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BANCA COMERCIAlĂ WEST BANK SA
acordă dobânzi avantajoase
la depozite le la termen ale
persoanelor fizica
(suma minimă 500,0 mii lei)

' '1 lunA- 50%
21unl-51%

PBE,EDJmLIÎICEDd "POLITICIENII D~N SUA N·AU .NICI O

~·.,MAREI
~ •.

cu am·- OPINIE CU PRIVIRE Lfi ROMANIA"

..,..• lleplnrea alegerllar'j&loiililllie de cale prezidenţiale
ultimul baiOf! .de Incarcare lansat spre ~re de politicienii
~· PalrfYit lnforrna~ilor de presă, neconfirmate Insii oficial,
ar aparţine p~lntelul Emil ConstantineSc:u.
Conform ConstlluJie~ alegerile prezlde"1iaJ9 nu pol fi aminate,
deci propunerea ar viza scrutinul pentru Parlament Decalarea
alegerilor generale de cele prezidentiala poate insemna fi
aminarea, dar fi organizarea anticipată a votului pentru
desemnarea senatorilor fi depula~lor. Tolufl, lnl!lativa venind
dinspre Cotroceni, foii pollliclen8 au Interpretat-o corect fi au vor·
bit doar despre organizarea alegerilor generale inaintea celor

··';~··

" . Discuţie cu domnul senator Larry Bowler,
pre~edintele senatului de la "Liberty University",
de criminalistică
juridice
C:e fiiii despre România fi cum astlo ea pei'caputii in SUA?
- Din pricina distanţei care este intre noi şi
Romllria mU\i an oeolcao i ru se gAndesc prea nUl
la ţara dv., şi daci! \ill8ll1 seama
eu sunt de pe
ooasta de vest a SUA, la 12 mi mie de Romllria,
este o distanţa enormă. Plăcerea mea să vin in
Romllria provine din prietenia mea cu un cetaţean
român, cu Voorel Duca. Şi el a rost pentru mine
Romllria. Acum şi paslorui Cooslallln CNsăiiţa.
- Romănil au, in general, o admiratie mal
veche pentru SUA fi de multe ori se gindesc cu
incredere la 1""' dv. Cu~~. domnule...,...
tor, că după-al doilea război mondial ţările cu

fli8Zidenllala.

O asemenea alternativă !-« acuti pe f"'UI statului IA suporte
--"..~:;:,.;:electora:;:; lă a 8f8CUiul economic inregistrat de coall~a de
guve
,; l Pur fi simplu; pref8dlntele Emil Conatentineacu ar
. ·"" ~- sacrifica ool
partide care kl propulsat la Palatul Cotroceni
•' :
pentru 0 lpotati
disociere a Imaginii sala de "bilbele" ec:ono.
• . •..
mica ale puterii In
in decembrie '96.
· _,. '· ·:., ; .:;;- f Trecind paste cin; mul politic al unei aaamenea eventuale
"~~~-'-:: " - · · ....manevre, la prima v ere, socoteala oamenilor din staff-ul
prnşedintelui ar pleca de llli..P"'""punerea că romănul uită fi laltă
~.·. • . -~ -~.. ,
repede ti c4, inlr..adevăr, estii)lesibil in numai citava luni IA f!8rgi
'· .
din oMmOria electoratului asoci!trea lui Emil Constantineacu de
_"
COR fi, implicit, de performa~coallllei de la guvernare, Un
,..
1....,.. fantezist, Intrucit, dacă ~ ceva ar fi posibil, atunci
,.
problema putea fi rezolvată muK mal ·~respectiv r8Ufind să
' .,. ..,. .
· ,llCI electoratului faptul că pref8dintela1W are prerogative
. -~.
.
executiva f~ claei, nici o responsabili- fală de continuarea
:. declinulul economic fl-...area nivelului de trai al populatiei.
·'·) •.
(Continuare in pag.5j ,..
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IERI A

• MOBILIER MODERN
LA COMANDĂ
• AMENAJĂRI SPA'fU
COMERCIALE
• MATERIALE IMPORT
, •cALITATE.
,;,:; SUPERIOARA
stR. VIŞIN ULUI NR. 74

TEL: 0$'1/224888
082/#71381

ca

Fiindcă

podul CFR
inghitt "'toti, banii

.,
fostal U.S. fi lui Stalin. Acum ni
sa r&pro!fează că nu
116 ne construim o
daniOQatl&. Oara pulan fi altfel după două-lnll
generatii crescute sub ideologia impusă da
fosta U.S. Co.m vid politicienii din SUA acaati

'tim

pn>bianoă?

- Polilicienii din Stalale Unle la nivel de stat nau niâ o opinie despre România. Este in afara
QIX1diri şi vedeii noas11e. Si'lgu\JIIucru cam nşliJ
despre Romania l-am invaţat in lAiimele trei zle:

lliscu!Je consemnati da
D. Z/NOIAI'KI

(Contin..... in peg.5) ...
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ACTVAUTATEA AKADEANA

joi, 23 septembrie 1999.

tă există, desigur şi o

rezolvare mai avanta-

......

Soarele răsare la
şi apune la ora
19 şi 12 minute.
• Au trecut 286 da zile din
acest an. Au mai rămas 99 zile
pănă in 20001
• Praznicul zilei: Biserica
ortodoxă: lamislirea Sf. Prooroc
Ioan Botezătorul; Biserica
romano-catolică: Lin, Tecla;
•

Astăzi,

ora 7 şi 3 minute

greco·eatollci:

Biserica

lamislirea Sf. Ioan Botezătorul.

UL (21.03~.. 20.04). Inainte de a
~incheia o afacere verifi..
....
caţi încă o dată partea
financiara. Numai in felul· acesta
veţi avea certitudinea că nu mal
existA nici un risc.
TAURUL
(21.0420.05). In ultimul timp
vă întâlniţi foarte des
cu unele persoane, iar
colegii sunt curioşi să afle de ce
faceţi acest lucru. Nu sunteţi
obligat să daji fiecăruia un
răspuns.

Arad:
Balo!J
Ioan
Francisco, Mocuţa Alexandru

Georgian, Stoleranc

Răzvan,

Barto'
Andreea
Mascan
Diana

Alina,

Junia, Tot~ntl1'<~<"1l
·

Teo~ora/
..n..\
~'i~ău<·
Cor
·
. f>'a~
Carne rr.-vo'lian

Mădălin.

Chi,inau-Cri': Covaci

Vlad, Spanic Bianca.

•

CINEMATOGRAFE
Dacia: Star Wars - ep. 1:
Ameninţarea fantomei (SUA)
9,30; 11,45: 14; 16,30; 19
·
Mur&fUI:. Vânătorul de
vedete (SUA) 10; 12; 14; 16; 18
Arta: Viaţa e frumoasă
(SUA) 15; 17; 19
Sala mică: Atingerea
dragostei (SUA) 15; 17,30
Progresul: Batman fi Robln
(SUA) 18

/

A

In sistemul

..{:c

...,GEMENII
(21.05~ ~ • 20.06). In principiu sunl 1 1 'te~ de acord să a~p.
taţi un compromiS 1ntr-o
anumită snuaţie, dar ar fi ~
să cedaţi U'i"r.
l: ~ ""1 RACUL (21.06-22.07).
~Nu vă neglijSti inda·
;.
~ toririle, deoareCe mulţi
\ -~ oameni vă urmăresc.
, ~LEUL (23.07-22.08). In
.~

.Clobănlţă-Sălăjan

FE
22.09). De vreme ce in
familia dvs. domneşte
armonia, vă este uşor să

' r ,JI'IBE

11111 viaţa

profesională veţi

vii exprima!i deschis sentimentele.

MOCHETA
Arad, Piata

Gării

Telefon 235221

·. Vinde

ao-ao•J.

BALANŢA
(23.0922.10). Afirma~ile unui
cunoscut vă vor deruta,
insă nu trebuie să luaţi

in serios asemenea lucruri,
deoarece ele sunt menita să vă
.provoace .

. \ ~ ~primi numai veşti imbu. ~curătoare.
.

SCORPIONUL (23.10-21.11).
Pentru problema care vă frămăn-

VREMEA

va sufla slab la moderat, din
sector sud-vestic.
Temperaturi maxime: 24
la28"C
T emperaturi minime: 13 la
17"C
Mettiorolog de serviciu,

Vremea va fi caldă şi predominant frumoasă. Cerul va
fi variabil, cu lnnorări mai
accentuate in ultimele ore ale
intervalului, când, izolat, vor fi
condiţii de ploi slabe. vantul

fiDEUI RO$Cfl

un sprijin o
uu:su:a•e in scopul
strAngerii de fonduri pentru
intrajutorarea copiilor handicapa~ motor. Oricine dorf)şte

asigurărilor

face prin cumpărarea unor
asemenea ilustrate sau prin
donare de fonduri in contul
BCR Bistriţa 451040616301.

de

sănătate

CODURILE PERSONALE GRESITE
GENEREAZA CONFUZD
1

După cum am mal scris tn
ziarul nostru, potrivn noii legi a
asigurărilor sociale de sănătate,
.numai persoanele asigurate bede servicii medicale gratuite. Asiguraţii sunt înscrişi pe listele medicilor de familie, fiecare
individ fiind identificat uHerior
dupa oodu numeric personal.
O mare parte a medicilor de
famitie au cxx IStatat faptul că, mai

...-za

ales la copiii minori, codurile
numertce per.;onale ale acestora
nu corespund cu cele din evidenţele Poliţiei. Adică nu surrt
idanticel In aceste snuaţii nu se
pot intocmi nici carnetele de sănă
tate pe care trebuie să le posede
orice persoană şi cu care se face
de fapt dovada calităţii de as91-

rat.

neajunsuri legate de aceste
neconcordanta medicii de familie
invnă toţi paciimţii la cabinete pentru confruntarea evidenţelor.
De la serviciul de stare civilă
din cadrul Primăriei Arad am aflat
că rezolvarea diveselor probleme
legate da oodut numeric personal
se pot face adresăndu-se cu o
cerere biroUui amintit

C.T.

Pentru evitarea posibilelor

SĂGETĂTORUL
(22.11-21.12). De ce
credati că o snuatie nu
se poate schimba?
Priviţi in jur şi veţi vedea că
schimbările au inceput deja.
~..,.CAPRIC O RN UL
. - : .,(22.12-19.01). Nu fiţi
...., necăjit dacă in timpul
unei discuţii n-a~ reuşn
vă impuneţi

vedere. Hotărărea
fost încă luată.

mărita,

dşr încă

·nu-mi inchipui cum ar trebui·
să arate bărbatul meu.

.,,

.,

·;

~- Dacă

&fti

nehotărAtă,

nu a

VĂRSĂTORUL (20.01-

CVJIENT
In municipiu
Joi: ·el.

• .PJEfZ, rÂRGIIJU
Astăzi, este zi de piaţA
agroalimentară la Curtlci, Seblş,

Bata, Carmel, ladăreni, Ghioroc,
Si!vărşin, Secusigiu, Sântana,
Tarnova, Zăbrani, Zerind. Tot
astăzi au loc târguri săptămânale
la Curtici, Seblş, Carmel,
Săvâ~n, Secusigiu, Zerind.
Mâine, se desfăşoară tilrgurl
săptămânale la lneu, Şepreuş,
Şimard.
• FARMACIA
_~-VI~
- -

-V

eO)[}FISCALR 1681938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT
J 0211886din31 X 1991eCODSIRUES020956601eiSSN 1220-7489
1 1' 2900 Arad, Bd. Rcvolu~ei nr. 81.
Telefoane: S~CRETARIA T · 281802, fax 280655, 280625;
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA
PUBLICITATE'· 210775. MAREA PUBLICITATE -280904;
CLUBUL PRESEI -180989.
.
.
7

C:o...Uial de adal....traţiea DOREL ZĂVOIANU
(pn:scdintc) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc~tc) telefon 210776; MIRCEA
CONTRAŞ (rcdador...:f)
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (di=tor comcrdal)
telefoa 280904; OOREL BARBU (contabi~f) telefon 281797.

'

Şaguna nr. 15, telefon 948, sunt
de serviciu cu program non·stop.
• CONSVLTATJI ŞI TRATA..
MENTE
. ,.OGRAM NON..sTOP
Cabinetui..Apollonia', snuat la
parterul blocului din spatele Casei
Albe (zona Gării), str. Miron
Costin nr. 13, se. A, ap. 1, tel.
251225, efectuează tratamente
injectabile (lntramuscular şi intravenos), aeroso1i , E .K.G., ...............
__,.a.~
ŞI' analize laborator
>

cv

.·

c:ABJiar

1

257358

Radnei, Str. Prutului, Lipovei,
caraiman, Amurgului, Podgoriei,

"Noua Fannacie", strada Andrei

_,-:'

' In noaptea de joi spre vineri
•
este 5efarviclu, cu Mprog
RArafmARnMo~- ·'.'"', nvllfATOLOOJC:,-'
stop, rmac1a •
. • , . . Cabinet stom_9ID\ogic privat,
str. G. Coşbuc«. 13 bf. 245, tel. Bd. R~voluf·11r. 62 (vizavi de

.

Fa,;;,acla .crai Nou Alfa",
Btse.
Oşie), telefon 256665•
la parterul blocului 68, · ·de~s zilnic între orele S,OOcartierul Alfa telefon 277644,.;
f2; şi 14·00.20,00, iar sămbătă
•
r
'li duminică intre orele 9,00.21,00.

situată

Crizantemelor, Reanşterii (p.) Bd.
Revolutiei nr. 94, str. Alexandri,
llarie 'Chendi, va ... ~ .• e. SI
Eptscopu:'· B -~a (p). Bd.
Revoluţie• 1 , 76-88. Eplsaipiel
Intre n': 1-!Y'şi Horia (p). VIneri:
Str. EPis;9GPiei Intre str. 11or1a şi
Mără~ti • nr. pare.
·
I!Vjudeţ nu sunt Intreruperi
de~rent.

··.~·.O~

•~

·

In perioada 20.24.09.1999 se.

cnesc apomelrele pe Următoarele
străzi: Grădinarilor, Sulfinei, M.
Mandi, Gh. Do.j~,"~,l!IJC,
Guthenbrun, Posacfii; ~.
Ficusului,

Sunătoarei,

Trifoiului,

Cocorilor, Pelinului, A Purice,, 1.
Cosănzeana, Muşeţel, TresUel,
Biruinţei, S. Balint.' Mărăşeşti,
Trenului, Dorobant,i, CluJ'ulu.i,
Zorilor, Abatorului, Mărului.

CU.R..SU.R.I
0-na Ecaterina Achim. e o
femeie de 70 de ani. Locuieşte
• ImpreunA cu fiica sa, da 35 ani.
Cale două femel au ImpreunA, un
veoo de 600.000 leUlună. lilu 1'!1
mai pot permite să plătească
chiria la Recons, de patru luni.
Sunt resta~ere şi la Conei. Pe ·

AciWn face un
apel de suflet persoanelor cu
posibirrtă~ materiale.
Cine doreşte .iă le ajute pe

această cale,~d-na

:.re~~re;·~.=:;,.~

să o facă la a&!;tsa:> ~· Blajului
nr. 3,ap. 2.

