU CASA DVS .. . · .. " · DEAlER AUTORIZAT · 
Str. Andrei Şaguna nr. 1Q tel. 251179 . 

' 

.. + Preferafi ea.aeeastă tâmplărie PVC ~ .cti-11 

elă ter11aopan să fie de ealitate p din import? 

Apelaţi la: -. · ·· ,;,.~- . ···,·. 

• Casa dvs~ poate avea de ·astăzi: 
' ·USI.· FERESTRE CO 
. STiCLĂ TERMOPfitl! 

... 
. •'i,. 

'. . .. ~ 

--,- -.. · 

Vă oferă autoturisme din gama DAEWOO 
.. in cele mai atractive condiţii: · .. < 

NUBIRA. LEGANZ•..., MATIZ .. : 
MUSOO .. KORANDO .. CIELO .. 

TICO .. DAMAS .. LUBLIN .. AVIA 
.. Se pot cumpăra in rate ,i leasing cu avans de 20%. · · . ; · 
.. Se asigură service in perioada de garanţie '' post garanţie. • · . . 
,.: Dispunem de servlce modern cu dotare de specialitate 'i personal cu inaltă 

calificare. 

. ~- J. )_ -~. • 
' ~ 1 -~.:~- --· .. 
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1 Giq Dutchman 
GmbH- Gennany 

Uder mond'tal in domeniu, oferă cele mai moderne 
echlpooaitedehalăpentrucreştereapăsarllorşlporolor. 

Vd aşteptam intre 2 .:Mloiembrie la 
INDAGRA '99 

Pavilion W(13J Stand 042-044 
. ' ROMEXPO Bucureţti 

.Piaţa Presei libere 
BUCUREŞ11·1ng. Dan Bosoencă, TeUFax: 01fno.25.62; 

IAŞI· tng_ Adrian Neagu, Tel/Far. 0321210.567; 
llMIŞOARA ·Ing. Dan Stănică, TeUFax: 05&284.882. 

. societate comerci~lă cu capital integral elveţian, 130 anga
jaţi in prezent, având activiiăţi de producţie electronică, test, 
cercetare, exclusiv pentru piaţa UE şi Elveţia, angajează secre
tară, pentru noua fabrică. din .Parcullndustriai al zonei de vest 

- pregătire in domeniu 
- cunoscătoare limba italiană (eventual germană, engleză). 
- seriozitate, in~iativă. , . 
- retribuire interesantă. 

C.V. la fax. 057-285914, 285944 sau mall: 

eastemtec@montl-heim.ch. 

Intotdeauna mai 

IEFTIN decât 
cel mai 
IEFTIN .. 

Prezentare gratuită 
la comenzi • 
Comisioane. 

· Toate acestea la un 
' tarif de 

· 2100 lei 1 kni. · 
TELEFOANE: 

284444 ti 285555. 
. • (c.b) 

"'· 

' . 

:· . .r,... .• ~. 

. . ::.· ····~·· 

(4114685) 

• - ,c_:.Jf".,f'; > • • • 
. . __ ,.,__.,......"._. ~; .. t?:~-.!::~~"'': hA'<---~; ~' 

, 
--~ . . ,.J,~:i'-. 

PUBUCITATE 

EST TRANS CONSTRUCT 
angajează 

~ecreiarrw 
Conclllil: -vârsta maximă 30 ani 

-domiciliul stabil in Arad 
-cunoscătoare a limbii germane (şi maghiare) 
- studii medii sau superioare 

Informaţii la sediul finnei din Arad. Micălaca Calea Radnei, nr. ~g~881 

ARC OM MAT 
GRUPS.A •. 

""-'- mJAnlj. Rrmia 
Si llieMxllbJa Il. 6567 

Ti.far. 0010 57 281779, 0010 57 218333 

dealer autorizat 

DERMATINA S.A. 
. Wnde la preJ de ţ(Oducătoc 

ECHIPAMENT DE PROTECTIE 
' 

'CIZME' MANUSI' PELERINE 'SOOTURI' 
'COVOARE PVC' MATERIAL PT PRELATE • 

ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC SI PVC 
' 

'FIRE' TUBURI 'FURTUNE 'CHEOERE' 
'FOLIE POUPROPILENA . 

dosar exacu,ioaal 
ar. 2416/1999, 
"vinde la licitaţie pu

blică in ziua de 28 octom
brie 1999, ora 13.00, la 
sediul judecătoriei din 
Arad, b-dul General V. 
Mii ea, nr. 2, camera 104, 
imobilul sltuat_fn Arad, 
Micălaca, bloc 301, scara 
C, etaj VIii, apt. -32, un 
apartament compus din 
4· camere 'i dependinţe, 
la preţul de str.igare 
190.350.000 lei . 

Condiţiile de li~e se 
pot vedea la .sediul 
Judecătoriei Arad, camera 
104, executor ~,l:l:orla 

• . EOCHETE AUTOCOLANTE , . .. 
BENZJ ADEZNE 19741821 

»-~~~~- --

-• r. 

', ..... 
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r:·~""""'"'·•·''"' 'V · ........ 'r''w· .. ,, ... , ... ,,~ .. ,"" ·'ii""'·''."'"'-~"':!! " ... Judecatona meu,- Btroul] 
~e~ut'?~Jll~~ătoreţ!~ 

"vinde la licitaţie publică in ziua de 29 octombrie 1999, 

ora 10, la sediul judecătoriei din lneu, str. Republicll,_pr. 

28, lmobllul situat in comuna Seleu' lermata, nr. 119, jud. 

Arad, compus din teren Intravilan de 1080 mp cu casă fi 

grădină, la preţul de strigare <!e 104.000.000 lei. 

Condiţiile de licitaţie se pot vedea la sediul judecăto

riei lnl!u, executor judecătoresc Galut Alexandru". 
(974183) 

LA INTERSAT ŞI STARLINE 
~~i!l_:t1i~~!'"~~->:"ii'_.~~"'''tf.:.._ '·'i.__:~\J.1M-. ; U- .~J:'!'I!!l·~~- _, 

;CONECTARE .. GRATUITA!• 
-----:c~=~-::.·-·-,~~1>·-···· :<#...;-•• _.j_, ..... '_,. 

SC "INTERSAT" SRL ti SC "STARLINE" SRL 

COMUNICĂ: in această perioadă se conectează gratu· 

It (fără taxă de instalare) la televiziunea proprie prin 

cablu. Toţi cei cere optează pentru această cablare, 

beneficiază de gratuitate cu co 1ditia să achite abona-, ' 
meniul TV anticipat până la sf:\n: .. tul acestui an (1999). 

lă a,taptăm la casieriile noastre: 
.INTERSAT: e Calea A. Vlaicu, bloc 27; e 

Micălaca bloc 501; e Alfa, bloc 47, se. A; e str. M. 

Eminescu, Cinema Muretul. 

STARLINE: e Bd. Iuliu Maniu, bloc 26. 
(9741!8) 

W~«F 'Wi'\j~!21'''· --•· •:·• • ··.:. '•:T''' '' .·····< ., : i''j';""o'<''''''i<iţţ•l~ ~ 
L~~§~~~§~~~~q0fiJ!!:J 

JUDECATORIA 
GURAHONT 

Str. Poetului nr. 97-103 

Cumpără: PORCI GRAŞI·:: cu 
plata la preluarea animalelor~-~·-

, . ~· .,:.:..~:' 

. . , . ·~ 

. Informaţii suplimentare 
la telefon: 2511~0. _ · · · · . . 

D-nulloveseu Vasue.·· 

DE CONSTRUCŢII: 
• PAL. PFL. PLACAJ 

· toate grosimile 
• SOBE TERACOTĂ 
• UŞI • FERESTRE 
• BITUM • CARTON 

ASFALTAT 
.TIGLE •coAME 

' 

(41146M) 

.. 

INSTALATII SANITARE: • GRESIE • FAIANTĂ ' .. 
, · · • OBIECTE SANITARE · . 

