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PENTRU ROMÂNII 
O analiză, chiar sumară, a situaţiei României, 

ne arată că suntem în plin proces de disoluţie, 
într-o cădere liberă, haotlcă. Nu mai este pentru 

nimeni un secret că guvernarea actualei puteri se 
face vinovată de servilism fală de Occident, de indife. 

ren!ă fi aroganţă faţă de propriul popor. Contractul de 200 
de zile al COR a rămas o simplă hărti.e de care nu mal 
vorbette nimeni, pentru că nimic nu s-a realizat. Orice 
guvern, din orice ţară care se respectă, în faţa haosului pro
dus 'i-ar fi depus mandatul. Preşedintele RomAniei, care 
făcea promisiuni de 60 de miliarde de dolari, plus procla· 
maţia ,,ă ia Cuza" de la Ruginoasa, au rămas vorbe în vănt, 
care compromit instituţia prezidenţială, nu numai pe indi· 
vidul Emil Constantinescu. De fapt, toată politica internă fi 
externă a actualei puteri aduce grave deservicii pe plan 
extern prin gafele devenite de acum proverbiala ale 
preşedintelui, primulu~ministru fi ministrului de externe ..• 

Tn actuala guvernare nu s-a iiVegistrat nici un succes, 
pe nici un pian. Dacă pe timpul F. S. N. fi apoi al PDSR 
România mai conta pe pian extern, acum este compromisă 
total. Integrarea in structurile euro-atlantice, atăta câtă s-a 1 
făcut, s-a datorat ti s-a realizat pe timpul guvernării PDSR. 

· Să ne amitim de acceptarea ţării noastre ca membră în 
Consiliul Europei cu membri în Parlamentul de ia 
Strasbourg, apoi parteneriatul realizat cu NATO, participarea 
ia alte foruri fi organisme europene fi internaţionale. Era o 
diplomaţie mai ofensivă, nu expectativă, fi mai ales fără 
gafe, cum se intămplă la ora actuală. 

Pe plan intern, PIB a scăzut pennanent, datu.ită irespon
sabilităţii guvernului in gestionarea economiei naţionale. 
Sub lozinca că guvernul nu se amestecă, industria 
romănească a fost lăsată ia voia intAmplării, a fost ajutată să 
realizeze ceea ce tot guvernanţii numesc .găurile negre". 

D. IĂVOiflttO 
(Continuare in pagina a 6-a) ... 

",NU VOM FACE CO 
DRAGUlCO 

senator, ca 
nistru, care credeţi eli a fost cea mal 
mare gre,eală a Guvernului după 
alegerile din 1996? 

- Gref&li au fost foarte multe. Cred 
că greşeala cea mal mare a fost 
această ruptură ln continuitatea 
reformei. Tn Ideea că ln 1997 a început 
construcţia statului de drept ln 
Romania s-au făcut schimbări ln legis
laţie, cu efectele pe care le vedeţi şi 
dumneavoastră. Ordonanţele şi legile 
de proastă calitate ne-au costat şi ne 
vor costa Tncă mult. Toată strategia 

aproape 
palru ani a fost Tndreptată spre o 
cădere a puterii economice a RomA· 
nlel. DovadA, criza teribilă ln care sun
tem astăzi, o suprapunere a crizei ln 
agricultură peste criza din Industrie, 
care a afectat grav Tntregui proces 
investiţionai 111 de alei o situaţie fără 
precedent, pe care nu o Tntăinim Tn nici 
o ţară Tn tranziţie. Cred că suntem sin· 
gura ţară din lume care !şi pro· 
gramează trei ani la rllnd cădere eco
nomică. 

SIMIOtt TODOCfl 
.(Continuare in pagina a 6-a) ... 

(DULAII CIOCOIDLOI MUSCĂ AU') 
~ 1 1 FOST SLOBOZITI DIN LANT ~ 
'1: Nlftâ nimeni, nlfte nelsprăvlti, plătiţi fi este când &fU slugă la stăpân. Eu fUarn el' 
i din producţia obţinut\ pe pămlntul celor cei ce practică ace&Bfl meserie sunt soli-· 
' care I-au încredinţat Inginerului Muscă la dari intre ei. Dar aceftl dulăi fi căţelandrl 
., Curtlci, au inceput să mediatizeze acţiunile nu sunt ziarlftl, precum spuneam sunt in;' 
:justiţiare ale marelui patron. CA de nu o slujba clocolulul. D ••• -. .... a: 
ţllc, Il bagi din nou in laţ. pentru că Bfa &e~•VIf'lnu 

"""'«.·f.,- -·-.. ~:- .• . ,.-.,~.- ,__ :' '•--···-- . . "'·'·"·""'-~'' ·-:~b;_ţ,;_·. -~<\·t"''''''im·h. '· 

_-aRIAN 
NASTASE 

afirmă că 

A 

PNŢCD IA 
IMPRUMUTURI 
. SECRETE~ DIHi 

Pa alrad:a. In caalioio al fi III Jocalllallla la .. llntAmplă llllllb. lucrml III'-
' ...aa. Vllll să la cw.,.O. vn1 să llfB lot ce .. pali- in jurul tău. Vnl să ,.oi ce 

fac. .._ mal ales ce nu lac autorllăllle Jocale, cum la rapralnlă cel pe caaa kd 
.._, ema sunt chltltulp banii tăi. t1nl să Bi :dlnk: ~ canct Informat? Al , ••• de-.._ ia.,.. său· · ;n răepoms la • CIII'BIIIIrămAnlă? ' STRĂ1N6JATE 
ABONEAZI'!TE LA. 

.•. • - ·-- 7 -.L - .=.,! - . ' .. .! 

• Pentru Juna noiembrie, preţul + La sfârfltul 
abonamentului este de numai 20.000 anului, abcmalHor le 

1 

lei • Se pot face ab.onamente fi pe vor B oferite premii 
următoarele trei, şase luni''i un an • speciale ia valoare 
Abonaţii pot căttiga lunar 10 premii de zeci de DliUoaae 
de fidelitate in valoare de o jumătate de lei. 

lJ~~~~ii'de milion de lei fiecare. =m=~ii;iiiii 

la t:Amplărie din 
ALUMINIU 

Vă oferă 
e TAmplllrie aluminiu din Import 
şi romaneşti 
e P.V.C. şi geamuri lemlopan 
e Relele şi jaluzele 

Telefon: Z79699; 092292559 
Arad, str. Voinici/or, Nr. 34. 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAM TERMOPAN 
Profila 'i'ii<Sl!AL Germania 

~47LtNE 

~ 
;.~ WESTBANK 
,:; ÎIIAD, Uullev""''fofar.• 
ţ;~"'4 B;FAII-..al <->- ' ' -·· ,. .- .. - -~·_,: ;' 

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

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mlilet) 

1 lună - 50"/. 
21unl-51% 
3 Junl-53% 

BRAT ~ Tiraj mediu 
. ~ zilnic vânclu1; ........,._ 

ln......tru111111. ' 
3$.948 

DE'· 
.. 
' 1- ··- - · . .Jf 

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

GEAM TERMOPAN 

·; 

(ţtj11ij~1 
MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

ll!hf~lmOŞT~ 
TEUFAXI 0571289053 i 
~ .-_.,_ .;,y..,;:;;-..::>tx"*'-<-"'-"'""'"~- ""--'*"--" 

• MOBILIER MODERN 

• A~~.l'J:t~~~AŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
, • CALITAT~ . 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞIN ULUI NR. 74 
TEL:Ob'7/224888 

082/777381 

. .J 
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DE LA INSPECTORATUt ·-- •• 'i'''ii''Jrlil 
e Astăzi, Soarele 

răsare la ora 7 şi 25 de 
minute şi apune la ora 18 
şi 48 de minute. 

ALTE lRME! ALTI 
DETINiTORI REG:u1 

ln urma unei acţiuni conduse de 
ofiţerii Serviciului poliţiei de ordine 
publică, au fost qe~istaţi Costea 
Octavian, de 57 de ani, din Troaş, 

--care deţinea la domiciliul său o armă 
de vânătoare artizanală, calibru! 20 
mm şi Moise Alexandru, de 58 de 
ani, din Obârşia, la domiciliul căruia a 
fost depistată o armă de vânătoare 
calibru! 16 mm, pe care o deţinea ile
gal. 

COLAR 
e Inspectoratul Scolar al judetului Arad 

orQanizează, la sed'iul instituţiei din 8-dul 
Decebal, nr. 32, licitaţie pentru spaţiile 
disponibile, in data de 26.10.99, ora 10,00 şi 
pentru renegocierea chiriei in data de 
27.1 0.99, ora 10,00. Cererile pentru partici
pare la licitaţie vor fi· depuse in perioada 20-
22.10.1999 la ISJ Arad, ServiGiul contabilitate. 

In cortformltatil'cu ouG 63/1998 şi PE 'oilttfi1999, In il 
;,.ţte 13 noiembrie 1999 va avea loc examenul de autorizare a. 
electricienllor instalatori gradul 1, 11, III fi IV, precum fi reexa-

0.ruinarea electrlcienilor autorizaţi până in sesiunea ap~i1ie 1999,: 
';'inclusiv. Inscrierile se fac in data de 11 ii 12 nQi!>mbrle 1999, 
.intre prele 8,00·13,00. " · 

e Au trecut 285 de zile din acest an. 
Au mai rămas 80 de zile până in 2000! 

e Praznicul zilei: Biserica ortodoxă: 

,, -Lămuriri suplimentare privind inScrierile, tematica'~ taxeti, 
·de examinare etc. se pot obţine de laS. C. Electrica-S. O, Arad,; 
.~ryiciul Marketi~\1, tele!9!!c~~~~.!!'ll23770-7, lnt&f!or 851..;/• 

Sf. Mc. Prov. Tarah şi Andronic; Sf. 
Cosma, Ep. Maiumei; Biserica· romana .. 
catolică: Serafim; Biserica greco· 

. catolică: Sf. M. Prov. Taroh şi Andronic. 

e Fondul d~ 2% pentru învăţământ se va 
vira in contul ISJ Arad nr. 30223861838, la 
Trezoreria MuniCipiului Arad. 

SI·A ABANDONAT FAMILIA • 
A fost identificat ~i reţinut urmăritul general Mustaţă Ştefan, de 

37 de ani, din Hunedoara, care poseda mandat de executare a 
pedepsei inchisorii de 1 an, pentru săvârşirea infracţiunii de aban~ 
don de familie. VREMEA ·•r'~'1zt~. 

Vremea se va incâlzi uşor faţă ~ .. - _.@!1>:!01' 
de intervalul precedent. Cerul va fi 'i
variabil. Spre seară, in zonele 

La Arad: Cârpaci Cristian, 
Musca Adina Naomi, Oehelean 
Fabiana, Muzsikas Ştefan 
Răzvan, Pilan Diana Ani,oara, 
Tănase Alexandra,_.ctrpacl 
Mirela, Dilo Gabriel Ouinitru, 
Scuturicl Silviu Mar1~s, DOroţ 
lolanda Debor:a, Vasilescu 
Alexandru' Aodi-ei, Ghţinghiu 
Gabriela Andre_ea, Gabrian 
G~;{:aldarulo Alessia, fuga 
Octavia, Mădăra' Adrian Ovidiu, 
Toader Larlsa Mădălina, Vldican 
Cătăllna Ioana, Abrudan Denis 
Georglan, Avrămuţ:iu Francesca. 

inalte vor fi condiţii de ploi slabe. 
Vântul va sufla slab la moderat din nord-vest. 
Dimineata. izolat. se va semnala ceata. · 

Tem'peratura maximă 9 la 15° 'c. temperaturâ · 
minimă 3 la 9" C Meteorolog, 

De vineri, 8 octombrie, asistenţa stomatologică 
de urgentă se asigură non:stop in Complexul stoma
tologic d~ pe strada Crifj3·n, care a fost repus in 
funcţiune (şi nu mai la parterul Casei de Asigurări de 

La sfâr~itul săptămânii tre
cute, minorul Farcaş Oo~in, de 
10 ani, din· Covăsânţ, a căzut 
din neatenţie de pe tractorul 
condus de Pavel Valentin, 24 AOELAROŞCA Sănătate). · 

1ftt)t:tvM'N1%'i1 
Dacia: Marele Lebovskl (SUA) 

9,30; 11.45; 14; 16,30; 19 
Mure'i'JI: '.,'IJ!'Uieţii .00 sub c;asă 

(An9ilăl10; 12; fii'; 16; 18 • 
Arta: f'eri:S:B pqvatizat (Ungaria) 

15; 17; 19 . ~,. ;, ~'~ 
Sala mici& Bean ,;Jî' comedie 

dezastru (SUA) 15,30: 17:30 
Progresul: Salva~ soldatul Ryan 

(SUA) 18. 

087-214214 

intre orele 20,00~08,00 

Vă aecultă, vă inţelese 

fi vă ajută 

~J. -. '\ . ' 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editon S.c. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
eCODF!SCALR 1681938eCODSICOMEX 19.604 ecERTIFICAT 
J 02/1886din31 X 1991 ecODSIRUES 021'1.&6oleiSSN 1220-7489 

Reda .... .a •' ' 1 &aat~M 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. 81. 
Telefoane: StCRETARIA T - 281802, r .. 280655,'280625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE· 281797; MICA 
PUBLICITATE'- 210775. MAREA PUBLICITATE- 280904; 
CLUBUL PRESEI- 280989. 

Coaaillal de admiaiatraţiel DOREL ZĂVOIANU 
(p~:odinto) telefon 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vicc
·prc~odmtc) telefon 2t0716: ~IIRCEA CONTRAŞ (rcdactor-~cf) 
telefon 281802, 280854: NICU COJOCARU (director comcn:Jal) 
telefon 280904: DOR~:L BARBU telefon 281797. 

Colegial de~ YIIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef); 
AUREL 1>:\RIE (secretar general de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRCEA DORGOSA!'\ (sef sectie' actualităli); tcldOn 
281855; 280003; IOAN n:RCAN'(scf sCctic politic~). telefon 
280943; DORU SAVA (sef sectie socia'I-~Xono'mic), tckfon 281738; 
\'ASI lE FILIP (sef ~...:~tic cu'Itură-invătământ}, telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CIIEBELt:U (sef sectie spori). tclcl(m 
281701; SORI~ GIIILEA (sef sectie tineret}' telefon 281855~ 
280003; MARCEL CANCill (sef sccti,· fi>to). telefon 280943; 
NICU COJOCARU t~dscc~ic publîciiatc) tdcfonll"ax: 280904. 

la lmpal ia s.c. 
sir. Feleac:alui F.N., lelefon ZS090Z, lax 

• 

.... 
~uoc:t ·le 

"'f ,.J\'BERBECUL (21.03· 
~20.04). o zi plină de 

..._ •perlpeţli. Nu vă aştepta~ 
la realizări deosebite sau 

la rezultate spectaculoase, căd nu 
veţi avea parte, cet puţil deocell)o 
detă, de ele. 

TAURUL (21.o.4-20.05}. 
Dacă sunte~ suficient de 
atent şi acţionaţi la 
momentul oportun, aveti 

toate şansele să scăpaţi cu taţă 
curată dintr-o situatie limită. 

GEMENii (21.05-20.06}. 
La serviciu demonstrati
vă utilitatea si capacitatea 

l 1l lorganizatorică, dar nu 
intreprinde~ nimic nou; d 1imita~-vă 
doar la efectuarea sbictului nece
sar. 
~RACUL (21.06·22.07). 
~ -:Faptul că alţii avansează, 
~__.::in timp ce dvs., bateţi 

'pasul pe lOc nu vă neli
nişteşte, căd sunte~ încredinţat că 
ii veţi putea ajunge din urmă, cand 
condiţi~e vă vor permite. 
. ~LEUL (23.07·2~.08). 
fi, 11111Evenimentele se 
{\ --~detulează într-un ritm 
\.li monoton, ceee ce nu vă 

PREŢUL AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. Pentru gramul de aur de 24K: preţul cu rid~ 

cata- 172.729 lei, iar preţul de achizitie. 155.512 lel Preturi valabile ieri. 
PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 K cumpărnre: 90.000 leVg, vânzare: 100.000 
lellg. Aur 18 K cumpărare: 120.000 lei/g, vânzare: 140.000 leVg. 

• PIEfE, ~~~~~~~. CONSULTAŢII ŞI 
Astăzi este zi de piaţă la Sebiş, TRATAMENTE CU 

Almaş. Apateu, Semlac, Săntana, PROGRAM NON-sTOP 
ŞiHndia, VMurile. Tărguri săptăma- Cabinetul .Apollonia", situat la 
nale se desfă~oară astăzi la . parterul blocului din spatele Casei 
Chişlneu Cri~. Alma~. Şilindla şi Albe (zona Gănl), str. Miron Costin 
Vârfurile (sat Avram Iancu a nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 251225, 
Tăcăşele). efectuează tratamente lnjectabile 

Măine, miert:uri, ve fi zi de piată (Intra muscular şi intravenos), 
la Pancota, Beliu, Buteni, Şlclău, 1' E K G fi •• aeroso '· . . ., ecogra e .,. ana-
Maoea, Vânători, Pedca, Şiria şi zi lize laborator. 
de tărg la Beliu şi Buteni. • CABINET STOMATOLOGIC 

• FARMACIA DE C.abinet stomatologic privat, 
SERVJCI1J Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 

Toi noaptea de ma<11 spre mier· Biserica Roşie), telefon 256665, 
aJri este serviciu, cu pf09ram non- desChis zilnic intre orele 8,0Q-12,00 
stop, farmacia .REMEDIUM", şi 14,00-20,00, Iar sămbătă şi 
Revoluţiei nr. 56, telefon 233195 . duminică intre orele 9,00. 21 ,00. 

Farmacia "Crai Nou Alfa". si- • ÎNTRERUPERI DE 
tuată la parterul blocului 68, CURENT 
cartierul Alfa, telefon 277644 şi In municipiu: Marţi .. Str. o. 
"Noua Farmacie", strada Andrei Goga, Gh. Popa de Telus, 
Şaguna nr. 15, telefon 948, ...,t de Mărăşeşti, Horia, Măcin (p).ln judeţ 

· saMciu cu prograrrHIOO>-~top, . nu sunt prevăzute -peri de 
curent 

p<ea incăntă. Dacă nu da~ dovadă 
de Iniţiativă ~1 lăsa~ lucrurile să 
evolueze de la sine, nu realiza~ 
mal niiTic. 

Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinda ••~ monteaza 
mochetă 

·. la preţuri 
cu o reducere 

10-2o•J. 
FECIOARA (23.08· 
22.09). Se prefigurează 
procedura unor anumite 
schimbări şi dacă veţi 

reuşi să vă adapta~ din mer.; la ele 
vă pute~ imbunătăţi poziţia. 

BALANŢA (23.09-
22.10). Momentan nu vă 
înţelegeţi prea bine cu 
Wegii, aşa că ar fi bine 

să evita~ discuţiile în contradicto
riu, chiar dacă sunteţi sigur că 
ave~ dreptate. 

piedid. 

SCORPIONUL (23.10· 
21.11). Nu dezvălulţi 
nimănui lntentile dvs. de 
vitllr, căci vi Se pot pune 

SĂGETĂTORUL 
(22.11·21.12}. 
Diflcultătile cu care vă G confruntaţi nu trebuie 

nicidecum să vă descurajeze. Fiţi 
convins că pentru depăşima lor nu 
va trebui să depuneti cfort~ri. 
L_ '1111CAPRICORNUL (22.12· 
.-::::. ~19.01). De vreo câteva 

zile, dispozitia dvs. psi-
._, hică nu este din oele mai 

bune Şi aveţi o pronunţată tendinţă 
spre pesimism, uneori chiar fără 
nici un motiv. 

VĂRSĂTORUL (20.01· ru19,02). V-a~ agăţat de o 
..._ idee şi în ciuda efocturilor 
• pe care le fac cel din jur, 
ei nu reuşesc cu nid un dlip ~ vă 
schimbe părerea. 

PESTII (20.02·20.03). 
v~rificaţi o da. tă in plus 
pe cine şi pe ce v.ă 

bazaţi, deoarece· in 
scurt tim•p veţi incepe tranziţia 
intre două stări de lucruri . 

ani, din localitate. în urma 
căderii minorul a fost internat la 
Spitalul Judeţean Arad, cu diag
nosticul de traumatism abdomi
nal şi fractură col femural. 

onla urmatoarele doben:d 
pentru d~ la tvr 

11una • 67o/c 
31uni -70% 
61uni • 72°/c 
91uni-
21uni-

IO!ttD-111-·El'OZITELE SUNT ASIGURATE 1 

c:ndlte In sbtem C.A. 
cu dobanda anuala de 

22% 
htfonnatll la agentia dlll Arad 

Plata SpitalUlui H copil, 
III~ H .. parter ( ..... Intim, 

- la t.llfaa OS7 1 2Sli2Z9 

CONCERT 
Miercuri, 13·octombrie, 

orele 19,00, Sala Palatului 
Cultural va găzdui un concert 
simfonie, dirijor Dorin Frandeş, 
solist Matthias Schutthaiss din 
Germania. In program: Cari 
Maria Weber • Uvertura ia 
opera ,Oberon', Frederlc 
Chopin • Concertul nr.1 pentru 
pian şi orchestră, Robert 
Schumann • Simfonia a 11-a. 

· "Ed.ill8. cti5emd.u 
~' 0{\M .. ;A GROZA 
'"-- -secretar de redacţie~ , 
', Adela Bomora-u, 
s:,- , 

,". loaa Leac, 
DiaaRujan, 

"' W Raatona Vidateseu 

C: -tehnoredactare 
.. <·. cotnpu~erizat.l. 

Ioana Friţili, 
PoiaaJareă,· 

Aurica TelciaÎI 
- {'oreetură. 

., 

( 

j 
• 
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POLIŢIA ARĂDEAHĂ ŞI·A 
FĂCOT PE DEPLIH DATORIA! 

Desi de la mult controversata în luna trecută actualul 
zi de 6' octombrie au trecut câte- preşedinte ar fi cheltuit - tot fix! -
va zile bune, discutiile pe mar- pentru băuturi si sărătele la 1000 
ginea ei continuă.'Una dintre de persoane' doar 3.900 de 
acestea este dacă si cum si-a ·dolari. 
făcut datoria in acea zi Poiitia Altfel spus, risipitorul Ion 
arădeană, unii dintre repreze'n- lliescu a cheltuit cu petrecerea 
tanţii UDMR-ului imputându-i câte 22 de dolari de persoană, 
acesteia că n-a avut o corn- in vreme ce peste 5 ani, 
portare .europeană" pentru că in urmaşul său a reuşit să se 
respectiva zi ea n-a intervenit descurce cu doar nici 4 dolari 
pentru dispersarea grupului de de persoană! 
români care s-a infiltrat in Într-adevăr, asta da 
mijlocul manifestantilor din jurul economie, care probabil va intra 
statuii celor 1 ;3 genef.ali. în viitoarea carte de istorie pen-

Oupă părerea celor mai multi tru clasa a Xli-a! Desi, sinceri să 
arădeni, Poliţia arădeană a pro~ fim, nu prea vedem cam ce poţi 
cedat cu foarte mult tact şi să faci cu 22 de dolari pentru 
profesionalism, ea reusind toc- un invitat la o recepţie dată de 
mai printr-o astfel de atitudine să o ţară pentru tot felul de· 
evite un posibil conflict deschis, ambasadori şi de alte perso-
conflict care plutea in aer de mai nalităţi, reducerea ei la 3,9 .(!) 
multe zile in Arad si care nu dolari fiind chiar o perfor
avea nevoie decât de exact 0 manţă demnă de cartea recor-
mişcare greşită a Poliţiei pentru durilorl Si de cei care ne con· 
a exploda. Ceea ce nu înseamnă duc! ' 
că flU dezaprobăm unele ieşiri GUNOAIE ... ~EC'I'ORALE 
prea zgomo· Mai mulţi cititori se intere-
toase si cam sează de 

~~e0 ~~~p0u~~~! \ tl W;Jţfjf4# i 1•; ~ ~ ~\~ 
de .rebel!" . ecolog1ce 
români. Cât despre asa·zisa despre care s-a vorbit atâta, 
comportare .. neeurope'ană" a reproşându-ne că în ultima 
Politiei arădene credem că este vreme am cam scăpat din 
bine' s-o lăsăm mai moale, multe vedere o asemenea problemă 
ţări fruntaşe intr-ale .europenis- atât de importantă pentru oraş. 
mului" si democratiei oferind Asa este, am cam scăpat-o din 
exemple' care nu se Compară nici v8dere, dar am scăp~t-o pentru 
pe departe cu ceea ce s-a petre- că nu avem ce spune; întrucât 
cut la Arad mai acum căteva zile. nimic din ceea de s-a discutat 
Şi, atunci? ~i s-a tot promis de _ani de zile 

fARA ARDE ŞI... nu s-a indeplinit~ In afară de 
In timp ce ţara se află in plan~l de deplasăn m străinătate, 

starea în care 0 ştim şi 0 simţim bm:1~ţe~es, care a fo_st ch1a~ 
cu totii Presedintia se războieste depaş1t, 1ncepând cu pnmarul ŞI 
cu o'p~ziţia pe 'seama baniior ~erminând cu u~ii cpn~ilieri, toţi 
cheltuiţi cu tot felul de protocoale mtrecându-se m a-ş1 face de 
prin cele străinătăţuri ca şi când lucr~ pnn Franţa, Germama on 
acesta ar fi ultimul lucru care ar !taha, spre a ne fenc1 cu nu ştiu 
mai trebui rezolvat în România... ce incinerator ce mănâncă 

Astfel, pornind de laacuzatia gunoaiele ori cu o groapă aco-
unui fost ministru pedeserist pr'e- logică. Că nimic nu s-a schimbat 
cum că preşedintele Constan- de cum era în urmă cu 3 ani o 

, tinescu ar fi .topif in recenta sa vede tot arădeanul, locul mult 
deplasare in Franta nu mai putin făgăduitei gropi ecologica fiind 
de 40.000 de dolari, Presediniia ţinut - probabil destui ani de 
se grăbeste să ne trimită' o situ- acum inainte - de cunoscutele 
atie comParativă din care reiese gropi autohtone: largi, fără mar-
liffipede că îil vreme ce la vizita gini şi mai ales migratoare şi în 
similară în Franta fostul care gunoaiele orasului se 
presedinte Ion lliescu ar fi cheltu- amestecă cu promisiUiiile elee
i! la recepţia organizată pentru torale! 
1500 de inşi fix_ 33.000 de dolari, MlltCEfl DO!tGOŞfltl 

~fţa coteglill ·.MedîeilorY 
SĂPTĂMÂNA ACEASTA, CEI 

MAI BUNI VOR CÂŞTIGA 
Colegiul Medicilor din Arad numără peste 1000 de membrUar dintre 

acestia, 44 candidează pe 19 locuri pentru Consiliul Judetean si 23 can
dide'ază p8 1 O locuri pentru reprezentarea Tn Consiliul Natiorial. NiCiunul din
tre aceştia nu a fost respins de către Comisia Electorală in urma -studierii 
dosarelor. La alegerile care se vor desfăsura in data de 15 si 16 octombrie, 
vOr trebui să se prezinte 213 din membrii Colegiului. In caz Contrar, acestea 
se vor reprograma. Doctorul liviu Moldovan, presedintele Comisiei 
Electorale, spune:~Conform art. 47,aliniatul 2 din RegUlamentul Electoral, 
votarea pentru alegerea membrilor Consiliului Judeţean Arad al Colegiului 
Medicilor şi a reprezentanţilor in Adunarea Generală Naţională se va 
desfăşura in zilele de 15 şi 16,între orele 8 şi 20 la sediul Colegiului.~ 

fi. BOGflltiU 

BUSTUL LUI AVRAM IANCU • DOSIT 
CHIAR ÎN INCINTA PREFECTURII ARAD 

Toţi cei care au fost in incinta 
Prefecturii Arad in ultimii zece ani 
au putut vedea, chiar la intrarea in 
cabinetul prefectului, un bust allup
tătorului din Revolutia de la 1848 -
Crăişorul Mun~lor, A'vram Iancu. 

Acest bust amintea celor 
prezenti aici, că ne ·aflăm in Tara 
Ardealu'lui - parte integrată a oâciei 
lui Burebista şi Decebal - şi că acest 
bust reprezintă cel mai iubit simbol 
al romanului din Ardeal. 

Bustul a stat acolo in vremea 
C.P.U.N. condus de dl. V. Voicilă, 
apoi in timpul mandatelor d-lor 
prefec~: Gh. Gârbovan, A. Crăciun, 
S. Murgu şi din nou A Crăciun. 

De mai bine de un an, bustul a 
fost .,transferat~ in· incăperea cen
tralei telefonice a Prefecturii ARAD 
unde, aşa cum legile o stipulează, 
nu are voie să intre nimeni. 
Pretextul anuntat ar fi fost 
ămplasarea unei e'xpozi~i a elevilor 
unui liceu din Arad. Unii însă nu 
.s-au. sfiit să afirme că bustul nu este 
semnificativ si că cel care 1-a creat 
era ~un oareCare~. 

Că la Prefectura ARAD mai 
sunt şi alte "minuni" de acest gen 
nu mai miră astăzi pe nimeni. 

Prof. SEPTIMIUS 
P/ICURfiRIU 

' ... ·.· .~ .•. ,~''"-.· .• •.··· •. ~.·.·.!!i· •. ·.::'( . .::T*'.·A:~h~: -~."".·.··.·.· .. · .. "" .. ··· .. · ... ·.;·::!·•~,-:;J:;;~~''-'T''·'·V"'\'!.'.~W · .. ~ i In caz de inundaţii 
' . ~- ----. "''··_,.:, ,,·,-·-:-i'N.~t ·-- _-;,.cJ,.;--:-:---:-_,,,_ , _ _,_ :,>; _' ,,"-~"-',;:~,-"<-.·.:':-:,,,_," <'L-:, , .-:~,,:,. 

NADI.ACANII NU VOR 
MAl AVEA DE SUFERIT 

'i •. !noima plollorabundentedlnprimăvilnl>âclit.~)' Anul acesta, Pr~măr~a număr de patru, iar până de 

' ...••.•. '.· .. tu •. ·.·· i an, nădlăcanil au fost afectaţi 'ii ei, mal multe ... ·.·.,.·.· .. ·.*. comunei Vinga a solicitat 580 de curând au dat oamenilor 30% 
'···~-<case fiind inundate. :_-:_;i milioane de la buget si a primit din produse. Acum însă. cum 
~ · HiO de milioane. Este adevărat 
(.·.Of' Pentru evitarea situaţiilor de acest gen;c,.: preţul produselor este foarte mic, 

• o că una dintre aripile clădirii este · d d că 20" 
!;''Primăria Nădiac a incercat să ia câteva măsuri, •·. nu se va mal a e t "· ;;. 

