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MANIPDURU 
PRIN' 

Din cele mal wchl timpuri, popo-le sau 
grupurile sociale se manipuleazA prin slm
lurl. Simboluri cano - de-a lungul timpului - a-au 

illcat in funcţie de necesităţile celor cara III arun
piaţă. "5a1Ya11 Plu • hd lliat!" - clamau 

cruclaJII, trecind prin ascu~ul siblllor sute de mii de 
.pjgănl . Evident, tn .numeki Domnului" •.. "Dw••rn na 
este ca DOI!" - scria pe paftalele soldaţilor hitten,ti, ti o 
jumAtate de omenire era aruncatA in haosul ultimei confla
graţii mondiale ... "Jnternaţl-en-r pnletar" era sim
bolul prin care COMINTERNUL ciuta si depersonaliuze 
popoarele '1 să le supună - de-a valma - Ideologiei comu
niste. Astăzi, ,.europealsmul' este ultima modă a simbolu
lui, prin care mai-marii continentului cautA să-i refacă aces
tuia unitatea carolingiană. ~ Unită" este dictonul 
~lelor noastre, numai el artizanii continentalismului uită un 
lucru elementar. nu carol cel Mare. aste cat care a pus bazele 
europenismului, ci Apostolul Pavel, in a sa .,Epistolă citre 
romani". Aceasta a spiritualizat, căt se poate de omogen, 
bătrAnul continent El, Apostolul, eate pllrintale Europei... 
Tncarcările ulterioare - ale romanilor, francilor, germanilor 
sau ale ru~llor s-au prăbu'tit ca un castel de nisip. Chiar ~ 
Napoleon, învins în stepa rusească, visa o Europj Unită 'i -
puţină lumeJtie - scosese chiar o monedă unică ce sa 
numea ... EC (vezi .,Memoriile" lui Constant - valetul lui 
Napolaori). -

As1izl, banul a luat locul armelor. ŞI, orlcAt ar piraa de 
paradoxal, Imperiul ECU rena'lla pe zi ce trece. Astfel, 
BANUL devine un SIMBOL .. Un nou simbol. 

Tn faţa acestui simbol (EURO), americanii vin cu .sim
bolul dolarului", cel cara vizează universalitatea, dupA cum 
asiaticii se inchină .,yan-ulul". Tn această competiţie, 
europenii sunt wltlmil veniţi, cu toate că, spiritual, pot si 
~mită pretenţii de universalitate, cel puţin din punct de 
wdere ~n. Dar hegemonia sa ~ligii ti nu sa impuna_. 

Zilele trecute, Aradul a fost milclnat de un .. război al st&
tullor". Deoarece o statuie aste tot un simbol, arădenli s-au 
dovedit ·-de 11811111bili in ceea ca priva,te amplasarea 
grupului statuar .. Ungaria Milenară" tn Arad: minoritatea 
maghiară '1-a făcut din amplasarea monumantului un .vis 
milenar", Iar majoritatea rornănă - un titlu de gloria tn •1 
deplasa in Ungaria. 

DORO Sl"fl(l 
(Continuare in pagina 5) • 

~·o::a:r~~COM1MORAR.ll CElOR. .. 

13. GlHERAll., UNJ EllSCR 
PE: IOAIE: PlAH.Ulll.E 

Anunţată cu surle şi trâmbiţa că va fi 
una dintre cele mai mari festivilll~ din ultimii 
ani, că va aduna 20.000 de maghiari din 
ţară 'i din Ungaria, comemorarea celor 13 
generali, da ieri, a fost un fiBsco pe toate 
planurile pan1ru UOMR. 

După ca, rind pa rănd, demnitarii ICmlni 
C&-1i anunţasară iniţial prezenţa .s-au dat 
indisponibili", după ce premierul maghiar a 
venit doar pentru două ora, la o piesă de 
teatru '' o cină romantici la ,Cantina 
dracilor", ploaia le-a stricat şi ultimele 
socoteli Ofll&nizatoritor. Cu chiu, cu vai, 

s-au strâns vreo 400 da maghiari, wni~ din 
tot Ardealul, dar 'i din Ungaria. 

La sosira, oficialitllţile maghiara @U fost 
Indelung huiduit& de un grup de romAni 
cara agitau steaguri tricolora, scandau lo
zinci antimaghiare şi căntau căntaca palno
lice. Dna ministru tbolya Dâvid a ajuns In 
pragul unei căderi nervoasa cănd a văzul 
ce sa TntAmplă 'i lot a căutat să gAseascA 
vinova~. N-a rau'il să Inţeleagă că asta a 
dernoeraVa: libertate da exprimare. . 

Cu greu au Incaput feslivita~le. primul 
care a luat cuvintul fiind Mârko Betia, 

V 

pra,adintela UDMR. N-am reu,il să 
inţelagam nimic din ca-a spus, fiindcă n-.o 
tradus nimeni. La microfon a urmat David 
lbolya, cara, cu greu şi-a păstrat calmul, iri
tata fiind da grupul romAnilor protestatari. 
De fapt, trebuie să spunem că români au 
fost cam 30o la faţa locului, Insi doar că~va 
a-au manifestat zgomotos, rastut mulţurnin
du-se s• comenteze In gura mare: 
.Doamne, ca-am ajuns, si.,i fat:.tl lftla 
de c.p la nolln ~1" 

JEitBfl" POPESCU 
.· ~ln..alna5)• 

Stropită cu 
beaziaă 1 

femeie a ars 
caotorţă411» 

ARADENII NU AU MAl SUPORTAT 
V V 

Aseară, tn Supercupa RomAniei 
U nE UMILITI La II ~ACA==SA 

~·UN 
.--~· FOTBALIST RAPID • STEAUA 
.. NIGERIAN, . 5~0 12~0J 

unguri, veniti In numlr 
m.w ti • evident • instruiţi 
perfect. 

IEŞIRIPIUfA 
DIN DOS 

Stadionul .Lia Manolluu a gizdult, asuri, meciul cln
tra Rapid ti Steaua, contlnd pentru Supercupa Romlnlei 

lA UTAI. la fotbal. Parti(Ja s-a Incheiat cu scorul de 5-0 (2-0), tn 
favoarea echipei feroviare, cano a '' Intrat In poeaaia 
prestiglosulul trofeu . ..- pag. 11 

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

GEAM TERMOPAN 

1 ~: :lr.t. ~;l) 
MOBILIER L..A 

- COMANDĂ 
FIRME SI RECLAME 

·· H:%'S'rR'i\6Şio~'2&~~ 
~ TELJ!'t"f 05?1489053 

'~ 

• MOBILIER MOQERN 
LA COMANDA 

• AMENAJARi SPAŢII 
COMERCIALE 

•• MATERIALE IMPORT 
• CALITATE;_ 

SUPERIOARA 
STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL:057f224888 

082/777381 

?REŢ!JR! DECEl'ITE 
la tamplărie din 

ALUMINIU 

VA oferă 
1' TllmpiArie aunlniu dlli Import 
şi romaneşti 
e P.V.C. şi geeroori lem""*' 
e Rolele şi jaluzele 

Tel8fon: 279699; 01122925!8 
Antd, Str. Voinicilor, Nr. 34. 

lncompatllnţa '' paftlvi
tatea guvernanţilor au dus 
la ceea ce nu ... lntămplat 
plni acum la Arad: mani
festaţii de atradi cu ocazia 
comamorlrll celor 13 ge
nerali, la oballscul din 
Subcetata. Manevrele lui 
Viktor Orban, David lbolya, 
Radu Vasile 'i Valeriu 
Stoica in perioada pre
mergătoare zilei de ieri au 
inflamat spiritele arădanllor, 
cara nu au mal suportat să 
fie umiliţi la ai acasă. 

, 

"CARAVANA 
ROMÂNEASCĂ". 

Dati nici un partid din 
opoziţia nu a organizat con
tramanlfestări, mal mulţi 
arădanl - in special tineri -
care au comunicat intre el, 
au alcătuit o .Cat"avani 
româneasci"', aceasta 
daplasându-sa, cu drapele 
'i intonând căntace patrio
tica, in punctele lfler!linţl" 
vizata de citra vizitatorii 

" ·' ' . 

Pl'lmul punct de protwt 
a fost Catedrala Romano
Catollcl, aomltlţi.. UDMR· 
..._ti unu- participind la 
slujbl. Dupl ce ... terminat 
slujba (subliniem acaat 
eapact), mulţimea adunati 
a fltlePtat al lasi aomltlţile 
respective. latlrea din 
Catadrall a ung11rllot', 1n 
uniforma de honvezl, a stAr· 
nit furia romlnllor, - au 
tncaput al acanclaa ,.Afarl 
cu ungurii din ţarl", .Noi 
suntem romlnl, noi auntem 
alei pa veci stlplnl", ,.Afa'l 
cu barbwll" atc. Citeva zeci 
de UDMR-Iftl au stat rlbdl
torl pa trapteta catedralei, 
suportind huldulellfe, mal 
bine de o jumltate de ori. 
Tntra timp, cel cara erau 
-.teptaţl ca ţinti principală, 
adică demnitarii, au tulit-o 
pe u'a din dos. Manlfas
tanţll au prins .. figura" '' 
s-au deplasat apra Palatul 
Administrativ. 

Slt110" TODOCfl 
(Continuare in pagina 5) • 
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Paglna2- AJJEVĂRVL ACTUAUTATEA ARĂDEANĂ 

ACTUALITATEA CULTURALĂ 
• AstăzJ. Soarele răsare la 

ora 7 şi 19 minute şi apune la 
ora 18 şi 48 de minute. 

• Au trecut 280 de zile din 
acest an. Au mai rămas 85 de 
zile pânâ in 2000! 

CINEM-'TOGII.U'E 
Dacia: Marele Lebovski 

(SUA)9,30; 11.45: 14; 16,30; 19 
Muretul: Omuleţii de sub 

casa (Anglia) 10: 12; 14; 16; 1s 
Arta: Feri s-a privatizat 

(Ungaria) 15; 17; 19 
Sala mică: Bean - o comedie 

dezastru (SUA) 15,30; 17,30. 
Progresul: Salvaţi soldatul 

Ryan (SUA) .18. 

- -·-prezintă azi, 7 octor:nbrie 
1999,' orele 19,00, la Sala 
Palatului Cultural 

Concert simfonie 
Dirijor Dorin Frandef, solist 

ŞtefanRuha 
In program, Concertul in re 

major pentru vioară şi orchestră 
op. 35; Simfonia a V~a in mi minor 
OP- 64 de Plotr Aic:i Ceaikovskl. 

• Praznicul zilei; Biserica 
ortodoxă: Sfântul Mc. Serghie 
şî Vah; Biserica romano
catolică: Sf. Fec. Maria, 
Regina Rozariului; Biserica 
greco-catotlcă: Sfântul Mc. 
Sergiu şi Vah; Sf. Fecioară 
Maria. 

Filarmonica deschide azi 
O NOUA STAGIUNE DL AUSTERITATE 

Arad: Balint Jasmina Sirrona, 
Boric DcJrej Bogdan, Slanca Paula 
Andreea. Dlhel Daniel. Jigău Iosif, 
Bodescu Adrian Gheorghe, ~ 
Kasandra, Filip Ana, Savu Alesia 
t,.uiza, Lingurar lulian, Timşac 
t.aua Gabriela, carpad Samuel. 

Filarmonica de Stat des
chide astăzi, cu un Festival 
Ceaikovski, stagiunea 1999-
2000, sub acelea~i auspicii de 
austeritate ca şi precedentele. 
După ce Ministerul CuHurii şi-a 
dovedit neputinţa, a pasat 15 
filarmonici in grija consiliilor 
locale sa se descurce cum pot 
Dacă anul trecut, Filarmonica de 
Stat din Arad a avut un buget de 
patru miliarde, anul acesta tre
buie sa se gospodărească din 
4,6 miliarde. Tn atari condnii nu 
ne putem aştepta să vedefn pe 

scena Palatului Cultural dirijori şi 
solişti de notorietate internaţio
nală, cu excepţia unora care vin 
la Arad exclusiv din prietenie. 

Anul trecut. jubileul Filar
monicii a trecut neobservat, in 
ciuda unor promisiuni declarate 
şi repede uital!t. Astazi incepe o 
nouă stagiune, cea de-a 110-a 
din istoria oraşului. Şi dacă vom 
urmări concerte de valoare va fi 
exdusiv gra~e profesionismului 
muzicienilor arădeni, care îşi 
onorează meseria. VREMEA 

Vremea va fi răcoroasă şi 
in general instabilă. Cerul va fi 
mai mult noros şi locai se vor 
semnala ploi ce pot avea şi ca, 
racter de aversă. Vântul va 
sufla in general moderat, cu 
intensificări temporare din sec
tor nordic. 

I .. 'P~~=~~tr.ţ~·~ 
BANCA NAŢIONALA. PIAŢA NEAGRA- Aur 14. 

Pentru gramul de aur de K cumpărare: 75.000 lei/g, 
24K: preţul cu ridicata - vanzare: 85.000 lei/g. 
173.690 lei, iar prelul de Aur 18 K cumpărare: 
achizitie - 156.321 lei. Preturi 60.000 leiig, vânzare: 90.000 
valabiie ieri. ' lei/g. 

Tmax.: 161a 19" C; Tmin: 6 
la 10" c. AU PLECAT DINTRE NOI 

Me_ţeorolog, 

DANA GAVRUŢA 
-~Antal Ştefan (1952);_ .. }~~ Mari~I,Miţil!l,~192_2); 
lf Baciu Maria (1924). 

C:UTiliiARE'> 
• PIEJE, TÂRCVRJ 
Astăzi, este zi de piaţă agroatl

mentară la Curtici, Sebis, Bata, 
Cermei, ZJdAreni, Ghioroc, 
SăvArtin, Secusigiu, Sântana, 
Târnova, Zăbrani, Zerind. Tot 
astăzi ou loc -târguri ~mănale 
la Curtici, Sebiş, earrr.... ~in, 
Secusigiu, Zerind. 

Mâine, oe de~ tArguri 
săplăm6nale la lneu, Şepre.,., 
ş;mn. 

• JI'ARMACIA 
DE SERVICIU 

In noaptea de joi spre vineri 
este de serviciu. w program non
stop, farmacie .,CRISTIAN A", 
Calea Tim"""i nr, 36, telefon 
287057. 

Famacla .Cnll Nou Alfa", .;. 
tuată la parterul blocului 68, 
cartierul Alfa, telefon 277644 ?~ 
,.Noua F......-". strada Andrei 
Şaguna nr. 15, telefon 1148, sunt 
de serviciu aJ program non-s1Dp, 

• CONSVLTAlD .. 
TRATAMENTE CV 

PROGRAM NON
Cabinetul .Apollonia", silllat la 

parterul blorului din spatele Casei 
Albe (zona Gării), str. Miron Costin 
nr. 13, se. A, ap. 1, teL 251225, 
efectuează tratamente injectabila 
(intramuscular şi intravenos), 
aemsoli, E.K.G .. ecografie şi ena
IIZB laborab'. 

• c:AIIINET 
ti'IOIIATOLOGIC 

Cabinet stomatologic privat, 
Bd. Revoluţiei nr. 62 (vizavi de 
Biserica Roşie), telefon 256885, 
deschis zilnic intre orele 8,00-
12,00 " 14,00-20,00, iar -
fi duminica intre orele 9,00-21 ,00. 

• APOMETIIE 
Citirea apometrelor la •bona!' 

Perioada 1-8 octom-1999 
Cireşoaiei, Moldovei, Buco

vinei, L Liniştii, Poetului, Corbului, 
Jiului, Sz. Arpad, Cosminului. 
Cămpurllor, Gr&erllor, Sp. Preda, 
Radu Negru, N. Golscu, Ursului, 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Eclit:on S.c. ADEV ĂRVL a.r.L Arad 
•cODFISCALR I6!!193H.CODSICOMEX 19.604 .CERTIFICAT 
J 02/lllll6din 31 X't991.CODSIRUES 020956601.1SSN 1220-7489 

P 1 fia 1!1 A ' 1 bafiai 2900 Arad, Bd. Rcvolulici nr. 81. 
Telefoane: SECRETARIAT - 281802, fax 280655, 280625; 
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'_ 210775. M-}REA PUBLICITATE • 280904; 
CLUBUL PRESEI- 28098!1. , 

Consiliul de administraţiei DOREL ZĂ VOIANU 
(presedinte) lelefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TAB!JIA (vicc
prc~Cdintc) telefon 210776; MIRCEA CO~T~AŞ (rcdactor-~~.:f) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (dtrcctor comcrctal) 
lelefon 28~904: DOREL BARBU (conlabtl--~cl) telefon 281797. 

• 

1 

Colegial de redacflez VIIRCJo:A CONTRAS (rcdack>r-sd): 
AlJREL DARlE (sccn:tar general de redactie) te'lefon 281802, 1

1 

• 280854; MIRCEA DORGOŞAN \şef scc\Jca<e!Jlalilăli); tdcfon 1 

281855; 280003; IOAN 11-:RCAN (sef secttc pohllch). lclcfon 
1 280943j OORU SAVA (~cf secţie socia'i-cconoinic), tclţ:fOn 281738; 

VASILE FILIP (sef sectie cultură-învătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef scclic·sport), lcicfon 
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tlncrcl)'telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef scclic folo), 1clcfon 280943; 
NICU COJOCARU (\"'f "'clic pu61icilale) ielcfon/fax: 280904 • 

Tlpand _..talia.._, la &.C, IIIIEDIAGilAF &.A. 
ALUJ, .tr. Prlrnculal F.N., teleha Ul 91:&, la: zsot20. 

' ' 

Tr. Andreica, Plopilor, Gh. Dima, 
Curcubeului, Griviţei cu soţ •. I:P. 
Pincio, Am. Tabacovici, Amulllului, 
Maramureş, Bucegi, C. Brânco
veanu, BrAncoveanu col' Ura!, 
CAl~. V. Conta. Obedonaru, 
Şcoalei, C-lea Timişorli, Piaţa 
Eroilor, Berzei, S. Secula, 
~1. Muncii, Semenicului, C
lea Tmişqrli. Stan Dragu, Ogorului, 
L Fătu, Paşcani, Bobocilor. 
Nucului, Coasei. P _ Rareş, 
Frumoasa. St. Zarie, Vişinului, 
Gelu, Cehov, Pescarilor, Morga
relelor, S. BărnOJ1iu, Piaţa Mică, 
Răchitei, Marinarilor, G. Doja cu 
soţ, Gh. Doja fără soţ, C-lea 
Vlc1oriei, O. Bilncli, SpaJ1aaJS, 1. 
Minea, Cordriel, V. Părcu, 

Densuşeanu, V. Bogrea, Mamo
randului, Banatului, Nufar, 
Cămpeni, Uiaimioarelor, Sănzie
nelor, Bumbacului, C. Porum
bescu, Platinului, T. Vodă, V. 
Hugo, Toemnai, Flgerului, Dorului, 
C-lea A. Vlalcu, Foişor, Frazilor, 
Dâmboviţei, lupeni, Slatina!, 
Predeal, Auturllor. 

de 
AUREI. DARlE .• 

. o~eG~etar de redacpe•:· 
'··· .. ,. Adela -

· BomorâceaDii; 
Adrialla lcay." ., • 

Ioan :Leac, 
Dina Rujan, 

RamconaViduleseu 
tebnorfflaCtl\11' 

. computerizată; . 
·IOana Frăţilă; · ·· 
Doina Jurcă. 

Aurica Telcian 
- corectură. 

H os p 
.lol,7--

~ ~BERBECUL (21.03-
~ ... 20.04). Sunteţi foarte 

....... ,.sensibil(ă) in ceea ce 
4lllllllll.. • priveşte problemele 
ceJor din jur ş; mai ales ale prtete
nilor. Ati putea face o incercare 
de a-i ăjuta, dar veti avea mai 
mutt succes dacă veti incerca să 
faceti ceva cu viata dVs. 

' TAURUL (21.04-

de 1jvs. 

20.05). Este foarte posi
bil să primiti o veste de 
la cioova aftat departe 

...., GEMENII (21.05-20.06). 
~ ~ •Fără să faceţi prea 

' 
1 ,multe lucruri, in jurul 

' • amiezii vă veţi simţi Iară 
nici un pic de vlagă. Vestea că 
proiectul dvs. a stâmn interesul 
şefilor vă va ajuta sâ vă reveniţi. 
~RACUL (21.06-22.07). 
;:: ~ VeV cheHui bani_ pentru 
;;., ,;:a vă imbunătăţt sână-
'-'tatea. N-ar fi exclus ca 
unul dintre pilrinli sa aibă o pro
blemă de sănataie. 

. ~LEUL (23.G7-22.08). Din 
((,~· 1111 punct de vadere senti
' mental sunteti cam 

nemulţUmit. Nu 8veţi un 
motiv anume şi totuşi vă apasă 
un sentiment de nerealizare, de 
însingurare. 

FECIOARA (23.08-
22.09). Aveti de rezolvat 
o problemă financiară 
pentru care vor pune 

umărul şi cei de acasa. 
BALANŢA (23.09-
22.10). Veţi. obţine o 
suma de bani. S-ar 
putea să se ivească o 

intrevedere cu o persoană care 
vă ajută în domeniul serviciului. 

SCORPIONUL (23.10-
21.11). Este posibil să 
aveţi unele încurcături 
legate de bani. Parte

nerul(a) de viaţă este puţin 
nemulţumit(ă). Arătaţi4 câ nu are 
motiv! 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

Vinde ,t_ 
monteaza 
mochetă 
la preţuri 

ca o reducere d 
10-20°/e 

:::!IIISĂGETĂTORUL 
a1 (22.11-21.12). Un tele.
nron vă va lua prin sur-

prindere. Din nou, in 
actualitate, sănătatea părinţilor. 
....... "11C A P R 1 CORNUL -=: -,(22.12-19.01). Evitaţi 
~ i!liţiativele de orice fet, 

deoarece puteţi face 
greşeli mari. 

V ĂRSĂ TORUL (20.01-
19.02). Sunteţi nemulţu
mit de unul ~intre co
legi, dar nu e cazul sa 

deschideti o discutie cu acesta. 
~EŞTI! (20.02-20.03). 
In ciuda unor reacţii 
necontrolale, veti face o 
bună impresie unor per
soane sus puse. Aţi 

putea profila ca sa obţineţi aju
torul intr-o chestiune legală de 
serviciu. 

1 ,,Adevărul" vă ascultă ~ 
La telefonul dimineţii, 280944, intre orele 9,00-12,00 

• Domnul Peter lliş din 
Pecica. ,..._ 63 este foarte revoltat 
pe Primăria din localitate 
deoarece .butdozerul care nive-
lează păşunea, după terminarea 
lucrului, In fiecare seam distruge 
drumul pe unde circulă". Dânsul 
explică faptul că lucrătorul de pe 
buldozer se deplasează In fiecare 
zi acasă cu utilajuL .Deşi am 
reclamat la Primărie - care exe
cută 1uaarea - nu am fost bagat 
In seamă" - cmtinuă clitorul nos
~ 

Ne mai mlnJm eli _" aşa 
~drumuri? 

e Domnul Gheorghe BlaJ, 
tb1- pe strada MkJrilal. IY. 6, 

intreaM Prefectura Arad cănd 
are de gand să-i răspundă la 
petiţia nr. 4049 din data de 2 
augus~ 19991 

• Domnul Pompelu Pop. 
dornictliat in bloc 30312, ap. 13, 
Micălaca, se plânge In numele 
locatarilor blocului amintit, cu 
privire la intreţinerea spaţiului 
verde din preajmă. Vecini de-ai 
dAnsului inceai'Cl!l sa distrugA 
atborii şi florile din părculeţ fără sâ 
se găndească la nunca depusă 
pentru lntreţinersa acestuia. 
Poate 1111de •i sec~oristul din 

zonă... Redactor de HIYiciu, 
C. T, 

La telefonul dupa-amiezii, 280003, fntre orele 15,00-18,00 
• Anlalun Petru, din Aurel Vlaicu, l'nlnlabă pe cel de la PrinăB 

Arad; cănd se va deschide circulaţia pe trotuarul dinspre Fabrica de 
umbrele şi biserica ortodoxă din cartierul Au rei VIa ieu, blocat In unnă w 
12 ani, din cauza construcţiei unui bloc:. Intre timp, pe trotuar au aesrut 
aotuşlli iar cetăţenii cin:ulll pe şosea. 

• Costa Maria ne sesiza faptul că pe str. Blanduziei ltumlnatul pu
lllic este in grevă_. Mai luminează doar două-trei bewri. ~m 
Conel-ul 

057-214214 
Intre orele 20,00-08,00 

Redactor de serviciu, 
SORI" GttiLEfl 

Vă ascultă, vă inlelege 
fi vă ajută 

joi, 7 octombrie 1999 

Ieri, ca si în fiecare zi de alt
fel, ambulanta a avut, din nou, 
o dimineală agitată. ·-de .... bml, . &idă moartă 

In jurul orei opt, un telefon 
anunta moartea subită a unei 
fetiţe.' AV., în varslă de şase 
luni, a fost găsită moartă de 
unul dintre părinV- Fetiţa a fost 
transportată ia spital, unde 
urmează ca medicul legist să 
stabilească exact cauzele 
mortii. 

~ lllp8rbmslune la.,. 
llobll Parc 

Tn aceeaşi dimineaţă, 
ambulanta a fost solicitată de 
receptionerul de la Hotel Parc, 
unde 'LP., cetăţean străin, in 
varstă de 45 de ani, a făcut 
hipertensiune de gradul doi şi 
viroză respiratorie. 1 s'" acordat 
tratament ambulatoriu. 

• CllrdJoplllla ,...........; 
Tot inainte de orele prânzu

lui, lui B.L, in vârstă de 71 de 
ani, medicii i-au pus diagnostic-
ul nevralgie intercostală stângă 
'i cardiopatie ischemică 
dureroasă. Şi acestuia i s-a 
prescris medicaţie corespunză
toare. 

fi. 8. 

Traficant 
de aur alb 

Politistii il cercetează, în stare 
de fibertate, pe Petrovici Dumitru 
Mitică din Jimbolia, Iară orupaţie 
dar cunoscut cu antecedente 
penale pentru infracţiunile de 
nerespectare a regimului me
talelor p~e~oase şi a operaţiunilor 
de import-export 

Petrovici a fost depistat de 
către poliţişti, pe 5 octombrie, pe 
raza comunei Pecica, încercând 
să comercializeze două lingouri 
din aur alb, de 18 karate, in g~eu.-
1ate de 500 grame. Urmare a 
ce«:eeărilor efectuate, s-a stabilit 
că lingourlle f!Jseseră cumpărate 
din Serbia şi introduse in 
România prin Vama Jimbolia, fănli 
a fi declarate oo gat l8lot vamale. 

Cele doua llngouri au fost ridl
cele în vederea confiscării. 

O.L 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
__..... urnta'lcl ...... lloba.IIJ!I 

pentru tl•p a&d? 1 
11una 
31unl
&luni-
91unl-
21unl -72 

Uctrm~~dieuW-se-~ 
..azm!LE-ARIUIIATE 

Ctedle 11 i9(llm rarrd- 3 qQIOlf 
Cu dobanda 8llllllla 

22% 
........ 111 .. •tteftll8 .... Arad 

Plata 8piblwJui IN oopll. 
W. H ~ parW' .._... Intim) 
...... tel/fax 057 t 255221 

Reţeta zilei 
Sos de ouă cu măsline 

3 ouă fierle, 10 măsUne, 1 
ce.cuţă.smântănă, 3 linguri 
vin, 3 linguri zeamă de 
lămâie, sare, cimbru, tarhon. 

Albusurile se toacă mărunt 
Gălbenusurile se fre~că cu 
smantana pănă se obţine un 
sps. Se adaugă măslinele 
tocate mărunt, vinul, zeama de 
lămăie, sarea, cimbrul şi 
tarhonul. La sfar~it. se 
amestecă albuşurile tocate 
mărunt Se poala servi la orice 
friptură. 
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Pentru că oraşul nu le (mai) oferă nimic 

~TINERII DIN MĂN~ŞTUR 
SE INTORC ACASA 

lei. Cu aceşti bani, primarul 
Zerindului crede că. va finaliza 
lucrarea pănă la stărşitul anului. 

Şi inainte de 1989, dar mai 
ales după, tinerii de la sate au 
"migrat" la oraş. Unii dintre ei 

· pentru că, terminându-si studi
ile la oraş şi-au găsit aColo un 
loc de muncă, alţii (nemulţu
miţi de pcsturile de la ţară sau 
de cele mai multe ori de lipsa 
lor), in speranta că li se va 
arăta norocul la oras. Si pen
tru un timp, pcate că asa a si 
fost. Numai că. odată cu 
restructurările si disponibi
lizările, cei mai rrlulti au rămas 
fără un loc de muncă. Si sin-

. gura soluţie a fost ca. impre-

ună cu familiile, să se intoarcă 
de aGolo de unde au plecat 
pentru a munci pămăntul. 

Mănăşturul face parte din 
categoria satelor modeste. 
Atât din punct de vedere al 
caselor, cât si al situatiei finan
ciare a locuitorilor. Tn' prezent, 
cu tot cu copii. Mănăşturul 
numără in jur de 1.200 de 
locuitori. Dar acest număr, 
până de câţiva ani a fost cu 
mult mai mic. Pentru că, la fel 
ca mulţi al~i. văzând că oraşul 
nu le mai oferă nimic, tinerii 
plecaţi de mult timp s-au 

intors. Este adevărat că există 
şi o familie unde soţul mai 
lucrează incă la Marghita, iar 
soţia şi copiii locuiesc la ţară, 
dar majoritatea celor care s-au 
mutat aici nu trăiesc din nimic 
altceva decât din roadele 
pământului şi din creşterea şi 
vinderea animalelor. Şi pentru 
că aici pământul este foarte 
roditor si viata mult mai ieftină 
decăt 1~ or~s. cei mai multi 
dintre ei nu regretă aproap~ 
deloc această schimbare. 

fi. BUCiflruU 

1 decembrie 1996, Primăria 
Zerind a inceput lucrarea de 
introducere a reţelei de apă. 
Proiectul cuprindea şi satul 
aparţinător Zerindului, lermata 
Neagră. Reţeaua măsoară 2650 
metri. Pentru inceput vor benefi
cia de apă de la robinet 150 de 
familii. Deocamdată lucrările se 
află in faza de construcţie a 
uzinei de apă. In cadrul acestei 
uzine este prevăzut şi un labora
tor de clorinare, unde se va face 
tratarea apei. Specialişti din 
cadrul Directiei de Sănătate 
Publică au reCo~at probe şi au 
constatat ca·apa .nu este pata
bilă si că trebuie să fie clorinată. 
Primarul din· Zerind, dl. Zoltăn 
Ozsvăr, a precizat că locuitorii 
Zerindulţ~i au fost avertizaţi că, 
apa de la cismelele din localitate 
nu este po!libiiă. In mijlocul satu
lui există o arteziană de 100 de 
ani şi oamenii sunt obişnuiţi să 
bea de la această fântână. 

Dl. Zoltăn Ozsvăr ne informa 
că In Zerind va fi introdusă şi 
reţeaua de gaz. A avut loc lici
ta9a pentru prOiectarecf reţelei 
de distribuţie şi a fost semnat 
contractul de proiectare. 
Urmează ob~nerea acordului şi 

avizele pentru studiile de fezabi
litate. Societatea Metan Grup 
Braşov va realiza proiectul 
tehnic. De anul viitor se va trece 
la construc~a reţelei. Primarul 
din Zerind nu este alarmat in 
privinţa banilor pentru acest 
proiect. "Există un sistem de 
creditare a construirii reţelei 
de stradă. Aceasta poate fi 
construită de o Intreprindere, 
pe credit, ffl se incheie con
tracte cu consumatorii. La 
preţul gazului se calculează, 
lunar şi rambursarea credHu
lul, in tennen de 20 da ani." 

PRIMARUL ARADULUI, VALENTIN NEAMŢ 
Astă-seară, Tncepând cu Arad, şoul .Fiţi cu ochii pe noi" vă Speed Partner SRL. Discuţii pe 

In scopul introducerii reţelei 
de apă potabilă, Primăria Zerind 
a prim~ de la buget 480 milioane TEODOM 11ATICfl 

orele 20,00, Televlzlunea Arad oferă pcsibilitatea de a intra Tn teme fierbin~. revista presei şi un 
şi ziarul Adevărul lansează legătură directă cu primarul premiu pentru cea mai bună 
stagiunea de toamnă - iarnă a Aradului, dl. Valentin Neamţ. intrebare. doar la .Fiţi cu ochii 
şoului .Fiţi cu ochii pe noi". Cea mai bună intrebare adresată pe noi". Ţine~ aproape! 
Transmis in direct din studioul TV primarului va fi premiată de firma S. Ci. 