. . .-PRETURI PROMOTIONALE ' 
, 1 

.-Adaos comercial minim 

ALTE INFORMATII LA TELEFONUL 259088. ' . ·Program zilnic: 8,00 .. 16,00. 
·-:-·-- •. ~-. sâmbătă: 8,00 - 13,00 

!973863) 

_. .. -

-~ ._, ., . ._ 

• --< 

' ··.·-

. . 

r 
. A~unţA organizarea li

citatiei publice. la sediul 
Jud.icătorie; Gurahonţ, camera 
nr. 2, In data de JOI 28 
OCTOMBRIE 1999, ORA 
12,00, in vederea vanzării 
bunurilor mobile 'i imoblle ale 
debitoare! SC Agroindustriala 
lneu SA, la preţul maxim of&. 
rit, pentru următoarele bunuri; 

1. SUPRA OFERTA cu 
10%-peste suma de 120 mii . 
lei, adjudecat pentru sediul 
Fermei nr. 8 Cuied 

2. Sediul fermei nr. 9 'li 10 
Cu ied. 

lnform"'ll supllmen1are la 
oadlul Judecătoriei Gurahonţ 

-executor judecă-. 
• (974189) 

. ' 

.: . 
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ANIVERSĂRI ~~ 

"LA MUL Ţ1 ANI" cu 
pentru 

AI EXANDRU 1L1N 
la implinirea a 10 ani, il 

ză bunicii, familia MOIŞE.SCU.I 

MATRIMONIALE~ 

ITALIAN, 50 

• Vând apartament una cameră, 
bucătărte, baie, dependinţe, casă 
str. Mărăşeştl (zona Intim). 
Telefon 289280. (33401) 
Vănd garsonieră zonA cen· 

trală. lnfonnaţil telefon 094 621 
968. (33256) 

Vând garsonierA, renovat4, 
central, bucătărie mare, et. 11. 
Telefon 281124. (33341) 
Vănd garsonieră confort 1, 

Mlcălaca, gresie, faianţă, balcon 
Inchis, etaj 3. 8.500 DM negoda
bil. Telefon 270856. (33623) 
Vănd garsonieră, stare exce·· 

lentă. ocupabilă Imediat, preţ 
convenabil. Telefon 263953. 
Adresa: str. Abrud, bl. 236, ap. 8. 
(33354) 

VAnd garsoniera In Micălaca, 
str. Abrud, et. IV, acoperiş 
garanve 1 o ani, design ocdden
tal, condiţii deosebite, preţ 
10.500 DM, negodabll. Telefon 
260094. (33357) 

Vând garsoniera, confort 1, et.' 
IV, zona UTA. Telefon 469081. 
(3042159) 

Ocazie! Vând garsoniera el. 1. 
UTA, 7.000 DM. Telefon 270872. 
(33070) 

Vând garsonieră confort 1, etaJ 
1, mobilată, cadă mare, bale'on 
Inchis, cu frigider şi aragaz, 
ambele noi, preţ 11.500 DM. 
Vlaicu, bloc Z 6D, ap. 13. 
(33486) . 

Vând garsoniera- Piaţa. 
Soarelui, bloc 244, parter. 
Telefon 279~33; 270236. 
(33528) 
·Vănd garsoniera confort 1, 

Grădişte, etaj III. Telefon 
237065; 461529. (33531) 

VAnd garsonieră in Micataca, 
bloc 231. Informa~! la telefon 
558030. (33558) 

Vand·aparţament 2 camere, 
centru, Praporgescu, etaj 1, deco
mandat, suprafaţă mare; 30.000 
DM. Telefon 092.308.400. 
(33529) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, Micălaca, etaj 4/4, 
acopeiş ţiglă, imbunătă~t. 19.500 
DM negociabil. Telefon 235784; 
092.308.400. (33529) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, confort 1, parter, 
Aradul Nou, preţ negociabil. 
Telefon 094.147.985 sau 057 • 
4111M (33053) 
Vănd apartament 2 camere. 

confeCVI, bloc 12, se. B, 10.000 
DM. Telefon 092.295.340. 
(33619) . . 
Vănd apartament 2 camere. 2 

balcoane, parchet, faianţă, gre
sie, etaJ 2, zona 300, in fată, 
21.000 DM. Talefon 270856. 

. (33623) • . 
; Vănd ·apartament 2 camere 

confo·rt 1, zona lebăda, etaj 4, 

k~g~~~~~~61;~oo DM. Telefon 

Vând apartament 2 camere, 
central, et. IV, acoperiş ţiglă,_ 
lmbunătătlt. Telefon 255867, 094 
612 881. /33233) 

Ocazie! 23.500 DM aparta
ment 2 camere, ultracentrah mul
tiple lmbunătăţirl + mobilă. 
Telefon 210255; 210555. 
(33206) . 

. ' 

Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, decomandat. Telefon 
234538, 254330, după ora 16. 
(33340) 

Vând apartament 2 camere, 
stil occidental, marmoră, gresie, 
mobilat, balcon inchis, zan·a 
gărti, preţ negodabil, 30.000 DM. 
Telefon 092 459 403. (33344) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, 10.000 DM. 
Telefon 270856. (33347) 
Vănd apartament, str. 

Ecaterina Varga, 2 camere, 
decomandate, et li, preţ 27.000 
DM, negociabil. Telefon 231410. 
(33357) 
Vănd apartament ~ camere, 

Vlaicu, bl. A15, parter, lmbună
tăţit, recent redecorat, preţ 
11.000 DM. Telefon 237215. 
(33393) 

Vând apartament 2 camere, 
Mioriţa, etaj 1, bloc cărămidă, 
amenajat, preţ 17.000 DM. 
Telefon 250209. (33474) · 

,Vând apartament 2 camere,· 
confort 11, Aradul Nou, tmbună· 
tăVI. Telefon 288336. (33385) 
Vănd apartament 2 (două) 

camere, bloc Libelula, multiple 
imbunătăVrt. Telefon 092.391.569; 
465372 după ora 20. (33511) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1 imbunătăţlt, str. Banu 
Mărădne. Telefon 235017 după 
ora 13. (33505) 

Vând apartament 2 c;:aniere, 
zona 300, total imbunataţlt. 
Telefon 253326. (33070) 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, amenajat stil occlden· 
tai, str. Miron Costln, bloc 1, 
etaj 3, preţ43.000 OM negocl-· 
bll. Telefon 094.122.434; 
223729. (28965) 

vand apartament 2 camere, 
Mlcălaca, bl. 502, et. 1. ap, 4. 
17.000 DM, negociabil. T,elefon 
279746, după ora 18. (33115) 

vand apartament 2 camere, 
confort 1, Vlaicu, etaj III, preţ 
13.000 DM. Telefon 092.397.193. 
(33474) 
Vănd apartament 2 camere. 

parter, Podgoria, lmbunătăţlt, 
preţ21.500 DM. Telefon 220400. 
(33607} 

vand urgent apartament 2. 
camere, etaj III. Mlcălaca .. 
Telefon 265057. (33537) · • 

Vând apartament zona Gării. 
amenâjat stil occidental, mobilat 
parţial; preţ 35.000 DM negoda
bil. Telefon 094.160.581. (33539) 

1 

Vând apartarn<lnt 3 camere, el 
IV, Alfa, imbunătătil decomandat 
15.000 DM. Telefon 257946. 
(33292) 

Ocazie! 21.500 DM apartament 
3 camere, central, îmbunătăţit. 
Telefon 210255, 210555. (33206) 

vand apartament 3 camere, 
~ecomandat, zona Vlaicu, bl. 
X.34. Telefon 417191 sau 
092.995.057. (33358) 

Ocazie! Vând apartam9nt 3 
camere, faianţă, gresie, balcon 
Inchis, Alfa. etaj 4; 11.600 DM. 
Telefon 270856. (33623) 

Vând urgent apartament 3 
camere, Samantha urcător, el III
IV. Telefon 531594. (33424) 

Vând urgent apartament 3 
camere in casă proprtetate, 190 
mp suprafaţă locuibilă, anexe: 
pod propriu, pivniţă, garaj. Sunt 
posibilită~ de extindere a dădlril. 
Central: str. Gh. Bart~u nr. 15, et. 
1. Telefon 287776 sau 
092.298.298. (f.659467) 
Vănd urgeht apartament 3 

camere; Alfa, et. 11, 17.000 DM. 
Telefon 270872. (33070) 

Vând apartament 3 camere, 
·ultracentral, decomandat, et. 1. 
Telefon 252014, 094 531 805. 
(32672) 
Vănd apartament 3 camere, 

Banu Mărăcine. bine lntreţlnul. 
Telefon 250209. (33216) . 