De

două

•••1r•mesc

~!~~i!o~ l!,~~~!~ă

tru toţi a~onarii inregistra~ in registrul at:llooarilor la sfârşttul zilei
de 30 sept 1999, pentru data de 8 act. 1999, ora 12, la sediul
societă~i din Arad, str. Hotia nr.7, cuwmătoarea ordine"de zi.
· 1. Alegerea noului administrator şi descărcarea de gestiune.
. ~Alegerea cenzorilor.
3. Desemnarea. unei persoami care va Intocmi noul $l8lUI al
societăţii.

4. Diverse.
Tn cazul nefntrunirli condiţiilor legale pentru desfl!şuranaa
Adunăni Generale, aceasta se reprogrameazji pentru data de 9
act 1999, in acelaşi loc şi la aceeaşi dată.
(973988)

de cănd poliţişti arădeni şi-au primit
plicurile mai subţiri, cu aproape
700.000 lei. Este vorba de sumele
ce ar fi trebuit alocate fiecăruia Tn
baza ordinului 50 al MJ. Luna trecută ministrul de interne a pomenit
ceva despre o demisie ln caz

ca

situaţia se va mai repeta. Acum
gandeşte probabil. Poliţiştii

se
nu

mai

Casa
de
Cultură
a
lfunlclpiulul Arad a ..-~~
Inscrieri la unnătoarele cursuri:
limba engleză; JJmba gennMă, limba ltaliani, mecanli:ă·auto,
dactilografie şi lucrări do . _
tarlat Inscrierile se fac _";, li
sediul instituţiei din str. Gh.
Lazăr nr. 1. lnfonnapi la telefon
211.flfB,--~1*.

Cooperativa de Credit

luni

po!iP.şti~ arădeni

cu un boxerl
-De ce?
- După fiecare mecf .va
arăta altfel.

Editoro S.C. ADEVĂBUL s.r..L Arad

'

de vineri
de la Apă
cu promislt>:.

mărită-te

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD

7

apa in.

• .iNrRERVPERJ DE

convoacă Adunarea Gen!'fl'lă Ordinară şi Extraoolinară pen-

7

apă

19.02). Incercarea dvs.
de a aduce lumină intr-o
problemă familială nu
va fi aprobată de toate rudele şi
d'm această cauză s·ar putea să
apară discuţii contradictorii.
PEŞTII (20.02-20.03).
•ln anumne privinţe. ave~
:.!păreri diferite faţă de
partener, dar aceasta
nu înseamnă să ignora~ punctele
comune. Acceptarea unui compromis poate reprezenta snuaţie
ce mai bună.

S,C SOCIE'fAJEA DE SERVICII
INFORMAJICE S,A, ARAD
...,•1'• ..

Adevarul va ascultă ~

punctele de
definitivă

lq*l!!~iJt::t!'1~!-!ll
M-aş

1

D

si

şi_

monteaza
mochetă
·· · la preturi
, cu o reducere
de

;oasă. Verifica~ din nou,
toată documentaţial

pot face grevă. Ei nu pot inchide
f'<llî\la şi să plece acasă. In Atad, ca
fn toată ţara. Şi invers.

Sanatorul PDSR Radu 11molla,

a ~ dupa aucterea miniştrilor

'de Finanţe şi respectiv de Interne, la

Comisia de apărare dn Senat, că,
potrivit lui Decebal Traian Remeş,
MI urmeaza să obţină, la rediticarea
de bugel doar 960 de miliarde de
lei dintr-un necesar de 4.400 da mHJarde de lei, Iar Apărarea va primi
870 de miliarde faţă do o solicitare
de 3.600 de miliarde da lei.

D.S.

Banca Populara

MINERVA

acorda urmatoar•l• daha1121
pentru depcgltele la termen

11una
31unl
&luni
91unl
21uni

..

"

67~

70°/.i
72°/o

--

_. .

-~-

72~

72°/.i

la ctrerea clienti.iui dobarrla St poate cajilaiZa.

D&OZJnU SUNT ASIGURATE

.•_

PROMOTIONALI

- peOOOOa li1italo 2sapkmri.

.....,.

~ln

..,....

....... c..A&

Oedleiltegin IWI'd
~

CUdob1ndll

•

22 00
b . . . . . . . . . . . . - . ..........
~ .......,.,.. . . c.,.&lt

W.H--1-1-)
-

.. e.llfax 057 /2552Ze

PRETUL AURULUI

Ca' &'ul de z ' fi*' MIRCEA CONTRAŞ (redactor-sef);
AUREL bARIE (secretar general de redactie) telefon 2811102,
280854; MIRCEA DORGOSAN (sef sectie' actualităti); Iclcfon
281855; 280003: IOAN IERCAN'(scf sectie poliiidi), lclcfon
280943; OORU SAVA (sef sectie socia'kx:ono'mic),lclcfon 281738;
VASILE FILIP (sef seCtie cu)tură·invătământ), telefon 281855;
2800113;. ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef scclic sport), Iclcfon
281701; SORIN GHILEA (sef sectie tineret)' telefon 281855,
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie folo), telefon 280943;
NICU COJOCARU (sef sectie pUblicitate) telefon/fax: 280904.

BANCA NAŢIONALĂ. Perrtru ,
gramul de aur de 241<:
cu ridicata -.134.354 lei, iâl''"'
preţul de achiziţie - 120.918 lei.
Preturi valabile ieri. A~
·. ·
PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14ir"''
cumpărare: 90.000 leilg, van-

tat la Laaw'
AllAD, str. Feleacalui F.N.,

zare: 100.000 leUg ·""'
.
Aur 18 K cumpărare: 120.000
lei/g, vanzare: 140.000 lei/g.

TlparaJ •

te-

prll\Uf" .··

&a S.C:.. MEDIAGRAF S.A.

-,rax-

·.
'

.'

.

;'··
..·#
..
r•~"%·

•

\

ÎN ARAD, NU SUNT ŞI NU VOVR
FI PROBLEME CU APA CALDA!
binulesc, care este .cllostiUilOa

zilei" la ora

actuală

penb'u ari-

deni?

- şuu: ·daca şt Tn co condt~t
vom avea apă caldă.
. -ŞI?
- ŞI vreau sA-l liniştesc, aslgurându-1 că in Arad furnizarea
- VI intrerup eu, pentru a

,r

sublinia un lucru remarcabil,
anume acela el Aradul se
numără printre foarte puţinele
oraşe din ţară care nu a avut

! '

probleme in ultimii ani cu

furnizarea continuă a apei calde
'' a celei reci. Evident, pentru
primul lucru meritul este al dv .,
Iar pentru al doilea, al Roglol de
apă-canal.

- lntr-adevAr, la noi' n-au exls-

""'':"'~'"'"'

problema cu apa caldă şt
Incalzirea, dar spre a fi drept pănă
la capăt socotesc că trebuie să

_il tat

arăt că

revine

şi

merliul pentru aceasta
CET-ului, colabor-ârii şi
depline ~ dkdlr·~.

inţelogarii

Bamiciu.
·
-Am notat. Apropo, cAt
costă

- Deci, dintr-un foc, populaţia va plăti Tn plus 78.000 de
lei la fiecare gigacalorlel Cel
puţin acest nou preţ acoperi
toate cheltuielile CET-ulul '' ale
dv-?
- Din păcate, nu, mai fiind
nevoie de vreo 80.000 de lei la
fiecare gigacalorie,

apei calde nu se va intrerupe.

acum glgacaloria pentru

populaţie?

- Din eate am cttH '' eu In
ziare 230-235.000 de lei, dar deocamdată
de Guvern nu

ADEVĂRUL.

ACTUAUTATEA ABĂDEANĂ.

Joi, 23 septembrie 1999

diferenţă

care

·va fi subventionata de către stat.
- De către stat, nu do catra
Consiliul Local, cum este tn
prezent?
- Păi, iar s-a schimbat treaba!
Adică, s-a revenit la ceea ce a fost
inainte de Ianuarie 1999, cand
subventiile erau acordate de stat.

- Deci, experimentul cu
acordarea subvanţiilor de către
consiliile locale nu a ţinut nlcJ
un an: a tnceput la 1 Ianuarie a.

'1

c. s-a sfârşit- gloriosi -acum
o săptămână! Vorba aceea: ea
la noi la nlmenll
Revenirea

ta

sub-

ventionarea glgacalorfel de către

stat 'este, teoretic, un avantaj, dar,
practic, teamă-ne - văzand cum
se colectează veniturile la bugetul
national ~ cA Iar o să avem pro·
bte'me.
-In onlonanţa cu pricina se
vo1rbeste de acordarea unor
celor care o duc

greu ...
- Da, conform celor

apărute

Tn presă, compensaţiile se vor
acorda astfel: pentru cei care au
un venit mediu net pe membru de
familie sub 200.000 de -lei compensa~a este de 300.000 de lei,
pentru cei cu un venit pe membru
de familie intre 200.000 şi
450.000 de lei - 200.000 lei, Iar
pentru cei cu venit de 450.000700.000 de lei pe membru de
familie compensaţie este de
100.000 de lei lunar.
- Ideea cu compenaaţllle nu
este nouă, doar că inainte parcă mal acum vreo trai ani ele se numeau altfel sau se
acordau altfel, respectiv sub
forma
binecunoscutelor
cupoane pentru incălzira.
- lntocmai. Oricum, de lucrul
acesta nu ne vom ocupa noi, ci

- Paglna3

Fiindeii podul C:FR
' inghite toţi IJanii ·· ·

STRAZILE ARADULUI
VOR RAMANE
PLINE DE GROPI
1W

A

referitor ta pod, adica, In vreme
Aprobat in şedinţa de marţi a
ce Primăria sustinea doar
CLM Arad, bugetul de venituri şi
repararea vechiului
sau concheltuieli al Regiei Autonome de
struirea unuia nou la 1,8 km de
Drumuri Municipale Arad, este
mai sărac ca niciodata. Şi de actualul pod, M. T. dorea construirea unui nou pod pe actualul
parcă nu erau de ajuns toate
amplasament
.
greutAtile apărute din pricina
Jn aceste conditii, Regiei
bUgetuiui de austeritate, colac
Autonome de Drumuri 'Municipale
peste pupăză mai vine şi
ti răman pentru trimestrul IV ~1
Ministerul Transporturilor şi
anului doar 250 milioane pentru
aplică o lovitură de măciucă in
investitii fiind vizat cartierul
capul arădenilor. Deşi in acest an
Vlaicu, 'iar pentru reparaţii deşi
trebuia alocate fonduri în sumă
de peste 3 miliarde,_ banii mai sunt 3,1 miliarde lei de fapt
nu sunt decât 500 de milioane.
proveniţi din fondul special al
Aceasta pentru că pănA la
drumurilor, adică ntaxa Băsescu•
sfârşitul lunii septembrie vor fi
plătită şi de arideni, cei de la
executate
lucrări care vor fi
Bucureşti au anunţat ca bugetul
decontate in contul trimestrulul
local nu va mai primi nimic. Asta
IV, in valoare de 2,6 miliarde.
după ce abia acum, in luna
Deci raman 500 de mUione penaugust intrase ultima tranşă din
tru abordarea sezonului rece. De
banii pentru anul trecut. Motivul?
altfel R.A.D.M. a cerut ca la rectlFaptul cA se reparA podul CFR
ficarea de buget să fie alocate
paste răul Mureş.
Inca 300 de milioane bani neceSurse din interiorul Primăriei
sari deszăpezirilor, insă dupA
ne-au declarat că de fapt motMJI
câte se pare nu prea are şanse
nealocării acestor bani ar fi con- .
să primescă aceşti bani.
fllctul in care s-a afl_at C.L.M.
. JEI'tBfln POPESCCI
Arad cu Ministerul TJBnsporturilor

Poo

-;;;;:;;;;;;;;; n••v''"" aşa ceva
bugetul pe acest an. Poate la
anul...
- Cum trebure să procedeze, totu,l, o asociaţie de
proprietari sau de locatari care
vrea să·fl recupe~~· aceste
taxe?
- Simplu: scrie o cerere la
care ataşează o copie după factura lucrării, care se trimit la
Primărie.
·
-Unde vor fi pusa la dospit
păni ta anul'' ta mulţi ani, cum
sespunel
- Să sperAm ca nu va fi aşa şi
că de anul viitor va tncepe sa
strălucească soarele fi in
RomAnle!
-Si vi audi Cel de Susi

Primărie.

- O a doua chestiune~ domnule director. Se bArfe,te prin
ora' ci s-ar fi incaput să se dea
banii inapoi asoclaţlllor de proprietari care s-au contorizat pe
cont propriu ..
- Bine aţi spus: e blr!AI
Consiliul Local - care a preluat
Artermul Tmpreună cu toate obli~
gaţiile, inclusiv restituirea con.;.
travaloril contorizărli pe cont pro-

"llttEfl DORGOŞfln

POUfiA,
. Îllk-: ,··

DOMNUI.E DIRECTOR,
Pentru corecta infonnare a citJ.
_ .._...........l4)rilor cotidianului pe care-I con-·
"duceţi şi in virtutea dreptului la
-~~- - replică, vă rog sa pu~icaţi tn acel~i

a confirmat

că

angajament de
plată l~am semnat pentru reglementarea situatiei financiare dintre
noi prin retragei-ea soţiei reclamantutui PIRTEA MARIA din S. C.
MEUNA SRL, unde am lost asOciaţi, iar suma de 50.000 OM e
reprezentat o parte din c/v părţilor
sociale de~ute de ac:easta la soci-

loc şi să-mi acorda~ a~l spaţiu
pe tare t-a~ lolosK pentru articolul
publicat Tn ziarul _ADEVĂRUL-, cu
titlul: .Executare silită intre VIP-url Directorul .West Bank" cere exe- etate.
~'..,<.· ~:~~
cutarea silită a Directorului S. N.
lntrucat motiva~a in fapt şi in
PETROM Ungaria".
drept a instanţei de fond constA In
In Decizia CivilA nr. 69, pro(:.,;. .
art 1584 Cod Civil, respectiv nerenunţată in Şedinţa publica din 21
spectarea contractului de imprumut
·..:·
iutie 1998, la alin. 5 este consem· de către mine, consider cA aceSt
nat MS-a procedat la ascultarea sub · contract este lipsit de obiect. Din
prestare da jurămAni a martorului
vreme ce reclamantul nu mi-a
Pese Dimitrie, dectaJBtia datA fiind
imprumutat nici o sumă de bani, eu
*Mltiţa :;;.~6,~_ consemnată in proc&sul-verbal nu sunt dator să-i restitui nimic..:
8laşat ta dosar.Instanţa de fond, c:And a anaIn Apelul Civil ti1mls de mine
-..,..
Rzat materialul probator, trabula sA
·-~~-'.'··
Tribunalului din Arad In 16 februarie
coroboreze inscrisul sub semnăb.Jrii
1998, luind Tn considerare şi
privată, nu declaraţia martorului
__ , Clepoziţla martorului, am anltat: _Din ASISTENT. pentru a afla adevăratul
·~- declaraţia martorului Pasc Oi~trie
raport juridic dintre părţi şi voinţa
·· ---· ·
·
rezultă că această sumă de bam nu
acestora le semnarea actului, ceea
-• mi-a predat-o nk:iodatil rec:tamantU,
ce nu a făcul
~ -. ~f'i-3;.~)""".!'--respectiv eu nu am contractat acest
Precizez ca In litigiu este aoest
Imprumut. Martorul anterior amlnlil ·contract dintre noi. ce persoane fi-

..