1 
închiriată unui italian care, prin Gavril Sărea, primarul 

Wcbineinţeles in limita posibilităţilor. . . ;•· invest~ia sa, a creat 98 de locuri comunei Vinga, spune: .Avem 
.'.'t.·'. ..Am reuşit să amplasăm o electropompi'.•.·.•.i de mu'ncă, iar 38% din venituri ceva probleme la Legea 
~;:: V ..- ~ trec la Primărie. De aici si din 
>pentru ca in caz de lnundafll, apa sa poată) inchirierea spatiilor pentru 'cele- 169/1997 pentru că ne-ar mai 
iifc(l deversată peste digul nou de pompare. oaJ latte societăti cOmerciale mai ies trebui peste 1000 de ha de 
•,· asamenaa am construit şi două motopompe: :,j ceva bani la'bugetul Primăriei. Şi pământ pentru a satisface toate 
e;llna de 12 !oii '1 una de patru fOU pa 1;111'8 săd tot acestea sunt, in marea lor cerinţele. Cum însă, peste jumă
k.•.'.J.e putem folosi dacă vom rămâne fără4 .•.... • majoritate, locurile de muncă din tate din locuitorii comunei n.u au 
~, · comună. ln rest, locuitorii se b · · · t d ă â { .. ·.•.•energie electrică. Sperăm să facem rG•ă cu r.. am, maJOnta ea vor a p m n-
y .-., ~ ocupă cu agricultura si cultivarea t 1 1 · ti" Ce· n d 
P.:este lltlla)e unei sltuaţU lllmllare CU CR,J şi vânzarea arpagicăi. Terenul ~e:m':S:1~~~ 1~C::~~~ s':~ t~Î 

calităţii, dl C<>mellardek. . .. . · : va rămâne nelucrat anul acesta." $,d···ln prl·m·.·····ă· v. a·.·.·iă.:" . .ne-a dec .. laraţv···· l!i!Prlma···r·~·ul····•.: ~~~;~~::::.beti~::~~~~:~ aşa, 25% din pământ probabil că 
• }k:P.<,j;"_ţ,o@w+*&~O~· ~:~:!~~~.~~ .. ~~~~.M~: .• ~r~~· ~~-· (JŞ.~,"~· :····~~~:~~~.-~~n~a~ce~a~s~tă~:~~~~~:~~=~~~P~:m~un~ât~n~~~~~l ~~ ~~~~~f1~.~B~U~G~fi~R~I~U~ 
POUŢifi. /FUGEAU DE PEDEAPSĂ/( 
- PE . ~· ,,,_:,;,Jn'· urma măsurilor,specifi~e~-int;e- ,- să~ârşirea unei infracţi~ni de tăin~ire Şi 

prinse de poliţişti, au fost identificaţi şi Duda' Mircea, de 28 de ani, din Şiria, 

SOSELE încarceraţi Suciu Vasile, de 37 de ani, care are de executat o pedeapsă privativă 
din Vinga, care posedă mandat de exe- de libertate de 7 luni, pentru vătămare 

• cutare .a inchisorii de 8 luni, pentru corporală gravă. 

In puncte fixe 'i pe 
trasee, poliţiştii arădeni au 
testat şi verificat 6.700 de 
autovehicule in trafic. {:a 
urmare, s-au reţinut 11 cer
tificate de inmatriculare pen
tru defecţiuni tehnice, s-au 
aplicat 347 de amenzi pentru 
încălcarea Legii circulaţiei, in 
valoare de 18.570.000 de lei 
'ri s .. au ridicat în vederea 
suspendării 15 permise de 
conducere, din car..e 5 pentru 

conducere sub influenţa 
alcoolului. Au consumat 
alcool şi au rămas fără per· 
mise Zaha Vasile, din 

Viadimirescu, cu auto 41·B· 
997, Axeatie Vasile, din 

. Lipova, cu autoturismul AR-
03-YLL;' Niculescu Mariaa, 
din Austria, cu auto S-693-
FO; Bar Coamin·Mihai, din 
Arad, cu auto AR-04-MZ! 'i 
Opri,aau Octavian, din 

Arad, cu acelatfi autoturism. 

ABONAMENT 

e Măsurile specifice întreprinse de 
poliţişti au dus la depistarea lui Gheţu Nelu, 
26 ani, din comuna Salcia-Tudor, judetul 
Brăila, autorul unui furt calificat in dauna 
avutului privat. Gheţu este cercetat în stare 
de arest Flreventiv. e Tot in aceeaşi stare 
este cercetat lbris Puiu, 21 de ani, din 
Slobozia, judeţul lalomiţa. Pe 4 octombrie a. 
c. lbris a sustras o geantă cu actele de iden
titate şi suma de 310.000 lei de pe o masă 
din Piaţa Mioriţa·, geantă ce aparţinea Stelei 
Mosulea, din Vladimirescu. e Pateu Petru, 
40 de ani, din Lipova, a fost identificat şi 
este cercetat in arest preventiv. Acesta este 
autorul mai multor spargeri săvârsite pe raza 
localitătii de ... domiciliu ... e N'ovacovici 
Argenti'n, 23 ani, şi Romanov Costel, 23 
ani, ambii din Arad, sunt cercetati de politistii 
arădeni in regim de arest preventiv. Pe' 29 
septembrie, cei doi au sustras din locuinta 
lui Rudolf Munteanu din Arad, suma 
de 80.000.000 lei. 

",;··-·. 

·~·J ()(~Jl(Jil 
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Politia o cercetează pe Fofiu 
Ecaterina, 24 ani, din Vinga, barman 
la S. C. Margareta SRL din localitate. 
Pe 8 octombrie, aceasta a fost depis
tată vânzând băuturi alcoolice .cu lipsă 
la ... măsurătoare. 

Sâmbătă, in jurul orelor 19,30, pe 
raza orasului Chisineu-Cris s-a petrecut 
un grav accident' de circulaţie. Tulcan 
Dorin, de 39 de ani, din Nădab, con
·ducând autoturismul AR-01-WRR, din 
'cauza neatentiei si a vitezei excesiva, a 
intrat pe contrasens, lovindu-se frontal 
de autobasculanta 31-AR-5245, condusă 
regulamentar din sens opus de către 
Bacrău Alexandru. In unna impactului, 
Tulcan Dorin a decedat pe loc. 

t @@' "•: 
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R,!MJI PUTIN'~ SUS'fiNUT DE 
TINERI PENTRU 

PREŞEDJNTIA PARTIDULUI 

TEHNOLOGIE ULTRA-MODERNĂ 
IN HOLUL TEATRULUI DE STAT 

ARiDMII NU 
VORPRDD,. ,. ' ' . t ·. . . .. . .. 

Organiza~a de Tineret a PSDR a decis, ieri, să sprijine candidatura 
prim-vicepreşedintelui Emil Putin pentru preşedinţia partidului, la 
alegerile care vor avea loc in cadrul Congresului extraordinar programat 
să se desfăşoare la sfirşitul acestei săptămîni. 

Decizia a fost luată in urma unei sedinte a Comitetului Executiv al 
Organiza~ei de Tineret, unde au fost studiate ofertele poHtice ale celor 
doi candidaţi Emil Putin şi Alexandru Atanasiu. 

Membrii din conducerea organiza~ei de tineret au apreciat că oferta 
lui Alexandru Athanasiu, aPSOR - Ora exactă a social~emocratiet nu 
este atractivă deoarece nu face nici o referire la tînăra genera~e. 'nici 
măcar la Organiza~a de Tineret a PSDR, nu oon~ne propuneri ooncrete 
şi nu reprezintă decit o înşiruire de fraze cu con~nut general. 

Tinerii din PSOR au considerat că documentul prezentat de Emil 
Putin. Pentru un PDSR realist, puternic şi respectat - pennite, indusiv 
prin ieşirea rapidă de la guvernare, realizarea unor aliante sau fuziuni, 
renaşterea partidul şi revenirea in prim-planul politicii romaneşti. 

Şeful Departamentului de 
Control al Guvernului (DCG), 
Ovidiu Grecea, a anuntat, ieri, la 
Suceava, că departarÎlentul pe 
care il conduce va incepe verifi
carea la Ministerul Culturii la 
inceputul săptămînii viitoare, 
informează corespondentul MEDI· 
M'I>J5,. • -

"La Ministerul Culturii sunt 
niste probleme care văd că au 
inCeput să degenereze, lucru care 
ne dă de gindW, a spus Grecea, 
care a precizat că verificarea se 
face la cererea formulată de mio
istrut Ion Caramitru in ultima 
şedinţă de Guvern. 

Senatului care sa analizeze 
tatea ministerului"in perioada 
decembrie 1996 - 15 septembrie 
1999. 

Şeful DCG a declarat că acest 
control va incepe săptămîna 
viitoare, deoarece este un control 
"intrat peste cele planificate". 

Tifnp de două zile, firma Xerox - the 
document company expune in houl 
Teatrului de Stat Arad cele mai noi pro
duse în domeniul imprimantelor ~i copia
toarelor. 

DL Radu Bomchis, manager in cadrul 
firmei ne-a declarat: Jn urmă cu o lună, am 
lansat pe piaţa românească trei noi pro
duse - sisteme digitale~ Avem expuse im
primanta mici de birou si personale, copia
toare de volum mic, sisteme digitale alb
negru 32 pagini 1 minut, sistem digital de 
mare productivitate - 65 pagini 1 minut, 

copiatoare color, toate conectate in retea. 
in plus, mai prezentăm impriniante color, 
sisteme inginereşti de planuri, scaner şi 
plotter, conectate si ele în retea." 

_ Potenţialilor clienţi li se face pe loc 
demonstraţia. Ieri, spre exemplu, la o oră 
de la deschiderea exp·oziţiei S·au arătat 

interesaţi de această aparatură ultra-mo
dernă peste 30 de clienti. 

Expoziţia de la Arad, face parte din 
turneul "Digital Tour" si care cuprinde opt 
orase ale tării. La Arad, organizarea este 
asigurată de către firma Universal Trade, 
dealer de produse Xerox - the document 
company, in judeţul nostru. 

DL Ştefan Mureşan, directorul general 
Universal Trade ne-a informat că .toti cei 
interesaţi pot vedea expoziţia şi azi intre 
orele 10,00-18,00. Sunt convins insă că 
mai există persoane care. dintr-un motiv 

sau altul nu pot trece azi pragul expoziţiei. 
Dânşii ne pot contacta la sediul din Arad, 
B-dul Revoluţiei, pentru a se edifica asupra 
celor ce le-au văzut toti vizitatorii expo· 
ziţiei.n ' 

HICOI.AE OPREAH 
Foto: MA~CEL CAHCIU 

DEOţAMDl\TA, 
CALD tiRA 

In ultima perioadă, vremea a 
cunoscut o trecere bruscă de la o 
temperatură ridicată la una scăzută. 
Şi, bineinţeles, acest lucru i-a găsit 
pe majoritatea arădenilor nepregăti~. 
Iar în apartamente, temperatura nu o 
depăseste cu mult pe cea de afară. 
începând de duminică. instalaţiile 
s-au umplut cu apă rece, dar acest 
proces va mai dura. Si chiar dacă 
vremea este cum este, căldura se 
mai lasă asteptată. De la Arterm, dl. 
Ioan Crisan, director adjunct, ne 
spune: .. Nu avem baza legală prin 
care să incepem deja furnizarea căl
durii. in contract se precizează că, 
media temperaturii exterioare intre 
orele 18,00 si 6,00 dimineata, timp 
de trei nopti Consecutiv, trebuie să fie 
sub 1 o· .. Noi temperaturile leluăm de 
la Centrul Meteo Arad. Deocamdată 
umplem doar instalatiile cu aiJii rece. 
Dar, cum apar probleme pe parcUrs, 
se mai lucrează încă." · 

CaramitAJ a solicitat un control 
care să analizeze legalitatea 
lucrărilor bugetare, modul de uti
lizare a resurselor financiare, 
materiale şi umane din cadrul 
Ministerului Culturii, precum şi 
modul de aplicare a programului 
de guvernare. Cererea ministrului 
CUlturii a awt loc in urma initiativei 
senatorului PD Corneliu BuCur de 
a constitui o Comisie de Anchetă a 

Ovidiu Grecea se află, de luni, 
la Suceava, împreună cu alţi cind 
membri ai Departamentului de 
Control al Guvernului, pentru a 
verifica aspecte legate de 
finanţarea .fotbalului prin asoderea 
Nord·Ciub Foresta cu Consiliul 
local Suceava, pentru a verifica o 
sesizare Tn legătură cu SC Sintex 
Fălticeni, modul de privatizare a 
se Avicola SA si modul de apli
cari a fondului tuOciar. 

"Acest control nu este o 
vendetă, nu are scopul ca unele 
capete să cadă şi nu are conota~i 
politice. Noi Tncercăm să răspun· 
dem unor comandamente si să·l 
infonnăm pe prinHninistru iri legă· 
tură OJ situa~a din teritoriu", a pre. 
cizat OVidiu Grecea. 

VEit.-wSAJ DE ARTA PIAS11CA 

in ceea ce priveste ·apro
vizionarea cu cărbuni, 'ru~ni'Zorul 
Arterm-ului este CET-uL De aici am 
aflat că, desi pentru moment sunt 
cărbuni, aceŞtia nu vor ajunge decât 
pentru o penoadă de trei lum d,il zile. 
O-nul Barniciu, d~rector la CET, 
spune: "Artermul are datorii la"CET. 
Cu toate acestea. deocamdată le 
punem la dispozitie cărbunii. Si dacă· 
ne încasăm datOriile, le voni .. da în 
continuare. Dacă nu, cine stie :ce se 
mai intămplă. Pentru că si noi plătim 

T'VR1 
7,00 Matinal national 
9,00 TVR laŞi ' 
10,00 Gimnastică 
artistică, concursul 
feminin pe echipe, io 
direct 
12,30 Marele Jazz -
rei. 
13,00 TVR Timisoara 
14,00 Jurnal ' 
14,15 CiberFan 
14,30 Gimnastică 
artistică, concursul 
masculin pe echipe, 
in direct 
17,00 Dor 
17,30 Scuzati! Par-
don! Mersi! ' 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră: 
Stiri 
19,05 Sunset Beach 
- ep. 547 
19,55 Amintiri din 
secolul XX 
20,0 Jurnal • Meteo • 
'Sport 
21,00 Joe Kldd -
westem, SUA, 1972 
22,30 Nu trageti! 
22,45 Jurnalul de 
noapte 
22,55 A-Facerea 
23,55 Gimnastică 
artistică 

'''filii'la tirere'1t:oo ti'î.vutiOCl~ Sala. J'oRUM". (sifi/Ai.CSa:ndrCilf ·1)\iămis~JJr_ elipQ-~ 
ţiţH de pictură. Autorii acesteia sunt Maria Halic (10 tablouri), Zeno oarşă (30 tablouri) -şL 

ancisc Klug (20 tablouri). toţi membri ai Cenadului de artă plastică .Ion :Andreescu" din AradJ 
Expozitja va m31 fi deschisă doar aslăzl. 12 octombrie. · 

pentru cărbuni". ' 

TVR:& 
7,00 TVM • Telema
tinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Emisiune pentru 
copii 
10,15 Limbi străine: 
engleză 

1 0,40 O familie ciu
dată- reL 
11,1 O Desene ani
mate 
12,00 Fată In fată cu 
autorul ' ' 
13,10 Mistere şi mi-· 
nuni 
14,00 Convietuiri 
15,00 Desene ani
mate 
15,50 Obsesia - s. 
16,45 Santa Barbara 
- s. 
17,20 Tribuna partide
lor parlamentare 
17,50 Wagner- s. 
18,45 Stiri bancare 
19,00 Autograf muzi
cal 
19,30 Universul 
cunoasterii 
20,30 'La plăcinte ... 
inainte 
22,00 Credo 
23,00 Preotul şi câr· 
ciumăriţa - reL 
23,50 Integrale - reL 
0,35 TVM • Mesager 

PRO TV 
7,00 Bună dimineata, 
Pro TV e al tău! ' 
10,00 Tânăr fi neli
niştit- reL 
11,00 Bani. murdari -
reL 
12,30 Royal Cana
dian Air Farce - ep. 7 
12,55 Stirile PRO TV • 
o propoziţie pe zi 
13,05 Babylon V - s. 
13,50 Ani de liceu - s. 
14,15 Miracolul ti-n
ereţii- s. 
14,45 Familia Bundy 
- s. 
15,15 Aripile pasiunii 
- s. 
16,00 Tânăr şi neli· 
niştit- ep. 852 
17,00 Ştirile Pro TV • 
O propoziţie pe zi 
17,30 Rosalinda - ep. 
27,28 ' 
19,30 Stirile PRO TV 
20,30 Melrose Place -
s. 
21,30 Mercenaril - ep. 
34 
22,25 Ştirile PRO TV 
22,30 Chestiunea zilei 
23,30 Ştirile Pro Tv 
0,00 Criminali'ltii -
ep.22 
1.00 Ştirile Pro TV 

RADIO PRO FM (9%,1 MHz) 
0,00 • 2,00 MARIUS, GEORGE ŞI CELE 40 
DE HITURI • rei.; 2,00 • 5,00 PRO FM BY 
NIGHT • cu Vlad Craioveanu; 5,00 • 6,00 
Buletin de stiri la fiecare sfert de oră; 6,00 • 
7,00 RONOUL DE DIMINEAŢĂ· INFb ?RO 
cu Dan Apostol si Laura Câlăceanu; 7,00 ~ 
10,00 PRO FM 'PÂNĂ ~ 10 • cu Flavius 
E~; 10,00 • 14,00 13--14 CU ANDREI · 
cu Andrei Gheorghe; 14,00 ·17,00 ORAŞUL 
SUB LUPĂ· cu Cătălin Lăpuscă; 17,00 • 
19,00 STAR STATlON MIX • ru ,Mihai Gtni; 
19,00 • 21,00 ASCULTĂ·ŢI MUZICAl- cu 
Călin Gheorghe: 21,00 • 22,00 TONOMATUL 
PRO FM - cu Nicki Stanciu; 22,00 • 24,00 
RONDUL DE NOAPTE • c:u Răzvan Exarhu 

TV ACASĂ 
6,00 Maria - s. 
6,50 Acasă Ja bunica -
reL 
7,00 Renzo şi Adriana -
reL 
7,50 Pneclosa- rei. 
8,45 Căsuta povestilor-
rei. ' ' 
9,15 Inger sălbatic - reL 
10,10 Lanţurile iubirii -
reJ. 
11 ,00 Dragoste şi pu
tere- reL 
11,45 Sânge din sân· 
gele meu - reL 
12,20 Julia- reL 
14,15 Nimic P.,rsonal- s. 
15,00 Viaţa noastră - s. 
16,00 Preciosa- s. 
17,00 Cartea cărţilor -
des. anim. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste şi pu· 
tere- s. 
18,20 Acasă la bunica 
18,30 Renzo şi Adriana 
- s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile iubirii -
s. 
20,20 Somn usor! · 
20,30 Inger sălbatic- s. 
21,30 Sânge din sân
gele meu -s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Reuniunea 
comedie, Anglia, 1992 

ANTENA:l 
7,00 Obse!Vator 
8,00 Dimineaţa de-. 
vreme 
10 00 Stiri 
10:15 Colivia de aur- s. 
11,00 Inspiraţia Caro
Unei- s. 
12,00 Baywatch Nl
ghts- s. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Viitorul Incepe 
azi- rei. 
14,00 Esmeralda • s. 
15,00 Luz Maria - ep. 
108, 109 
17,00 Stirile amiezii 
17,25 Elena, viaţa mea 
-ep. 94, 95 
19,00 Obse!Vator 
20,00 Vijelia albă - acti-
une, SUA, 1996 ' 
22,30 Observator 
23,00 Marius Tucă 
show 
0,00 Frăţia dreptăţii -
dramă, SUA, 1986 

TELE7ABC 
7,00Ştili 

7,10 Bună dimineata, 
România ' 

9,00 Lou Grant- rei. 
10,00 Ştiri 
10,30 Dintre sute de ziare 
• r~l. 
11,15 Studioul Tudor 
Vomicu ·rei. 
14,00 Medici la datoile
s. 
15,00 Ştiri 

-__ ,_q __ ,,' 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show -
rei. · 
8,00 Dimineaţa cu 
Prima 
12,00 Nadi1e ShoN- rei. 
13,00 Politica de măine 
-reL 
15,00 Viata in direct . 
16,00Foeus 
16,15 Celebri şi 
bogaţi- s. 
17,15 Nadine Show 
18,00 Focus • Sport •. 
Meteo • Clip Art 
19,00 Românie, Ro
mânie ... 
19,15 Karaoke show 
20,15 Film artistic 
21,30 Bilant - emisiune 
de analiză OConomică 
22,00 Românie, Ro
mânie ... 
22,15 Focus Plus 
22,45 Revista presei 
23,00 Politica de mâine 
1,00 Film artistic 

15,15 PoSt Meridian 
16,30 O singură vlală -s. 
17,30 Documentar 
18,00 Ştiri 
18,10 Lou Grant • s. 
19,00 Secţia de poliţie- s. 
20,00 Actualttatea Tele 7 
20,30 Documentar · 
21,00 Dintre sute de ziare 
22,00 Cutia Pandorei 
22,45 24 din 24 
23,15 Gala Tele 7- rei. 
0,00 Ştiri 

RADIOSEBIŞ 

• 

6,00 • 8,00 Oe~amentul de trezJre; 8,00 ·; 
9,00 Cântă-mi lăutare; 9,00 • 10,00 Alo, tu 
alegi!; 10,00 ·12,00 Cafeaua de zece; 11,00; 
12,00 Om bun· muzică folk; 12,00 • 13,00 La 

portile dorului ; 13,00 · 14,00 FM·UI de 
prlnz; 14,00. 15,00 Numai pentru tine; 
15,00 • 16,00 Astiz:l'te· airbătortm; 16,00 ·: 
18,00 Dupi patru; 18,00. 19,00 Tektfonul cu 
butoane; 19,00 • 20,00 la Mulţl Anii - dedi· 
ca~i muzicale; 20,00. 22,00 Unu piua doi • 
talk stxm; 22,00 • }:4,00 Metronom 21 rock; 
o,oo • ~.oo 92,1 Insomnii; 2,00 ~ 6,00 
Noctuma muzfcali • 

TVARAD 
7,00 Obse!Vator 
8,00 Stiri TV A - reL 
8,30 Divertisment 
10,00 Stiri 
1 O, 15 Colivia de aur -
s. 
11,00 Inspiraţia Caro
Unei- s. 
12,00 Baywatch Nl
ghts- s. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Viitorul Incepe 
azj- s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Luz Maria- s. 
17,00 Stiri 
17,25 Divertisment 
18,00 Mileniul Trei 
18,20 Anunturi 
18,30 Stiri TvA 
19,00 Obse!Vator 
20,00 Politia 955 
21,20 Anu'nturi -rei. 
21,30 Ştiri TvA- rei. 
22,00 Obse!Vator 
22,30 Marius Tucă 
Show 
1n·continuare, program 
identic cu cel al 
Antenei 1 

HBO 
10,00 Cole.gi de 
cameră - dramă, SUA, 
1995 
11,45 Robbersonii şi 
pol~ia - comedie, SUA, 
1994 
13,15 Franklin- des. 
anim. 
13,45 Sanctuarul -
acţiune, SUA, 1997 
15,30 Inimi furate -
comedie, SUA, 1996 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,25 Reactor- reL 
10,30 File de poveste
reL 
11,00 Atomix cu lna
rel. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor 

. A. BOGA~IO 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Departe de. casi -
film 
11 ,00 Stirile lntersat 
11,30 Dulce ispită - s. 
~MI:; Lu~ea adan-

12,30 Transfoin)ările -
film 
14,00 Dana L.asC' şi invi
ta~i săi - rei. • 
15,00 Săptămana spor
tivă arădeană · 
16,00 Promisiuni- film 
17,30 Desene animate 
18,00 Emisiune in lb. 
sărbă 
18,30 Obiectiv economic 
18,45 Stirile lntersat 
19,20 Dulce ispită- s. . 
20,05 Mistere, farmece 
si miracole 
20,30 Aradul prin gaura 
cheii -in direct · 
22,00 Alianţă finali -
film • 
23,30 Stirile lntersat 
o.oo Erotica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

17,15 Dreptul la viaţă
dramă, SUA. 1995 
19,00 Joc murdar
dramă, SUA, 1997 
20,30 Cei trei 
mwrchetari - acţiune, 
SUA, 1993 
22,15 Speed: Cursă 
infernală - acţiune, 
SUA, 1993 
O, 15 Destăinuiri -
dramă, SUA, 1997 
1 ,45 Jurnalul Panto· 
!ului Ro~u - s. · 

16,00 Aria 51!- reL 
17,00 Selector 
19,00 Atornix cu Dlnu 
21 ,55 Reactor 
.22.00 Cinematomic • 
22,30 High action 
adrenalina 
23,00 Rockada 
0,00 Insomnia 
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uPANAJN~NUMARUL 
-ADOLESCENTILOH VA -"' SCADEA CU APROXIMATIV -

VNMIUON" 
.- " 

-Declară prof. 
univ. dr. 

Nicolae Miu • 
teful 

Societătii 
Nationale de 

Pediatrie 
Recent, s-a desfăşurat la Arad, cel de-a/ treilea 

Congres naţional de pediatrie socială. Cu acest prilej s-a 
aflat la Arad şi d-1 prof. univ. dr. Nicolae Miu - şeful 
Societăţii Naţionale de Pediatrie, ocazie cu care i-am 
solicitat să ne răspundă la câteva Întrebări. 

- O-le profesor, sunteţi unei dezvoltări adecvate a sec-
fondatorul Congresului de torului de sănătate, a actului me-
pediatrie socială, care iată a dical. 
ajuns la cea de-a treia ediţie. ....: Tema acestui congres a 
V-a!Ş intreba ce v~a determinat fost sănătatea adolescentului. 
să abordaţi această problemă Există informaţii că-n viitorul 
socială intr-un for ~tiinţific? Aţi apropiat numărul celor care 
dorit sensibilizarea corpului constituie această categorie de 
medical sau elaborarea unor populaţie va cunoa!Şte o 
concluzii care să atragă atenţia scădere dramatică. S-a luat in 
factorului de decizie politică, discuţie, cu ocazia Congre-
dat fiind faptul că aşa cum sului, această problemă? Care 
spuneaţi dvs. in cadrul unei sunt pericolele care implică o 
conferinţe de presă, pediatria a astfel de evoluţie? 
aj!JnS ,.Cenu!jiăreasa" medi- -Până in anul2007, numărul 
cinei române,tl? adolescenti lor va scădea cu 

- Pediatria este o ş,tiinţă a aproape un 'milion. Ceea ce esle 
medicinei, este medicina copilului imens. Asemenea fluctuatii nu 
cu toate problemele pe care s-au mai înregistrat până a'cum. 
acesta le ridică. Evident, este Există o astfel de tendintă in 
vorba de pediatria generală, azi lumea modernă. Dar la' noi 
existând, mai ales în tările dez- scăderea este foarte vertigi-
voltate, tendinta dezvOltării unor noasă. Pur si simplu, populatia 
~amuri mai· speCiale ale pediatriei. ţării a refuzat să mai aibă cOPii. 
Mă refer aici la gastroentero!ogie, Această încăpăţânare a pop.u-
diabetologia infantilă, endocri- laţiei de a avea cel de-al doilea 
nologia infantilă, nefrologia infan- copil este extrem de tenace si de 
tilă ş.a.m.d,. Există şi la noi astfel aici căderea, pănă în 200? cu 
de centre specializate. Problema aproape un milion de" adolescenti. 
este însă alta. Pediatria este, din- Adolescentul de azi este adultUI 
tre toate ·ştiinţele practice ale de mâine. o dată cu scăderea 
medicinei,_ cea care are cele mai accentuată a numărului ade-
multe implicaţii sociale. Aceasta lescent,ilor, natalitatea se va 
înseamnă că ea insăsi lucrează 
pentru sOcietate si Ca urmare prăbuşi ... 
societatea âre niste 'datorii fată de - Perioada adolescenţei 
dezvott~rea aCestei ramUri a este una in care indivizii sunt 
mediciriei. De aceea, plecând de' mai expu!!ji unor tentaţii pre· 
aici ne-am. propus să facem nu cum: alcoolul, tutunul, 
politică; poate numai indirect si nu drogurile, virusul HIV etc .... 
ca un Scop in sine, ci este vOrba ţac:-; este situaţia la noi in 
de a· Vedea implicarea pediatrilor 

-Din fericire, infectie HIV, la 
in aceste probleme de nuantă adolescent, in România nu este 
socială ce caracterizează pedia-
tria şi p6 de altă parte să vedem frecventă. La adulti ea este insă 
ce neajuAsuri sunt si cum se in creştere. Noi trebuie să fim mai 
implică Societatea in' asistenta abili şi să încercăm, prin toate 
pediatrică. Acesta este motivUl mijloacele, să facem la ade-
pentru care noi tinem acum cel lescenti, profilaxia acestei boli. 
de-al treilea Con9r8s de pediatrie Trebui8 să-i învăţăm să se prote-
socială._ jeze. Pe de allă parte, trebuie să 

Dumneavoastră aţi ne obişnuim cu acest gând, că au 
dezbătut aceste probleme pătrtfns şi la noi drogurile. O 
sociale'.' aici, dar cunl vor problemă serioasă este cea a 
ajunge ele la cuno!ljtinţa cel~r alcoolului. Este inadmisibil ca la 
care su,nt. in măsură să con- ora unsprezece să ţi se aducă un 
tribuie la remedierea acestor adolescent, de la scoală, în comă 
probleme.?. alcoolică, aşa cuni ni s-a intâm-

- 'Noi avem de gănd să plat nouă. La fel şi fumab..d. Sunt 
tragem nişte conduzii foarte perti- factori· ce-şi vor spune cuvântul 
nente •. extrem de dare şi pe care peste ani. Pentru că această ca-

, le voriJ. triffiite la toate forurile. tegorie de populaţie care aşa 
Minist~rui:Sănătătii, Ministerul cum arătam este intr-o scădere 
,Educatiei si invătămăntului, accentuată trebuie să fie măcar 
ComiSi'ile pentru sănătate din. sănătoasă. 
Senat~. şi respectiv Camera - Noua lege a asigUrărilor 
Deputaţilor. la primul-ministru şi, de sănătate, nu protejează, cel 
inclusiv, la Presedentie. Pentru că pUţin din punct. de vedere al 
se span ·prea 'multe' vorbe şi se gratuităţii medicaţiei, adoles-
fac şi acum prea multe promisiuni centul. .. 
şi nu ~se fa_ce mai nimic pentru - Aveti dreptate. Sunt niste 
copU. • • .inadverterlţe. Adolescentul ţiOe 

- Nu 'este pentru prima de medicul pediatru. El poate pre-
dată când•incerca~ să senslbi- scrie gratuităti adolescentilor care 
lizaţi' fQrurile arătate mai continuă şcoala. in schirrlb celor-
inain~ .. Se vede 'i vreun rezul- laiV. chiar dacă nu au venituri, nu 
tat? · . le pot scrie decât medicamente 

- .N~aş putea spune că nu compensate. Deci li se aplică 
e~istă unele progrese dar ce să statutul adultului. Ori acestia, in 
mai come'ntezi dacă ministrul mod nonnal trebuie protejaţi. Eu 
Finanţelor taie de la bugetul de zic Că legea trebuie schimbată. 
sănătate care si asa a fost auster Trebuie avut grijă, în aceeasi 
200 de miliarde de lei, spunând măsură de toti adolescentii... ' 
.că vom beneficia de bani de la -Vă mulţumesc!· ' 
Casele de asigurări de sănătate. A consemnat 
Or, Casele de asigurări de sănă- DAltA LASC 
tate nu au bani corespunzâlori __ Foto: AL. MA~IAI'IUŢ 

--
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DE AZI PE MAINE 
Famili.ilor Tinka Gyurka şi 

Kuta_si Ştefan din lerrnata Neagră 
le*a fost sortit să locuiască sub 
acelasi acoperis. Ambele trăiesc de 
azi~ mâine. Linii membri lucrează 
pe unde apucă pentru ca cei mici 
să aiba o coajă de pâine. 