Ocazie! Vând apartament 3
1 

camere, zona 300, bloc conto-· 
rtzat, balcon Inchis, 18.900 DM. 
Telefon 270856. (33347) 

Vând apartament parter, spa~u 
comercial sau birouri. Telefon 
219190,094 828 934. (33321) 

Vând apartament 3. camere, 
. Mlcălaca, bloc 506; 16.000 DM. 

Telefon 057 210066; 
092.706.028. (33429) 

VAnd apartament 3 camere, 
Micălaca. bloc 718.' Informaţii 
telefon 219145, după ora 18. 
(33418) 

Vând apartament 3 camere, 
zona Gării,· balcon foarte mare: 
Telefon 094.533.504. (33563) 

-··. 

VAnd apartament 3 camere, 
modificat stil occidental, design 
deosebit. Telefon 057 - 289706. 
(33564) 

vand apartament 4 camere, 
160 mp, str. Coşbuc; apartament 
3 camere, 140 mp, str. Coziel. 
Telefon 092.227.450. (33109) 

Vând urgent apartament 4 
camere sau schimb cu 2-3 
camere, Micălaca, bl. 543, et. 
III. Telefon 264393. 

Vând apartament 4 camere, 
dependinţe, amenajat ocddental, 
32.000 DM negociabil. Telefon 
279314; 271200. (33493) 
Vănd apartament 4 camere, 

zona 300, Malul Mureşului, toate 
lmbunătăţlrile, garaj autoriza!. 
Telefon 259891. (33600) 

VÂNZĂRI CASE 111 
Vând casă, Grădişte, toate 

utilităţlle. Telefon 092.207.518; 
276353. (3311 O) 

Vând casa central. etaj,' 3 
camere, (alimentară, restaurant). 
Telefon 234862. (32504) 

Vând casă in Vladlmlrescu, 
zonă centrală, 4 camere, 
dependinţe, lncălzlra centrală 
automată, preţ negociabil. 
Informaţii telefon 514207. 
(32993) - • 

Vând casa In Părneava. cu 
grădină şi gaz. Telefon 211792. 
(33165) 

Vând urgent casă, 3 camere, 
central. Telefon 270854. (33400) 

Vând casă mare cu loc spa~u 
comercial, Calea Timişorll, nr. 
114. Telefon 286831. (33082) 
Vănd urgent şi convenabil· 

casă mare, comuna Llvada. 
Telefon 412204. (32469) 
. Vând casă in Zădărenl, preţ 
14.500 DM negociabil. Teleofn 
413165. (33497) 
Vănd urgent casă 4 camere,. 

bucătărte, bale. garaj, grădină, 
gaz stradal. Informaţii- telefon 
264032; 42.000 DM nagodabil. 
(33499) . 
Vănd casă central, singur tn 

· curte. 43.000 DM negociabil. 
Telefon 094.837.193; seara· 
259246. (33515) 
Vănd casă cu etaj, In roşu, 

locuibilă, comuna Fântânele. 
Telefon 456180. (33542) 

Vând casă 3 camere, depen
dinţe, Grădlşte şi casă mare şi 
pământ In Şomoşcheş. Telefon 
260360. (33546) 

Vănd' casă netennlnată, lneu, 
str. Avram Iancu, nr. 38. Telefon 
511630. (33552) 

Vând casa- comuna 
Vladimlrescu, str. lmpropri
etări~lor, nr. 24. Telefon 270406. 
(33554) 

Vând casă 1500 mp, Gal. 
Telefon 240744. (33561) 

Vând casă in Grădlşte, 5 
came"re, bucătărie, baie, 
canalizare, gaz stradal, plus 
1500 mp teren intravilan. Telefon 
237794 sau 276419. (33566) 

Vând 2 case intr-o singura 
curte a câte 3 camere fiecare ' 
sau schimb cu apartament 2 
camere + diferenţă, In 
Vladimirescu, str. Eminescu, nr. 
31; urgent (33585) 

VÂNZĂRI SPATII 111 
Vând căsuţă lemn (spaţiu 

comercial) cea 30 mp. inlonna~l 
telefon 094 282 449, non stop, 
(~3199) • 

Vând gheretă, Piaţa Fortuna. 
Informaţii telefon 092.267.602 . 
(33336) . 

Vănd hali Industrială In Incinta 
Abatorului Vechi, suprafaţa 252 
mp. Telefon 094.698.659; 
094.770.634. (33500) 

birouri, prestări servocu. 
Telefon 259715; 
(33604) 

• 1 

.·~ ,$· ·-~- J, 

VÎNZĂRI TERENURI~ 
Vând teren intravilan 600 mp, 

front 15 m. Telefon 262619. 
(33045) • 
Vănd teren arabil, 1,72 ha, din 

Asociaţia Sânpaul. Telefon 
244552. (33312) 

· Vând teren Intravilan, 
Subcetate, str. 13 Martiri nr. 6, 
921 mp. Telefon 280231; 
092.645.958. (33068) • 
Vănd 4, 7 ha pământ intre 

Macea şi Curtici. Relaţii la tele
fon 298 prin Poşta la Şlmand. 
(33470) 

1 'P:fVi 1 V~~;~ 1~1 
Vând Dacia 1310, an 1985. 

Telefon 289432, după ora 15. 
(33373) 

Vând tractor U650·şi lfron, In 
stare foarte bună. Telefon

- 256189, 092 247 941. (33316) 
Vând Mercedes 350 S; Jeep 

Toyota Land Crysler. Telefon 
092.227.450. (33109) 

Vând convenabil Dacia O krTt, 
o-rice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.896. 33134 

n A 1 1 , an 
1986, preţ2.150 OM, negocia· 
bll. Telefon 260869. (33368) 

VInd avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARD, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15, 16, 17 ţoll. 
Telefon 259339, 563027. 
(3040386) •. 

Vând Savlem.izotermă 5,5 
tone, preţ avantajos; negociabil. 
Telefon 094.517.763. (30964) -
Vănd Volskwagen Golf li, 

stare foarte buna. Telefon 
092.777.361. (32603) 

Vănd Lada 1500, an 1979, 
stare bună, 2.000 DM negociabil. 
Tl!lefon 094.392.557. (33506) 

vand autoturisme Dacia, zero 
km, 46.000.000 lei şi 47.000.000 
lei metalizate; stoc limitat. 
Telefon 092.290.473; 057 • 
250030. (33507) 

Vând lsuzu Turbo Diesel 
Mlcrobus, an 1995, 80.000 km; 

g~~ţ99887~go(3J1~Î Telefon 

Vănd autodubă frigortfică MAN 
3 tone. Telefon 259715; 280753. 
33504) 

vand autoturism marca upe1 
Astra Caravan, an 1992, Euro 2, 
preţ 6.500 DM negociabil. 
Telefon 094.160.581. (33539) 

vand autoduba IVECo" 3,5 
tone. !elefon 259715; 280753. 
33504) 

Vând ARO 243 4x4, str. 
Constituţiei, nr. 46. Telefon 
286258. (33545) 

Vând Dacia Berlină 1410, an-
1995. Telefon 242841, orele 8-
14; _18-23. (33568) 

VInd Dada 131 O pentru piese 
schimb, eventual talonul, comu
na Zărand, nr. 631, telefon 187 
A. (4113154) 
Vănd Oltcit Club 1994 meta

lizat, preţ1. 700 DM negociabil. 
Telefon 473270. (3041807) 
Vănd Dada 1310, 1986; 2.000 

DM negociabil. Telefon 258616. 
(33587) 

· SC "MOBIMEXA" SA Arad, 
vinde Dacia Nova 624, an fabrl· 
caţle noiembrie 1998, stare 
excepţională, preţ 45.000.000 
loi. lnform3tu la telefon 
270209. (33590\ . 
Vănd Dacia '97 motor Diesel 

Vănd Dadl O km, noi, ortce tip (Golf 1,6 D) omologar RAR + 
şi la comandă. Telefon 094 157 CIV 2000, R1 (roda]) 5 viteze, 
830. (33309) . vlşiniu metalizat. 5.600 DM. 
Vănd Dada O km, orice tip sau Telefon 258021 (seara); 

~chimb cu una mai veche+ dife·· 092.986.705. (33614) 

. ~~~~o6~~;~2~~)56-219869, 094 trl~~~~t.o:~~. ~~~!'riol~::;:; 
Vănd Opel Vectra Turbo 1.500 OM + motor rezervă. 