"""

......
· ..

zice, şi nu ca asociaţi ta S. C. MEUNA SRL, deşi există o legăturA
foarte stransă tntre acestea.
Limitind tnsă efectele actului de
imprumut la materialul probator
administra~ consider ca am doved~
cA reclamantul nu mi-a dat aceşti
bani ştTn consecinţA nu pot fi obligat
să res111u1 oeea oa nu am primil- ·
Şi tn final, decizia Civilă nr.
116/Adin 3 decembrie1998 a Culţii
de Apel Timl,oara in Dosarul nr.
7030/C/1999, preşedinte: Adriana
Corhan şi judecător: Ion Luta, prin
MOTIVARE ta aliniatul 12, aratA:
.Astfel, prima InstanţA nu a obsj>rvat
incidenţa din ari. 1201 Cod Civil şi
163 şi 166 c. pr. c. ....•
.Nerespoctllnd aoeste dispoziţii
prima instanţă a pronunţat o
sentinţă netegată, astfel ca In termen (temeiul) art. 296. C pr. c.
CUrtea a admis apelul şi a schimbat
sentinţa apelată in sensul că a
respins cererea de poprlre asigura-

torie.-

Vilmuf!umeocCu stirni,
-CEA IIERMAM

·:... ~:

Organiza~a Jude~nă Arad a
Uniunii Naţionale a Cadrelor
.,.;;_::.;~
Militare in RezervA şt in Retragere
.,_ .. din M.Ap.N. roagă ofiţerii in rezervă
"""'•c·, şiln retragere, anna artilerie, pro-'-'-7
mo~ _30 Decembrie" 1949 Sibiu
să se prezinte vineri, 24 septembrie 1999, ora 10,00 la sediul aoastei organiza~! din Incinta Cen;utul
MHitar, pentru a primi relaţii in legă-
tură q.. anîversarea a 50 de ani de
-~~~· ....:-"'~·-:.~a terminarea şcolii mlliţare.
·
Festivitatea se va desfăşura tn
data de 25 octombrie 19991n sala
_ pe festlvltA~ a Statului Major al
· · 'Trupe$or de Uscat din str. Drumul
Taberei, sta~a .OIIzonr, sector 6,

' .........

OdatA cu preconizate majoa preţului energiei electrice
şi a gazului metan, toată lumea
este inspăimantată de scumpirile tub.Jror produselor şi serviciilor.
Cu slguJBnţi şt transportul Tn
comun va intra tn vartejul acesta. Pentru a afla la ce să ne
aşteptăm, am luat ieri legătura
cu d-na Angela Borţoi, director
economic in cadrul Companiei
de Transport Public Arad
(CTPA).
Ei bine, deocamdată nu se
ştie mai nimic despre scumpiri,
decat ca ...• De curind s-a prim~
o adresă de la Uniunea
Transportatorilor din Romania
(UTR). In adresA se arată ci
UTR a solicitat premierului,
Ministerului Finanţelor şi
Ministerului Transporturilor să
emită un act normativ prin care
stabilirea Jarifelor să nu mai fie
avizată de către Oficiul concurenţer, a precizat d-na Angela

rare

eor~ot.

. PISICA VAn
ÎN CUR.TEA
AU'I'DRITATILDI

LOCALE

fn cazul in care va fi adoptatA o astfel de misunl, preţul la
transportul in comun va fi stabilit
de către Consiliul Loc~l

B=reştt.

··~

f) f~lii..ii'l'f)llll~ cu
'l,lli\IIVi\IUJ.. \TJ\
f~OS'I'i\ 2.500 1..1~1!
Municipal şi Consiliul Judeţean.
Deoarece se aşteaptă actul
nonnativ, CTPA nu a mai inaintat Oficiului concurenţei lista cu
noile tarife, însă la aceasta ori
se fac calcule pentru se putea
prezenta autorităţilor locale şi
judeţene dosarul cu tarifele
majorate, pentru ca aceste instttutii sA le aprobe In momentul in
ca're vor avea, prin ktge, aceste
prerogativ~.
...

a

D CALA'I'DRIE • ..
2.500LEI!
Până

la noi ordine, lumea

vorbeşte. lată cAteva din vari-

ante: dacA cei de ia C.L.M. şi
care vor
rectifica bugetul nu vor mai
aloca nici un leu pănă la s!a~itul
anului pentru transportul in
comun, atunci preJui unei cAlAtorii va creşte cu peste 30%. In
lei, asta înseamnă ca preţul să
sară de la 1.800 lei, cât este
acum o călătorie, la 2.500 leii
Daca in bugetul auster, precum
nprezintă autorităţile, se vor mai
găsi nişte bani. atunci o călătorie
va fi in jur de 2.000-2.200 lei.
Abonamentele vor creşte cam
tot cu acelaşi procent.
.fn aceste situaţii Tn$1-, noi
suntem conştienţi că va fi foarte
greu pentru popula~e\ a conchis
d~na Angela Borţoi.

C.J., in momentul

rn

niCOLfiE OPitEfln

__

PE SCURT

-~-

.

Rutiere. In perioada analizată,
lucr.ltorii de poliţie rutienl au acţio
nat pentru prevenirea şi combaterea
Tncălcărilor actelor normative la
regimul circula~ei pe drumurile publice a tirurilor, fiind vw!ficate un
numAr de 12 persoane din a80111!'nea categorie, au fost sanc~ona'
ponbJ diferite fapte un numAr de 9,
· din care un număr de 5 pentru nerespectarea vitezei legale admise, Iar
4 pentru nerespectarea culorii
sernalorutulelectrtc.
San~unt. In puncte fixe şi p8
trasee au fost testate şi verificate
1650 de autovehlcuie In trafic. S-<IU
reţinut 14 certificate de lnrnatrlculani ,
pentru defecţiuni tehmco, au fost .
aplicate 138 de amenzi pentru Tncllcarea Legii circulaţiei. in valoare de
8.635.000 tel, s-au ridicat, in vederea suspendării, 5 permise de
conducere, din care două pentru
conducere sub intluenta alcoolului,
respectiv numi'il srrb Eugen, cu
autoturismul B-04-WLR şi Llnko
Iosif, (AR-03-HEA) ambii din Arod.
Infractiuni la regimul clrcu-"'11&1. IW IOst depistaţi şi sunt cerceta~ pentru lnfracţluni la regimul
circulaţiei rutiere, numiţii: Bardan
Ioan, de 54 de ani, din Chior, oare a
condus pe drumurile publice un ,
tractor nelnmetricutat şilosW Doru,
de 31 de ani, din Arad, care a pus In
circulaţie pa drumunle publice un
autoturism netnmatrlculat şi ct1
numArfals.
·
Amenzi- In total, s-au constatat
172 de TnatcAri ale diferitelor acte
normative, sa~ate cu amenzi In
valoare de 10.990.000 lei. IW fost
constatate ş.i un număr de 10
lnfrilcţlunl.

CEitCETfiTI
Îtt STflitE DE
LIBEitTfiTE ·
8 Furturi agricole. fn urma

măsurilor

~=~f;~~!~i~~~~~~i~f~&iii~~~i"îti~ti~"'ă::';~i!~~i::;:~.,~e:."~~f:::?;;~~.~:!~;~~~~~~~~&~ • Garanţiile pot fi

--~·

.. ~· ...;__-·

.

Ror:nania, CHF, este un proiect finanţat de
Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea
lntema~onală şi lucrează in parteneriat cu
FonduiRomAno-Americanpentrulnvestitii.
De la tnfiinţa'rea sa, CHF/Româ~ia a
investit aproximativ 60 de miliarde de lei tn
asistenţă tehnica directA şi imprumuturi Tn
regiunea de vest a Romantei. Din totalul de
60 de miliarde, 8 miliarde au fost acordate
sub lormă de credite pentru inlreprinderi IJ11cl
mijlocit (IMM).

<' :.;., •

acest an, filială~~ tn Arad. Proprielarii de IMM
de pe raza judeţului Arad pot solicita credite la
Centrul pentru dezvoltare IMM Arad (CED1MMAR), str. Blajului nr. 3, tel. 254743.
Persoana de contact: Alexandru Grubel.
Criteriile de acordare a imprumutului
sunt: • să fii membru al CEDIMMAR de cel
puţin trei luni, fănl restanţe la plata cotiza~ilor
• cel
şase luni de experienţă tn afacare sollclt!i imprumutul -pentru
şi cel pu~n un an de

.--:-~ ..

' ~

/ ..

.

·.
~~---·

tehnică tn domeniul afacerilor
e activitate rnregistrată in afaceri pe teritoriul
judeţului Arad e corectitudine deplină la
Tntocmireaformularelordecerereaimprumu~
b.Jiui e· referinţe personale credibile e reco-mandare din partea Consiliului de adminis~
tra~e al CEDIMMAR Valoarea imprumutulul
acordat: intre 2000-15.000 USD (echivalent
tn lei ra cursul BNR) e Termenul de rarnbursare: maximum 18 luni e dobănda efectivil
10% pe an. Nu se acordă perioadă de

e competenta

......

..- -

i
firmei!, stoaJri, bunuri personale, garan~i imobiliare, in valoare de minim 130% fa~ de valoarea tmprumutului e Atat bunurile gajate cat

Şiimobileleipotecatetrebuiesăfieasigurate.
lmprumutul poate fi utilizatin următoarele
scopuri: e echipamente şi utilaje nof sau de
mana a doua • piese de schimb pentru utila]ela proprietate a afacerii respective materii
prime, materiale • animale • renovări •

e

amenajârl spaţii.

TEODOII'"

'"'

"""'!"'"
.. • ....,

specifice întreprinse, au
fost identifica~ şi sunt cerceta~ in
stare de ibertate GfiQO< Ştefan. de
23 de ani. Gligor Rodica, de 22 oa
'8ni, Costa Dorin, de 23 de ani,
Hodoşan Auret, de 27 de ani,
Hodoşan Merincuţa, de 22 de ani,
to~ din Cheslnţ, fâră ocupaţie şi
antecedente penale, autorii furtului
de porumb comis In 211J9. a. c. de
la S. C. Confruct S. A. Llpove,
Ferma nr. 8 Neudort, comunica
Biroul de PresA al IPJ Arad.
Porumbul sustras a fost evatu&t ta
5.000.000 lei. Prejudiciul a fost
recuperat, precizează sursa
citatA.

';..,.

~-.

'.
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liGA CAMPIONilOR
PDSR ~î Ion lliescu continuă
să conducă detaşat In topul preferînţelor electorale ale românilor.
de~nind fiecare 40% din inten~ie

de vot,

relevă

un sondaj remis

miercuri agentiei MEOIAFAX de
Centrul pentru Studierea Opiniei şi
Pieţei (CSOP), membru al Gallup
lntemaţiooal.

PDSR este urmat de CDR aJ
21% şi de PRM - 9%, ApR - 8%,
PD - 7%, UDMR - 7%, 8% dintre
eleclori optind pentru alte fonnatiuni. Aproape jumătate din electOrat

(48%) sunt nehotărîţi sau nu
preşedinte Emil
Constantinescu este preferat de

'

17% dintre electori, in perspectiva
candidaturii la un noo mandal fiind
urmat de Teodor Meleşcanu -

.

14%, C.V. Tudor- 9%, Petre

Constantinescu, iar actualul
preşedinte se situează ·sub poncazut alegerilor preZictenţiale,
derea aliantei care 1-a sustinut in
47% dintre alectori sunt nehotăriţi
alegerile din .1996. 10 situaţie
sau nu votează.
aparte se înregistrează şi in cazul
Totuşi, dintre nehoUiriţi un ' preşedintelui
ApR
Teodor
sfert se vor prezenta sigur la urne, Meleşcanu, care se situează
43% afirmă că probabil se vor mult deasupra partidului său.
duce la vot, 8% nu vor merge sigur' Potrivit lui Lăzăroiu, cei 25%
Ja vot. 13% probab~ nu vor vota, in nehotărfţi, care declară că totuşi
timp ce 1 1% nu 'tiu sau nu vor merge la vot, ar putea avea un
răspund.
rol decisiv la alegeri,. iar faptul că
Comparativ cu precedentul 68% de nehotărîţi vor merge la
sOndaj CSOP, din iunie 1999,
vot; sigur sau probabil, înseamnă
poten~alii candida~ pentru funcţia
că actualele ponderi ale partidelor
· de Preşedinte al României şi prinpolitice s-ar putea modifica in
cipalele partide politice isi mentin
cazul votului efectiv. Sondajul a
relativ aceleaşi poziţii, corllenteaZă
fost realizat in perioada 6-13 se~
sociologul Sebastian Lăzăroiu. El
tembrie, pe un eşantion reprezenremarcă faptul că PDSR şi Ion
tativ la nivel naţiooal de 1280 perlliescu sunt urmaţi la o distanţă
soane· adulte şi are o marjă maaproape dublă de CDR şi Emil
ximă de eroare de 2,7%.

rn

Ministrul FinliJ!,elor

Cancelarul Germaniei, Gerhardt
Schroeder soseşte la Bucureşti

-·

garanteaza

mentinerea accizelor

la carbwanp

Românii din Ungaria sklu alczs ·
autoguwrnarcza pe ţclnl ·

'

Ungaria şt-au ales, -

Românii dil

sfirşitul săptămînii trecute, autoguvernarea pe ţară, după două

la

încercări nereuşite.

spondentul

transmite core-

MEDIAFAX

la

Budapesta.

La scrutinul convocat de
Comisia Naţională Electorală au
fost
prezenţi
ambasadorul
României la Budapesta, Petru
Cordoş şi comisarul parlamentar
pentru dreptlJrile

Kaltenbach.

minoritălilor,

'

Jerl!l

.

. Noie alegeri au fost posibl8 in
urma modificării de oltre Parlament
. a legii minqitlţilor. Anterior, pentru
· validarea afegerilor era nevoie de

!.""li·

El

a· precizat,

lnsă,

că.

accizele vor fi calculate intr-o va-

lută de referinţă, pentru a nu mai
exista periodic discutii despre
tre electori, iar in unna modificarii,
majorarea preţului carburanţilor
aoest prag a fost redus la 50 la sută
in momentul aducerii accizelor la
+ 1. Cele două scrutine anterioare
rivelult:UOOui valutar.
·
au eşuai din cauza nepre:rentălii la
Ultima adualizare a accizelor.
vot a unor deputa~ din cadrul autoguvemăriK>r minoritare romane din
la produsele din alcool, tutun şi
Budapesta. Aceştia au intrat in concafea a avut loc la 6 septembrie,
flict cu vechea conducere a autoguprin ordin al ministrului
vemării pe tară a românilor, care a
Finantelor~ exceptie făcînd
refuzat să le recunoască aparteaccizele
la
c'arburanti.
Actualizarea s-a realizat
funcţie de evoluţie cursului de
două SO'l.ltine au fost puse in dis~· şi <le premierul Radu Vasile in · · schrnb ieu/euro. Accizele la carburanti au fost actualizate ultima
rursul inblnirii sale aJ omologul său
Vildcr Orban.
dată la 2 martie 1999.
prezenţa a cel pu~n 75 la sută

rnn; ·
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7,00 Matinal naţional
9,30 Desene animate
10,30P~deador

mlt copiii - s.
11,00 TVR Clu].folapoca
12,00 TVR lnfo
12,05 TVR laşi
13,00 TVR Timişoara
14,00 TVR lnfo . .
14,10 Santa Barl>ara -

rei.
.