Doar inca doua sapti.m.âni 

Câţi români Bucureştiul face ce face. Afa 80% din suma care depăseste 

tr-- · - al este, mlticil de pe Dâmbovlţa 400.000.001 lei. Si tot asa mai 
aaese 10 ara nu au TnJeles şi nu vor departe până la valoarea de 

granijelor ţării? inţelege n clodatli un arde- peste 100.000.000.001 lei, unde 
1. Dăraşteanu, Arad: 1. lean, dar credelf că unii dintre despăgubirea propusă este de 

Datele despre românii din afara "mitlcii" noştri iocall sunt mal 23.000.000.000 de lei. 
ţării sunt evident. incomplete,· ··breji decât cel de pe Aveţi dreptate, nemţii au 
lucru pe care TI recunoaste de Dâmboviţa, că el nu ar face la procedat total a~el, adică. la o 
a~el şi Consiliul pentru ROmânii fel - adica ar trage spuza doar valoare a imobilului de să zicem, 
de Pretutindeni. Oricum, con- pe turta lor, minţind şi 20.000 de mărci compensatia 
form ultimei situatii, lucrurile stau Tnşelând cât incape!- in cazul se reduce cu 30%, la una de 
astfel: cei mai multi romani circa In care ar ajunge la putere?! 30.000 de mărci- cu 40%, ceea 
3.400.000 trăiesc in nordul 3. E adevărat că am promis ce inseamnă că fostul proprietar 
Bucovinei şi in Basarabia, publicarea Legii unor imobila primeşte 14.000 D.M. in primul 
ordinea in continuare fiind: naţionalizate aşa cum a fost ea caz şi 18.000 D.M.in al doilea. 
Germania şi Austria -1.300.000, votată de către Camera Revenind la situatia de la 
Serbia- 1.200.000, 1.400.000 in noi, la miliardele de lei eare sunt 
SUA şi ţările Americii de Sud, propuse drept despăgubire să 
Grecia - 1.300.000, Rusia - recunoaştem că este vorba 
700.000, Ucraina - 800.000, despre o groa:ză de bănet, bahi 
Franţa şi Ţările de Jos - care nu zicem că nu se cuvin 

VOM MAl CALATORI CU 
TRAMVAIUL ... LA ACTUALUL PRET 

In aceste zile, conducerea 
Companiei de Transport Public 
Arad lucrează la intocmirea 
dosarului cu privire la majorarea 
preţului căiătoriilor cu tramvaiul 
si autobuzul. 
' In momentul in care vor fi 
efectuate toate calculele, CTPA 
va inainta propunerile Oficiului 
Concurentei din Bucuresti. 
Procedura' aceasta este Cea 
veche, deoarece, Guvernul a 
uitat se pare de discuţiile avute 
cu reprezentan~i transportato
rilor din Romania cărora le-a 
promis că majorările le vor sta
bili autorită~le locale şi nu Oficiul 
Concurenţei! 

Pană se vor limpezi apele, 
CTPA va propune o majorare 
cu 8% a costului unei călătorii, 
de la 1800 că! este in prezent la 
vreo 2000 de lei. 

. Noile tarife vor intra In 
vigoare, undeva in a doua 
jumătate a lunii octombrie. 

"La abonamente nu se va 
"umbla" decât spre sfă'lltul 
lunii, eventual, când va 
Incepe eliberarea abona· 
mentelor pentru noiembrie" 
ne-a informat ieri dl. Petru 
Cuvlneanu, directorul tehnic al 
Companiei de Transport Public 
Arad. 

"·o. 
750.000. Macedonia - 350.000, Deputa~lor, dar n-am putut face pl"'*' doar că nu at1u de unde 

· ~~b~~igo-. ~~~~~~o: ~~ga~~o: ~~~~a:;ed:~aW~ru6:~:s~~ ~~ ~2:::.0;!~:U":~;~~:b~a: ,......,.•·•. ._,i',ji'I''-D·wwr•~B. 0·,1·-····-,·T"D. "R'EJi(IJ['Ifl ... l 
Ungaria 35 000 Turcia inseamnă că vom renunta ta V R~;IE 1 EDH JE IIJI& j 

~~~~~~~âs~~v~~i~;u~~~~d~s:: =-~~~s~~\~~~~e~ă te~: S~::,::~;~:~E~~ iCiliTORII GRI IUliE CU AUTOBUZEU1 
cateva sute la cateva mii de mai aveţi puţiritică răbdare. acum, in 1999 cAnd au mal il,- , .,_. __ :: .. : ..... , .. : ,:, ........ :.::,(<~::.: .. : .. " ... "~".;,~!~"'''~''''~o.:t~~~~&.....o"~-x«,,,(K, .. :-··:·<:::.,.:.: .. : ~'·"·'·" ---,~~ 
români ce pot fi intâlniti din Pănă atunci insă, iată ce spune In urma multelor sesizări nr. 44/1997 modificată prin , rămas de vândut căteva zeci 
Maroc şi Cipru pănă in Australia Legea Imobilelor naţionalizate de Intreprinderi mal răsărlte ale veteranilor de război cu Ordonanţa Guvernamentală 
şi Noua Zeelandă. adoptată, repetăm, doar de nu se scoate mare lucru din privire la călătoriile gratuite, nr. 73/1998. care stipulează: 

Cum spuneam este imposi- către Camera Deputaţilor. această acţiune, dar peste 2 prevăzute in Legea nr. 1994 nerespectarea prevederilor 
bil de făcut un recensămant Despăgublrlle băneşti se vor ani sau 3 ani cănd tot ceea ce efectuate pe autobuzele soei- . t 1 . d . . 1. 1 . 

t 1 mă ·; d' ala ă acorda in 5 rate anuale actua- ă .1 AUTO p - 1 care u ur e sarcmr a rcen,er exac a ro "'or 1n r • este mal deosebH s-a vândut el ţ1 or - art1cu are, In d . x 
numărul lor fiind totu~i es- Uzate egale selectiv, Tn fun--'le · d t bfil' 1 t ·; d e transport se sancţ1oneazd · • • • -, si nu 0 să rămână decât cluru- JU e •. su 11a a ve eram or e 
tlmat la 12·15.000.000 de de cuantumul despăgublrllor. • ră b · d' G h fă 1 cu amendă de la 1.600.000-l tă a 1 1 curlle, ce venH va mal aduce z OI 1n ura onţ a cu o 
suflete. a c !eva exemp e: a 0 va- privatizarea? sesizare la Inspectoratul ruti-

2. Cum se ~tie a•a-zisa loara a imobilului cuprinsă intre d' M' · 1 1 T 
T T 200 000 000 1 . . 300 000 000 - Caz in care - Tntrucât er '" lniS eru ranspor-

Declara~e de la Cluj s-a doved~ . · e1 ŞI · · ·; B · A 
a fi 0 aiureală sau mai degrabă de lei despăgubirea se acordă despăgubirile mu~ promise tre- tun or ucureştL casta ne 
0 diversiune, .semnatarii" ei fiind integral; intre 300 de milioane si buie plătite - se va apela - ca In răspunde că nerespectarea 
cei mai surprinsi să-si vadă 400 de milioane, despăgubirea o mie de alte cazuri similare~ tot le_gislatiei in vigoare se 
numele pe o asemenea mizerie. este de 300 de milioane de iei la buzunarul românului care, sanctioneaza cu amendă. In 
Pentru că mizerie este să cari plus 90% din suma care săracul, disciplinat şi patriot- ca textul răspunsului se pre-
rupere~ unei părţi din ţară- ei, depăşeşte 300.000.001 lei; intre să nu zicem altfel- va plăti ca de cizează: măsura contra-
câti .prieteni" nu visează de 400 de milioane si 600 de mi- obicei. · venţională ce se aplică este 

2.000.000 lei, dacă vina este 
a şoferului şi se triplează 
dacă este vina persoanei 
juridice, respectiv a condu
cerii societătii. 

TRAIAN DĂRĂŞTEANU, 
prefedlnte, subflllala V.R. 

Gurahonţ 

LANSARE 
DE CARTE 

În 15 şi 1& 
octo111b1'ia 

AI.EGERILA 
COLEGIUL 

MEDICILOR, 
Aşteptate cu nerăbdare de 

unii, alegerile pentru Consiliul 
· Judeţean al Medicilor din 
judeţul Arad vor avea loc In 
data de 15 şi 16 octombrie. 
ne comunică doctorul Liviu 
Moldovan, preşedintele Co
misiei Electorale Judeţene 
Arad. 

fi.B. 

TÂLHĂRIE 
Biroul de presă aiiPJ Arad 

ne informează că pclitistii ară
de ni I-au depist~'t şi-1 
cercetează in stare de 
reţinere pentru infracţiune de 
talhărie pe Faur Marin, 24 de 
ani·, din Vladimirescu. In 
noaptea de 25/26 septembrie, 
Faur i·a aplicat lui Puşcaş 
Doru o lovitură in cap cu un 
corp dur. Ulterior, victima a 
fost deposedată de pantaloni 
şi o pere<;/1e de pantofi. 

HOT DE ... 
TACAMUKI 

Poliţia 1-a identificat pe 
Buclu Francisc Alexandru, 
34 ani. din Ciunteşti (Bihor), 
pe care-I cercetează In stare 
de reţinere. Buciu, spune 
Poliţia, este autorul furtului 
comis In noaptea de· 9/1 O 
septembrie din locuinţa lui 
Vuia Traian din Zădăreni. 

Buciu a pătruns prin 
atracţie In locuinţa lui Vuia. de 
unde a sustras mobilier şi 
tacămuri In valoare de 3 mi-
lioane de lei .. 

cătid la aşa ceva! - pe motiv că lioane - 390.ooo.obo de lei plus 11. DORCiOŞfl" prevăzută la art. 40 lit. a din 

'--5-.C-. -ZA--G-R_;_O_S_S_R_L_s_i ......!...-----'"'--" Ordonanţa Guvernamentală Q-rrtî s_c. TERMOROB IMPEX S.RL 

HEN~~~'!!!'ânia' III!IJiaNHIIfiiWi9 ~ş:;;=-_;"'"' 
• AGENŢI DE VÂNZĂRI După cum aflăm de la Biroul evidenţa popula~ei la cererea per· -Ju"""""'"""""""'"-••1"'*'-IIERI!'W,.,..""" 

• OPERATO 
., de presă al I.P.J. Arad, In data de soanelor fizice sau juridice se per- • BOILERE CU ACUMULARE . • 

. R CALCULATOR 04 1 19 -ARISTON tll4iaJ""""'I . O. 99 a intrat in vigoare cepeotaxădeBOOiei.Acestetaxe •RADIATOAREDINO'JEL 
CERINŢE: Legea 117199 privind taxele extra- pot fi majorate cu pană la 40% de -ou""""""'"""""' 
-domiciliul stabil in Arad" judiciare de timbru. către Consiliul local il1 a cărui rază •TEAVA ŞI FmNGURI DIN CUPRU 

-persoană dinamică şi comunicativă 

- permis de conducere categoria B . 
- stagiul militar satisfăcut · 

OFERIM: 
- maşină de serviciu 
- salariu motivant, in concordantă cu rezu~tele obtinuta 
-posibilitatea integrării intr-o echipă tanără şi dina~. 

Cei interesaţi sunt rugati să trimită un CV 
la telefon/fax OS61217959-

(5224421) 

~SANCO(~) 
Astfel, pentru eliberarea sau teritorială se aftă sediul prestatoru- •ŢeAVĂ MULTJSTRAT ŞlmJNGURI 

preschimbarea cărtllor de identitate lui de servicii şi se lncasează la -HENCO ,..."., 

Qnclusiv cele provizorii) precum şi biroul impozite şi taxe a Consiliului • ŢEAVĂ ŞI FmNGURI PVC 
a buletinelor de identitate pentru local, iar unde ·acesta nu există la' .a='ET"'.\iu~' 
cetăţenii romani. pentru Inscrierea secţiile trezoreriei statului. _ -""""" !f-). IQ.UDI -
menţiunilor privind schimbarea Se exceptează de la plata • USTE.NSJLE ŞI MAll'RIALE OI: LUC;RU~-----
domicillului sau a reşedinţei se per- acestor taxe: lnsaierea mentiunilor • POMPE DE RECIRCULARE . · · 
cepe taxă de 800 lei. Pentru eJibe. privind schlrrbarea domiciliulUi sau -GRUNOross . 
rarea unor noi cărti sau buleline de reşedinţei In actele de Identitate ale : ~-:~~ EXPAIISIUHE lOATE ~Ă~ 
Identitate In locui celor pierdute. mlnorflor. alta~ interna~ In case de • "~ 
!luate sau deteriofllte taxa este de copii· eliberarea unor noi cărti de PoWruliecata .,...." 1II:RI!TTa ~ .. -.., 
11.200 lei. Pentru furnizarea unor ~te In cazul scllintJaril tOca:. T-tat digital de carnenl g-
date din Registrul permanent de ităţii şi/sau a-· Arad, str_ Brâncovea'lu 12A 18.: 273780; 271828 
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~ifirRoffiaii'i-11: .. cirâlfulla<tîrVas'Di'%sG1 
'<st consultt cu lidtrii coalititi in ltgătorg, .. ::i 
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PrAFiP.diOtP.IA PO PetrA 1 

Roman,' i·a adresat, miercuri, ~ 
scrisoare, premierului Radu 
Vasile, cerfndu-i acestuia să se 
consulte cu liderii coalitiei 
~<>nmo~ . CU "alti entânt; 

81 R•mul P~etn~nt N?tion8! 1 

al PD a sus~nut, intr-<> declăraţ;e 
adoptată miercuri, că ream
plasarea Statuii Libertă~i "aduce 
atingere demnitătii si sentimenb.Jiui 
naţional" şi nu crează "premisele 
de reconciliere dorite, deoarece 
readuce in memorie momente 
tragice ale existenţei românilor". 

bu~id, la 18413, c:-2 ~?.t, !ru:;ep!nd 
din t 924, cind a fost demontat, in 
incinta unei vnităţi militare din 
Arad. 

" """" ·~ ~ ŞI ' reprez ' 
marcanţi ~ai opiniei publice", fn 
legătură cu instalarea Statuii 
Libertăţii tn Parcui reconcilierii 
romana-ungare, inaugurat la 
Arad. 

Roman i-a cerut lui Vasile să 
ţină seama de faptul că in 
Consiliul Local din Arad s-a 
respins prin vot atribuirea terenului 
pe care urmează să fie amplasată 
această statuie, aflată în adminis
trarea Ministerului Culturii. 

Conducerea PD a cerut, in 
consecintă, ca reamplasarea 
Statuii u~; in municipiul Arad 
să fie analizată si dezbătută in 
Consiliul Local al 'acestui munici
piu. 

Mooomentul Statuia Libertătii, 
care comemorează execuţia a 13 
generali revolu~onari anti-habs-

Monumentul a fost atribui, la 
inceputul lunii septembrie, prin 
Hotărfre de Guvern, Ordir<Jlui rei~ 
gios al Minoriţilor, care este propri
etarul Catedralei catolk:e din cen
trul Aradului. Monumentul a fost 
depus, la 1 oCtombrie, rn curtea 
Catedralei catolice, subprefectul 
judeţului Arad, Levente Bognar 
(UDMR), declarind la acea dată 
că Ministerul Culturii si celelalte 
foruri abilitate urniează să 
hotărască destinaţia monumentu
lui. 

Absolventii claselor a VIII-a 
care promoveaZă examenul de 
capacitate se pot inscrie la 
liceu, fără concurs de adm~ere, 
pe baza mediei de la capacitate 
şi a celei de absolvire a gimnazi
ului, decizia fiind luată de con
ducerea Ministerului Educatiei 
Na~onale, după ce, la sesiunea 

lm;cnerille se vor efectua in 
trei etape, in functie de ocuparea 
numărului de locUri din planul de 
scolarizare al fiecărei unităli. 
Etapa intii de admitere esie 
încheiată dypă ce a fost ocupat 
numărul de locuri. Elevii decla- · 
ra~ respinşi in prima etapă vor 
participa la la doua rundă de 
înscrieri, pe locurile rămase 
libere in a~e licee şi şcoli prof& 
sionale. 

Candidatii aflati pe ultimul loc si 
care a~ ac~easi medie ~i 
aceeaşi op~une ~ fi departaj~~ 
după criterii stabil~e de unitatea 
~ară şi anunţate public pînă la 
1 martie 2000. 

. din 1999, elevii au sustinut, in 
două spătămini, şase eXamene 
vizind aceleasi materii, a 
declarat, miefcuri, Liliana 
Preoteasa, director general in 
MEN. 

Unitâ~le 'Şcolare au obliga~a 
să afişeze, la sfîrşitul fiecărei 
zile, numărul elevilor inscrisi si 
mediile acestora. ' ' 

Candida~i care vor opta per>- · 
tru licee din filiera vocatională, 
profilul sportiv, militar, t.;.,logic, 
artistic, pedagogic, vor susţine, 
inainte de inceperea primei 
etape, probe de aptitudini, ce vor 
fi apreciate cu note, media mi
nimă pentru fiecare probă fiind 
şase. 

Media examenului de capa
citate va avea o pondere de 75 
la sută , iar media de absolvire a 
caselor V-VIII, va avea o pon
dere de 25 la sută in calculul 
mediei finale, la admiterea in 
licee şi şcoli profesionale, a mai 
spus Preotesa. 

Pentru liceul teoretic si 
vocaţional, repartizarea candi
da~lor pe filiere, profiluri şi spe
cializări se efectuează, după 
incheierea inscrierilor, in ordinea 
descrescătOare a mediilor de 
admitere şi in funcţie de op~uni. 

Liceele cu predare in limba 
minorită~lor naţionale pot organ~ 
za o probă de verificare a 
cunostintelor de limbă maternă, 
ce v~ fi 'organizată in aceeasi 
peliodă cu testele de aptitudini. 

TVR1 
7,00 Matinal national 
9,00 TVR lasi ' 
10,00 Caf6 Corso- rei. 
11,00 TVR Cluj-Napoca 
12,00 lJJmea dansului -

. rei. 
13,00 TVR T"""""" 
14,00Jumal 
14,15 CI Berfan. Cu 
Florin Cnlciunolu 
14,30 Destilul IMI8I naţi
uni- doc. 
15,00 Cawieţulrl 
16,00 Pentru dv. doam
nă! ... Şi Dumnezeu a 
aeatlemeial 
17,00 La telefcn, mwica 
populară 
17,25 Casa mea 
17,55 Trage<te 1..otD • 
18,00 Corectl 
18,1l5 Jumătatea ta 
19,00 Sunset Beach -
s. 
19,55 (lmlntlrl cln secolul 
20 
20,00 Jurnal • Meteo • 
Sport 
21,00 M....,l_. -,ep. 
1 
21,50 Reflecli rutiere 
22,05 Teatrul National 
de Televiziune praZinta: 
Milionar la minut de 
Tuclor PopesaJ 
23,1l5 Aberaţia ziei 
23,10 Jurnalul de noapte 
23,20 Talk-show social-
politic . 
0,20 Rock la miezul 
nopţii cu Petre Magdil) 

TVRZ 
7,00 TVM. Telematinal 
8,00 Desene animate 
8,50 Bzzzz. Emisiune 
pentru copii 
10,15 Limbi stnllne: ger-
mană --
10,40 o familie ciudati-
rei. ' 
11,1 o Desene animate 
12,00 Festivalul Naţional 
al interpre~lor căntecului 
popular .Maria Tanase· 
13,1 O Mistere şi minuni 
14,00 Emisiune In limba 
gennană 
15,00 Desene animate 
16,00 Obsesia- s. 
16,45 Sania Barbara - s. 
17,30 Portrete In 
acvaforte. Dr. Ioan 
Munteanu 
17,50 Wagner- s. 
18,35 Ştiri bancare 
19,10 Restaurarea blserl
cilof de lemn 
19,40 oaspeţi de seamă 
pe scena concursului 
"Magda tanculescu" 
20,00 Cinematograful de 
artă: Klller - dramă 
Polonia, 1997 
21,35 Faţă In faţA cu 

,.autorul. Invitat Constantin 
Ţoiu 
22,35 Tlme Out 
23,20 Opera Mundl 
23,50 Jn compania vede
telor. Clive James 
0,40 1V Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineata. Pro TV 
caltău! ' 
10,00 Tiair fi aelinlfdt -
rei. 
11,00 Academia de politie 3-
rei. ' 
12,30 Royal Canadian Alr 
Force- cp. 4 
12,55 Stirile Pro TV • O 
propozine pe zi 
13,05 B8bylon 5- cp. 39 
13,50 Ani de lkeu - cp. 24 
14,15 Miracolul doereţll -
cp.24 
14,45 FamWa Buady - cp. 
186 
15,15 Aripile pasiuaU - ep. 
J06 
16,00 Tiair fi adiolfdt- cp. 
849 
l 7,00 Stirile Pro TV • O 
propozitie pc zi 
17,15 Sliri Pro TV Arad 
17.30 R.osalinda - cp. 24 
18,30 Inimi ele !IPnd - cp. 
109 
• Ex.t.r~~er:a... c_ărţii pottalc 
,.Te Uiti SI castig1" 
19,30 ~tiriie l>ro TV 
20,00 Stirile Pro TV Arad 
20.30 Nid un copil pe punte 
- comed. SUA, 1990, Gene 
Wilder, Christine Lahd 
22,25 Stirile Pro TV 
22,30'Chestiunca zilei, cu 
Florin Călinescu 
23,30 .Stirile Pro TV • Profit 
• O prOpozitie ~ zi 
0,00 CrimhÎaliştii- q>. 19 
1,00 Stilc Pro TV 
1,30 'Chestiunea zilei, cu 
Florin Călinescu 
2,30 Cine-i jefui? - cp. 132 
3,00 Accapulco Heat ~ ep. 
Il 
4,00 Poltergeist - cp. 4 
4,45 Bab)·lon - rei. 
5,30 Suflet de femeie- cp. 3 
6,15 Aripile pasiunii- rei. 

RADIO PRO FM (92,1 MHz) 
I~UO • S,OO PRO FM BY NIGHT 
S,_OO - 6.,00 BllLETIN DE ~IIRJ la fiecare 
Slerl de oda • 
6,110 • 7"00 RONDUL DE DIMINE

1
tJ:. · 

lNFO PKO cu Dan AOOSlol şi Laurn Că 11 
zoo- 10,00 PRO FM PANA LA 10- cu 
r-1avMJs Esnîcan 
10.,00- 1"31QO MIHAI ctl NOI- eu Mihai 
Dciomvolscm - · 
13,00- 14,00 13-14 CU ANDREI- cu Andrei 
Gheo~ _ 
14t9_0- 17,00 ORAŞUL SUB LUPA- cu 
Căwin I:.ăoUrl · 
17"00- 1'1,00 STAR STATION MJX --cu 
Mmai Gurc1 • 
19!00- 11,00 ASCULTA-ŢI MUZJCAI-"' 
Că in Gheonzhc 
21,00- !l.OII PRO FM GREATF$T IDTS
cu Marius Vinlilti 
22~00 - 24,00 RONDUL DE NOAPTE - cu 
Razvan E>:arhu · 

'IV ACASĂ 
7,00 Nimic personal - s. 
6,50 Acasă la bunica -
rei. 
7,00 Renzo fi Adriana -
s. 
7,50 Preclosa ~rei. 
8,45 Căsuţa po~lot' -
r~l. 
9,15 Inger sălbattc - s. 
10,10 Lanţurile Iubirii -
rei. 
11,00 Dragoste fi put· 
ere- rei. 
11,50 Singe din sAn· 
gele meu- rei. 
12,40 Roseanne- f., ret. 
14,15 Maria- s. 
15,00 Viaţa noastrA- s. 
16,00 Preclăsa- s. 
17,00 Desene animate 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Dragoste fi pul· 
ere-s. 
18,20 Acasă la bunica 
18,30 Renzo fi Adriana 
-s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile Iubirii -
s. 
20,20 Desene animate 
20,30 Inger sălbattc - s. 
21,30 Sânge din sAn· 
gelemeu-s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Perry Mason: 
Mireasa indurerată -

SUA 

·--·--·-~~---~-- --~ -- -·-----·~- --- -·--·-··-· 

PNRVAVOTA 
MOTIUNEA ., 

,,AGRI~ULTURA'' 
Trei au fost punctele disculate 1 

ieri, la conferinţa de presă a orga
niza~ei judeţe_ne a PNR, la care 
s-au adăugat probleme diverse. 

La primul punct - gafele făcute 
de către presedintele Emil 
ConstantinescU pe parcursul 

· vizitei efectuate in Franta. Acesta 
a prezentat economia României 
intr-o manieră optimistă însă total 
nerealistă. A considerat un succes 
scăderea comertului cu RUsia la 
1%. In plus, a cOOsiderat Că lupta 
împotriva corupţiei in România a 
fost un succes, la ora actuală 
inreg~ndu-se doar cazuri iz~ 
late. 

• A doua problemă: PNR con-
sideră o sfidare fără precedent 
negocierile subterane in vederea 
reamplasării in Arad a roomumen
tului .Ungaria Milenară". 

' Punctul trei: PNR-ul va vota 
mo~unea .Agricutturay, deoarece 
aceasta se referă la măsuriie Jme-

diat necesare pentru a stopa 
prăbw=tirea totală a agriculturii. 
Partidul va depune la comisiile de 
specialitate ale Parlamentului 
Legea securităţii alimentare şi 
Legea dezvoltării rurale. . 

• Pe 30 octombrie, la Braşov, 
se va desfăşura Congresul orga
nizatiilor de tineret ale PNR, la 
care' se va aproba regulamentul 
de functionare. 

• PNR-ul local demarează 
acţiunea .Ajută-~ aproapele!", con
stând in CQiectarea de haine si 
incălţăminte pentru cei mâi 
nevoiaşi arădeni. 

• A fost aleasă presedinta 
organizaţiei de femei a PNR, d-na 
Olivia Colqcea-Cotuna. 

• Tn fiecare joi, tncepând cu 
ora 19, la clubul .Frontiera" se 
desfăşoară ,Seara tineretului 
PNR". 

S. TODOQI 

La Petrif-· 
-DETINATORI, 

1 , 

. ILEGALI ••• 
DE ARME 

Politia li cercetează pentru 
detinere ilegală de arme, faptă 
prevăzută şi pe~epsită de art. 
279 C. P., pe: Tnpon Aurel, 32 
ani din Petriş, ·agricultor, fără 
antecedente penale, care a 
detinut, până ce I-au depistat 
politistii, o armă de vânătoare de 
calibru 1612 mm; • Cerb 
Alexandru, 32 ani, din sat Rosia 
(comuna Petriş) deţinea 'ta 
răndu-i, ilegal, o armă confecţio
nată artizanal, de calibru 1611 
mm. 'Tot din Petris este si Crio;an 
Ioan, 43 ani, ·fâi-ă ocUpatie si 
antecedente penale, la domiciliul 
căruia a fost găsită o armă oon

. fectionată artizanal, calibru 2011 
mni. O de~nea, tot ilegal! 

Cei trei sunt cerceta~ in stare 
de libertate. 

II]ENTIFICAŢI ŞI ~llf=PERTRI 
IN CARCERA TI l\~ ~~-~pl ·· 

Măsurile specifice desfăşurate de poliţiştii arădeni au 
dus la identificarea şi incarcerarea unor persoa.ne care 
aveau de executat pedepse privat/ve de libertate. . 

Astfel, Mirnea Adrian 
Dorin, 24 ani din Craiva care 
are de executat un mandat de 6 
luni inchisoare, pentru delapi
dare şi fals de inscrisuri sub 
semnătură privată. A fost depis
tat, de asemenea, Costea Dorel 
Lucian, 28 ani, din Blaj, judetul 
Alba care avea de executat un 
an inchisoare pentru furt din 
avutul privat. • Pentru trecerea 
frauduloasă a frOntierei de stat, 
Sengul Maskut, 33 ani, 
cetăţean turc, avea de executat 

2 ani de inchisoare. A fost incar
cerat. • Soriţeu Radu Leontln, 
26 ani, din Bonţeşti (corn. 
Gurahonţ) a furat şi de aceea 
are de executat un an de 
inchisoare. Fiindcă politistii I-au 
găsit, I-au trimis la răcoare. • 
Urmărilul general Burcă Florin, 
30 a oi din Sântana, a fost si el 
găsit. Acesta avea de executat o 
pedeapsă de 1 ,6 ani inchisoare, 
pentru săvârşirea infracţiunii de 
vătămare OO!jlOiaiă gravă. 

In puncte fixe si pe trasee 
t:'oliţia a testat şi verificat 2.235 
autovehicule in trafic. Ca 
urmare, s-au retinut 8 certificate 
de inmatriculare pentru defec
tiuni tehnice, au fost aplicate 96 
amenzi pentru încălcarea Legii 
circulatiei, in valoare de 
8.285.000 lei si s-au ridicat in 
vederea suspendării 5 permise 
de conducere, din care două 
pentru conducere sub influenţa 
alcoolului, respectiv numiţii: 
Costea Ionel Valentin, din 
Moneasa,' cu autoturismul BH-
03-FEW si Jidoi Petru T erentie, 
din Sebi~, cu autoturismul AR-
01-Cll. 

ANTENAI 
7,00 Observator- Stiri 
8,00 Oimincata deVreme 
10,00 Stiri ' 
10,15 Colivia de aur- s. 
11,00 Inspiratia c.ouna -
s 
ll,OO Baywat<h Nlpa -s. 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Viitorul incepe azi- s. 
14,00 Esmeralda- s. 
15,00 Luz Maria - cp. 103, 
104 . ' 
17,00 Stiri 
17,25 Eleu, ....... - cp. 
85,86 
19,000bservator 
20,00 V.I.P. · cp. 6 
20,50 Air America- cp. 6 
21,40 Brigada mobili 
22,00 ObseTVator 
22,30 Marius Tuei Show 
0,00 Undercround ~ f. 
Iucoslavla, 1995, ultima 
parte 
1,00 Observator- rei. 
1.30 laspiral'a CaroUael -
rei. 
:Z,OO Baywatach Nightl -
rei. 
3,00 Eleal. viata mea. .. s., 
rei. 

TELE7ABC 
7.00Stiri 
7,10' Buni dimineata. 
România 
9
0
00 Lou Gnat- rel 

1 ,OOStiri 
10,30 Dintre sute de ziare -
rei. 
11,10 Derri<k- s. rd. 
12,15 Rcp<lrtcrTcle 7- 10!. 
12,45 24 din 24- reL 
13\1~. Drumuri printre 
armntm 
14.00 Medk:i la datorie - s. 

.15,00Stiri 
15,15 Post Meridian 
16.30 O singuri vi"'i- cp. 
222 

PRIMATV 
7,00 Karaoke show 
8,00 Dimineata cu Prima 
12,00 Nadinc'show- Despre 
problemele de cuplu cu 
Nadinc, rei. 
13,00 Politica de miine 
15,00 Viata in direct. 
Răzvan Tucal.iuc vă propune 
să trăiti viata ,,in direct" 
16,00 Cetebri şi """'~ - .. 
17,00NadincShow 
18,00 Focus • Sport, Mctco, 
ClipArt 
19,00 RomAnie, Românie ... 
19,15 Karaoke Show. Cu 
Cristiria Ticală si Marius 

~~~ 
21.30 Apel de urgenţl cu 
MarianStan 
22,00 Românie, Rominie... 
22,15 Focus 
22,45 Revista presei. 
Principalele evenimente ale 
zilei in presa de azi 
23,00 Politica de mâine. 
MDdcratorul Dan Dumitru ~i 
invitatii săi discută despre 
viata Politică româncascl 
1,00 Film artistle 
2,30 Focus 

17,30 Docwncnlar 
18,00 Stiri 
18,10 Lou Grant- cp. 72 
18,55 Pariul T rio 
19,00 Sec!la de poliţie - ep. 
69 

· 20,00 Actualitatea Tele 7 
20,.30 Documentar 
2 t ,00 Dintre sute de ziae 
21,40 Pariul Trio 
21,45 Lolo 
22,00 Linia întâi 
2.3,00 Derrick. cp. 77 
0,00 Stiri 
o,Joo .. H 
1,35 Tclcshopping 

RADIO SEBIŞ 
6,00 Octatllltnentul de trezin.· 
S.OO Cinti-mi liutate- muzicii populari 
9,00 Alo,. tu alegi! 
II,OOO•feaua de zece 
ll,UO Lo po'l"e do,. lui-inw;al popu1ori 
13.,00 FM-al de prihz · · 
14,00 Om bun -muzică folk 
1 !li,OO Ami zi siirbiUorim - muzică populară si 
dcdica:lii muzicale · ' 
16.,00 ÎJu~ patru 
1 R,OO T t.-lcfonul cu butoane 
19,00 lA Mul~ Ani! ·dediaJ\ii muzicale 
10,00 Caa ooutrii 
zt,oo Sueta ru Magi -lallnmw 
23,00 Ă.sculd: ~tu! 
O,Ofl92,1 insomnm - · ·. 
2,00 Noctuma mu:zkala 

D.L 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri lVA- rei. 
8,30 Club T - rei. 
9,50 Anunţuri - rei. 
10,00Ştili .. 
10,10 Colivia de aur- ep. 
14 
11,00 Inspiraţia carollnel 
- sncom SUA; ep.·17, 18 
12,00 Baywatch Nlghts -
sezonul!, ep. 2 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Vlttorullncepa azt 
- ep. 43 
14,00 Esmeralda - ep. 
125 
15,00 Luz Maria - ep. 
103, 104 
17,00Ştili 
17,25 Div0111sment 
18,00 VIaţa spirituală 
18,20 Anunturi 
18,30 Ştiri TvA 
19,00 Obselvator 
20,00 Fiţi cu ochii pa noii 
21,20Anunturi 
2130StiriTvA 
22:00 6bservalor 
Tn continuare programul 
este identic cu. cel al 
Antenei 1. 