Dlese~ lntercoler, cu toate Telefon 210366, 094 245 572. 
· imbunătăţirile, adus recent in (33636). 
_ţara, fabrtca~e 1994 sau schimb Vând OLTCIT, stare 
cu Dacia. Telefon 056-219869, excepţională, 1991, 1.300 DM. 
094 291 600. (33293) Telefon 210366, 094 245 572. 
Vănd Ford Slerra, an 1987, (33636) 

2.300 DM; ARO camionelă 3.500 

1 DM. Telefon214010.(33376) l'(ltţH!!:Wjjj{ll .,,. 
vand Dacia 1310, an 1987, • 1111 "" • 1•1 1' -

preţ 1800 DM, negociabil. Vând TV COLOR en • gros, 
Telefon 253572, 094.544.832. en • detall, gamă diversificată, 
(33406) preţuri minime; garanţie. 

vand Dacia 1410 L, 1994, Telefon 289456; 092.239.242. 
stare perfectă, str. Salontei nr. · . (33626) 
37/A. Telefon 222806. (33431) Vindem 1V COLOR, 800.000-
Vănd maşini de erbiddat 320 1 1.100.000 lei, garanţie 6 luni. 

• 1.450 DM; 520 1. 1.650 DM; Telefon 244904, orele 9-17: 
800 litri • 2.000 ElM. Localitatea (32146) 
Ţipari, nr. 195; telefon 28. Vănd Ieftin INSTALAŢII 
(33129) SATELIT şi BOXE 50 W. 

Vănit BMW 520, fabricaţie 90, Telefon: Arad 237471; In eu 
cu CIV, preţ 11.500 DM. T~lefon - 511485. (28770) 
094.568.859. (33262) Vănd televizoare color, 
Vănd VW Golf 1 Diesel, lnma- garanţie, preţ 1.500.000· 

trlculat, 4.000 DM. Telefon 2.500.000 lei. Telefon ~11028. 
092.437.218. (33501) (33073) 
Vănd Dada 1300, an 1981, cu Vând MAŞINĂ SPĂLAT 

CIV, 1150 DM negociabil. AUTOMATĂ, 880.000 lei; 1V 
Telefon 413165. (33497) COLOR 700.000 lei; LADĂ 
Vănd TV 41 F lzotennă, motor FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, 

Braşov, 2.700 DM negociabil. ofer garanţie. Telefon 259339, 
Telefon 279314; 271200. 563027. (3040385) 
(33493) Vând TV color, maşini de 

VMd Mercedes 230 E. tip spălat, frigidere cu congelator şi 
124, an fabricaţie 1986, climă, lăzi frlgoriflce, la preţuri conve-
ABS, alarmă. Inchidere contra- nabile, (cu 6 luni garanţie), Intre 
lizată, 11.500 DM negociabil. orele 9-17. Telefon 251392 sau 
Telefon 271200; 279314. 094.293.568. (33025) 
(33493) Vănd TV color Phllips, Nokla, 

Văn_d Flat Regat 1986, per- Grundig, teletext, tolecomandă. 
soană fizică. vertficare tehnică la Telefon 26400<l. (33304) 
zi + CIV. Telefon 256909. Vănd toată gama de plasa 
(33492) · pentru fri!~idere casnice şi 

Vând Dacia 1310, din 1985, comerciale, frlgldere second-
"preţ 1.700 DM. Teleofn 234615. hand. Telefon 270622. (33362) 
(33484) Vindem o mare gamă de 

Ocazie! Vănd Skoda Felicia o· TELEVIZOARE COLOR, STE· 
km, sub preţul de pe factură; REO. Informaţii telefon 280260, 
negodabil, eventual la schimb cu 211213, orele 10-20. PREŢ.URI 
o Dada mal veche. Telefon 056. CONVENABILE. (33185) 
219869 sau 094.291.600. Vănd telefoane mobile noi: 
(33467) Nokla 5110; Nokia 3210, Sony 

Vând urgent Raba basculantă, C1. Telefon 094.544.832; 
8,5 tone, stare perfectă de 092.528.181. (33406) 
funcvonare, CIV, preţ 9.600 DM. Vând cuptor patiserie şi 
Telefon 413168: (33461) . cuptor pentru pizza. Telefon 

Vând Renault rapid autoutlll--- · 210019. (33447) 
Iară 1100 cmc. an 88, Inscris Vănd TV color, maşina spălat 
norinal, numere noi, preţ 4.600 âutomată, calorifer electric, cu 
DM. Telefon 094.508.658. ulei, cu garanţie. Telefon 
(33459) 284604. (33442) 
Vănd Flat Regata Diesel, an Vând diferite TELECOMENZI 

1986. stare bună de funcţionare, _ pentru televizor (165.000 lei), 
preţ 3.500 DM. Telefon video, satelit, transfonnatoare 
092.632.340 sau 257728. linii. Telefon 092.368.868 •. 

. (33452) (31923) 
VAnd autoturism Flat 860 bună Vănd camera polaroldJnstant, 

stare func~o~are, preţ 360 DM. 50 DM. Telefon 273294, orele -
Telefon 249826. (33513) 20-22. (33512) 

Vănd automată 
1.000.000 lei; color 700.000 
lei; frtgider 700.000 lei; combina 
frigorifică 1.500.000 lei. chiuvetă 
Inox 300.000 lei. Telefon 
275277. (28757)• 

Vând CĂNTARE ELEC· 
TRONICE şi CASE MARCAT 
pentru comerţ, restaurant, ser
vicii, benzinărie. Telefon 
272727. 33415 

Vând casă marcat fiscală, tip 
Raxon. Telefon 236800, după 
ora 16. (33518) 
Vănd maşină spillat 

Automatle, foarte bună; 
1.800.000 lei. ·Telefon 255982. 
(33556) 

VInd calculatoare IBM • 386, 
486, preţuri 180 • 200. Telefon 
094.543.320. (33572) 

VInd maşină spălat vase. 

~~~~~~>"ţii telefon 258870. 

VÂNZĂRI DIVERSE 
Vând an-gros, HAINE SE· 

. COND HAND, GERMANIA, 
peste 20 sortimente. Telefon 
289456, 092 239 242. (33626) 

Vănd PLASĂ GARD zlncată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA· 
BITZ ,1 CUIE CONSTRUCŢII, 
str. Vrabiei nr. 4. Telefon 
289997, 094.558.552. 27190 

Vând termotekă Beretta ş 
Ocean: convertoare şi boilere pe 
gaz. Telefon 253973. (33532) 

VInd 

fabricaţie Informaţii 
telefon 514207. (32995) , 

VAnd vitrină frlgorlflcă şi 
mobilier magazin. Telefon 
468470. (33191) 

VInd EUROBOLŢARI ter
molzolanţl cu garanţie: 
300x250x200, 3.600 lel/buc; 1 
mc-240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381_.750. (33294) 

vand linii telefonice 89xxxx 
(erotice, matrimoniale, partY 
line). Telefon 094 523 312. 
(33379) 
Vănd cărucioare pentru copil 

(Import). preţuri bune. Telefon 
254796. (33390) 

Vând utilaje de moară com
pletă, adus din Germania. 
Telefon 057/287312, dupa, ora 
19. (33403) 
Vănd ouă Drepellţă (medica

ment. reproducţie.) cu instruc~u
nl. Telefon 289966, 248064. 
(33430) 
· _vand lambriuri, 40.000 leVmp; 
ch.erestea: gfinzi"; covoare. 
Telefon 220427. (33499) 
Vănd buxuşl pentru gard viu; 

mobilă dormitor deosebită; 
cameră combinată. Telefon 

.255945 seara. (33495) 
Vănd plan scurt, marca 

~~~~~~z(';;.rs~)fonnaţii telefon 

Vănd sobă teracota; aragaz 4 
ochiuri: baterie duş, flexibil: 
baterie lavoar; vană baie 1500 
mm; chiuvetă faianţă; butoi tablă 
200 It; butoi plastic 130 It; 
calortfer electric 2 bucăV; arzător 
paz metan. Telefon 233563. 
{33472) . 