\

:

15,00

Lutnea'

iltir-

baţllor- rei.

15,30 Tribuna partidelor

parltlmentara

·

16,00Convieţulri

17,00 Preotul
umăriţa-

.~

..

~

-

PROTV

TVR:z

TVR1

fi c:fon#l-

s.

. 18,00 TVR lnfo
18,10 Jumătatea ta
18,55
Rezultiteletragerilor Lolo
19,00TVRinfo
>'
19,05 Corect!
19,10 Sunoet Baachep. 535
.
20,00 Jurnal • ·Meteo '

Sport
· 21,00 Cotitanza ·• f.

Italia, 1998 ·
22,35 Roftec!ji rutiere
22,50 Juma! de noapte
23,05 ' Memorialul
Timişoara - decembrie

1989
0,25 Pariul Ttto -Cină
hipjcă

0,30 Un apel dloponlt -

1. SUA, 1998

7,00 TVM * Telematinal
8,00 Desene animate
8,50 Rumba-Tumba
10,15 Limbi străine:

7,00 Bună dimine&\B, Pro TV
eal tău!

10,00 Tlnir ,l,nollnlftltrei.
11,00 Slrlngo·- w. SUA,
Germană
1994
10,40 O familie ciudată 12,30
perr.ctiep.4
-rei.
13,00 Ştirile Pro ~.~O
11,10 Desene animate
propoziţie pe zi
.
12,05 Doar o clipă.
13,05 Babylon 5 -ep. 29
cu ... Margareta Clipa
13,45 Ani de liceu- ep. 14
13,10 Dragost~a cqn-. 14,15 Mlraeolul tinereţii,
teazi- s.
ep.14
14,00 Emisiune In 'limba 14,45 Familia Bundy • ep.
176
gennană
15,15 Aripile PooJW1H- ep.
15,00 Desene aolmate
96
.
15,50 TVR lnlo
16,00 Tlnir ,l·nellnlftlt16,00 Obsesia- s.
ep.839
16,45 Santa l!albara -· 17,00 Ştirile Pro'TV • O
s.
propozitie pe zi
17,30 Rooalinda- ep. 14
17,30 Impact
18,00 Nimic oflnt - ep. 18,30 Inimi de ţigonci- ep.
101
18
18,45 Ştiri bancare
19,00 Pentru dn:,
doamnă!

20,00 ClnematograiUI de
artă: Autoportret cu un
lubH- f. Polonia, 1996
21,25 Faţă In faţă cu
autoruL Invitat Mihai Sin
22,25 nme Out
23,05 CuHura In lume
23,35 Tn compania vede-

telor. Clive James: Vedera
din NSshville
0,30 TV Mesager-"

'.f

o-

* Extragerea

cărţii

poftele

Ta uiti si~
19,30'Şirme Pro TV
20,00 Ştirile Pro TV /Vad
20,30 Jack
Sarah
comed. Marea Britanie
IFran\B 1995
22,25 Ştirile Pro TV
22,30 Chestiunea zlloi

'1

Ştirile
propoziţie

23;30

o

Pro 1V * PrOfit •

pe zi
0,00 Crlmlnallftll- op. 11
1,00 Şble Pro TV
1.30 Chestiunea zilei·
2,30Cine-i felul 'ep.123
3,00 American GoChic • s.
5,30Na~-s.

7,00 Nimic personal - s.
6,50 Acasa la bunica - rei.
7,00· Renzo
Adriana '

'1

7,50 Preclosa - rei.
8,45 Cisuţa povettllor rei.
9,15 Inger silbatlc 10,10 Lanţurile Iubirii rei.
11,00 Dragoste fi putere
- reL
11,50 Sânge din singele

s.

meu -rei.
12,35 Trăznlta Mary, ţi~
nltul Larry- f., rei.
14,15 Maria- s.
·'
15,00 VIaţa noastri- ş,
16,00 Preclosa - s.
17,00 Casper- d. a.
17,25 V.remea de acaS;ă,
17,30 Dragqste
putere

-··

'1

18,20 Acasă la bunica
18,30 Renzo fi Adriana-

••19,25 Vremea de acasă

19,JO Lanţurile Iubirii- s.
20.20 Desene animate
20,30 Inger sălbatic - s.
21,30 Sânge din singele

meu- s.

,'

'

Jleri, s-a inaugurat la Timi,oara -

·Ieri după-masă a fost inaugurat la
numeroase oficialităţi din judeţul Timi' 'i din cele vecine,
noul sediu al BRD, care, în cadrul zonalei
Timiş, acoperă sucursalele băncii din
judetele Timi,, Arad,. Cara~-Severin ' i
Hunedoara. Construcţia a inceput in 1997 'i

Timh;oara, în prezenţa a

MUZICA!- ro Căln Gheor'{Te; 21,00- 22,00
PRO FM GREATEST HITS- cu Marius
Vnliă; 22,00 - 24,00
• aJ Răzvan Exarhu

RONDUL DE NOAPTE

băncii, in 1997 s-a inceput construcţia noii. " - ' - ' - ' '
clădiri. Lucrările au costat peste o sută de

miliarde lei, bani pe care sperăm să-i
perăm in patru, maxim cinci ani."

._
. ''-"" Fato:

iiiij===::::::!

sută

presă organizată cu ocazia
inaugurării 1 au participat

fi. BOCifi~IO
OnORIO FELEfl

intreaga
1,5%

zonă şi

manta. Cum
nu

are nu.mai

credite

neperfo
vechiul sediu '
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8,00 Dimineaţa devreme
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Prima~

10,15 CoiMa de aur·s.
11.00 Damon ~ s
11,30 lnoplraţla ~-.
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12,00 Troplcal--&· ·
13,00 Ştirile amiezii
13,15 VHbul Incape azi-.

s.

Dimineaţa

cu

12,00 1-l.adihe.showrei.
' .
13,00 Politica de miine
15,00 Viaţa fn direct
16,00 Celebri'' bogaţi

- s.

17,00 Nadlne Show
18,00 Focus • Spori •
Meteo
19,00 Romante, ·Romanie ...
19,15 Karaoke Show
20,15 Film artistic
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22,00
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Romanle..:
·
22,15 FOaJS
22,45 Revista presei
23,00 Politica do miine
1996 .
1,00 Film
4,00 Elono, . . . . . . . - ...
rei.
. 2,30FoC:us
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17,00 Ştiri
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20,50 Air America- ep. 4
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22,00 Observator
·· ..
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0,30 MlnWJI Zero
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7,00 Ştiri
7,10 ................ 1,00 Lou Grent • tel.
10,00 Ştiri
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22,25 Vremea de acasă
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Modă fatală
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............~.
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21,45loto
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0,300mH

Cântă-mi

liutare - muzică populara;
9,00 Alo, tu alegi!; 11,00 Cafeaua de
zece; 12,00 La porţile dorului -muzică
populară; 13,00 FM-ul de prânz; 14,00
Om bun- muzică folk; 15,QO Astăzi aăr
bătorlm - muzică populară şi dedicaţii
muzicale; 16,00 După patru; 18,00
Telefonul cu butoane; 19,00 La Mul~
Ani! - dedica~i muzicale; 20,00 Casa
noastră; 21,00 şueta cu Magi - talk
show; 23,00 Ascultă ~i tu!; 0,00 92,1
insomnii!; 2,00 Noctuma muzicali

TVARAD

TVINTERSAT
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_
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...
. ·
.13,00 Ştirilo.amle>il ·
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.
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·"';
..'·J
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17,00 Ştiri
20,00 Eldorado- film
17,25 Divertisment
21,30 Microb - şport In
18,20 Anunţuri
. _ :,
18,30 Ştiri TVA
-•·
direct
19,00 ObserValor ·.
23,00
Provocarea
20,00 Fi~ ru ochii pe noi
naturii
21,20 Anunţtiri .
-.-;·.
21,30 Ştiri TVA
23,30 Ştirile lntersat
22,00 Observator
.
'.:~ ..: ,
Tn continuare programul 0,00 Erotica
este identic cu cel al 0,45 Inchiderea prograAntenel1.
mului-
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SUA,1998
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comed.

SUA,1997
13,30

Devon

'fi

Trent- f. SUA,-1997
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zilei- f. SUA, 993
22,45 Regina fri!L:'"

15,15 Dentistul 11 - f.

1997
0,1 S Muntele vă du·

Al 'aselea

ATOMICTV
7,00 Seleţtor
"
· 10,25 Reactor- rei:
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14,00 Interactiv
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SUA, 199B

11 ,oei·

. ..,.___ ;".
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10,00 Freejack -·f.

velor- f: SUA, 1994
,. ~,
16,00 Metropolis --riît:
17,00 Selector

15,55 Reactor

19,00 Atomix cu Oana
21 ,55 Reactor ·
22,00 Hal Hui- rai.
22,30 South Park
des. anim.
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Bogdan Baltazar- pre,edintele BRD, Pierre Taulet director general adjunct al
BRD 'i membru al Groupe
Societe Generale ' i
P.op - directorul sucursalei
zonale BRD Timi,. In cadrul
acestei conferinţe, Bogdan
Baltazar a spus: "Sucursala
zonală iimi,oreană a BRD,
deţine in prezent primul loc
in cadrul sucursalelor BRD,
reprezentând 20% din
mul de afaceri net al ţării.
De asemenea, deţine 18%
din totalul creditelor pe

6,00 Deta!famentul de trezire ; 8,00

17,00 • 19,00 STAR STATION MIX
-cu Mila Qn;; 19,00-21,00 ASCULTĂ-'Jl

.··:~~

NOUl SEDIU Al BRD
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Lăpuşcă;
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RADIOSEBIŞ

PRO cu Dan Apostol şi laur!'! Ci!IAceanu;
7,00- 10,00 PRO FM PANA LA 10 ·cu
Ravlus Eşnk:an; 10,00 ·13,00 MIHAI CU NOI
- OJ Milai Dobrovolschl; 13,00 - 14,00 13-14
CU ANDREJ "' ru Andrei Gheocghe; 14,do 17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ - cu Cătălin
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Borussljl Dortmund -

Rosl!nborg ~ Fceyenoord 2 *''2'*~

aiarde
costat
o
de miilei.peste
La conferinţa
de

Ministrul Finantelor, Decebal
Traian Remeş, a declarat, r(lierruri, că garantează faptul că nu
vor fi majorate accizele la c:arbu-

--1

· :> Grupa

Roman - 7%. iar alţi candidaţi
intrunesc 13% din intentiile de vot.
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Intr-o econom1e lipsită de
singura solu~e la
care poate apela Ministerul
perfonnanţe,

două ş.a.m.d.

de alcool. Numai

că guveman~i noştri ar fi putut
să-i scutească pe aceşti oameni

Finantelor eşte scotocirea tot · de un astfel de obicei. Si anume
mai aSiduă prin buzunarele oon- să-i pună la lucru. Pentiu că, din
tribuabilului român. Dintr-un eate imi amintesc, se zicea că
salariu mai mult decât amărat minerii disponibilizaţi vor fi puşi
se storc ultimele picături posibile să construiască drumuri prin
pentru a putea umple găurile tot zona sta~unii Herculane. Şi ştim
mai mari si mai multe ale ce- bine câtă nevoie are tara de
rintelor natiOnale.
drumuri. Astfel că minerii ar fi
' intele9 să contribuim pentru primit bani pentru că au muncit.
-·-:
annată, biserică, scoală, sănă- Ceea ce mi se pare nonnal. Dar
tate, să-i ajutăm pEi penSionari şi
• ei primesc bani penhandicapaţ.i, dar nu
l..tft
tru
că
stau.
pol ooncepe in ruptul '{Gb~"Nemunca şi lenea
capului să incurajez
au devenit astfel o
neml.ft1C3. sau, mai pe
_
politică de stat. Şi aceştia nu
româneste spus, lenea. Si mă sunt singurii. Tn România prea
refer la Cei disponibilizaV din ra~- mulţi sunt răsplătiţi pentru că
uni diverse (nu le comentez stau. Astfel se inculcă in mintea
'" acum) de către guvernanţi. romanului că po~ să câştigi un
Aceşti disponibilizaţi, oameni
ban şi dacă nu munceşti. Şi de
sănătoşi şi ap~ .de muncă stau
aci, in mod dialectic urmează
aeasă, atunci când nu stau prin
gândul: nu mai muncesc.
birturi (a se vedea, minerii) şi .
Statisticile arată că in
consumă sumele colectate
România. numărul celor ce
(furate e mai bine zis) de stat lucrează devine tot mai mic, iar
din salariul contribuabilului numărul asistaţilor creşte pe
român.
măsură. Dacă mergem-in acest
in mod cert vina nu este ritm .vom aJunge tară de asis.doar a acestora. Nu.-i uşor lucru· ·ta~. ·Din nou spun 'că vina cea
....
să te trezesti somer, si destui isi
mai mare o poartă guvernantii.
ineacă necazul intr:un pahar,
I.IEI{CÂ"

.•

MINISTRUL
JUSTITIEI· ÎN
'
VIZITA LA ARAD
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Problema se pune, însă, in cu totul alti termeri.
"~intete Constantinescu nu doreşte doar ~
separe propria prestaţie de perfonnanţele economice
ale. Guvernelor Ciorbea şi yasile. Emil
· Constantinescu a luat nota de scăderea dramatică a
cotei sale de popularitate, aşa cum este re1lectată de
sondaje şi a ajuns la concluzia că această tendinţă
. are la bază dezamăgirea profundă a unui important
segment <tin electoratul său tradiţional. Iar cheia unei
eventuale ree<fllăli a succesului din ooiembrie '96 stă
tocmai in mobilizarea acestor oameni, care nu au
. fost nii:lodatil nişte tlnatici ai săi, cit nişte tlnatici al_
·curentului "Jos lliescu". Aceasta este sperietoafea cu
care dezamăgiţii ar putea fi aduşi la urne. Din
· aOOaStă perspectivă, consecinţele organizării anticipate a alegerilor generale, respectiv victoria PDSR