HBO 
10,00 Fiul pre~ln181ul 
-comed. SUA, 1996 
11.45 Dragi, am 
mk:!fora! copllll 
12,30 Destilnulrl • 1. 
SUA, 1997 
14,00 Risc rilaxlm "f. 
SUA, 1996 
15,45ln vizită la tata - 1. 
SUA, 1997, cu Lloyd 
Bridges 

TVB INTERHAflONAL 
21,30 S-a intămplat... azj 
21,35 Revista presei 
li,40VoxpopuH 
21,45 AvocaiUivă răspunde 

ATOMIC 'IV 
7,00 SclcctPr 
10,25 Reactor- n:l. 
10,30 i\IOmic CafC - rei. 
11,00 Atomix cu Tudor -
rei. 
14,00 Interactiv · 
15,55 RcaciOr 

TVINTERSAT 
8,55 Desclliderea progra
mului 
9,00 lntersat Music 
9,38 Mitul orgasmutul 
masculin-film 
11,00 Ştirile lntersal 
11,30 Dulce lspltă-s. 
12,15 Comorile lumn 
12,30 De ce eu? -film 
14,00 Fo~ele speciale de 
enta 
15,00 Joia bllnăţeană 
17,00 Emisiune in lb. 
maghiară 

18,00 Desene animate 
18,30 Haideţi să ne 
jucăm! 

18,45 Ştirile lnler.;at 
19,20 Dulce Ispită- s. 
20,05 Mistere, fannece, 
miracole 
20,30 Microb - ln direct 
22,00 Ploaia de vari -
film 
23,30 Ştirile tnter.;at 
0,00 E10tica 
0,45 Inchiderea progra
mului 

·17,15 Arme •.• de dis
tragere tn masă -
comod. SUA, 1997, cu 
Gaboyel Byrne 
19,00 Radiorockada • 
comed. SUA, 1994 
20,30 Donnle Brasco-1. 
SUA, 1997, cu Johnny 
Oepp, Al Pactno 
22,30 Scrisori de la un 
uciga'- f. SUA, 1997 
0,15 Colegi de cameră
ţ. SUA, 1995 

22,00Jumal 
22,30 Nodul t,tordian 
23,30 Telcrecital Mircea 
Albul eseu 
0,30 Bijuterii muzicale 

16,00 Mctropolis.- rcl. 
1 7,00 Selector 
19,00 Atomix cu Andicea . · 
21,55 Rcactor 
22,00 Hai Hui - rei. 
2:2,30 South Park • dea. 
anim. 
23,00 Klub Bizzar- rd. 
0,00 Insomnia 
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Ieri, la Arad: COMEMORAREA CElOR 
13 GENERAli- UN FIASCO PE TOATE PlANURilE In ultimele zile, presa s-a In primul rând, domnul român. Apoi, domnul prefect a 

r (Urmare din pagina 1) 
Deşi iniţial anunţase că nu 

va lua cuvântul, doar va 
depune o coroană de flori, 
prefectul Gheorghe Neamţiu 
s-a răzgândit, probabil la su
gestia şefilor săi din guvern, 
care, din nou, scot castanele 
din foc cu mâna altuia. Dacă 
iese bine, ei I-au trimis. Dacă 
iese prost, prefectul e de vină! 
Simplu, nu? 

multe personalităti din acest 
partid: Takacs Csăba, Frunda 
Gyorgy, Tokes Laszlo, mai 
mulţi parlamentart, prefecţii de 
Harghita şi Covasna. 

festivităţilor, ploaia s-a aşter
nut mocăneşte, iar după o altă 
jumătate de oră, a inceput 
torenţial, fapt care i-a determi
nat pe mulţi să plece in grabă 
spre casă. Astfel, la depu
nerea de coroane, grămada 
de Oameni strânsă in jurul 
obeliscului se rărise mult. 
Imediat după ce şi-au depus 
coroanele, dna ministru David_ 
lbolya, împreună cu soţia 
prtmului-ministru Viktor Orban, 
au demarat în trombă spre 
Budapesta. 

plâns de crasa lipsă de intor- Neamtiu ne-a informat că nici anuntat că nu va tine nici un 
maţie. De aceea, prefectul o clipă nu a fost vorba să vină disc~rs la festivităţi. Dar nu 
Gheorghe Neamţiu a organi- la Arad, primul-ministru Radu numai că a vorbit. A fost şi 
zat, ieri, o confelintă de presă Vasile sau ministrul justitiei 
pentru a clarifica !'ucrurile. In Valeriu Stoica ... Am tras cOn
consecinţă s-a trecut de la cluzia că lbolya David n-a ştiut 
lipsa de informatie la dezinfor- ce vorbeste, când a anuntat . . . . . 
mare. că va veni primul ministru 

singurul vorbitor care a inau
gurat parcul prieteniei .. .' Fără 
comentartil 

Ş. POPESCO 
Din nou au iesit in ev.i

denţă Levente Bognar, care, 
mai nou, umblă prin oraş cu 
maşinile prefecturii cu sirenă, 
ca aceea a poliţiei, speriind 
babele nevricoase, şi Ioan 
Dartda, care, cu patos a cân
ta! imnul maghiar, de parcă e 
viceprimar la Gyula, nu la 

UNGURII AU VEDENII! 

. Arad. 

Trebuie să mai remarcăm 
faptul că la comemorări au 
fost prezenti alături de 
preşedintele' UDMR, mai Scurt timp după inceperea 

r (Urmare din p'!_gina 1) . 
nRomânia Mare ••• România 

Mare!". 

unguri, cu îndemnul ,.mergeţi acasă!". 
L:imuzinele somitătilor au trecut în trombă si 
nici vorbă să se oPrească la Prefectură, cum 
credeau manifestantii. Mai mult, nu era departe 
Să se producă un carambolaj din cauza vitezei 
cu care se circula şi a mulţimii adunate pe 
ambele trotuare. Cea mai strigată lozincă: 
.România Mare!" 

V "ţi "'" . n eDJ CU DOI. 

Ieri, la comemorarea 

1 

oamenii ministrului lbolya 
elor 13 generali, in David au inceput să vadă 

tompul discursurilor, cal verzi pe pereţi, mal 

exact, bombe sub ma'linl. 
Brusc au inceput să se 
ag lte, după ce un copil s-a 
impiedicat in dreptul 
maşinii ministeriale, şi au 
alerta! poliţia '1' SPP-ul că li 
s-a pus o bombă sub 
ma'llnăl Prompt, poliţi'ftll 
arădenl au chemat echipa 
plrotehnlcă a SRI care a 
verificat toate ma'llnile 
maghiare. Bineinţeles că 
n-a fost nimic. 

Pentru a preveni astfel 
de manifestări paranolce, in 
jurul ma'llnllor ungure'ltl au 
fost postaţl câţiva jandarmi. 

Ş. POPESCO 

Cântecele patriotice si huiduielile la adresa 
ungurilor au continuat in fata Palatului 
Administrativ, aproape. două ore. Fiecare 
maşină cu număr de Ungaria era primită cu 
slogane, însă nu au existat nici un fel de tul
burărt. Un steguleţ, roşu-galben-albastru, a fost 
făcut cadou şoferului unui autobuz ticsit cu După ora 14 a inceput deplasarea coloanei 

spre Subcetate. Cântecele erau intrerupta doar 
in momentele in care coloana trecea pe lângă 
grupuri mai mari de tineri care erau indemnati: 
11Veniţi cu noii" Mulţi au şi venit ' 

"Barajul" jandarmilor 
Cu mult inainte de a ajunge la Subcetate, 

coloana a fost oprită de către un baraj al jan
darmilor de la Timisoara. După parlamentări cu 
maiorul care conducea efectivele, s-a căzut de 
acord asupra unui ·.armistitiu" de 20 de minute. 
Cu ajutorul Poliţiei arădene, după expirarea 
acestui termen, coloana s-a deplasat mai 
departe şi in cele din urmă, după mai multe 
.halte", manifestanţii au reuşit să ajungă pe pla
toul unde urma să înceapă comemorarea, stre
curându-se unul câte unul. Au rămas încadrati 
într-un careu de jandarmi· cei care erau-evident
lideri. Tot evident, cei mai multi erau de la 
Tineretul Partidului Romania Mare', in frunte cu 
Adrian Muresan si Mihaela Covaci. Din diverse 
surse am aflat că au venit tineri PRM-işti şi din 

JNNicJ"qllNc1iZ~NiTisiti,.,i1Nitl 

~,PilOIIJ~)IllJ\EfJ\~,EJlJLJ~'iNi 

Conferinţa de presă organi
zată, ieri, de către UFD Arad, a 
avut la ordinea de zi patru 
puncte: strategia de toamnă a 
UFD, poziţia partidului faţă de 
tentativa de amplasare a monu
mentului .Ungariei Milenara" in 
Arad, pozitia fată de motiunea 
PDSR-ului' prtvind IMM-urtle şi 

' dezvoltarea teritorială a filialei. 
• Gelu Roman, presedin

tele UFD Arad, ne-a comunicat 
faptul că .luna octombrie este 
luna dreptei româneşti". 
Astfel, in această lună se vor 
desfăsura Conferintele terttorl
ale simultane ale partidului con-

---t ferinţe la care ·se va pre~enta 
.Mesajul politic UFD" si .Oferta 
pentru viitoarea guvernare" (11 
act.). Pe 16 octombrie, la 
Bucuresti, UFD-ul va lansa 
.Programul de guvernare", iar la 
sfârşitul lunii, la Cluj, se va dis
cuta despre .problema 
Transilvaniei". 

• Radu Onea, vicepre-

alte judeţe. · · 
Oricum, mai bine de două ore, .Desteap

tă-te romane!" a răsunat pe platoul comemora
tiv, acoperind căntecele transmise la statia de 
amplificare. ' 

Deşi a fost .o ripostă fermă la pretenţiile 
aberante ale UDMR şi ale Ungartei, s-a demon
strat, încă odată, că arădenii nu sunt adep~ ai 
violenţei dar nici nu suportă să fie călcaţi in 
picioare. 

-...-din•te, v-aţi 
intâlnH CII prilejul unui 
simpozion organizat: la 
Cluj cu d-nii Ion ffiescu 
.. -Ro-. Îll presă 

şedintele filialei, ne-a declarat 
că .UFD se pronunţă impotriva 
amplasării monumentului 
.Ungariei Milenara", in Arad: 
"Suntem pentru prietenie, dar 
fără statui din trecut şi fără 
simbolurile vechii maghia
rimi." Mai mutt, UFD Arad feli
cită CLM-ul şi pe primarul 
Valentin Neamţ pentru poziţia 
. exprimată in acest sens. 

e Radu Zaha ne-a prezen
tat pozitia UFD-ului fată de moti
unea initiată de PDSR in ceea 
ce priveŞte situaţia IMM-urtlor: 
"Parlamentarii UFD au votat 
alături de PDSR deoarece au 
considerat că nu au fost încu
rajate intreprinderile mici 'li 
mijlocii (IMM-urile)". _ 

• Gaiu Roman ne-a 
declarat că "in prezent, UFD 
Arad are 23 de organizaţii şi 
vizează acoperirea tuturor 
comunelor arădene." 

DOitO Sl"fiCI 

MANIPUlAREA 
PRIN SIMBOlURI 

-(Urmare din pagina 1) 
Cu alte cuvinte, simbolul !fi-a făcut iarăori datoria ... 

Numai că, alei, trebuie să punem o paranteză: 
"europenismul" 'i ndezbinarea" sunt două noţiuni 
antagonice. Nu poţi să clădeOfli o Europă Unită cu două 
măsuri: una la dispoziţia apusenilor. catolici, 'li alta, de 
mâna a doua, la dispoziţia răsăritenilor ortodoC!fi. Una la 
dispoziţia foortilor imperiali, 'li alta, la dispoziţia fo'ltilor 
iobagi. Cu toată duritatea comparaţiei, românii arădeni. 
percep monumentul "Ungariei Milenara" ca pe un afront 
la tot ce înseam-nă vocaţia naţională a unui popor. E 
vina lor? Nu credem, deoarece detgroparea istoriei nu 
satisface decât una dintre părţi ... Şi-atunci, cum rămâne 
cu unitatea Europei !fi cu vizionarismul. european? 
Noroc cu arădenii 'li cu presa românească, care au 
sancţionat prompt gafa Guvernului României In ceea ce 
prive'lte Instalarea unul simbol umilitor - in ceea ce ne 
prive'lte • la Arad. Iar guvernanţii, dubios de la'li, au 
preferat să nu vină In faţa arădenilor 'li să dea 
socoteală ... 

lată o nouă probă de ~manipulare prin simboluri", 
care a ţinut Aradul pe jar, vreme de câteva săptămâni de 
zile. Cu ce folos? Sau in folosul cui? 

In nici un caz in folosul convieţuiri! romAna
maghiare care, până mai ierl,)!ra de o certă valoare 
europeană. Cel puţin la Arad ... 

S.C .• Adevărul" SRL nu-şi asumă respon
sabilitatea pentru conţinutul articolelor publi
cate. aceasta revenind în exclusivitate autorilor. 

elntarviu cu d·l Taodor Mala,canu, 
pra,adintala ApR 

... u făcut t'ot felul de 
qoeealaţU in legătură 
eu aeest prilej. Ce 
insea•nă, de lapt:, 
aceast:ă int:âlnire a 
unor Uderi de partid 
care, eândva, au loat 
eolegi in F.S.N.T 

- Prima precizare pa 
care vreau s-o fac este 
că nu m-am întâlnit cu 
d-nii Roman fi lliescu, ci 
a fost un simpozion· 
organizat dă Asociaţia 
Oamenilor de Afaceri· 
din România (AOAR) la 

care au participat, pe lângă 
cei trei invitaţi, d-1 Teodor 
Stolojan 'li pre,edlntele 
AOAR 'li al PUR, d-1 Dan 
Voiculescu. lntâlnirea a fost 
un prilej de identificare, 
inclusiv cu sprijinul oame-

. nilor de afaceri, a soluţiilor 
economice pe care le 
vedem pentru situaţia actu
ală a României 'li care pot fi 
impărtă'lite de către un 
număr cât mai mare de par
tide politice. Obiectivul final 
a fost da a determina care 
sunt modalităţile de lansare 
a economiei naţionale 'i in 
nici un caz problema refa
cerii FSN, BfB cum au incer
cat să acrediteze unele pu
blicaţii. 

- Vedeţi o guvernare 
social-de•ocrat:ă post:
elect:orală a celor t:rel 
partide! 

- Nu se poate da un 
~ăspuns la o asemenea 
intrebare după o primă întâl
nire in care au existat mai 
degrabă o suită de mono
loguri In care fiecare 'fi·& 
prezentat opţiunile 'li 
aprecierile. In opinia noas
tră; dacă se dore'lte acest 
lucru şi există o anumită 
dorinţă In România pentru 
"orearea unei asemenea 
majorităţi, dialogul de la 
Cluj trebuie să devină un 
dialog instituţlonalizat '1'• 
mai ales, să fie urmat de o 
serie de intâlnlrl bilaterale 
cu formaţiuni politice parla
mentare 'li neparlamentare. 
Şi, mal ales, acest dialog nu 

trebuie să fie limitat doar la 
cei care au fost la Cluj. 
Tocmai pornind de la 
această Idee am invitat ·in 
cursul săptămânii trecute o 
serie de lideri politici din 
părtide parlamentare 'li 
neparlamentare 'li am fost 
plăcut surprin'li să vedem la 
Thtâlnirea pe care am avut-o, 
Ieri, cu liderii PNL că o serie 
de soluţii pe care noi le-am 
Identificat in vederea ie'lirii 
din actuala criză economică 
'li socială pe care o tra
versează România sunt 
impărtă'lite 'li de alte for
maţiuni politice cum ar fi 
PNL. 

- Îlleercarea de reaa
plaaare a -numentalul 
"Libert:at:ea" int:r-ua 
parc al recoacilieril a 
lăcut: •ult:e valuri ÎD 
Arad fi au numai. Care 
- păru-ea dva. in legi
tură CII- evealmentT 

- ApR 'li eu, personal, 
susţinem ideea .că este 
~ecesară o reconciliere 
româno-maghiară 'li, mai 
ales, e necesar ca România 
să aibă o politică de bună 
vecinătate cu toate statele 
care o înconjoară. In acest 
context plasăm 'li recon
cilierea româno-maghiară. 
Considerăm însă că ea tre
buie făcută pornindu-se de 
la realităţi, de la necesitatea 
creării unor evenimente 
pozitive care să răspundă 
acestui scop 'li nu prin 
măsuri pripite, grăbite, 

decise in secret, la nivel 
guvernamental 'li care nu se 
bucură de sprijinul comu
nităţilor locale, ca in cazul 
Aradului, lucru pus in evi
denţă de poziţia CLM. 
Reconcilierea nu se face de 
sus prin măsuri car·e se 
Impun 'li care crează nof 
teme de dispută in loc si 
aducă o contribuţie la pro
cesul de normalizare şi dez
voltare a unor raporturi . 
strânse intre romAni ,1 
maghiari., 

''. 
1. IERCfiH. 
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După cum vă informam 
intr~un recent număr al ziarului 
nostru, C. L. M. Arad, în 
şedinţa de luni, a refuzat să se 
supună prevederilor H. G. 
793/1999, ce privea semnarea 
unui .protocol de predare-pri
mire pentru suprafata destinată 
.parcului prieteniei româno
maghiare" de către CLM, 
Ministerului Culturii. Şi asta 
pentru că, aşa cum am arătat, 
terenul în cauză este propri
etatea privată a orasului Arad, 
şi nu a statului român. Or, în 
această situatie, o hotărâre de 
guvern nu poate dicta CLM
ului ce să facă si cum să facă 
cu terenul în cauZă. 

Soarta H. G. 793/1999, în 
acest context, nu poate fi 
decât una: anularea ei în 
instanta de contencios admi
nistrativ. Urmând prevederile 
Legii contenciosului adminis
trativ, CLM Arad, prin primarul 
Valentin Neamţ şi secretarul 
CLM Arad, d-na Doina Paul, a 
formulat către Guvern o recla
maţie administrativă prin care 
se solicită revocarea H. G. 
793/1999 şi evident, pe cale 
de consecinţă, restabilirea 
situaţiei de carte funciară 
anterioară datei de 1 
octombrie. Asta cu atât mai 
mult cu cât întabularea s-a 
făcut în baza H. G. 784/1999, 
hotărâre ce vizează trans
miterea unei părti dintr-un 
imobil, proprietate' publică a 
statului, situat"in Bucuresti, In 
administrarea Comisiei Na
ţionale pentru Controlul 
Activităţii Nucleare din cea a 
Ministerului Apelor, Pădurilor 
şi Protecţiei Mediului. Cum se 
vede, hotărârea în cauză nu 
are nimic de-a face cu terenul 

din Arad .,destinat" de luminatii 
guvernanţi să devină "parc 81 
prieteniei româno-maghiare". 
Doar. eventual, faptul că se 
află tipărită In acelaşi monitor 
cu H. G. 793/1999. Cum s-a 
ajuns în situaţia de a fi H. G. 
784/1999 trecută ca bază 
legală a lntabulării respectivu
lui teren nu se ştie. Ori cei 
care au făcut întabularea nu 
se pricep nici măcar la a 
.localiza" o reglementare 
legală, şi atunci nu se justifică 
sub nici o formă ţinerea lor pe 
funcţiile pe care le ocupă, ori 
cei în cauză erau atât de 
agiataţi să nu piardă .momen
tul" încât pur şi simplu au 
greşit.. 

CLM Arad şi-a argumentat 
pozitia prin aceea că .Potrivit 
disp'. art. 3, alin. 2 si 4 din 
Legea nr. 213/1998,' privind 
proprietatea publică şi regimu
lui juridic al acesteia - domeni
ul public al Statului este alcă
tuit din bunurile prevăzute la 
art. 135, alin. 4 din Constitutia 
României, pct. 1 din anexă, 
precum şi din alte bunuri de 
uz sau interes public national, 
declarate ca atare prin'lege, 
iar domeniul public al 
municipiilor este alcătuit din 
bunurile prevăzute la pct. III 
din anexă şi din alte bunuri de 

. uz sau de interes public local, 
declarate ca atare prin 
Hotărâre a Consiliului Local, 
dacă nu sunt declarate prin 
lege, bunuri de uz sau de 
interes naţional ori judeţean. 

La pct. 5 din anexa Legii 
nr. 231/1998 se prevede că 
domeniul public al statului 
cuprinde terenurile care au 
apartinut de acest domeniu 
înainie de 6.03.1945. 

COTIDIAN Joi, 7 octombrie 1999 

Având în vedere că o 
hotărâre de guvern nu poate 
modifica o lege precum şi fap
tul că din analiza situatiei 
juridice a imobilului inscriS in 
CF nr. 193 Muresel, nr. top 
385/169/C/2/3 reiese că la 
poz. 88 suprafata de 3701 mp 
rezultată în urma parcelării 
cpnform Dispoziţiei nr. 
106/1993 a Consiliului Local 
al Municipiului Arad se rein
scrie în favoarea fostului pro
prietar de sub 83 care este 
Comunitatea Orasului Arad, 
conform inscriptiei din 1910. 

CLM Arad 'consideră că 
deschiderea cărtii funciare nr. 
2088 Mureşel .' cu notare a 
terenului cu numărul topogra
fic mai sus-mentionat, s-a 
făcut cu încălcarea prevede
rilor Legii nr. 115/1938 şi ale 
Legii nr. 213/1998, legi care 
reglementează modalitatea de 
trecere a unui teren de la un 
proprietar la altul, conform 
principiului publicitătii, pe de o 
parte, precum şi treCerea unui 
bun din domeniul privat al 
unită~i administrativ~teritoriale, 
în domeniul public al acesteia 
~i apoi în domeniul public al 
statului, pe de altă parte." · 

Guvernul, conform legii, 
are obligaţia ca în termen de 
30 de zile de la primirea aces
tei reclamatii să revoca H. G. 
793/1999. In caz contrar. ea 
va fi atacată in ccintenciosul 
administrativ, lucru care va 
duce, în final, la anularea 
acestei hotărâri de guvern mai 
mult decât aberante. Doar 
dacă nu cumva unii guver
nanţi nu vor face presiuni 
asupra justiţiei să interpreteze 
legea după .mintea" lor. .. 

DfiHfl LfiSC 

ADMINISTRATIA DIN SZEGED NU E INTERESATĂ 
' ' A 

DE UN PARC AL PRIETENIEI ROMANO·MAGRIARE, 
PE PROPRIUL TERITORIU 

In cadrul şedinţei CLM de 
luni, şi nu numai, s-a vehiculat 
ideea ca şi-n Ungaria, la 
Szeged, să fie înfiinţat un pere 
al prieteniei româno-m3ghiare. 
Asta aşa. ca să vedem şi noi 
de câtă dovadă de prietenie 
dau vecinii nostri de frontieră! 
Zis şi făcut. Unul dintre con
silierii municipali, Viorel Dolha, 
a şi făcut demersurile nece
sare. in acest sens, la Primăria 
din Szeged. Răspunsul la 
această initiativă a venit 
extrem de prompt: "Ne pare 
rău să vii InformAm cii 
această problemă nu se 

inscrie in sfera noastră de 
interes." Negru pe alb! Poate 
vor afla şi guvernanţii noştri de 
acest lucru... · 

Până una, alta, unii dintre 
consilierii care luni au votat 
pentru aplicarea H. G. 
793/1999 care ... stiti dumnea
voastră la ce se referă ea! vor 
să informeze populatia 
Aradului că ei au votat astfel, 
cu condiţia să fie făcut însă un 
referendum în cadrul căruia 
populaţia Aradului să-şi pre
cizeze poziţia pro sau contra 
parcului prieteniei româno
maghiare: Cei care au dorit să 

se ştie acest lucru sunt con
silierii din PNŢCD şi PNL. 
Doar că nu ei au propus acest 
lucru, ci reprezentan~i opozi~ei 
si ai PD-uh.ri, care s-au 
declarat împotriva aplicării 
unei hotărâri de guvern ilegale. 
Aceştia doreau să se asigure 
că ·şi-n varianta in care con
silierii care doreau acest parc 
erau mai mulţi decât cei care 
se opuneau proiectului, să mai 
existe un .prag: peste care cei 
care doresc acest parc să fie 
nevoi~ să treacă ... votul arăde
nilor! 

DfiHfl LfiSC 
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O intrebare care 
persistă 

S~au împlinit, mai zilele tre~ 
eule, două luni şi jumătate de 
cănd a fost reînfiinţată Inspecţia 
Sanitară de Stat Arad, institutie 
despre a cărei menire cotidia!Îul 
nostru a oferit, în mai multe rân~ 
duri, amănunte. Asa incat nu 
vom mai insista şi aCum asupra 
lor, în schimb vom nota că de la 
data (re)înfiintării inspecţiei - 19 
iulie a. c. - au lost aplicate nu mai 
puţin de ... 350 de amenzi pentru 
grave încălcări ale normelor 
igienico·sanitare rn vigoare. 
Şi~atunci, auzind un asemenea 
.bilanţ" nefericit, aceeaşi Intre
bare persistentă s-a impus: 
.Cănd se va intra în legalitate şi 
nu va mai fi nevoie de amenzir 
Şi cănd te găndeşti că de la 1 

octombrie a intrat in vigoare 
Legea 98/1994, recent reactua
lizată (la capitolul .amenzi") şi 
adăugită ... 

Un popas ublitz" 
la-Bodrog... 

... adică la ghereta S. C. 
.ANISERV", patron dl. Lenghel 
Attila, care functionează ... ilegal 
la Bodrog, neavand vizele anuale 

din localitate, unde apa fecaloid
menajeră provenită de la 
blocurile de locuinte - cândva 
aparţinând Schehii de Foraj 
Zădăreni, devenite in uttimii ani, 
prin cumpărare, .proprietate per
sonală" - răbutneşte din sistemul 
de canalizare (neîngrijit si înfun
dat) exact în faţa şcolii, bălteşte şi 
constituie un focar de infectie 
greu de descris în cuvinte. Astep
tăm rezultatele lucrărilor promise 
de remediere urgentă a situatiei. 
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aplicate pe autorizatia sanitară de 
funcţionare, iar pe lângă toate 
acestea - In conditiile in care se 
desfăceau si băuturi alcoolice la 
paharl - nu se asigura apă curen
tă de nici un fel, nici rece, nici 
caldă. Poate acum, cănd s-a luat 
decizia de sistare a activitătii 
gheretei fantomă, domnul patrOn 
va înţelege că e absolută nevoie, 
obligatoriu chiar, să nu atenteze, 
sub nici un fel, la sănătatea pu:. 

Şi pentru că tot se aflau la 
şcoala din Zădăreni, specialiştii 
lnspecţiei Sanitare de Stat Arad 
au mai constatat că in scoalA 
există, într-adevăr, 2 robinete de 
apă conectate la reţea, dar nu 
există buletine de analiză a apei. 
In toate scolile de pe raza 
comunei Felnac nu există sub
stanţe dezinfectante In cantitate 
suficientă. Foarte curioasă, cel 
pu~n. această situa~e, mai ales 
cănd este vorba de colecti~ităţi 
de copii. De unde atâta 
nepăsare, domnilor de la nivelul 
Primăriei Felnac şi din conduce
rile şcolilor? 

AGENŢII AO FOLOSIT ARMAMENTOL DIN DOTARE 
• O zi, in .We de la Jlaralc:a.-

Spre deosebire de alţi ani, Tn 
această toamnă, viile de ta Baraţca 
au fost luate cu asalt de culegători 
"nocturn/", hoţi ce au ajuns până 
la violenţă cu paznicii aflaţi Tn vii. 
Drept pentru care am petrecut ljl 
noi o zi in viile de" la Baraţca .. _ 

• An gl'eU penb'u "Viticu1turi! 
... Aici am întâlnit două echipaje ale 

Agenţiei "Detectiv" care de ceva vreme 
păzesc zi şi noapte culturile viticole ale S.C. 
V. V. Baraţca. !nainte ca viile să fie păzite de 
agen~. s-au înregistrat multe furturi, atacuri 
asupra personalului de pază propriu al S.C. 
V.V. Baratca. Au fost oameni care s-au ales 
cu serioaSe vanătăi de la bandele de hoti ce 
~neau mortiş să fure struguri! Un ageni ce 
păzea o parte a dealului ne spunea: ,,zilnic 
recuperăm cantităţi Insemnata de 
struguri, de la diferite persoane, In special 
ţigani. Ace,tla s-au obişnuit să fure 
struguri, după care sil-I vAndă prin 

~";,!~": ~a~~.x:.f:~~d~ 'i: 
Bodrog să se respecte regulile de 
igienă si să existe retea (insta~ 
la~e) de apă rece şi caldă curen
tă. Dacă nu ... surprizele vor fi şi 
mai mari! 

Şi-an alt popas la
erupţia de la 
Zădăreni... 

Vă oferim această Intrebare · 
spre reflectie. Nu de alta, dar ... 
controalele 'continuă şi vor veni -
in conformitate cu Legea 
98/1994, recent reactualizată şi 
adăugită (cum spuneam) - cu 
amenzi usturătoare. Oare, să fie .. 
chiar nevoie de ele? Me solutii 
nu-s? ' 

pieţe ... ". 
Pentru a se stopa flagelul hoţiei din cu~ 

!urile de viţă de vie, s-a stabiltt un grafic de 
patrulări şi pănde in locurile vulnerabile, dar 
şi controlul mijloacelor de transport care ies 
din ferme. La puţină vreme după ajungerea 
noastră în vii a sos~ şi djrectorul S.C. V.V. 
Baraţca, dl. Geza Balta. Dânsul consideră că 
acest an a fost foarte greu pentru viticuHură. 
.Pe Valea Tâmavel - unde vltlcuitura e la 
ea acasă • sunt produc1fl de 500 kg la hec
tar, faţă de un nonnal de 5000-6000 kg la 
hectar. Principalele cauze pentru această 
recoltii slabă sunt ploile căzute In ·lunile 
Iunie fi Iulie. Acestea ne-au Impiedicat să 
efectuăm tratamentele fltosanltare. ŞI 
chiar dacă am reUflt să le facem, au fost 
fără efect datorită apel de ploaie ce a 
spălat Imediat substanţa fltosanltară. Cele 
mal mart pierderi de producţie le-am allt4 
la soiurile Fetească Regalli, Merlot fi 
Chasellasc DOree_ De parcă nu ar fi fost 
suficiente aceste pierderi, In perioada In 
care strugurii au Inceput să Intra In plrgă, 
am fost MSizat da căh fennieri cii un alt 
flagel '1 m .. l pertculoa dac:At condiţiile 
meteo, e pe cale at distrugA recolta. 
Flagelulasta- fullullldlgUrilot. Jnllilil, -

. -.t ci 18 VII fura pNCUift .. Mi 1JeCUII, 

se pare însă că in această toamnă există 
tendinţa de a se fura In cantităţi foarte 
mart. Ba mal mult, hoţii veneau In grupuri 
de 10-15 persoane, se luau la bătaie cu 
paznicii '1 furau nestingheriţi. Am ajuns In 
situa~a cii nimeni dintre muncitori n-a mal 
vrut să fie paznic_ Atunci am apelat la ser· 
vicllle Agen~el .Detectiv". 

• ·Uz de armă peatru paza 
.mor 

această toamnă producţia e superioară faţă 
de anul trecut. .,Am avut parte de o toamnă 
extraordinară care a mal amorsat din 
pierderile cantitative, calitatea strugurilor 
fiind foarte bună," spunea dl. B_alla. 
Calitatea strugurilor se va resimti in calitatea 
vinului. Se speră astfel că proCentul de vin 
pentru export va creste, chiar dacă vinul 
pleacă din ţară sub forină de vin vrac, adică 
neîmbuteliat. In căteva zile, recoltatul va fi 

Deşi la p<\ma vedere pare 0 treabă sim- Incheiat (niciodată până In prezent nu s-a 
plă, nu e deloc uşor să asiguri paza culturilor reuşit performanţa ca acţiunea de recoltare 
de viţă de vie întinse pe dealuri Intregi. Şi să se încheie într-o lună de zile), mustul este 
asta pentru că nici situa~a financiară a s.c. In plină fermentaţie, iar acum se aşteaptă 
V.V. Baratca, nu permtte anga1·area prea mu~ degustarea vinului pentru e-i fi apreciate ca-

litătile. ' tor agen~ de pază .• Chiar dacă activitatea 
e scumpă pentru o unitate cum e Baraţca, . • Moteriaă? Din părţi... 
tolufi prin faptul că furturile s-au redus Cea mai mare problemă la ora actuală, la 
considerabil, pierderea poate fi recupe- S.C. V.V. Baraţca,- este lipsa motorinei. 
rată," a conchis dl. Balta. Tractoarele stau In ferme şi nu pot fi folosite. 

... adică la Şcoala Generală COHSTflrtTIH SIMIOH 

CERTIFICATE DE TREZORERIE 
• LA A OPTA EMISIUNE 

lncepănd cu 4 octombrie, a 
fost pusă în vânzare a opta emi
siune a certificatelor de trezorerie 
cu valoare de un milion de lei. 