Vând urgent plan scurt 
Hoffmen; Renault 18; aparta
ment 2 camere, central. 
Informaţii telefon 234884. 
(33458) 

Vând grau 1 O tone, bun; 
porumb 2 tone. Telefoll 281994. 
(33456) 

Vând uşă capilonată pentru 
Intrare apartament bloc; uşă 
furniruită (cu sticlă). pentru 
debara; aragaz cu 3 ochiuri (2 
gaz + 1 electric). Telefon 
244473. (33455) 
Vănd ~glă Jimbolia din demo

lare. Telefon 276359. (33426) 
Vănd firmă. 11\formaţii telefon 

057.271871. (33504) 
vand strung nou pentrutlemn, 

preţ 4.000.000 lei; Păncota. 
Telefon 466572. (33502) 

i 
lapte; aragaz ·CU 4 · guler 
de vulpe argintle complet cu 
căciulă. Telefon 254832; 
094.204.056. (33524) . 

vand SRL cu actlvltau multi.· 
ple. Informaţii ielefon 
094.397.410. (33523) 

(Contin,_. In _1,..15} 
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• (Unnaro din pagina 14) 
Vănd vie cu colnă. lneu; 6.000 

OM. Telefon 219181. (33543) 
Vănd canapele şi coiţare. noi, 

la preţuri avantajoase. T_elefon 
270700. (33549) 
Vănd bolţari termoizolatori, 4 

modele, pavele, borduri; etc. 
Telefon 245689. (33534) 

VAnd sufragerie Nins; covor 
213; soba teracota pentru 
bucătărie. Telefon 264340, orele 
13-20. (33557) 
Vănd termotekă Junkers 23 

kw Turbo Combi; parchet lari"ti
nat: teava cupru 15 mm izolată ~ 
termic. Telefon 270916; 230129. 
(33559) 

vand betonieră tara· motor. · 
Telefon 263365 sau · 
094.777.081' (33563) 

Vand vier de prasila. Telefon 
277681' (33567) 
Vănd pătuţ copil 1-9 ani, 

demontabil, german, 800.000 lei. 
Telefon 286805. (33569) 

vand usturoi (toamnă) an
gros, preţ 6.000 lei/kg. lntormayi 
telefon 473270. (3041807) 

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

nd , 
200 H, noi. Telefon 210366, 094 
245 572. (33636) 

CUIPĂRĂRI TERENURI, ~ 
IBOBUdiRE ~ 

Cumpar teren pentru casa, 
maxim 500 mp. Telefon 
057/210066; 092.706.028. 
(33429) 

h1
:
1J1!1 1FM~I 

Cumpăr tractor U 445 pana la . 
2.000 OM şi Dacia înscrisă, 
caroserie buna (600 OM). 
Telefon 466413, Pancota. 
(33522) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpăr aur şi bijuterii din aur. 
cu plata pe loc. Telefon 094 287 
166. 
Cumpărăm mob a veche stil. 

sculptata, birouri, credenţuri, bib
lioteci, paturi fier. paturi lemn; 
noptiere lemn: mese; vitrine: 
jilţuii; bufeturi; oglln~ 2 m; ser
vante; in~trumente muzicale; 
lămpi de tavan; ceasuri de 2 m. 
Telefon 092.426.444; George 
Grecu. (33100) 
Cumpăr teracotA folositi; 

urgent. Telefon 211568. (33463) . 
Cumpăr porumb; plata pe loc. · 

Telefon 094.772.259. (33204) 
Cumpar animale: porci şi vite; 

·:;e~~;)gociabli. Telefon 271200 .. 

Cumpăr porci graşi peste 80 
kg, cu 11.500 leilkg; plata pe loc. . 
Telefon 092.315.679. (33591) · 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează BARMANĂ. Telefon 
256735. (33544) 

ANGAJ M cu contract de 
muncă TINICHIGIU AUTO fi 
VOPSITOR AUTO cu expe
rienţă. Informatii telefon 
270441. (33227, 228) 

ANGAJ M cu contract de 
muncă, AGENT de VĂNZĂRI; 
preferăm ingineri, tineri absol
venţi. Informaţii telefon 
289956. (33226) ' 

SOCIETATE COMERCIA 

Angajăm TINERE cu VOCE 
SENZUALA. Telefon 094.527.058. 
(33372) 

"EPIN" angajează BARMA ,1 VULCANIZATOR (zona 
Vlaicu). Telefon 092.621.961. 
(33422) 

Angajăm BRUTAR! şi 
VĂNZĂTOARE, cu carte de 
muncă. Telefon 094.597.431. 
(33443) 

SUPERMARKET Alimo.1tar 
IRIDAVA, angajează CASIER!. 
ererile se vor depune in In~ 

cinta magazinului (p•rter ZIRI-
DAVA). (33171) . 

SOCIETATE COMERCIAL 
anagajează GESTIONAR cu 
cunoştlnje operare calculator, 
preferabi cu studii superioare. 
Informaţii telefon 243359. 
(33261) 

Căutăm TINERE, 20-30 ani, 
aspect plăcut, pentru FOTO
MODELE şi FILME. Telefon 
469081. (3042156) 

CIETATE COMERCIAL 
angajează BĂRBAŢI Şi FEMEl 
pentru producţia PASTE 
FĂINOASE. Telefon 262508. 
(33496) 

Firmă Halloano-romănă anga
jează urgent INGINER (tehni
cian) CHIMIE ALIMENTARA şi 
BIOLOG analize de laborator, 
produse lactate. Salariu atrac
tiv. Telefon 094.330.841. 
(33478) 

G.P .S. Arad angajează prin 
concurs pentru zona de activi~ 
tata staţie carburanţi, VING~. 
următorul personal: 1 OSPA~ 
TAR; 1 BUCĂTAR. Relaţii tele
fon 234850, .int. 107, 109. 
(33477) 

G.P.S. Arad, angajează prin 
concurs, 2 CONTABILI
Condiţii: s.tudli de specialitate; 
vechime in muncă minim 5 ani. 
Relaţii telefon 234850, .lnt. 107; 
109. (33477) 

G.P.S. Arad, angajează per
sonal pentru staţia carburanţl 
VINGA. Condiţii: liceul + 
bacalaureat. Relaţii telefon 
234850, int. 107, 109. (33477) 

PRELUAM ADMINISTRAŢIE 
Asociaţii locatari - proprietari.· 
Telefon 254212 âau seara după 
ore 20 - 288967. (33465) 

Firmă Italiana d~ 
ncălţămlnte angajează MAŞI· 

NISTE fi MANUAL cu expe
rienţă Jn domeniu. Se oferi 
ondlţil de muncă buna, salar 
oarte bun. Dorim persoana 
erloase. Informaţii telefon 
92.930.504. (33509) 

Angajez COFETAR -
PATISERĂ. Telefon 277528 
după ora 14. (33540) · 

SOCIETATE COMERCIA 
angajează CONFECŢIONERE 
la ma,lnl cusut Jiniare. Telefon 
279146_ (33550) 

ANGAJ M SARMANI 
angajează BARMANĂ. 
OSPAT ARA. Telefon 256835. 

•' OSPĂTARI (femel), Restaurant 
PALLAS, Calea Timitoril, nr. 
178. (33586) ' 

SC "BELSIRIM" angajează: 
ŞEF AUTOBAZĂ - absolvent 
facultate mecanică (constituie 
avantaj absolvirea unei ta~ 
cultăţi cu profil auto), salar 
avantajos, matlnă de serviciu, 
celular; 20 MUNCITORI 
NECALifiCAŢI, pentru con
strucţii; 10 ZIDARI, salarii 
avantaJoase. Telefon 284125, 
275576. (33259) 1 

ANGAJAM tineri cu carte 
muncă. Str. lvrlanu nr. 2, -orele 
14-17. (32567) 

TOLEDO, A(ad, angajeazA 
CONFECŢIONERE TEXTILE. 
Condiţii de muncă fi salar 
foarte bune. lnformaţl -Ion 
275375. (33405) 

Liceul Teoretic ,.Gheorghe 
Lazăr' PECICA, scoate la con
curs in 5 noiembrie 1999, po .. 
lui de CONTABIL ŞEF. 
Condiţii: studii ecollomice 
superioare, vechime minim 5 
ani. Informaţii telefon 468084. 
(3043162) 

PRES'I'ĂRI SIIIIVICU 

REPAR MAŞINI SPĂLAT 
automate, domiciliu,~REBOBI
NĂM MOTOARELE. Telefon 
256146, 094 241 398. (33139) 

EXECUT: construcţii, izolaţi! 
contre igrasiei, faţade, zugrăvefi 
In lavabU, renov;\ri 1ntar1oant etc. 
Telefon 272695. 