-sau menţinerea actualei coaliţii, i-ar oferi actualului
şef al statului posibilitatea să-şi adapteze Cll mai bine
termenii campaniei elec!orale. In cazul fericit in care
actuala coalitie ..- ~ să-şi iT1er1\inii o majoritate in
: "'~-.. J~fament, Emil Constantinescu nu are nici un motiv
să se teamă că nu se poate baza pe acel electorat
in limp CE!. eventualitatea unei victorii PDSR i-ar <!a

r ..._
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(Urmare din - 1 )
..
După cum am spus;- Prietenul ineu,. Viorel
L-t--~·78!· :~..,;.·
-O vea a fost ~i~gura Ro~_ânie. pe care a"'!
· · ~ cunoscut-o. NICI n-aş fi a1c1 in z1ua de astăZI
~--~"- • dacă el. nu m-ar fl convins să vin. Cei mai mul~
:.".?,,oameni din America se intreabă oare de ce te
·'o,.
duci in România? Ce ai căuta in România? Am
scris o scrisoare unui senator din Galifomia şi >-am
descris experienta mea din ultimere trei zile si
. i-am spus: .România este tot ce am crezut nOi

"-- -~-
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anumiti oameni si am văzut zonele tării din
meu personal este că
, -"'~· ·
·-. ·. oamenii sunt bucuroşi şi geografia, -peisajul
2?'<.----.-. _ '--·~·
sunt m_inunate, extraordinare. Nu ştiu prea
. _·-....-~~:.•._..,_.."..,multe despre pol~ica de aici. Mă voi intâlni cu
. .
· ~~-~~-- ._Uf!ii politicieni români joi şi atunci voi avea prile:<;:'i•·\:- ,, .
]tii, ~ă. !'!Jnosc mai multe despre politica
: •• •' .... .
României.
•
'··.·
' · .c" · ·
Eu a_tn pus această intrebare nu pentn(
-..-.. - · .--";: ci americanii ar avea Idei preconcepute
. --~:despre RomAnia, însă de ani de zile oamenii
. - -:.--~-- au a'teptat foarte mult. fi-au pus speranţele
~· o
.
In America. ŞI la ora actuală sunt oameni
~.;:;:.;
dezamăgiţi ~ă nu suntem in atenţia, a 'fa
~''""" · • ·
· " c;um ar_fi dont-o, a SUA· din punct de vedere
~-. economic, politic etc.
--<>~,
-Aici aveţi foarte mate dreptate. Nu sunte~
"'
· ,-~~-· · ·'Tn atentia amencamlor, cum ab dant.
..,._ .... - c'e se întâmplă, după' 1989 a avut loc
priibu~irea Jagărullll socialist. ŞI acest lucru
-=J<.il~42',:.. -JO , •a petrecut firă un al treilea război mondial, fără confruntări militare. După al doilea
război mondial, in schimb, a existat acet:
.plan Marshal", cara a ridicat !'riie Europei

-~-<t'--!Jlaşină. Răspunsul
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ei, d1.
Valeriu Stoica va face vineri o
scurtă vizită la Arad.
Din inform~ile pe care le

avem, prim-vicepre,edintele
PNL se va întâlni cu staff-ul
liberalilor arădeni 'i cu membri ai partidului. In cursul serii,
dl. Valeriu Stoica se va
deplasa la Oradea.

timp să-şi reconfigureze strategia de campanie.
Propunerea decalări aJegerilor a fost, bineinţe
les, preluată cu entuziasm de opoziţie, care şi-ar
putea clama astfel impunerea ·punctului de vedere
privind incapacitatea de a guverna a actualei coarlţii
care detennină neoesltatea organizării de alegeri
anticipate. Partidele coaliţiei ele guvemămint au primit, insă, cu precautie 'balonul de incen:are" privind
separarea alegerilor generale de cele preziden~le
Practic, preşedintele Constantinescu nu va putea să
ia o asemenea decizie fără să se bucure de un
minim sprijin din partea partidelor de la putere, care
nu par dispus!> la gesturi de un asemonea altruism
politic, dus pînă la sacrificiu, astfel iflCll aoaastă pm- ·
punere să prindă viaţă. Altfel spus, preşedintele
Constantinescu incearcă "marea cu degetul", dar,
cum iniţiativa sa nu se poate baza decit pe opoziţie,
ameninţarea voalată inclusă in propunerea privind
decalararea aJegerilor nu reprezintă decR un instnJ..
ment de "imblinzire" a tentativelor de "schismă" pe
care le-au manifestat in ultima perioadă unu lideri ai
partidelor din coaliţie.

Occidentale. Noi aşteptăm de 50 de ani un
.,plan Marshal". Avem oameni pregătiţi,
avem resurse materiale, dar ne lipset;te capitalul pentru a ridica această economie. ce
credeţi, noi nu facem suficient pentru a
atrage acest capital?
- Stabilirea legăturilor dintre cele două universităţi .Vasile Goldiş" şi ~Liberty University",
cred că se inscriu in directia la care dv. vă
refiari~. Un prim pas. Dar nu cred 'că va exista o
infuzie de capital. Ceva ce noi putem spera
acuma este o deschidere, o cunoaştere intre
·
oameni, o prietenie.
- Sigur că se stabilesc anumite contacte
Intre oameni, legăturile culturale 'fi intre uni·
versităţi sunt un lucru foarte bun. Dar aceste contacte culturale nu pot române fără o
susţinere materială_ fi acest lucru a'fteaptă
românii.
·
- Planul Marshal este de domeniul trecutului. Oamenii care I-au realizat au trecut in
lumea umbrelor. Şi acum România ce ar trebui
să facă? Să apropie oamenii. Să se uite la
nişte oameni ca pastorui Constantin (Chisăliţă)
· care merg in SUA. M-am întâlnit cu dânsul in
mai a.c. şi a făcut şi el parte din cei care m-au
determinat Să- vin in Romania. Deci, ei n·au
venit şi nu vin să ne ceară bani, ci spun ven~i
la noi să ne cunoaşteţi. Şi progresul se intăm
plă numai după ce relaţiile se injghebează.
- Am ridicat această problemă, nu in
sensUl că noi am ce~i bani din America, el
in ~ensul de a se face investiţii cu profit in
România. Pentru că fi prefedlntele Clinton
fi doamn.a Albright au promis un mic .plan
Marshal" pentru stabilitatea. acestei. zone.

. . 1.·
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PNR FSI'E INGRIJORAT
.Partidul Na~onal Român işi
îngrijorarea in urma
constatării declinului fără precedent al agriculturii in România
modernă, stare de fapt ce pune
in pericol siguranta alimentară
a poporului roman·. Citatul de
mai sus este luat 'din
Comunicatul de presă al
Biroului Politic Na~onal al PNR
si a constituit tema conferintei
de presă de ieri. Avocaiul
Marius Joniţă, vicepreşedinte al
organizaţiei, a adus argumente
in favoarea celor afirmate in
~comunicat. Având in vedere
exprimă

20--25% din suprafaţa
a Romaniei rămâne
neexploatată, că efectivele animaliere au scăzut cu peste 2, 7
milioane bucăţi, că importurile
de alimente au devansa! dezastruos exporturile, PNR consideră şi demonstrează - cuvânt
subliniat de către dl. Joniţă - că
se poate trece la o relansare a
agriculturii române~ti, cu
condi~"ll să existe voinţă politică
pentru aceasta .•Primele pentru
recolte, asigurările producţiei şi
asigurările de credite înseamnă
infinit mai pu~n d~t dezastrul
faptul

că

arabilă

'
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Săptămâna trecuta la Bucureşti a avut loc
Consiliul National al UFD, din partea Aradului participând presedintele filialei, dl Gelu Roman, dl consilier local, Joon Boticiu, si presedintele la municipiu. dl Radu Onea. In cadful cOOfiarinţei de presă de
ieri, Gelu Roman a informat mass-media arădeană
asupra oelor discutate.

AUTORrrATE, ORDINE
._
ŞI EHCIENfĂ
·

La consiliu au fost prezenif reprezentan~ din
toate filialele judetene ale UFD. W.care prezentându-şl pe scurt organiZa~ pe care o conduce.
A fost lansat noul slogan al partidului:

'i

"România are nevoie de autoritate. Autoritate
inseamnă ordit:~e

eficienţă." ·
Printre mesajele lansate oei mai important pare
a fi cel care îndeamnă la unitatea forţelor de dreapta pentru a impiedica accederea la guvernare a
fonnatiunilor de slânga . .,UFD a fost contactat de
Ana Blandiana (Aiianţa Civică), Valeriu Stoica

(PNL) 'i Remus Opriş (PNŢCD) in scopul unor
eventuale alianţe. Dintre partidele de centru,
cea mai serioasa form~une este ApR, cu care
noi ne aflăm in rel~i foarte bune" a afirmat dl
Roman.
Domnia sa a mai anunţat că intre 1Oşl17 septembrie va avea loc Săptămâna Dreptei, prilej cu
care se va lansa la Bucur,eşti programul de
guVernare al UFD.

PE PLAN LOCAL ••.-

.

Sâmbătă, va avea loc primul Consiliu Judeţean

al filialei arădene, prilej cu care se va alege
Comitetul de Initiativa in vederea organizării
Confiarintel Judetene.
·
. In urma invitatiei lansate de Vatra
Româl'l$8SCă, UFO Ari.d va participa la discu~ile
privind amplasarea monumentului Ungariei Mari.
.,lncercăm să.i sprijinim pe cei care au avut
această iniţiativă, penllu ci nici noi nu suntem
da acOrd cu statuia",

.., . . PENSIONARII ARADENI
ŞI-AU ALES PREŞEDINTELE
· . '· · · AdUnarea

Generală a organizaţiei
' · municipale a Partidului Parisionaruor s-a
desfăşurat ieri, inoaJJând cu ora 10,00,
la casa Sinăocatelor. Preşedinte a fost
ales Gheorghe Morar. consilier
. judeţean. Domnia-sa ne-a declarat că
Partidul Pensionarilor trebuie să facă tot
oe este· posibil i)E!f1tru a-i ajuta pe pensionari. .Nu trebuie să blamăm oamenu

pare au considerat că

pot să-i ajute pe
penskmari inscriindu.-se intr·un partid
puternic. Dincolo de propriile interese,
pot să serveasc;a inlr-adelr.lr interesele
pensionarilor. T~. cr:ed că Partidul
Pensionarilor poate să reprezinlo OIMI
pe ~1 politic romănesc."

511110" TODOCfl

Pentru că altfel există pericolul unor lnflu· Goldif şi am gândit un program de schimb cu
enţe extremiste, nedemocratice, care ne-ar
.Liberty University" din California.
putea arunca din nou inapoi, in spaţiul estic.
Am fost impresionat la deschiderea anului
-Imi pare foarte rău că preşedintele Clinton universitar. In ce priveşte Aradul, este un oraş
nu este un om al adevărului.
minunat, c:::u o arhitectură veche, care m. . a
- Da, am înţeles. Nu comentez.
impresionat. Ave~ lucruri vechi pe care noi nu
- El a minţit 'i populaţia americană. nu
le avem si mi-au plăcut foarte mult. Tot ce
·numai pe români.
.
·
- Pentru că pe noi ne interesează 'fi · dorim est~ să avem 2-3 ore libere să mergem ·
problemele de securitate, integrarea in in oraş să-I vizităm, Onatvl arată foarte bine.
structurile euro-atlantice, am indeplinit o seamănă cu Viena.
serie de criterii, atit pe plan politic, prin
, In drum spre castelul de aici de la Macea,
democratizarea ţării, realizând o deplină li· am observat că se lucra pe calea ferată. Sunt
bertate de conttiinţă, există serioase dezin aten~e şi drumurile naţionaJe? Eu cănd am
voltări pe planul economiei de pia!', există
cadrul democratle necesar, dar cu toate venit in România am crezut că România este
ceva dezastruos, dezasiru total, dar văd că
a~stea nu am fost sprijiniţi nici pentru Integrarea in NATO, cu toate ..:ă populaţia ' sunt îmbunătăţiri, elemente de civilizaţie.
- Există preocupări pentru moderniZarea
României a dorit acest lucru, fl acum, ni se
pun piedici fi in ce privetta integrarea in la nivel european a Infrastructurii.
U.E.
.
Mulţumesc incă o dată, do,mnule sena- Preşedfniele Clinton n-a fost un tor, pentru deschiderea
sinceritatea elin
preşedinte bun pentru America. A făcut promicuvintele dv. ·
siuni naţionale şi internaţionale pe care nu le-a
indeplin~. Nu a respectat moralitatea şi spiritul
·-N.A. Rezultă că propaganda şi asigurarea
poporului american. Ne pare rău pentru acest
lucru.
· pe diferite canale a susţinerii RomAniei de
· - Noi vii mulţumim pentru stabilirea SUA ·nu există, lipseşte cu desăvârşi re. Dacă
acestor contacle, pentru o cunoa,tere in ' exista unele preocupări, ele sunt s~sţinute de
aceste prime legături cu romAnii ti In acest oameni de suflet şi de opinie care trăiesc in
context vă rog să ne spuneţi ce părere v-aţi America, ca domnii Viorel Duca, preŞedinte al
unei Fundatii Internationale de Studii, profiasor
făcut despre Arad, despre mediul universi·
tar 'i ce doriţi să le spuneţi cititorilor zlaru· la .Uberty Univeniity", ca domnul Petru
lui nostru?
Cocârţeu, preşedintele diviziei de vest ·a
'·
.- Ceea ce am vAzut ieri ~i astăzi, am văzut ,Liberty University" şi alţi. români care luptă
lucruri. interesante .1!1 Universil!ltea • Vasi_le pentru·cunoaştere!l ~ol!lânieifn S\JA~_..,,",..,, ..,,t ·"····

'1
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agricol inregistrat astăzi", a
spus dl. Joniţă. Domnia-sa a
pledat pentru promovarea unui
act normativ care să amâna
plata impozitului pe terenurile
agricole pAnă la- crearea
condi~ilor de cultivare a acesta.
ra. Aparent, este o incurajare a
lăsării pământului in .pâ~oagă".
In fapt, este vorba despre
.reabilitarea· unor terenuri care .
au fost secătu~e printr-o politică
de exploatare nesănătoasă.

~iil!iliUT-:TUS'ffi1

PRESEDIHTELE ÎttCEfiRCĂ
. ,:-~.MAREA CO DECiETOL••
, .~·· (Urmare din pag.1)
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Motto: ,.Pentru vremuri ca acestea ar fi necesar două lucruri: ca cel bogaţi să affe cum trăiesc
săracii t;i ca săracii să affe cum muncesc bogaţii."
(C. C-TIN)
Dorinţele pun din ce in
ce mai mult stăpânire pe noi.
Oamenii sunt cuprinşi tot
mai mult de pofta după
câştigurile acestei lumi.
Dorinţele şi materialismul
merg mână in mână.
Materialismul pune prea
mare preţ pe lucrurile
lumeşti şi le neglijează pe
cele spirituale. Prin proo-

rocul Isaia, Dumnezeu a

promis poporului Israel să-I
judece aspru pentru poftele
pe care le avea .•Vai de cei
adună casă lângă casă,
cămp lângă cămp, până ce

care

nu mai este nici un loc

neocupat de ei pe pământ. •
Astăzi am ajuns să ne
lăsăm bombardati de ideea,
conform ..căreiă nu vom
rezista dacă nu ne supunem
ultimelor invenţii omeneşti,
indiferent că este vorba de o
idee, un aparat, de o nouă
filosofie sau acţiune prac·
tică .• Dacă este eficientă si
i~ aduce mai mul~ bani, de
ce să n-o aplici? Sunt unii

~=~:~lta~t~~~~: ~=c:~P~
misuri şi au pierdut. Ne mândrim cu mostenirea noastră
sănătoasă, 'ortodoxia. Dar

pentru mulţi ea nu este
decât un anestezic care le
amorţeşte simţurile. Primii
creştini erau mal săraci, nu
pentru că nu ştiau cum să se
conducă, ci pentru simplul

fapt

că.

se

lăsau călăuzi~

de

"credinţa in Dumnezeu. Ei nu
trăiau

pentru

comorile

lumeşti,

sau pentru agonisirea de bunuri şi nici nu-şi

·-..:

făcuseră un scop primordial
din punerea de o parte pen-

tru anii
creştini

bătrâneţii. Primii
demonstrau, prin

viaţa lor, traiul lor de zi cu zi
impreună cu Dumnezeu.
O altă influentă nocivă

eSte umanismul. u'manismul

·'

este o religie care-I inaltă pe
om, considerându-1 suprem,

.