Ca să nu stea sub cerul liber, 
ini~al Tinka şi Kutasi au primit de la 
Primărie casa fostului ~AP, cam· 
pusă din trei camere, bucătărie si 
coridor. Pentru că au incepl,!t să 
devasteze locuinta si să vândă tot 
ce se putea Pentru un ban, 
Primăria Zerind a dispus mutarea 
lor intr-o altă casă~ ceva mai mo
destă. Noua locuipţă are două 
încăperi şi holurile af~rente, cu 
intrări separate. 

dasa 1. Una mai puţin ca trenu. 
Cealaltă familie, Kutasi, are 

patru băieţi şi, după interiorul 
camerei, trăiesc ceva mai bine. 
Tntr-un coteţ ţin doi porci. In jurul 
casei au grădină, pe care n-au 
lucrat-o niciodată. Câinele din curte 
nici nu-şi justifică existenţa, pentru 
că de fapt, nu are ce păzi. Eventual 
câteva haine şi o pereche de cizme 
aruncate in apropiere. 

Tinka a avut mai demult o casă 
a lui. A vândut-o pe un preţ de 
nimic. Banii i-au cheltuit într-un timp 
record, pe mâncare şi pe lemne. in 
urmă cu ceva vreme, o familie a 
înfiat de la Tinka un copil. Vâzand 
in ce condi~i trăiesc, părin~i adap
tivi au lăsat o sumă de bani lui 
nnka. Atât cât să trăiască o săp
tămână - două mai bine. 

Aranka este cu burta la gură. 

Acasă am găsit-o doar pe con
cubina lui Tinka, Aranka Colompar. 
Stătea pe prag cu un ţânc în braţe 
şi mânca nuci. După ce am intrat in 
curte, au mai apărut si alti mititei, 
curiosi să stie ce se intâmpiă. 

Ăranka are cinci copii, de 18, · 
15, 10, ~pte. respectiv trei ani. fn 

cameră e jalnic. Dorm in două 
paturi si tin hainele pe două 
scaune.'înir-un colt, lângă geam, 
un frigider defect. N-au nici măcar 
o masă pe ce să-si pună cele 
de-ale gurii. În holul casei stă, intr-o 
rînă, o sobă mică de tablă, pe care 
femeia găteste. Atunci când 
găteşte. O parie din tavan lipseşte 
pentru că iarna isi fac foc pe vatră 
in hol si fumul se' risipeste în podul 
casei. 'Leaturile de lerim care au 
mai rămas' din fostul tavan sunt 
aproape cărbune. Tinka Gyurka 
merge cu ziua in sat ~pentru 
50.000 si mâncare~. Bani siguri 
sunt doar Blocaţiile pentru copiii 
minori. În rest, ce dă Domnul. 
Mâncarea de bază e ~Pita cu 
unsoare~ dimineata, si zeamă de 
cartofi, seara. Nici Vorbă să-i trimită 
pe copii.la şcoală. Fata cea mai 
mare a fost la sooală, dar a rămas 
mereu repetentâ in clasa 1. De fapt 
mama Aranka e cea mai şcolită din 
casă. Are cinci clase. f;oncubinul 
Gyu~a a reuşit să absolVe, ~car 

Lacrimi ~; suferinţă 
pe chipul unei mame 
măcinate de durere 

Pe copilul din pântecele femeii il 
aşteaptă o copilărie care se identi
fică cu mizerie cu lipsuri, cu un trai 
dus de azi pe mâine. 

TEODO~A MfiTICfl 

Un fost arădean, acum plecat În Germania 

LSÂRICOLAIIL MI~: 'TE p TREBUIE sĂ BEDEVIRÂ CEEA CE A FOST'/. 
P.W.- aceasta a fost dorinta sa, de a nu-i 

da decât iniţialele - este arădean. Sau mai 
exact a fost arădean până in 1990 când s-a 
mutat împreună cu familia în Germania. Ceea 
ce nu înseamnă - a tinut el să precizeze - că 
s-a rupt complet de Oraşul-in care s-a născut 
ca şi de România. 

Ce 1-a făcut să treacă pe la redactie? A citit 
in urmă cu câtva timp în ziarul nostru 'un repor
taj despre Sânicolaul Mic, cartier in care a trăit 
şi a venit să-şi spună· părerea despre fostul 
său cartier în ideea că poate in felul acesta isi 
va putea ajuta cu ceva oamenii care i-au urmcit 
aici. De fapt, P.W. ca ~i al~ etnici gennani au· 
făcut si fac pentru fostele lor locuri de 
ba~tină mult mai mult decât să-şi spună pă~ 
rerea ei ajutând practic, material fostii lor Con
cetăteni. Bunăoară, in SânicOiaul Mic 
1ncePerea reparării bisericii se datorează mai 
multor germani şi indeosebi lui Nicolaus 
Griinzweig. 

P.W. vorbeşte vizibil, cu emoţie in glas 
despre cartierul in care a copilărit: aici intre 
cele două războaie mondiale existau 1 O maga
zine, o moară, câteva brutării, o tipografie, 
două ·cinematografe - ca să amintim doar câte 
ceva din ceea ce a retinut'istoria - lucrurile 
începând să se degradeze treptat după anii 
'50, si in special in ultimii ani ai ~domniet lui 
Nicol8e Ceausescu. 

Câte famiiii de nemţi trăiau inainte de '89 

in Sânicolaul Mic si câte mai există acum? 
PW face o socoteală rapidă. circa 300 până 
la Revolu~e. şi ştiu eu, vreo 7-8 ... familii acum, 
cei mai mul~ plecând in Germania, evident, din 
considerente economice. Sau, mai pe 
româneste spus, pentru un salariu mai bun, 
lucru cât usi de putin de condamnat. P. W. 
crede însă 'că trebuie să atragă aten~a că 1n 
Germania cât este ea de opulentă şi de invidiat 
câinii ... nu umblă cu covrigi in coadă, că şi 

· acolo, ca peste tot in lume dacă vrei să o duci 
bine trebuie să munceşti zdravăn, să "tragi" 
tare. 

Fireşte, o faci pentru câ ştii câ merilă, cu 
toate că - chestie greu de înţeles pentru cine
va care nu trăieste acolo - o treime din salariu 
se .duce" pe asigurările de pensie (20%!), şi 
de boală {13%). Nu-i vorba că aproximativ 
jumătate din aceste obliga~i sunt preluate de 
către angajator, dar oricum ceea ce asi
gurările, indeosebi, prelevează din salariu 
reprezintă o parte destul de consistentă. Cu 
toate acestea însă, ceea ce rămâne este mai 
mult decât suficient pentru un trai occidental, 
ca să spunem aşa. În Karlsruhe unde 
locuie~te cu familia sa - copiii şi soţia un 
reputat medic stomatolog - sau mai bine 
spus in cartierul in care s:a aşezat, trăiesc 
500 de familii din România, iar din Arad 20 
de familii cu care se mai intâlneste si 
povesteşte ce se mai întâmplă prin' ţară. 

Adică, prin România, loc pe care continuă 
să:l numească ţară. 

Cum este văzută România dincolo? PW. 
ridică nedumerit din umeri: destul de rău, deşi _ 
nu ştiu de ce. românii fiind categoric depăşiţi 
la capitolul infracţiuni săvârşite in Germani_a 
de către alte etnii. Si atunci? Explicatiile unei 
asemenea situaţii Sunt multe şi 1ncUrcate şi 
ele tin de o multime de factori între care nu in 
u~imul rând şi feiul in care reprezentan~i noştri 
in străinătate ştiu să facâ lobby ţării şi rea
lizărilor ei, care totuşi există şi care nu pot fi 
negate chiar de către cei mai rău-voitori. 

P.W. est~· inginer şi a lucrat ca inginer şi 
sef de sectie la fosta Intreprindere de vagoane, 
intreprindere.despre care are, vorba lui ... un 
vagon de amintiri. Dar, deocamdată, nu 
despre aceasta ar vrea să povestească, el 
despre fostul său cartier şi despre oamenii 
care locuiesc acum, a~i. in cartier - pe care nu 
dorea să-I vadă aşa cum am mai scris şi noi -
cu străzile nemăturate 'i cu case degra
data, cu ~nţuri necurăţate de cine ştie câtă 
vreme, ceea ce face ca la cea mai mică 
ploaie ele să reverse şi să inunde cartierul. 

• Tn amintirea a ceea ce a fost odată 
Sânicolaul Mic, P.W. speră ca oamenii care-I 
locuiesc ln prezent să-I readlJcă la starea la 
care a fost, la renumele pe care 1-a avut şi pe 
care n merită din plin. 
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<kJAbl.EIA ziJii:) 
GAFELE DE 
LA ARAD 

Intr-o singură săptămână, diplomaţia 
românească a făcut la Arad două gafe nepennis 
de mari. Prima gafă, monumentală de-a dreptul, 
s-a produs cu ocazia ziJei de 6 octombrie, când 
premierul Radu Vasile şi ministrul Valeriu Stoica 
s-au dat bolnavi sau ocupaţi şi n-au venit la 
Arad pentru a se întâlni cu omologii maghiari. Jn 
consecinţă, Viktor Orban a vizionat un spectacol 
de teatru la Casa Sindicatelor, împreună cu 
soţia, tocmai pentru a salva aparenţele.in ceea 
ce priveşte relaţiile diplomatice dintre cele două 
ţări. Nu acelaşi lucru s-a petrecut cu ministrul 
Justiţiei din Ungaria, Dăvid lbolya, care a 
supravegheat de una singură deplasarea monu
mentului ,.Ungaria Milenară" din unitatea mili
tară din cetate până la Palatul minoriţilor, de 
parcă acest lucru ~rar fi petrecut in Ungaria. Jn 
orice altă ţară din lume, prezenţa omologului ar 
fi fost indispensabilă ... Una peste alta, in faţa 
diploma~ei mondiale, Ungallia ne-a bătut la scor: 
ei au procedat cât se poate de corect, iar diplo-
maţia noastră s-a comportat lametabil. Exact ca 
un elev de clasă primară, care atunci când tre-
buie sâ iasâ la tablă se cere sâ facă pipi ... 

A doua gafă de proporţii s-a petrecut in 
acest week-end la Moneasa, când reuniunea li
derilor românilor din Ungaria n-a fost onorată de 
nici o oficialitate bucureşteană. Deşi era pentru 
prima dată când românii din Ungaria vin in mod 
organizat să cak:e pe pământ românesc, diplo-
maţii noştri din Bucureşti s-au ascuns pe după 
"programele mult prea încărcate". Aşa stând 
lucrurile, cu toată străduinţa oficialităţilor ară
dene, reuniunea de la Moneasa n-a depăşit ca
racterul unei excursii de plăcere •.• 

fn final, trebuie să ne punem următoarea 
intrebare: ce se întâmplă cu diplomaţia 
românească? Este in concediu de toamnă, este 
in grevă pentru că n-are fonduri, sau a pierdut 
Transilvania la masa pariurilor din Las Vegas? 
Dar, cel mai mult ne miră absenţa ministerului 
condus de Andrei Pleşu la tot ceea ce s-a întâm
plat la Arad în ultima săptămână. Au încăput 
cumva Externele române:;ti pe mâna ministrului 
Justiţiei sau Andrei Pleşu nu este de acord cu 
tot ceea ce promite Radu Vasile la un pahar de 
pălinko? 

DO!tO SlrtACI 

$i TU ••• ce Ai FĂCUT 
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pagi 
-Cum adică a fost programată o cădere? 
- Prin aceste lichidări necontrolata ale soci-

etătii, care au afectat si piata internă si piata 
externă. Cred că nu din' nepriCepere, ci din rea
credinţă se transformă ţara intr-o piaţă de des
facere pentru alte ţări mai apropiate sau mai înde
părtate care se dezvoltă si pe seama României. 
Este inadmisibil ca după trei ani de zile să 
schimbi aproape complet structura importului si 
exportului românesc. Astăzi exportăm din ce in 
ce mai multe materii prime brute - fier vechi, 
buşteni, blocuri de marmură etc, in timp ce impor
tul incepe să devină preponderent m~ pe tehnolo
gie, ci pe produse alimentare intr-o Românie care 
are un potential enorm în acest domeniu. 

- PDSR:ul vine cu un set de programe. 
Crede~ că există baza reală pentru realizarea 
lor? 

- Intregul program pe care noi l-am conturat 
si acum îl reactualizăm. are ca punct de plecare 
Situaţia actu;=jJă din economie. intreaga con
strucţ;8 a vizat existenţa unor surse, pentru că alt-

-. 

POUTIC 

Adrian 1\Ias-b..se a .. i.-...ă eii 

La Conferinta Natională a ,-----
PDSR, prim-vieepresedintele 
Adrian Năstase a aiirmat că 
Puterea recurge la tot felul de 
scenarii indreptate impotriva 
PDSR-ului. In cadrul acestor 
scenarii .O delegaţie 
reprezentativă a PNŢCD bate 
la porţile cre,tin-democraţiei 
europene in scopul obţinerii 
acceptului acestor forţe pen
tru declanşarea altui scena
riu mincinos menit a le 
asigura actualilor guvernanţi 
tncă un mandat. Demonizând 
PDSR, acuzându-1 de extre
mism 'i neocomunism 'i 

incapacitate de integrare 
euro-atlantică, reprezentanţii 
actualei Puteri solicită o 
serie de ajutoare 'i impru
muturi secrete cu rambur
sare ulterioară. Aceste sume 
sunt menite a crea un para
van de prosperitate in ajunul 
alegerilor, urmând ca 
românii să cadă in capcana 
acestei false prosperităţi 'i 
să le acorde votul. După 
alegeri va urma plata." O 
temă de casă pentru SRI. Ar fi 
interesant de aflat dacă Adrian 
Năstllse.ar:e si povezi. 

' S. TODOCA 

"" 
SOCJAL-DEMQCRATIA. O AL7ERIA!JVA 

VIABILI PENTRU ROMÎIIA . . 
(Urmare din pagina 1) 

Atăt de hulitul guvern Văcărolu a ven~ cu o 
serie de facilită~ fiscale 'i măsuri care au dus 
la o relansare economică, mai cu seamă prin 
sprijinirea directă a intreprinderilor mici !jii 
mijlocii 'i prin subvenţiile acordate agriculturii. 

La ora actuală, agricultura românească a 
incetat să mai existe, Iar jumătate din IMM-uri 
au dat faliment, ceea ce a dus la îngroşarea 
rândurilor şomerilor, la incercarea disperată a 
guvernului de a acoperi pierderile prin disponi
bilizărl, salarii compensatorii, de fapt mituiri, 
care au dus in cele din urmă la agravarea 
crizei sociale, la instaurarea sărăciei, a haosu
lui 'i la disoluţia organelor fundamentale ale 
statului, care nu mai stăpânesc situaţia. 

Este grav că organisme parazitare, precum 
FPS, 'i-au introdus in AGA 'i consiliile de 
administraţie ale unităţilor pe care le au in sub
ordine oameni din grupuri mafiote sau clien
tela politică. Astfel se ajunge in situaţii para
doxale ca in aceste organisme să fie oameni 
de alte specialităţi, care însă încasează mi· 
lioane de le~ cu .toate că unităţile sunt fali-
mentare. · · 

In faţa acestei sHuaţll mi se pare că o rază 
de speranţă a adus Conferinţa Naţională a 
PDSR. Prin documentele adoptate, liniile fun
damentale de viitor, sunt speranţe pentru 
România atăt pe plan intern cât şi extern. Să 
fie clar, nimeni nu mai doreşte revenirea la 
perioada de dinainte de 1989, toţi doresc o 
economie liberă, bazată pe piaţă 'i cu accente 
sociale. Din acest punct de vedere PDSR are 
dreptate cănd propune o mai mare intervenţie 
a statului in economie, pentru diminuarea hao
sului 'i o prospectare a perspectivelor de 
viitor, pentru gestionarea unor ramuri eco
nomice strategice. In acelaşi timp, o Inter
venţie a statului este dorită 'i pentru a stopa 
pauperizarea accentuată a poporului, pentru a 
asigura o existenţă demnă pentru fiecare 
cetăţean activ, pensionar sau elev ori student 
Din acest punct de vedere PDSR a venit 'i cu 
soluţii care ne dau incredere in acest program 
social-democrat cu unele nuanţe atenuate de 
Jiberalism. 

Dar PDSR trebuie să inveţe din greşelile 
trecutului, pentru că de el este legată apariţia 
11Ciocoiului", a unei tendinţe de pedeserizare, 
folosită de unii lideri mai mari sau mai mici in 
scopuri personale. 

lncepută această acţiune a dus la gravele 
acte de corupţie din ultimi~ ani, la politizarea 
excesivă, până şi a cimitirelor, la fonnarea unei 
clientele politice de 15.000 de neisprăviţi, care 
consumă bugetul statului român fără să pro
ducă nimic. 

Personal, am incredere in PDSR, de fapt in 
doctrina social-democrată, cu nuanţe patrioti
ca-naţionale, doctrină care a că'tigat teren in 
Europa de Est, dar şi in vestul continentului. 
De ce ROmânia nu s-ar incadra prin venirea 
foştilor social-<lemocraţi intr-un model de tip 
suedt:z, unde social-democraţii, cu mici 
excepţii, conduc ţara de la primul război mon
dial? .. 

Nostalgici! nu se mai afla in rândul forţelor 
soclal~democr~te care demonstrează vocaţia 
lor europeană, ci in rândul partidelor istorice 
PNŢCD şi PNL, care printr-o doctrină rigidă, 
fără ecou 'i rezultate sunt depăşiţi d.e rea
lităţile curente din România 'i din lume. Aceşti 
oameni trăiesc cu gândul rămas in unnă cu 60 
de ani '1 plâng după privilegiile pierdute. 
"Restituie in integrum" este sintagma lor 
uzată, ca placa stricată a unui gramofon. Nu 
înţeleg că nu mai putem reveni la ce a fost in 
urmă cu 50-60 de ani pentru că in această 
perioadă România nu a stagnat, nu a fost 
scoasă din lume, ci a produs, s-a integrat in 
economia mondială, au crescut şi au trecut 
două-trei generaţii, cu alte concepţii, cu alte 
mentalităţi. 

Numai forţele politice noi, forţe clădlte pe 
realităţile existente, care cunosc cerinţele eco
nomico-sociale pot guverna eficient. Dacă 
doctrinele cre,tin-<!emocratice au avut succes 
in Germania, Anglia, la noi se dovedesc 
nepotrivite. Nu moştenriea este de vină, ci 
neadaptarea acestor ţărăni'ti sau liberali la 
doctrinele politice moderne europene. Pentru 
mine singura alterantivă pentru renaşterea 
României rămâne doctrina social-democrată. 

programele rămăn doar pe 1 asa l 1 popu· 
căderii in primele cinci-sase luni ca si după aceea laţiei, _stimulare: să comande producţia. fn 
creşterea prin refacerea capitalului autohton plan extern, va trebui să revedem o serie de pro
vizează refacerea bugetului şi de aici posibilitatea duse care fac obiectul importului şi exportului, 
de a intra in normalitate in ceea ce priveste intr-o politică de protejare a capitalului autohton, a 
finantările pentru o serie de segmente care · 'de producătorului din tară, chiar dacă acesta este un 
domeniul public. Deci, nu ii·~~:;::ii~ ' capital străin. · 
sunt doar programe care 11 - Ce partide cu pro-
vor rămâne pe hârtie, apropiate de cel 
au in spate un dumneavoastră aveţi 
real. vedere, pentru ca o 

- Care este prioritatea eventuală viitoare coaliţie 
cea mai stringentă? guvernământ să funcţioneze mai bine 

- Avem in v~ere refacerea in mare parte a decât cea de acum? 
leglsla~ei, pentru a crea un climat adecvat pentru - - E greu să vă spun, chiar dacă am citit toate 
operatorii economici. Suntem obligaţi să intro- aceste programe, ale partidelor de dreapta si cele 
ducem stimulente pentru a relansa iniţiativa pri- ale partidelor de stânga, sau centru-stâng'a. Ne 
vată, pentru a repune pe picioare intreprinderile bazăm in. continuare pe crearea unui pol social
mici ş< mijlocii despre care se vorbeşte atâta dar democrat dar nu la intămplare, nu o coalitie post
care, in realitate, acum, după trei ani de zile, sunt electorală de dragUl coaliVei, ci numai în cOntextul 
in bilanţuri negative. înregistrează pierderi. în care aceste partide acceptă urrprogram mini-
Accentul se va pu_ne pe forţele proprii, pentru mal şi acceptă ca. ·intreaga strategie să aibă in 
refacerep pieţii interne. dâci un echilibru între spate creşterea economică. 

' 
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ApR obişnuita 

conferinţă de presă a acestei forma~uni politice. fi
liala Arad. Sus~nută de Gheorghe Ghiper, Dumitru 
Muntoiu si"Rodica Borza, conferinta de presă a 
adus in discuţie Consiliul Na~onal ar ApR ce s.a 
desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute la 
Constanţa. 

Astfel am aflat că pe ordinea de· zi a şedinţâi 
s-au aflat chestiuni de maximă importanţă pentru 
partid: un raport pol~ic prezentat de preşedintele 
Teodor Meleşcanu, un raport economic financiar 
cu privire la fondurile derulate de partid şi 
anuntarea convocării Conventiei Nationale ApR în 
perioada 34 decembrie la Braşov. In raportul sâu, 
peşedintele T eodor Meleşcanu a aprecia! că ApR 
a traversat un an rodnic, fapt care rezultă şi 9in 
sondajele de opinie publicate, conform cărora par
tidul a deven~ a treia fortă poltlică a tării si al doilea 
mare partid din România. ApR ca partid 's-a matu
rizat ca o. formaţiune politică de centru stânga, cu 
un program economic liberal, deoarece consideră 
că social democratia clasică nu corespunde 
României in conditiile' economice de cizi. nefiind de 
acord nici cu libercilismul clasic care împiedică total 
interventia statului in ec:onomte. 

Se preconizează ca la Convenţia Naţională din 
3-4 decembrie să fie prezentat programul de 
guvernare al ApR. ce se bazează pe programeJe 
globale şi sectoriale elaborate până acum de spe
cialiştii partidului. Comentând rea~iile cu alte par
tide, Teodor Meleşcanu a apreciat că ApR va par
ticipa singur atât la alegerile locale căt şi la cele 
parlamentare şi prezidenţiale, obiectivul fiind un 
scor substantial, minim 20%. 

în parte8 a doua a conferinţei de presă, d-1 
Muntoiu, a făcut o scurtă prezentare a programului 
ApR de dezvoltare umană durabilă şi protecţia 
forţei de muncă active, un program elaborat de 
specialiştii ApR, parte a viitorului program de 
guvernare. 

S. POPESCU -· 

Ieri, UFD·ul a tinut 
eonferinţe de presă 

in toate judeţele 
Ieri, la ora 12,00 organizaţia judeţeană Arad 

a UFD a organizat o conferinţă de presă, Con
comitent cu conferinţele de presă din toate 
judeţele. Tema acestora a fost unică: 
prezentarea de către UFD a proiectului de Buget 
al României pe anul viitor. ~Guvernul, care tre
buia să preZinte pe data de 1 O octombrie proiec
tul de buget pe anul viitor, a dat dovadă de nese
riozitate. UFD-ul a vrut să demonstreze că este 
un partid serios şi a elaborat un proiect de buget. 
Este un proiect de buget al dezvoltării în locul 
bugetului risipei~, a spus Gelu Roman, preşedin
tele organizatiei. 

O mare parte a .staff"-ului UFD a participat la 
conferinta de presă, exprimându-si opiniile 
asupra prevederilor proiectului. * lnevit3bila între
bare .pe ce vă bazaţi?· a primit răspuns din 
partea UFD-istilor: proiectul a fost alcătuit con
form actualei 'regislaţii şi sumele care vor fi alo
cate suplimentar fiecărui domeniu provin din înlă
turarea risipei, a pierderilor de toate sectoarele, 
inclusiv din sistemul bancar. Baza calculării 
bugetului UFD-ist prevede o inflaţie de 35%, un 
curs al dolarului de 20000 lei si un deficit de 3% 
din PIB. o altă sursă de finanţare ar fi 
reesalonarea datoriilor externe ale României. 

, S. TODOCA 

că nici un partid 
reprezentat la nivel inalt la Conferinţa 
Naţională a PDSR? Nu i-aţi invitat? 

- Noi i-am invitat, dar e ilteptul dânşilor să 
decidă. Au trimis mesaje către Conferinţă, au 
trimis reprezentanV după cum au crezut de cuvi
intă. E treaba lor, noi avem potential să n~ punem 
in' practică programele. Nu avem noi 15.000 de 
specialisti, dar avem destui. Programele sunt 
rodul unei munci asidue de două luni 'i jumătate 
la care, spre bucuria noastră, au participat masiv 
segmente ale societă~i civile: academicieni, insti
tute de cercetări, profesori, care ne-au permis să 
conturăm un program viabil. Deci nu ne bazăm, 
pe programele altor partide, pentru că majoritatea 
fură de la noi. De cinci ani de zile se inspiră din 
programele noastre. De altfel, majoritatea partide
lor social-democrate sunt desprinse din PDSR. 
Mă· refer la ApR, la o bună parte din PD etc. Nici 
nu este aşa de rău, pentru că aceasta poate ne 
va permite să facem ace! program minimal de 
care vorbeam., 

-. 
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Direcţiei Generale pentru ·· ·· · 1 
· Agrricu!U!ră şi lndu~.ţ~~@ 4li~.ontari :~;, 
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Spe ~ e&f!ij au riJnu. Cine ii eonsultă? 

O-le director, unii spun că Direcţia Agricolă, cu 
atribuţiile el actuale, nu-~1 găse~te justificarea ca Insii-. 
tupe şi nu ar cam avea obiectul muncii. 

- Direcţia Agricolă (DA) este serviciul d~ntrallzat al 
Ministerului Agricu~uril. Asta înseamnă că la nivel de judeţ, 
toată politica guvernului şi a ministerului privind sectorul 
agricol se traduce prin intermediul DA Cei ce fac astfel de 
afirma~i nu au nimic 'CU agricultura şi nu cunosc ceea ce se 
realizează din punct de vedere al politicilor agricole. Toate 
măsurile de sprijin care vizează agricultura se reatizeazcl 
prin iiltennediul DA. Bunăoară, pentru âctele normative 
care vizează acordarea de credite, prime, subventii, toate 
acestea se dau prin DA şi toate lucrările se mon~orizeazil 
prin această direcţie. -

- Este clar că agricultura este o 'tiinţă, ea trebuie 
tratată ca atare ~1 speciall~tii ar trebui să aibă un 
cuvânt de spus in modernizarea agriculturii. Mal există 
acel speclall~tl•i cum poate ajunge ţăranul la el? 

-ln stadiul actual, agricultura o fac şi cei care sunt mal 
puţin pregătiţi. Dar ei pol apela la speciall~til Direcţiei 
Generale pentru Agrlcu~ră ~i industrie Alimentară care se 
găsesc in teritoriu, respectiv la fiecare comună, la fostele 
centre agricole, pentru că acestea s-au desfiinţat dar spe
cialiştii au rămas. Ei sunt membri ai Comisiei locale de fond 
funciar şi in continuare arordi:i o consultanţă oompetentă. 

-Cât costă o asemenea consultaţle? 
- Este acordată gratuit şi dacă cumva nu se Tntamplă 

astfel, îi rog pe cei care intampină greutăţi să mi se 
adreseze şi lucrunle se vor remedia. 

- Din eate ~~~~ dvs., merg oamenii a6 consulta spe
cialiştii? 

- Da, oamenii se adresează· acestor specialişti şi n con
su~ atat din punct de vedere al lucrărilor, că! şi al cu~rilor, 
probleme care vizeazil tratamentul impotriva bolilor, corn
baterea buruienilor ş.a.m.d. 

Sea >icla de !I!Ciftitorizan a laajriJor !FicoJe 
- Dvs. aveţlevidenţe asupra stadlului semănatulul, 

recoltatului etc. din judep · 
- Da. ln cadrul DA eXISti! un serviciu de monitorizare a 

lucrărilor in agricu~ră. 
-Cum aflaţi datele? 

ln baza sistemului de infonna~l pe 
care TI avem, aşa cum este el, noi 
apelăm la toate datele de la spe- 01 
ciall~til centrelor agricole şi le trans- ·· "' - · 
mltem ministerului. Tot prin intermedtul acestor speciafişti, 
inforrna~i şi tot ce solicită ministrul se transmit tn teritoriu. 
Pe rol, există acum o lucrare de amploare: pe baza decla
ra,iilor pe proprie răspundere, producătorii declară 
specialiştilor suprafaţa de teren pe care o vor insămânţa în 
toamnă şi suprafaţa care va fi semănată in primăvară. Şi 
toate acestea în dorinţa ministerului de a sroate un act nor
mativ, o ordonanţă de urgenţă pentru. acordarea unor 
tichete valorice pentru plata motorinei. 

Se vor da tichete nwaai pentru wctca bai 
-Câtă motorină se va da pentru un ha de pămant? 
- Actul normativ nu a fost dat, dar vă pot spune că se 

doreşte alocarea unei sume de. 200.000 mii lei/ha pentru 
lnfiinţarea cu~rilor de toamnă şi 100.000 lei pentru cele de 
primăvară. 

- Nu e cam puţin? 
- Dacă facem o socoteală, aproape că acoperă nece-

sarul de motorina. Aşadar, numai consumul de motorină e 
vizat, In dorinţa de a se ob~ne reducerea preţului pentru 
lucrările agricole. 

Înt:ânieri la recoltat fi eemănat 
- cat porumb s-a recoltat pănă acum '1 cAt mal e 

de recoltat? · 
- La aceasta dată, din cele 1.14.000 ha, s-a recoltat 

25.500. Respectiv 22%. · 
.• -E puţin. . 

- Problema e că exista o gamă variabilă de hibrizi cu 
grade diferite de coacere. Hibrizli extratimpurii s-au recoltat. 

- Până la 15 octombrie cam trebuie semănate orzul 

'' grâul. · 
- In căteve Zile intrăm In perioada optimă de semănat 

inclusiv pentru grău. La orz, din glie 16.000 ha programate 
pentru acest an, s-au semănat 1650. 

-Cine le programează? 
. - Fiecare asocia~e şi producător hotărăşte aceasta şi 

lnfonnaţla e preluată de specialistul de la centrul agricol. 

- Ministerul nu di Indicaţii in sen.$ul unui ~numit 
număr de ha care ar trebui semănate cu o cultură? 

- Nu se primesc dispozitii in acest sens. 
Pericol: monopolul ~torului cnivat 
- Există două probleme fundamentale pentru pro~ 

ducător: preluarea produselor'' preţul cu care ele sunt 
preluate. 