.. ,. 
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ExecutAm·· reparaţii: 
FRIGIOERE, CONGELATOARE. 
Oferim GARANŢIA lucrării. 
Telefon 270622. (33361) 

Execut lucrări N LZIRE 
CENTRALE- SANITARE (cu
pru). Telefon 094.391.892; 
216552. (c.) 

REPAR M aragaza, maşini 
spălat, instalaţii sanitare, eiec- • 
trlce, microunde. Telefon 
270098. (33378) 

XEC M LU Rl: con-
strucţii, acoperişuri, betonărl, 
tencuieli, faianţlri, zugrăveli, 
placat rlglps; garantăm cali
tatea. Telefon 217099. (33481) 

·)' 

INSTALATOR SANITAR 
autorlzat, execut lucriri insta
laţii sanitare, nol; pra/ conve
nabil. Telefon 230453. 33468) 

EXECUT izolaţi! cu mem
brane import, garanţie 10 ani. 
Informaţii telefon 2$5084 sau 
092.516.604. (33428) -

EXECUT diferite tipuri da 
MAŞINI TÂMPLĂRIE (abricht, 
frază, flalf). Telefon 514048. 
(33419) 

MEDITEZ ENGLE2A la domi
ciliu; nivel mediu. Telefon 
273294, orele 20-22. (33512) 

a om c u: 
frigidere, congelatoare, cu 
garanţie. Telefon 094.257.151. 
(33521) ' 

RENOV Iti interioare; zu
grăveli, zidărie, gresie, par
chet, etc. Telefon 277353; 
094.909.535. (33536) 

.,IZO EX" execută hidrolzo~ 
taţii cu membrană hidroizola
toare cu ardezie Import Austria; 
garanţie 10 ani. Telefon 057 • 
266230; 094.612.877. (33582) . 

IT ARE, termice, spălă , aerisiri 
calorifere; montez apometre. 
Telefon 514859. (33596) 

DIVERSE, 

OFERIM IMPRUMUTURI 
avantajoase IN LEI. Rela!li tele-
fon 212020. (32671) · 

G.P .S. Arad, aprovlzloneazi 
fi vinde pe bază de comandă 
fermă in cantităţi nelimitate, cu 
plata la livrare, la preţul de 
1.750.000 lei/tonă, INGRĂŞĂ
MĂNT AZOTAT de AMONIU, 
din producţia SC .,DOL YCHIM" 
SA - Craiova. Relaţii telefon 
234650, lnt.111,123. (33477) 

Fostul rectlllcator la DACIA
SERVICE Aradui-Nou fl·a 
deschis ATELIER de RECTlFI
CAT ARBORI COTIŢI pe str. 
Gh. Ooja, nr. 120. Telefon 
285961. (33457) 

SC "SBC UPOVA" SA vinda 
CALORIFERE fantA, mobilier, 
cadă, vană fontă, chluvat•, 
oglindă, bazlne, WC, rezervor 
metalic 40.000 It. Telefon 
561950. (4113073) . 

Efectuează zilnic u-port de 
persoane tn GERMANIA, AUS· 
TRIA 'fi FRANŢA, la pnţurl"""" 
sibile cu autoc... moderrte •. 

NOUIII IT AUA cu ba1zlt AUS
TRIA, SUEDIA cu trarWt POLO
NIA 'fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANT! Prin "ATLA
SSIB" puteţi eilitorl In toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGUA, SPANIA, 
PORTUGALIA. 

Pentt.u grupuri organizate, 

inchirlem - " n1ion>buza """'"""'· ,.ATLAS$18" 'etectu .. zi ..-~ 
vidf de rnnagerie, ..... riri m.
<lcale'fi'*1Jvenl. 
~nţiile din centru: telefon 

251871 " 252727 "~ 
Wefon 270562. 

zlnlc. (c. 17) 

; . .:-' ·-

_., .. 

NOUIII REDUCERI DE PREŢURI 

~ 
vi oferă: 

zilnic spre Germania 
PASSAU - REGENSBURG -

NORNBERG - HEILBRONN -
STUTTGART - KARLSRUHE -
HEIDELBERG - WORZBURG -
FRANKFURT • MAINZ -
GIESSEN. 

SERVICR: eăliiDrfeln au1ocont 
noi, moderne; 2 bagaje gratuite: 
insoţltoare de bord; o maai 
caldă In ung-. 

Informaţii fi lnacrlerl la 
AGENŢliLE Pl.ETL: ARAD, tele
fon 057-252291; UPOVA, telefon 
057-561377, telefon 057-563011: 
TIMIŞOARA, telefon 056-200119; 
LUGOJ, telefon 056-359651; 
REŞIŢA. telefon 055-224904. (c.) 

- ... CITATII · 
Se citeaza in vederea dezbaw 

.terii succesorale, numi~i sacma
rean Sebastian. cu domiciliul 
necunoscut şi sacmarean Car1a 
Maria cu domiciliul necunoscut, 
moştenitori al defunctului 
Săcmărian Ioan decedat la data 
de 27 mai 1992. fost cu ultim 
domiciliu In Arad. pentru data de 
3 noiembrie 1999, ora 17. ia 
Biroul Notarial Public Arad, Bd. 
V. Milea, nr .. 33-37, jud. Arad. 
(33464) 

ÎNCHIRIERI 
lnchiriez garaj, zona Vla1cu 

(Făt Frumos). Telefon 235784 
092 308 400. (33529) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment şi casa (rie)mobiiate(i). 
Telefon 235784; 092.308.400. 
(33529) . 

Doresc sa lnchirlez locuinţa 
·(ne)mobilata. Telefon 235764; 
092.308.400. (33529) 

inchiriez spaţiu comercial, str. 
Teodor Pacateanu nr. 12. 
Informaţii telefon 094 621 968. 
(33256) 

lnchiriez la pret convenabil 
spaţiu depozitare, 600 mp + 
birouri, excelent. Telefon 
092.207.518; 276353. 33110) 

er spre mc mere apar a~ 
ment (ne)mobilat. Telefon 

lnchiriez apartament 2 
· camere, termen lung, cu telefon. 
Informaţii telefon 222745. 
(33380) . 

1 nchiriez (vAnd) garsoniera 
confort 1, Micălaca, IAnga Piaţa 
Soarelui. Informaţii telefon 
267118 sau 283373, 60 OM, 
9.000 OM. (33570) 

fnchiriez apartament 1 
camera, parter, zona Podgoria. 
Telefon 231286 dupa ora 17. 
(33586) 

PIERDERI 

Pierdut cod flscal nr. 174806 
eliberat de Administraţia 
Financiară Arad, pe numele 
Tom'a Gheorghe din satul 
Poiana, nr, 70, PFI. li declar 
nul. (5213487) 

1er u cer 1ca me ca 
5337410 perioada 18-23 octom
brie 1999, eliberat de Dispen
sarul Alfa, pe numele BobUiescu 
Ioan. 11 declar nul. (33538) 

'ÎÎ' DECESE 'ÎÎ' 

După o lungi suferinjil a in
cetat din viaţă, cea ma iubiti 
soţle, mamă, bunică 

BEHflU llUI.IA 
născută JIVAH. Inmor

mintarea va avea loc azi, 27 
octombrie 1999, ora 14, la 
Cimitirul Eternitatea. In veci 
nemăngălat, soţul Ştefan fi 
veşnic lndurerata filei S1eliana 
fi familia Andrelca , 

Cu Inimile zdrobHe de durere 
anunţăm incetarea din Viaţă, la 
numai 19 ani, a celui care a fost 

CORBEI FEUCIAN BOBT. 
Inmormintarea va avea loc 

azi, 27 octombrie 1999, ora 1:1, 
de la Capela Cimitirului din 
Micălaca. Mama fi soro. 