şi

care-I consideră pe
Dumnezeu un personaj fictiv.
Progresul tehnologic din
ziua de astăzi se datorează
in parte umanismului, care a

atins o culme fără precedent. Oamenii au invătat să
stea in faţa unui ecran' şi să
lucreze la o tastatură, fascina~ şi, amo~~ la lucrurile pe
care le pot realiza in timp

'·
.,

.,

.. ..
'

Facilitătile se referă la scutire
sau gratuitate la telefon,
radio-TV, bilete CFR, abonamente de tramvai. Salariile de

lizărilor

omului, el consideră
că simturile sale nu mai trebuie 'să depindă de
Dumnezeu. Umanismul a
invadat

oamenii

insoţitor

mereu nemulţumită şi neas-

revin persoanelor

care au in grijă bolnavi cu·
gradul 1de handicap.
- Cu ce pr_obleme vi

'tui

Dumnezeu prin .CALUL
TROIAN". Ei se insală,
crezând că luptă pentru
drepturile individului, care, in
cele din urmă, se dovedesc
a fi drepturi pentru a păcătui.
De ce ne plângem că
generatia mai tânără este

·

confruntaţi?

- Cea mai mare problemă
in ultima perioadă a fost plata
salariilor. Care se face cu
intărziere,
urmă.

de obicei cu o

lună

in

-De ce?

-

Banii pentru salarii

exemplar din ordinul de

plată

provin de la agentii economici
şi din subven~i bugetare. Prin

se trimit la Timisoara. Banii se
virează .către' Banc Post

Ordonanţa 102, fondul de risc
s-a transformat in fond de solidaritate socială. Acest fond a
crescut de la 1% ia 3%. In
Arad, suma s-a modificat de
.la 900 milioane la patru miliarde.
- Atunci de ce nu sunt
bani la timp?
- Aceşti bani Ti virăm in
contul Secretariatului de Stat
pentru persoane cu handicap

Timisoara.
.: De ce Tlml,oara?

Bucuresti. Nu avem· autono-

mia de' a-i gestiona. Dacă
acesti bani ar

rămâne

la noi,

am face plătile, diferenţa am
trimite-o la Bucureşti şi s-ar
mai scurta drumul banilor spre
oameni. Cred că aceşti baniajung la Bucureşti pentru că
trebuie redistribuiţi. Se ştie că
e~istă şi judeţe cu putere economică mai slabă, care trebuie ajutate.
·-Cum se fac pliţlle?
- Plata se face pe niste
cupoane care se llstează' la
ISH. Aici intervine problema.
Cupoanele, grupate pe oficii
poştale, cu borderoul şi cu un

-

Există

o

convenţie

intre

Secretariatul de Stat pentru
handicapaţi şi Poşta Română.

S-a stabilit pe zone un judeţ
centru unde merg cupoanele.
Noi trimitem cupoanele la
Timişoara. Nu ştiu ce se
intâmplă
acolo cu ele.
Cupoanele ajung din nou la
Arad. Circuitul cupoanelor
dureazâ zece zile. Oamenii
poştă şi vor banii. La
li se spune: avem
cupoanele, n-avem bani, când
bine se ştie că banii şi
cupoanele se primesc odată.
-Minte poşta?
- Nu pot să mă exprim,

merg la
postă

pentru

că

nu cunosc organi-

zarea poştei. N-am reuşit să
inteleg de ce se întâmplă
aceste anomalii şi nu ştiu cum
lucrează ei. Cert este că omul
de rand vine la sursă, adică la
noi şi noi suntem cei acuza~.
-. Ce nemulţumiri are
ISH?
-

~oi

nu dispunem de un

sediu propriu. Prin bunăvointa
Inspectoratului Şcolar n'e
desfăsurăm activitatea intr-un
spatiu' care nu ne apartine, in
cadful Şcolii de nevăzători.
Am făcut pană in· acest an,
demersuri ia Primărie. Ei nu
ne pot pune la dispoziţie un
spaţiu care ~ă indepiinească
condiţiile cerute de noi. Adică
să fie situat la parter şi să fie
un spa~u mare, pentru că noi
avem

şi arhivă.

- Copiii cu handicap au
un loc unde se pot întâlni?
- In Arad, ar fi binevenit
un centru de zi pentru ·aceşti
copii. El nu există.
- De ce? Aţi avut iniţia
tivă in sensul înfiinţării unul
astfel de centru?
- Nu. Poate s-ar găsi un
spaţiu, dar e nevoie de
finanţare. Inspectoratul nu
poate asigura finanţarea şi
sponsori se găsesc cu mare
greutate. Mai mult, de patru
ani nu s-a anuntat nici un
străin interesat să ne ajute.
Spre deosebire de Timiş,
unde au fost şi . există
colaborări Tn acest sens:·' .. ·
TEODO~fl

MfiTICfl

cultătoare?

Oare nu cumva
profesorii,
părinţii, preo~i, ce au călău~
zit greşit pe cei mai tineri?
Ş)ji incotro te indrepţi şi
. care iti este finalul? Inainte
·de a iua o hotărâre, te-ai
gândit care este voia lui
Dumnezeu cu privire la tine?
Sau tu arunci o privire in jur
şi faci ce fac şi ceilal~? Nu
cumva ~ s-a inchis orizontul
şi nu-i mai vezi decât pe cei
care se iau unuii după al~i?
.Doamne, scapă-ne, că
pierim"! Aceasta a fost strigarea ucenicilor. Şi noi
putem striga la fel, dacă
sesizăm pericolul in care ne
aflăm. La fel ca şi pe ucenici, şi pe noi ne va cuprinde
o pace deplină, atunci cănd
ne supunem voii Sale şi ne
lăsăm controlaţi de El.
TIMOTEI DANIEL
sunt de

cu amendă
15.000.000 de lei:
persoanele juridice
apa pentru consum

::.

care nu au nici un fel de venit.

record. Din pricina rea-

vină

de la
de
la
.a) neasigurarea de către
care produc sau distribuie
uman a calită~i şi cantită~i
corespunzătoare cerinţelor de băut şi menaprecum şi transportul şi distribuirea acesin condi~i necorespunzătoare; b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc
şi/sau distribuie apă pentru consum uman a
rezervei de apă pentru populatie care să
acopere necesarul minim pentru 12 ore in caz
de avarie; c) neasigurarea de către proprietarii
clădirilor sau de către persoanele fizice şi
·
care distribuie apa pentru consum
uman a Tntre~nerii instala~ilor interioare de distribuire a apei, astfel incâ1 să nu se modifice
calitatea acesteia şi să nu fie afectată starea
de sănătate a consumatorilor; d) neasigurarea
de. către producător sau distribuitor a presiunii
necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel
al clădirilor sau constructiilor ori neasigurarea
de către proprietarii acestora a instaiaţiilor
necesare (hidrofoare) <'SC9nsiunii apei pentru
consum uman până la ultimul nivel or[
nefuncţionarea acestora; e) neamenajarea In
locuri de mare agl0f11erare (pieţe, tărguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulaţifl, ·
autogări, stadjoane),.precum şi in incinta
marilor obiective socio-CUiturale, de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare, a surselor de apă pentru consum uman
corespunzătoare calitativ, in conformitate cu
normele şi standardele In vigoare."
Constituie contravenţie ,1 se sancyonează cu amendă de la 5.000.000 le la
nează

•

- Doamnă Inspector-şef,
cu ce se ocupă Inspectoratul de Stat pentru
Handicapaţi (ISH)?
- Inspectoratul plăteşte
ajutoare băneşti, facilităţi şi
salarii pentru insotitori.
- Mai concret?
- Ajutoarele băneşti reprezintă alocaţii duble pentru
' copiii cu handicap. Un astfel
de copil, indiferent de gradul
de handicap, primeste alocaţie dublă, adică 130.000 lei
lunar. Ajutoarele speciale sunt
ajutoare băneşti pe care le
primesc adulţii cu handicap

Joi, 23 septembrie 1999
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CAR-AVANA CONNEX.•••
Prin aceste evenimente, Connex doreşte să lărgească aria
Ieri, la prânz, Aradul a fost gazda .Caravanei Campionilor
CONNEX". Prin centrul oraşului au trecut mai multe automobile implicării sale in sport prin organizarea unor competiţii la stanvopsite in culorile CONNEX şi trei superbe motociclete Harley darde profesionale, ce se adresează tuturor iubitori lor sportului.
Oavidson. Atmosfera a fost intre~nută de frumoase domnişoare
SOitl" Gttii.Efl
cu părul vopsit ÎJl.culoarea verde. O demonstraţie a caravanei
Foto: ~- MfiTYfl$ ·
Connex s-a făcut şi in faţa magazinului Connex Expert,
situat la Podgoria. Aici, tinerii trecători au participat la
inedite concursuri şi au completat tichetul distribuit gratuit,
pentru a participa la tombola organizată pe 3 octombrie, ~p~~~
unde marele premiu este un pachet Connex Gol plus alte ~
zeci de premii. Concursurile constau in: indemanarea in
manipularea unei mingi de baschet, capacitatea de a
dribla .cu mingea de fotbal intre jaloane si de a trage suturi
la porţi in miniatură. 'De asemenea, este testată şi 'iscusinţa de a marca in po~le de hochei cu o minge de pingpong, sărituri peste gariluri, contra cronometru. "A fost o
distracţie pe cinste, concursurile intrind in faza finală
la inceputul lunii viitoare, In Piaţa Operei din
Timişoara", după cum ne-a declarat dna Olivia Pârvu,
regional PR representative.

prodistibuitorii de apă pentru conşum
uman in sistem public a controlului de laborator
al potabilităţii apei in condiţiile stabilite prin
standardele in vigoare; b) neefectuarea de
către producătorii de produse alimentare, bău
turi alcoolice şi nealcoolice, produse culinare şi
gheaţă, a controlului de laborator al potabilită~i
apei in condiţiile stabilite prin standardele in
vigoare; c) neasigurarea dezinfa~ei eficiente a
apei, produsă şi/sau distribuită populaţiei ca
apă pentru consum uman, tradusă prin valori
ale ciorului' reziduar liber sub 0,5 mg/1 in
reţeaua de distribuţie şi sub 0,25 mg/1 la
capetele de- reţea; d) neasigurarea de către
producători a unei eficienţa de 99,9% a procesului de dezinfecţie, exprimată in grade de turblditate şi in valoarea bacteriilor coli forme, conform standardului in vigoare; e) neefectuarea
hiperclorinării apei pentru primele cantită~ distribuite, după o intrerupere in distri~a apei şi
In următoarele situatii: • incidente de dare In
exploatare a instala~llor noi, după modificări
ale procesului tehnologic, după remedieri,
revizii sau reconditionări; • cand nu există
garan~a securităţii ieţelei de d!strib~e, c:e~a
ce ar putea conduce ta contammarea aper drn
reţea;e in situa~i epidemiologice cu risc de
transmitere a bofilor infe~oase; 1) neasigurarea de către producătorii şi disţribuitorii de
apă pentru consum uman a unei rezerve de
clor şi de coagulant pentru minimum 30 de zile
de fun~onare; g) utilizarea de către persoane
fizice şi juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi. nealcoolice, produselor culinare, a gheţii etc., a
ducătorii şi

•

. -: ._:-

unor surse

de calitate a apei respective; h) utilizarea de
către producătorii si/sau distribuitorii de apă
pentru consum um'an a materialelor de con-

structie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor,
produselor, conductelor, ţevilor, accesoriilor şi
dispozitivelor, ·precum şi aparatelor de
măsurare fără documentaţie doveditoare
privind aprobarea Ministerului Sănătăţii şi fără
respectarea instrucţiunilor de utilizare; i)
neremedierea deficienţelor tehnice şi nelntre~nerea salubrităţii in unită~le de producere
sau de distributie a apei pentru consum uman,
a rezervoarelor de Tnmagazinare, a hidran~lor,
staţiilor de pompare, clorinare, a reţelelor de
distributie, inclusiv interioarele clădirilor de
interes public; j) utilizarea materialelor de constru~e, a reactivilor şi a substanţelor folosite in
instala~ile de producere şi Tmbuteliere a apei
pentru consum uman, fără ca acestea să fie
avizate de către Ministe.VI Sănătă~i pentru utilizarea Tn contact cu apa; k) producerea şi
imbuteiierea apei de băut necorespunzătoare
conditiilor de calitate pe(ltru apa de consum
uman: precum şi neefectuarea controlului calită~i apei de către producătorii de apă de băut
Tmbuteliată; 1) Tmbuteiierea apei pentru consum
uman de către producători Tn condiţii neigienice; m) Tmbutelierea apei pentru consum
uman in recipienti din materiale neavizate de
către Ministerul· Sănătăţii pentru utilizare Tn
contact cu apa, precum şi utilizarea de recipienti retumablli pentru imbutelierea apei pentru
consum uman fără avizarea prealabilă a reutilizării lor; n) utilizarea la transportul apei pentru
consum uman a containerelor fabricate din
::,..

cu apa.
Constituie contravenţie şi se sancţio
nează cu amendă de la 4.000.000 lei la
40.000.000 lei: a) asigurarea cu apă pentru
consum uman a populaţiei la locul de muncă,
in colectivităţi temporare sau in caz de
--: ..•'·
calamităti naturale, dezastre si accidente, care
' .~:.:_:; ·;".".-: .:..
nu corespunde condiţiilor de calitate
consum uman conform standardului in vig~are;l-,c-oc_
b) folosirea unei surse de apă pentru consum
..,._uman care nu fndeplineşte condiţiile de calitate
şi care, prin tratare, nu garantează Tncadrerea
~_.L···:
permanentă In limitele stabilite prin sta1nd:ardull
in vigoare; d) efectuarea de racorduri, comunicaţii şi legături ale reţelelor de apă pentru consum uman cu oricare alte reţele de apă nepotabilă; e) neasigurarea tehnologiilor de tratare
apelor de suprafaţă In patru trepte, ct1 dezlnfecţie prefiminară şi terminală pentru ..
dată
In consum uman; 1) nerespectarea
· •
impuse de prevederile legale privind protecţia
sanitară a surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/staţiilor de producere, !1 rezervoarelor de
inmagazinare, a aductiunilor, sta~ilor de pom-

pare, clorinare şl a reţelelor de distribupe; f)
absenta clorulul rezidual liber la intrarea In
reţeaua de distribupe sau la capetele de reţea
ale sistemelor publice de alimentare cu apă; g)
nemarcarea vizibilă a surselor şi a reţelelor de
apă in incinta unită~ lor de orice fel şi a locurilor
publice, care corespund condiţiilor de calitate a
apei pentru consum uman.
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t".PRDDUCATORil AGRICOLI SUNT~:,~
)AJUTATI DE UNIUNEA EUROPEANA*
~.