In legătură cu acest lucru, 
directorul Administratiei Finan
ciare Municipale, dl. Petru Haf, 
ne-a declarat: "Prima emisiune 

· a Intrat In vfonzare pe 20 aprilie, 
pinii In acest moment 
lncaaându-se 78,7 miliarde de 
lei, pe municipiu. Iar acum 
suntem deja la a opta emisiune 
din care, Tn prima zi s-au 
Incasat 121 de milioane." 

Pentru ultima emisiune ter
menul scadent este de 90 de zile. 
Dobânda este comparabilă cu 
cea practicată la bănci, adică 
55%, la un milion de lei cetătea
nul incasând 137.500 de 'lei. 

In sprijinul agen~lor au sărit tot timpul şi Mai ales că imediat după recoltat trebuie ex&
poli~şti de la posturile de poliţie din judeţ, cutate arăturile. S-a primtt o ofertă de moto
aceştia făcând chiar şi uz de armă pentru a rină la preţul de 7500 lei/litru. Ceea ce e prea . Pe 5 octombrie, în jurul erelor 19,30, pe raza localită~i Petriş, 
stopa elanul trupelor organizate pentru sus- muH pentru posibilită~le societăţii. Oricum, e ·s-a produs un accident de circula~e. Allreza Makari·Pour, 48 
tragerea strugurilor. Paznicii tac zilnic kilo- un semnal de alarmă pentru guvernanţi. 
metri întregi printre plantaţiile de vii pentru a Lipsa motorlnel sau achiziţionarea acesteia la ani, din lran, In timp ce conducea autoturismul THR-36931 'i 
preyenioricetantativădefurt. un preţ ridicat, pun In pericol desfăşurarea remorca THR-36932 din direcţia Deva-Arad, din cauza nea· 

. • T 3 - "'- de wFlate! firaasc6 alucr6rilor agricole de toamnă. llmţiei, la o d~ire, a intre! în coliziune cu autoturismul AR 03 
In ce priveşte reoo11a din acest an, de pe .$011111 GI•IM TBX condus regulamentar de Nicula Dorin, 32 ani, din sava,.;n. 
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LOCATORII DE LA "VIHI·VITICOLA" 
BARAŢCA PRIMESC VIH ~1 RACHIU 

UN CERŞETOR ., 
ÎŞI TRAN .. SFORMA., 

APARTAMENTUL IN GROTA De o bună bucată de timp, 1 

Baratca s-a făcut coooscută în 1 
peisajul podgoriilor din zonă 1 

prin S.C. .Vini-Viticola". 
Societatea a incheiat un con
tract de locaţiune cu proprietarii 
de vii din Baraţca, care din 
punct d<1 vedere juridic, sunt 
oonsiderati actionari si locaton. 
Prin acest oontract, IOCatoni au 
dat in arendă societătii 
suprafaţa de vie pe care o au in 
proprietate. 

In functie de productie, In 
fiecare an, 'proprietarii primesc 
un fel de rentă (dividende), care 
poate fi in bani, struguri sau in 
vin şi rachiu.· .In acest an, 
Consiliul de Administraţie al 

societăţii a hotărât ca acea 
rentă să se achite in vin si 
rachiu - ne-a spus ing. Gez'a 
Balla, director al S.C. «Vini
Viticola• Baratca. Cei care nu 
sunt multumiti de această 
mcidalitate. de achitare a rentei 
trebuie să se adreseze in scris 
societă~i şi, in fun~ de posibi
lităţile financiare ale acesteia, 
pot primi si bani." 

Hotărârea Consiliului de 
Admini-e a iscat o serie de 
dtscutii in · rândul unora dintre 
locatari. In plus. ei se arată· 
nemultumiti si de valoarea 
rentei 'pe Car9 societatea a 
promis câ te-o va acorda. 
Aceasta este calculată insă in 

functie de productie. Iar pro
ducţia din acest an a fost puter
nic afectată de bolile care au 
năpădit viile. Acest lucru s-a 
datorat precipitatiilor din iulie 
care au făcut impOsibil .intratul 
la stropiri" . .A fost un an vitiool 
foarte dificil" • este de părere 
Geza Balta. 

Directorul .Vini-Viticola" 
Baraţca aminteşte câ .începând 
din toamna aceasta, toti loca
totii vor fi pusi in posesie'cu titlu 
de proprietate. Iar dacă sunt 
nemulţumiţi, ei au posibilitatea 
de a alege ce să facă cu 
suprafaţa de vie pe care o 
de~n." · 

DIAftfl DCI'fO 

O mare parte dintre noi TI 
cunoastem. Fie vară sau 
iarnă, TI găsesti in fată la 
Biserica Rosie. cerSind. 
Pentru el vremea urată sau 
canicula nu au nici o impor
tanţă. Tot timpul îmbrăcat cu 
un palton ponosit, tinând in 
mână o icoană apelează la 
mila trecătorilor. 

Cunoscuţii n spun 
Vasilică. Prieteni nu are. ln 
realitate se numeste 
Gheorghiu Vasile. Are aprOxi· 
mativ 60 de arii şi este singur 
pe lume. 

să fie evacuat. In urma 
sesizărilor făcute de Asociatia 
de locatari, S.C. Recons S.A. 
a emis un ordin de evacuare. 

PLANIFICAREA PLĂ LOR COMPENSATORII 
LA SUCURS LA C.E.C. ARAD 

Pana ta Revolutie, cind 
inca mai trAia mama sa, a 
lucrat la Vagoane ca muncitor 
necalifi~t. Tn urma unui acci
dent, acesta nu a-a mai 
prezentat la serviciu. Oe 
atunci cerşeşte.pentru a 
putea supravietui. 

După '90, mama 58 a fost 
dusă la caminul de bătrâni 
din Lipova unde a "; decedat. . 

s-au umplut de mizerie. 
Pământ, resturi menajere si 
mobilier degradat au umplut 
cele doua incăperi şi aşa 
nefolosite. u,a de la intrare, 
nu mai are nici clan~, nici 
incuietoare. In momentul in 
care este deschisă, o 
duhoare insuportabilll te 
determină sâ fugi după o gură 
de aer. Totul arata asemeni 
unei grote lugubre. In fiecare 
moment te aştepţi la apariţia 
unui animal preistoric. Uşile 
de la celelalte două camere 
sunt închise cu lacăt. In aces
te doua camere Vasilică isi 
tine ceea ce el numeste 
avere, adică nişte mobilă 
veche, un pat a cărui asternut 
este format din zdrente', câte
va obiecte de imbrăca'minte şi 
alte asemenea ciudăţenii. 

Pentru câ nu a reu";t sA-Şi 
plAteasca cheltuielile, i a-a 
intrerupt furnizarea apei reci 
"; calde, a gazului precum~ 
a curentului electric. 

1 Cu toate că sentinta este 
definitivă din 8 iulie 1998, 
nimeni nu a trecut la punerea 
In practică a acesteia, 
Vas~ică rămanănd pe loc. La 
un moment dat, tot Asociatia 
a facut demersurile necesare 
pentru ca Vasilică să fie inter
nat la Căminul de batrâni. 
Nici această actiune n-a avut 
succes. La num'ai câteva ore, 
Vasilicâ s-a intors spunăndu
le tuturor că nu este dispus 
să facă a doua armată si 
chiar daCă vor să-i ia aparta
mentul el nu pleacă nicăieri. 
.cu cAt cllftlg din ce..,lt pot 
Si trlliesc. ln zilele buM Iau 
30 • 40 de mii de lei", ne 
spune Vasilicâ. ' 

Un om trăieşte Intr-o mi
zerie cruntă punând perma
nent in pericol viaţa celorlalţi 
locatari. Nu acceptă nici un 
fel de ajutor. Atunci când un 
om se complace in mizerie, 
cand considera ca acesta 
este un mcid de viaţă nu poţi 
sâ-i faci nimic. "Am Incercat 
si facem ceva pentru el. 
Ţlnând cont de faptul ci nu 
are acte '' că refuză orice 
fel de ajutor nu-l putem 
forţa ca sl·l ducem la 
cămin", ne-a declarat 
Claudiu Fericean, inspector 
in cadrul Serviciului Social din 
cadrul Primăriei. 

CFR • Ord. 89; S.C .• ELEC
TROCENTRALE" • Ord. 38 • 
rate lunare; • SCHELA DE': 
PETROL ARAD • Ord. 36 • lllle 
lunare; 

Vineri • 08. oct. 1999: • 
G.P.S. • Ord. 36; • Resta~ţieri 
SC .ASTRA VAG. MARFA" la 
care s-au efectuat plăţi in zilele 
de 04, 05, 06 oct. 1999 • Ord. 9; 

Luni • 11 OCL 1999: • SC 
.ARIS" SA· Ord. 9 ·rate lunare; 

Marti· 12. ocL 1999: • se 

lunare; 
Miercuri • 13 ocL 1999: • 

se . TEBA" SA • Ord. 9 • rate 
lUnare; • se . TRANS-AR" SA • 
Ord. 9 • rate lunare; • SC 
.COMTIM" • TIMISOARA • Ord. 
9 · rate lunare; • SC • VINIVIT!
COLA"· BARATCA • Ord. 9 · 
rate lunare; • APELE ROMANE 
• Ord. 9- rate lunare; · 

Joi • 14 oei. 1999: • se 
.CONSTRUCTII RUTIERE" SA 
• Ord. 9 • 'rate lunare; • 

Madicantaata contpensata 
• 

LIITA EXIITA, DAR (IN~A) NU E IPLI~ABILA 
De !a 1 octombrie, pre

scrierea reţetelor de medica
mente compensate se face de 
către medici după noua lista. 
Eliberarea retelelor oompensate 
poate fi făcută doar de medicii 
care au incheiat contracte cu 
Casa de asigurări. 

Compensarea este de 40 şi 
60 la sută, adică bolnavul 
plăteste 60"k din preţul de refe.. 
rintă dacă pretul de ~ănzare al 
mEKîicamentuiUi nu depăseste 
50. ooo de lei şi 40% din' preţ 
dacA medicamentul prescris 
costă mai mult de 50.000 de lei. 

La Casa Judeteană de 
Asigurări de Sănătate Arad a 

ajuns ieri discheta ce contine 
denumirile comune inter
nationale a medicamentelor 
compensate. Farmaciştii trebuie 
să se prezinte la Casă pentru 
copierea dischetei. Cu toate câ 
noua listă de medicamente 
compensate a ajuns la unele 
farmacii arădene, farmacistii nu 
pot incâ elibera medicamente 
compensate. Motivul? .Pe dis
chetă nu apar preţurile de refe.. 
rinţă. Deocamdată .. nu putem 
aplica noua listă", spune 
Constantin Bcidea, preşedintele 
Colegiului Farinaciştilor din 
Arad. . 

GERUftDE IUtfiP 

CL . .\. DE .SOI..\ 
BOABE LA PREŢliL DE 2.100 LEIIKG 

STAS, CU PLAT." IMEDIATĂ. 

lnfonnaţii'la telefon: 957/28201.0, 
282014,281439. 

(5224438) 

'privin<l ~r{f$nizaN~ _aetMtilţli praetieio:~nil.<ir ·;,,. r&<>rganizarc!il 
~: ffr:i-:d~:1:'G- C.Oilr..-'O~,Ci_ p(trrtru zrua de 11- t}efObmri~ i 

·ora 18,0(), fn sala ConsUiului Judeţean Arad, adunar~a 
rnolrd.lă~l• «lnalltuire a fill»!ei APRLR, eu utinătoaraa _ 

ORDINE DE Il· 
ALEGEI'U!A ORGANELOR DE CONDOCERE 

k;>J~JlESEMI['IAFtt:A I)~LEGAŢILOR.I.ţ\ CO,.~~i 

·· INAUGURA~,;,;"~:.,;.,.;,.»>•· · :!~~2~;:;;:c~~ZJ~:i'~· 

AGROMEC GURAHONT • Ord. 
9 - rate lunare; • INTERTRANs 
LIPOVA • Ord. 9 • rate lunare; 

Vineri • 15.oct.199!1: • 
Restantierii din săptămâlla 11 • 

"14 oct. l999; . 
Luni • 18 oct 1999: • SC 

.lJTA" SA· Ord. 9- rate lunare; 
Marii • 19 ocL 1999: • se 

.IFer SA -Ord. 9 - rate lunare; 
• SC .AGROZOOTEHNICA 
CEALA"- Ord.9- rate lunare; 

Miercuri· 20 ocL 1999: • 
SC .FORAJ ZĂDĂRENI" SA • 
Ord. 9 • rate lunare; • SC • VIC· 
TORtA" SA • Ord.9 rate 
lunare. 

In locuinţa pe care au 
primit-o de la stat, sHuata le 
parterul unui bloc de patru 
nivele pe str. Aleea Agnita nr. 
1 a rămas singur. Dacă pânil 
când tocura cu mama sa, 
casa mai arAta oarecum a 
casă, cu toată sărăCia care ii 
inconjura, după decesul 
acesteia totul a intrat intr-o 
cruntă paragină. Rând pe 
rând geamurile au fost 
inlocuita cu bucati de tablă. 
Obiectele sanitare ·au fost 
vândute iar bucătăria şi baia 

Cu toate că vecinii s-au 
oferit sa-r ajute, acesta 
prefera Si trăiască din ce,..il 
.JIIu·i place să munceasca. 
r-am spus sa mature scările 
dar nu a vrut. Preferă să tră
iască din cerşi!" ne-a spua 
administratorul blocului, 
Vasile Solomon. 

Considerând că acest 
apartament este o permanen
tă sursă de infec~e. Asociatia 
de locatari a făcUt mai multe 
demersuri pentru ca acest om 

• 
RODI(fl WlftCEA 

1 "COTAKEA U BVJISĂ NEAliVNcĂ CU ADriĂBAf lN COMPETJIIE"I 
Ca parte integrantă in acordul dintre 

1 spune IOAN CIJZMAN, preşedinte SIF Banat-Crişana Guvernul României şi cel al Germaniei. 

in cadrul unei conferinţe de presă acţiuni pentru creşterea portofoliului soei- SIF Banat-Crisana beneficiază de o oon-

susţinută ieri, conducerea Societăţii de etăţii", a spus Ioan Cu:zman, preşedintele sultantă permanentă din partea firmei 

Investiţii Financiare Banat-Crişana a SIF Banat-Crisana. GTZ. Reprezentanţii acesteia, Romeo 

prezentat un eveniment decisiv pentru SrF: Alături de preşedinte au mai fost Esangga şi Katarina Kessler, au spus: 

primirea avizului Comisiet de înscriere la prezenfdirectorii departamentelor din SIF: .Suntem aici să ajutăm SIF Banat-

cota Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Gabriela Grigore (Finanţare), Ştefan Doba Crişana să-şi îmbunătăţească calitatea 

.Momentul cotărli va fl peste o săptămână, (Economic), Cătălin Dobrescu (Tranzac~i), portofoliului." 

maxim două. Fiecare acţionar poate sâ LuCian Miţariu (Gestiune-Portofoliu), Daniel Despre tranzactionarea actiunilor, dl. 

meargâ la o societate de valori mobiliare şi Manaţe (Strategie), Constantin Ţociu · Cuzman a spus: .Credem că ar fi nece-

să ceară să-i vândă sau să-i cumpere aq- (Cercetare). Fiecare din aceştia au prezen- sară o poziţie de aşteptare din partea 

uni la SIF. Pentru noi, cotarea la bursă ne lat activitatea departamentului pe care n acţionarilor. Nu spunem să nu vândă. Ar 

aruncă cu adevărat In competitie. SIF conduce, activitate făcută astfel incât să fi însă o nedreptate pentru ei să vândă in 

Banat-Crtşana va fi prezentă pe piaţa de conducă la .maximizarea averii actiona- pierdere, sub valoarea reală a acţiunilor." 
capital din România cumpărând, vanzând rlior". ' GERUftDE KttAP - .. 

rn:Jfllir:Ioarrrr,â'&'"'~ . fŞ"!- • -- .··•··.. ."r=·~-········.,-·"----···~ -· -~--~ 

VISINIIAU ÎNFLORIT li OOUA OARĂ :,PRE1URIL PRODUSELOR~ 
DuDă ce. la Pecoca. castan:: 1 

au înflorit a doua oară, act;m ) 
este rândul să înflorească ld i 
Năd!ac vişiniî. Aceas. ta-~u se 

1

: 

întâmplă doar într-un singur kic, 
ci in mai multe grădini. Oamen1i 
par uomili, şi pe bună dreptate. li 

de acest fenomen. Ba chiar. cu 
câteva zile in unnă si caisii . au . l 
luat-o razna··, înflorind in plină j 
<oamnă. Ce spun bătrânii la , 
toate astea? .Eu .,.a ceva nu 1 

am văzut de când mll fliu. 1 

Probabil e din cauza vremii 1 

~~~!~~F~:~~:.~~c~~:i: _aLIMEtfTARE .VOR CRESTE~ 
noastră st astfel' de miracole. ;\;.;\:S- . _, --~ .;\-~·· };--~>-:i$~~--,-W~~'$:\~~"4-<..'#i .. ~:·~'"'"''·' , ~~;-~-:,J;.- ""4~ 
Ce va rTiai fi nu ştiu" - ne-c Patronatele din agricul.. creşteri în medie cu 1lWa ale 
spus dna Hlasnik, o iocalnicâ. tură şi din industria alimen- preţului la piine. · 

Adevărul este că visinele Iară consideră că majorarea Presedintele ROMPAN a 
s .. au coot de mult, ch.iar si T 
vismata s-a băut. Vom avea preţurilor la energia electrici adăugat că societăţile de 
oare 

0 
a Coua recoltă de vişine şi la carburanţii auto va duce morărit ~i panificaţie "abia 

anul acesta? Nimeni nu sti€! ce :a cr'lşteri ale preţurilor pro.. mai respiră, iar populaţia nu 
se mai poate -întâmpla in duseloralimentare cu 5-15%. t;tiu ce va mai mînca". El a 
această lume ciudată SI bizară. Gheorghe Predili, pre· mai spus ci vînzările de pro-

G. BOHOSUIV ~intele Uniunii Naţionale .a duse de morărit ~1 panificatie 
i r-'roducătcrilor Agricoli din au scăzut lunar, proces care 
, România, a jec!arat, agen· se va intensifica in urmă· 

t~"CER&\UOlr ~~ Alt\D 
'lieo MEOIAFAX. că preţurile toarele :uni pentru că pu·l 
proooselor alimentare vor terea de cumpărare a popu
cre~te, în curind, cu circa 5- laţiei este din ce in ce mai 
15%, ca urmare a cre,terii scăzută, 

Cal- 6 Vâuători ur. SJ. . 

Antajaa:ril: • flrtfiUST PROG~fiPifiTO~ 
pentN podll tie ••' ot1c1u c:alcvl 4fn cadnd Hei· 
etilfli. . 

:_,. ·~,.~ H VOR ~PANA LA~. 
~ -~...- ·: -"'TADE20.:tO.tM. 

preţurilor la energia electrică De acee-.1 pilrere este 'i 
~tia combustibili. Mihai Lungu, pre,edintele 

Aurul Popescu, pre.edin- Asociaţiei Române a Cămii 
t•le Organizaţiei Patronate care apreciază ci produsele 
de Ramuri a lnclustrlei de din carne au devenit ali· 
Morirlt '1 Panificaţle ROM- mente de lux pentru ci pu
PAN spune că rnajorirlle la W.a de cumpăra,. a 90~ 

combuetlblll fi -u;e oteoo """'' "••te din ce fn ce mal 
trld v• d-, llt o:ulfncl, la tdRutil. 

-- . 



., 

• 

• 
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denli pot vedea, pe scena 
Teatrului de Stat, specta
colul "O' ale· ... " după 
comedia "O' ale carnavaJu .. ~ 
lui" de 1. L. Caragiale. 

Teatrul Nottara Bucu
re'tl ne propune o intii· 
nlre cu dramaturgla lui 
Caragiale intr-un specta
col cu o distribuţie va
loroasă - Valentin Teo
dosiu (Iancu Pampon), 
Constantin Cotlmanls 
(Macha Răzlichescu, zis 
Crăcănel), Vlorel Comă-

subchlrurg), Victoria C~o~-iiiii~iiiii 
claf (Miţa Baston), A:a 
Navrot (Didina Mazu), 
Vlad Zamflrescu (un catln· 
dat de la percepţie), 

Valeriu Preda (Iordache, 
calfă la Glrimea), George 
Alexandru (un chelner), 
Daniel Popescu (Ghiţă 
Ţlrcădău), cu participarea 
extraordinară a actorului 
Colea Răutu in rolul unul 
lplstat - in regla lui 

Mălăele. 

FERICIREA MEA ESTE DE A·l 
VEDEA PE CEILALTI FERI 

' 
~=· ... ~ .... . .. ~~-~~~il~~! 

a crede şi a înţet"e-ge~-~- cu 
Nu po~ crede fără a inţelege. Mălăele. Este vorba despre 
Şi nu poţi inţelege fără a piesa lui Paul Ioachim, Podul 
crede. Sentimentele sunt slnuciga,ilor. Premiera va 
şapte in timp ce stările sunt ieşi cel mai târziu in decem
mai multe. Intre iubire şi ură brie. 
există aHe câteva sentimente. - Vă dorim, lncă de pe 
Omul nu poate fi păcâlit. Este acum, succes! 
doar o amăgire să crezi alt- Convorbire consemnatA de 
minteri. Pentru mine este o UZICA t11ttOŢ 
mare bucurie să joc in Iluzia Foto: O"ORIO FE'a:"" 
comica. Alexandru Darie este ~ 

PUBliCUl ARE NEVOIE 
DE MIRACOlUl VIU ... 

r;;rrtcrmacrorur i'nnlnir~ijLEill , 
~~~~:~?.~~!~=~~~~r~~:Î:~:~r ,,~~:~~~~"~1~,~~,=~·~~~: 1 

extindere ce solicită... fost si in seara asta - a trăit 
- Problema a fost nu la împreună cu noi, chiar dacă pu

nivelul tipologiei - rolul meu fiind blicul arădean este unul elevat, e 
un capitano dasic ·ci la.nivelul un public trăit in vest si fată de 
limbajului. Era greu ca un text Bucuresti e putin altfel.:. ' 
tradus in versuri, la sfârşit de -Nu e c:aZul să ne compll· 
mileniu să fie acceptat de public. mantaţll 
Aici a fost marea dificultate. ln - Nu, asa e, vă spun că asa 
schimb, nouă ne-a plăcut acest e! A şt să aSculţi un text, a şti să
joc, şi at textului, şi al tipologiei, ~ pui o haină frumoasă cănd intri 
propunerea regizorală deosebit in acest .. sanctuar" înseamnă 
de interesantă si atunci el fiind cu ceva. In Bucuresti lucrurile sunt 
totul un joc, ceea ce înseamnă si , putin altfel. Nu' că nu stiu să 
teatru, o poveste ludică, textul a asculte, nu au răbdare!' Eu vă 
fost mai uşor de ingurgitat ~i. cre- spun ce simt de pe scenă. Dar 
dem, mai uşor de transmis. E există această nevoie de miracol! 
greu să accepţi şi ca public un. - V-aţi mal intâlnlt pe 
text in versuri! scena Teatrului de comedie cu 

- Intr-o traducere reuşitii, roluri similare? 
Interesantă. - Am jucat, cred că in '85, in 

..: o ragăsiin cam in tot oeea ··.slugă la doi stăpâni", un specia
ce mişcă pe lângă noi. Cred că col făcut de dl. Tudor Mărăscu. 
acesta e marele merit al tradu- Acum a fost doar o revenire. 
cerii. Dacă ne gândim cuvintele - Mal are astăzi repertoriul . 
nu sunt arhaice sau dacă sunt clasic ceva de spus? 
arhaice sunt puse in valoare in - Foarte mult. Gânditi-vă că, 
comparaţie cu un cuvânt diurn. totuşi, Comeille a fost coritempo
Probabil asta e şi foarte intere- ran cu Shakespeare. Aţi văzut, 
sant că îmbină foarte bine diumul să zicem, un Shakespj!are 
cu noctumul, ca text, iar ca spec- frantuzesc. 
tacol nu discutăm' :.. Prin ceea ce realizaţi in 

- Are nevoia omul de emisiunile de televiziune, duce 
astăz.l ai descopera jocul, magicianul in milioane de casa 
visul? . nevoia de vis, de spectacol. 

- Obligatoriu, Tn afară de lnvitii al in sala de spectacol? 
povestea care ne lnconjoară (si -Eu consider că oeea ce se 
de care toţi avem nevoie) puti- Tntămplă in emisiunile pe care 
licul are nevoie de un miracol incerc să le fac de aproape zece 
viu, pe care, deocamdată, ăsta ani, e o prelungire a teatrului. 
este un paradox, pe care nu l-am Dacă nu exista teatrul eu nu 
lntâlnit decât la nivelul teatrului puteam să le fac. Ele sunt un tel 
sau al expresiei scenice. El este de teatru filmat. Departe de mine 

1 
del>arte,, pentru 

1 

' 

meu de vedere. 1 este o 
uşoară păcăleală, dar ceea ce 
se vede e o oontinuare a teatru
lui si nu puteam să fac acea emi
siune dacă nu-mi plăcea foarte 
mult teatrul. Dar intotdeauna 
m-am intors cu mare plăcere la 
teatru. 

- Aveţi alei in vedere '1 
educarea viitorului public? 

- Publicul se poate educa 
numai prin spectacole si texte 
valoroase. Sunt tot felul d9 fonne. 
teatrale pe care le putem 
prezenta sau redescoperi cu 
publicul românesc, cum ar fi 
teatrul de stradă, cu festivalul de 
ia Sighişoara, cel de la Bistriţa, 
de spatiu neconventional, sunt 
mai muhe, dar fără piesa clasică 
si fără spectacolul foarte bun 
n-avem cum să-I aducem In sală. 

-VA mulţumim! 
A consemnat 

DA"ATODOR 
Foto: O"ORIO FELEfl 

e eorge 
lva,cu, in spectacolul lui 
Alexandru Carie, .. Iluzia 
comică", aţi probat o extra
ordinară mobilitate scenică. 

cu adevărat un creator. Faptul 
că m-am întâlnit cu colegi 
dăruiţi spectacolului; mă face 
fericit. 

-"Aţi fost distribuit de 
Alexandru Tocilescu in "O 
scrisoare pierdută", un 
spectacol controversat, 
ad_ulat şi hulit, deopotrivă. 

DOAR DRAGOSTEA PUBLICULUI FACE CA 
TEATRUL ROMÂNESC SĂ SUPRfiVIETUIASCĂ 

1 1 
- Dumnezeu m-a ajutat. 

Idolul meu a fost incă din 
copilărie Chaplin. De la el am 
inteles cu adevărat râsu -
plânsu, gesturile moi şi ges
turile tari, comedia dei' arte, 
spectacolul ca manifest al 
sufletului către public. 

- Sunteţi unicul actor 
romAn invitat de regretatul 
Iosif Sava ia o discuţie de 
trei ore cu privire la cultură, 
in general. 

- Nu pot face artă fără a 
şti biografia oamenilor de 
artă. Am citit mult despre 
Brâncuşi, Zola, Verlaine, 
Rimbaud. €itind cu pasiune 
aceste biografii am incercat 
un răspuns la întrebări privind 
rosturile artei, singularitatea 
demersului artistic. Gide a 
fost pentru mine un far al 
vie~i. Am ajuns să înţeleg ca 
fericirea mea este de a-i 
vedea pe ceiiaHi fericiti. 

- Da opt ani sunt8ţ\ asis
tent al actorului • profesor 
Dam Rădulescu la 
Academia de teatru ti film. 

- Dem Rădulescu consi
deră că teatru este un templu 
in care fiecare pune o 
oărămidă. Poţi să pui sau să 
fuM o .caramidă. Pentru mine, 
această profesiUne este oa o 
cursă de cai. Important este 
să ajungi la liman. lmpoflant 
este să respecti spiritul de 
fair·play. Jocul de teatru are 
reguli in timp ce joacă, nu! 
lată o disociere intra joc: şi 
joaci. Teatrul este ca o 
arenă. El se bazează pe con
flict. De aceea, rămăn oei pu
ternici. Publicul nu iartă pen
tru ca ştie şi simte ca teatrul 
are la bază adevărul uman. 
. - Teoretlzaţl cu vidftii 
plicere. 

- Grotovski care a re
voluţionat arta spectacolului 
_propunea o simbolistică a ver-

- Spectacolul are un suc
ces extraordinar. S-au vândut 
toate biletele cu trei săp
tămâni inainte. Nici măcar 
pentru tata n-am putut obtine 
un bilet. Publicul ' il 
ovoţionează la final. Eu inter
pretez rolul lui Tipătescu, un 
falit politic. Un pierzător. A 
pierdut-o pe Zoe. L-a pierdut 
pe Trahanache. Cel care 
câştigă este Caţavencu. Ei 
are ultimul cuvânt. Zoe ii 
promite o carieră in politică. 
Deocamdată .nu face de pre
fect" dar in viitor, cine stie ce 
va urma! ln!Aia 'dată, 
Tipătescu estl! prezentat 
tntr--o asemenea viziune regi
zorală, sprijinită de text, de 
replicile lui Caragiale. Radu 
Beligan m-a felicitat pentru 
acest Tipătescu insolit. • . ' 

- Am citit cA spectecolul 
.,. unele vulgarităţi. 

- Are o anume llC41ntll. 
Dat este o provocare, avâi.d 
o legătură fOarte apropiată cu 
politica de astăzi. Spectacolul 
poate fi considerat un docu
mentar, un discurs politic. 
F arfuridi intră in soenA intr-o 
le ca un binecunoscut parla
mentar. Actorul Ion Lucian 
face evidente trimiteri la un 
preşedinte de partid. trebuie 
să recunoaştem că există o 
prejudecată privind asa-numi
ta modernizare a texiului cla
sic. Spectacolul lui Tocilescu 
este incisiV şi acid. ŞI-a pro
pus să vorbească direct pub
licului. Si publicul, mai ales 
cel nesPe<:ializat n apreciază 
pentru că i se comunică ceea 
ce ei vede zilnic in Parlemellt, 
In culisele po~ticii. 

- Ce urmeazli dupli 
.Scrisoarea pierdută" in 
biografia d·voastri artill· 
tlcli? 

- Un spectacol in douA 

e, 
sunte~ fără indoiali, cel mal 
important regizor al momen
tului Ieatrai. 

- Nu mii pot s:::">ţi decat 
copleşit de o asemenea afir
maţie. Spectacolul Iluzia 
comică oonstituie un momeQI 
de reculegere. O privih! in urmă 
pe care criticii, publicul şi colegii 
(care sunt o& mai răij au primit-o 
cu bucurie si Tntr-un mod 
măgulitor. Am' adus pe scenă 
rosturile teatrului, misteru~ neli
n~tile, looruri, <Hdem, irnpor--· Ooll!nul Aehllle 
Rotlellelli, djredor fi regizor 
al Teatro dei Riunitl, 
Umllertide, Italia ne mir
turisea la efA .. itul specta
colului ca a venit anume ai-I 
vadă 'i mai mult c:a sigur 
publicul italian il va putea 
urmări curând. Spectacolul 
are unitate stilistică. Este 
elaborat In detaliu, cu Infinite 
nuanţă!! reflexive. Ara o 
extraord~nară acurateţe. Cât 
aţi lucrat la această realizano 
teatroiogică de excepţie? 

- Probabil două luni dacă 
nu mii înşel. Cu timpul o duc 
mai greu. Dar mă gândesc de 
muK la elabora~ sa. Şi nicio-

data nu am pus punct. Am 
lucrat cu o echipă extraordinară 
de actori: cu FLORIN ANTON 
am fost la Teatrul de Comedie, 
cu RÂLEA ASTISEAN si CEL
LEA la T eatru'l Bulandra iar cu 
GEORGE IVASCU, ION 
CHELARU, DORINA CHIRIAC, 
TUDOR CHIRILÂ, DELIA 
NARTEA m-am întâlnit întâia 
dată. De fapt, in spectacolul 
prezentat pe scena Festivalului, 
in rolul lsabelle a debutat o 
actrită foarte talentală - LAURA 
CHET A. in urma a dOar căteva 
repetiţii. Premiera spectacolului 
a avut loc spre sfă~ stagiunii 
trecute, aşa Tncllt la Arad s-a 
desfăşurat a Xl-a raplt!Ze~e 
' primul său turneu. 

- .nuzJa comicll" c:onatftu.' 
le o IICriere insolită In contex
tul operei cornaliane, subiec
tul el fiind unul referenţia~ de 
1\lpl o plesi de teatru care 
probl_i,..azi teatrul In 
8iM. 

- E8te o meditaţie asupra 
CIOnditiei artistull<i. NI! intrebam 
adesea de ce facem această 
meserie. Copii fiind de aolcr, am 
Incercat să reunesc mici detalii, 
gânduri polemice, rllsul si nos
talgia, propunilnd faţa văzută 
tlar mai ales, cea nevăzută a 
teatrului. Supremul sacrificiu 
săvârşit de artiSt Dăruirea sa. O 
dăruire ce merge până la 
moarte. Este ceea ce tine în 
viaţă teatrul, in conditiile ;i, care, 
astăzi, politicienii şi, In general, 
potentaţii manifestă un dezin
tates fundamental pentru cui· 
tură şi teatru. Doar dragostea 
publicului face ca teatrul româ
nesc si! supravietuiasci!, in 
Ciuds faptului că de 'zece ani se 
perpetueazi! această situatie 
fără nici o justificare in ciuda 
oricăror argumente de circum
stanţă .. Dragostea publicului, 

dec1, ne mentme si ne sust1ne 
pănă cănd va' incePe o retoimă 
şi in teatru şi în cultura 
romănească. 