Cu adâncă durere anunţăm 
Incetarea din viaţă. ta data de 25 
octombrie, la vărsta de 76 ani, a 

_ celui care a fost tati, bunle, 
cumnat 

PAVEL llOSENft!LD. 
Inmormintarea va avea loc 

azi, ora 12, la Cimitirul ETERNI' 
TATEA. Famllilialndollate. 

1' SERVICII FINERUE "i 

210555; 210255. (33206) IIC ,.NOSFERATV" SIU., 
Doresc sa lnchirtez apartament 

frumos mobilat. Telefon 210555, str. Ghiba Sirta nr. 26, talefon 
210255. (33206) 270437; 094.554.874. 

NON-STOP . 
Ofer spre Inchiriere spaţiu SERVICII FUNERARE 

ultracentral 40 mp. Telefon COM 
. 211792. (33165) . , PLETE.: 

fnchiriez spaţii comerciale î' Sicria, respete, crucl;tmbilsă--mat, spălat, imbracat, 'prosoape, 
depoZit pe Calea Lipovei nr. 11 • batlste, panglică, batlcuri, 
vizavi Restaurant Flora. Telefon__ catafalc, sfe,nica, steag doliu, 
092.92.11 .03. (33387) colaci, cozonac!, colivA, cerca-

Dau tn chirie apartament 1 ne, jerbe, foto-vldeo, transport. 
camera + dependinţe, zona fanfarA. Organizăm pomeni. 
Stadion .Gloria. Telefon 255157. Oferta: sicriu+ respete +cruce= 
(33407) 750.000 lei. NOUl Toate aceste 

Ofer spre Inchiriere garoo- produse se găsesc fi In Semlac, 
nieră In Micălaca, mobilată + rin ,.ADIS ABEBA' SRL (lăngă 
satelit. Telefon 094.256-787; oto Prono). Pentru ziua de 1 
263711. (33295) noiembrie punem la dispoziţia 

lnchlrlez hală producţie cu pod 
, rulan~ 300 mp. Telefon 250692, 

orele. 9-13; 412119, după ora 14. 
33414 

er spre ne 1r er.e spa u 
comercial, central in Chi,ineu 
Crlş. Telefon 092.271.620. 
(4113151) 

Primesc 2 fete In gazda. 
Telefon 246860, dupA ora 19. 
(33496) 

lnchlriez (ofer) apartament 
Ultracentral (str. Unirii), tot confor
tul. Telefon 264995. (33488) 

Dau In chirie casa 3 camere. 
incalzire centrala, cartier 
Podgoria. Telefon 238628 sau 
094.555.084. (33482) 

Oferim spre Inchiriere ape~ 
ment 2 camere. mobilate; central. 
Telefon 289149. (33469) · 

Ofer spre inchiriere pe .tennen 
lung, apartament 2 camere. 
Telefon 092.994.443 sau 
280628. (33460) . 

Ofer spre inchiriere garsonierA 
mobilată. Micălaca. Informaţii 
telefon 262314. (33454) 

fnchiriez apartament 2 camere, 
ideal birou, lc~ngA Tribunal. 
Telefon 252120. (32456l 

Ofer spre fnchiriere aparta'
ment 2 camere, mobilat, zona 
300. · etaj 4/8. Telefon 
094.568.805. (33450) 

clienţilor no,trl, GRATUJT, 
lumănări specifice. ANGAJAM 
PERSONAL. Condiţii: birbaţl, 
maxim 35 ani, stagiul miiHar sa
tisfăcut, constituţie fizică adec
vată, minim 10 clase. Interviu: 
sămbălli, 30_10.1999, ora 13, pe 
str. FAt-Fumos, nr. 5. Relaţii la 
telefon 094.554.874. (c) 

NON-8'10P 
Ro-n"YIA:OIIPANT flrmi 

producătoar• de slcrie, str. M. 
Eminescu nr. 4, (vizavi Cinema 
MUREŞUL) telefon 211929, 
094.531.715;,_ ~~712. 

TOTUL 1NTB-UN SINOua 
~. LA PREŢ DE PRODU. 

CA.TOR, ~!::~ DVITA'IE 
- imbălsămat, lmbrăeat, coa--- s!Crie: 400-1.600.000 lei. 
- slcrte lux 
- lenjerie deces: 1.&o.ooii-

600.000 lei 
~ cruci, mânere- sicriu, etc. , 
OFERTĂ• sicriu, lenjerie, 

cruce - 730.000 lei; 
Transport in Arad GRATUIT. 

. Transport GRATUIT la firmele/ 
concurente, pentru ca să puteţi 
1 compara preţurile fi calitatea. 
(c.) . 

Suntem aliturl de colega 
noestra NEAG GRETI In greaua 
Incercare pricinuHă de pierderea 
tatAlui ei drag. Colectivul 
Ambalaj UTA. (33553) 

Suntem alături de familia 
IUdHa, Androea şi Costel Doicu, 
la trecerea in nefiinţă a tatAlui, 
bunlcuh.-1 fi socrului . 

ROZENFEI.D PAVI!L. · 
Sir cere condoleanţe din 

partea "0logilor do la se 
"DOLCU" SRL, Arad. (33595) 

nu momaguceu carea 
fost cuscrul nostru 

ROZENFEIJ) PAVEL 
fi condoleanţe familial lndo

llate din partea familiilor CONAC 
fl DOLCU. (33595) 

ăt ai trăit ne-ai lubR, 1 vom 
trăi te vom pomeni. Dormi tn 
pace sullet blănd, MARICA 
dragii FIIÎniliile Kor6si fi Zserai. 
(33597) 

Vei rămâne VOfnlc In 
amintirea noastră, a'a cum al 
fos~ veselă şi zămbRoare, dragă 
MARICA. Transmitem con~ 
doleanţe familiei lndollate. SI-ţi 
fie ţărăna UfOarăl Familiile 
Lepa, Gavrlieocu fi Andrelca. 
(33598) 

Deplăngem moartee scumpe! 
noastre mătuşă, 

BI:N'fiU ~~ARI"-.. 
Dumnezeu s-o odlhneasci ln 

pacei Nepoţii Ghizi fi Gicu. 
(33616) 

Cu inimile frlnte de durere 
aducem un ultim omagiu 
verifoarel noast';l. 

ftEHTIU UK'A, 
niscuta Jivan. Dumnezeu s-o 

odihnească In pacei Neli Tagzaş 
cu familia, Florica Ruja cu !ami~ 
ia şi Jivan Petru cu familia. 
(33628) . 

Colectivul SC PARC SA 
ARAD este alături de colega lor, 

. MARCU RAHELA, In graaua 
suferinţă pricinuită de decesul 
fiului el. Sincere condoleanţe! 
(33640) 

Suntem alături de colega 
noastră RAHELA, Jn marea 
durere pricinultA de pierderea 
fiului ei, BOBBI. Dumnezeu să-I 
odlhneaacil MARIANA fi 
CSILA. (33641) 

Transmitem intreaga noastrl 
compasiune doamnei MARCU 
RAHELA, In momentele grele 
cănd se desparte de fiul oi drag, 

BOBTCORBEL 
Dumnezeu aă~l odlhneaScil 

Familia KERN. (33642) 

Aducem sincere mulţumiri 
PROTOPOPIATULUI BISERICII 
ORTODOXE ARAD, preacu-

. vloaselor feţe biserfceşll care au 
lmpărtăşH dureroa familiei fi au 
condus pe ultimul drum, pe cel 
care a fost 

preot protopop iconostavnll'or 
fERB CIIEORCBE. 

Familia lndolială. (33851) 

Mulţumim din suflet tuturor 
celor care au fost alături de noi, 
In grelela momente prllejuHe de 
treceroa la cele V'fnlce a calul 
caro a fost 

preot protopop-.."." 
. fERB CIII!OilCBE. 

Familia indollat.l. (33651) 

ii' COMEMORĂRI ii' 

Trllif fi 
indurerat s-a 
scut$ un an de 
la trecerea Tn 
nefiinţă ~ celui 
care a fost 
iubitul nostru 

soţC... 