··.),. __ .._

L::.~ ·.; , -_,ţ·____ - .•~j~,:_, ~-tt::·}~::<,··:,',~a>,_,._
ln anticiparea programului
SAPARD, Uniunea Europeană a
lansat in România un programpilot (SPP) prin care se asigură
finanţare_a pentru proiecte de
investiţii in zona rurala.
Potenţialii beneficiari ai aces..
tui program, s-a spus ieri într-o
conferi~ţă ~e ~resă, sunt p~·
ducătorit agncoh (persoane fizice
sau juridice), asociaţiile de producători, municipalităţile, organi~
za~ileneguvemamentaleetc.

Valo~r~a SPP se ridică.la

\3;,125 mtlloane de Euro, tar

'>

_.,•.~-...",,-~ -·_._,"-~~-v-.- ,-.<"·-~,_;,-_~- _,,_,,;;'l'.~A:.:.;.-"•::.c\~-",c:__

finanţarea este asigurată de
Uniunea Europeană (in proporţie

bani ob~nu~ oricum
şi prin orice mijloace a devenit o
obsesie pentru multi, in unele
locuri mai sunt ~ excepţii. Există
oameni care se mai gândesc la
semenii lor. Astfel de cetăţeni au
·· -"~-:..-:---:~· gândit şi au pus la punct un
proieCiindrăzneţ infiinţarea unei
q:ISE!! a pensionarilor, cu toate
· facilitătile necesare· unui trai
.:---.
~ecent.' Aşa se face că pe 13
· ~·
·
iunie 1990. Parohia evanghelică
~' · · din Nădlac a pus la dispoziţia
Societil'ii de intrajutorare non
profit BDîaconia evanghelică· o
casă in plin centrul oraşului. A trebu~ ·sa treacă căţiva ani buni ca
un sponsor cum este .RUSI' din
~~'<""
~ de fapt o allă societate de
•·••
caritate, să vină in ajutorul nădlăcanikx. EJveţienii au făcut ca visul
~~..-;>
unor oameni să devină realitate.
--~;~...~..-O casă finisatli, zugnlvilă ~ complet pusă la punct, cu toate
:.+ _.. •
-.~;:..,_ dotările necesare. DL Pavel
~.\"ii.~~.
Roszko._
vicepreşedintele
goana

.

după
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DiaConiei, ne-a spus: ,.Casa pensionarilor are trei dormitoare,
un club pentru bătrâni, cu toate
dotările necesare, un cabinet
medical, baie !ii o spălătorie.
Deocamdată, la noi sunt angajate cinci femei.
vrea să
spun că ~m mai primit de la dl.
Gelu Roman doi cai, iar de la dl.
Gheorghe ·vanco o cocie şi
harnasamente pentru cai.
Putem.'. astfel, să ne ajutăm in
multe probleme şi singuri."

A'

Cantina llll1llllaşiiDr - •
Alvan p8llbu siind
Hrana oamenilor nevoiaşi
este asigurată de bucătăria proprie. Modernizată şi făcută la
s1andarde europene, cantina esle
dotată pentru servi rea a 100 de
persoane in orice moment .,Cele
cinci persoane aflate la noi in
casa pensionarilor primesc gra-_
tuit mâncare din cantină. Alf&câteva servesc masa pentru o

proieCt

aceslor.!"Jitu!i.

sumă modică,

Iar alte zece

sibil. Pe

mdl tllrll:i; _

111111 cansiiUIIII
Tntr~o casă dooată de o
femeie aflată in Centrul pensionarilor se construieşte o microfermă pe~tru animate. "Dorim să ne
extindem şi să avem produse
alimentare proaspete pentru
cantină. Când alţii strică com-

'i

plexe zootehnice, noi constru·
im grajduri pentru animale
păsiri. Trebuie să ne construim
un. hambar pentru C8f8ale, şi un
depozit pentru porumb. Toate
costă bani. Dar incet !fi cu aju~
tond lui Dumnezeu vom realiza
tot ca ne-am propusn - a mai
spus dL Pavel Roszl<o5 .
·

.

ităVIor Jn cazul persoanelor de

l. ·. ·~· ....,

gratun alte medicamente decăt
cele prevăzute in lista gratu~

Asigurări refuză cateQoric gratuitatea. Efectiv nu g..a găsit nimic
care să-i ajute pe aceşti

oameni •
·

·.-

AHQI BUQARIU

.

1

·~·

••

•

· ·· Lista medicamentelor gratune
contine peste 150 de denumiri

~
comune internaţionale, aceste
,
· • '~use fiind recomandate pen-

preşedintele Colegiului larmaciştilor din /Irad spune: Jn ceea

priveşte

gratuilă

ce
prescr;erea
a
medicamentelor cu preţul cel
. Ji'O'Ki·:.'.;~*
tru afecţiunile cuprinse in pi'omai mic nu am primit deocam' ··
gramele naţionale de sănătate,
dată, nimic concret. Hotărârea
cum ar fi cancerul, SIDA, TBC,
nu a intrat in vigoare. Ar fi trebuit
' c·.;
bolile cardiovasculare grave, etc. · ca pănă acum să ni se comu. · :;.i;.~:·> .
In acelaşi timp, noul sistem
nice exact ~ preţul de referinţă.
de asigurări de sănătate exdude 8-a revenit însă la vechea listă
. . - ~~)lliberarea medicamentelor gra- cu care se va mal merge incă
~i<i,.~ · ··
!uite pentru anum~e categorii
vreo două săptămanl. Situaţia
.sociale defavorizate. Este vorba este penibilă din punctul de
de elevii peste 16 ani, studenti,
vedere al neacordătii de gratu...;.,
Tosti detin_uti politic, veterani d'e-- ităţi pentru anumite categorii
""·· •
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ecum banii celor
cu ordonanţele de
Guvern au întârziat, acum aceştia
1
. se află in situaţia disperată de a
nu~si fi incasat nici banii pe luna
august Sandu Vălan, disponibi1
lizat in prima tranşă de la Astre
Vagoane, spune: .Bani se luau in
trei sau in palru, la inceput. Apoi
in zece sau doisprezece. Acum
nu i~am primit nici pe august şi
esle, deja, sfârşitul lui septembrie.
Am fost la CEC si ni s-a spus că
nu sunt bani. să mergem săp
tămana viildare, aşa ni s-a spus.
Vă dati seama că trebuia să luăm
peste 'un milion pe lună ~ aceşti
bani reprezintă singurul nostru
Dacă şi pănă

disponibiliza~

l

...•·.
·

·

-·--"Pt"R

&.n......mH.. ll:-..l;;.lli Tr-en·ll n.- 1---..
lriiiHiillil T"
-..,. .......
ln temeiul art 53, 55 oo o. G. 1111996 priYind exerutarea creant-

bugetare, aprobata de L 108/19 se vor vinde la licitatie publică bunUrile
mobile ale debitnrulul S. C. Mobila SA 1_\>ova, d"'lă cum' urmează:
e camion RABA- 0 r.lnv. 66110J.60.000.000 lei
. eremorcă basculantă-,.,; lnv. 611203-1.000.000 lei
•strung SNB 400- r.-.lnv. 47175- 35.000.000 lei
• maşinâ de rindeluit la "grosime+jliese schimb nr. inv. 47150.
48.000.0001ei
·
emaşinădefrezatnr.lnv. 418729 -13.000.0001ei
·~f'.ăde rindeiJitşi găurit 410RIG r<. inv. 47149-22.000.0001ei
• fierăstrău panglică vertical- Il". inv. 46879-10.000.000 lei
Bunurile""' fi vaooute la pre\UI maxim oferit .· · ·
·
Ucitaţia va avea loc la data de 1.10.1999, orele 10,00, 111-a
Lipova, str. N. Bălcescu nr. 26.
··

lnbmaţifla~-~~~------·

· - - · · •.
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Agenţia Naţională

pentru

locuinţe

(ANL)
·
In judeţul Arad s-au prim~
3700 astfel de plicuri. Din ecestea,
intr-o săptămână, s-au vândut
aproximativ 200 de bucăţi, ne
iriformează Ilie Tripa, şeful adjunct
al Oficiului Judeţean de Poştă

Arad. ,Cele mai multe au fost vandute in municipiul Arad. Astfel de
fonnulare s-au văndut si la oficiie
poştale din alte
cum ar fi
h..eul, Sebişul, dar intr.un numar

orase.'

nesemnificativ',

-ugă

Tripa.

· Cum se explică ritmul lent de

vânzare a acestor cereri, deşi
numărul arădenitor care ar avea
nevoie de o k>cuintă este mare?
Pentru unii, intorrnBţ;ile legate de
obtinerea unui astfel de cred~ sunt
Mai apoi, sunt persoane
care nu au incredere in programul
lansat de ANL, dată fiind situaţia
economică a lării.
·

neClare.

GEIWHDE KltAP ·.

venit. Ce să facem noi dacă nu au că pănă la ~llui septembrie
bani? Noi trebuie să trl.!iim din vor pleca toate sumele spre noi.
banii ăstia."
Totul este pregătit, numai bann să
Uliana ŞQIIu, director econo- _vină. Ştim că este greu, dar ii
mic la Agenţia Judeţeană pentru rugăm să aibă puţină răbdare.'
Ocupare şi Fonnare Profesională,
De la sucursala CEC Arad,
spune: .,Nu sunt bani. Noi ne aflăm: ,Noi plătim cănd ne intră
interesilm zilnic. Chiar şi vira~ dispoziţii<! de Plată. In situaţie de
mentele Agenţiei Naţionşle către
neplată sunt vreo 16 societăţi. Nu
noi sunt făcute din 31 august.
avem idee cănd vom primi dispoDoar două dintre acestea au fost ziţii de plată. In general fet~le
onorate. Este vorba de CFR ~ de . ·noastre le spun celor aflaţi in astVoctoria. Am făcut şi solicitările pe fel de situa~e ·să incerce şi săp
luna septembrie, chiar dacă nu tămăna viitoare. Le înţelegem
am prim~ banii nici pe august. La nemulţumirea. Şi noi, să nu avem
ultima discuţie pe care am avlJ!.<l aR venn, să fim in locul lor, am
la Agenţia Naţională ele Ocupare
proceda la
BUGARIU
şi Fonnare Profesională am aftat

~~~Cfl

~· SUNT TARANI CARE AU PENSIE DE 35.000 DE LEI.
La această oră, In judeţul

se pot . considera .fericiţi"
puţini ~unt şi aceia
In agricultură. Dintre aceştia, care primesc o pensie care nu
foarte mulţi oameni au muncit o depăşeşte:.. 35.000 de leii
viaţă întreagă cu sapa In mană
Cum anume se descurcA
pe la fostele .colective'.
bătranii de la ţară cu aceste
Pentru truda lor aceştia
sume pe care nici macar un kiloprimesc 197.734 de lei pe lună . gram de carne nu poţi cumpăra,
maximum de pensie. O bătaie asta nu le pesă guvernanţilor.
•
de joc, nu altceva. lnsă aceştia
Şi, ca dovadă că aşa stau

Arad sunt 41.600 de pensionari
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e a - in Arad, BoL Revoluţiei ar. 7S

organizează tidta~e publică deschisă fără preselecţia, penlru achiziţia
utilajului de lip jetpatcher (utilaj pentru executarea de plombări cu mbctun!
asfaltică, preparată la rece, pe bază de emulsii bituminoase).
Condiţi;le de participare sunt precizate in caietul de sarcini. care poate
fi procurat de la sediul Priniăriei Atad, cam. 8 Qun;.rnieraJri-vineri 8,00·12.00; marţi-joi 8,00-12,00 şi15.00-17,00) contra cost.
Date suplimentare se pot primi la telefoanele .057/255818 şi
057!281850int 105.
·
..
Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei munlciplukJI.Ared, Bd.
Revoluţiei nr. 75, cam. 8, pănă in data de4.10.1999, ora 12,00.
Deschiderea plicurilor cu oferte se va face in data de 5.10.1999, ora
10,00.
.
~~ da. licitaţie
Viceprimar.

am. IOAN DARIDA

··-'----

deoarece nu

lucrurile, cu toate că s-a lansat
zvonul că pensiile agricultorilor
vor fi majorate pentru a ajunge
căt de că! decente, nici pomeneală de aşa ceva!
~>
.
Nu numai că la reC!ilicarea
bugetului Ministerul Muncii nu va
primi nici un leu, dar se spune că
se va mai reduce din fonduri 'i
din personali

"·o.

A CERSI PENTRU
SUPRAVIETUIRE

c::;;;r

revOluţionari şi persoane SO~iale, Aceste persoane au·~::::=~===~==~~===~~=~===~~=~

~~.•. MinistendD.GFPCFSFinAranad~or

începând din 15 septembrie,
la oliciile ~le din municipiu ~
la cele din oraşele din judeţ s-au
pus in vanzare, la· un preţ de
48.000 de lei, plicuri ce conţin
cereri~tip pentru inscrierea la
obtinerea creditului ipotecar pentru' achiziţionarea unei locuinţe.
Acest credit se obţine prin

V

NaVonale şi Ministerul Educa~ei r--'-.:_-------~-----...-------,
Naţionale, insă legislaţia naţia•
•
..:.
·_. ·'

·~, '~'"""">·preţ
ităţilordintre
•. vor supOrta dfferenţa de nală actuală nu permite acest ~ J>.''
cele două produse.
lucru. Constantin Bodea,
•••

e La Arad, din 3700 de cereri s-a.u vlindut doar 200

6. BOHUSLAV

Noul sistem de asigurari de sanatate

Gabor a hotărât că vor fi pre-

ARADENII NU SE ÎNGHESUIE
lA PROGRAMUl ANl

AŞTEAPTĂ SUMELE COMPEtiS8TORI~
.~~·-· . DE MAl MOLT DE OLOtiA ·. ·.

lângă

La dmp a

D.DOŢU

Din mai mul•e mouve •

~~~·'"!l~.t!!.,':h·. !l-.J;~"!.c~i:J~Il~E*"r,~~i

preţ

mai mult decit accetoate acestea,
cantina serveşte la diferite
ocazii, cum ar fi botez. nuntă si
unor delegaţii sosite ii1 Năd&aC"
- llfra mărturis~ dl. Roszl<o5.
la un

primesc mâncarea o dată pe zi,

~ ~~j(;j l® · scnse gratuit numa1 medica~ mai sus, cu conditia ca sumele
i """" . . . mentele cu preţul cel mai mic din respective să fie recuperate de
. ~~.. aceeas. clasă dle produse farma- la Secretariatul de Stat pentru
i ··
., _, ceutiai. Bolnavii care vor solicita Handicapa~. Ministerul Apărării