- Credeţi ci va incepe 
curind o asemenea reformă? 

- Nu cred deocamdată. Dar 
sper. Aşteptăm o gură de oxi
gen. Dacă nu se va face refor
mă, banii vor fi tot mai putini. 
Aşteptăm legea sponsorizării, 
.un model corect al statului de 
liber profesionist, angajălile să 
fie pe viaţă.., . 

- Unii actori p-azi, 
il'lsă, nefiind mulţumiţi cu o 
angajare pe o parioadli deter
minată. 

- Nu vor şoma tel buni şi 
utili. Teatrul se face nu numai cu 
vt>dete ci si cu tehnicieni buni. 
Cei profesionişti îşi vor găsi 
lOcul in teatru. Se impune, însă, 
o mal mare mobilitate. Un cadru 
legislativ mai elastic care să-i 
confere mai mare libertate 
directorului de teatru ou privite 
la buget. Un blJ891 ce ar trebui 
să fie global şi nu ~ iri 
legi desueta. 

- Aţi rapurtllt bl ulllmele 
luni succese uluitoare, a,· 
tlca, aemnAnd direcţia de 
scenA a două spectacole de 
jazz, a colecţiei "Eclipsa" a 
cr-..rai de modă Jeanlne, 
a megaspecteoolului 
Londanei Groza. 

- Am şi un inoeput de 0011-
tract cu televiZiunea. Cu Janine 
colaborez a doua oară si, pro
babil, colaboarea va continua. 
Ca geamăn ce aunt. mă simt 
fericit când mii pot manifesta 
Tntr-un domeniu nou. Nu voi 

·renunta Tnsă la teatru si la 
această meserie. · ' 

- V-am urmArit do citeva 
Ori in "'a-numitele tabere de 
creaţie. Era~ un taciturrl. 

- Este adevărat. Aveam o 

anume timiditate, Inainte de '90 
evitam să vmbesc spre a nu fi 
atras in capcane. Acum, insi, 
putem vorbi liber. A fi deschis cu 
presa este şi util şi important. 
Fără media, spectacolul de 
teatru ajunge mai greu să fie 
cunoscut de oameni. 

- Sunte~ profesor la Insti
tut? 

-Nici eu. nici colegii mei de 
generaţie Dabija, Măn~u nu 
avem timp. De aceea, m-ar 
interesa cursuri de scurtă 
durată, de master, cum sunt 
cete desfăsurate in străinătate. 

- Când am citit că vi 
dori~ o casă fi el, in curănd, 
vă propuneţ; materializarea 
acestui mai vechi deziderat, 
m-am gândit ci llac:rurlle ae 
normalizează treptat. 

- Este deocamdată un vis. 
MI lucrat in Japonia, Amenca, 
Germania, Belgia, Anglia (la 
Londra şi Oxford) şi am adunat 
oeva firfirici dar JfAnă la o casă 
mai am de adunat. Salariul in 
·teatru este aproape inexistent. 
teatrele fac eforturi să ne 
plătească oeva mai bine. Este 
limpede că truclll actorului, a 
scenografului, a regizorului nu 
este nici pe departe recompen
sati!. 

- Dilr la Arad, "li mai foct? 
- Am trecut pnn Arad de 

c:Ateva ori. Este un oras fi'urnos 
şi civilizat. Este lntâia di.tă cănd 
am rămas o vreme aici. Am 
venit anume pentru Festivalul 
de teatru dasic. 

- IncA un prilej al 
aplaudăm iniţiativa •' curajul 
directorului Ovidiu Comea de 
a organiza această a V-a 
adiţie, ce se anunţă de pe 
acum, o admirabilă "oază" de 
Intelectualitate. 

Convorbire consemnatA de 
UlitA t11tiOJ 

' 
' 1 

' 
'1 

j 1 

• 
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Despre căminul Universităţii "Aurel Vlaicu" de pe strada Ursului s·au scris multe. 
Deşi condiţiile oferite de către Universitate studenţilor sunt mulţumitoare mai trebuie 
făcut un drum lung până când acestea să se ridice măcar la standardele altor cămine 
din centre mai puternice. lată care sunt părerile studenţilor arădeni, care s.au cazat in 
cămin doar de câteva zile. 

Alin P. (an IV Inginerie): .Condiţiile 
-din câmln sunt destul de bune. Totu'i 
cred câ se plăte,te o regie prea mare 
(175.000 lelnună) pentru condiţiile care 
ni se oferă." 

Corina s. (f!ilnţe economice): .Nu e 
extraordinar in cămin dar decât în 
gazdă este mult mai Ieftin. Nici condi~
ile oferite nu mi -se par prea rele. In 
afara gălăgie! '' scandalurllor (ce-i 
drep~ mal rare) nu mă deranjează nimic 
in cămin. Chiar am reu'lt să leg pri
etenii frumoase alei fi să-mi cunost 
mai bine colegii: . 

Sorin M. (T.C.C.P.A.): .Căminul se 
prezintă intr-o stare destul de bună. Mai 
trebuie reparate câteva Ufl. Era bine 
dacâ se ... zugrăvea ... ". 

Adrian C. (inginerie): .Eu deja m-am 
oblfnuit cu căminul. Dacă am o pro
blemă cu UfB sau geamurile ii dau două 
beri la tâmplar '1 mi le repară!". 

Petre G. (Inginerle): .Faţă de anii tre
cuţi nu v~m avea probleme cu 
incâlzlrea ... Asta este unul dintre cele 
mai Importante lucruri la iarnă. Cam 
scump câminul dar asta e ... Altă vari
antă n-aml". 

Dorina F. (ftiinţe economice): .Mă 
bucur câ a mai scăzut de la 200.000 lei 
la 175.000 lei regla câminului. In sfărtlt 
se vede câ avem o Ugă care cse bate• 
pentru noii". 

OUMPIO BOUAH 

UN PRESEDINTE PATETIC VREA SĂ SMULGĂ 
VOnlRILE TINERILOR AFLATI LA PRIMUL VOT 

Jn acests zile împllneftl 18 
ani .. .". aşa îşi Incepe preşedin
tele Constantinescu o scrisoare, 
care, multiplicată In zeci de mii de 
exemplare, ajunge la cei care-şi 
seroează majorawl. Cu un pro
nunţat accent patetic, 

_ Constantinescu fncearcă să se 
pună. undeva, langă cel cam toc
mai a implihi118 ani. ŞI mai pre
sus, vrea să~i dea şi sfaturi! 
Respins de marea majoritate a 
celor care I-au votat In 1996, 
Constantinescu îşi Tndreaptă 
atenţia câlre aceşti tineri, uitând 

că ei sunt una dintre cele mai 
defavorizate Categorii ale soei~ 
elăţii Tn care trăim. Fără nici o 
perspectivă de viitor, tinerii 
romani s-au săturat 'i de 
Constantinescu şi de toţi politi
cienii care ne conduc. S-au sălu
rat şi de sărăcia In care trăim ... 
S-au săturat să fie generalia de 
sacrificiu. S-au săturat să nu aibă 
nici un viitor! 

Nicicând n·am mai auzit 
atăţia tineri scârbiţi de tot oe se 
intămplă. de viaţa pe care o duc. 
Nicicând n-am mai auzit ală~a 

tineri care să dorească să plece 
din Romania ... Şi atunci, in acest 
oontexl, nu poţi să nu te indignezi 
de gestul ~ntelui. Cine mai 
are timp să-I ascuHe. Cine-l mai ia 
In seamă? Bănuiesc că nici uru 
din1re tinerii cam au primit o as1l&l 
de saisoare. 

Ieri, am lntAinit pe !nUl din1re 
aceştia. De-abia a avut puterea 
să sch;wze un zAmbet obosit. Nu 
avea timp pentru poveştile lui 
Constantinescu ... 

DAHAUISC 

~ .,., c:>f'' --.:~~.~ "'"c:::»SJt:::lr'1L1 ~ 
In unnă cu ceva vreme publi

cam in cadru! paginii tinerel câte
va reguli de comportare absolut 
necesare pentru tineri. Pentru câ 
respectivele materiale au avut un 

' ecou benefic. reluăm rubrica 
"Cum si ne comportAm ... ., 

e Este jenant să mergi pe 
stradă dezerticutet. cu braţele 
băgale pAnA ia coata In 
buzunare. 

• Ellle lipsit de C>UVilnţll d 
vorbeşTi tare sau să· râzi Tn 
hohote, 1111 cănţi sau sA fluieri: 
toale acestea lasă o Impresie 
neplăcută fi dau s1r11zii un aspect 
necivilizat. 

• Sil nu mai IIIJitllm de arur>
catul hllrtlllor, al biletelor de tram
vai. ori al sculpa1ului pe jos. 1otal 
Interzis. oricât ne-ar dlinui tusea 
măgilreascâ. Balista trebuie 1111 

ne stea Tn1oldeauna la lndemAnli. 
e Dacă ni se dezleagă un 

şiret de la panlofi sau avem un 
mic accident la ciorap, dacă vlln
tul ne-a Tnvălmăşit părul, 
repararea nu s& produCe In văzul 
lumii. 

e Nu o sA desfacem pe 
stradă sandvioiul cu ouă. telemea 
şi ceapA verde, nu o să măncâm 
parizerul cumpătat şi nid nu o să 
rooţăim eernin!&· aruncănd oojle 
pe jos; 

• Nu o sA fumlim pe SWdA, 
femeie fiind; este poate o 
tlimăşlţă a vad1li inegaiMţi dlntra 
sexe. 

e Locul tJIO.I acorzi femeii sau 
persoanei mai vArstnice t111n1ne 
cel de pe dreapta la. 

• Dar bămatul pOala merge 
pe Clreapla când strada e îngustă 

I~MII~;:~U;titM!q~jl~titi~nndtifl 
... ~ - . ~ ~ . ~ . , ' ',. ~ -~- '· 1 

Tema: Care sunt adevăratele probleme 
ale tineretului zilelor noastre? 

Trlmileţi 811icolele voastre pe 
adresa: "AdevArul" - Tineret, 
B-dul Revoluţiei nr. 81, pentru 
.Noi înTrebăm, voi tlispunde~·
Cel mai bun articol va fi premiafl 

Sponsorul rub•icli, S.C. 
SPEED PARTNER SRL, unic 
dlstnbuitor al produselor PURI-

NA - UNGARIA (concentrate, 
premiiruri, furaje), vinde en-gros 
şi en-delall, la sediul firmei din 
Nadlac, str. Mărăşeşti nr. 61 şi 
hrană pentru pisici şi câini, 
EAGLE (SUA). lnforma~l: 094-
631 008 sau la tel. /lax 
0571473665. 

fi persoana de IAngli el ..,.. 
să privească vitrinele. 

• Când ount doi băfba\1 şi o 
femeie, ei o vor incadra, după 
cum vor incadra şi un copil sau o 
persoană vărstnicâ; 

e Sunlem cu un prieten pe 
stradă şi Tntălnim o cunoştinţă cu 
cere am vrea 1111 schimbăm 2-3 
vome· fnsolitorut seu lnsotitoarea 
~ nu va pomi rnainli., ci va 
rămAne IAngl noi. se vor face 
prezentările, dar nu va ciula d 
--.mă In C0!1V8511tie. 

e CAnd vedeti un om cu D 
Tnfăţişare mai neObişnuită, nu~ 
fixs1i şi nu incepeţi să CXll'l19l'llall· 

• Nu vă amestecati In dis
cuţiile de pe stradă. dar dacâ 
vede1i că o femeie este jignilâ, 
lovilâ şi are nevoie de ajutorul 
dv., nu inlal2iaţi să i-1 daţi. 

TINERII - IN AUDIENTA LA PRIMAR ... 
Venind fn TntAmpinarea 

voastră, pagina Tineret a ziaru
lui ,.Adevărul" vă intinde o mină 
de ajutor pentru a vă putea 
rezolva unele dintre problemel9 
care cad in competenta 
Primăriei '1 a Consiliului Local 
Arad. Nu trebuie decat să pune~ 

rnana pe creion şi să ne scrieţi ce 
probleme vă nemulţumesc. Prin 
amabilitatea domnului primar Paul 
Valentin Neamţ. orice problemă 
in ce priveşte primăria arădeană 
poate fi rezolvată cu ajutorul 
rubricii .Tinerii in audlenţj la pri
mar ... •. Scrieţi pe adresa B~dul 

SPONSORIZAT DE MAGAZINUL COtiCUBS 

BIG STAR DEPE B-DUL 
REVOLDflEI NB. 24, LA PODGORIA 

Apărute ca expresie a li· 
bertăţii de exprimare a varlllor 
opinii, -terlle au fost intăl· 
nlte incă din Grecia antlcâ, 
când in agora se întâlneau Iri· 
buni care se infruntau in vas
lui domeniu al retoricii. 

In finele secolului al XIX· 
lea In SUA, dezbaterile au fost 
reintroduse ca metodă de edu
caţie. Fenomenul, devenit 
extrem de popular, a dus la 
lnfilnţarea a sute de cluburi de 
dezbateri in liceele fi colegille 
nord-americane, lncepAnd cu 
a doua jumătate a secolului 
nostru. . . 

In Arad, primul Club de 
dezbateri academice "Carila· 
ma" fi-a inceput activitatea in 
1996, sub indrumarea profe
soara! Mariana Fotescu de la 
Ucaul .Moise Nicoarl". 

Reunind in prezent 30 de 
membri, elevi de gimnaziu 

liceu, nCarilama~ are o activitate, 
spunem noi, intensă. Criteriile 
care slau la baza selectiei mem
brilor clubului sunt spontanei
tetea. imaginatia, capacitatea de 
exprimare orală. 

.Participllnd la acţiunile 
clubului nostru. tinerii îşi dezvoltă 
abilităţile gllndirii critice, capaci
tatea de discemămllnt. O altă 
idee este faptul că se docu
mentează asupra unei teme· ~ 
ne-a spus profesoara Mariana 
Fotescu. 

Temele propuse pentru dez
bateri sunt alese din aproape 
toate dimensiunile vieţii, vizand 
socialul, politicul, economicul, 
scopul final fiind pregătirea tine
rilor pentru o implicare activă in 
viata sociala. 

·Pentru a afla motivatia lor 
individuala, am slei de IIOibă cu 
câtiva tineri, membri ai clubului. 
lată ce ne spunea Miruna Pascu, 

Revoluţiei nr. 81. Adevărul -
Tlllerel pentru .Tinerii in audienţă 
la primar ... •. Noi vom publica 
răspunsurile d-lui primar Paul 
Valentin Neamţ la pro-blemele 
prezentate de voi in scrisori. Nu ezi
taţi să ne scrie~ pentru a vă rezolva 
problemele! s. Ci. 

etevă: .. M-am insais in dub pen~ 
Iru câ m-am gllnd~ câ mă ajută 
să-mi dezvolt gândirea criticâ, 
să~mi inving emotivitatea. 
Doresc să urmez dreptul şi tre
buie să-mi controlez emotiile. 
Din acest motiv cred câ aCtivi
tatea pe care o desfăşor in interi
orul Clubului mă va ajuta". Oana 
Lazăr, locul III pe echipe la con
cursul regional de la Chevereşul 
Mare (Timis): .Când am Inceput 
eram destui de timidă, după care 
am progresat. Motivatia princi
pală a fost să' învăţ să-mi argu
mentez ideile." 

.Carilama· foloseşte progra
mul de dezbateri J<a~ Popper", 
care are un regulament strict şi 
se adresează In special incepă
lorilor. Tn prezent membrii clubu
lui se pregătesc pentru concursul 
national, care va avea loc la 
stăfsitullunii octombrie. 

. ŞTEFAH TQDOSE 

In direct cu Idolii tii 
··-~ 1 C.~! 