- Tn Ceea ce priveşte valorificarea productiei iotam~ 
pinăm greuti:iţi deosebite. Asta, datorita faptului că piaţa 
cerealelor in România s-a destabillzat puternic şi pentru că 
s-a greşit atunci cand actualele Romcerealurî şi 

Comcereaiuri nu au fost divizate pe siloz ~1 baze şi nu au 
fost privatizate. S-ar fi creat o piaţă a cerealelor. s-ar fi 
decian~t o concurenţă şi. astfel, s-ar fi puM mai uşor va
lorifica cerealele. Acum riscăm să'transformăm monopolul 
din mâna statului în mană privată şi atunci, din nOu. vom 
avea preţuri impuse, situa~e in care se va ajunge la o va~ 
lorificare deosebit de grea. BunEioara, acum. în· judeţul 
Arad, floarea-soarelui se vinde către un singur cumpărător: 
Fabrica de ulei Oradea care impune un preţ. Dacă ar fi fost 
trei, patru comercian~. s-ar fi dedanşat o competiţie. Una 
dintre ordonanţele pe care Ministerul Agriculturii le-a 
.pregătit este ~i aceea a organizării şi funcţionării pieţelor 
agricole, ordonanţă blocată, deocamdată. 

An .... tii ... a organizat, aroclwătw& clocw. 
- Preţul produselor agricole este extrem de mic. De 

ce? 
- Nicăieri in ţările dvlllzate nu se negociază un preţ fără 

a ţine seama de costurile de producţie. La noi incă se mai 
practică a~ ceva. 

- Cine negociază preţul? 
- Producătorii cu cumpărătorul. De regulă, angrosişti!· 

de cereale se organizează intr-o asocia~e cu un patronat 
care pledeazil foarte bine interesele lor. Spre deosebire de 
producători, care întârzia şi la această dată să se orga
nizeze in asociaţii profesionale pe produse. Altfel s-ar fi 

- tratat la masa negocierilor. 
-Statul nu poate interveni In politica de preţuri? 
- Nu poate interveni pentru că nu există posibilitatea 

acordăm la anume produse a unui preţ minim garantat. Ar fi 
foarte bine să se întâmple a~. ln Gennania, dacă pănă la 
1 noiembrie nu s-a reuşit valorificarea produc~ei pe piaţa 
libera de către pnxtucător, vine statul, dă un preţ minim 
care, de regulă, este preţul fl)Ondial al produsului respectiv, 
iar producătorii imediat işi încasează valoarea produselor. 
Tn această situa~e. noi nu am mai avea nevoie de credite 
pentru că produsul agricuttorului t-ar acft.Jce banii necesari 
reluării actului de producţie. 

1. IERCAH 
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CE GRÂU 
V 

SEMANAM? 
Sămânţa de grâu i~i are o 

contribuţie importantă la 
obţinerea unei recolte cu cel 
puţin 10% mai mare faţă de· 
un grâu neselectat. Alegerea 
ceiui mai burl sot de grâu nu 
poate garanta producţii ridi
cate dacă nu se pregăteste 
un pat germinativ bun "i nu 
se seamănă la timp. Tn 
acela'! timp, cultivarea unul 
sol nepotrivit sau a seminţei 
din podul casei neselectate 
fi netratate poate face ca 

toate celelalte cheltuieli - •' 
care nu sunt miel - să fie va-
lorlflcate doar in parte sau 
deloc. De aceea, procurarea 
seminţei din soiuri cores~ 
punzătoare este o decizie 
Importantă a flecănui cultiva
tor. Unele soiuri aduse din 
ţările vecine sunt foarte va
loroase la ,,ele acasă", dar 
cultivate la noi s-au dovedit 
fie prea tardive, fie insufi
cient de rezistente la ger, 
ar,lţă sau umiditate •. fie 
excesiv de sensibile la bollte 
'fi dăunătorii din zona noas~ 
tră. Cultivatorli de grâu ~tiu 
că pot folosi ca sămAnţă fÎ 
grilul din podul casei rezultat 
dintr-un lan sănătos, cu 

spice frumoase ~i boabe 
mari, grele care le pot· garan· 
ta recolte bune. Dacă nu ne 
place grâu! pe• care Jcam 

obţinut, să apelăm cu 

incredere la speciali~tli din 
comune, care ne vor reco· 
manda cel mal potrivit sot 

pentru pămantul pe care-I 
avem ~1 pe care il putem 
folosi lncă 2-3 ani. 

• IOH fiRMĂŞOIO 

~GHICUL TORI 

Societatea Agricola ,.1 Asociaţia are in dotare utilaje 
destule adică 16 tractoare, 2 com
bine Claas, 3 semanătorl pentru 
păioase etc. şi ar rew;;i să se des
curce ... dar n-au motorina . .,FIIndct 
nu am Incasat banii pe producţie, 
n-am plătit dărtle la stat Acum am 
străns banii '' le-am plătit 1,5 m~ 
llarde lmpozltut pe profit '' TV A. 
Dar n--am mal putut să ne plătim 
motorina luată de la S.N. Petrom. 
fn concluzie nu mal primim moto
rtnil" 

primeasca banii, 215 milioane. De 
asemenea, sfecla de zahăr e pre
data, iar ih sdlimb se vor primi zahar 
şi bani. Acum urmeaza recoltBtul ra· 
soia, care are deja a~urata desfa
cerea, o cumpăra toată un italian. 

Aparate de erbicidat VN 
DecambrJe" din Semlac este cea 
mai mare din coml..lna. Ea are tn aso
ciaţie 1370 de hectare teren arabil, 
proprietari fllnd 350 de famHii. Când 
am. ajuns acolo, nu l-am. găsit decăt 
pe contabilul şef Gheorghe Călugăru. 
Ceilalţi, Tn frunte cu preşedintele Ioan 
Faur erau ..atara·. adică in câmp la 
luau. 

.Situaţia aste tot mal grea de 
la an la an. Parcă de agricultură nu 
se mal Interesează nimeni Tn ţara 
asta" ne spunea dl. Câlugăru. 
Asociaţia a fost obligata să apeleze 
la credite luate cu dobănda 62% şi 
girate cu casa contabilului şi a incA 
unui asociat pentru a putea 
supravleţui. Asta in condiţiile in care 
au de ince511t t35 de milioane de la 
doi beneficiari cărora le-au vândut 
parte din producţia d& anul trecut. 
Bur>a Agricola Arad le datorează 65 
de mUioane, iar Comtlm 70 milioane. 

Anul aoesta au fost Tnsămănţate 
380 ha cu grâu de consum, 160 ha 
grău pentru sămAnţă, 100 ha orz, 
530 ha porumb, 120 ha floarea- soa
relui, 200 hâ soia şi 40 ha sfaclă de 
zahc'ir. Recolta a fost bună. A fost 
vAndut gnlul (300 tone) şi s-au luat 
banH pe el. Şi OfZUI s-a dat la schimb 
pe insecticide, pesticide şi motorină. 
Floarea-soarelui a fost toata văndută 
(t 13 tone) la Carei şi unnează să 

Asocia~i vor primi la alegere bani 
sau produse: .Le dăm 100 kg/ha 
griu, porumb 200 kg boabe/ha, 
zahăr (pentru afecta de zahăr) 10 
kg/ha, orz 50 kg/ha. Cine vrea 
bani, pri'""lta contravaloarao, dar 
majoritatea vor produse". 

Pentru anul viitor semnele nu 
sunt prea bune . .,Daci statul nu 
Inţelege si subvenţloneze agrlcu~ 
tura, să acorde credite cu 
dobandi mică fi si accepte să 
glrăm cu utllajele nu cu casele 
personale, nu ,uu dacă mal 
razlstăm un an"' a Tnchelat dl. 
Călugăru. 

ŞERBAH POPESCO 

Familia Komlosi Emerik !fi Eva dkllennata Neagră se 
ocupă de zece ani de ktgumiaJitură. Tenninând horticu~ 
tura la Salonle, Eva a venit cu tni~ativa. Punctul de plecare 
au fost legumele cultivate tn grădinA, legume care eu awt 
mare trecere la piaţă. Din an Tn an suprafaţa destinată cul
turii de legume s-a mărit. La ora actuală, so~i Komlosi au 
tn grădina din jurul casei patru solaril mari, pentru cultură 
!Şi două ceva mai mici, pentru răsad. ln câmp muncesc 
lncă 50 de an destina~ tot pentru cu~ra legumelor. 

Emerik !Şi Eva s-au. orientat spre pollculturi: ardei, roşii, 
conopidă, vinete, ~eri. castrave~, Inclusiv pepeni ge~ 
beni ~ verzi. Locul de desfacere a mArfii este piaţa din 
Oradea. Problema cu care sa confruntă e că nu Tntotdea
una marls trece. Şi-atunci trebuie si scadă din preţ. 

Preferă piaţa din Oradea pentru că acolo pot si va
lorifice mal mulbl marfă. La Arad, unde existi şi pieţe mal 
mici,iegumele trec in canlltă! mici. 

Tn acest" an, cel mai bine au trecut~· Tn sezon au 
fost pieţe pentru care famiDa Komlosi a tnci.ircat ln remor
că şl600 kg. Ardeilau trecut col mai gretJ. Nicidecum mal 
mult de 2-3 seci la o piaţi. 

Cei doi nu fac faţ6 singuri la munca cu plantele, In 
cond~ile in care Eva se ocupă şi de col trei copil. Ata ci 
iucnlază cu doi-trei zitieri. 

In sezon, deşte~tarea o d~mlneaţll. Fleca,. 

minut e preţios. pentru că in solar nu se poate munci 
decât pe răcoare, adicA dimineaţa şi seara. Munca cu 
tegumele incepe din februarie, aJ semânatul. SolariHe au 
dlspozlvite de incălzire. In două salarii, doua dispozitive 
speciale asigura udatul plantelor. In prespectivă 
Intenţionează sâ utilizeze şi celelalte solarii. 

Soli Komlosi se aprovizionează cu materiale in prin
dpel din Ungaria: sărnAnţă olandeză .pentru că e mai de 
calitate. Folie tot de acdo, pentru că e mai rezistenti şi 
poate fi Totosit!l chiar in al treilea an. Soluţiile de tratare a 
piantelor- şi din Ungaria şi din România. 

Cei doi au TnVăţat secretele cu~nlor din cărţi de hor
tlcultunl şi din proprie experienţă. Dar şi acum se intam
plă să albă miel nereuş~. Cu toate acestea, n-au alb! 
a~emativa. Mal mult, se ocupă de cu~uri, cu deosebit 
Interes. pentru că le place ceea ce fac. 

Una peste a~. legumlcuituril este rentabiill "Omul 
daci mun.,_.ra '' daci-i place c<~ea ce feco poeta 
tril". 

sa nu ne 1l'1chlpulm ci legumicuitorii Komlosl duc o 
viaţă roz. De zeos enl de zile cel doi nu şi-au pennls nici o 
siptamăna de concediu. Pentru ci plantele nu "" ce 
TnoearmA o vacenţil ... 

TEODORfl MfiTICfl 

• 

6301/12 m 

Aparat de distribuţie 
inqră~ăminte TORNADO 

Ne '-ce plăcere să vă anunţănJ că pentru nJa~lnlle agricole 
· produse de VOGEL&NOOT avem o finanţare foarte bună. 

VARIA!o!TE DE FINANŢARE; Avans 30%; .. . 
• Plata la 6 luni fărll dobăndll; · · · 
• Rata 2 ani dobândi! f)xă 6 %, filirii garanţii bancare 

Semănătoare de 

păloase lsaria 

2-8 truplţe . 
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"ACTORII TREBUIE Si AlBi CEVA ÎN PlUS 
SPRE A PUTEA FACE REGIE DE TEATRU" 

.. ~ Dialoe eu Horaţiu MilăeJe ·Teatrul Nottarli din Bueurefti •. 
- Dle Horaţiu Mălăele, a~ semnat regia 

spectacolelor "D-ale ..... " 'i "Puricele", 
prezentate !fÎ ~n cadrul Festivalului de 
Teatru clasic, cu un remarcabil succes. De 
ce "O-ale ... " şi nu "O-ale carnavalului"? 

- ln primul rând, am purces la o adaptare, 
asa încât am introdus niste scene din alte i 

spectacole cu L L. Caragiale. Am operat tăie
turi, am făcut câteva rocade in textul .. D-ale 
camavaJului", unde am găsit de cuviinţă mi-am 
propus câteva liante ... Ar fi fost o impietate să 
numesc spectacolul .. D-ale carnavaluluift, 
deoarece am colaborat prea muJt cu dramatur
gul, ca să fie integral al domniei sale. 

- Există o limită in alfa-numita "colabo
rare" cu textul clasic? 

- O limită a bunului-simt. Singura inovatie 
ce mi-am permis a invederat dinamiZarea 
spectacoluluL Aşa se explică că am suprimat 
pauzele dintre acte, am făcut operări in text. 
Cred că e rău să operezi foarte mult, să râs
torni intenţiile lui Caragiale şi previzibilul său 
caiet de regie. Tocilescu încearcă la Naţionalul 
bucurestean o-extrem de îndrăzneală 
montarâ, care poate sau nu să găseasCă 
aderente în rândul spectatorilor. 

- Dacă 1. L. Caragiale este contempo
ranul nostru, precum se rostet;te cu insis
tenţă in politică şi in artă, este necesar să-I 
adaptăm? 

- Caragiale este contemporanul nostru 
pentru că a avut o intuitie si o introspectie la 
nivel celular, la nivel genetiC! Aici este niarea 
sa izbândă. Nu trebuie să aduci pe scenă eli
coptere si tehnică electronică spre a sublinia 
contempOraneitatea lui Caragiale. Sau să ataci 
puterea actuală, sprijinindu-te pe Caragiale. 
Sau să ceri schimbarea guvernului prin trimi
teri la marele dramaturg, când s-ar putea face 
trimiteri la comediografi de astăzi, la opere 
actuale?~ 

- Radu Bellgan a exprimat profunde 
reţineri faţă de recenta premieră cu 
"Scris~area pierdută". 

- Sunt şi nu sunt de acord cu aceasta. 
lntr-un teatru de tip conservator poate este bi
nevenită o bombă, un uragan, in stare să 
determine controverse, puneri la punct. Se 
creează o nouă ordine si se primenesc 
lucrurile. Spectacolul lui Tocilescu este bi
nevenit că a şi binevenit! 

- Se cunosc montări celebre cu .,D-ale 
carnavalului". In ce niăsură spectacolul 
propus de d·voastră se detaşează de o 
întreagă tradiţie de receptare a textului 
caragialian? 

- La început, piesa a cunoscut un succes 
minor. iar Titu Maiorescu a considerat-o mai 
putin izbutită între celelalte piese ale lui 
caragiale_. Eu socotesc din contră, un text 
extrem de amuzant, cu o tipologie extraordinar 
de bogată. Face disecţie la nivel de organism 
trăitor, la acel mod si la acel timp: mahalaua 
bucuresteană la sfârS~ de secol si început de 
secol. Este cu totul memorabil sPectacolul lui 
Lucian Pintilie din anii '70, spectaco~ ce m-a 
răsturnat în dorinţa mea de a da la arte plas
tice, şi nu la teatru. 

- Rememo~. văd, cu plăcere acel ani 
frumoşi al teatrului românesc. 

- Prietenia cu Toma Caragiu, cu profe
sorul Cotescu. ce juca in acest spectacol, 
relatia de cimicitie cu Gina Patrichi, ce o 
întruChipa pe Mita' Baston si cea de astăzi cu 
Marin Moraru -'toate laoialtă au constituit 
ecuatia din care s-a născut ambitia de a face 
spedacolul in discuţie. Nu ne-Sm propus o 
competitie cu o altă montare - a lui Lucian 
Pintilie sau a unui alt regizor important • ci un 
spectacol pe care ni~l asumăm in intregime: 

- Sunt In critica românească câteva 
"voci", care manifestă serioase rezerve 
faţă de actorii deveniţi regizori. 

- Actorii trebuie să aibă ceva In plus spre 

a putea face regie de teatru. Un om ce vede in 
text un spectacol trebuie să aibă puterea 
abstractizării, a stilizării, precum si o cultură 
plastică. Si, nu in ultimul rănd, uri demers teo
retic fată de ceea ce se cheamă regie. Când le 
are p€ toate acestea la un loc, poate să 
acceadă spre această meserie. 

- ln Occident nu există institute care să 
fonneze regizori de teatru, ci doar regizori 
de film. 

- Mari regizori dă teatru, precum 
Stanislavski, Olivier, s-au format din ado!i. Nu 
vreau să pledez pro domo. Este importantă 
scolarizarea. o anume preocupare pedagogică 
in fonnarea unui regizor, dar un actor,.un poet, 
un inginer care are darul fenomenal de a vedea 
înlăuntrul lucrurilor. puterea de a-1 monta. este 
dator fată de sine să o facă si e bine să o facă! 

-In' timpul discuţiei noastre desenaţi. o 
faceţi din timiditate sau dintr-o delicateţe 
sufletească specială? ' 

- Este un fel de a comunica prin desen. 
Un fet de a comunica cu publicul. Nu ştiu dacă 
mă eljperez, dar imi face bine. Din păcate, tim
pul meu este drămuit Cu greu mai găsesc 
timp pentru· o pictură, o caricatură. Voi 
deschide, însă, un atelier de creatie in 
apropierea Teatrului ~Nottara", pe care l-am 
numit .. Ho-Şi·Min", un nume cu rezonanţă 
asiatică caraghioasă. Va fi un atelier de cari-
catură si de grafică satirică. • · 

. - o'e factură politicii?. 
- Nu neapărat. Consider că orice mani

festare, dincolo de factura ei, reprezintă un act 
politic. 

- Sunteţi actor, regizor, pictor. Cred~ 
Intr-un sincretism al artelor? Muzica poate 
constitui un personaj in spectacol sau doar 
un fundal? 

-'-·Nu sunt un fan al unui gen de muzică. 
Regizorul trebuie, însă, să fie in temă cu tot ce 
se întâmplă in pictură, in muzică, in artele 
vizuale, in general. Muzica poate înălţa un per

. sonaj sau îl poate limita sau chiar anihila in 
funcţie de structura spectacolului. 

- Intr-o convorbire cu actorul George 
lv .. cu se sublinia contrlb~a d-voastră cu 
totul remarcabilă la o viitoare premieră. 

- Da. Este vorba de Podul slnuclgaşllor, 
piesa lui Paul Ioachim, ce va avea. in curând, 
premiera pe scena NaVonalului bucureştean şi 
in care va juca şi Ioana Moldovan de la PRO 
TV. ln curând, voi incepe repeti~ile, cu un ~~i
zor excelent, care este Vlad Mugur, la "Doi 
gemeni veneţienl" de Shakespeare. Cu Vlad 
Mugur am mai făcut un lucru extraordinar şi 
anume spE!ctacolul "Mincinosul". O expe· 
rientă artistică deosebită. De altfel, Vlad Mugur 
este unul dintre cei mai mari regizori pe care TI 
CurKY.SC! • 

Convorbire consemnată de 

UZI CA M 1 ttOŢ 

• 

Victor Parhon~ critic dramatic şi director artistic 
La sfârşitul ediţiei a V-a a 

Festivalului de Teatru Clasic s-a 
desfă,urat un remarcabil colocviu 
al criticilor, al oamenilor de teatru 
in general, in cadrul căruia s-au 
emis judecăţi de valoare perti· 
nente, cu privire la repertoriu ca 
program estetic al unui teatru, cla
sicism 'i post-mOdernism, diver
tismentul in teatru, pofesionalism 
si amatorism, sincretismul in arta 
Spectacolului~· a. 

Să reţinem opiniile unui remar
cabil critic dramatic şi director 
artistic al Festivalului, di.VIctor 
Parhon: 

.Festivalul este, In primul rllnd, 
meritul dlui Ovidiu Comea, care 1-a 
gând~. 1-a dorit şi 1-a sim~t încă de la 
prima ediţie. El t-a fost naşul. A simţit 
nevoia şi a unui na~ artistic şi atund a 
apelat la mine, lncepând cu ediţia a 
11-a. Am acceptat cu plăcere, pe de-o 
parte in virtutea faptului· că un aitic 
nu se poate limita astăzi numai la 
ascutisul oondeiului in exdusivitate; ci 
este Obligat la o gândire pozitivă şi la 
o concentrare a eforturilor cu to~ cei 

ronnilr1es,c. Spun .încă", pentru că 
s-ar părea că nu toată lumea mai 
doreşte acest lucru, printre slujitorii 
teatrului inregistrându-se mai nou şi 
bulversante categorie a eternllor 
demisionari. Un al treilea motiv, poate 
la fel de puternic, a. fost faptul cii 
Festivalul se desfăşoară in Arad, un 
loc de dvilizatie romaneasca nestri
cată încă, int'r-un teatru in care şi 
actorii şi pubticul se pot simţi bine, un 
teatru care are şi talente artistice 

remarcabile şi are şi dreptul să spere 
că ele pot fi duse mai departe." 

e ~Teatrul şi publicul din Arad 
me-rită eforturile tutur:or celor care au 
incercat sa onoreze scena Festiva
lului. iar ea a fost efectiv oÎ1orată de 
unii dintre cei mai mari regizori, de 
unii dintre cei mai mari actori, de 
unele dintre cele mai prestigioase 
teatre din Bucuresti si din tară. • 

• .SpectacoiOieteatrUiui din Arad 
au fost inegala de la o edi~e la alta. 
Uneori, usor deconcertanta, alteori 
foarte prorOitătoare, dar teatru se face 
cu certitudini, nu cu lucruri neduse 
pană la capat Mi se pare că se poate 
vortli de un sensibil crescendo de la o 
edi~e ta alta, iar Tn cazul acestei edi~i 
de o prezenţă semnificativă, cu un 
spectacol solid, bine gând~ şi temeinic 
Intruchipat scenic. O dovadă că şi la 
Arad se poate face teatru de bună 
calitate, aJ regizo<i serioşi şi director, 

· dispuşi să rişte ca să căştige măcar 
din cănd in cănd." 

A consemnat 

UZICA MlttOŢ 

"TIN CEL MAl MULT LA PRAEMI.,UL 
PE CARE NU L·AM PRIMIT INCA"! 
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l.rnirturisefte Gctorul. BGiă~s Attil11 
-In cinci ani de la tennlnarea facultăţii aţi jucat 22 al meu este 

de roluri principale, 12 dintre spectacole au primit nalizarea pentru 
dnerlte premii naţionale şllntemaţionale şi aţi obţinut mlul de debut la 
cinci premill Individuale. Care este secretul acestui premiilor 
fulminant inceput? - Cum a 

-Intr-un fel este şi norocul, dar dacă omul nu se ~ne Intilnirea cu 
de noroc, dacă nu are munca de zi cu zi şi nu se ~ne cu Lorenzacclo? 
dintii de acel noroc ... O dată, sigur, Dumnezeu a pus -Rolul a 
mana pe capul meu. A fost momentul opţiunii pentru a tat foarte 
juca Tn spectacolul .Satyricon". Eram in anul IV la Targu pregătire. Am 
Mureş. Eu n-am conştientizat atunci că Dumnezeu e m~lat mul.t in :~JI.ii!.lli.lil~"'illtj~;llllli~iii.J 
şmecher şi face.pe furiş lucrurile, nici că acela era norocul pron rolurole de 1' 
meu. Teatrul Naţional din Cluj - Henric al IV-lea, Becket, 

-In cite teatre aJ1 jucat? Tame.rlan, ca să pot reprezenta un personaj dublu şi 
- Am jucat la teatrul din Timişoara, Na~onalul din duplicitar In acelaşi timp. 

Bucureşti, Na~onalul din Cluj, Trupa pe butoaie, Teatrul -Aproape omenesc! 
din Satu Mare. - Da, pentru că acesta este omenescul. Lorenzacdo 

- Care ara funcţia dv. In proiectul UNITER, Trupa este un erou, un perso;tai teatml, Hamletul francez. E ciu-
pe butoaie? · dat că Tn cazul acestei p!ese rolul a luat-o lnamtea textu-

- Am lntmt In" acea trupa In '94 şi dupâ un an am lw, fiindcă rolul a defin~ p1esa. Acest personaJ a luatdupâ 
devenit şetut trupei de actori. Dar aceasta e o chestiune el piesa~ '?'re de fapt .este un roman. N1aodată nu s-a pus 
de sezon. Am parcurs toată ţara in lung şi-n lat, de la în scena tn fonna onglnală, pentru că nu se ~te. Ar fi 
Aelxandria pâna la Piatra Neamţ. Cluj ş. a. m. d. Pot să Insemnat 'i"pe ore ~e spectacol. Rolul este defimtorlu, un 
mă mândresc că am fost şeful trupei de actori Tn care om duphatar, care t~totdea~na se zbate şt de ata este 
jucau Gheorghe Vlsu, Ion cararnitru. Atunci era actor, erou. Un erou care ~1-a pus ~1aţa ~un luau· tragic, pe un 
acum e sef. · lucru care este greştt Dar Tşt continuă drumul. Un perso-

- SimW că 8 'ef? naj care intotdeauna este In lu~tă Intre el şi el, Intre 
_ Hai să facem 0 paranteză şi să nu spunem nimic: Lorenzo ca:e a fost şt Lorenzacoo care a devenit. Este 
- In ce constă colaborarea cu televiziunea şi fii· un personaJ teatmlln tot ceea ce face. expus, nu se com-

mul? portă normal, e !83!ral, dar nu un nebun al oraşului, ci un 
- Am făcut filme de televiziune şi am participat la personaj audat. 

multe emisunl, am două înregistrări. Jncă peliculă n-am - Credeţi cA are actorul menirea sA facA punţi 
făcut, doar film tv pa bata. Intre culturi? . . . 
• -In acest fel, nu credeţi cA vA concuraţi? - Nu numai că Intenţionez, dar cred că am şi fi!cut şi 

_ Nicidecum. Dragostea mea este teatruL Alei este sunt măndru de acest lu_cru. Nu ~ste un exerci~u, a un 
clar. Dar e nevoie de căte 0 escapadă ca să-~ Incerci lucru absolut firesc .. Intră 1~ normalitatea europaaml, unde 
fortele. camera lucrează altfel, e mai obraznică, intră in cuttunle nu se mamfestă sn sensul de a ~izola, aşa nu 

'·. Se vede mai mult însă niciodată nu vede tn ansam- se cunosc unele pe .altele .. Eu pot să~1 apăr ~!tura, 
pon . ' . arătând-o peste tot ŞI atuna or să mă ştie. Dacă JOC In 
blu. Niciodata omul n-are o vedere totală, contmua. mă 1 1 a d . r1· dacă joc In ungure•te 
Pentru mine camera şi microfonul (am lucrat la radio) au ro neş e ~un m . n n ungu .1· . . . T-

I 1 1 · r aza ma· m 11 Trebuie să con- sunt mandn roman1L Dacă vo1 ajunge să JOC, Doamne 
os uo:un care pe~a 129 1 

u · fereşte, Tn Franţa, atunci ungurii vor zice uite pe ungurul 
centreZI totul Intr-o pnVIre sau Intr-un ton. meu şi romanii, uHe pe romanul meu. Şi de fapt eu sunt 

- Ce lnseamnă premiile de până acum ti la care actor. Poate-i Insel pe toti şi limbajul meu este cel teatml,-
dlntre ele pneţl cel mal mult? . un Umbaj univerSal ca mUzical 

-Tin cel ma1 mult la prerroul pe care nu l-am pnmit! ' 
-Depinde ta ce ravnl~l 
- Osea~ Nu, s-o luăm in serios. Cel mal mare premiu 

Interviu realizat de 

DArtATODOR 

Către Redacţia ziarului .,Adevărul" 
Cei care au privit la televizor declaratiile pro

fesorilor care au pregătit manualul de istorie 
pentru el. a Xli-a au rămas consternat!. Dacă 
aceşti oameni, sub oblăduirea min'istrului 
Marga, cred că reprezentarea unor evenimente 
istorice nationale după modelul occidental este 
corectă, se înşală. Acest model vizează zona-. 
limită dintre cuvânt şi imagine §i duce la sis
temul de reprimare a gândirii. Tnvăţătura prin 
imagini şi doar câteva cuvinte TI poate transfor
ma pe cel care primeşte informaţia intr-un om 
care aşteaptă şi care aruncă cuvântul pe planul 
secund, interior. Astfel, un mediu vizual 
exercită o influenţă prostească asupra intelectu-

lui uman. cu. un efect d1strugător pentru capaci
tatea sa de comunicare. Fonma acestei cărţi a 
devenit comercială, pentru că trebuie să 
recunoaştem .Istoria Naţională a Românilor" a 
ajuns un lucru comercial, datorită unui ministru 
iresponsabil, care a uitat rolul educaţiei, in mul-, 
tele sale plimbări în afara ţării. Munca de 
frământare si accentuare a laturii sentimentale 
e neglijabilă pentru că a-ţi iubi ţara, neamul, 
locul unde te-ai născut este pentr" unii, după 
cum se vede o ruşine. 

acasă". doamne fereşte să fie spus altfel. 
Atunci stau şi mă gândesc cum pot aseme

nea oameni să educa această generaţie prin 
ifose de tip U.E. Cum vor defini, tinerii in viitor, 
cuvintele patrie. ţară. Aceşti oameni care au 
făcut asemenea manuale după un anumit plan, 
model, pentru că in lumea aceasta nimic nu 
este 1ntamplare .Să ţină bine minte că o naţl· 
une invlnsă pe plan Spiritual, ciit şi econo· 
mic include şi· pe cei care au ajutat şi vor fi 
trataţi la fel ca şi propria lor naţiune • ca nişte 
invinsi fără iăentitate natională". 

de învăţat prin memorare a făcut, ca acei care 
au plecat afară din ţară să fie bine pregătiţi şi, 

totodată, respecta~. După ată~a ani mulţumesc 
profesorului de istorie pentru lecţiile unde dom· 
nitorii şi voievozii ocupau pagini întregi dar care 
nu ni s-au părut plictisitoare şi chiar dacă astăzi 
istoria se rezumă doar la nişte fotografii şi câte
va cuvinte - informaţia este şi va rămâne în 
mintea noastră şi in inima noastră şi o putem 
transmite mai departe nepoţi lor noştri. 

·"- ~----~------' 

Spun acest lucru pentru că răspunsul d·lui 
profesor la întrebarea .ce înseamnă patria?", a 
fost .acolo unde te sim~ bine, unde te sim~ ca 

Generatia noastră a 'rost educată <111 oameni 
bine pregăiiţi, care şi-au iubit meseria. Metoda 

Doina Domoko' 
, Calea 6 Vânători, Bl. V 6, 

Se. B, ap. 14, Arad 
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BOLILE DErtTfiitE SI fiLE GlrtGIEI • 
gită măcar până la 6 luni de 
viaţă. Protecţia dinţilor de lapte 
la copii este importantă, 
deoarece ultimii dintre ei cad, in 
jurul vărstei de 13 ani. Copiii ai 

·spele singur pe dinţişori şi să 
consume multe fructe. Nu cul
ca~ oopilul mic cu un biberon cu 
lapte sau suc. după ce i-au 
erupt din~i. deoarece zaharurile 

acest exercitiu întăreste dintii, 
gingiile şi muŞchii masticatori, far 
fibrele din alimentele crude ajută 
la curătirea dintikx. 