.BRVNO. 
CAl v"l!! trăi iţi vom plotra 'lle 

amintirea Dumnezeu să ta ierte 
ti să,.te odihnească In pacei 1 
Soţia Bubani-Răduiescu Goor-1 

1 gela, fiii Matleo .. Gabl. (33551) 1 .'·' 

Cu dUrere In suflet ne amintim 
cA se Implinesc 6 ani de cand nu inchiriez apartament 1 camera, 

mobilat. 100 OM. Telefon 
266102, după ora 19. (33508) 

inchiriez central 2 camere 
__ mobilate, ga·z, cablu, telefon, 

geraj; str. Coşbuc. nr. 5; orole 14-

,. · mal tttti printre noi, dralii . 
r------'-----,. ADI DOIIf" . 

Colegii da la catadra de Inot a Sufletul tău plin de iubire fi 
C.S.S. sunt alături de profesor dragoste, nu·l vom uita nlcto-
ONIŢĂ DOREL In groaua Incer-
care pricinuită de pierderea dalăl Copiii: Andrei, FlHp, Adina 
marnel 33548 1 OtlliL (33602) 18. (33525) ' 
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În atenţia actionarilor de la 

S. C. Optium S. A. 
· .... ANUNŢ.. . 

Se eonvoaci Adunarea Generali extraordinari a 
Acţionarllor la S. C. Optlum S. A. pentru data de 
11.11.1999, ora 10,00, la sediul societăţii din Arad, Calea 
Aurel Vlalcu nr. 139-151, pentru toli acţionarll inregistrati 
in Registrul Acţionarilo~ la data de 1.11.1999. . 

ORDINEA DE ZI CUPRINDE: 
1. Majorare de capital prin aport 

. 2. Diverse · 

Documentele aferente se pot consulta zilnic la sediul 
"llocletiţii. incepind cu data de 26.10.1999. 

· ·Procurlle speciale de reprezentare se depun cel mal 
tirziu cu douii zile inaintea aduniriL 

Dacă la prima convocare nu se Indeplinesc condiţiile tie 1 
'·aliditate •. Adun~rea Generală se va ţine în data dej 

Jll.l !.19. 99.;., acela~i loc, la aceea~i oră. · .. ·. . 1 L- . . . . ,.11_)_ 

-.'"a~w~ .. --~=,~,'L~-i "-·,_."tl._~.:;.A......:J,.~E ... ..t:. ;:.::.~:.-'\14 -~ 

B-dul Revoluţiei nr. 26·38, tolofon 231.853 
Uviu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 

IJ< CEtE MAl MICI ?REŢURJ 

. . 
• GRESIE cal. 1 • 96.000 toUmp . , . 
• FAIANŢĂ· 68.000 • 80.000 loUmp 
• ADEZIV fi CIMENT pon1ru rootult 
• ŢEAVĂ CUPRU l-i accasorH 
• SPĂLĂTOARE INOX fi CABINE DUŞ 
• BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAIE 
• ROBINEŢlfl FtnNGURl• CĂZI BAIE" ACCESORI 
• OBIECTE SANITARE ,1 ACCESORII · 
• !:VĂ POUErLENĂ CU ACCESORI 
• VĂZI~JINEAGRĂ 
• ROFILE INATE'TABLĂZINCATii, Jl P"" .. otrloll 
•CARBII ftWB.AM ZliJiiiC ..... 17 ... 

s.Uml.TĂ. 9,00.:U,M 

, ___ --;. 

~-

.,.,. __ \_ 

..... .. 
"' ·, •. ,- ... _ ;".. . ' . 

~,.;.f·--: !· 

"'· --

a .... .-- a. .-17~;:;; =- -, -2 '7 . ·'ţg 'ittr 

) 

' PUBUCITATE Miercuri, 27 octombrie t 999 

Programul actlvltliţllor conexe . NU COMPLETAŢI.:.VĂ 
GARDEROBA 

Marti 26.10.1999 
• PIERDEŢI . CU PRODUSE DE 

OCAZIA! CALITATE EUROPEANĂ Ora 11.30 Parada onodel 
Casa de onod6 LANG 

Miercuri 27.10.19991 ~~~=lj]l 
LA UN PREŢ ROMÂNESC! 

lA STANDUl S.C. MODA S.A. 
Ora 115.30 Concura cu prerrill 
pentru vizitatori • 

Flronale Norlel Manlto 
Ore 17.00 Parada onodel 

DIN CADRUL TÂRGULUI "PROMOVEST" 
DESCHIS LA SALA SPORTURILOR 

Grup Şcolar de lnduatrla 
u.,oar6 Arad A 

J .lol26.10.1999. ~~.~~=I]l 

PUTEŢI CUMPĂRA UN BOGAT 
SORTIMENT DE CONFECŢII DE SEZON 
LA PREŢURI CU ADAOS COMERCIAL MINIM. 

VĂ AŞTEPTĂM! (5224448) Ora 16.00 PIM DAV concursuri 
Ora 17.00 PrezentAri •1 demonstraţii 

·- de rnachlaj Flrona INA Center 
Ora 17.30 Tornbola Roontalecoon 

INTRAREA LIBERAl 

ZILNIC PROMOŢII SPECIALE GSM 

,ţ . . 

-,; 

Stover 
>Consum O, 11foră pt 1000W 
> Nu are jlevole de c~tajlzator 
>Caldura economica cand şi 

unde do~ţi • 

ÎNCHIRIEM 
HALĂ PRODUCTIE 

. ' > Sigurantă maxima • 
>Aprindere electronica 

Prezentarea şi modul 
_ de funcţionare 

in Arad 5500 rn.p. şi 
BLOC BIROURI p+2, 770 m.p. 

In fiecare zi. între orele 8-17 Informaţii telefon/fax 464429 
. . între orele 8-15. 41146601 BltiiCCMI8ftU 12A TEL:271828 • 

·ci~ţ,~· .·· DEZNA CONSULTING .S~R.L. 
Arad, str. M-sal Antonescu nr. 42, ap. 2 

' i · · . Tel.: 251792; Fax: 250756 

1- Din ITALIA, Direct Pentru O-voastră 
1 • _.- · OFERTA UNICI ·· . ·. · · 

f,. VOPSELE SINTETICE CU USCARE RAPIDĂ 
PENTRU "• 

AUTOTURISME '·',. 
' 

- luciu deosebit . . r 

i' - rezistenţă la agenţi atmostericl · " ···· ·· 
· ·în 14 cu{ori- specifice DACIA (alb 13 etc.) • , . 

···· . . PREŢ: 53.750 • 63.900 lei + TVA 1 kg \' .. > .· :. 
.. CHITURI POLIESTERICE lN 2 COMPONENTI 

.· - pentru finisaj · · .· .·.·.·· ' 
· , PREŢ: 56.450 lei + TVA 1 820 gr .. 

.. VOPSEA PENTRU LEMN ŞI METAL, tip "SIROIL" 
... ~ . · · • 8 culori 

PREŢ: 40.500 lei.+ TVA 1 kg 

MERITĂ SĂ ÎNCERCA "'FI 
NOI ÎNFRUNTĂM CONCURENTA 

PRIN PRET· CALITATE ' 

MAGAZIN: 
8-dul Revoluţiei nr. 23 
Tel.: 250587. 

' . .·-•• - 1 

DEPOZIT: 
Str. Ghioceilor nr. 55 
Tel.:275980 

OFERIM TESTARE GRATUITA! 
(522U99 

. -~-

.. ....... 

= ,. 

' 

ECOS~, 
;.IMPEXÎ 
~'-~$;'~' --·rv· ?";----~ .. ~ 

~~~r U~T~:~~~~~JG 
PEN'I'IIU ACOPERIŞ 

COVEBDACB 
DESCRIERE: sistem pentru 
acoperifurl din tablă de oţel 
aluzlncată A 0,5 mm proftlată 
fi modulată, cu strat pertat 
sau granulaţ din ardezie co
loralli. 

GARANŢre: fn condiţii 
-.30deri 
DIJRABIUTATE: cln:a 100 de 
ani. 

DIMENSIUNI: Elen8d ALFA 
1185mmX4SOmm 

Element DELTA 1200 IMI X 
mnm 
.-.._~e2,26eleoo•ilalmp 
GREUTATE: 3 kg 1 buc.; 

cca.8kgimp ......Calea ........ 
III'. 2S7 . 

(lbaă ....... Vlalcll) 
7&/faa:. IIU/289740 
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