Ilai mulţi prieteni ai paginii Tineret ne-au scris cu 
rugămintea sii reluăm şirul de materiale primite de la 
cititori "Noi întrebăm, voi răspundenţr. Facem acest 
lucru, aşteptând pe adresa redacţiei ,.Adevărul" (8-
dul Revoluţiei nr. 81) materialele scrise de voi, mate
riale care - Tn funcţie de calitate - vor fi premiate. In 
cele ce unnează prezentăm răspunsurile la scrisori. 

~~~:!lUDiii 

Mirela v_ (Arad, 17 ani) - O cllsătorie este lntot-
- Viata ne oferă o sumede- deauna binevenită. Dar 
nie de experienţe. Unele dacâ nu Poţi respecta per-
mai bune, altele ba ... Eu soana de lângă tine atunci 
cred că tu te afli abia la va fi un dezastru. E'ti la 
prima dragoste. Spun .abia" vArsta cAnd puteai să ai 
pentru că e prematur pentru demult o famHie, ar fi bine 

0 fală de 17 ani să spună să d9CIZI astfel incAt să nu 
că e cunoscut .unica regreţi _mai tărziu. Şi nici ':"' 
dragoste din viaţA". Nu prea 81 muitâ weme la diS-

Shannen Doherty 
Clo Rachel McAiister & ~ 

5657 Wilshlre Blvd 
Loa Angeles 

CaUfornla 
USA 

Placlclo Dolnhogo 
1-1 Wilshire Blvd 1502 

Los Angeles 
California !10024 

USA 

PASTilA DE UMOR! 
crezi că e o vorbă cam ~~ T_ (Arad. 31 81111 _ 

mare? Dupll cateva sAp- Mi-a ·plăcut tonul ~;crisorii~~~~~~~~~~~~~ tămAni !ţi va trece senti- tale. Trebuie să-ti mărturi-
I rroenlui de iubire. tmpoffant sesc faptul că fi Ro; ne-am 

să rllm6neţi totu~i pri- gândit să apucAm taurul de 
eteni. Abia atunci lţi vai de coama tra!Jnd BICtTem de 
seama dacă a fost iubire serios problemele tineretu
adeviiratll sau o simplă lui. Fii cu ochii pe noi ~i AU 

amăgire de moment. wi regreta! 
Cllllin s. (Arad, 28 ani) SORIIt GHILEfl 

lnsă m-am lai! fi am reuşit 
Să merg mai depa:te. 
Am alerga~ UŞO< m-am "*'"" 
Să nu mă ingmape. 
Am continuat să aleg, de

ecumebeznă 
Prin acest loc pustiu III nud. 
Dar, am ghit o luminlţA, 

lltlaid. Era...._- .. acap de 
ltingunllate 

Şi am.,... la • dar .. prea 
taalu •" 

Slngtdtatea mă Tnfilpse pe 
la spate. 
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..- Poliţistul pl'ezent la faţa locului. depăşit de evenimente 
• .,Când a ajuns in faţa mea s-a oprit Cu o privire criminală, a aruncat conţinutul din stJ.. 

c/ă. Tntr-un gest reflex mi-am ridicat braţul slâng, acoperindu-mi faţa. Era un flacon de 
jumătate de litru de suc Fanta. Apoi aud o voce, de fapt un răcnet - Fugi că-ţi dă foci Tn 
mâna stingă avea o brichelâ verde pe care a aprins-o. Abia atunci mi-am dat seama că 
lichi!;iul din sticlă era benzină şi eu o torţă vie. Toate astea mi-au rămas ca un coşmar fi 
le vad fracţiune cu fracţiune, gest cu gest Şi totul in fiecare noapte. Apoi m-am trezit cu 
faţa spre han, la circa 10 metri. Cineva mă ţinea 1ncle'itată peste braţe, pe la spate, 
netăsllndu-mă să fug inapoi spre han. Vedeam băieţii cum fncearcă să stingă focul. Eram 
disperalâ, că nu-mi vedeam băidtu/. Intrarea hanului ardea, Iar Mihai era înăuntru. Voiam 
să-I văd, şl-n acelaşi timp Imi era frică de ce aş putea să văd. Eram disperată. Mi I-au 
adus, l-am văzut şi abia atunci m-am lini!jtit !ji am devenit COR!jti&ntă. Părul mi-ara alll, Iar 
braţul mă ustura ingrozitor şi arăta la fel de ingrozitor. • 

Luminiţa Angela Cristaa-Dărău femeie. Doar un gest reflex i-a protejat fata. 
povesteşte şi retrăieşte intens clipele de .Eu. şeful de post şi paznicul Aorin am stins-O", 
coşmar. Şi nu e vorba de un simplu vis din precizează Cosmin Feieş. Cei trei au plecat in 
care te trezeşti. ci de descrierea teribilei expe- trombă .• Sub o ploaie de pietre", confirmă atât 
rienţe prin care a trecut, intr~o zi, de altfel şeful de post, căi şi Gheorghe Crihan. 
banală, 29 august 1999. In cele din urmă, flăcările au fost stinse intr-o 

O zi ca oricare alta, in care femeia, anga- lazi incipientă, iar femeia a fost transportată la 
jată la S.C. Bomoni SRL din Bocsig, mergea la Spitalul lneu, cu maşina lui Cosmin Feieş .• n 
slujbă, la hanul .Moara cu noroc", unde era mirosea tricoul a benzină", spune acesta. 
ospătar-bucătar. Luminiţa era in stare de şoc, cu părul ars şi 

OII CBEF CARE A IRCEJIDIA'I' •o braţul stâng pătruns de flăcări până-n carne. 
•oiiAI SPIIU'I'ELE A doua zi a fost vizitată la spital de plu-

Tn acea duminică, in jurul orei 15, Tn han se tonierul Ioan Nica şi de agresor .• Şi-?u cerut 
aflau .trei bărbaţi prezantabili şi cu a ere de scuze, dar eu nu puteam ş• nu pot '"ţeleg~ 
domni cu bani, care au comandat trei porţii de cwn un om poate să dea foc altul om, ·~r apoo 
peşte, eate 50 de grame de vodcă Rasputin şi să pretindă că .. •B~ne. că n~r• ma• rău•.. M1-au 
o sticlă de apă minerală." Intr-un separeu al prom1s bam ŞI tot ajutorul lor, numa1 să nu 
localului mai erau cinci tineri .pasnici, dar depun plângere. N-a~ fost da acord. Nu 
veseli, cunoscu~ aproape toţi de căire mine". aveam nev01e de banu lor. Eventual dacă 
După un timp, grupurile s-au amestecat to~ au . puteau să cumpere acel coşmar, să-l d•strugă, 

' să-I şteargă d1n creleiJ.ll meu." 

inceput să cănte. Unul dintre cei trei le-a făcut 
cmste celor cînc1 cu o sticlă de coniac 
Napoleon. S-a mai comandat o sticlă de ver
mut Angelli. Orele treceau, spiritele se 
incălzeau. Apoi a venit nota de plată. Fapt ce 
avea să declan~eze un şir de evenimente. In 
cekl din urmă, cei trei au achitat consumatia. 
S-au ridicat ~i s-au Indreptat .spre m"'iina 'cu 
care veniseră. Dar s-au intors din drum. 
}elefonul mobil al unuia dintre ei dîsparuse. 
lntrucât nu a fost găs1t doi au plecat ta Poliţia 
lneu să reclame lipsa telefonului. ce-i apartine 
lUI lcmcă Răs1nar_ dJn Pânccta. De la lneu s'-au 
reintors_ 1a han ŞI pen:ru ca ceidarul :1u a fost 
sas1t. au plecat 1;~ Postul de Poliţ1e din Bocsig. 
La han au sos1t cu sefLi Postului de Politie dtn 
5ocsig, plutonierul 1oan :'Jica. Se in-sera. 
Politistul a inceput sâ 1nvesngheze reclamatia. 
Prietenii de pahar au negat că ar şti ceva în 
legătură cu el. 
· în timp. ce poliţistul incerca să calmeze 
spiritele. evenimente~e s-au dezlăntuit. 
Cosmin Feief. 'Tiartor a evenimente. declară: 

DEOCAMDA'I'A, 18-20 ZILE DB 
ÎRGBUIRI MEDICALE 

Conform certificatului medico-legal numărul 
835/A din 17 septembrie 1999 se constată că: 
,.leziunire victimei au putut fi produse prin 
arsură, prin flacără deschisă şi necesită 16-18 
zile ingrijiri medicale, rn caz că nu survin com
plicatii." , 

p'rac11c. după incidentul de la .Moara cu 
noroc~, din 29 august, Luminita Dă rau nu mai· i 
lucreaza. p~erzânau-si singura sursă de vemt. j 
Ea. împreună cu fiul ei Mihai, de 8 am, !.râiesc , 
acum din pensia mamei. A fost nevo1tă să-si i 
tundă scurt părul. iar bratul este 1mobilizat de 1 
faşe - . , 

.,DACA ERA QIFRACTRIH QRI 
'I'EJI'I'A'I'IVA DE OMOR, fU 
. SESIZAM DIR OnCIU" 

La reclamaţia celor doi (Crihan şi Patruşal), 
'elul de post din Bocsig a lăsat totul baltă şi i-a 
lnsoţit la han. Singur. plutonierul plecat să 
caute un celular ori să afle cine I-ar fi furat. s-a 
trezit in fata unei situatii care 1-a depăsit. 
Ocupat să-i. identifice pe cei prezenţi la han şi 
să clarifice circumstanţele ln care a dispărut 
obiectul, el nu a făcut decăt să reacţioneze la 

.. Cei-trei e.·au la rnaşina .or cu şeful de post. La 
un mcment dat am văzu un bâiat, -care era cu 

1 

.-oi, alergfl'î-d spre sosea. Ur.ul il urmărea 
(Gheorg"' Crihan - n.n.). Nu i-a ajuns şi s-a ! 
intors s.?r: han şi a aruncat in faţa hanului cu 
te!'TZJr. L in '11omentuj in care a aruncat benzi~ 
na.aapnnsbricheta." i ~, .... .,_<..,~ ·~b~ 

2ărmăr,:a: "!-am 1ăSat sâ-Sl di~cute prOOie- :r ~~{t~~~::~u~- !,..,;:~~ 
mele ŞI am mcercat să fac curat m han. unde 1 -~~·'--~?='Of: .. ___ ,",._ 
erau oe IOS bucăti de oeste SI pahare sparte.'" , 
In local se afla SI bă1etelul de 8 am. care lSt i 
făcea temele pentru şcoală şi Cosmin Feieş. · l 

Luminita Dărău a term•nal Ci.>rătema si 
auzind O bufnitură 1n peretele hanulUi a leS~ 1n 
faţa U'fli .• Când am ajuns in uşa hanulw, i 
C<ihan lugN pe peluza din faţă, spre mitle,"" 
o sticlă 1n mână. M-am· ferit dill calea ltoO. 
Cre2ălld ca ""ea dintre il! han .. .". 

Belil~a a transformat int-~ 
gjtDb ele b:. f""*i*io .. ~ ..... 
,·" ... - .... _:·.··....,__·~· ·-- .. ·; ~'-'"-A";·"' 

even1mente, nu să le controleze. 
.?rima oară am aplanat scandalur. spuM 

Ioan Nica. CA nu a reusit o dovedesc evi!Jnl-. ' 
mentele ulterioare. Simţindu-se jignit că cei cu 
care a petrecut ar fi putut fura celularul amicu· 
lui. Crihan, cu sticla de benzină in mână, il 
tugărea pe unllll dintre ~· comeseni. Pentru 
ca apoi d artltlCEI benzină pe intrarea· dif1 taţa 
~'* fi· d dH fcc. Stropi~ •. a IOJ&t 1\!lc .. ....... Pal, ............. ~Tnapti· 
_, ,..::;·. -~-•. o.~.-.••• ·.- -~ •.• -. 

de incendiu. acest , cei trei au plecat 
pur si simplu . .Nu puteam să-i retin. Situatia 
conCretă nu ~i-a permis. Nu aVeam baZa 
legală", sustine politistul. In ultimă instantă, 
chiar In prezenţa unui reprezentant al autorităţii 
statului, a avut loc o agresiune gravă asupra 
bunurilor unor contribuabili. Mai mult, o femeie 
a fost incendiată. 

Că hanul nu s-a aprins, Ori femeia nu a 
rămas slu~tă pe viaţă se datoreşte intâmplării. 

.Dacă era infracţiune ori tentativă de omor, 
mă sesizam din oficiu. Femeia nu a depus nici 
o plangere deşi am aşteptat-o." 

De altminteri. chiar dacă ar fi formulat o 
asemenea plângere, intrucăt leziunile produse 
necesită sub 20 zile ingrijiri medicale. fiind 
pos1bilă impăcarea părţilor, ne declinăm com
petenţa solutionării litigiului Judecătoriei, ne 
explică şeful de post. 

Din punctul de vedere al Poliţiei. cazul s-a 
incheiat o dată cu găsirea. a doua ii 
dimineata, in iarba din preajma localului, a 
telefonului. · 

Modul superficial in care a acţionat, după 
părerea noastră, tânărul plutonier, o dovedeste 
şi faptul că nici măcar nu a incercat să afle Cat 
de .sub influenta alcoolului" erau cei implicati 
Tn scandal, cu atat mai mu~ cu cat Crihan a 
plecat după incidentul de la han la volanul pr<>
priei maşini, avAnd~ri' ca pasageri pe ceilalţi 
doi. 

AM BĂU'I', AM IREŞI'I' 
Pe Gheorghe Crihan l-am găsit la micro

ferma sa din Cuvin. Un bărbat de vreun metru 
şi nouăzeci. care munceşte de dimineaţa pănă 
seara. da-i crapă palmele. La prima vedere un 
om, care în ciuda staturii sate impozante n·ar 
face rău nimănui. Dar iată cum s-au petrecut 
evenimentele de la hanul .Moara cu noroc" 1n 
viziunea lui Crihan: 

.La inceput am băut fiecare eAte 50 de 
vodcă. l-am cinstit si pe băietii de la masa ală
turată. Am căntat. am băut. La final. când am 
cerut nota de plată, ~ărrnăniţa ne-a adus o hâr
tie oarecare, .Pe care a scris ce a sens. l-am 
spus să i1e -aducă o notă de plată ca iumea, cu 
stamp1lă, cu tot ce trebuie. Cred că am plătit 

vreo 500.000 de lei,.desi nu consumaserăm 
atât. Pe urmă am văzut că celularul lui Răsinar 
nu mai era. Am spus: mă băieţi, v-am făcut cin· 
ste, nu vă jucaţi.cu noi. Daţi-ne celularul. Ei nu 
si nu. că nu stiu nimic de disparitia lui. Am 
intrebat-o si pe bărmănită, dar ea m;-a răspuns 
<;:ă·nu-i treaba ei să- păzeasca lucrUrile 
clientilor. Ne-am supărat. am olecat la Politia 
!neu 'pentru a !~muri problema.· A ven1t, in cete 
din urmă, seful de post din Bocsig. Nu s-a 
rezolvat nimic in seara aceea. Poate si din 
cauza băuturii am făcut ce-am făcut, dar eu 
n-am avut nici o inter.tie să dau foc femeii. A. 
fost un C!Ccident. A doUa zi m-am dus la spita·! 
să văd ce-i cu femeia. l-am spus că-i plătesc 
sp~talizarea. salariul pe cat timp va sta acasă. 
Aş fi dispus să-i dau 1 O milioane de lei ca să 
fie toată lumea mulţumită. lnsă ea spunea că a 
auzit că pentru un accident de circulatie se cer 
200 milioane ... Dacă-i aşa. ne deie rn'judecată 
1i ne judecăm cât vrea ea. Am băut, am 
~~- . 

.. CmEWtUL • DIZBA'I'D'I' 
IR ŞEDIII'fA CONSIL111L81 ........... --

mată o adunare care 
discutată problema furturilor de pe câmp şi la 
care ar fi trebuit să participe şi şeful de post. 
Din cauza evenimentelor de la hanul .Moara 
cu noroc", acesta a lipsit. Vlc:hentle Pal cu, pri
marul Bocsigului, spune: .Tn fiecare luni, au, 
lmpreună cu şeful de post avem o întâlnire de 
lucru, in care analizăm cazurile petrecute la 
sfârşitul s;:lptămânii ~i ne facem o strategie de 
lucru pentru perioada următoare. Ştiam de inci
dentul de la han. deoarece chiar duminică 
seara m-a rugat să fac un apel de pe celularul 
meu ca să putem găsi telefonul pierdut. Imi 

răspundea robotul. La solicitarea consilierului 
J3eleanu, cazul «Moara cu noroc» a fost 
prezentat de seful de post in faţa consiliului 
1oca1.~ 

CUI il MAl PUĂ DE 
AUTORITATEA STATULUI? 

Even1mente1e de 1a Bocstg au şi o altă 
conotaţie. Surprinzător ori aoate firesc astăzi 
(?~). ele s-au derulat sub pnvirile unu-i om al 
legii. Că politistul a fost depăsit de situa~e 
este o problemă. Nu toti politistii sunt fost• 
campioni la bOx ori arte martiale: Nici nu. es'te 
nevoie să te :mou1 neapărat prlri fbrtâ. ASta 
dacă exista respect pentru lege. Din păcate (ŞI) 
faptele de la Bocs1g demonstrează, ln esentă, 
lipsa respectului pentru iege, pr:obabil SI nein-
crederea in actul de justiţie. ' 

Cum e posibil, r..a in prezenta unui oolitist 
să fugi cu o suclă de benz'"ă. rn mână, să 
incendiezi o ·:lădire, ·să dai foc_ chiar fără 
intenţie unui om? Alcoolul Tiu poa'te fi o cjrcum
stantă atenuantă. Nimeni nu are dreptul să-si 
facă 'singur dreptate. Poate ŞI felul In care une
ori se face (ne)dreptate in România induce in 
constiinta cetăteanului, neincrederea in actul 
de justiţie .• Nimeni· nu e mai presus de lege'"; 
toţi sunt egali ro faţa legii, sunt pFinclpii ce 
pentru mulţi au doar valoarea unor simple 
vorbe ... 

DOIW SfiYfl e. I!'I(O!ItftSMSTtTfiHJIHESCO 'oro: OHOIUO FEI.Efl 
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BC ICIM ARAD· UNIVERSITATEA 
ORADEA 10 • 46 l41·16J · 

Victorie reconfortantă a 
baschetbalistelor campioana, ieri, 
la Sala $porturilor • Victoria• din 
Arad. Repetând evoluţia in gene
ral bună din partida precedentă cu 
jucătoarele craiovene, B.C. ICIM 
s-a detaşat in min. 8 la 21-2. 
Replica oaspetelor, in această 
repriză întâi, nu a fost una 
deosebită, ceea ce nu diminuează 
însă din meritele echipei noastre. 
După pauză vizitatoarele şi-au 
ameliorat prestaţia, pe fondul unor 
greşeli comise de elevele 

.antrenorului Mandathe. Chiar şi 
astfel, fără să forteze - partea a 
doua a fost căşti98tă de orădence 
- fonnaţia .galben-albastrăM s-a 
impus cu siguranţă, pregătindlHI8 
pentru meciurile următoare cu 
Olimpia (acasă) şi Rapid 
(deplasare), ambele din Capitală. 
După patru întâlniri B.C. ICIM a 
acumulat tot atâtea victorii, având 
aşadar un procentaj maxim, de 
100%. 

BC ICIM: Stoenescu 11 (1x3), 
Mandache 10, Nastor 9 (1x3), 

Grecu 2, laroshka 15, Tretiak 23, 
Matei, Sandu, Faur. Antrenor: 
George Mandache. 

.U" Oradea: A. Ionuţ 15 
(1x3), Sătac 8, Manolache 2, 
Lazăr 6 (2x3), Ardelean 11 (3x3), 
Gyergyova. 2, Ionescu 2. 
Antrenor: Adriana Niculescu. 

Au oficial: Alexandru 
Columban (Cluj) şi Radu 
Buoerzan (Tnnişoara). 

Observator F.R.B: Adrian 
Vermeşan (Timişoara). _ 

AD!tiAH ttARŢĂU 

Debut cu stângul ELBA TIMIŞOARA • 
WEST PETRDM ARAD 85-62 ( 47 • 37) 

Tn prima zi a turneului de 
baschet masculin de la 
Timişoara, West Petrom Arad a 
fost învinsă dar de Elba din loca
litate. lată fonna~ile şi marcatorii: 

Elba: Argintaru 18 (2x3), 
Korodi, Păltinişanu 13, Guiu 27 

Ieri s-a incheiat mini
perioada de transfen!lri in fot
balul românesc, care nu a 
adus mutări spectaculoase in 
rindul divizionarelor nC" ară
dene, lată situaţia la zi in 
"curtea" celor patru echipe, cu 
menţiunea că nu este exclusă 
apariţia unor surprize de ultim 
moment ... 

eAnf' D8d&U 4 
,.lalafanlst" 

Vârful de atac al echipei 1nter 
Arad, N. Ardelean a trecut in 
.barca• unei alte echipe de .c·, 
FC Arad Telecom. Aceasta este 
singura achizi~e a grupării con
duse de Gh. Marinca, semn că 
acesta este mu~umit de rezul
tatele echipei. 

• Pll ",lllara Mădnfa" 
Probabil, drept mulţumire 

pentru cadoul de anul trecut de la 
Pecica, pe .filiera Măduţa" au 

(3x3), Belea 12, Alecu 11, Czmor 
4, Prioteasa, Miron, Olaru, Rouă. 
Antrenor: Dan Ionescu. 

West Petrom: Veres 4, 
Marianovici 16 (2x~). Bubanja 12, 
Apostol 8, Spătar 6 (2x3), 
Dehelean, Szijarto 7, Muntean 2, 

ajuns in lotul lui .u· West Petrom 
doi jucători de la Someşul Salu 
Mare. Este vorba de fundaşul 
Lăpuşte şi mijlocaşul Cosma, 
care vor asculta comenzile ita
lianului Pk>. E drept, .petroliştii" 
i-ar fi vrut şi pe Turqan şi 
Bogoşel, de la UTA, dar nu au 
găsit înţelegere acolo. Un alt 
transfer ratat a fost_ cel al Jui 
Marius Plisca, care a preferat 
diviziOnara Ro·- Motorul Arad. 
ellonddll- "taPisp~" 

Insuccesele .spirtarilor" de la 
lnter Arad din acest debut de 
campionat au fost aruncate in 
.cărea" antrenorului Flavius 
Domide, care a fost demis de la 
conducerea echipei. Noul tehni
cian al .lantemei roŞii" a seriei a 
IV-a a Diviziei C nu este Ionuţ 
Popa, aşa cum ar fi vrut condu
cerea, ci Gavrilă Birău, oei care a 
mai pregăm această echipă, pe 

lfrim, Nicolici 3, Bobroczky 4. 
Antrenor: Dragan Petrioevici. 

Au arbitrat favorizând uşor 
gazdele, M. Marinescu (Bucu
reşti) şi V. Butuc (Constanţa). 

DACIAH TOD<I'ffl 

cănd evolua in .o-. La capitolul 
plecări, certă este cea a lui N. 
Ardelean, iar nesigure sunt 
plecările lui Olteanu, Bucur şi 
Iancu, care au fost oferiţi in 
schimbul lui Miţiţi .şoimilor" din 
Pâncota. 

eli ahe fLbubotl la ,.V" 
v..u.~ 

După .dusul rece" de pe 
teren propriu, care a adus echipa 
din nou la minus in dasamentul 
adevărului, la Universitatea 
.Vasile Goldiş- Arad nu s-au 
semnalat seisme mari. Au fost 
cooptaţi in lot căţiva studenţi -
boboci (anull), cărora li s-au ală
turat Gagea (Crişul Chişineu 
Criş) şi Cristea (Şoimii Pâncota). 
Cu un lot foarte tânăr, studen~i 
arădeni vor să facă o figură fru
moasă in actualul campionat. 

DAHIEL SCitiDOH 

·cAMPIOHATUL )UDEŢEAti "OtiOARE" 
Bemltatele etapei a Xl-a 6. Apateu 11 7 o 4 24-31 21 (+3) 

Victoria Zăbrani-ICRTI 0-6; Şoimii Şimand- 7. Şeiti~ 11 6 1 4 28-23 19 (+4) 
Annonia lneu 1-2; Voctoria Felnac-A. S.VIadimirescu 8. Şimand 11 6 1 4 25-20 19 (+1) 
2-1; Recotta Apateu-Fiacăra Ţipari 3-1; Unirea Şeitin- 9. Şepreuş . 11 6 1 4 26-24 19 (+1) 
Stăruinţa Doroban~ 2-2; Şiriana Şiria-Unirea Săntana 10. lratoş 11 6 o 5 22-21 18(+3) 
5-0; lnfrăţirea lratoşu-lnainte Sânmartin 3-0 (f. j.); 11. Sântana 11 6 o 5 24-26 18(+3) 
Olimpia Bârzava-Voinţa Semlac 2-1; Viitorul 

12. Bârzava 11 4 2 5 24-26 14 (-1) 
Şepreus-Oinamo Zărand 3-0 (f. j.) 

' . Clasclmvnt 13. Dadlan\i 11 3 4 4 29-17 13(-2) 

1. Siria 11 8 2 1 54-13 26 (+1) 14. Zărand 11 3 1 7 17-28 10(-5) 

2. Felnac 11 8 o 3 33-21 24 (+6) 15.~ 11 2 1 8 19-32 7 (-8) 
3. A. lneu 11 7 2 2 31-13 23 (+5) 16. Semlac 11 2 o 9 12-28 6 (-9) 
4.1CRTI 11 7 1 3 28-11 22 (+4) 17. Ţipari 11 2 o 9 11-37 6 (-12) 
5. VlaciJJiesw 11 7 o 4 22-13 21 (+3) 18. Zăbrani 11 1 o 10 9-45 3 (-15) 

La sfărşitul săptămânii 
trecute (1-2 octombrie), in 
oraşul Oradea a fost orga
nizată etapa zonală a C. N. 
de judo pentru juniorii 1. 
Participând sub culorile 
Clubului Sportiv Şcolar 
Gloria, mai mulţi judoka 
arădeni au obtinut rezuttate 
remarcabile, astfel: 

Faza finală va avea loc 
tot la Oradea, intre 15 şi 17 
octombrie. Alături de 
sportivii enumeraţi, la ea 
vor mai fi prezenţi Otto 
Kimak (81 kg) şi Mihai 
Stanislav Telechi (66 kg, 
CSM Conar), calificaţi 
direct, care sunt pregătiţi 
de antrenorul Mihai 
Telechi. Referitor la Mihai 
Stanislav Telechi, se poate 
spune că acesta a intrat in 
posesia medaliei de argint 
la .internaţionalele" 
1Jaainei de la Kiev, dintr-u'! 
pluton format din nu mai 
puţin de 73 de judolca. 

CRISTINA STANC 
• câ,tigătoare 

la kata 

Categoria 52 kg - Ioana 
Clăian, locul 2; antrenor: 
Gheorghe Andraş. 

90 ' kg Marius 
Ck>chină, locul1 

100 kg • Minodor 
Andor, locul 3 

+ 100 kg· • Claudiu 
ŞchiOpu, locul1 . .. 

NWOKO KENT - lA ARAD! 
Traditionala Conferintă de 

presă săptămânală de la' F.C. 
UTA a inceput, ieri, cu o 
întârziere de 15 minute, din 
cauza lipsei unui traducător 
competent, la discuţii par
ticipând, pe lângă Ioan Kocsis 
Josan, antrenorul Rubinacci si 
consultantul clubului, Piedi
monte. 

S-a spus că din lipsă de bani 
disponibili pentru transferul unor 
jucători valoroşi, s-a continuat 
acea politică, zice-se realistă, de 
a racola juniori. In acest sens, 
ieri au fost legitima~ cinci copii, 
foşti in proprietatea Politehnicii 
Timisoara, dar trecuti pe la 
.Banatul" si .Telecom", 'ambele 
formaţii de pe Bega. Aceştia 
sunt Ardelean Alin, Gall Marian, 
Rus Daniel, Matei Alexandru şi 
Baros Enyo. 

Considerând că UTA nu 

este un club care poate arunca 
banii pe .fereastră, cumpărând 
jucători cu ochii închişi, s-a 
ajuns la varianta renunţării la 
orice transfer de calibru. Dacă 
se cer bani multi de la Gandolfi 
si Salami, ei tiebuie investiti 
ioarte bine, iar o achizitie, a unui 
jucător .cu nume"' nu este con
siderată prea profitabilă. 

Cel mai important moment 
al Conferintei de presă de la 
F.C. UTA a fost anunţarea 
sosirii la Arad, a nigerianului 
Nwoko Kent In mod normal, el 
ar fi trebu~ să ajungă aseara in 

· oraşul nostru, iar astăzi, de la 
ora 13,30, fotbalistul va fi 
prezentat presei, la sediul dubu-

lui UTA. Kent are 21 de ani, 182 
cm, joacă atacant, este propri
etatea dubului italian Reggiana, 
dar a mai trecut pe la Fidelis 
Andria şi o echipă din divizia a 
doua mexicană. Acolo, Kent a 
marcat 32 de goluri, Intr-un 
campk>nat şi jumătate, iar acum 
vine la UTA, după ce a refuzat o 
ofertă din Croatia. Totul, din 
.cauza" consultantului Luigi 
Piedimonte, care a făcut posibilă 
venirea lui Nwoko in oraşul de 
pe Mureş. Mai mutt, tot datorită 
italianului, UTA nu va plăti nimic 
celor de la Reggiana. 

Sperăm, in final, să. nu fie 
Kent copia lui Coronel... • 

LEO SFARII 

Selectia la Motorul Astra Arad 
Clubul de fotbal Motorul Astra organizează selecţie cu ca· 

racter permanent la grupele de copii născuţi in anii 1986, 
1987 şi mai mici, zilnic, de la orele 15,00. 

IERI, IN DIVIZIA D 
CPL ARAD • CRIŞANA 

SEBIŞ 2-3 ( 2·3) 
Stadion: CPL, teren cu 

denivelări, vreme rece, ploioasă, 
spectatori 40. 

Au marcat: Brandais - min. 
13 şi 25 respectiv Şaba min. 16, 
Sas min. 28, Pap min. 42. 

CPL: Neaţu - Maghici (min. 
72, Borlea), Neacşu, Poeei -
Drida, Nescovici, Şule, Baeşa 
(min.72, A. Vizitiu), Suciu -
Brandais, Belint (min.57, Manea). 
Antrenor: Ad. Lucaci. Crişana: 
Laza - Jurcă, G. Olariu, Sas, 
Fericean - Şaba, Pap, Lupşa 
(min. 90; 1. Olaru). Cândea -
Cimbrea (min.87; Negru), Moţiu 
(min.85; Luca). Antrenor: Al. 
Gaica. 
~ ""'II: Nescovicl -

min.44, Brandais- min.72 respec
tiv G. Olariu - min. 72. 

ArbitrU: A. Apătean - G. 
Hllrduţ, 1. Fierea. 

Observator AJF: Ionuţ Leac. 
La juniori: 6-0. 
• Problemele cu care se con

fruntă CPL-ul atunci cand 
evoluează pe propriul teren au 
continuat şi ieri, )emnaril' da~ 
cu stângul in dreptul in faţa unei 
echipe care, bine aşezată In teren . 
de Sandu Gaica, a speculat 
fiecare moment prielnic ivit. • 
Chiar dacă elevii lui Adi Lucaci au 
condus de două ori, sebişenii au 
replicat prompt de fiecare dată, 
reuşind să egaleze după doar 2-3 
minute iar, o dată trecuti in avan
taj, au ştiut .să îngheţe" 'rezultatul. 
• Toate cele trei cartonaşe roşii 
au fost just aco<date de .,oentralur 
Apătean, Nescovici şi G. Olariu 
fiind eliminaţi pentru căte două 
galbene iar Brandais, pentru 
lovirea adv8rsarului fără mi']l&..;. 

• S. BOCiPfiH 

--------~--------
Tricoul Roşu • Şoimii 

Pâncota 3-11 ( 1-11) 
Arad. Teren .Biănaru 11, spec

tatori 23. Au marcat: Katona 
(min. 29), Galic (min. 53), Răduţ 
(min. 67). 

Tricoul Rotu: ·szabo -
Revriic, Kocsis, Weirer, C. Matei 
(min.89 A. Matei) - Galic (min. 7 4 
Topor), Barta, Răduţ, (min. 80 
Vasiu), Katona - Unc, Man. 
Antrenor: Mihai Roşea. Şoimii: 
Leric - Ştefănuţ, Rusu, Danci 
(min. 41 Buzna), Cristea -
Ardelean, Diţll (min. 70 Mănăilă), 
Muntean (min. 62 Ţicală), Moţ 
(min. 59 Bilan) -. Pantea, 
Gherman, Antrenor: Dan 
Mănăilă. 

Au arbitrat bine: Dan 
Ologeanu jr, la centru, asistat de 
Doru He!jeg şi Ştefan Meroea. 

Observator A.J.F.: Emilian 
Jivan. 

Victorie categorică p~ntru 
echipa gazdă in faţa unor .şoimr 
fără aripi care au făcut simplă f>. 
guraţie pe teren. Evoluţia slabă a 
elevilor săi 1-a determinat pe 
antrenorul - jucător Dan Mănă~ă 
să adopte .modelul Rubinaoci" şi 
să execute o şedinţă tehnică ime
diat după ultinul fluier al .,miculUI' 
otogeanu. 

L D/IHILĂ 

Macea, ora 15,00, teren· 
greu, timp ploios. Spectatori 
250. Au marcat: Leucea - min. 
41, 63 şi 75 (penalty), Lucacs -
min. 78, Şimăndan - min. 30 
respectiv Ciumedean - min. 30 
şi Damamin - min. 89. 

Macea: Avram - Bed6, Tril, -
Săbău, Vuln, Vidican, Leucea, 
Şimăndan, Lucacs, Croitoriu, 
Păşcuţ. Au mal jucat: Scrob, 
Roman, Sorescu. Antrenorl: 
George Săcui . 

Curtlcl: Dobra - Bătănea111, 
Popa, Barbu, lanoş, Suciu, 
Dogaru, Leva, Tuef, Pădurean, 
Ciumedean. Au mai evoluat: 
lercoşan, Duma. Antrenor: 
Ocru Balaci. 

Cartonate rotii: Croitoriu 
respectiv Oobra. 

Au abritrat bine: CI. Tripa • 
M. Jivan - M. Hlllmăjan. 
Observator A.J.F.: Dorin 
Vătran. 

La juniori: 0-7. 
Jucătorul meciului: Leu

cea. 
• Meciul a fost echilibrat In 

prima repriză însă, după pauză, 
pe teren, a existat practic o sin
gură echipă, Semle&ana Maoea. 
• Regretabile incidente s-au 
consemnat in minutul 79, sol
date, pAnă la urmă, cu eli
minarea portatului curticean 
Dobm. 

S. CfiUIH 

Rezultatele etapei a JUli-a 
Tricoul Roşu-Şoimii Pâncota 3-0; CPL- 10. Tr. Roşu 12 4 4 4 18-12 16 

Crisana Sebis 2-3; Dacia Beliu-Motorul Arad 11. Gomera 12 5 o 7 25-35 15 
0-5: Crisul Chlşineu Cris-Romvest 3-0; Victoria 12. trişul 13 3 4 6 20-29 13 
Nădlac:comera 3-1; Păulişana Păuliş-Şoimii 13. Rofnvest 12 4 1 7 12-23 13 
Lipova 1-1; F. C. lneu-Gioria Arad 1-0; 14. Curtici 12 4 1 7 18-36 13 
Semlecana Macea-Front1era Curtici 5-2; 15. Macea 12 3 3 6 21-27 12 
Podgoria Ghioroc a stat 16. Beliu 13 2 2 9 10-37 8 

CkiSCimcmt 17. Ghioroc 12 1 2 ·9 16-43 5 
1. Motorul 12 11 1 o 47-11 34 e Minerul Moneasa s-a retras din cam-
2.Pancota 12 8 2 2 30-11 26 planat. 
3. F. C.lneu 12 8 1 3 24-12 25 Etapa viitoare (8-10 octombrie, 1999): 
4.Sebiş 13 7 2 4 35-22 23 Gloria Arad-Tricoul Ro~u; Cri,ana Sebi~-
5. CPL 13 7 o 6 25-19. 21 Frontiera Curtici; Şoimii tncota-Semlecana 
6. Llpova 12 8 2 4 26-20 20 Macea; Şoimii Llpova-F. C. lneu; Gomera-
7. Păuli' 12 6 1 5 20-21 19 PAuli~na Păulif; Romvest-Victoria Nădlac; 
8. Gloria 12 6 o 6 25-16 18 ~rlfUI Ch. Crif; Poagorill Ghioroc-
9. Nădlac 12 5 2 5 2Wo 17 !Mcias.tiu. CPL stă. 

. 
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fiHtljJ!\IIjJ!\t 
B-dul Revoluţiei (vizavi de BANKPOST) 

Micălaca - Piaţa Soarelui (vizavi de Po'l'tă) 
Tel. 259.37'3; 259.721; Fax: 259.884 

• Ventilatoare 
• Aparat aer oonditiooat 
• Plasă de geam pentru ţanţari · 
• Pompe submersibile, de suprafată şi 

kama • 

• Furtun de udat 
• Motocositoare 
• Incubatoare eledrice 
• Folie solar de 4-10 m lătime 
• Burete tapiţerie, muşama, imitaţie de piele 
• fmpletilură de sănnă pentru gard 
• Plasă rabilz, ruie constructii, electrozi 
• Roabe, beloniere, motoare eledrice 
•Drujbe 
• Acurrulatori auto 
• Hidrofoare, compresoare, aragaze, 

frigidere, congelatoare, televizoare 
• Combine muzicale 

• Gresie, faianţă, adeziv pentru ipitşi,rostuit 
·• Arace~ vopsele, diluan~ şi lacuri 

NOU! 

DE~~~VN ~'~;~:~~ ~~;~~ 
PlATĂ • Produsele: electrice, electrocâsnice, uz 
gospodăresc şi agricol se vllnd şi cu 

PIATA IN UTl AVANS O. 
TRANSPORT GRATUIT iN ORAŞ, 

iN JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 
. CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 
5.000.000 LEI. 

(5213799) 

){ 

eu sediul in Arad, 
Str. Independenţei Nr. :5 

. t>l,OIIC.';>l'l - li:OMĂNIA 

~ prin Gl MOTOR ARAD 
. Tei/FaJG 057/: 288009 

S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞTI p•o&a:• ~ .......,;aiizrazn 1o ...twi ~ 