ADEVĂRUL - Pagina9 

Vaccinurile au devenit 
foarte importante în viaţa 
noastră. Rolul lor creste, mai 
ales datorită capacităţii bac
teriilor de a deveni rezistente 
la antibiotice. 

sifilisului, chlamydiei, a tuber
culozei, împotriva unor can 4 

cere şi împotriva SIDA. De 
asemenea, se caută solutii 
pentru fabricarea de vaccinUri 
împotriva celulelor T (limfo
citare), care sunt implicate in 
boli autoimune (scleroza mul
tiplă, artrita reumatoidă etc.) 

Există vaccinuri care se 
efectuează de rutină la copii. 

Bolile dentare şi ale gingiilor 
sunt cele mai frecvente afectiuni 
in lume, fiind costisitocire, 
dureroase, neplăcute şi grave 
prin oomplicatiile pe care le pot 
avea: boli cardiovasculare, res
piratorii (pneumonii), digestive· 
etc. Specialiştii spun că o pro
teză dentară scurtează viata cu 
aproape 1 o ani. De ce? Fiindcă 
dinţii naturali exercită presiuni 
enonne, in timp ce proteza den
tară produce cel mult 1/5 din 
forta masticatiei naturale, asa 
că.' alimentele nu pot fi mest9-
cate corect. Aceasta va duce iA 
timp la boli digestive cu repercu
siuni mari asupra functionării 
intregului organisffi. De 'aceea, 
este foarte important să educăm 
oopiii, încă de la vârsta cea mai 
mică, să aibă grijă de dantură. 

• 'fiecare suprafaţă a 
fiecărui dinte, inclusiv zona de 
sub gingie, suprafetele dintre 
dinti, trebuie curătaie regulat. 
Specialiştii spun că este prefe
rabil să periem din~i şi să dătim 
bine cavttatea bucală o dată pe 
zi, foarte corect, in special 
seara, inainte de culcare, decât 
să periem superficial. de 3-4 ori 
pe zj. Pentru zonei~ care nu pot 
fi periate, putem folosi aţă de 
mătase. 

• folositi pestă de dinti cu 
fluor, deoareCe, acesta întăr'este 
dinţii şi chiar favorizează reffii
neralizarea leziunilor precoce 
ale smaltului. 

Un vaccin constă intr-o 
formă moartă si modificată de 
microbi care Cauzează boala 
şi care stimulează producerea 
in organism a anticorpilor, ast
fel încât, atunci când microbul 
respectiv pătrunde In orga
nism este neutralizat si înde
părtat înainte de a se putea 
înmulţi şi de a produce boala. 

Vaccinurile pot avea 
impact şi pe termen lung. De 
exemplu, vaccinul antihepatită 
8 este o armă impotriva can
cerului hepatic. 

Părintii trebuie să fie 
conştienţi 'de importanţa aces
tor vaccinuri pentru menti
nerea sănătătii copiilor lor. tie 
aceea, trebuie să răspundă cu 
promptitudine la chemările ' 
medicului de familie. Unele 
vaccinuri se fac la scoală, 
însă majoritatea·se f'li: la ca
binetul medicului de familie. 

tată cum: 
• este necesară o nutritie 

bună, încă de la gestatie. 
Alăptarea la săn trebuie prelun-

căror dinţi de lapte cad prea 
repede, sunt expuşi problemelor 
de voribire si necesită tratament 
ortodontic'. Pentru protectia 
dinţilor de lapte, copilul mai 
mărişor trebuie învăţat să se 

Ş'I'IATI GĂ ••• 
+ o poloneză a trăit timp unii arteriale, tulburări de ritm 

de şase ani cu o pensă chirur- cardiac. cardiopatie ischemică, 
gicală în abdomen, din cauza tulburări digestive (constipaţie, 
neglijenţei medicilor. . ulcer gastro-duodenal), ne-

Femeia care in prezent vroze, oboseală generală, 
este pensionară, a suferit insomnie, scăderea capacităţii 
dureri abdominale după ape- de muncă şi a randamentului. 
raţia care a avut loc în 1992. Important este că şi 
Abia în 1998, a radiografie a absenţa zgomotului pe o 
arătat că în abdomenul ei se perioadă îndelungată de timp 
află un obiect metalic. Acesta i-a poate avea o influenţă nocivă 
fost soos printr-o nouă operaţie asupra sănătăţii noastre. 
şi s-a dovedit a fi o pensă + cercetătorii americani au 
chirurgicală de 16 centimetri. obţinut rezultate bune în 

+ sedentarismul poate tratarea depresiei severe cu 
duce la creşterea tensiunii ajutorul unui electromagnet 
arteriale. Exerciţiul fizic practi- puternic, care pentru câteva 
cat regulat menţine tensiunea minute, stimulează arii speci-
arterială la valori normale fice ale creierului. Deocamdată 
(140/90 mmHg) nu sunt cunoscute efectele 

+ zgomotul este noxa cea acestei terapii pe tenmen lung. 
mai frecvent întâlnită in viata + persoanele cu o circum
de zi cu zi. Sursele de zgomOt ferinţă a taliei peste 102 cm la 
provin din exteriorul say interi- băribaţi şi peste 88 cm pentru 
arul locuinţei . Ele se însu- femei sunt predispuse să aibă 
mează şi pot cauza: oboseală afec~uni cardiovasculare, difi-
auditivă, diminuarea auzului şi cultăţi respiratorii şi diabet 

. chiar surditate, creşterea tensi- zaharat tip 11. · 

oontinute hrănesc bacteriile care 
aneiează dintii. · 

• mâncaii alimente naturale, 
integrate. Cerealele integrale, 
vegetalele şi fructele proaspete 
necesită meste.cat din plin şi 

• c:Onsultaţi regulat stoma
tologul, cel putin o dată pe an. 
Cereti informatii despre zonele 
pe care nu le puteti curăta bine. 

Sunt în curs de cercetare 
si fabricare vaccinuri impotriva 
herpesului, virusului papiloma
tozei umane, hepatitei A, a ci" 
tomegalovirusului, a malariei, 
a cariilor dentare, a gonoreei, 

Părintii trebuie să aducă 
fisele copiilor cu lista de vac
dnuri, la medicul de familie, şi 
să se informeze. de fiecare 
dată, ce vaccin primeşte 
copilul lor. 

LY!!iR~9!~g;~;I~J~:~~i~] 
Deşi nu este un subiect despre care să 

se discute prea des, este foarte adevărat că 
hemoroizii sunt una dintre Cete mai comune 
şi mai dureroase afecţiuni ale oamenilor, din 
cele mai vechi timpuri. Chiar şi in epoca. 
modemă acestă boală este atit de răspîndită, 
incit americanii cheltuiesc pentru tratament 
peste 200 de milioane pe an, adesea fără 
efect. 

Din fericire, există modalită~ simple, na
turale, care reduc riscul apariţiei acestei 
afectiuni si grăbesc vindecarea în cazul în 
care 'deja a apărut: 

Nu incorda!' .......,..U 
Tncordarea constantă a muschilor, 

apărută din cauza constipaţiei, ma'nevrării 
fracvente a greutătilor, suprapoderalitătii sau 
efotului nasterii naturale, poate duce la 
apariţia hemoroizilor. Aceştia sunt vene 
strangulate apărute în canalul rectal. Pot fi 
externi sau interni şi se manifestă prin 
mîncărime, singerări, durere. 

Un tratament !!implu 
Medicina traditională recomandă inter

ven~a chirurgicală in cazul cazurilor severe, 
dar există şi un simplu tratament, perfecţio- · 

nat de medicul elvetian Bemard Wissmer din 
Geneva. El a tratat eu succes mii de pacien~ 
cu doze zilnice de bioflavonoid, C?nţinind 
rutin şi hesperidin. Pacien~i săi au luat şase 
capsule de bioflavonoid zilnic, timp de o săp
tămînă si apoi două-trei capsule timp de încă 
patru săptămîni. Durerea şi sîngerările s-au 
redus incepind cu a cincea zi a tratamentu
lui. Peste 60 la sută dintre pacienţii cu 
hemoroizi cronici s·au vindecat complet, iar 
în cazul celor cu hemoroizi extemi acest pro
cent a ajuns la 90 la sută. 

Tratament ele apUcat acasă 
Probabil că nu veţi găsi aşa ceva in nici 

un tratat de medicină, dar dacă ve~ aplica o 
coajă de banană pe locul dureros, durerea 
va dispărea în cîteva momente. Băile lungi, 
calde, nu fierbinţi, cu blcarbonat au dublul 
rol de a curăta si dezacidifica zona afectată.· 
Ar fi reoomandate trei-patru băi zilnice: de 
1()-20 de minute. 

Ceaiul rece de mu...tet este de aseme-· 
nea foarte eficient in calmarea durerilor, 
atunci cînd este folostt pentru curătirea zonei. 

Uleiurile cu vitaminele A, D 5au E apli
cate cu mişcări uşoare după uscarea zonei 

afectate s.au dovedrt a fi la fel de eficiente. 
Vitamina E folosită sub fonmă de supozooare 
reduce durerea. 

Folosiţi lo~uni naturale. din ulei de stejar, 
care con~n o cantitate mare de tanin, asbin
gent, dar care nu irită. 

Evitaţi problema • 
Ce~ mai bun mod de a învinge hemoroizii 

este să evttati aparitia lor de la bun început. 
- Vrtamiria C ajută la prevenirea uneia 

dintre cele mai oomune cauze ale apariţiei 
hennoroizilor. oonstipaţia. · 

- O doză zilnică suplimentară de fibre 
face minuni. Căutaţi rubarbă, genţiană şi 
cereale. 

- Un a~ remediu natural este vitamlna 
86. Femeile însărcinate au in general o 
deficinElţă semnificativă de 86 şi din acest 
motiv prezintă un risc mai ridicat de apa~ a 
hemorolzilor. 

- luaţi zilnic un supliment de cel pu~n 
200 de mg de B oornplex. 

- Tn final, amintiti-vă să consumati zilnic 
un supliment minerai cu zinc şi cupru, 'pentru 
a mări capacitatea de refacere a ţesuturilor. 
(fldaptcmz dclpă rtational EnqcJIJw) 
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Utl FALS CHIItUft(j 
PLASTICIAI'I 

Un cubanez care se dădea drept 
chirurg plastic în Miami, a operat cel putin 
trei pacien~ injectîndu~e anestezic pentru 
ammale. 

Reinaldo Sllvestre, in v!rstă de 591le 
ani, este acuzat'că a profesat fără a avea 
licenţă şi că a prescris reţete fără autoriza
tie. Unul dintre pacientii lui, Mileidi Pimienta, 
a început să facă, pe Cont propriu, cercetări 
privindu-1 pe falsul medic, după ce a suferit 
o operaţie de implant de pectorali. Cum 
interventia a fost nereusită, el a trebuit să 
mai facă alte cîteva 'operatii. C!nd a 
descoperit escrocheria, Pimienta 1-a 
denunţat la poliţie pe cubanez. 

Culturistul şi actorul mexican Alexander 
Baez, în vîrstă de 47 de ani, care a fost si el 
internat pentru o operaţie de implant' de 
pectorali, a ieşit din cabinetul cubanezului 
cu implant mamar, a anunţat poli~a. . 

Medicul impostor a reu~it să fugă, dar 
politia a pus mîna pe doi complici ai săi: 
anestezistul, care folosea produse pentru 
animale, şi asistenta, care este şi logodnica 

falsuluigPEftfiTIE PE COitD 

O echipă de chirurgi canadieni a reuştt, 
cu ajutorul unui robot introdus prin endo
scopie, să facă o operatie pe cord fără a 
deschide cutia toracică a pacientutui. 

Medicii au explicat că acest tip de inter
ven~e prezintă mai mune avantaje: este mai 
puţin dureroasă şi traumatizantă pentru 
pacient şi mult mai ieftină. Riscurile de 
apa~e a oomplica~ilor sunt mu~ reduse, iar 
pacientul stă foarte puţin în spital. 
Specialiştii canadieni sunt convinşi că 
această nouă metodă va revolutiona chirur
gia. Tehnologia folosită penmite' chirurgului 
să comande prin computer manete ce 
seamănă cu instrumentele traditionale, care 
dirijează robotul. Un sistem activat de voce 
dă robotului "ordine" pentru mişcări de 
finete. 

OBEZITATEA SCUIU'EAZĂ 
VIATA 

Obezitatea scur-
tează viaţa, mai 
In cazul oe•·so,an<llm·11 
din rasa albă, se 
arată într-un studiu 
publicat în New 
England Joumal of 
Medicina. 

Potrivit spe
cialiştilor ameri

Acest studiu, unul dintre cele mai vaste 
efectuate .vreodată, a cuprins peste un mi
lion de cazuri analizate, supravegheate timp 
de 14 ani. Conduiia a fost că băribatii obezi 
prezintă un risc de deces de 2,5 ori mai 
mare decît cei cu greutate nonmală, iar în 
cazul femeilor, acest risc creste de două ori. 

Utl DOCTOit AMERICAI'I 

• LA HUI'IEDOARA 
Un chirurg din Statele Unite ale 

Americii, Ronald Hatter, împreună cu 
medicii de la Spitalul municipal Hunedoara, 
a efectuat. marţi, două opera~i de proteză 
de şold. 

Doctorul american a efectuat, pînă în 
prezent, peste patru mii de astfel de ope
raţii. El a dedarat că opera~ile făcute marţi, 
la Hunedoara, au fost reustte, iar pecientele 
vor putea merge peste două zile. 

Pacientele au fost femei care au depăstt 
v!rsta de 60 de ani, care din cauza 
cocsatrozei se deplasau dificil şi doar cu 
ajutorul cî~elor. Teodora Vasiu a fost una 
dintre paciente, e~ avind 61 de ani, iar 
CQCSatroza a apărut în unmă cu zece ani. La 
un moment dat, durerile au devenit însu
portabile, astfel că ea s-a decis să se 
opereze. Tn 1997, Teodora Vasiu a suferit 
prima operatie de endoproteză la soldul 
drept. In ultimul timp,· ea a !nceput să aibă 
probleme şi la celălalt picior, iar pentru a 
putea merge, din nou, a fost nevoită să-şi 
facă o altă operatie. 

• M.D., 32 ani, Arad. Pe lângă atgale vândute 
Un tratament clasic împetri- uscate sau in borcane, cu 
va paraziţilor intestinali con- destinaţii culinare, in farma-
stă in administrarea sucului cU putem găsi 'i capsule sau 
de varză cnudă - 20-30 g pen- tableta ce conţin extract de 
Iru copil 'i cantitate dublă alge.'l'arine. 
pentnu adulţi. Efieaca este ti ~ D.'l'., 21 11111. Arad. 
decoctul (fiertura) de semin- In dîareea sugariior se reco
ţe de dovleac sau de mor-· mandă supa de morcovi: se 
covi, J>ăut pe stomacul go1. curăţă 500 g morcovi, se taie *" B.C., 11 ani, Arad. in bucăţi 'i se fierbe într-un 
Atgele marine nu sunt nici litru de apă până când sa 
fructe, nici cereale, dar !nmoaie bine. Morcovii fie.rţl 
inlocuiesc legumete in ali· se trec prin sită, apoi sa 
mentaţla multor oameni. adaugă apa in care au fiert fi 
Chinezii 'i japonezii. con- jumătate linguriţă sare ma-
sumă mari cantităţi de alge rjnă. Se păstrează ta rece. Se 
pentru a-ti echilibra meni- administrează pe parcursul a 
urile pe bază de orez fi pe'ta 24 de ore, timp de 2-3 zile. 
uscat. Se poate da cu biberonul, iar 

Algele marine sunt de o partea consistentă cu lingu-
bogăţie nebănuită, conţl- ra. Laptele se reintroduce 
nând vitamine, aminoacizi, treptat, in cinci sau 'ase zile, 
minerale, glucide, materii mictorând cantitatea da 
grasa, multă clorofilă, sub- morcovi de ta 500 g la 100 g 
stanţe antibiotice. lată pro- la litru! de apă. 
prietăţile algelor marine: Tn locul supei de mor-
sunt stimulente, favorizează covi, sugarilor li se poate da 
schimburile, tonifică glan- 'i suc de morcovi cruzl. 
·deie endocrine, întăresc lnfuzla din seminţe de mor-
mijloacele de apărare natu• covi (o linguriţă la o cană de 
rală, sunt remineralizante, apă fiartă) are efect carmina-
antireumatismale, antiln- tiv (elimină gazele intesti· 
fecţioase etc. na1e). 

Opera~a. care a durat şase ore, a avut 
loc in 24 septembrie, la spitalul din London, 
Ontario. Pacientul a fost un fenmier de 60 · 
de ani. Medicul care a condus opera~a nu a 
stat lîngă bolnav, ci în faţa unui computer 
prin care a comandat robotul. Pacientul a 
putut fi extemât la numai patru zile după 
opera~e. 

cani, riscul de 
deces prin orice 
cauză - boli cardio
vasculare, cancer sau 
a~e afe~uni - creşte 
foarte mult în cazul 
obezilor, fie ei băribati 
sau femei şi indiferent 
de vîrstă. O nuan
ţare există in cazul 
persoanelor de culoa
re, care nu sunt 

Cocsatroza 'este o boală dureroasă, 
care avansează repede şi provoaCă dis
trugerea completă a articulaţiilor de şold. 
După c!tiva ani, bolnavul nu se mai poate 
~ne pe picioare şi singura salvare este intro
ducerea .unei endoproteze. Aceste opera~i 
chirurgicale sunt efectuate în 23 de spttale 
din România, printre care şi la Hunedoara. 
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f?um pa'!icipă socie~ate'! la pregătirea unui tânăr în lupta cu viaţa? Ce alter
natiVe ofenm acestor tmen la trecerea pragului spre maturitate? Există multe 
cazuri în care absolvenţi ai unei facultăţi lucrează ca simpli muncitori. in aceste 
ccnciţii mai ;neritâ să urmezi cu.n;urile unei facultăţi? Merită sacrificiile depuse 
~n unii _de ~tila~nţie? Şi dacă d~, spre ce unităţi de învăţământ superior 
.ndrvmam tmem de az1? Spre cele de stat, sau spre cele private? 

Proble_meie _cu care se confruntă tânăra generaţie sunt multiple. in pofida 
tutu~r d!ficu/taţilor, poate aj'!ngt; un. tânăr să-!fi atingă ţelul? Care sunt 'iansele 
unw tânar absolvent de a actiVa m domeniul în care a fost specializat? Pentru a 
vedea părerea unor tineri, cu privire la aceste probleme, am organizat o întâl
nire cu câţiva absolvenţi ai învăţământului superior. 

,ANCA MUREŞAN: RAUL: Jn parte avant.aj, in parte dezavantaj. 
.. Am termmat Facut- Avantajul constă in faptul că am stat acasă Si am 
tat.ea de. Drept _din economisit. nişt.e bani. Dezavantajul a fost. 'con-
cadrul Umvers1t.ăţu de stit.uit. de plat.a cursurilor. Dacă poat.e stat.ul să 
Vest. .Vasile Goldiş" in plătească, de ce as plăt.i eu?" · 
1996. Cel puţin deo- MIHAELA: .Având in vedere fapt.ul că lucrez 
camdat.ă: nu sunt spe- încă din primul an, şi sunt. tit.ulară a postului, cred 
aah~tă rn ceea ce am că absolvirea unei facultăţi private a ,fost un 
term1nat Deoarece nu avantaj. Nu a fost. o piedică." 
am sus~nut. examenul CRISTI: .In peri-
de licenţă. La ora actu- oada rn care eu am 
ală lucrez pentru o · sustinut examenul de 
firmă particulară din admit.ere la tacult.ate, 
T1m1şoara, fac parte toate institutiile ·de 

. . . ' _di~tr-o t.rupă de mane- fnvăt.ământ. erau de 
ch1ne ŞI fot.omodele ŞI d1st.nbu1 produse cosme~ce. . st.at..' Nu as put.ea 
VISul meu est.e acela de a devem avocat" spune că observ n 

RAUL CLEPCEA: . u 
.,Am terminat in '98 a~a_ntaJ sau ?ezavan~ 
Fa.cultatea de Stiinte .taJ m a~sol~rrea uner 
umanist. Crest.ine. facult.ăţr pnvat.e_. Eu 
secţia istorie-enQieză cred că a~a~ţra mvă-
Adualmente sunt. pro- ţămănt.ulw pnvat. con-
fesor de istorie si strtUie o şansă pentru 
engleză la scoala di'n calitatea învăţământulu1 in România. Toată 
ZădărenL" • · lumea şt.ie că invăţământ.ul superior privat. est.e 

MIHAELA OALĂ: cost.isit.or. Asta il determină pe st.udent. să fie mai 
·.La fet ca şi colegul conşti~ncios, să acorde o mai mare seriozitate 
meu, am terminat fa- cursunlor. 
cult.at.ea de ist.orie- Intr-adevăr instit:uţiile de învăţământ. superior 
engleză. Predau isto- ,.· __ 'f''~i" de stat au o tradiţie mai mare decât cele din 
rie s1 geog ratie ta · -~ domeniul privat Dar nu aş put.ea spune că diferă 
şcoaia din Sămbăt.eni." informaţiile int.re cele două feluri. de inst.it.uţii. In 

CRISTIAN STRAGEA: .Sunt. absolvent. al afară de asta, după absolvirea facult.ăţii, at.ât. stu-
Facultăţii de Mecic;nă generală din Timişoara. In denţi1 de la st.atcăt. şi cei de la particular vor int.ra 
prezent sunt medic de medicină generală şi in c~mpetiţie. Atunci trebuie să te prezinţi C!J 
preşedintele organizatiei de tineret. a PNL • bagajul de cunoştinţe pe care l-ai acumulat 

SORIN PUŞCUŢA: Tnviit.or eu cred că facult.ăţile privat.e vor 
~Am absolvit in acest devem mult mat putem1ce d1n punctul de vedere 

gură un loc de muncă absolventului, nu mai văd 
nici o diferenţă." 

bună, ~au la stat." 

MIHAELA: .Si in 
cazul arădenilor, Chiar 
cacă merg la o facui- _ 
~ate de stat din altă 
localit.ate, cheltuie 
echivaientul ta:;<ei de 
la o tacult.at.e privată." 

SORIN: .Nu văd 
un dezavantaj in ter
minarea- unei facultăti 
privat.e. Singura pro~ 
blemă ar fi t.axa. Cei 
care nu au o situatie 
financiară cât. de c'ât. 

;• Situaţia Jocurilor d~1 

puncă, după iacultat~ 
Florin: .Cânp nu ai un loc de muncă zici că 

esti somer. Dar tinerii de azi nu fac nici cel mai 
mic efort. să depăsească această sit.uat.ie: De 
exetnplu, să t.reacă 'ta migraţia forţei de muncă." 

Raul: .Eu nu sunt. de aceeaşi părere. Ast.a e· 
o problemă economică. Un cetăţean american îşi 
permit.e să-şi părăsească locuinţa pent.ru a se 
muta in alt. st.at In schimb aid nu-ţi perm~i acest. 
lucru." 

l 
Mihaela: "ln momentul în care esti somer, mi 

se pare mai potrivit să te arunci cu CapUl inainte. 

1 

in c_ondi~iil~ in car~ ai put~a avea o şan~ă să o 
duc1 ma1 b1ne. Nu-1 acelaSI lucru să stai SI să nu 
faci nimic sau sa o iei de 1a zero·. ' · 

Cristi: .• Nouă ca generaţie tânără nu prea ne 
este frică de concurentă. Si ast.a e foarte bine. 
Când t.ermină o facult.at.e 't.~nerii t.rebuie să fie 
conştienţi că int.ră pe o piaţă de muncă. In 
perioada act.uală exist.ă o mare problemă socială. 
Şi mă refer la persoanele disponibilizat.e, indife
rent de studii, puse in situa~a de a se recalifica. 
Nu t.rebuie să fim foarte rigizi in ce priveşte profe
sia noastră. Si mai cred că, at.unci cănd un t.ănăr 
urmează o facu!t.at.e trebuie să fie bine informat. 
cu privire la_ perspect.ivele pe care le va avea 
int.r-un anumit. domeniu al piet.ei de muncă." 

Raul: .Unii fac o facult.at.e' din pasiune. Ajung 
savanţi. Cu t.oate acest.ea sunt. foart.e prost. 
plăt.i~." 

cultură generală. Ai acces la ma1 multă infor-
maţie. · 

-~·---·: .-··"···..,·· .. -,_-, ·~· •.•. ,.---;;,;"., .. ·.";"~:::Q 

·' • A fi reu,tt sa va··· 
i:. atingeţi ţelui? .• ~-
Rau!': ..În timpul facultătii eu ma ocuQam si cu 

cercetarea istorică. ins~ inlr-o mai mică rnăSură. 
ln Arad, nu prea am avut acces 1a multe iar in 
alt.e localităţi nu am avut posibilit.at.ea să merg. 
Aş fi vrut. să fac cercetare şi mai departe. Dar nu 
mă deranjează 'să împărtăşesc cunoştinţele mele 
şi a\t.ora, să fiu dascăL" 

Mihaela: .Din punct. de vedere profesional 
mă simt implinit.ă. lnt.ot.deauna mi-am dorit. să fiu 
profesoară." . 

Cristi: .Imi doresc ca st.at.ut.ul abso\vent.ului 
de învăţământ superior să ravină la firescul şi la 
aprecierea pe care o merită." 

Florin: .Pe plan profesionalmă simt. realizat 
Mai am cât.eva t.rept.e de urcat., dar ast.a e o 
chestiune de t.imp. Imi place mult ce fac. La 
pupit.rul de dirijare nici un minut. nu seamănă cu 
alt.uL" 

Sorin: .Dorint.a mea e aceea de a mă realiza 
cât. mai mult. pe' plan profesional, in domeniul 
presei. Nu pot. să spun că nu am avut. satisfacţii 
profesionale. Dar materiale, deloc: 

f'• studenţta·cte1a' 
. !; "., .. ..;, •• ~ 
~"zero • ..... ac:eeaf~i 
~(.·:lll;.·,,la~taq .••.• :.::.:l 
Anca: .Tot. ast.a aş face. im1 doresc· foarte 

mu~ să devin avocat.ă." 
Rau!: .In conditiile actuale as fi făcut. ihfor

matica sau ingineria'. Sau orice altCeva. Dar dacă 
economia ar fi fost. alt.a, t.ot. ist.oria as fi ales-" 

Mihaela: .Acelasi lucru l-as ate9e: 
Cristi: • Tot. medicina pent.ru că ea, la fel ca 

avocatura est.e una din profesiunile liberale 
care,~ permit. posibilit.at.ea de exprimare: 

Florin: .Aş face la feL" -' 

• Viitorul tineret generaţi111 
:\(Văzut de absolvenţii intrap•1 

~"':i!t· . .J~!IriJe~'}n~m;!wiMil 
Raul: .Eu văd un viit.or gri." 

an Facultatea de Şt.iinţe al ofertei infomnationale, in raport cu cele de stat J 
Umanist. Crest.ine, Ast.a pent.ru că vor fi invest.it.i mult.i bani in 
secţia ist.orie-jurnatis- ultimele intormaVi tegat.e de un anumit.' domeniu. 

Cristi: "Nici o meseriEi nu e rusinoasă. E 
adevărat. că mulţi simpli meseriaş: Câştigă mai 
mult. decât. un int.elect.uaL Dar t.rebuie să ne 
gândim si la scolile de meserii care it.i oferă o 
perspedivă irllediată. Pe vremuri, absolventiî 

Mihaela: .Nu sunt de acord cu firmele care 
nu angajează t.ineri fără experient.ă. Dacă nimeni 
nu te angajează cum iţi forme'zi experienţa? 
Tinerii au mai muttă energie, dorinţă de muncă. 