,Keml!rGM Mdn!f.lrolatDAnt lfl! boR Jlo bilunuri modifd. w "•""" !.rmopl..li~ ... ,. ·""" 

PJinlipi" ro ll.m~ lo 9101imi do 1·6 mm. 1f1! .,....!uri clikrilt 1i pmiral. w nilip"" md.zir rolorolu: 
M'fmllrAna l!idrpilrg&A'eor' !Wt.Mder!w peohu <Dhllrudii <iwlt ~ ,...,.lnolt.dnmHJ, podwi li 

~..w.., ... _ 
.1!km!Jrunc hi.dnri..t~ .,..IJUu,m IEII:idat <llt 1t apliai prii lipi,. ru bihrn aici; 
Şindrile hitinn.ol.atoc>nr cu GO"daie colonst<i, ~olilt lo loal!la•melt d. acaptril; 
MCUti.curi.I>UwninoGH aditiua&e ponlru ~~ .. lo 11!<2; 

M'Citericle tcrmo si fimc>UolaU>cm! din ,al,; nint~olu- SILAM. 

Pntdusala ll8ulra sunt agT'811'1entata in R'Dmănia pria MLPAT·- PROCEMA. 
cit pin OennaniJI, la •MATERIAL PAOFUNGSAMT NDRDRHEIN - WESTfALEN"". 

iar CIUTA lEA acatora este asipn11U prin ISO 9002. 

Pretl!l e1 m-i~ 
Qf~rt9 ~- mâr~ 1 

BOSCH 608 - 68 USD* 
Dore,te să obţină autorizaţie de mediu pen· 

tru MAGAZIN DE PREZENTARE, BIROU, 

SPAŢII PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE, 
Micălaca, CI} lea Radnei, nr. 187. 

Eventuale contestaţii Arad, Jl.dul 

NOKIA 
5110 79 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* 

lmpreună cu oferta CONNEX 
Dragalina nr.16 

(5224435) 

CONECTARE GRATUITĂ Pllllla.EZ UJNI AIIOIIAIIEiff GRATUIT 

**Ofertă valabilă până la 16.10.1999 SAMSUNG 2100 ·200 USD* 

X 

S.C. ARAL S.R.L. 
Piaţa Spitalului 1 C Parter · 

X Tel: 057/255801 ;092/444485;092/275675 

~'"' <!ror}~ NEX ~ 
X VI oferi cu livrare diD stoc sau la comandi: 

• marmură, granit, tnwcrtin; 
• scule şi accesorii pentru prelucrarea· rocilor natunile 
• adezivi tru ie, faianţă şi roci naturale //.JIIIIIIIIR• + --(- bllndallt) _.... --~ 

• ~ lalanlă Import Spania.-; • ...-.fag ........ .,..._., . _de_._._ 

• Tevi si fftlllgurl din <VPN 01S - 0 28 
• 'ftwi mu#tistr;rt -AI-i'fi..HENCO si -soriile .,., .",. 
• Rtfngurl.zinatl> 3 1 B"'•2", .,..,."..-3 14~ • 2N 
+ RMIIIItoNe din off# • DUNAFEIIR, pompe GIIUNDI'OSZ 
• 111buri ~ ,..,._ f>wÎ- JHERMAFI.EX 
+ Rob/neri cv sfera 112-. 2-, collere tNIIâ cv dlb/(l :J/8--
• Spume de~. !Sili"- alb sifr."..._ 
• CizJ si cM#mt • du. . 

Str. OOROBANTILOR Nr.55 Tel. 21l~t.t. 
Str. EPISCOPIEI Nr.24 Tel. 270.091 

·--• apliCe tanran; 

·--~-... 
·---~ 

Arad, str. Pădurii nr. 49, tal.:25445'7 

VINDE DIN STOC LA PRE.:J"URI 
.. · . DE DEPOZIT! 4 

.. 
OUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) OTabUi zlncatii OOţel beton 
OP.C. OPiacaj OPFL OPAL OBINALE (u.l. t'areatre - peste 20 

modele) OPodele 'fi larnbrlurl din brad OParchet - f'ag 
OCAHLE TERACOTĂ (ntecanlce •• manuale) OCllirilunidili ••motii 

. OŢIGLĂ - T6rn6venl O PIAei azboclment O Bitum OCarton 
aaf'altat OC..rbid OE,ectroo<l 

VIZITÂND DEPOZITUL NOSTRU VA CONSTRUI O CASA LA UN 
i 

r . 
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In temeiul art 55, 65 din O. G. nr. 11/1996 privind executarea 

creanţelor bugetare, se vor vinde prin licitaţie publică bunurile de

bitorului S C. Hortioola Nădlac S. A. după cum urmează: 1. Bunuri 

Imobila. Ferma nr. 3 grajduri 1-172.316.328 lei; grajduri 11-
78.575.7411ei; Ferma nr. 'l-193.792.5821ei. 

2. Bunuri mobile: combine C14 şi C6P intre 15-40.000.000 

lei, TIH 445-10.000.000 lei; remorca R23-2.500.000, utilaje atelier 

mecanic, diverse utilaje agricole, ţevi pentru iriga~i -100.000 

leilbuc.; grup electrogen 40 kW- 10.000.000 lei; grup sudură- 38 

kW-10.000.000 lei, transformator sudură TASM 3-300-2.500.000 lei; 

maşina de găurit G-25 - 5.000.000 lei. 

la preţul maxim oferit 

Licitaţia va avea loc la data de 2111011999, ora 10,00, in 

Nădlac, Calea Aradului nr. 9. 

Condiţiile de participare pentru bunurile imobile: ofertă scrisă şi 

taxă de participare 10% din preţul de strigare. lnforma~i la tel. 
474871; 474627. 

(974066) 

e Vine timp de 10 zile tăiţei de sfeclă (borhot) la preţul de 
25.000.1ei/tonă, loca depozit incărcat in mijloace de trans
port. 

e Vinde zahăr la cele mai mici preturi, acordând facilităti 
In funcţie de cantitatea livrată şi tenmenul de plată. ' 

(974067) 

Angajăm urgent vânzători stradali pentru 
difuzarea ziarului "Adevărul" Arad 

OFERIM: 
e comision 20% din vlnzări 
e echipament de protecţie 
e abonament gratuit pe tramvai 

Cel Interesaţi se vor prezenta la sediul redacţiei 
ziarului "Adevărul", Bd. Revoluţiei 81, c;mtera 13. 

Vând (schimb cu 2 camere) 
urgent garsonieră confort 1 + boxă, 
Alfa. Telefon 2n239. (30308) 

zonă centrală (demisol), telefon, 
. lncălzire centrală, dependinţe, 

, posibfli1ăV privatizare, 15.500 OM, 
negociabil. Telefon 247346, orele 
19-21. (33213) 

Vând garsonieră confort 1, el 
IV, Micălaca, preţ 6.200 OM. 
Relaţii telefon 258862, până la ora 
14.30. (30377) 

Vând garsonieră Micălaca. 
Telefon 279196 .~i 514296. 
(30379) 

·1 

. ' 

Vând garsonieră confort 1, str. 
Praporgescu: imbunătătită, 
16.000 OM. Telefon 235184; 
092.308.400. (30018) 

Vând garsonieră centrală, str. 
Lucian Blaga. lnforma~i telefon 
094.621.968. (30161) 

Vând apartament 1 cameră, 
Alfa, bl. 72, se. A, ap. 18. Telefon 
257851. (30054)-

. Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, 8.000 OM, negociabil. 
Telefon 270856. (30332) 

Vând urgent garsorieră, confort 
1, Mlcălaca. Informaţii telefon 
092.994.442. (30084) 

Vând garsorleră confort 1, etaj 
11, zona Miorita, pret 8. 700 OM. 
Telefon 094.246.676. '(30143) 

Vând garsonieră confort 1, multi
ple imbunătă~ri. gresie, faianţă, 
boxă. Informatii telefon 263953, 
Micălaca, str. Abrud, bloc 236, ap. 
8. (30137) 

Vând garsonieră zonă centrală, 
str. Buşteni, cu sau fără mobilier, 
gaz, satelit, telefon. Telefon 
230324, după masa. (30184) 

Vând garsonieră (ne)mobilată, 
str. Busteni. Informatii telefon 
276510.'(30087) ' 

Vând urgent garsorieră, centru 
VladimiresCu cu gaz. Telefon 
084.894.402. (30066) . 

Vând apartament o cameră, oo 
parchet, gresie, faiantă, balcon· 
inchis, in bkx; nou, zOOa Vlaicu. 
Telefon 272067, 272089. (30301) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, bl. 538, et. IV, ap. n, 
zugrăvită in lavabil, faianţată, gre
siată, telefon, satelit, balcon 
inchis, 9.000 OM, negociabil. 
Telefon 26_1471. (30290) 

Vând garsonieră confort. 1, str. 
·Poetului bl. P3, el 1, ap. 18, par
chet, uşă nouă. Telefon 272671 
sau 272652. (30362) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, bl. 173, se: C, ap. 2, 
parter, canalizare separată, gre
sie, faianţă, sate6t, balcon inchis. 
Informatii telefon 262555 sau 
249025. (30895) 

Vând garsonieră confort 1, 
mobilată complet, aragaz, etc, 

· Confecţii, stradă asfaltată, 7.950 
OM. Telefon 092 344 705. 

1120906) 
Vând garsonieră, confort 1, 

·sporit, el. III, imbunătăţiri, 

Micalaca. Telefon 251183. 
(30992) 

1:1,;/U;,)i%11~~ 
Vând apartament 2 camere, 

zonă bună, imbunătălit, preţ bun. 
Telefon 235784, 092 308,400. 

. (30018) 
O.caziel Vând apartament 2 

camere, Vlaicu, etaj· inferior, 
10.000 OM. Telefon 270856. 

. (30332) 
Vând apartament 2 camere, 

9.600 OM, Grădiste (mobilat 
11.500 OM). Teleion 237048. ' 
(30237) 
· Vând apartament 2 camere, 

confort 1. etaj inferior, multiple 
îmbunătăţiri, zona Spitalului 
Judetean (Intim), pret convenabil. 
Telefân 092.922.384. (29727) 

PUBUCITATE 

Jl!iTERNAUONAL COMPUTER SCHOOL ARAD 
Fiii;.~N $Nil M r.ii;.ii;·il. .,.. !' itk t:a111•rl: 

• Dl"E1lA1fM c.fLCllUm.t 
• INJŢ1ERE fN CrJl<TAIJIUUTI! li Cl1l'Y1ANUTArliASISTATA DBGfLCOLMDII 
• INI'fTE.IlE IN UJaA ENGlEZĂ 

--~ 
omrrl, sprcju 1 PI'.NfiUOOPIJ•lNI111IDlNOJIEUIE PENn.UaJI'Il •• 

-
PRB'.j.""IJIU ACCIEI>:I.iiliJ:LB - PLA'.i!A hi I<ÂTE! 

Dl:piCIMt ........ llkliMet'ul ~ ~-
Certltlc:ll. ..-. ct..,.. ~de Ocufr:*"e tf Fonnare Paot 1 a liiltl. 

----~-~--------------~-----,_,...,._il._ 2SJ""*' ll/JWC .'UJ_/o...,..lJ.111.", --"",_ ... ._ 

S.C. ZAGROS SRL si 
HENKEL România' 

angajează pentru Arad 

• AGENTI DE VÂNZĂRI 

CER!N!E: 
• OPERA T6R CALCUL.fo. TOR 

- dornidliul stabil in Arad 
-persoană ~ si c:omtricativâ 
- perrris de conducer8 categoria B 
~ stagiul mUitar satisfăa.d. 
o0FERIM: 
• masină de serviciu 
~ salciriu motivant, Tn c:oncordanţă ro rezUtatele obţinute 
·posibilitatea negări inb"-o echpă lânăr.1 şi dnarnică. 
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimhă un CV ~ lelefon.ofax 0561211959. 

(5224421) 

V'I .... K>E.: 
SISTEM 486 IBM 

- DX2- 66 MHz 
HOD 360-420 Mb 
Preţ 3.128.000 lei 
- DX 4 - 100 MHz 
HDD420 Mb 
Preţ 3.450.000 lei 

AL TE SISTEME 486 
2.290.000 lei 

IMPRIMANTE: 

; cu ace, OWI, noi, A3 

1.380.000 lei 

- laser profesionale 

stare foarte bună 1. 738.000 lei 

Tel.: 274645 
(5224439) 

IEAM 

ambalaj de 45 gr/mp 
TELEFON 235062 

'· ~. 

Vând apartament 2 camere, 
parter, ideal privatizare;. Podgoria. 
Telefon 092.255.385, 212204. 
(29994) 

Oi:aziel 11.500 OM, aparta
ment 2 camere, confort 1, 
îmbunătăţit, Alfa. Telefon 210555, 
210255. (28410) 

Vând apartament 2 camere, 
contorizat, bucătărie, cămară, 
boxă, garaj, Calea Romanilor. 
Telefon 211808. (30026) 

Vând apartament 2 camere, 
confort ·n. Fortuna, et. III, 12.500 
OM. Telefon 272657, 252302. 
(30047) 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat, amenajat stil occiden
tal, str. Miron Costln, bloc 1, 
etaj 3, preţ 43.000 DM negoci&
bil. Telefon 094.122.434; 
223729. (28965) 

Vând apartament cu 2 camere 
decomandate, Polivalentă. 
Telefon 237986. (20134) 

Vând apartament 2 camere, sti 
occidental; mobilat, parter, zona 
Piaţa Gării; preţ 30.000 OM nego
ciabil. Telefon 092.459.403. 
(30193) 

Vând apartament 2 camere, lh 
Lipova; preţ negociabil. Telefon 
057 - m860. (30183) 

Vând urgent 2 camere, 
Maiakovski, etaj III, 25.000 OM. 
Telefon 249806; 094.778.462. 
(30260) 

Vând apartament 2 camere, 
central, et. 11, 16.000 OM. Telefon 
270872. (29283) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, imbunlităt~. str. Banu 
Mărăcine, bloc 2. Tel8fon 235017. 
(29240) • 

Vând urgent apartament 2 
camere, bine intre~oot negociabil. 
Telefon 250209. (29806) 

Vând apartament 2 camere, 
Zona Eminescu, bloc cărâmidâ, 
acoperiş ţiglâ, el. III, gaz, sernide
c6mandat. zonă unistitli, nepolu
ată, 20.500 OM. Tetefon 231035 
sau 094 391 266. (30052) 

Vând apartament 2 camere, 
decomandat, parter, confort 1, 
Aradul Nou, preţ negociabil. 
Telefon 094.147.se5. (30108) 

Vând apartament 2 camere, 
nemobilat, extraordinar de frumos, 
complet reoondiţionat stil occiden
tal, et. III, zona UTA, preţ27.500 
OM, negociabil. Telefon 094 187 
921. (303071 . 

Vând urgent apartament 2 
camere, M"!Călaca, bl. 512, ap. 19, 
cu sau fără mobilă. Telefon 
279634. (30316) 

Vând apartament 2 camere, 
Vlaicu, el. 11, confort 1. Telefon 
249806, 094 n8 462. (30260) 

Vând urgent apartament 2 
. camere, zona Intim, el III, 16.500. 

OM, negociabil. Telefon 2373n, 
după ora 16. (30283) 

Vând apartament 2 camere. 
• Telefon 092 282175. (30284) 

Vând apartament 2 camere, 
zona Podgoria, P,.rter. Telefon 
230875. (30189) 

Vând sau închiriez apartament 
· 2 camere, zona Gării, str. Avrig, 
prej negociabil. Telefon 250346, 
512226. (3042344) 

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

Vând urgent apartament in 
<;&Să, 2 camere (100 mp), central, 
tot confomil, str. Ştefan Cicio Pop 
nr. 15, ap 2 (30334) 

Vând apartament 2 camere, el 
IV, pret avantajos. Telefon 
245913. (30333) 

Vând urgent şi ieftin apartament 
foarte mare, 83 mp, 2 camere, 

· foarte multe imbwiătăjlii, et. IV, 
acoperiş fără probleme, Confectii. 
Merită vâzutl Telefon 252009 său 
094 784 556. (30891) 

Vând apartament 2 camere, el 
1, zona Confecţii, îmbunătăţit. preţ 
11.500 OM, negociabil. Telefon 
253120. (30893) 
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str. N. Bălcescu nr. 76/A Nădlac 

ORGANIZEAZĂ 
Coran do ooloc\IO a- in wo obn- ao O. U. G. 4a'1999 !i H. G. 

364/1999. 
La cooan ".....~orice persoalA care 1 doplo...,...,.,.... ~ b 

H. G. 354!1999. . . 
t.:ererea oe oterta Ş' a1tenite de setecpe st.n ~ 1a soaeta~a. 

~necesare tr<oom-,.... puse la ~c:acancoclda!b"-lor, la-. 
LI societati, SeM:::iU ro llabiitate. 

or..iata "' depu> in pic tnc:ns, ,;gial. la s. c . .Apalorm" - s. "- 1*11111 
dala de 18.10.1999, ora 16,00, la c01tabitata. 

L.oaJ de desfăsl.nlre a conc:tnt..âi este sec:ăl socielli:iti, In data de 20.10.1999. 
Pls relaţi se pd ~la SerllicU wltabilate sau la ielefm 473081. · 

(5224440) 

SILDOR PROD s.u . 

IFRIGIDERE 
REPARAŢII CASNICE COMERCIALE; 

CONGELATOARE 

VÂNZĂRI 
- accesorii frigorifice 
- frigidere second-hand 

CLIMATIZĂRI - interioare; 
--auto 

Preţuri avantajoase, acordăm garanţie la reparaţii. 
Transportul este asigurat de către firmă , 

Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 2-1 O se. C ap. 1 
tel.: 057/270.622 mobil: 092.570.877; 092.251.535 

VAnd apartament central, 
Banu Mărăcine, 3 camere; mul
tiple lmbunătăţiri. Telefon 
092.241.017. (0974057) 

vaoo a , • 3 camere, str. 
6 Vânători. Telefon 259685. 
(28954) . 

Vând apartament" 3 camere, 
Alfa, in faţă, 14.700 OM. Telefon 
270834: (30332) 

Vând avanlajos 2 apartamente 
3 ·camere sau 1 apartament 6 
camere, Alfa. Telefon 258920, 

· după ora 18. (29392) 
OcaZie! 13.500 OM. aparta

ment 3 camere, decomandate, 90 
mp. Telefon 210255, 210555. 
(29410) 

Vând apartament 3 camere, 
Podgoria, etaj III, 2 balcoane, 
27.000 OM. Telefon 249806, 
094.778.462. (30260) 

hf'i" ttb" 'dt-M'l 1
-

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca; 13.500 OM. Telefon 
219190. (30267) 

Vând apartament 3 camere, 
Vlaicu, confort 1. Telefon 253326. 
(29283) 

Vând apartament 3 camere,· 
garaj metalic, et. 1, Confecţii. 
Telefon 252783 238062. (30271) 

Vând apartament 3 camere, 
Micălaca, bi. 120, cu garaj. 
Telefon 279168 sau 094 645 465. 
(30343) 

Vând apartament 3 "Camere, 
decomandat, Micălaca 506, 
16.000 OM. Telefon 057-210066, 
092 706 028. (30383) 

Vând apartament 3 camere + 
garaj, 19.000 OM, Mioriţei. Telefon 
259582. (30952) 

1 i'ilv:\tli'~ 
Vând apartament 4 camere, 

Micălaca 500, el. III, contorizat, 
23.000 OM, negociabil. Telefon 
284060. (29939) 

Vând apartament 4 camere, 
zona Miorita, multiple imbunătătiri, 
bun privatizare. Telefon 279267; 
094.784.588. (26845) 

Vând apartament 4 camere; 
deosebil suprafată mare. Telefon 
255133. (29806) ' 

VAnd urgent apartament 4 
camere sau schimb aJ 2 sau 3 
camere, Micăla~a. Telefon 
~~93 

"VÂIIZĂRI CASE,,_ 

Vând casă 6 camere (2 spa~i 
<Xli11Elrtiale), toate !Jtilită1ile, 1.000 
mp, Piaţa Soarelui. T elef an O!i2 
292 559, 092 621 611. (30016) 

{Col$uate fn pag.1~ 
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ţllrmare din pag.13) 
Vând casă (Micălaca), foarte 

mare, stil conac, toate utilitătile, 
nouă, la cheie, construită 19'971 
1998. Telefon 092 292 559, 092 
621 611' (30016) 

Vând VILĂ NOUĂ: 2 aparta
mente, intrări separate, trifazic, 
garaj, curte, grădină, încălzire 
proprie, posibilităţi multiple, 
accept variante. Telefon 285485, 
092 607 568. (28676) 

Vând urgent casă, toate condiţi
ile, Sinicolaul Mic. Telefon 
288772. (29151) 

Vând casă mare, demisol, 
parter + mansardă, telefon, 
încălzire centrală + apă curentă, in 
Sămbăteni. Telefon 216293, 094 
600 296. (29223) 

Vând casă mare, ocupabilă, 
toate facilităţile + grădină, str. 
Gh. Doja nr. 94. Telefon 284811, 
223636. (30138) 
Vănd casă cu etaj, str. Cometei 

nr. 12, Grădişte, 33.000 OM. 
(29388) 

Vând casă cu grădină in Arad. 
Telefon 273651. (29653) 

Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz, nr. 114. 
(29751) 
Vănd casă urgent in Sănlcolaul 

Mic, 25.000 OM negociabil. 
Telefon 234608; 094.183.043. 
(29741) 
Vănd casă tot confortul, comu

na Vladimirescu. Telefon 255981; 
092.284.409. (29761) 

Vând casă, central (parter 
restaurant, alimentară, etaj: 3 
camere, dependinţe). Telefon 
234862 (30074) 
Casă de vânzare, str. Ghloceilor 

.... 49. (30099) 
Vănd casă 3 camere, bucătărie, 

baie, grădină, garaj, in Gartier Gai, 
str. N. Golescu, nr. 3, Drumul 
I"""''W. (30157) 

Vând sau schimb cu aparta
'ment +diferenţă, casă in Zăbrani. 
Telefon 219331 sau 092.823.772. 
(30166) 

Vând casă in Ghioroc. Relatii 
telefon 28951 O. (30233) ' 

Vând casă in Vladimirescu. 
Informaţii telefon 514523, după 
ora 17. (30225) 

Vând casă in Mândruloc, nr. 
193. Informaţii 1jllefon 514523. 
(30225) 

Vând casă 3 camere, central, 
Vlaicu, str. Paltinului, nr. 7b. 
Telefon 263289; 260681. (30250) 

Vând urgent, convenabil casă, 
str. Petru Rareş, GrăcfiŞie. Telefon 
057-276951' (30254) 

Vând casă cu dependinţe, 
Chişineu Criş. str. Crişana, nr. 24. 
Telefon 520266. (3041378) 

Vând, in Covâsinţ, nr. 177, 2 
corpuri casă cu baie + grajd, !Jă
dină irigată, 120 milioane lei, 
negociabil. Informaţii telefon 
094.121.983. (29580) 

Vând vilă super lux, nou ame
najată, etaj, cartierul Romanilor, 
str. Triumfului nr. 6. Telefon 092 
344 705. (29992) 

Vând casă modestă, 3 camere, 
tereri 500 mp, Bujac, 6.500 OM .. 
Telefon 282654. (29795) 

Vând casă cu grădină In 
Chişineu Criş, str. Cuza Vodă rl". 
33. Telefon 262377. (30051) 

Vând casă 4 camere, încălzire 
proprie gaz, canalizare, zona 
Grădişte, 37.000 OM, negociabil. 
Telefon 238813. (30093) 

Vând casă cu 4 camere, gaz, 
baie, grădină, Bujac, str. Dragoş 
Vodă rl". 1B. (30319) 

Vând casă cu grădină, vie, 2 
camere, bucătărie, '~~"'iţ. mobilată, 
Zimandul Nou. Telefon 284198, 
orele 7-12, zilnic. (30318) 

Vând casă mare cu anexe 
gospodăreşti, 44.000 OM, nego
ciabil, str. Fabius nr. 11. Telefon 
264348. (30321) 

Vând casă, zonă bună, Aradul 
Nou, tot conforful posibil, 2 rate. 
Telefon 278853. (30278) 

Vând casă 4 camere, bucătărie, 
'11"'~· baie, pivniţă, încălzire cen
trală gaz, intrări pe 2 străzi. 
Telefon 287097. (30296) 

Vând casă 3 camere, depen
dinţe, cu grădină. 30.000 OM, 
negociabil, str. Merfy nr. 42C, 
Mureşel. Telefon 286562. (30035) 

Vând casă cu grădină 2. 700 
mp, In localitatea Curtici. Telefon 
276772. (30361) 

Vând (schimb cu Arad) casă 
Pecica, şoseaua lntema~onală. 
Telefon 280853. (30340) 

Vând casă ia şosea, loc"'!'*a . 
Horia ..... 451' (30333) 

Vând casă cu 2 apartamente, 
curte cu garaj, str. E. Gâr1eanu rr: 
11. Telefon211683. (30329) 

Vând casă sau închiriez, 6 
camere, demisol amenajat, gaz, 2 
băi, 2 terase, curte betonată, str. 
A Şaguna rl". 54. Telefon 254724. 
(30366) 

Vând casă tip vilă, nouă, 4 
camere, baie, bucătărie, cămară, 
2 holuri, 2 balcoane, gresie, 
faianţă, parchet, grădină, 1.000 
mp, Şofronea nr. 591. (30374) 

Vând casă cu grădină in comu
na Şiştarovăţ. Telefon 220091, 
224091' (30366) 

Vând casă cu teren-pentru con
strucţie, 1.000 mp, Micălaca, 
30.000 OM. Telefon 284032, 092 
344 621' (30914) 

VÂNZĂRI SPATII 
Vând hală industrială situată in 

abatorul vechi, suprafaţa 252 mp. 
Telefon 094.698.659; 094.-
770.634. (29318) 

Vând spaţiu pentru birouri, 
prestări servicii; central. Telefon 
259715,280753. (30245) 

Vând hală suprafaţă utilizabilă 
160 mp, toate dotările. Telefon 
280495. (29237) 

Vând ieftin gheretă, Piaţa 
Panoota. Telefon 512844, orele 8-
10. (30325) 

Vând hală 160 mp, utilizabil, 
22.000 OM. Telefon 280495; 
210290. (30989) 

VÂNZĂRI'I'ERENURI 

Vând TEREN pentru con
strucţie, GRĂDIŞTE, zonă bună, 
toate utilităţile. Telefon 253575, 
253366,219211. (30388) ' 

Vând vie cu colnă, la lneu, 
7.500 OM. Telefon 219181. 
(29958) 

Vând 3 ha teren arabil şoseaua 
Arad - Nădlac, km 575 + 200. 
Telefon 534338. (30182) 

Vând avantajos 3 ha teren ara-
bil in Pincota. Telefon 
056/151832. (29633) 

Vând loc de casă In Aradul 
Nou, str. Bagdazar nr. 9, toate ut!
fltăţile la stradă. Informaţii telefon 
289533. (30055) 

Vând loc de casă cu grăd'lnă, la 
şosea, posibil privatizare, 
Sâmbăteni. Telefon 216161. 
(30299) 

1 '1J'V 1 i 11:hd~l 
Vând (schimb cu autoturism 

Diesel european inmatriculat ~ 
variante, diferenţe), Dacia Nova, 
1007, 21.oo6 km. roşu. lrvnatricu
lat. Telefon 092.410.565. 

Vând urgent Ford SierTa, lnrna-
triculat persoană fizică, 2000 cmc, 
injecţie, an fabricaţie 1989, stare 
excepţională, preţ 6.900 OM, 
negociabil. Telefon 092.529.611. 

Vând convenabH DaCia O km, 
orice model, livrare imediata. 
Telefon 094.391.896, (28636) 

vând uac1a 130u, d1n 19f!>, 
stare de functionare, necesita 
tinichigerie, civ. vr 2001. preţ 
950 OM. Telefon 253744, 094 253 
786. (30049) 
Vănd piese Opel Record 2000, 

noi, electromotor, ambreiaj, disc 
amb. Localitatea Zlldâreni nr. 49. 
(30197) 

Vând TRACTOR U650 cu 
plug . ARO 244. Golea Nicolae 
Hăl~l. . ' 

Vând combine de recoltat 
porumb ştiuleţi pe 1 sau 2 rănduri. 
Telefon 094.933.597. (29258) 

Vând avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARD, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 
12, 13, 14, 15,16, 17ţoli. Telefon 
259339, 563027. (3040388) ' 

Vând microbuz persoane vw· 
1700 Diesel, 1990, 10.500 OM, 
stare ireproşabilă. Telefon 
466745. (Ag. Pecica) 

Vând Dacia 131 O, nouă, roşu 
Ferari, 5600 OM (schimb cu auto 
străin, ofer diferentă). Telefon 
094.276.327. (30033)' 

Vând combmi! tractată, de 
recoltat porumb pe 2 rânduri. 
Telefon 094610553. (30042) 

Vând ARO 243 Diesel, nurnete 
noi, CN, stare perefctă, preţ nego
ciabil. Telefon 057/461222, 
(30063) 

Vând autoutilitară 7 tone, 
Diesel, lrmatriculată pe persoană 
fizică. Informaţii telefon 094.-
555228. (30091) 

PUBUCITATE 

Vând Golf 1, an 1984, lnmatricu
lat. preţ 2.500 OM negociabil. 
Telefon 259236; 267236. (30127) 

Vând Dacia 1300, an 1981, preţ 
1.800 OM; eventual in rate. 
Telefon 237022. (30201) 

Vând Daewoo Espero 1,5 16V, 
an 96, preţ 12.700 OM. Telefon 
254544; 094.391.907. (30223) 

Vând Opel Vectra, an 1991, 
Euro 11, preţ 5.000 OM. Telefon 
27967 4. (30238) 

Vând autodubă frigorifică MAN, 
3 tone. Telefon 259715; 280753. 
(30242) 

Vând autodubă lveco 3,5 tone. 
Telefon 259715,280753. (30242) 

Vând genţi aluminiu, cu 5 găuri, 
cu cauciucuri 205x65115, in stare 
bună. Telefon 092.381.750. 
(20259) 

Vând Mitsubishi Pasero 4x4 
(Jeep) inmatriculat 1994, 7.000 
OM. Telefon 277181. (30262) 

Vând Dacia 131 O, an 1986, 
stare bună, preţ 1.750 OM nego
ciabiL Telefon 267221; 279311. 
(30292) 

Vând - U650M şi remorcă 
5 to, ambele in stare foarte bu~. 
Cermei 945, telefon 179. (29940_L 

Vând tractor U-650 M, stare 
perfectă, plug, remorcă. Telefon 
057/411184. (30106) 

Vând -U-650. 1994; />RO 
243, motor Braşov. Telefon 
421072. (30088) 

Vând Fial Regata Diesel; 3.500 
OM. Telefon 257728; 092632340. 
{30046) 

Vând ARO 243 Diesel, motor 
Braşov, stare bună. Telefon 
230650. (30046) 

Vând F1at Ritmo Diesel, lnrna
trlculat, CIV, stare perfectă, 5 
111100 km. Telefon 094898051. 
(30034) 

Vând maşină Opel Rekord 
Caravan 1,9 nelnmatriculată, stare 
funcţionare, preţ negociabil. 
lnfonnaţi telefon 210447. (29666) 

Vând microbuz marfă Ford 
Tranzit Diesel, 1995, recent inrna
triculat persoană fizică. Telefon. 
279267; 094.784.586. (28646) 

Vând Oltcit Club 11R, an 1989, 
56.000 km, stare perfedă, Casoo, 
piese noi, VT 2001, pret foarte 
avantajoş. Telefon 094 243 474. 
(30135) 

Vând Opel Omega 20001, 
ruloare roşie, stare excep~onală. 
Telefon 216161. (30299) 

;1\devărată ocazie! Vând Lancia 
Prisma benzină. inrnatriculată. cu 
numere de italia, stare bună, preţ 
1.700 OM. Telefon 094 187 921." · 
(30307) . 

Vând Dacia 1310, 1983, stare 
bună, 1.800 OM, negociabil. 
Telefon 262624. (30305) 

Vând auto Simca, stare foarte 
bună. Telefon 284686, seara. 
(30252) 

Vând urgent VW Passat Diesel, . 
1982, culoare bleu spaţial meta
izat, rezervă elemente caroserie, 
faruri, stopuri, preţ fix 4.200 OM. 
Telefon 092 985 484. (30298) 

Vând RenauH 19, 1989 şi Opel 
Astra 1,4 Combi, 1994, preţ nego
ciabil. Telefon 562569 sau 

. 561727. (3040394) 
Vând urgent VW Passat tip 11, 

stare bună, persoană li2ică, 3.300 
OM. Telefon 267817. (30344) 

Vând Dacia 1001, stare perfec
tă, roşie. Telefon 094 126 030. 
(30357) 

Vând RenauH 19, Tutbo Diesel, 
1994, preţ 12.000 OM, negociabi. 
Telefon 462590 sau 094 773 365. 
(3041224) 

Vând Volkswagen Golf 11, 1991 
şi Volkswagim Golf III, 1993, 
ambele Diesel şi neinmatriculate. 
Telefon 094 611 012. (3041379) 

Vând microbus Ford TranzH, 
benzină, de 1,5 to sau schimb cu 
autoturism + diferenta. Telefon 
092 701 517. (30384) • 

Vând Dacia Break, 1003. Dacia · 
Berlină 1995, Ford Fiesta 1986, 
stare perfectă, str. Salontei nr. 
37/A. Telefon 222806, 242841. 
(30375) 

Vând cositoare nouă 
Husqvarna 232R Telefon 094 
291 071' (30372) 

Vând Peugeot 405 Turbo 
Diesel, lnteocoolet, inchidere cen
tralizată, servodirecţie, consum 
5.5 It, preţ 11.000 OM. Telefon 
243498 Arad şi Archiş 28. 
(30366) 

Vând remorcă înscrisă, stare 
bună, convenabil, str. Gh. Deja ..... ' 
197. (30364) 

Vând Dacia 1300, an 1978, din 
Slovacia, in stare bună. Telefon 
092 465 823. (3041803) 

Vând VW transpori marfă 1,6 
Diesel, neinmatriculat (adus din 

·Germania), 4.800 OM, negociabil, 
stare perfectă. Telefon 262515, 
216241. (30914) 

Vând Dacia camioneta, stare 
foarte bună. Informaţii telefon 
514392. după ora 16. (30924) 

Vând Dacia Nova, 1998, 4.200 
OM, negociabil. Telefon 210290. 
(30989) 

Vând urgent BMW 525i, 1990, 
stare excelentă, inmatriculat. 
T~fon 092.274.828. (30981) 

Vând Skoda Feflcia, an 1999, o 
km, vama plătită, 15.000 OM, 

1 
~egociabil. Telefon 057/216158. 

1130946) . 
Vând Fiat Tipo, an 1991, gea

muri electrice, trapă electrică, 
catalizator, consum 5%, numere 
Germania, valabile. Telefon 
094.896.463. (30947) 

1'/l 1 flW~BHH -~·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 casă de marcat elec-
tronică OFER SPRE fi 
INCHIRIERE spaţiu comercial 
bun pentru: depozit en-gros, 
comerţ, prestări servicii, birouri, 
etc. Telefon 246727. 

Vând TV color tip Sport, diago-
nala 37 cm cu telecomandă . 
Telefon 211491. (29709) 

Vând TV color, 800.000 lei, 
.combină frigorifică, congelator, 
maşină spălat automată. Telefon 
285010. (29962) 

Vând imprimantă A3, centrală 
telefonică, fax. Telefon 285010. 
(30159) 

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

Vindem o mare gamă de televi
zoare color la preţuri convenabile. 
Telefon 280260. (29725) 

Vând MAŞINĂ SPĂLAT 
AUTOMATĂ, 880.000 lei; TV 
COLOR 700.000 lei; LADĂ 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, olar 
garanţie. Telefon 259339, 
563027. (3040385) 

Vând televizor color, maşină 
spălat automatică, cuptor 
microunde cu garan~e. Telefon 
284604. (29944) 

Vând congelator cu sertare, t80 
OM. Telefon285010. (30159) 

Vând calculatoare şi imprimante 
second-hand. Informaţii telefon 
289679; 092.645.946. (29695) 

Vând ieftin INSTALAŢII 
SATELIT ,1 BOXE 50 W. 
Telefon: Arad 237471; lneu 
511465. (28770) 

Vând TV color stereo, 90 OM. 
Telefon 285010. (30159) . 

Vând TV color Philips, stereo, -xt. Telefon 264004. (30249) 
Vând frlgldere, congelatoare, 

combine frigorifioe, cu garanţie. 
Telefon 284857; 092.556.562. 
(30101) 

Vând TV Sony, nou, Trlnotron 
folosit. puţin, telecomandă, text, 
toate obtiunile. Telefon 094.

. 898.051 .(10034) 
Vând combină frig, congelator, 

ladă frig, maşină automată, 
garanţie 1 an. Telefon 220926. 
(30179) 

Vând TV color, maţini de spălat, 
combine frigorilioe şi congelatoare 
{cu garanţie) la preţuri avanta
joase, intre orele 9-17. Telefon 
251392 sau 094 293 566. (30339) 

Vând calculator 486, complet. 
Telefon 094 126 030. (30357) 

Vând calculatoare Pentium 11, 
cu rnon~or 15 Digital, CD ROM; 
garanţie, 950 OM. Telefon 
284045. (30913) 

VÂNZĂRI DIVERSE 

VAnd (lnchiriez) .garaj, zona 
Vlalcu-Făt Frumos. Telefon 
235784, 092 308 400. (30018) 

Vând PLASĂ GARD zincată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA· 
BITZ fi 'CUIE CONSTRUC'Jll, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. (27190) 

i 

Vând 5 viţele intre 3 şi 6 luni. 
Telefon 265771. (30941) 

Vând SARE la saci ,1 bulgări, 
cantităţi mari. Telefon 059· 
144334. (26321) 

Vând mobilă, porţelan, 
tablouri diverse, lichidez 
gospodărie. Telefon 284811, 
223626. (30138) 

Vând ma,ini produs şosete, 
computerizata, import Italia • 
Telefon 063-233481, 092 339 
147. fmol 

Vând ouă de prepeliţă (medica
ment, incubare}, inStructiuni. 
Telefon 289966; 246064. (29847) 

Vând BAR pe 'trand, ultra
central, aparat popcorn, 600 
OM; cuptor pizza, 800 OM. Vând 
cazan încălzire pe gaz pentru 
1 .ooo mc, 1.1 oo OM. Telefon 
092.301.798. (29982) 

Vând garaj, zona Vlaicu
Lebăda. Telefon 285010. (29961) 

Vând Dacia 1300, preţ 1400 
OM, negociabil sau accept oferte; 
+ telefoane mobile. Telefon 
253572; 094.544.832. (30057) 

Vând câini Ciobănesc 
Americano-Canadian (lup alb) 7 
luni. Telefon 057/461222. (30063) 

VIndem PUl vii de CARNE 
(mari), la fenna din ŞtRIA, sâm
bătă, 9 octombrie 1900, orele 
8-17 30064 

Vând lemne foc, esentă tare, 
orice cantitate. Telefon 2l0373. 
(30073) 

Vând două iepe sure, 8 ani, 
Secusigiu nr. 306, telefon 194. 

1 (28067)-. Vand BCA 605.000 le1/mc, 
CIMENT; VAR; FIER BETON. 
Telefon 094.524.456; 054-
211807. Sunaţi 'i nu veţi regre
ta! (f. 0974043) 

Vând termotekă Ocean Be.-
24 kw sigilat. 1 .200 OM şi conver
tor 2,5 kw, 250 OM. Telefon 
250854. (30153) 

Vând urgent maşină produs 
pufuleţi, in funcţionare. Telefon 
094.927.728. (30200) 

Vând cazan tuică, 11 O litri. 
Telefon 258365, orele 16-22. 
(30209) . 

Vând betonieră fără motor. 
Informaţii telefon 263365. (30226) 

Vând dulapuri combinate eu vi
bine noi, stejar, export, deosebite, 
pentru bucătării, sufragerii. Telefon 
259536; 210083. (30232) 

Vând EUROBOL ŢARI TER· 
MOIZOLANŢI cu garanţie; 
300x250x2DO; 3.SIIIaitlucata; 1 mc 
- 240.000 lei. Telefon 281491; 
092.381.750. (30259) 

Vând urgent mobilă (cameră de 
21), dulap 2 uşi. masă + 4 scaune, 
vitrină, maşină de cusut Singer. 
Telefon 249806; 094.778.462. 
(30261) 

Vând maşină de cusut industri
ală, marca Super. Telefon 
413194. (30277) 

Vând televizoare, biciclete, 
combine muzicale, maşini cusut 
electrice, maşini spălat automate, 
aspiratqare. Telefon 279582. 
(28761) 

Vând sufragerie Gloconda, 
nouă, cu 10% reducere preţ şi 
-110101 15 t<W/ 1500 pentru 
gater. Localitatea Seleuş telefon 
134, după ora 20. (29906) 

Vând tractor U650, TIH 445, 
asistenţă tehnică TI/, remorcă 5 
te, remorcă cisternă, banc centicu
bat pbmpe injecţie, corvertizor 
sudură, şlaif tâmplărie, navete 
bere. Telefon 258296, 092 315 
686. (30132) 

. "SIRCOM" 1=-roduce fi vinde 
ROABE, 600.000 lef7 buc fi 
CĂRUCIOARE TRANSPORT 
NAVETE. Telefon 217121, 092 
315 686. 30131 

Vând mobilă tineret albastră, 
completă; vitrină cu sertare, masă 
mare cu 4 scaune, recamier 
dublu, covor mare, vechi. 
lnforma~i seara, telefon 245897. 
(30142) 

Vând avantajos: bibliotecă mo
dulară, birou, colţar exterisibil pluş 
!Ji. Telefon 231405. (30194) 

Vând elemenţi calorifer din 
fontă, 25.000 lei/ buc. Telefon 
275528. (30302) 

Vând cărucior handicapaţi, ger
man, preţ 200 OM. Telefon 
247497. (30328) 

Vând maşină tocat came, 400 
Jeg/ oră şi mobilier vechi. Telefon 
512844, orele ~10. (30325) 

Joi, 7 octombrie 1999 

Vând cameră combinată, · 
tablouri diverse. Telefon 233644, 
orele 17·19. (30228) 

Vând una sobă motorină, sobă 
Vesta; noi; 2 nutrii cu pui, 100.000 
leV buc; deşeuri peniru foc, foarte 
ieftin, 1 camion de balast Telefon 
211148. (30320) 

Vând sufragerie Living, mobilă 
combinată, TV Telecolor, cuptor 
electric, sobă motorină. Telefon 
211683. (30329) 

Vând Haloperidol. Telefon 
244915, de luni pănă joi, orele &-15. 
(30335) 

Vând porumb ştiule~ (nesfără
mat), recoHa 1999. Telefon 092 
500 624. (30342) 

Vând mobilă tineret, stare bună, 
preţ covnenabil. Telefon 289Q35, 
după ora 17. (30345) 

Vând urgent, preţ convenabil, 
aparat foto marca Chinon. Telefon 
094 353 541. (30350) 

Vând aspirator Moulinex, ·radia
toare electrice, uşi de lemn, maşini 
de scris, mobilier lemn. Telefon 
276698. (30322) 

Vând ROCHIE MIREASĂ, 
nouă. Telefon 214010. (30909) 
Vâ~d LEMNE FOC tăiate, 

160.000 lei/ mc. Telefon 214010. 
(30909) 

Vând teren pentru cabane, 
zona Ghioroc; maşină tâmplărie 
universală, cazan pentru încălzire, 
sobe petrol. Telefon 287965. 
(30387) 

Vând câlorifere fontă 45 ele
menţi, preţ 35.000 leV element. 
Telefon 26251 S, 216241. (30914) 

Vând căţei Dobermann, 3 luni, 
pedigree, vaccinati, deparazitati, 
urechi tăiate, păfinţi campion'i. 
Telefon 257028. (30911) 

Vând l~ogratie veche, an 1894, 
in stare excelentă, cu ramă origi
nală. Telefon 252009 sau 094 784 
556. (29673) 

Vând termoteka gaz, instant 
baie, bucătărie, calorifere, ofer un 
an garanţie. Telefon 092 989 017. 
(30389) 

CUIPĂRĂRI tERENURI, g 
IMOBILIARE §Il! 

Cumpăr apartament indiferent 
număr de camere, la preţ rezo
nabil. Telefon 235784, 092 308 
400. (30018) 
Cumpăr teren agricol vizavi 

de sere. Telefon 092.275.276. 
(29700) 
Cumpăr (numai la pret rezo

nabil) apartament 1·2-3 camere, 
neimbunătătit, zonă centrală, 
UTA, 100, ROmanilor, Podgoria. 
Rog seriozitate. Telefon 094 187 
921. (30307) 
Cumpăr apartament 2-3 

camere, Vlaicu, Micălaca, Alfa. 
Telefon 270672. (29283) 

Cumpăr talon + CIV (sau 
. maşina complet avariată) de Golf 

1600 i sau Opal~ GSI1800 i. 
Telefon 094 155 951 (30306) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpăr sticle de bere. Telefon 
280695. (30163) 
Cumpăr pene şi coarne de 

cerb. Str. Gh. Deja nr. 197. 
(30384) . 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII ., 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează CONFECŢK>NERE la 
maşini cusut Un iare. Telefon 
279148. (30128) 

Angajăm AJUTOARE BUCĂ-
TAR, pentru restaurant Telefon 
270027, 270026. (30908) 

Angajăm VĂNZATOARE.pl 
MUNCITORI NECALIFICA 1. 
Telefon 094 618 952 (vânză-
!oare); 094.795.508 (muncitori). 
(29930) 

Universitatea de Vest 
"VASILE GOLDIŞ" Arad, Bd. 
Revoluţiei, nr. 81, angajează: 
'oferi toate gradele; ajutori 
bucâtari; lngrijitoare şi bucătari. 

· lnforma~i Serviciul Administra-
· tiv, orele 7-8. (30147) 

AngajAm COFETAR-PATI· 
SER cu experienţă. Telefon 
287203. 1300781 
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SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajează LUCRĂTOR in 
DEPOZIT. Informaţii telefon 
279739.(30175) . 

Companie străină serioasă, 
angajează persoane dinamice, 
studii superioare - mec:lii, vârsta 
minimă 27 ani. Telefon 094.· 
866.456. (30210) 

SCCA "TEHNOMETALICA" 
ARAD, angajează presator me
tale la rece, cu contraCt de 
muncă sau cu convenţie (pen-
sionar . 30264 

ANGAJEZ BARMANIŢE, bar 
"DELFI SERV", Calea Timişorii, 
nr.191, Aradul Nou. (30281) 

"FARAON" angajează CON
FECŢIONERE calificate, MAI5-
TRU, FETE TINERE, maxim 25 
ani, pentru insu,irea meseriei 
de confecţioner. Telefon 
250921. (29246, 30021) 

.DIALMA" SRL, str. Cimpul 
Liniştii nr. 1, anagajează CON
FECŢIONERE calificate pentru 
ma,ini de cusut 'i TINERI '1 
TINERE necalilicaţi in vederea 
pregătirii in meseria de con
fecţioner. Asigură transportul 
UTA 'i retur; decontează 
aBonamentul pentru cei din 
judeţ (29503) 

"DREAM TEAM" angajează 
CONFECŢIONERE profil textil. 
Informaţii la sediul firmei, str. 
Privighetorii, nr. 1. Telefon 
276474. (29099) 

SUPER-MARKET ALIMEN
TAR ZIRIDAVA, an9.ajează 
CASIER 'i VÂNZATORI. 
Cererile se pot depune la 
parterul magazinului, zilnic. 
(30060) 

SC "BELSIRIM IMPORT 
EXPORT" SRL angajează 5 
zidari, 5 tinichigii montaj hale 
industriale din tablă, 2 ingineri 
constructori, 10 mecanici auto, 
10 ~oferi gradele B, C, E. 
Condiţii: vechime minimă 5 anL 
Telefon 284125. (29859) 

FIRMlii ce comercializează 
PIESE AUTO angajează AGENT 
VÂNZĂRI, cunoscător limbi 
maghiară '1 cunoscAtor PC. 
Telefon 279163. (30311) 

.,JOHANNA" angajează TÂM
PLAR! cu experienţă. Rugăm 
seriozitate. Telefon 272522. 
(30240) 

Angajăm BĂIEŢI TINERI la 
DERA TIZARE, nefumători, 
antialcoollci, posibil cu auto. 
Telefon 276939. (30282) 

SC .K NIG P" SRL anga
jează: TÂMPLARI. VINDE micro
centrală thermosthllt TS 40 pe 
motorină. Informaţii telefon 
278130, onle 11-15. (30287} 

SALONUL BINGO .,STUDIO" 
face angajări PERSONAL pen
tru VÂNZĂRI CARTOANE. 
Interviu ~Unic, după ora 14. 
(30288) 

MAGAZIN AUMENTAR ang• 
jează VÂNZĂTOARE CALIFI

! CA TE şi FEMEIE DE SERVIciU, 
1 intre 25-4o ani, cu domiciliul in 

Arad. Telefon 280876. 30300 

ZADE angajează MAIŞTRI, 
CONFECŢIONERE cu şi fără 
experienţă, TEHNOLOGI, CTC
işti profil textiJ. Informaţii str. 
Sogdan .Voievod nr. 1, Gai. 
Telefon 272668. 

SOCIETATE COMERCIALA 
angajează SECRETARĂ, cu 
cuno;otinţe de operare pe calcu
lator 'i AGENŢI COMERCIALI, 

1 cu salarizare avantajoasă. 
l Telefon 251827. (30341) 1 

! AngajAm VÂNZATOARE in 
i piaţă. Telefon 223975. (30367) 

SOCIETATE COMERCIALA 
angajeaz OSPĂTARĂ. lnfor-
ma~i -Ion 286176. (30371) 

SOCIETATE PARTICULARA 
angajăm SUDORI Şi INSTALA· 
TORI pentru instalaţii gaze ti 
lllnnice. Telefon 276466. (30912) 

Angajăm FETE cu VOCE 
PLĂCUTĂ pentru HOT LINE 
(fantezie, inspiraţie şi spon~ 
taneitate). Telefon 241822, 092 
239 248. (30904) 

STYL BRUNA, cu sediul la 
Oroiogarie angajează MAŞI
NISTE feţe încălţăminte. Telefon 
281291. (30899) 

Angajăm ~ĂCĂ TU ŞI, PER
SONAL PAZA, ŞOFER catego
ria D pentru autobuz (pensio
nan} Telefon 287410. 

Angajăm PA TI SERĂ califi
cată. Telefon 210290; 09:.-
226346; VÂNZĂTOARE alimen
tară NON STOP. Telefon 
280495. 30990 

Angajez 2 VÂNZĂTOR! pen
tru desfacere CASETE AU
DIO·C.D. Telefon 092.709.425. 
(30962) 

Angajăm urgent VÂNZĂ TOA
RE pentru gheretă Aradui Nou. 
Telefon 287283, orele 13-19. 
30976 

PRESTĂRI SERVICII 

ŞCOALA ŞOFERI .BELC" 
comp- 18 locuri, categori
ile: B, BCE. Telefon 223004, 
216570,094 938 335. (30356) 

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

Execut tot felul de lucrări: 
ZIDĂRII, TENCUIELI, ZUGRĂ-

1 VELI, IZ_QLAŢII, GRESIERI, 
FAIANŢARI; ACOPERIŞURI. 
Telefon 273233. (20894) 

ABSOL VENŢII Executăm 
FOTOGRAFII retu,ate alb
negru, sepia, color pentru 
TABLOU. FOTOSTUDIOUL .,8 
& B HELIOS", telefon 272723, 
str. Fulgerului nr. 8, Arad. 
(30090) 

·.,IZOREX" execută HIDROI
ZOLA ŢII cu membrană hidroizo
latoare cu ardezie import 
Austria; garanţie 10 ani. Telefon 
057 - 266230; 094.612.877. 
(30215) 

.,WES" execută reparaţii: 
FRIGIDERE, CONGELATOARE, 
garanţia!. Telefon 284857; 
092.556.562, DEPLASARE 
GRATUITĂ. (30100) 

INSTAL CONSTRUCT axe· 
cută: ZIDĂRIE, TENCUIELI, 
ZUGRĂVELI, FAIANŢĂRI. Tele
Ion 567269. (30360) 

RENOVĂRI INTERIOARE, 
zugrăveli, zidărie, gresieri, par
chetări. Telefon 277353, 094 909 
535. (30353) 

FIRMĂ CONSTRUCŢII exe
cutAm lucrări zidărie, faianţări, 
gresieri, lr.lcuieli, finisăd inte
rioare, mannură, granit. Telefon 
092 621 455, 276383. (30373) 

NOUl CABINET STOMATO
LOGIC, Aradul Nou, str. Ş1afan 
cel Mare nr. 14A. (30907} 

Executăm rapid, avantajos, 
ZUGRĂVELI, GLETUIELI, FA
IANŢĂRI, VOPSITORII, liră 
alcool. Telefon 262827. (20900) 

HIDROIZOLA ŢII la aco
peri~uri. garanţie 10 ani. Telefon 
270711 sau 094.-855.838. 
30956 

~,,DIVERSE ,,..-!0.\ 

Vindem, prin llcltape publi~ 
teren de construcpe, str. Rorilor 1 

nr. 11, Iosia Pial:' Veche. Ucita~a 1 

va avea loc m data de i4' 
octombrie. Informaţii telefon! 
281310. (30309) . 

CARMANGERIA NELCOM 
ARAD, str. Cimpul L[niştii nr. 1, 
telefon 271200 CUMPĂRA: vite" 
porci. VINDE came '1 preperste. 
din carne. (30044) 

FACILITĂM VIZE SUA, maxim 
3 zile. lnformaJil telefon 064-
314302, 064-313357. (30291) 

PUBUCITATE 

se .,MOBEX" SRL cu sediul 
în Arad, str. Dorului nr. 30, bl. 
88, ap. 16, solicită acord de 
mediu pentru construirea unui 
atelier de tâmplărie în str. 6 
Vânători nr. 92. Eventualele 
contestaţii se pot depune la 
Agenţia de Protecţia Mediului 
Arad, Bd. Dragalina nr. 16. 
(30310) 

Rugăm proprielarii Asocia!i"i 
Agricole .,Câlnpul Lebedei" 
Arad să se prezinte sămbătă, 9 
octombrie 1999, ora 10, la sedi
ul asociaţi~i pentru ADUNARE 
GENERALA. (30285) 

FIRMĂ caută OBIECTE DE 
ARTĂ diferita (STATUETE, 
VAZE), in consignaţie, pentru o 
perioadă de 2 luni (10 noiem
brie·10 ianuarie) pentru o 
expoziţie in Austria. Relaţii tele
fon 255965, 092 321 455. (30286) 

se AGROMEC TÂRNOVA SA 
vinde la licitaţie, in data de 11 
octombrie 1999, ora 9, la sediu, 
unnătoarele: clădiri atelier, co
pertină metalică, tractor TIH 445 
-2 buc, combină C14, fier vechi. 
Relaţii telefon 511871. (3042362) 

se DAUNA IMPEX SRl vinde 
tricot tip bumbac Italia. Telefon 
511682,094 698 557. (3042345) 

ACA ARAD preia MIEREA 
POLIFLORĂ, 10.500 lei/ kg. 
Telefon 281156,281256. (30381) 

SC MAGNUS SRL cu sediul 
in Arad, str. Transilvaniei nr. 23, 
doreşte autorizaţie de mediu 
pentru ghereta nr. 11, din Piaţa 
Pompierilor. Eventualele con· 
testaţii se pot depune la Agenţia 
de Protecţia Mediului, Bd. 
Dragalina nr. 16. (30903) 

Efectuează znrnc tran.port de 
persoane in GERMANIA, AUS· 
TRIA fi FRANŢA. la preţuri occe
albae cu .utocan1 modeme. 

NOUIII rTAUA cu tranzit AUS. 
TRIA, SUEDIA cu tranzH POLO. 
N1A fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin .,ATLA· 
SSIB" puteţi cilitori tn toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORlUGAUA. 

Pentru grupuri organizate, 
tnchlriem autocare fi mlcrobuze 
modemo. 

.,A TLASSIB" efectueui nr
vlcH de mesagerie, aalgurirf me
-flcirţlwm. 

Agenţiile din centru: telefon 
251871 fi 252727 fi AUTOGARĂ, 
telefon 270562. 
VĂ AŞlE'TĂM.-_ (c. 17) 

AGENTIA DE TURISM 
"SEMO TOUR" ARAD 

vă oferă: 
-excursii lunare in EGIPT, 

ITALIA, SPANIA, GRECIA, 
ISRAEL, ANGLIA, MAROC, 
MAREA EGEE, AUSTRIA, 
FRANŢA; săptămlnale in: 
DU BAl, CHINA 'i TUNISIA, 
THAILANDA , MEXIC, la JII"8IUri 
!liră COilCUn!nţă. 

-excursif individuale In 
CROAŢIA 'i UNGARIA. 

- bilete da odihnă '1 trata
ment la: FELIX, HERCULANE, 
OL4.NEŞTI POIANA BRAŞOV, 
VORONEŢ, VOINEASA. 
Informaţii telefon/ fax 057 • 
283311, sau str. Eminescu nr. 
13. VĂAŞTEPTÂMI (c.1000) 

Schimb (viind) apartament 1 
cameră, zona Vlaicu, cu .aparta
ment 2 camere Micălaca, zona 
100 sau 300. Telefon 273778; 
219139. (30203) 

Schimb apartament 2 camere. 
parter, Micăiaca. c;u apartament 
central, ofer diferenţa. lnforma!ll 

- 259238. (29366) 

Ofer spre inchiriere apartament 
ultracentral. 1nforma11i - 094 

Îndliriez (oier) locuinţă (ne)molli
lală. Telefon 235784, 092 308 400. 
(30018) 

Doresc să 1hct1iriez garsonieră Şi 
apartament (ne)mobilat. Telefon 
235784, 092 308 400. (30018) 

lnchlriez apar1ament 2 camere, 
mobilat integral, zona Vlaicu. 
Telefon 244962. 

Caut spre inchiriere SPAŢIU 
(10-30 mp) ULTRACENTRAL. 
Telefoli 094 797 649 sau 270729. 
(300ţ1) 

lnchiriem spatii cornen:iale penllu 
magazine. dePozite. birouri etc. 
Telefon 281060 . 281047. 29955 

Ofer spre inchiriere apartament 
(ne)mobilat. Telefon 210555, 
210255. (29410) 

Doresc să 1hct1iriez apartament In 
zonă centrală, 2-3 camere. T_, 
210255. 210555. (29410) 

Tnchiriez spaţii comerciale cu 
suprafeţe diferite, pe Calea Upovei 
nr. 113, vizavi de Reslaurant Flora. 
T-. 092.921.103. (30031) 

Ofer spm inchiriere, ullracanlrai, 
casă, curte, intrare separată, 2 
camere, hol, baie, boollărie, penllu 
sediu de firmă birouri, cabinet. 
Astept oferte serioase. Informatii 
teielon 092.735.984. 3009 . 

Plimesc un student in gazdă; pre
fer din judet. Telefon 211583. 
(30192) • 

Ofer spm lnd:liMe apartament 1 
cameră, bucătărie, mobila~ zona 
Confecţii. pe termen lung; plata 
antidpat Telel:ln 250997. (30206) 

Oler penllu inchiriere garsonieră 
occidentală, 120 DM anticipat 
Telel:ln 281195. (30140) 

Ofer spre inchiriere apartament 
una cameră. mobila~ 100 DMAună; 
plata anticipat 6 luni; Vlaicu. bloc z 
26. Teleloo 277105. (30204) . 

ÎnchirieZ (ofer) apartament ultra
central, (str. Unirii), lot confortul. 
Telefon 264995. (30217) 

Ofer spre inchiriere garsonierâ 
zona Vlaicu. Informatii telefon 
248576. (30243) • 

Ofer spre inchiriere spaţiu ccmar
dal siluat in ~ Criş. Ţeleb:ll> 
520664. (3041377) . 

Caut să 1hct1iriez spaţiu CXll"l1!lltiai 
central, seu cu vad bUn. Telefon 
094.543.320. (30265) 

lnchiriez spaţiu CXJII"leldal 269 1111 
sau 112. Piaţa Soarek.i, bl. 246, se. 
8. Telefon 264397, orele 9-17. 
(29300) 

De lnchi1al spaţll ocrnerQal, 8-
dul Revolutiei nr. 6. Telefon 
094.708.200. (29986) 

Caut de inchlriel garaj, zona 
Spitalului Judeţean. Telefon 094 
577 050. (29914) 

Ofer spre inchiriere aparlament 
central, anticipat 6 luni. Telefon 
252860, 094 506 142. (30235) 

Dau ih chile garsonieră nemotll
lală, zona Micălaca. Telefon 
246363. (30289) 

Ofer spre 1hchirlare garaj, ih :mna 
::"295J Mică. Telefon 092 487 092. 

Plimesc s1udenlii In gazdă, zonă 
centrală. Teleloo 237527, 284877. 
(30352) 

Doresc să - helli de pro
ducţie. 1.000 "11· in Arad. Teleloo 
092 459 403. (30347) 

Ofer spm 1hchiriere epartamanl2 
camere, mobilat Telefon 285597. 
(Jq346) 

lnchiriez spaliu ultracentral şi 
depozit lnfonna1ii lslelon 093 217 
736. 830336) 

Primesc 2 studen~ In gazdă, 
condiţii, preţ avantajos. Telefon 
250739. (30330) 

Ofer in chirie garsonieră, zonă 
centrală. Telefon 284765, orele 7, 
15.~370) . 

închiriez (vand) apartament 2 
camere. parter. sangere separată. 
80 DM/ lună, plata anlidpat 6 luni, 
zona Vlaicu. Telelon 248436. 
(30378) 

/ inchiriem hală producţie 5.500 j 
1 mp + birouri P+2 700 mp in ~d. 

!Informatii telefon 057-464429. între 1 
orele 8-15. (309011 ! 

Pterdut camet de somer ehberat 
de DMPS Arad. pe numele Rusu 
Leontina. ilcJOOar nul. (30356) 

Pierdut certifica\ actionar -
de SiF Banat Crişan3 pe numele 
Colompar Meda nr. 94460 serile 
93826121-93827095. (30358) 

_,...-.~-. 
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Pierdut ce<tific:at actionar eJib&. 
rat de SIF Banat c'risana, pe 
numele loanovici Anton nr. 95774 
seriile 94134346-94135320. 
(30359) 

Pierdul carnet şomaj m. 4198/8 
eliberat de DMPS Arad. Filiala 
lneu, pe numele Sabău Dorel 
Marius. Îi declar nul. (3042343) 

Pierdut carnet membru eliberat 
de Banca Mureşul A'rad, pe 
numele Slan Maria. Îi declar nul. 
(30363) 

Pierdut legitima1ie eliberat~ de 
AHN Arad, pe numele DL'n 
Claudiu. o di!dar r<Jtă. (30376) 

Pierdut legitima~e eliberată de 
SC Altar SA pe numele Gyorgy 
Fk>rica. O declar nulă. (30382) 

. SC APEL SRL pierdut chi
tanţier seria AR ALA 0129401-
0129450 ulilizat de la 0129401-
0129404. 11 declarăm nul. 
30890 

Pierdut carnet şomaj nr. 492381 
1999, eliberat de DMPS Arad, pe 
numele Lulu~ Dorine. li declar 
nul. (30898) 

Pierdut tichet asigurare obli
gatorie de răspundere civilA 
auto nr. 2130427, eliberat de 
ASIROM pe numele Crainic 
Florin,n_decla.r:_lllJU~""s~=! 

'ii' DECESE 'ii' 

Cu adâncă durere anunţăm· 
încetarea din viaţă, după o 
lungă suferinţă, a celei care a 

.fost 
BAau MARIA, . 

la 75 ani, mamă, bunică fi 
străbunici. fnmonnAntarea va 
avea loc azi, 7 octombrie 1999, 
ora 14, de la domiciliul din Arad, 
str. Petru Ra~ nr. 72. Familiile 
lndoliate: Mihai, Ciupuligă .'fi 
a.,.".._ 

Cu multă durere In suflet 
anunţăm lnceterea din viaţă ia 
vârsta de 77 ani, a celei care a 
fost 

. OMITA MAJUA, 
napraţuitli mamă, bunici, 

slrilbunici. lnmonnAntanNI va 
avea loc azi, jol, 7 octombrie 
1999, ora 13, de la domiciliul din 
comuna Şicula. FamUia Oniţa. 
~-

Cu adlncl durere in suflet 
soţia 'i fiicele anunţă incetarea 
naa,teptată din viaţili a celui 
care.a fost 

DIMI'l'IUE 
DRAGOŞ ('11A.), .. 

la numai 68 de ani. 
Funerariile se vor de""'ure la 
casa pirlntească din Peciea nr. 
1261, astăzi, 07.10, ora 14, 
Dumnezeu si ta odihnească In 
pacei Familia Wflnic lndoliată fi 
indurerată. 

SERVICII FUIIERARE 

se "HOSFERA'I'U" SRL, 
str. Ghiba Sirta nr. 26, telefon 

270437; 094.554.874. Sprijinul de 
care aveţi nevoie in momentele 
grele 

NON-STOP 
SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SICRIE: diferite esenţe fi mo

dele occidentale. RESPETE: 
pânză, mătase (seturi complete), 
voal. CRUCI: lemn ~i metal. 
ACCESORII: prosoape, batista, 
panglică neagră, baticuri, mânere, 
lumânări, catafalc, sfeşnice, steag 
de doliu. SERVICII: spălat, imbăJ.. 
sămat, îmbrăcat. transport intern 
'i intsma~onal; ASIGURĂM co. 
laci, colivă, coroane, jerbe, 
fotografii profesionale, fanfară; 
ORGANIZAM pomeni; INTERME
DIEM gratuit obţinerea actelor 
necesare Tnhumării. Oferta brad: 
sicriu brad, respete, cruce • 
750.000 lei. TRANSPORTUL 
SICRIULUI LA DOMICILIU, este 
GRATUmll. Experienţa noastră, 
-garanţia dum.-voastril (c) 

POMPE FUNEBRE 
"SOLEMN" 

str. Bariţiu (in spatele 
Vechii Catedrale Orto

doxe); articole ~i servicii 
complete pentru inmor
rnântări !fi parastase, LA 
CELE MAl MICI PREŢURI 

din ARAD. Telefon 
281090. NON- STOP· 
094.837.528. (52W95) 

Cu Inimile lndurercte ne lUăm 
un u !tim rămas b • m de la cea 
care a fost o minuna!il prletenll, 
un suflet nobil '' un medic 
devotat, . 

dr. DOINA. 
·:0 ·· GHERGA.R. 

h vom pastra anuntirea v"'nic 
vie, In sufletele noastre şi nu . 
·vom uita nlciodetăl Dumnezeu ...., 
odl~naaocil tn llnl,te fi pace. 
Sincer~ condoleanţe domnutut 

• Ghalg;!rl Famllia tilnase, . · .. 

Nu credeam s~ pierdem atât 
de curand pe cea care, alAturi de 
noi, a luptat o viaţă intreagă, cu 
dăruire 'i abnegaţie, pentru sa~ 
varea altor vieţi. O vom păstra 
mereu astfel in amintirea noastră. 
Colectivul Secţiei Pediatrie 1, 
Spitalul Clinic Judeţean Arad. 
30985) 

Profund indureraţi de moartea 
celui ce a fost 

DUMITRU TĂUT, 
membru activ al AFDPA Arad, 

membrii acestei asociaţii lfl 
exprimă regretul pentru despăr
ţirea de acesta ,r transmite con· 
doleanţe familiei indurerat&. 
Dumnezeu să-I odihnească tn -
pacei (30385) 

cţla Medicală 11 a Spitalului 
Judeţean Arad transmite sincere 
condoleanţe domnului dr. 
CONSTANTIN MARCU, la dece
sul mamel sale. (30926) 

Suntem alături de famRia ihdo
llată la pierderea prematurA a 
celui care a fost bun aoţ latll, 
coleg, 

ANTAL STEFAN. 
Colectivul se !$ALUBRITATE 

SA. (30946) 

Suniam alAturi de domnul 
maistru ONIŢĂ AVRAM, In marea 
durere pricinuită de decesul 
mamei sale. Sincere con• 
doteanţel Conducerea fi colec
tivul RADM ARAD. (30935) 

Mulţumiri aleH tuturor celor 
care au fost alături de noi '1 au 
lmpirtă'H durerea pricinuită de 
trecerea inspre cele ve,nlce 1 
ecumpal noastre mame 'i bunici 

DEIIELEAN SA VETA. 
54 

o u .. 
Arad este alături do colega lor 
Dragof Mihaela ih marea dul8l8 
pricinuită de decesul tatălui 

DIMI'l'IUE DRAGOŞ 
fi transmit sincere con .. 

dolean familiei. 30975 

~COMEMORĂRI~ 

Nimic nu poa
te 'terge durerea 
,1 trisleţaa fără 
de sflr'it din 
sufletele noa&· 
tre, acum, cand 
selmpll~un 
an de când a pfe.. 

,_ ___ ......J cat de lângă noi, 

iubita noastră mamă, bunică '1 
soră, 

BOKOR MARIA. 
Cât vom trăi iţi vom păstra vie 

amintirea. Dumnezeu să te odih· 
nească in pace, suflet blandl 

1 • HEINRICH, BOKOR, 

Azi, 7 
brie 1999, se im
pltneşte un an de 
la deCesul Iubitei 
noastre soţii '' 
mame, cea care 
a fost 

BLAJ 
ANGELICA. 

Te vom pljnge mereul Adi fi 
Georglana. (30943) 

• i 

. ; 

' !1 
!' 



,. 
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~GRICUL TORI 

Aparate de stropit 

cu ventilator • 

-

Aparate de erbicidat VN -
630 1/12 m 

Aparat da dlstr1bY$Ja 
tngrăfămlnte IORNADO 

N& tace plăc&r& să vă anunţăm că p&ntru nu••lnlle agricole 
produse de VOGEL&NOOT avem o nnanţare toane bună. 

VARIANTE QE FINANŢARE: Avans 30%; 
• Plata la 6 luni fArA dobAndA; 
• Rate 2 an! dobAndA fixA 6 %, fArA garanţii bancare 

Semănătoare de 

Dăioase lsaria 

2·8 trupiţe -
'*~f-w--._-- "'~-'~,--_', ->......- "''. 

Tel. 057/270078; 270079. 
in incJnta Depozitului da lângă podul Grădişta, str. Ardealului nr.2 

VĂ OFERĂ: 
... Ciment, var, adezivi; glet; carton asfaltat; T.S.A; 
.. Binale; teracota 
~Vopsea lavabili; vopsea ulei; 
-TencuialA elecorativll ptr. Interior fi exterior 
.. Ciment autonlvelator; 
- PIAei Bitu-l! (5 culori fi transparente clare) 
- Pilei pollcarbonat; 
• Membrane bituminoase cu bitum adltlvat (garanţie 20 ani) 
- Vatli mineralA 5 cm • 20 cm normali fi caseratli 
- Polistlren espandat fi entrudat ele la 1 cm • 20 cm. 
- Cllriimidll Poroton fi blocuri ceramlce ( Import Ungaria • 7 dimensiuni) 
- Cllriimldll pt. horn + tubulaturl fi accesorii; 
- Cllriimldll fi grinzi pt. tevane 
- Parchet fi !ambrturl !aminate (varietate mare ele nuanţe) 
-Folie protectoare sub parchet 
-Folie protectoare sub ţig!ll 
·Jgheaburi fi burlane P.V.C. (lmp. Belgia) rezistentii TntQo (-40"- + 70") 
- Cllriimldll ele stlc!ll albi fi coloratA (gama So!arts) 
- Pavaj curte; B.C.A. 
.. Ferestre "Velux" 
- Lemne fi cArbuni . · 

'.' ...... •:1Att;;cA,it~iîffi~~"W'~rn~~n.~h"··~~.~·":W~t .. ~'.·.1 ~':~~-:,'--_-r-:>~:~-J\tfc!..Y1 ·_· ' :~ ~ ,_-~ • ___ -,_~- -~~M..l-----:~}~,~~,~--'<_;·z~~i~-~ 
t\- - ' - - . - ' , __ ,_ "" --- - -:* 
:ti} . ; ~·: ; •• :~ ic:NAUP u.s • 4o.ooo lei/._ .... 
·:: Pliici KNAVP q.s • 38.000 lef/ftap 

P14ci KNAVP sz.s • 6'X.ooo lei/nap 
Onaprea-uJ 

Va~4 naineral4 (inaport BelgfaJ 
llO cna • 38.000 lei/nap 

-~~+~-.:> 
ll6 cna • ss.ooo lei/nap ·· . ·> 

f ·~ : .. ·.· . . Pihr4 de sUcl4 cu inăl,inaea de . · ·. . :';; 
\'f s ftal s.s .. , 1.7s na; z na; 3 .. , 4 na; = q8.ooo l<llf/.tnP ~· 

~~th<w4We--rwi'"--e~<:'-""if--;·~,:;ft,~~~!!lh,!~~P~~~;~l~-~~-j~~--ţ'Yiift'4i"J~ 
. PREŢURILE INCLUD T. V.A. 

ASIGURĂM TRANSPORT PE BAZA .JUDEŢULUI. 
(52UI37) 

·• .. ANGA3ARI 
ES1' TRt\NS CONSTRUCT 

Arad, Calea Radnei, Nr. 262 

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

'fl.o~ \ Curăţătorie chimică "'0ll ,· 

S.C. ANNO SRl 
-m.ii,....U ~ ..IAJOHA • lmP!"f ONGAJIL\, 

-. ..... TANGO; taĂRDĂS; IC.IJUNGO, .... ,... ...... fi 

,. anga;eazi 
AGENT V ÂNZĂKI 

··~···.··· ... 
•• virsta maximA 30 ani ·.ii 
· • permis conducere CaL 8 ,~ 
·studii medii (minim) ,9 
·disponibilitate pentru program prelungit f1513Hl•; 

;.,-+;,--; -,-;~-

• 
Şl 

spălătorie 
Servicii ireproşabile ! 

tcCal~ea-=-Victoriel ar.41--43 · ProgramiZlln"Cic'L-·'V..--.;7'"·1"'9' 
....... Tc:I.OS7/2701SI ....... • .... . .• _ . S. 10-14 

It LINFLEUR ROM. 

nqlasurata, e T•lolă •lumfnfu UNDAB e V•tă ,.._ 
mobolafii, .......... ,. .... ............,. .,._
-.....,mor, la pr"fUri fănl '"""'•nwnfă. 

Societatea asigură transport gratuit la domlciUu pe raza 
municipiului Arad. 
' lntlrmaţii la telefon/lax: 057-285333, sfr. Andrei Şaguna nr. 122. 

Noi vă •ferim, dvs. •••reJft 
Alerefi e•lft•t.•!ll (5224317) 

S.C. HO&HO J"::::, ACBIZJTIONAM Ş( .. :! 
TRADE S.R.L if~ VINDEM STICLE, ·~~·j·.· 
Program zilnic · -

Dumi!~1~Qhls J!~.~~!~ fi H~t~·.J-.~~ 
· Arad, Str. Independentei. Nr. 3 ' '- 1 

· Oriee tip sou cantitate 
rei. 279739, 0948U:J42 

Str. Crinului nr. 2 colţ cu Iuliu Manlu 
(vizavi de restaurantul FLORA) 

(974038) 

l 
Eşti pe direcţia buna1\ 

ECHILIBRAREA 
GEOMETRIEI ROTILOR ------ --- -- i 

./ aparaturi BOSCH • 
de ultima generatie ! 

unici in :rona de vest: 
10% REDUCERE 1 

pentru taximetre : 
\ 

prin RO-SERVICE : 

Anunta pe toti cei care si-au l!epus cereri de 
fnscriere la cursul 'pentru meca'nici masini de cusut, sa 
se prezinte la sediul societătii susmenti6nate, 1n data de 
14.1 0.99, orele 1 0,00. ' ' 

lnfonnaţii telefon: 289244. · 
(!1224431) 

Str,QQ.s·Q~-~UI\P!ciol'\!l.~ului Micălacal, Tel. 2~5_§~ş_QJ ._...,...,_-.,.__.-.....-,..,.il.i.,;";"iili._llllillliioili..l 

r:r C oplatoare C MINOlTA 
r:r Selt'url ) 
r:r Mobilier d• birou 

crMaşlnl de,numărat bancnote 
creentrale telefonice SOLOUON 

La~acost1d<U-MftKOI'daortdacondt5'Jio, 

1 
1 
1 

.. ......._..,.. delO.OOO.OOOlel. ----------• 
m;•·;t~f~lif~;R·ţ;~şJJI 

1 
VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 

11-dul Revoluţiei nr. 28-38, telefon 231.853 
Uv!u Rebreanu nr. 88, telefon 250.905 'e la cele mai miel preţuri ·· GRESIE~. 1· 93.000 !eilmp 

i FAIANJ Ă • 88.000 • 80.000 !ellmp . 

1-. ţ~~Z' J~~~E~~~:~~ostult . . .· 
i• SPĂLĂTOARE INOX şi CABINE DUŞ 
1• BOILERE ELECTRICE şi CAZANE BAIE 1. ROBINET! şi FITINGURl* CĂZI BAIE .1 ACCESORII !. OBIEG.TE SANITARI;.'i ACCESORII 
• ~EAVA POLIETILENA CU ACCESORII 

i;11 EAVĂ ZINC şi NEAGRĂ 
i\11 ROFILE LAMINA TE* TABLĂ ZINCATĂ, decapatll fi 
'"'triată . 

CARBID 

11 PROG]IAM_Z1!-NIC q,00·1.1,00 
~ SAMBA TA q,OO·l3,00 (5224119) 

- .• 1 

• 
! 
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.• 
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