, Pe ei, o firmă ii poat.e modela după propriile ce
rinţe. Ar trebui ca particularii să le dea t.inerilor o 
şansă." 

tică. Act.ualment.e sunt. Tn t.imp ce facult.ă~le de stat. nu cred că vor put.ea 
corespondent. local ~ne pasul din punct de vedere finandar." 
pentru Radio Timi- FLORIN: .Eu văd 
şoara." multe avantaje in fa-

. FLORIN MANTA: culletea priVat.ă. Când 
.Am terminat. Drept:ul in am dat. admitere la 
Arad, in 1996. Sunt. Drept mi-a plăcut 
controlor de t.rafic ae- foarte mult. modul in 
rian la Centrul de care s-a dat. axa-
Dirijare a zborului din menul: 50% t.est. de 

Arad. Am urmat. şi cursurile Academiei Române de inteligentă si 50% 
avia~e. Sunt şi vice-preşedint.ele organizaţiei de cunoştinţe generale. 
tineret. a PD Arad. . . ·. . .. . Care mi se par mult. 

~~~~~U\i~'fâ~Jtă1l~ ;;:a;i:~~~i~u7u~. ~~~ 
i)\• pnvate eoastitUae un +1 t.ent.at. să înveţe doar 

J!yan~j_AU flO ~V~~~~ ~~!-"~~~ A~~~iăvo~~~~~ ~~~~~u~ ~~t.~~=- dea-
Anca: .Nu cor~sider mei avantaJ, nici deza- Pe de altă parte, prin puterea financiară, fa-

van~aj. Tn cazul meu, ar fi fost. acelaşi lucru şi cult.ăţile privat.e at.rag şi profesori valoroşi. Aşa 
daca aş fi t.erm1nat o facultate de stat· că, din moment. ce nici facuttă~le de st.at. nu asi-

Mi..' 1" cititori ne tnn-_•t scrisori 
pent.ru a ne împărtăşi problemele 
ce ii apasă. tată răspunsurile la 
scrisorile primite pe adresa 
redacţiet. . 

Olivia Orala (~4 a_ni) - Ar fi 
bine să sta• de vort-o cu priet.enul 
tiu. Problema ru apariţia cop;tului 
se po<:~te rezolva pe cale amicaiă. 
Nu dispera. astăz: sur.t atatea 
O'letode cont.raceptivc i ncât. sit.uatia 
nu e dei'Jc disperată. Asta daCă 
n-ai omis ~ saU si alte amă~ 
nunta... ' 

Ramona Ardelean (29 ani) -
Ramona, ai deja un copil, un divorţ 

ŞI !ucruFile nu-ţi merg deloc bine. 
Ce sfat. ţi-aş put.ea oferi, decăt. să 
te concentrezi mal mult la 
creşterea copilului, urmând ca 
Vl3ţa ta să treacă - cel puţin pen
t.ru o perioadă - in planul doi. E 
corect? 

Dragă nnela, am mai spus-o, 
ziarul nost.ru est.e deschis pent.ru 
colaboratori. Dacă ru consideri că 
poţi să scrii articole e perfect, 
aşt.ept.ăm să ne t.nmlţi un .prodUs". 
In ce priv~e saisoarea trimisă, il' 
mulţumesc pent.ru t.oat.e aprecie
rile. 

SORI" GHII.Efl 

Sunete in 
zdrenţe 

Buzunare pline de boli 'li 
apusuri 
Clar. 
Izvor. 
De fapt, tu '11 blostemul. 
Să-I arătăm pe Dumnezeu 
cu degetul 
!ţi urlă in timpane 
sângele vâscos de-atăta 
cădere. 
Speriaţi de acest glincl 
plângem, murim ••• 
Răzvrătlţlll ·· 
Ce crede EL, 'li noi putem 
stinge Soarele 
c;u o lacrimă! 

B.L, elin flracl 

liceului .L Slavici" primeau diplome de prelucră
tor prin raşchiere. Imaginaţi-vă un absolVent. de 
liceu teoretic care nu e pregătit într-o meserie 
concretă, nici nu dispune de o deosebită cult.ură 
generală pentru că programa era aglomerată. Eu 
cred, după cum am mentionat si anterior că nici 
o meserie nu e rusinoasă, orice meserie este la 
fel de nobilă." ' · 

Raul: .Statul român nu prea ajut.ă til}erii pen· 
tru a face o meserie. De exemplu, cei care ter· 
mina istoria ar putea fi interesati să lucreze ca 
arheologi. In România însă, nu' exist.ă aceast.ă 
meserie. De arheologie se ocu.pă cei care 
lucreaza la institutiile de cercetare, muzee. Nw 
există firme de exP.,rtiză arheologică. De ast.a ar 
fi nevoie la orice" construcţie sau lucrare de săpă-
turi. S-ar plrtea câştiga mult. cu aceast.ă meserie." 

Anca: • Tinerii t.rebuie să inţeleagă că făcănd 
o facultate nu ai garanţia unei slujbe. Oricum·, ea 
est.e un at.u. Prin ea lţl îmbogăţeşti bagajul de 

Cristi: .Eu nu _văd vmorul at.ât. de pesimist. 
Cred ca noi, tinerii, vom reusi. Altă sansă nu 
avem. Pent.ru ca să reuşim trebuie să 'demolăm 
fiecare mentalit.at.e." 

Sorin: .Nu văd prea roz viit.oru\ tinerilor. Nu 
cred că ţara va progresa in 3-4 ani. Bine ar fi să 
f~e mai bine. Dar tinerii trebuie să \upt.e prin pro-
priile forte." . . 

Crlsil: • Trebuie să invăţărn. să ne adaptăm 
cursului evenimentelor.· 

••• 
-Vă lăsăm să t.rageţi singuri concluziile cu 

privire la viitorul tinerei- generatii, Tr. orice caz la 
zece ani de la revolutia din '89~ O revolutie făcută 
in majorit.at.e de t.ineri'- se pare că a cam' dispărut. 
acel opt.imism al primilor ani de dernocrat.ie. Ce 
urmează?... ' 

11fiDifUtfl 111Cfl" 
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Răspundeti corect ia Intrebarea din tafonul ;y, · ' 
concursului şi' put.eţi int.ra in posesia premiilor ··.a;ttispune:_· ----'-"'---"'---'~""-·-'.·;.;;.:''''': 
.BIG STAR". Scrisorile cu răspunsul corect. le >Nurne·~---.,-.:::.;:.,--;:..,.;:,.;..,.;:..:.....:...,.;. 
ast.ept.ăm pe adresa B-dul Revolut.iei nr. 81, !Prenume ''' ;3 ·· · ''i 
sect.ia Tineret. - ADEVĂRUL, sa~ la sediu/ 'Adresă'...,.-~---""_"-.".;"--'-='·.-... 
magazinului .BIG STAR", Bd. Rev()luţiei nr. ;~elefQn ----..,.--- , -~ 
24, la :;odgoria. Aşt.ept.ăm scrisorile voastre in ii\fârstă ,, \1,. 
perioa a 1-15 octombrie a.c.. ~S~J~~e~_.~!! \: ~, ;.:x.'~ ~- ,,,.,".,-,,~.-m 

TINERII - IN AUDIENTA lA PRIMAR.~.~ 
Venind tn lntAmplnarea 

voastră, pagina Tineret a zlaru· 
lui .,Adevărul" vi InUnda o mini 
de 3jutor pentru a vi putea 
rezolva unele dintre problemele 
care cad tn competenţa Prl
mirlel fi a Consiliului local· 
Arad. Nu trebuia dacăt să pune~ 

mAna pe creion şi să ne scrie~ ce 
probleme vâ nemulţumesc. Prin 
amabilitatea domnului primar Paul 
Valentin Neamţ, orice problemă 
in ce priveşte primăria aradeanA 
poate fi rezolvata eli ajutorul 
rubricii • Tinerii In audienţă la prl· 
mar .. :. Scrieţi pe adresa e .. dul 

Revoluţiei nr. 81, Adevărul -
Tineret., pent.ru • Tineri\ In audienţă 
la ·primar ... •. Noi vom publica 
raspunsurile d~lui primar Paul 
Valentin Neamţ la problemele 
prezentate~ de voi in saisori. Nu ezt
t.a~ să ne scrie~ pent.ru a vă rezolva 
problemele! 

S.Q. 
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Marti, 12 octombrie 1999 
' 

• Fără doar si poate, egalul obtinut de 
UTA la Alba Iulia este important, chiar 
esenţial pentru moralul jucâtorilor. Apoi, să 
nu uităm câ arădenii au fost foarte aproape 
de a .. acapara" toate ceie trei puncte, însă 
nonşalanţa cu care a ratat Mariş pare, 
oarecum, supărătoare. • Punctam, în 
ziarul nostru de ieri, că nu a fost nimic din 
ceea ce ne-am aşteptat să fie la Alba Iulia. 
Totul s-a desfăsurat extrem de calm si nor
mal, foarte curios având în vedere 
antecedentele. • Chiar datorită acestui 
fapt, tinerii jucători ai .Bătrânei Doamne" nu 
au avut mari probleme in a se exprima in 
teren, iar de aici şi până la a obţine un 
punct a fost doar un pas. • Culmea e un att 
fapt. Cu mai mult de o oră înaintea 
inceperii meciului, mai mulţi suporteri ai 
UTA-ei au intrat într-un magazin alimentar 
din apropierea stadionului .,Cetate". Unul 
din ei, cu nerusinare, a furat, iar Politia a 
reţinut un altul.' Făptaşul a scăpat, iar cel 
fără vină, după ce a primit o oorecţie de la 
organele de ordine, a fost pus în libertate, 
după care a fost luat la bătaie de propria 
galerie, pe motiv câ face de râs gruparea 
.. Red Fighters". Cu ajutorul unui jandarm, 
suporterul UTA-ei s-a spălat pe faţa, plină 
d!' sănge, iar apoi şi-a pus tampon de vată 

SPORT 

în nări. Uluitor! • Ieri, am aftat misterul 
vizitei celor de la Extensiv, la Alba Iulia. 
Fra9i Mihăilescu, Eugen şi Nicu, împreună 
cu antrenorul Sorin Cârtu au urmărit 
evolu9ile jucâtorilor Negrilă 'şi Decu, de la 
Apullum, iar dacâ învingeau UTA, patronii 
olteni ofereau si un sprijin material oonsis
tent gazdelor, 'pentru a putea ataca pro
movarea, cu toate pânzele sus. Deşi pare 
hilar, acesta e a'devărul. Scriam, ieri, 
despre rela9ile destul de bune de oolabo
Jare dintre cele două duburi, dar nu ne-am 
gândit câ ele sunt, practic, excelente. De 
urmărit! • Preşedintele Lupaş spunea, 
după meci, că UTA putea câştiga lejer 
meciul de la Alba Iulia, dacă Rubinacci 
beneficia de aportul întregului lot de jucă
tori. Aşadar şi şeful recunoaşte câ se simte 
acut lipsa unui Pap, Diaconescu, Todea, ori 
Drăgan. Oare ce se va·fntâmpla când-to9 
aceştia revin in.primul unsprezece? • Vine 
meciul cu .u· Cluj. Se pare câ cel puţin doi 
din cei patru reintra în joc. Să fie acest fapt 
începutul un"ui reviriment dupii cele două 
remiZa? • Rămâneni pe recep~e. mai 'ales 
că Rubinacci e mai mereu imprevizibil, iar, 
mai nou, nici nu te aştep~ ce poate să ofere 
UTA. 

LEO SFÂitA 
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ISRAELUL MERGE 
LA BARAJ 

Duminică seara, au avut loc ultimele partide ale grupei 
a VI-a, ce au stabilit configuraţia finală a clasamentului. Aşadar: 
Spania - Israel 3-0 şi Austria • Cipru 3·1, rezultate ce califică 
direct naţionala iberică pentru Euro 2000, în timp ce Israelul va 
juca unul dintre meciurile de baraj, ce se vor disputa la mijlocul 
lunii noiembrie. 

a-=± 
1. Spania 8 
2. Israel 8 
3. Austria 8 
4. Cipru 8 
5. San Marina 8 

Astăzi şi mâine, pe opt sta
dioane din tară au loc meciurile 
din cadrul 'optimilor de finală 
ale Cupei României - Tuborg, 
care se desfăşoară după 
următorul program: 

Marf.i, 12 ..-..... ...... 
ora 14 

e Pitesti:- UNIV. CRAIOVA 
-STEAUA 
• Arbitri: Iosif Biro • N. 

Grigorescu şi Al. Nicolae 
e Brasov: RAPID - GLO· 

RIA BISTRIŢA 
Arbitri: Marcel Lică - 1. 

utai Dual 
7 
4 
4 
4 
o 

o 1 42-5 21 
1 3 25-9 13 
1 3 19-20 13 
o 4 12-21 12 
o 8 1-44 o 

Arbitri: Viorel Anghelinei -
1. Constantinescu şi M. 
Deaconu 

!lllerearl, I3 
oetoaabrie, ora I 4 
e Caracal: F.C. ARGEŞ • 

C.S.M. REŞIŢA 
Arbitri: Sorin Vădana - V. 

Banu şi 1. Negoescu 
e Berea: PETROLUL 

BERCA • PETROLUL PLO· 
IEŞTI 

Arbitri: Adrian Stoica • V. 
Avram si C. Fecioru 

e Derby-ul echipelor .,tele
fonista" din seria a IV-a a Diviziei 
C la fotbal a fost unul încrânce
nat, la capătul căruia, formatia 
mai ambitioasă s-a impus,' e 
drept, la limită. • Momentul psi
hologic s-a petrecut în min. 63, 
când portarul Bota a apărat o 
lovitură de la 11 m. Timisorenii 
nu şi-au mai revenit până la 
finalul partidei, pierzând atât 
meciul cât si sefia clasamentului. 
• Unul dintre cei mai buni jucă
tori din tabăra gazdelor a fost 
atacantul. N. Rus, căruia i-a 
revenit pofta de gol. Nici colegul 
său de compartiment, Petru! nu 
a jucat rău, dar a dat dovadă de 
egoism în unele faze. e Colegii 
de breaslă timisoreni nu 
înţelegeau jocul slab al .. tele
foniştilor" de pe Bega, dar o 
scuză tot au găsit, lipsa cuplului 
de atacanti. • La .oficială" a luat 
loc şi directorul de la Romte
lecom Arad, dl. Donovici, care a 
părut mulţumit de dăruirea jucă
tori lor arădeni. • Multi spec
tatori au venit la derby-ul din 

Micălaca. dar am remarcat 
şi două galerii. Din păcate, 
sustinătorii grupării prezidate de 
Gh.' Marinca au dat tonul la tri
vialităţi, deşi majoritatea erau 
copi". Păcat ... e Acum, dacă 
tot s-au scumpit aditionalele, iar 
şefii de la telefoane ne mai 
pregătesc o surpriză (o nouă 
sălta re a preţurilor) ... de-ţi vine 
să tai cablul de-acasă, le facem 
şi o propunertt care sperăm să 
nu-i .. sifoneze" prea tare. e Din 
noua' recoltă a scumpirilor, îi 
rugăm respectuos să achizitio
neze o doască si să măreaScă 
puţin capacitatea sectorului re
zervat presei. Nu de alta, dar la 
următorul joc acasă al .. tele
fonistilor" arădeni, voi refuza să 
mai 'stau .. comod" pe ciment si voi 
proceda întocmai ca dl. Berecz 
(..Jelen"), care a preferat statul în 
... picioare. Şi_ bine a făcut, că 
medicamentele sunt scumpe, iar 
"telefonistii" nu ne vor decenta 
reţeta. Cerem prea mult: o 
doască 'i o pătură în plus? 

.. Succesul din partida de duminică, în compania 
Aurului Brad, a dus pentru .u· West Petrom trei puncte si 
clasarea pe locul opt al clasamentului. Cum s-ar spune, 
pe linia de plutire! +- Jocul în sine nu a dat decât puţine 
evenimente, demne de consemnat, lupta oarbă de la 
mijlocul terenului fiind elementul cel mai pregnant al par
tidei .. Antrenorul oaspeţilor, Virgil Stoica, a declarat la 
incheierea meciului, că echipa sa, lipsită de şase titulari, 
nu a putut mai mutt făcând cel mai slab joc de atac din 
acest campionat. După ce a (elicitat echipa gazdă pentru 
victorie, Stoica s-a plâns de conditiile materiale ale 
echipei din Brad, condiţii .care au determinat lotul mo~lor 
să înnopteze sâmbătă într-o unitate militară arădeană. 
Conditii .,deosebite" - 18 jucători într-un domitor 
• Antrenorul gazdelor, Gianpio del Monaco a venit 
însoţit la conferinţa de presă de secundul Alexandru 
Tamboi si de căpitanul .petrolist" Radu George. Motivul îl 
Constituie atmosfera excelentă din lot, propice pentru for
marea unei adevărate familii a lupilor, &şa cum îşi alintă 
del Monaco elevii. Principalul factor pentru acest 
deziderat va trebui să fie, în opinia experimentatului Radu 
George - modestia. Să sperăm că toţi .lupii" vor inţelege 
acest lucru .. Preşedintele clupului arăde~n. Roberto 
Pasini, nu a mai fost prin România de. aproape două luni. 
Desi acest lucru ridică unele semne de întrebare, .. vicele" 
petrolist, Bruno Biringer, ne-a liniştit: .Atâta timp cât ne 
trimite banii nu este nici o problemă!". Aşa o fi! 

Onicas si M. Beudeanu 
e 'lasi: F.C.M. BACĂU • 

CEAHLÂUL P. NEAMŢ 
Arbitri: Constantin Zotta • 

T. Constantinescu si Ad. Vidan 
e Plopeni: F.C. NAŢIO· 

NAL • F.C. BRAŞOV 

e Bucureşti: DINAMO -
ROCAR 

Arbitri: Gheorghe Fancaş -
1. Muresan si A. lordăchescu 

e ' B~zău: OŢELUL 
GALA ŢI· ASTRA PLOIEŞTI 

Arbitri: Florin Chivulete- O. 
Lăzărescu şi Şt. Poenaru 

cu prilejul jocului din etapa a 
uckotaaon ,.f'rOJ11otie:; Serta B, dintre ec)lipa 

DAitiEL SCitiDOit DACIAit TOD(IŢA 

l~]~lu[•111,1m!il!il:i~~''• 
Cea de a IV-a edotoe a Grupa C: Franta 

Cupei Mondiale la rugby, Namibia 47-13, Fiji 
ce are loc în Marea Britanie Canada 38-22. 
şi Franţa este în plină 1. Fiji 6 p. 
desfăşurare. fiecare din 2. Franta 6 
cele 20 de echipe partiei- 3. Canada 2 
pante, disputând până 4. Namibia 2 
acum câte două meciuri. _ ,.,_.C;ii!Jilda - Namibia (14 
lată rezultatele înregistraţe.,< (jţtooibri~ţ. Franta- Fiji (15 
în cea de a doua etap:'<' ;~%f:; /Octorribri$}', · ' 

Grupa A: S_~:()ţia · '•••< Grup;~! D: Ţara Galilor-
Uruguay 43-12, ~fr~a i;l~i' Japonia t?f!-15, Argentina-
Sud -Spama 47j. ..,;· ;)'C'.:,. -~<la 3)1-16. . 
1. Africa de Suct fl',P•O' « '1. Tâl'a Galilor 6 p. 
2. Scoţia ''{.A· '''moa 4 
3. Uruguay '_._· __ "'-/'\;' rgentina 4 
4. Spanoa • - J · 2 

Următoarele' meciu · apoma 
d. -.A~··· ,., -·_ 5-- · Ţara Galilor- Samoa on grupa. jl_ţ,tţ . . . 
Urugu~y (15 0 'f61'0"6rie), (14 Octombne), Argentona -
Scoţia _ Spania (16 Japonoa (16 octombne) .. 
octombrie). Grupa F. Românoa • 

Grupa B: Noua SUA 27-25, Australoa 
Zeelandă - Anglia 30-16, Irlanda 23-3 .. 
Italia- Tonga 25-28. 1. Australia 6 p. 
1. Noua Zeelandă 6 p 2. Irlanda 4 
2. Anglia 4 3. România 4 
3. Tonga 4 4. SUA 2 
4. Italia 2 Australia - SUA (14 

Noua Zeelandă- Italia octombrie), Irlanda 
(14 octombrie), Anglia - România (15 octombrie). 
Tonga (15 octombrie). C. ALEX. 

•J~j-~ DESPRE ~ANSELE 
h>d WEST PE ROMULUI .. \l'll:i.~. 

• în unna turneului de la Timişoara M unde arădenii au 
suferit trei infrângeri M echipa west Petrom păstrează, 
totusi, sanse notabile de calificare • Actualmente, 
petrOiiştii ocupă locul4 in clasament (care asigură prezenţa 
la intrecerile grupei valorice 1 M8), cu 17 puncte, urmaţi fiind 
de Rapid şi Elba Timişoara, ambele cu 16 puncte • La 
ultimul turneu din Capitală, dacâ formaţia arădeană ob~ne 
victoria in toate cele trei jocuri, cu Poh laşi, CSU Galaţi şi • 
Rapid, se califică in prima serie • Tn cazul căştigării a două 
intâlniri, contează rezultatele adversarelor. e Un meci .cu 
greutate·, cvasi~ecisiv, va fi West Petrom- Rapid, din ufti
ma zi • Arădenii trebuie să învingă sau măcar sa piardă 
sub 8 puncte, diferenţă cu care i-au depăşit pe feroviari la 
turneul al 2-lea, de la Sibiu • Tn eventualitatea egalităţii de 
puncte intre Elba şi West Petrom, calificarea aparţine 
timisorenilor datorită succesului direct al acestora, cu 
85-62, de la ultimul turneu (în turneul inaugural, West 
Petrom s-a impus doar cu 17 puncte, 78-61). e După 
dublul eşec din faţa rapidiştilor, Elba pare dezavantajată în 
cadrul acestei lupte in trei e Pe de altă parte, Rapid şi Elba 
au asigurată câte o victorie impotriva echipei din Ploieşti, 
retrasă din campionat • in schimb West Petrom este ca şi 
câştigătoare in meciul cu CSU Galaţi, meci in care 
porneşte drept mare favorită • De urmărit deznodământul 
partidelor Petrom Sibiu M Elba, Poli la !jOi -. West Petrom 
Arad, Soced - Elba şi Rapid • Soced • Sperăm ca u~imul 
dintre jocuri să nu fie unul "in familie'" • Cam' atât despre 
.calculele hârtiei" ri :;ansele de calificare ale West 
Petromului e Peste cât8va zile vom vedea câte (Şi care) 
dintre ele se vor. adeveri. e Incheiem cu o urare normală, 
binevenită in astfel de ocazii -succes. arădeni! 

ADitiAit ttfirtŢ/10 

mai importante parM 1 zoarn~a~~~ :::~ 
tide ale etapei a XIV-il din Divizia O - dasamentului. 'f' Două echipe 
Arad, s-a de•făşurat la Bou' Roşu. acolo s-au du elat la Şofronea. Gomera şi 
unde Gloria a întâlnit Tricoul Roşu. Păulisana au oferit spectatorilor un meci 
Oaspeţii, cu un Man imperial, puteau de eXcep~e, pană la 2M2. După aceea, 
câştiga lejer partida, dar în repriza meciul a aparţinut gazdelor, scorul de 5-2 
secundă .,compostorii" şi-au revenit, iar fiind elocvent in acest sens. Oricum, 
remiza pare echitabilă. Scorul de 3-3 ambele forma~i rămân pe locuri câlduţe, la 
mulţumeşte, practic, ambele echipe. 'f' mijlocul dasamentului. 'f' Practic, derby-ul 
Fotbal-spectacol, la Lipova .,Soimii" din etapei a fost la Ghioroc. Două codaşe, 

i$1i~~:is;~~i~u~-~c•i&ler;Rilr .. Pg!o;~:~~~~~t~ 
lneu, foarte hotârăte in •.. • • • • . pentru o cauză mao 
fieful lui Brănişcan et. ··-·DJ1fiZJeJ .D: · bună, dar doar gazdele 
oomp. Dar, subordonatii ~""""'·~,;.~.~..;.,,.~.~-~-$."'"\}~ şi-au atins scopul. După 
lui Juscâ, desi au condus cu 2-0, au fost, jumătate de oră de joc era deja 2-0 şi 
practic, oopia fidelă a celor de la Triooul cărţile erau făcute. 'f' Scor de forfait la 
Rosu. Mai mutt, a ieşn înfrângere, adică 3- Pâncota. Singura echipă care tatonează 
4. T Crişana Sebiş este una dintre liderul, .Şoimii" a trecut fără probleme de 
echipele revelatie ale sezonului. Şi de Semlecana Macea. Interesant e faptul că 
această dată, elevii antrenati de Sandu antrenorul Mănăilă a şi jucat şi, mai mult, 
Gaica au reuşit o victorie dară, fără dubii. a deschis scorul. Bravo lui! 'f' Motorul işi 
Frontiera Curtici, după ce a inceput .să continuă marşul spre căştigarea .0"-ului 
meargă", se pare că a căpătat un virus ce arădean, ajutor primind şi din partea celor 
a îmbolnăvit echipa. Pe când pastile pen- de la Crişul Ch. Criş, care a preferat să nu 
tru redresare?,...,. Cea mai importantă vie- joace, pe niotiv că au uit;at carnetele de 
torie a acestei '·runde a realizat-o Victoria joc acasă. Surse demne de incredere 
Nădlac. in nlin. 10 al meciului cu ne-au şoptit că oaspe~lor le-a fost frică de 
Romvest, llea a adus trei puncte med. pentru câ ar fi putut lua mao mutt de 
"vameşilor", chiar pe terenul adversarei. trei goluri. cum zice tegulamentul, dacă nu 
In aceste condi1ii, Feri Tosza va asuda şt te prezin9. Zis şi făcut ... Păcat! • 
mai mult, văzând că, încet dar sigur, LEO SFAitA 

' 
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ANUNŢ O.E LICITAŢIE PUBLICĂ 

CONSiliUllOCAl Al 
,MUNICIPIUlUI ARAD. 

org•n•ze-ri 
. LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ FĂRĂ PRESELECŢIE pentru 

adjudecarea executiei lucrărilor obiectivului de investitie: CANAL MENA
JER, PE STR RĂNDUNICII ŞI STRĂZILE ADIACENTE IN MUNICIPIUL 
ARAD 

Persoana juridică achizitoare (investitor) este: 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, B-<lul Revolutiei nr. 

75, telefon 255529. · ' 
Sursa de finanţare este: 
Aloca~i de la bugetul locaL 
D~mentele de licita~e se vor procura, contra cost (800.000 lei) de la 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD, B-dul Revolutiei nr. 75, camera 17 
începând cu data de 12 octombrie 1999. ' ' 

Oferteie se vor preda la sediul persoanei juridice adlizitoare până în 
data de 5 noiembrie 1999,.ora 9,00. 

Desdliderea licitatiei va avea loc in data de 5 noiembrie 1999 ora 
11,00 la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ARAD. , 

Obiectivul este amplasat in municipiul Arad şi poate fi vizitat de ofer-
tanţi la cererea acestora. 

Condi~i de participare: 
a. Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3.ani 
(actualizată)- minim 20.000 mii. lei 
b. Valoarea pentru fiecare lucrare similară 
(actualizată)- minim 6.000 mii. lei 
c. Capacitatea financiară ~a ultimul bimestru 
Incheiat) - minim 1.650 mit. lei 

(974074) 

organizează 
LICITATIE PUBLICĂ DESCHISĂ FĂRĂ PRESELECTIE 

pentru adjudecarea execu~ei lucrărilor obiectivului de invesliiie: 
REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ IN MUNICIPIUL 
ARAD -21 km. 

Persoana juridică achizijoare (investitor) este: 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD, B-dul 

Revolutiei nr. 75, telefon 255529. 
Suma de finantare este: 
Aloca~i de la lX,getullocal. 
Documentele de licita~e se vor procura, contra cost (850.000 

lei) de la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD, ~ul Revolutiei nr. 
75, camera 17, începând cu data de 12 octombrie 1999. ' 

Ofertele se vor preda la sediul persoanei juridice achizitoare 
până in data de 5 noiembrie 1999, ora 9,00. 

Deschiderea licitatiei va avea loc in data de 5 noiembrie 
1999, ora 12,30 la sedi~l PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ARAD. 

ObiectiiiUI este amplasat in municipiul Arad şi poate fi vizitat 
de ofertanti la cererea acestora. 

Condi~i de participare: 
a. Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani 
(actualizată)- minim 30.000 mii. lei 
b. Valoarea pentru fiecare lucrare similară 
(actualizată)- minim 8.000 mii. lei 
c. Capacitatea financiară (la ultimul tnmestru 
Incheiat) - minim 1.500 mii. lei 

• \ 1 1 t 1 ' ' 

•' <••' ' ' 
1 ' • " '. 

PVBUCITATB Marti, 12 octombrie 1999 
' 

S.C. Ali NI Sll 
-

1 

5 - ţ1g1e JAMJNA 1 iuapwt UNGARIA, 
-lele• TANGO; c:sAimAs; KERJNGO, glaa:uaat>e ~ 
neglazurate • Tablă alwainia UNDAB e Vau ter
-aota,u. JlftC'UIII ~alte aataiaJe afetml>e DO . "' 

ClOIIStracfiilo, la pcefua i liră conc:aren'fă. 

Societatea asigură transport gratuit !a domiciliu pe raza 
municipiului Arad. 

lnforma~i la telefon/fax: 057-285333, str. Andrei Şaguna nr. 122. 
Noi vă oferim, dvs. alegeţi! 

Alegeţi calitatea!!! (52Î4317) 

RBJTTOUR TRAVEL ACiENCY • TOUR OPI;iRATOR 

SfllllATI·IfE Pf 1101 PRIMA DATĂ! 
\ •·- ~ _\~· r:.' 

VĂ OF!liiiM BILl!TIIIlE AVION DUS.ÎNTOBS CU 
• ·······..!.· ~ 

ZBURAŢI P~ PLEC.A11E DIN TIMISOARA, BUilAPI1Sl'A SAU B11CUliESTI Pll 
ZBORUIIILB COIIPANIILOB.AusnuAN AIJIUN§,MALEV, 
KLM,BlUTISHAIBWAYSSAUPEORICAIIE.AL'tĂ COMPAllllll. 
PIIEI'I!IIATĂ Dl!DUMNBAVOASTRĂ WARBITIOUR. 

AlGeNcY. 
e 1\EW YORK. WASIUNGTOti · 420 U&J e MilANO. ROMA · 232 U&J 
e ATIANTA. DALlAS. DETROIT · 465 USD e USABONA. PORTO - 273 USD 
e MIAMI. ŢAMPA · 465 USD e PARIS · 216 USD 
e LOS ANGELES. SN\ FRAJ\C!SCO · 554 USI> e DUBUN · 229 USI> 
e TORONTO. MONTREAL . 420 USD e MAIAGA · 299 USD • 
e BELFAST, BRISTOL, BIRMINGHAM, . e BREMEN, FRA.NKFURT, HAMBURG, HANOVRA • ·, 
EDINBURGH. GIASGOW, MAo'iCi!ES'ITR · 229 USI> DORThiUND. DUSSEIDORF. COLOGNE · Wl USI> . 
e S\1JNl Y, MEUlOURNE . 685 USD e BARCEUJNA · 217 USI> . J' 
e AM"TERDAM .. BRUSSEL . 192 USI> • ATENA · 16/ USD 
e BOLOGNA. FWRLNTA, GENOVA. TORINQ, . e TEL AVIV · ZU USD 
VENEUA . 256 USD e CAIRO. L'JlNACA - 201 USD 

·; CUENŢILOR ADEU LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FL VERS ! ! ! 

~~·~~~~ ~-~®.~~~~1 
GREOA CIRCUIT· 10 ZILE· 210USD; SPANIA-ANDORA-COASTA DE AZUR·NDRDUL 

ITAUEI. 15 ZILE. 675USO; ORCUIT GREOA ·ITALIA· 15 ZILE· 650USD; 

IIIIÎIIfll 1t1fi1i 111111El/A • 111$1/lA IAU 
1·· . 
; INDIVIDUAL: transport av1on INSULA BAU, hotel *****AEROWISATA 

' dus-intors din Timişoara; 11 nopţi. cazare cu 

mic dejun; transferuri la/de la aeroport; S 
excursii; preţuri între 1.282 USD/pers. • 1.848 

USD/pers. 

GRUP: plecare în 3:1.08.99; transport avion 

SAHUR BEACH, cu demipensiune; 

INSULA LOMBOK, hotel***"" ... 
SENGGIGI BEACH, cu demipehsiune; avion 

Insula SALI -Insula LOMBOK şi retur; transfe· 

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

ht ALTE SERVICII: e TRANSPORT CU AUTOCARUL iN AUSTRIA, 
.. ' .<. •.. GERMANIA, El VEŢI A - DOUBLE T e ASIGURĂRI MEDICALE - AIG· 

'. . 
e CĂRŢI VERZI e TRANSPORT TIMI~OARA- AEROPORT BUDAPESTA· 

___ ·-·- __ ____{ _.::._ -~a cete_ tri~Î _",id p_,-etu!_i -----------···--"---

i ~c ROMAN~10N IMPEX 

cu sediul in Timi,oara, Bdul 
16 Decembrie 1989, nr. 2 
organizează licitaţie pu

blică in vederea executării 
unor lucrări de constructii 
sau reparatii la sobele de t~
racotă prevăzute in statiile 
de cale ferată de pe r~za 
RCF Timişoara şi reparaţie 
clădire statie CF Berzovia. 

Licitaţia va avea loc in 
data de 22.10.1999, ora 9,00, 
la sediul RCF TimişOara. 

Caietul de sarcini şi alte 
informaţii privind desfăşu
rarea licita~ei şi documentele 
necesare participării se ob~n 
de la sediul RCF Timişoara, 
Divizia Patrimoniu, etaj 11, 
cam. 70 sau la telefon PTI 
056 191700 sau 056 
191696, 191607, 191608, 
int. 3371 sau 2447. 

(974072) 

KOJIIAI'ISTOI"'1
1 IMI"EX 

2900 Arad, str. Manmureş, D& 2 · 
tel/fax: 0571289.116 

al S.C. "ASTRA V'"&n"':JăJ"-i" s.A. Arad 

-··---·--) 

Vi oferi cu livrare dJn stoc sau la comandi: 

• marmură, granit, travcrtin; 
• scule şi accesorii pentru prelucrarea rocilor naturale 
• adezivi tru ie faiantâ . i roci naturale 

s.c. M.I.G S.R.L: 
DEPOZIT MATERIALE O.E CONSTRUCTII 

tr. Pădurii colţ cu Eftlmle Murgu Tel: 057 ~ 256189 

VINDE: 
·CĂRĂMIDĂ IMPORT UNGARIA : 
30 X19 X 19, 36 X 21,5 X 19 

• PLĂCI GIPS • CARTON KNAUF 
• FIBRĂ STICLĂ ; CĂRĂMIDĂ STICLĂ 
- UŞI-GEAMURI-PODELE-LAMBRIURI 
·VATĂ MINERALĂ-AMPORĂ·VOPSELE 
• PAVAJ CURTE·PODELE LAMINA TE ., 
-MEMBRANE HIDROIZOLANTE ~ 

"' 
ASIGURÂM f'RANSPORT 

------------------------------------------

Adunerea Generală a Acţionarilor societăţii pentru to~ acţionari! 
fi _.rupn~ Tn registrul acţionarilor la data de 15 octombrie 1999, Ordinea 

de zi a adur\ării fiind următoarea: 
1. Numirea administratorului societăţii, in conformitate aJ preve

derile HG 36411999. 
2. Suplimentarea numărului de posturi la Atelierul Boghiuri. 
3. Diverse. 
Adunarea va avea loc la sediul societătii, tn data de 27.10.1999, 

ora 10,00. lnforma~i privind problemele cuprinse in Ordinea de zi se 
pot-afta la sediul societă~i incepân8 cu data de 24.10.1999, sau la 
telefon 233651, inl. 2205. 

Tn situaţia neintrunirii cvorumului necesar defiberărikx, adunarea 
se reconvoacă pentru data. de 28.10.1999, in acelaŞI loc şi la aceeaşi 

Praf8Cilnt.le Consiliului de Adminlstraţle 
Ing. UVRJ BOBAR 

(5224458) 

. ·. 
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Marti, 12 octombrie 1999 
' 

· ······ SC GAZ HATEG SA .GH.- -
·· · Nr. Reg. Com: J 20/528/1996 

Ro Cod fiscal: R 8473080 
· DEALER autoriza! .DUNAFER", vă oferă 
· . . • la preturi de importator: 
· · • · · - gama completă de caÎorifere cu acce-

sorii livrate de producător; 
- centrale termice murale cu tiraj forţşt Şi natural; 
- ţevi multistrat, conectori şi gama completă de accesorii 

pentru realizarea instalatiilor de încălzire centrală. 

INFORMAŢII la Tel. 0941937999 
094/5S:l125 (974076) 

,,~aefutell&;·~~Rolii~~J 
~\,;i*'~'::. U N 1 TA .. SA.~::J 

"';.. ·Angajează pentru filiala lneu ..• •;~% •·. ·,;~ 
• II'ISPECTOR DE fiSIGORfiRE '~~ 

- studii superioare sau medii · .·-
• disponibilitate pentru muncă de teren; .i 

· • cunoa~terea potenţialului material _,i. .. l 
. uman din zonă. · · , , 

.. Persoanele interesate se vor prezenta pentru prese- ! 
: lecţie în data de 1.3.X.99, orele 11·15, la sediul filialei din! 
J- lneu, str. Deceb81, nr. 1 ·b. ·.-. . · 1 
•;• ... ·· .. . Telefon: 612190. '< ... . · .: 
'k~t-tSMr~.tZ::':,_i~,"t~~~~v.- -- .. tw---;,-;-;:·_,· ;;,~~,;_:l:~;;i~ 

(Cumpărare ~ vâo:~.are de aef.iuni) 
Anuntă actionarii si clientii săi că noul . ' ' ' sediu al firmei este: STRADA HORIA, 

Nr. 1 O, Bloc. H 1, Se. A, Ap. 2. 
Tel/Fax. 280278. 

(5224451) 

-zidari 
• constructori-finisori 
Relaţii suplimentare la sediul firmei sau telefon 

245800 int 21 
VINDE: 

· la licitaţie în fiecare joi ora 13,00 mijloace fixe casate: 
. • excavator P 603 

- tractor UTB 650 
Relaţii suplimentare la tel. 254800 lnt. 25 

. (974073) 

• 

Calea A. Vlaien 
139-151 

Tel/Fax 244455 
Executăm -la 

cele mai mtct 
preturi si calitate 

1 1 

superioară, 

zincări şi vopsiri 
În câmp electro
static. 

(5224443) 

PUBUCITATE 

0,\fALORIFERe DE ALUMINIU IMPORT ITAJ_l 
'·'·· , IA CELE MAI MICI PReŢURll. " . 

EVOLUTO·' H600'"" 159.000 leilelemen 

0~~~~::,~:&;:::~;;;·
0~~~-'1~;~~::0 

. ,/TEr' ·'i!?"' "'%,,r•'" PRET 79.000 lei/ mp. 
·~ ~ ~ .· ' )" CARPEN.}~ ,,>PREŢ95.0QO lei 1 mp 

>·.·,ftOCLIMITAT.' 
,;,,, 

MI 
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Acţiune promoţională STIHL® 
10 octombrie-
25 decembrie 

Cumpărând în această perioadă un 
rriotofierăstrău STIHL 023,029,036 sau 
039,veţi primi un pachet gratuit format din: 

e un lanţ e un litru ulei amestec e 
• o pilă cu suport • o lera • 

se PCAV srl 
Arad, str.A.Mure!7anu, nr.16, tel:255151 
Lipova, ci.Detasamentul Păulis, nr.303 

' ' Gurahonţ, str.Cri!7ului, nr.12 

OFERTA SPECIALĂ DE TOAMNĂ 

~JRigips_ 
Placă Rigips RB 12,5 • 41.000 lei/mp. 
Placă Rigips RB 9,5 • 39.000 lei/mp. 
Placă Rigips RBI12,5 ~ 62.000 lei/mp~ 

CIMENT,. 39.000 lei/sac • 

Preturile includ T.V.A. 
' 

DepOzite: 

Gara CFR~ Tel: 270960 
str. Poetului 95, Tel: 243490 
str. Andrei Şaguna 83, Tel: 285377 
Calea Timişorii 110. Tel: 278800 

Arad, str. Ba nu Mărăcine nr. 1; tel. 057/233281; 094/525048 

VĂ OFERĂ LA CELE IlAI IIICI PRETURI: 
Liebidatorul COSSULTA HOLDING AG 

VIENA, convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor 
de la S.C. Araviascomb SA Arad, la data de 28 
octombrie 1999 ora 10.00, care se va ţine la sediul 
unităţii Arad, Calea Zimandului, nr. S, cu următoarea 
ordine de zi: 

e sisteme de alarmă antiefracţie ~i antiincendii 
e sisteme de televiziune in circuit închis alb/negru t;i color 
e sisteme de interfonie 'i videointerfonie 
e jaluzele orizontale din lamele colorate de aluminiu 
import 
e jaluzele verticale din benzi textlle de diferite calităţi !fi 
culori ·1. Majorarea capitalului social cu valoarea terenului 

2. Diverse 
• Ufi pliante din material plastic · 
e folie colorată; reflectorizantă 'fi pentru securizare geam 
e geamuri TERMOPAN Dacă adunarea generală programată pentru data de 

28 octombrie 1999 nu va îndeplini condiţiile legale 
pentru validare aceas1a se reprogramează pentru data 
de 29 octombrie 1999 in acelaşi loc, la aceea!fi oră !fi 
cu aceeasi ordine de zi. 

e tapet şi pardoseală din plută (WICANDERS-Portugalia) 

1 

' ' 
Informatii suplimentare la telefon 231219. 

(5224456) Căutăm reprezentanţi in ora,ele judeţului Arad. 

e n 1 ~
• ," a 1- fotog~afii in st~dio c!ima!iz_a~ (de la ~/13 la 30/40) şi 

1 

reportaJ'3 de o cah'.ate deoseb•.ta, pe baza de programare; 
• - .ttlatâ gama de fotografii pentru absolven~ (de îtceu, girn-

FU.JIFILM IMAGE CENTER naziu .); 
ÎNSEMNUL CAUTĂ TII ÎN FOTOGRAFIE - developări fime diapozmv şi procesări alb/negru (după 

Arad, B-dul Revolutiei nr.l!o; teL/fax: 0571251459 caz); 
Arad; Calea J\urei.VIaiţu, blOC 1-3; tel: 0571'272655 - reduceri tablouri sau diferite obiecte .. fotografii de 

VA OFERA S~RVICII CA: reclamă· • 
:.. develop!lrf ~ procesări filme amatori in 4 dimensiuni -tablouri color (18124. 24130, 30140) si pollfoto (2 buc. 619, 
diferite (9113, 10/15, 13118, _15/21} pe hirtie FUJI sau . 4 buc. de la~ la .4!6.9 buc. 2/3) şi d~ pe filmul dien~lui; 
KODAK Royal; TOTODATA VA OFERIM SPRE VÂNZARE O GAMA 
• reducere minim 50% din preţul de developare pentru DIVERSIFICATĂ DE PRODUSE DE PROFIL: 
toate filmele cumpărate in magazinele noastre; Finle, aparate fato, baterii, rame, albume. huse, casete 
-pentru fiecare film FUJI sau AGFA (hdc) rumpărat la !'Oi audio-video. CD<Qm. MD, produse tip Polaroid. ijme şi 
primi~ pe loc un album 9/13 sau 10/15 GRATUIT!; rame diapozitiv, dischete, că~tl, lanterne. ochelari soare şi 
- futogralii tip p"+'port. viză, buletin, diplomă, legitimaţie, multe altele la comandă. Pachete ALO~ ALO .Da"~ cartele 

(974077) 6vret, ecuson, abonament, carnet etev ... set 4 buc. color, de reincărcare (30, 60, 120 + 10). 
in 24 h sau la minut: ORAR: zilnic 8-20 sâmbătă 9-17 

. - . -'~ 

.·.; 



/ 

Pagina 14 - ADEVĂRUL 

zonă centrala (demisol), telefon, 
încălzire centrală, dependinte, 
posibilită~ privatizare, 15.500 OM, 
negociabil. Informatii dimineata, 
telefon 254968; dupc1 amiaza tekr 
fan 247346. (31931) 

Vând garsonieră confort 1, str. 
Praporgescu, imbunătă~ta. 16.000 
OM. Telefon 235784; 092.308.400. 
(31882) • 

Vând garsonieră mobilată, 
Micălaca, str. Abrud, etaj IV, 
acoperiş nou- garanţie 10 ani; 
design occidental, telefon, satelit, 
balcon mare inchis, multiple 
îmbunătăţiri. Informaţii tel~fon 
260094. (31108) 

Vând garsonieră confort 1, in 
Micălaca (Miortţa), totul refăcut 
nou, gresie, faianţă, parchet; 

negociabil; 11.000 OM, posi
in rate. Informaţii telefon 

urgent garsoniera, 
1, Micălaca. Informatii telefon 
092.994.442. (30084) ' 

Vând apartament 1 cameră, B
dul Revolutiei et. 11, 18.500 OM. 
Telefon 092.274.828, seara. 
(31014) 

Vând garsonieră, zonă oentrală, 
oonfort 11, et. IV, aooperiş garanta~ 
oomplet mobilata, gaz, satelit, tele
fon, parchet. gresie, faianţă, preţ 
negociabil. Telefon 230324. 
(31784) 

Vând apartament una camera, 
imbunatatit. Informatii telefon 
263522. (3 i 869) ' 

Vând garsonieră, oonfort 1, et. 11, 
Miclllaca, str. Radnei t>. 108, se. E, 
ap. 7. (31951) 

Vând (schimb cu garsonieră • 
diferenţă) apartament 2 camere, 
Vlaicu, imbunătătit, et. 6/10. 
Telefon 281215, 094 873 047. 
(31888) 

Vând aPartament 2+1 camere, 
imbunătătit, et. 316, UTA. Telefon 
094 903 996. (31943) 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, etaj inferior, 10.000 
OM. Telefon 270856. (30332) 

Vând 2 camere, ultracentral, str. 
Cloşca nr. 7, ap. 5, orele 18-19. 
(30349) 

Vând apartament 2 camere, 
Grădişle, mobilat (lux); 10.700 OM 
sau nemobilat- negociat>!. Telefon 
237048. (31766) 

Vând apartament 2 camere, 
zona 500, pret 10.500 OM. 
Informaţii telefon 092.426.569; 
268054, pănă la ora 19. (31060) 
Vănd apartament 2 camere 

deoomandale, etaj 11, str. Ecaterina 
Varga, preţ 31.000 OM negociabil. 
lnforma~i telefon 231410. (31108) 

Vând apartament in curte, in 
centrul Upova sau schimb ru gar
soniera în Arad. Telefon 245738. 
(3040396) 

Vând apartament 2 camere, 
parter. Micalaca 308. Telefon 
267282 sau 092.597.541. (31161) 

VAnd apartament 2 camere, tn 
Vlaicu, pe 'osea, refăcut nou, 
stil occidental, gresie, faianţă, 
parchet, u~ă blindată; preţ nego
ciabil; 28.000 posibil 'i in 

lnl'orma1tii telefon 

camere, 1 + garaj, telefon, 
boxa. satelit. Informatii telefon 
094.170.566. (30315) ' 

Vând urgent apartament 2 
camere, bine Tntre~nut, negociabil. 
Telefon 250209. (29806) 

Vând apartament 2 camere + 
dependinţe, ultracentral, langă 
Casa cu lacăt. Informatii telefon 
282927, orele 19-21. (311.38) 

Vand apart.ament 2 camere, 
contorizat, Cependinţe, garaj, 
Romanilor. Telefon -211808. 
(31782) 

Vând urgent apartament 2 
camere, Vlaicu, pret 9.000 DM. 
Telefon 270872. (317S9) 

Vând 

camere, 
1. îmbunătătit, zona Confectii, pret 
11.500 OM, negociabil. Telefon 
253120. (31799) 

Vând urgent apartament oentral, 
2 camere, tot oonfortul, preţ 20.000 
.OM, str. Ştefan Cicio Pop nr. 15, 
ap. 2. (31889) 

Vând apartament 2 camere, t>. 
12, se. A, ap. 16, preţ 10.000 OM. 
Telefon 092 295 340. (31920) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, et. 11, zona Miorita. 
Telefon 234407. (31956) ' 

Vând apartament 2 camere, 
central, faianţă, gresie, parchet, 
rolete, 21.000 OM. Telefon 
270856. (31938) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, ideal privatizare, Podgoria. 
Telefon 212204. (31920) 

Ovazie! 11.300 OM, apartament 
2 camere, confort 1, faianţă, gresie 
italiana, balcon inchis, ocupabil 
imediat. Telefon 210555. (31916) 

Vând apartament 2 camere, 
semidecomandate, confort 11, 
Fortuna, et. III, imbunăta~ri. 12.500 
OM, negociabil. Telefon 272657; 
252302. (31905) 

apa camere, 
zona Vlaicu, 18.000 OM negocia
bil. Telefon 235784; 092.308.400. 

Vând apartament central, 
Banu Mărăcine, 3 camere; multi
ple imbunătăţiri. Telefon 
092241.017. (0974057) 

Vând avantaJOS 2 apartamente 3 
camere sau 1 apartament 6 
camere, Alfa. Telefon 258920, 
după ora 18. (29392) 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, garaj. Telefon 258271; 
283064. (30929) 

Vând urgent apartament 
Samantha 3 camere urcător. 
lnrOrma~i telefon 531594. (30922) 

Vând, schimb, Tnchiriez, aparta
ment trei camere. Telefon 275760. 
(31077) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandate, parchet, rolele, 
telefon, satelit, Vlalcu, bl. B1-3, 
et. 9/10, ocupabil, 18.500 OM, 
negociabil. Telefon 289456, 092 
239 242. (31166) 

Vând apartament 3 camere, et. 
11, Miorita, 18.000 OM. Telefon 
270872. (31789) 

Vând apartament 3 camere, 
deoornandat, modificat stil occider>
tal, merită văzut! Telefon 289706. 
(31803) 

Vând apartament ultracentral, 3 
camere, tot confortul. Telefon 
284118. (31868) 

Vând apartament central, la 
casă; parter, 150 mp, 39.998 OM. 
Telefon 281195. (31913) 

vand apartament 3 camere, 
decomandate, 15.000 OM, Alfa, bl. 
8, se. 8, et. lf, ap. 6. Telefon 
094.141.911. (31952) 

ll.tl\,1~\fi:(i•l:!:•rj~l 
Vând urgent apartament 4 

camere, aranjat occidental, finisari 
deosebite, balcoane închise, etaj 1, 
zonă liniştită, Miclllaca, bloc 715. 
Telefon 094.861.161. (31709) 

Vând apartament 4 camere, rea
menajat stil occidental, Aradul Nou, 
et. 1, bloc contorlzat. "J:'elefon 
282854. (30936) 

Vând apartament 4 camere, 
deosebit, suprafata mare. Telefon 
255133. (29806) ' 

Vând apartament 4 camere, 
zona 300, toate imbunatatirile, 
garaj autorizat. Telefon 259891. 
(31785) 

l·(ltP.\:1 '1·f1:J'@il 
Vând (schimb cu apartament, 

auto), casa. 2 camere, bucatărie, 
baie, antreu. curte, intrare auto. 
Telefon 281215, 094 873 047. 
(31888) 

Vând (schirrib cu apartament + 
diferenta) caSă Micălaca, sosea 
princip,ala. Telefon 265848. 

1 (31948) 
Vând casă cărămidă, 3 camere, 

· gaz, canalizare, grădină, posibilita~ 
constructie, Grădiste, str. 
Porumbuiui nr. 15, 3S.OOO OM. 
Telefon 255g.7e. (31942) 

Vând casa 6 camere (2 spaţii 
comerciale). toate utilită~le. 1.000 
mp, Piata Soarelui. Telefon 092 
292 559.'092 621 611. (30016) 
Vănd <;asă (Micălaca), foarte 

mare, stil conac, toate utilitătile, 

nouă, la cheie, construită 19,97/ 
1998. Telefon 092 292 559, 092 
621 611. (30016) 

Vând casa mare, demisol, parter 
+ mansardă, telefon, încălzire cen
trală + apă curenta in Sâmbăteni. 
Telefon 216293, 094 600 296. 
(29223) 

OCAZIE! VĂND CASĂ, toale 
utilllăţile, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 -
pănă ta ora 16. (31726, 31955) 

PUBUCITATE 

Vând casa in Vladimirescu. 
lnfonna~i telefon 514523, după ora 
17. (30225) 

Vând casa in Măndruloc, nr. 
193. Informatii telefon 514523. 
(30225) ' 

Vând casa cu 4 camere, gaz, 
baie, gradina, Bujac, str. Orago~ 
Vodă nr. 1 B. (30319) 

Vând urgent casa in Sinicolaul 
Mic, 25.poo OM, negociabil. 
Telefon 234608; 094.183.043. 
(30365) . 

Vând ·casă cu grădină, locali
tatea Miniş nr. 200. Telefon 
094.192.950. (31071) 

Casa de vânzare ·rn Zimandul 
Nou nr. 319. Informatii telefon 
217178, după ora 16. (31074) 

Vând casă cu grădină mare, la 
Sânpaul, nr. 272. (30969) 

Vând casă in Sântana, zona 
Gării, grădină, apă, gaz. Telefon 
462819. (3041381) 

Vând casa tot confortul, comuna 
Vladimirescu. Telefon 255981; 
092.284.409. (31672) 

vand casa mare, comuna 
Vladimirescu, multiple facilitaţi. 
Telefon 514263. (31106) 

·Vând urgent casă, toate oondiţi
ile, Sânicolaul Mic. Telefon 
288772. (30211) 

Vând casă in Nădlac, oentral, tot 
oonfortul, 4,5 ha pământ. Telefon 
280908,094 774 521. (31746) 

Vând casa in Chişineu Criş, str. 
Plevna, nr. 6 A. (30205) 

Vând casă mare, ocupabllă, 
toate facilităţile + grădină, sti'. 
Gh. Doja nr. 94. Telefon 284811, 
223636. (30138) 

Vând casa cu 2 apartamente, 
teren 540 mp, str. Andrei .Şaguna, 
aproape de Spitalul Judeţean. 
Telefon 211820, seara. (30944) 

Vând casa cu etaj, Gradişte, 
multiple imbunătă~ri, grădină, gaz 
stradal, str. Cehov nr. 3. Telefon 

. 220384. (30934) 
Vând convenabil casă mare, 

Aradul Nou (stradă asfak). Telefon 
092.226.357. (31102) 
· Vând casă cu teren pentru oor>
strucţie, 1.000 mp, Micălaca, 
30.000 OM. Telefon 284032, 092 
344 621. (30914) 

Vând casa noua, gradina, 
Grădişte, 65.000 OM, negociabiL 
Telefon 276724. (31695) 

Vând casa, Calea Timişorii cen-
tral, încălzire centrală proprie, mag
azin, multe facilităţi. grădină. 
Telefon 278968, orele 20-22. 
(31137) 

Vând casă Grădlşte, 3 camere, 
gaz. gradina mare. Telefon 
253326. (31789) 

Vând casa central (parter: 
restaurarit, alimentară; etaj: 3 
camere. dependinţe). Telefon 
234862. (31792) 

Vând urgent casa 3 camere, 
curte + grădină mică. Telefon 
270854. (31802) 

Vând casă localitatea Pedca nr. 
2218, lângă gală (3 camere, hol, 
bucătărie, debara + anexe), preţ 
informativ 10.000 OM. Telefon 
468545. (31875) 

Vând casă mare, pe colţ, 
. Grădişte, după pod, 59.999 OM. 

Telefon 281195. (31913) 
Vând casă, stare foarte bună, cu 

grădină 2.880 mp, Galşa nr. 284. 
Informaţii telefon 092 344 757. 
(31924) 

Vând, Tn Lipova, casă cu 3 
camere, bucătarie, cămară, anexe, 
dependinţe, gradina. Informaţii 
după ora 16, telefon 562691. 
(4113052) 

Vând, in Mândruloc, casă pentru 
demolare nr. 27-2, 1.200 mp. 
Informatii telefon 561702, 562132. 
(4113053) 

Vând (schimb) casă in Galşa cu 
apartament 2 camere. Telefon 
466723. (31943) 

8:1 fJ\ !f!J)rll;;sl 
Vând spaţiu central, pentru: 

birou. prestări servicii. Telefon 
259715, 280753. (31905) 

Vând urgent ghereta Piaţa 
Soarelui, preţ negociabil. Telefon 
263732, seara. (31140) 

Vând gheretă amenajată, Piaţa 
Miorita. Telefon 278988, orele 20-
22. (J1137) 

Vând (închiriez) magazin şi ate
liere auto, str: Petru Rareş, 
Grădiste. Telefon 276724. (31696) 

17\:f}l·i ll···ij~!'t•l@l 
Vând TEREN pentru con· 

.strucţie, GRĂDIŞTE, zonă bună, 
toate utilităţile. Telefon 253575, 
253366,219211.(30388) 

Vând loc de casă (500 mp) cu 
fundaţie, in Alfa, lângă bl. 1. 

~~i';~)ţii telefon 092 649 755. 

VUZĂRI AU'I'O 
Vând Dacia 1310, ~~~~~ 

chiuloasă defecta, 1.100 OM, 
negociabil; Mitsubishi Saporo, 
inmatriOJiat, stare buna, 1.100 DM, 
negociabil. Telefon 281215, 094 
873 047. (31888) 

Vând urgent BMW 525 i, 1990, 
stare excelenta, înmatriculat. 
Telefon 092.274.828. (30981) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.896. (30897) 

Vând autodubă lveco 3,5 to. 
Telefon 259715, 280753, 255522. 
(31905) 

Vând autoduba frigorificll, MAN 
3 to. Telefon 259715, 280753, 
255522. (31905) 

Vând avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARO, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 12, 
13, 14, 15, 16, 17 ţoli. Telefon 
259339, 563027. (304ll386) 

Vând Mitsubishi Pajero 4x4 
(Jeep) inmatriculat 1994, 7.000 
OM. Telefon 277.181. (30262) ~ .. 
. Vănd Mazda 626, stare de 
funcţionare, neinmatriculata şi 
piese Ford Granada 2,3 benzină. 
Telefon 531594. (30922) 

Vând Renault 21 Nevada ben
zina injecţie, 199L Telefon 
094.698.849. (31068) 

Vând Renault 21, 1986, 2.600 
OM, CIV. Telefon 092.272.960. 
(3040395) 

Vând Saviem izoterma 5,5 tone, 
preţ avantajos; negociabil. Telefon 
094.517.763. (30984) 

Vând ARD 243 pe benzlnă, din 
1990, înmatriculat + ClV, preţ 
1.600 OM, negociat>!. Telefon 057-
.415 250. (31150) 

masm re porum SI -

tocatoare 'tulei pe 3 rânduri. 
Informaţii telefon 462974. 
(3041929) 

Vând combină tractată, de 
recolta! porumb ştiulete, pe 2 răr>
duri. Telefon 094.610.553. (31767) 

Vând urgent motostivuitor 1 ,5 ţ 
motor Wolă Leyland, benzi trans
portoare, ciur şi Sneck balastieră, 
Ford Esoort 1,8 Diesel, Mercedes 
Cobra 240 Diesel, pen;oană fizici!. 

~ Telefon 271671, orele 20-24. 
(31414) 

Vând amortlzoare orice tip 
autovehicol. Telefon 469113. 
(31155) 

Vând Renault 19, an 1990, 
inscris persoană fizici!, 6.800 OM. 
Telefon 092.226.357. (31102) 

Vând 2 tractoare U 650, perfectll 
stare de functionare. Telefon 
094.522.567. (3042340) 

Vând toclltoare tulei pe 3 rân
duri. Informatii Olari nr. 425. 
Teielal 094 869 079. (3041926) 

Vând BMW 524 TD, roşu, an 
1985, stare.bună, preţ 2.600 OM, 
negociabil. Informaţii telefon 
456188. (31772) 

Vând Dacia 1310 TX, 1992, cu 
CIV si numere noi, pret 3.000 OM. 
TelefOn 266793. (31774) 

Vând Dacia 1310, an de fabri
caţie 1986, preţ 2.100 OM, nego
ciabil. Telefon 094 249 611. 
(31783) 

Vând Renauk 25, preţ 2.800 OM 
(negociabil). Telefon 234862. 
(31792) 

Vând Dacia 1410, culoare bleu, 
5 viteze, an 1988, 2.600 OM. 
Telefon 274834. (31793) 

Vând Dacia 1310, an 1987, 
stare foarte bună, preţ 2.000 OM, 
negociabiL Telefon 466252 sau 
094 797 085. (5227655) 

Vând Dacia 1310, 1999, stare 
buna, preţ avantajos. Telefon 094 
908 548. (31895) 

Vând VW Transporter 1,60, an 
1986, neinmatriculat. 4.000 OM. 
negociabil. Telefon 262515. 
(31885) 

Vând microbus transPort marfă 
Peugeot Boxer, an fabrica~e 1996, 
2.500 cmc, Diesel. Telefon 092 
344 798. (31877) 

Vând BMW 518i, albastru inchis, 
an fabricaţie 1992, 113 PS, pe 
benzină, Euro 2, arata foarte bine 
şi are multe imbunătăţiri, 136.000 
km parcurşi. Informaţii telefon 
536808, între orele 9-18 sau locali
tatea Sânmartin nr. 336. (31804) 

Vând Dacia 1300, pret 1.400 
OM, negociabil sau accept oferte 
de schimb. Telefon 253572, 094 
544 832. (31798) 

Vând Dacia Break 1983; Dacia 
Berlină 1995; Ford Fiesta 1986, 
stare perfecta, str. Salontei nr. 

"37/A. Telefon 222806, 242841. 
(31918) 

------
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Vând W Ventol TOl, 1994, dimă; 
Opel Astra T.D, 1994, ambele 
înscrise. Telefon 092.344.865. 
(31935) 

11Hl' 1'+id'' •t" 1 
Vindem LĂZI FRIGORIFICE, 

CONGELATOARE, VITRINE, 
COMPRESOARE 5.000 W, 
CAMERE FRIG, DULAPURI 
FRIG, inox, garanţie un an. 
Telefon 281384, orele 8-18. 
(29999) 

Vând imprimanta A3, centrală 
telefonica, fax. Telefon 285010. 
(30159) 

Vindem o gamă mare de 
TELEVIZOARE COLOR stereo 
(1 00 modele), preţuri conve
nabile. Informaţii telefon 280260, 
211213, orele 10-20. (31022) 

Vând TV oolor, 800.000 lei, oom
bina frigorifidi, congelator, maşina 
spălat automata. Telefon 285010. 
(29962) 

Vând M_AŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATA, 880.000 lei; TV 
COLOR 700.000 lei; LADĂ 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, ofer 
garanţie. TelefoQ 259339, 
.563027. (304ll385) 

Vând TV color stereo, TXT, 
.superplanar, meniu, etc. Telefon 
211491. (30925) 

Vând TV COLOR en - gros, en 
- detail, multe modele, preţuri 
minime; negociabil. Telefon 
289456; 092.239.242. (31166) 

Vând TV color, masină spalat 
automatică, cuptor rrlicrounde, 
calorifer electric pe ulei, cu 
garan~e. Telefon 284604. (31707) 

· Vând TV oolor sport, diagonala 
37. Telefon 211491. (30925) 

Vând videorecodere sau schimb 
cu TV, defect, diagonala 51 cm. 
Telefon 211491. (30925) 

Vând frigidere, congelatoare, 
combine frigorifice, cu garanţie. 
T•lefon 284857; 092.556.562. 
(30101) 

Vând, cu garan~e. televizoare 
color, preţ convenabil. Telefon 
277260. (31083) 

Vând avantajos PC Pentium 
MMX AMD K6/266 32 MB SDRAM 
1,44 MB FDD, 3,2 GB EX HOD, in 
garanţie, negociabil. Telefon 
245077; 488920 seara. (3042152) 

Vând radiator electric pe ulei, 
Zass. Telefon 278988, orele 20-22. 
(31137) 

Vând Ieftin INSTALAŢII 
SATELIT ~i BOXE 50 W. Telefon: 
Arad 237471; ineu 511485. 
(28770) 

Vând TV color Phillips şi 
Grundig, stereo, teletext. Telefon 
284004. (31796) 

Vând casă de marcat fiscala, 
marca Textai. Telefon 092 344 
798. (31877) 

Vând TV color, frigider, congela
tor, uscător rufe, ladă frig, oombină 
frig, maşină spălat automata, robot 
telefon, .garanţie 1 an. Telefon 
220926. (31911) 

Vând CÂNT ARE ELECTRO
NICE ~i CASE MARCAT FIS· 
~LE pentru comerţ, servicii, 
restaurant, benzinărie. Telefon 
272727. (31961) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând PARCHET fag aburit; 
uscat; PERVAZURI. Telefon 
235271; 094.555.338. (31962) 

Vând PLASĂ GARD zincată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA· 
BITZ ~i CUIE CONSTRUCŢII, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. (27190) 

Vand en gros, HAINE SE
COND • HAND, import GERMA
NIA, peste 20 sortimente. 
Telefon 28945E; 092.239.242. 
(31166) 

Vând BCA ~05.000 lei/mc; 
CIMENT; VAR; FIER BETON. 
Telefon 094.§24.456; 054-
211807. Sunaţi ~i nu veţi regreta! 

Jf. 0974043) 
Vând termotekă Ocean Beretta 

24 kw sigilat, 1.200 OM si conver
tor 2,5'kw, 250 OM. 'Telefon 
259854. (30153) 

Vând CASE BANI dimensiuni 
40, 85, 105 cm. Telefon 
092.443.416. (31727) 

Vând cameră combinata, 
tablouri, diverse. Telefon 233834, 
orele 17-19. (31061) • 

Vând masini OJsut industriale: ·2 
triplokuri; 1 butonieră; 1 tivit: 1 cap
sat: 1 zig-zag; 8 normale. Telefon 
092.703.126; 057- 278077. 
(31053) 

Vând cazan ţuicll oomplet, 170 
litri, nou. Telefon 094.698.849. 
(31068) 
Vănd lemne foc taiate, 160.000 

leUmc. Telefon 214010. (31705) 
Vând convenabil 3 rezervoare 

Peco. Telefon 094 153 574. 
(31739) 

Vând EUROBOLŢARi TER
MOIZOLANŢI cu garanţie; 

300x250x200; 3.600 lei/bucata; 1 
mc- 240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750. (30259) 

Vând dulapuri combinate cu vi
trine noi, stejar, export, deosebite, 
pentru bucatarii, sufragerii. Telefon 
259536; 210083. (30232) 

Vând seră din sticla ru încălzire 
oentrală, 144 mp. Telefon 462611. 
(31742) 

Vând pompe recirculare pentru 
indllziri centrale. lnforma~i telefon 
224159. (31760) ' 

Vând motocideta MZ, 100 stide 
bere, mini biciCletă. Str. Ep. Roman 
Ciorogariu nr. 67. (31748) 

Vând betoniera fara motor. 
lnfonma~i telefon 263355. (30226) 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
esenţă tare. Telefon 249248. 
29537 

Vân canapele extensibila, 
oolţare şi fotolii, noi, pluş. Telefon 
264892. (30076) 

Vând mobilă, porţelan, 
tablouri diverse, lichidez 
gospodărie. Telefon ~84811, 
223626. (30138) 

Vând masini automate de 
spălat, combina frigorifica, ladă 
congelator, biciclete. Telefon 092 
311 586. (30953) 

Vând 8 oi şi un cllntar 500 kg, 
Pecica. Telefon 469222, seara. 
(3042154) 

Vindem ŢIGLE, 3.000 leii buc 
(noi), COAME. Telefon 531324. 
(31120) 

Vând seturi echipamente 
sportive, toate culorile; crampoane 
şi alte accesorii. Telefon 094 883 
006. 31781 

Vând porumb ştiule~, calitatea 1, 
850 lei/ kg, Micălaca. Telefon 
259462. (31773) 

Vând vacă, 7 ani, Holstein, ges
tanta. luna a-9-a şi maşina basru
lanta 6,5 to. Telefon 286284, intre 
orele 18-21. (31776, 31777) 

Vând colectie timbre filatelica, 
neştampilate, româneşti, perioada 
1948-1990. Pâncota, Piaţa 

Libertăţii nr. 45. Telefon 466139. 
(522765) 

Vând ouă prepeliţă (medica
ment. incubaţie), cu instrucţiuni. 
Telefon 289966,248084. (31902) 

Vând strung normal, str. 
campurilor nr. 29, Gai. (31894) 

Vând convenabil calorifere fenta, 
mobila masivă 3 corpuri. Telefon 
262515. (31885) 

Vând struguri negri pentru vin, 
localitatea Şofronea. Telefon 
251750,416169. (31890) 

vand mobilier birou, model nou. 
Telefon 092 344 798. (31877) 

Vând mobila combinată şi pian 
din anul 1825. Telefon 281596, 
094 69.1 092. (31871) 

Vând doua sobe Calorex, 
burlane, coturi emailate, calorifer 

·electric. Telefon 256396. (31903) 

Cumpăr garsonieră sau aparta
ment 1 cameră, zona centrată, preţ 

·rezonabil. Telefon 235784; 
092.308.400. 
Cumpăr apartament 3-4-5 

camere, etaj inferior, garaj, exdus 
Alfa si Micălaca veche. Telefon 
274270. (31737) 

Cumpăr Lancia Thema TD, 
neînmatriculata, nerulata in tară. 
Informatii telefon 094 506 455. 
(30418o4) 

Cumpar acţiuni SlF Banat
Crisana, Astoria, BAT, Feroneria, 
Metalimpex, Arădeanca. Telefon 
094.557.938. (31671) 
Cumpărăm: ORZ, GRĂU 

oFURAJER, DRZOA!CĂ, PO· 
RUMB, recolta 1999, plata la ridi
care. Telefon 065-163885, 094 
789 036; 094 789.037. (974088) 

Cumpărăm TĂURAŞI bălţata 
românească 'i Simenthal: greu
tate 150 - 250 kg; preţ 15.000 
leill<g ~1 250-350 kg, preţ 13.000 
lei/kg. telefon 

·, 
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, LE, 
Secţia Sânicolaul Mic. Telefon 
288972. 

CONSTRUCTOR! 
NI~TI executAm: gr<tsil>rl, 
tonări, zidirii, tencuieli, 
vaii, faţade, acoperi~uri, 
hldro-termo, Instalaţii sat1ita"e
electrice. Telefon o94 929 

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

NOUl CABINET STOMATO
LOGIC, Aradul Nou, str.·~tefan 
cel Mare nr. 14A. (30907) 

Şcoala ~oferi PODOABA, VIC
TORIEI 34, inscrie categoriile B, 
C, E. Telefon 256050. (31765) 

EXECUTAM RAPID: zugrăveli, 
vopsitorii, gletuieli, faianţări, fără 
alcooL Tele1on 262827. (:!1866) 

. REPARĂM MAŞINI SPĂLAT 
AUTOMATE, domicllu.; 
rebobinăm motoarele. TelefC"n 
259146,094 241 398. (3180~) 

Execut tot felul de LUCRARI 
CONSTRUCŢII: zidării tencuieli, 
zugrăveli, acoperituri, izolaţii, 
faianţ/iri, gresieri. Telefon 
273233. 

DIVERSE· 

ASO«;:IA ŢIA DE LOCATARI bl. 
A, str. Buşteni nr. 14, solicităm 
oferte pentru reparat instalaţia 
de încălzire. Telefon 057-26354o, 
orele 20-22, Cri an. (31691) 

La data de 26 octombrie 1999, 
ora 12, se va vinde la licitaţie 
publică imobilul situat in comu
na Peregul Mare nr. 263, proprie. 
tatea lui Alexandru Constantin. 
Preţul de strigare este de 
285.000.000 lei şi licitaţia se va 
ţine la Judecătoria Arad, camera 
41. (31790) 

Asocialia agricolă "C~ MPUL 
LEBEDE " ARAD-GRADI~TE 
sollcită prestatori de servicii cu 
utilaje agricole pentru lucrările 
de toamnă. lnfonnaţii la sediul 
_asociaţiei Calea Zimandului nr. 2 
(după SANEVIT). (31959) 

Efectuează zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS
TRIA ,1 FRANŢA, la "._ţuri acce
sibile cu autocare moderne. 

NOU III rT ALIA cu tranzit AUS
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO
NIA'i UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin .,ATLA
SSIB" pute11 călători tn toată 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTUGALIA. 

Pentru grupuri organizate, 
Tnchhiem autocara fi mlcrobuze 
moderne. 

.. ATLASSIB" efectuează ser
vicii de mesagerie, .aslguriri me
dicale '1 că'1i ...... 

Agen1111e din centru: telefon 
251871 fi 252727 fi AIJTOGARĂ, 
telefon 270562. 
VĂ AŞTEPTĂM, zilnic. (c. 17) 

AGENŢIA DE TURISM 

"SEMO TOUR" ARAD 
vi oferi: 

..xcurall lunare Tn EGIPT, 
ITAI.JA, SPANIA, GRECIA, ISRAEL. 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE, 

AUSTRIA, FRANŢA; oip1ăminalo 

in: DUBA!, CHINA fi TUNISIA, 

lHAILANDA, MEXIC, 1o ....... firi 

~ 
-ucu ... -111CROA'JIA 

flUNGAR1A. --do-,1--lo: 
FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞT1 

POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 

VOINEASA. Informaţii tetefonl fax 

057 - 283311, sau str. Emlnescu nr. 
13. VĂA.ŞTEPTĂMI (c.1000) 

, SCHIMBURI 
Schimb casă situată in Arad, 

zona UTA. cu apartament 3 
camere, zona UTA, gară. Telefon 
057-273580, după ora 17; 092377 
840. (30080) 

ÎNCHIRIERI 

Primesc o fată in gazdă, str. 
loritei. Telefon 260458. 

-Ofer spre închiriere garsonieră ~ 
si apartament (ne)rnobilat. Telefon · 
235784; 092.308.400. (31882) 

Doresc sa inchiriez locuinta 
(ne)mobilală. Telefon 235784, o92 
308 400. (318!!2) 

PUBUCITATB 

Ofer spre. inchiriere apartament 
o camera; central. Telefon 252860; 
094.608.142. (31763) 

lnchirie"m spa~i comerciale pen: 
tru magazine, depozite, birouri, etc. 
Telefon 281060 si 281047c (29955) 

Ofer spre inchiriere spa~u pentru 
producţie, depozite, birouri, parcări 
auto, preţuri negociabile. Telefon 

10 
Jnchiriem hală productie, 300 

mp, pod rulant, în incinia SMA 
Sânleani. Telefon 250692. (31779) 

Primesc 2 studente in gazdă. 
· Telefon 261076. (J1728) 

Primesc 1 elevă in gazdă; 
gătesc; central. Telefon 253738. 

1 C31714i 
Ofer spre inchiriere cea. 30 mp, 

central, pentru spaţiu comercial 
· sau birouri. Telefon 094.296.821. 

(30314) 
Închiriez casă pe Calea Victoriei 

(prefer firmă). Telefon 251331. 
(31107) 

închiriez apartament 3 camere, 
etaj 1, garaj, telefon, str. 6 Vânători. 
Telefon 287105, seara. (31688) 

Ofer spre înd1iriere spatiu"25 mp 
(demisol) central, str. Baritiu nr. 9, 
ap.2.(31146) ' 

Inchiriez spaţii comerciale pe 
Calea Lipovei nr. 113, vizavi 
Restaurant Flora. Telefon 270053, 
după ora 16. (31775) 

Familie serioasă dorim să 
inchiriem apartament 3 camere, 
Micălaca. Telefon 259582. (31780) 

Ofer pentru inchiriat apartament 
2 camere, parter, complet mobilat. 
Telefon 288651. (31788) 

Ofer pentru inchiriere aparta
ment 2 camere, mobilat, ultracen
tral. Telefon 092 206 285. (31873}· 

Ofer spre inchiriere apartament 
cu 2 şi 3 camere. Telefon 282654. 
(31879) . 
· Ofer spre inchiriere apartament. 

1 camere, bucatarie, baie, termofi
cat, gaz, satelit, mobilat. pe tennen 
lung. plala anticipat. Telefon. 
250997. (31891) 

Primesc 2 băie~ in gazdă, gar
Sonieră, Bd. Revolutiei. TeJefon 

.. 237668. (31897) ' 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
cau1ă să inchirieze SPAŢIU CO
MERCIAL, ultracentral (10-30 
mp). T•!.•fon__ 270729; 
094.797.849. 1319391 

Dau în chme apartament 2 
camere, Micălaca, 100 OM. 
Telefon 250287. 

Ofer spffi inchiriere apartament 
{ne)mobiLat, zonă ideală pentru 
studen~. Telefon 210555; 210255. 
(31916) 

lnchiliez pe termen lung (vănd) 
apartament 2 camere, confort 1, B
dul revolutiei, 150 DM. Telefon 
210555,'210255. (31916) 
Do~sc să închiriez pe termen 

lung, apartament (ne)mobilat, ofer 
100-150 DM. Telefon 210555, 
210255. (31916) 

PIERDERI-
• Pierdut carnet ~r nr. 39149, 

eliberat de DMPS Arad, pe 
numele Papp Gheorghe. li -
nul. (31794) 

Pierdut carnet şomaj seria 
46287 eliberat de DMPS Arad pe 
numele Piltriluţa Alexandru 
~an. li declar nul. (31797) . 

Pierdut camet ~ eliberat de 
DMPS Arad, pe numele Cihărean 
Mariana. Ti dedar nul. (31874) 

îi' DECESE îi' 

Cu nemiirgl
nltă durere 
anunţăm In
cetarea din vlaţi 
a scum-pel 
noastre mamă, 
soţle ~1 fiică 
iubitoare, 

POPAN 
EU:MA. 

Moartea nemiloas~ a luat-o 
prea devreme dintre noi, 
numai 46 de ani, după o grea 
suferinţă. fnmormântarea va 
avea loc azi, 12 octombrie 
1999, ora 15, la Cimitirul 
Grădişte. Slujba va avea loc in 
Grădişte, str. Lucreţiei nr. 308. 
Familiile indoliate: POPAN· ~1 . 
RADU. · 

Cu adâncă durere anunţăm· 
incetare'a din viaţă, la vârsta de 
75 ani, a celui care a fost un soţ 
şi cel mai iubit bunic, 

praf. KABOL CSASTV AY, 
din Nădlac. inmormântarea 

va avea loc azi, 12 octombrie, 
ora 15. Soţia ~1 nepoata, ve~nic 
indurerate. 

Cu nemărginită durere 
anunţăm decesul, după o grea 
suferinţă, a celui care a fost soţ 
~i tată 

Ing. SASU CORNEL 
fnmonnântarea va avea loc in 

data de 13.10.1999, ora 13,00, de 
la domiciliul din Grădişte. str. 

Luc.!'.~tia nr'::. 1:::2'::. ======-" 
'W SDIICI n1au1 it 

SC nNOSFERATt1" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. Sprijinul de 
care aveţi nevoie in. momente~ , 
grele · 

. NON-STOP 
SER\IICI FUNERAR!: Cor.f'LEIE. 
SICRIE: diferite esenţe ~1 

modele occidentale. RESPETE: 
pânză, mătase (seturi complete), 
voal. CRUCI: lemn şi metat 
ACCESORII: p•osoape, batiste, 
panglică neagră, baticuri, 
mânere, lumânări, catafalc, sfeş· 
nice, steag de doliu. SERVICII: 
spălat. îmbălsămat, îmbrăcat, 
transporţ intern şi internaţional; 
ASIGURAM colaci, colivă, coroa
ne, jerbe, fotografii erofesionale, 
fanfară; ORGANIZAM pomeni; 
INTERMEDIEM gratuit obţinerea 
actelor necesare inhumării. 
Oferta br3d: sicriu brad, respete, 
cruce - 750.000 lei. TRANSPOR· 
TUL SICRIULUI LA DOMICILIU, 
este GRATUITIII. Experienţa 
noastră, -este garanţia dumnea· 
voastra! (c) 

POMPE FUNEBRE 
"SOLEMN" 

str. Bariţiu (in spatele Vechii 
Catedrale Ortodoxă): articole şi 
servicii complete pentru inmor
mântări şi parastase, LA CELE 
MAl MICI PREŢURI din ARAD. 
Telefon 281090. NON - STOP -
094.837.528. (5224395) 

NON-sTOP 
RCJ.STYL.COMPANY firmă 

producătoare de slcrie, str. M. 
Eminescu nr. 4, (vizavi Cinema 

- MUREŞUL) telefon 211929, 
094.537.715i 094.558.712. 

TOTUL INTR-tJN SINGUR 
~' LA PREŢ DE PRODU
CATOR, CAUTATE ,a 0P!'
RA'I1VITA'rE OCCIDI!I'n"AI.AJ 

- imbălsămat, îmbrăcat, cos-
metizat 

-sicria: 400-1.600.000 lei 
- slcrie lux 
- lenjerie deces: 160.000-

600.000 lei 
• cruci, mânere • sicriu, etc. 
OFERTĂs sicriu·, lenje.rie, 

cruce - 730.000 lei; 
Transport in Arad GRATUIT. 
Transport GRATUIT la firmele 

concurente, pentru ca să puteţi 
compara preţurile ~1 calitatea. 
c. 

îi' CONDOLEANTE îi' 

fn aceste momente suntem 
alături de dl. col. MARIN 
BUCUR, comandandul Peni
tenclarului Arad, in marea 
durere pricinuită de trecerea in 
eternitate a tatălui. Sincere 
c:endolellftte familiei lndotiate. 
Colectivul de Ofiteri al 

nltenclarulul Arad. 

Indurerat, mulţumesc din 
suflet rudelor, prietenilor fl 
colegilor care au însoţit-o pe 
ultimul el drum pe buna mea 
soţle, 

dr. DOINA OIIDGAil, 
plecată prea timpuriu dlntnt 

noi. Bunul Dumnezeu s-o odih· 
nească In linlft& fi pacei Dr. 
Teodor Ghergar. (31952) 

' Nu am crezut niciodată că 
speranţa bii~neţelor noastre, 
fiica dragă , . 

ELENA POPAN, 
va pleca· spre lumEJa 

ve,nică, a'a de timpuriu şi ne 
va lăsa cu durere -in suflet pen
tru toată viaţa. Dumnezeu să te 
odihnea~că, suflet drag !fi 
scump. Părinţii: Ioan ~1 Elena 
Radu, ve,nlc indoliaţi. (31958) 

O singură soră am avut, a 
fost ca o floare: frumoasă, 
veselă, prietenoasă, cu suflet 
minunat,·ea s-a numit 

. ELENA POPAN. 
Plecată prea timpuriu dintre 

noi, nu~mi rămâne decât să-i 
presar mormântul cu flori 
udate de lacrimi fierbinţi. Nu te 
voi uita niciodată! Fratele 
Costel. (31958) 
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Cu durere ne despărţim d~ 
buna noastră prietenă 

ELENA POPAN, 
plecată prea timpuriu dintre 

noi. Nimic nu va p~ea inlocuit 
golul rămas Tn sufletele noastre. 
Dormi in pace, suflet blând! 
Luminiţa ~i fiul Raii. (31958) 

Cu durere ~1 tristeţe, ne luăm 
azi, rămas bun de la minunata 
noastră verişoară şi nepoată 

POPAN ELENA-NtJTL 
Chipul tău de floare, sufletul 

nobil, vor rămâne vii in sufletul 
nostru. Dumnezeu s-o odih·
aească in linişte şi pace! Sincere 
condOleanţe celui care i-a fost 
un soţ extraordinar şi celor două 
flori ale sufletului ei, Carmen şi 
Georgiana. Familia Pavel. 
(31957) 

Ne alăturăm azi, dragilor 
noştri Georgiana, Carmen şi 
Virgil POPAN, in marea lor 
durere, acum, la despărţJrea de 
draga lor mamă şi soţie, 

ELENA POPAN. 
Vei rămâne pentru noi aceeaşi 

fiinţă plină de viaţă ~i de dăruire 
pentru cei dragii Donni in pacei 
Buni, Vaii 'i Geanina Ilie,. 
(31787) 

In aceste .. momente grele, 
provocate de trecerea in nefiinţă 
a mamei sale, 

ELENA POPAN, 
sunt alături de CARMEN şi de 

intreaga ei familie. MARlUS. 
(31876) 

O lumânare, o floare şi o rugă
clune.peptru 

ELENA POPAN, 
mult iubita noastră colegă şi 

prietenă. Dumnezeu s·o odih
nească in pacei Suntem alături 
de domnul director, ing. Popan 
Virgil ~i de familia indoliatill 
Colec1lvul SC ,.CONSIFAR" SA 
ARAD. (31881) 

olectlvu 
MEC SA ARAD este alături de 
domnul director al SC "CONSI· 
FAR" SA, ing. Pop·an Virgil, in 
momentele grele, pricinuite de . 
decesul soţiei sale, şi-i transmite 
sincere condoleanţe. (31883) 

Colectivul de cadre dldac1lc 
fi elevii de la Llce .. ul Teoretic 
Vasile Goldl~ sunt alături d& 
'familia prof. Redl~ Ioan, In 
momentele grele detenninate de 
moartea tatălui, s'ocrului fi 
bunicului. Sincere condoleanţe! 
(31890) 

Mu~umim tuturor celor ce prin 
vorbe, flori 'llacriml au fost ală
turi de noi, pană in ultima clipi a 
despărţirii de cea ca~ a fos1 
PĂiĂU RODK:A (COCA). 

Dumnezeu s-o odihnească 1n 
pacei Familia lndoltată. (31932) 

Un g4nd pios pentru 
ELENAPOPAN, 

din partea unei prietene dragi, 
DELIA O Ă. (31949) • 

Sincere condoleanţe domnu
lui POPAN VIRGIL In grelele 
mom- fll'lclnulte de ·decesul 
soţiei. Colectivul SC AGAT SRL 
ARAD. (31945) 

ndureraţi am aflat de trecerea 
In nefiinţă a mamei eleve! 
POPAN GEORGIANA. Suntem 
solidari in suferinţă, la dispariţia 
prematură a mamei sale. 
Diriginta fi coleg O' dln ctaoa &-IX
a E Uceu Moise Nlcoari. 56-l fie 

rina răi (31957) 

Colectivul de conducere al SC 
,,ARIS" SA Arad este alături de 
familia domnului director, de la 
CONSIFAR, Popan Virgil, la 
marea durere pr1clnultii ~ dece
sul •<>!lei 

ELENAPOPAN 'i transmite sincere con
doleanţe familiei· indoliate. 
(31949) 

' POPAN la trecerea in nefiinţă a 
celei care a fost colega !fl priete-
na noastră 

ELENA POPAN. 
Sincere condoleanţe familiei! 

Colegii de la AVICOLA cernru1.1 

.. 

Un ultim omagiu celei care a 
colega noastră 

POPAN ELENA.. 
Dumnezeu s~ odihnească in 

Ti1JO!>ra1fia Gutenberg, 

Suntem alături de draga noas. 
tră colegă, Popan Georgiana 
pentru marea suferinţă pricinuită 
ţie decesul mamei sale 

ELENA POPAN. 
Sincere corldoleanţe, din 

partea fostei clase a-VIII-a 8, de 
la Lice~.:' .,Moise Nicoară". 

(31915)_. ,~-;;;;;;;::;;::;:;::;;~ 1 
u8 

Arad sunt alături de familia indo
llată a domnului ing. Popan 
Virgil, in greaua incercare prici
nuită de decesul soţiei sale 

ELENA POPAN. 
Sincere condoleanJe famlliell 

(31913) • 

cu 
mâhnire şi compasiune, de 
nul Virgil Popari in aceste 
care marchează de•spiirţlre••ll 
dureroasă de cea care a 

EU:NA POPAN. 
Colectivul G. SERVICE 

de noi, in ac~:~:~~~~~ 
pricinuită de pierderea s' 
lui nostru soţ, tată, frate, 
nat, socru, -bunic 

OSTAFIIOAN, 
şi in special: Bisericii 

RANŢA, păstorilor ~i bi•lericiltJrll 
Baptiste, colegilor 
vecinilor, Uceului Teologic tlaJliiS, 11 
din Arad, .,Ne vom revedea 
ţănnun.,, Familiile indollate: 
Redl~, Butaru, Morar, Fetnco,an,, il 
David, Ban. (31959) 

mare durere in sufletele 
noastre ne despărţim pentru 
totdeauna de cel care ne-a fost 
coleg 

TULCAN DORIN. 
Dumnezeu să-I odihnească! 

Conducerea colegii de la SC 
"PARC" SA. 

Cu adâncă durere in suflet 
anunţăm Incetarea din viaţă intr
un tragic accident a bunului 
nostru coleg 

TULCAN DORIN, 
din NĂDAB, In varstă de 

39 ani. Un ultim omagiu, 
din partea colectivului se 
,.IZAURA" SRL. (3041383) 

de moartea 
fulgerătoare a celui care a fost 

"n11..CAN DORIN, 

din NĂDAB, fam~~lia;~;~;~~~~ Petru, transmite 
familial greu incercata. 
zeu si-1 odihnească In 

Azi, 12 oc-1· 
tombrie 1999, se i 

.';. împlineşte 1 an 11 
. de la dispariţia r 

calul care a fost 1 
CAŢAVEI , . 
VICTOR, 1 

pensionar:, 
IVA. Dumnezeu 

si-1 odihnească In pacei Familia. 
{31948) 
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~lJ.' Curăţătorie chimică "'0ll '· 

PUBUCITATE 

• 
Şl 

spălătorie 
Servicii ireproşabile ! 

SC~oate la concurs 4 {patru) posturi "CIIm1~~~ 
Flllllllll'"• pentru Biroul Vamal din Arad. Condiţiile 

~IOCIImtmt•ale necesare inscrierii la concurs 
~aflsalte la sediul Instituţiei din Arad, Colonla 

II-Cal=-=-ea-=cVi=-lct-ariei nt.41--43 
Tel.OS71270151 

Program: zilnic L • V 7-19\ 
s 10-14' 

~: 

x~~~~~~~~~~~~~~x 

Pretul e mic 
' Oferta e mare ! 

NOKIA 
5110 79 USD* - . 
fmpreună cu oferta CONNEX 
CONECTAM GRATIIITA PRJIIELI! 2 LUNIABONAIIENT GAATUIT 

**Ofertă valabilă până la 16.10.1999 

·-~----· 

BOSCH 608 • - 68 USD* 
MOTOROLA d520 - 72 USD* 
MOTOROLA d368 - 76 USD* 
ALCATEL VIEW . - 94 USD* 
PHILIPS SAVVY - 99 USD* 
SIEMENS C25 -112 USD* 
SONY CMD-C1 -142 USD~ 
SAI\IlSUNG 2100 -200 USD* 

S.C. ARAL S.R.L. 
Piata Spitalului 1 C Parter 

' )(Tel: 057/255801;092/444485;092/275675 

. diiîij,t;!e) i 
~~EX 

X 

~ SC ANDROMEDA SERVICE SRl 
Anctrg~~ ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

Vă oferă 
URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 

V ' 

PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 
• Şemlneale Napoleon - n~prezentant 

unle in RomAnia al firmei Napoleon 
(Canada); 

• Convectorl (Tnclilzltoal'll) • 2,5-5,8 
Kw (30-140 mc volum incAlzit); 
• Boilere cu acumularii; 80 1; 120 1; 
160 1; 
• Boilere cu lnclilzlre Instantanee a 

OFERTA SPECIAli DE 
SEZON: 

RADIATOARE OUNAFERR lUX-N 
Din oţel (Ungaria) 

• 01-lul IIIB un grad inalt de transmitere a căl
durii; 

-· ----

Marti, 12 octombrie 1999 
• 

INTERNATIONAl. COMPUTER SCHOOL ARAD 

• OPERATQ .. CA.LC:ui.AroR 
• INJŢ/f."Re l'i l'ONTABIIJTATti Ji CONTAJIIUTATii ASII!TATĂ Oii CALCL'MTOR 
• INIŢIERE IN LIMBA ENGLEZĂ ~ 
• FORktAaE~EPRENORLtLJ 

lE'-ŢUR% ACCJIIS%&%LJII - PLATA ÎH RATZ 1 

01 ....... -dolllni ...... I-Nopon.o .. . 
C~ .n'IIM ct. Agtlnţla J~anl de Ocuparw •• Forma ... ProfeaiOnlll. 

f'-{u .\'piJr1UrU!•t bL ]j J141'1ct (1/H[:C S .. -t.} .\au la tekfdtt }).03.09, :.ilnit- urd~ ,t,IJO -10.00. 

fl rJtllJ;f'l,fMSB~ eţJriQ['1'iJ .(' ,J lilti(~.JIJIJ~~~''I ;fJ1i,;:JJ ~,}'1, 
ARAD 2900 

Str. Voevod Moga nr.65·67 
email: arcommat_group@inextro 

TeiJ Fax: 057/ 281 779, 057/ 276 333 

în calitate de distribuitor autorizat 

vă oferă la 
pret de producător 

intreaga gamă de lacuri , vopsele, 
grundurl, dlluanţi pt. auto, decorative, 

construcţii civile şi industriale. 
(973847) 

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
8-dul Revoluţiei nr. 26-38, telefon 231.853 

Liviu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 
la cele mal miel preţuri -

• GRESIE cal. 1 - 93.000 lellmp 
• FAIANŢĂ- 68.000-80.000 lellmp 
• ADEZIV fi CIMENT pentru rostul! 
• ŢE~VĂ CUPRU fi accesorii 
• SPALĂTOARE INOX fi CABINE DUŞ 
• BOILERE ELECTRICE fi CA:P-NE BAIE 
• ROBINEŢI fi FITINGURI • CAZI BAIE fi ACCESORO 
• OBIECTE SANITARE fi ACCESORII 
• ŢEAVĂ POUETILENĂ CU ACCESORII . 
• ŢEAVĂ ZINC fi NEAGRĂ . 
• PROFILE LAMINA TE • TABLĂ ZINCATĂ, decapati fi 
striată • 
•cARBID 

PROCllAM ZILMIC 9,oo-:l7, .. 
aiMBlrĂ.,...u,eo (974048) 

apei; 

• Cazane pentru incAlzire centJ:alli de 
12-136 Kw; 

• Radiatoarele DUNAFERR LUX-N au un design 
fi aspect deosebit; • , 
• Sunt economicoase datorită calităţii supe
rioare a materialelor 'i a tehnologiei utilizate in 
producerea lor; 

s~c.· ROMTEXTIL IMPEX s:r.I.· S.C. HO&HO 
TRADES.R.L 

• Cazane pentru încălzire centrali 'i 
prepararea A.C.M. 111-40 Kw 
Unic importator al cazanelor WESTEN 
(Italia) 

• Module pentru incălzlre centrali de 
120-1200 Kw; 
• Module pentru prepararea A.c.M: da 
120-240 Umln.· 

• Arzătoare simple ifl automatizat& 
pentru soba ~fi cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

.... """'-._ .. 

• Durată de întrebuinţare foarte mare; 
• Radiatoarele DUNAFERR LUX-N sunt 
disponibile 1'1 diferite înălţimi (300; 500; 600; 
900 mm), precum fi cu lungimi cuprinse intre 
400-3000 mm; 
• Putere radiantă foarta mare 
• Garanţie .1JI...iln.i. 
• Preţuri eztrem de avantajoase comparativ cu 
preţurile radiatoarelor din oţel ~fi aluminiu din 
toată ţaral · 

(973872) 

ECHIPAMENTE SI MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 

2900 ARAD - IA 
Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 

. VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
DE CUSUT INDUSTRIALE. 

. ' 
Pentru comenzi ferme se asigură toată gama de maşini, 

subansamble, accesorii şi piese de schimb. 

L, cv~~t· ./ 

Program zilnic 
10-17 

Duminica inchis 

Orice tip sau 
cantitate 

Tel. 279739, 
094813342 

Str. Crinului nr. 2 colţ 
cu Iuliu Maniu 

(vizavi de restauran
tul FLORA)· 

74038 

producător de confecţii pentru femei, 
anunţă deschiderea magazinului ANCOR · 

din B-dul Revoluţiei nr. 43 
·SANEX 

(lângă magazinul aELFE) 

Vă oferim un bogat 
sortiment de 

.. TAIOARE ... COMPLEURI. JACHETE .. FUSTE .. 

MANIOURJ ... PALTOANE DE SEZON -la preţuri fi!lră adaos co

mercial. 

(5224454) 

' 
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