1

Ministerul Agriculturii şi
Almentatiei intentionează să promoveze Un
de act normativ pentru atribuirea unor bonuri
valorice pentru motorină.
Beneficiari sunt detinătorii de
terenuri care infiinteaZa rulturi de
loioase sau arături pentru toarJ>.
nă. Valoarea acestor tichete esle
de 50.000 de lei/hectar şi
100.000 de leilhedar pentru infiinţarea culturii.
Toţi cei interesa~ de acest
aspect trebuie să ia legătura cu
specialistul de la Centrul agricol
din localitatea de domiciiu, pentru a stabili suprafaţa destinată

de 80%) şi Guvernul României dezvoltarea si diversificarea adi(20%). Programul se derulează · vităţilor economice care geneincepBnd din această toamnă.
rează venituri alternative, dez~
.Este vizată în exdusivitate zona voltarea şi i~bunătăţirea intra~
rurală, cu componenta ei de
structurii agricole.
bază, agricultura" • a spus
Cereri de finanţare se pot
Gheorghe Fluiera~. directorul obţine gratuit, începând cu 22
Directiei Generale pentru septembrie, de la Directia
Agricultură şi Alimentaţie a Agricolă Judeţeană. După coinJudetului Arad.
pletare, acestea trebuie depuse
Tipuri de actiuni care pot până la 12 noiembrie 1999, la
primi finanţare prin acest pro- aceeaşi llstituţieD.IAHA IVITQ
gram: investiţii in exploatarea
--,

CATEGORIILE DEFAVORIZATE·
DE LA GRATUITATI "

!

t

Bonuri valorice
pentru motorină

agricolă, imbunătă~rea procesări
şi ambalării produselor agricole,

l\~ •• . . .
....
P~ s ·~~EXCLUSE
ţ-:f;;. ._--.; .la inceputul lunii septem- cu handicap. CNAS ar fi de dreptullacompensări,,darnuau
! . ·:···· ..~~Me. (llinistrul sănătăţii Hajdu acord să suporte plata gratu- dreptul la gratuităti. Casa de

1

1

DIACONII - UN AJUTOR Al
BiTRÂNILOR DIN NiDLAC
' In aceste vremuri tulburi, cănd
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Imaginea cerş~torilor a
ajuns să ne provoace, de cele
mai multe ori, repulsie.
Nespălaţl, lmbrăca~ nicicum şi
mirosind neplăcut, ei găsesc
motive dintre cele mal
năstruşnice pentru a apela la
mila cetăţeanului (~ el, sufi!:ien1
de necăjn).
De obicei, ntntâlnim 1n tramvaie, printre maşini sau p(Jr şi
simplu pe stradă. Mulţi sunt
copii şi tineri, apţi de şcoa1ă cllf
de muncă, dar cărora nici prin
cap nu le-ar trece să facă aşa
ceva pentru simplul motiv că ei
au deja o meserie: cerşitul.
Dar nu to~ cerşetorii sunt la
fel. Deşi majoritatea dintre ei
,actionează' in timpul zilei; unu
opiează, totuşi pentru orele
serii. Asa am intlilnn o femeie, la
vreo
de ani. imbrăcată curat
si ingrijn. Ala~ era intuneric, iar .

66

ea stătea aşezată langă vitrln~

unui magazin. Avea ochii inchilji
şi părea că se reculege. Nu
spunea nimic. Doar că. intr-una
din mâini ţinea un carton pe
oare era lipită o iconiţă, iar ală
turi de ea. scriau cătelia cuvinte
prin care se cerea ajutor pentru

cumpărarea unor medicamente.
Cerşea.

Textul era tras-pe o
de calculator.
N-am aflat cine avea nevoie
de acele medicamente, ea sau
cineva din familie. De altfel,
acest lucru nici nu avea prea
mare importanţă. Important era
faptul că un om a fost impins de
disperare să lesă in stradă pentru a face rost de bani să-şi
cumpere medicamente. E
dureros să vezi că dupa o viaţă
de muncă, un om este obligat
să cerşească in n.umele
supravietuirii. E sub demnitatea
unei persoane să Iacă acest
lucru, dar unii chiar nu au altă
solutie. Si atunci inchid ochii, iar
se' trezesc au impresia că
au avut un vis urat Din păcate,
se lovesC de realitate. Se lovesc
de indiferenţa şi lipsa de
milostenie· a oamenilor...
Ce-ar fi ca atund când trecem pe langa astfel de
cerşetori, să ne· imaginăm că
. Dumnezeu i-a bimis printre noi
pentru a vedea dacă mal şlim
să facem o faptă bună?
imprimantă

cand
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Este un fapt binecunoscut in

romani, ca popor, s-au

Ortodoxă

născut

românesc, primit direct de la
modul
apostoli, este ortodox (cuvântul
autentic de a aede, spre <H diferentia de aedinţele
deşarte).

Biserica Ortodoxă Română - recunoscutâ autoin 1875 şi ridicală la rangul de Patriarhie in
1925 - este, "'"Jdar, Biserica neamului sau Biserica
natfonaiă, .de jure· şi .de facto", câştigându-şi acest
drept prin contribuţia, de netagaduit, la păstrarea
identitât!i noastre naţionale şi la propllşirea culturală
oefală

a Aradului:
.Consider amendamentul propus de Biserica
noastră firesc întrucât exprimă o rearllate: ortodoxia
este Biserica Neamului, întrucât istoric este cea mai
veche, s-a identificat cu statul român apărându-i
fiinta; spiritual a plămădit in tinda ei cultura
roniânească; numeric reprezintă majoritatea

covârşitoare

a românilor.

cut."
"
Marcel Sbubert, carismalici: .Nu cred cii ar fi
corect ca Biserica ortodoxă să fie numită Biserică
Na~onalii. Religia ortodoxă nu trebuie să definească
un neam întreg. Acest lucru nu ar fi corect fatâ de
celelalte confesiuni religioase."
· '
Paffy Efemer, pensionar: .Nu, fiindcă nu se
prevede nicăieri aşa ceva, ca o biserică să fie

lstineanţu Ana, contabilă: "Sunt de acord să
bisericii naţională. Pentru eli este pentru
toatiHumea, pentru toţi creştinii, indiferent de oe categone sunt.
Simion Rădulescu, pensionar: "Da. sigur. TÎl
istorie rolul ei a fost de a consolida la nivel de tară
unitatea naţională. _A avut un rol preponderent eultura!. A avut rolul de calalizalor în jurul unei idei de
dreptate socială, umană."
•
Muntean Nicoleta, muncHoara: .Nu ştiu oe să

Prapunând consemnarea acestei realităţi in
Proiectul viitoarei Legi a cultelor- .Biserica Ortodoxă
Română este Biserica Nationali!" - s-a dorit, nu con-

fie

numită

M

ferirea unui privilegiu,' ci recunoatterea unor
drepturi incontestabile.
In Constituţia din 1866 se arată cii Biserica

este Biserica dominantă in

Româ~ia.

la fel şi in Constituţia din 1923, având
întâietate taţii de oelelalte culte, dar numai in mod

onorific.

zic..

Proiectul legii cuttelor, propus spre avizaie
Guvernului Romaniei, a awt la art. 22, punctul 1
următoarea prevedere: .Cultul Ortodox Român•
(Biserica Ortodoxâ Română), fără a ţine seama de
amendamen11JI B.O.R. care dorea să se facă specifi-

Duma Cornel, merceolog: .Da. Pentru ca.
marea parte a populaţiei româneşti este ortodoxă."
Po!jtoarcă lidia, pensionară~: .Nu. Fiindcă
aruma sunt multe confesiuni şi sunt mai bune decât
religia ortodoxă. Oriodocşii sunt numai cu numele.
Da' nu are importanţă. Toate religiile sunt bune.
Important e cum se exprimă şi cum au bunul simţ•
Parpală Livia, pensionarii: .Cred cii merită.
Flindcli majoritatea popula~ei ţării suntem ortodocşi."
Anca Liliana, lucrător Bancii: .Merilă, 80% din
·populaţie aparţin cultului ortodox."
Viortca Florea, contabil: .Nu merită. S-ar faoe
deosebire prea mare intre cuHe şi nu cred că e
bine."
Bacif Ioan, preot: .Cum să nu meri1e, cllnd
ortodoxismul e după Cristos incoace! CeilaHi au

carea: .Biserica OrtodOxă Română, Biserică
Naţională", aJ Unnătoarea motivaţie

Jn COIIflliliR'1ate

ru denumirea pe care a avut-o şi în trecut, in confor-

mitate cu realitatea istoricii şi cu ponderea ei etnicii,
de bisericii majoritară şi naţională".
Pretenţia BOR. este firească şi se inscrie intr-un
context european alături de alte ţări care au in legislaţie precizări asemănătoare. Am pu1ea exemplifica:
in Danemarca, biserica evanghelicii luterană .este
biserica naţională daneză şi, ca atare, este subvenţionat! de star (art. 4 din Constituţia Regatului
Danemarca); in Suedia .nimeni nu va fi obligat să
aparţinâ unei denominavuni religioase ... Expresia
denominaţiunii religioase înseamnă in afară de
Biserica Suediei orice asocia~e care desfăsoară
activită~ reUgioase· (art. 4 din Legea referitoare la
libertatea religiei); in Grecia .religia predominantâ
este Biserica Creştinii Orientală Ortodoxă ...
recunoscănd ca şi conducător pe Domnul Nostru
rosus Hristos" (art. 1 Constituţia Greciei)
AHtuamea Guvarnului României, de a nu """"1)ta, in prima lazii, amendamentul prtlp)JS de BOR pe
bunii dreplale a iscat tensiuri.
Poziţia Patriarhului in numele clerului şi credin'
cioşilor ortodocşi este cunoscutâ, la fel ca şi oea a
muttor politicieni; considerăm cii sunt de interes şi
opinnle ariidenilor, pe care fe.am oonsermat intr-un
scurt sondaj.
· pr. Vasile Pop, consilier cultural la Episcopia

*

•·
- Cum se

prefigurează

situ-

aţ1a financiară a stagiunii 199&-

•

iar oea greco-catolicll are întâietate faţă de celelalte
culte." (Art. 22). Astăzi societatea românească e
chemată să privească şi spre viitor nu doar spre tre-

na~onală."

şi spirituală.

.Ortodoxă Română

Joi, 23 septembrie 1999

2000, având in vedere cii este
prima ce incepe sub patronajul
economic all'rimiriei?
- hicertitudinile din primele
patru luni ale anului au dispărut.
Putem spune cii avem un buget
rezonabil, nu unul îndestulător, dar
care asig~rii funcţionarea insiituţiel. Şi acest lucru trebuie să-I
consider un lucru bun. Banii pe
care-i primim reprezintă 89 la sută
din necesar, peste patru miliarde
de lei. Acesta asigură salariile, o
parte a cheltuielilor gospodiireşti şi
o micii parte din cheltuielile de producţie ale teatruiiJi. Dar mai găsim
şi alte 'suiSe de venituri - din spectacole, din inchirieri, din diverse
prestaţii de servicii. Aici !maginaţia
nu este incorsetat! de nici o lege.
- Se procedează •ta fi In
străinătate sau este un reflex al
autofinanţării anilor '807
- Tn toală lumea, eu excepţia
unor instituţii naţionale, llnanţa'te
inlegral, unele ctiar copios, peste
au un indice de autotinanţare ce variază in funcţie de

tot- __

.__:.__..,.._

înţeleg tentativele unora de a lovi în Biserica
Oriodoxâ pmmovând in locul unităţii de credinţă un
pancreştinism uniform ""'
ar
ca si in locul
dar
statului unitar să creeze o Europii fără
şi fără identitate naţională. E bine eli, deşi târziu,
guvernanţii noştri, până la unnă, şi-au revenit".
Dl. Valentin Rusu, pastorul Bisericii
Adventlste de ziua a 7-a, Salem: .Dacii se identlficii sensul de •a fi român»,
aoela de a fi ortodox,
nu sunt de acord. Religia este ceva diferit de
conştiinţa natfonaiă. In acest caz s-ar produce ostilitate impotriva oamenilor din aHe confesiuni relt.
gloase. Ei ar fi numiti antinationalişti, ceea oe nu
este adevărat. Nu Poţi fi cOnsiderat duşman al
poporului român, pentru eli nu eşti ortodox."
Preotul OArba, din cadrul Bisericii romanocatolice: .Nu dau nici o explicalfe. Nu sunt român şi
nu mii interesează acest aspect •
'
'
OI. Mladin Onisim, pastor al Bisericii Baplista
.,Dragostea": .Tn opinia noastră, introducerea Tn
textul legii organe a cultelor, a sintagmei .Biserica
Naţională" pentru Biserica Ortodoxă Românii conduce la o situa~e disaiminatorie pentru celelatte
culte legal cunoscute in România. Şi contravine
prevederilor constituţionale şi principiului egalilăţll
inlre culte anunţat in proiectul legii. Considerăm eli
societatea românească nu se poate intoarce tn
perioada interbelică, cum se sugerează. invociindu-se in Constituţia din 1923 care spune: .Biserica
ortodoxă română fiind religia marei majorităti a
Românilor este bisericii dominanlii in statul

eum vrea

troritiere

eu

roman,

.

apărut după 17001 Să le

posibililii'le oraşului şi ale ţarii ' conlriluţia arlisticii şi chelluielie cu
respective. Nu este o treabă inventeatrul timişorean. Premiera va
tatâ de noi. Bine, autofinanţarea avealocin28septembrie,laora
pe vremea răposatului .era
18, in Sala Studio şi va marca
cumplifă, imposib~ de realizat. Nu
deschiderea stagiunii 1999cred eli e rău cii Use Iasii teatrelor
2000. Regia este semnală de Ioan
posibilitatea de a-şi face rost de
Ieremia Ardeal, de la Timişoara.
surse suplimentare de venituri.
scenografia Ooru Păcurar din
Până in momentul de taţii, noi am
partea Aradului. Sunt doi actQri
realizat 350 mJooane lei şi până la lineri şi foarte buri Zollan Lovasz
sfârşitul anului putem depăşi jumiişi, de la Tim1şcara, Claudia
tale de miliard. Bann oe depăşesc Ieremia. Este o frurnoa.:~ ooveste
10 la sută autofinanţare ii putem de dragoste şi, sper, va răspunde
illlesti in producţiile teatrului.
publicului 1âniir şi foarte 1ânar
- Cum se prezintă in acest
moment trupa teatrului?
- Trupa este profesionisUi şi.
cu
singurii excep~e, nu s-au
făcut mişcări. Cred eli 1oo!i e una
dintre cele mai tinere din ţarii.
Rolurile de văiSia a doua, a treia
sunt bine reprezentate. Din acest
punct de vedere putem aboola un
repertoriu fără constlăngeri prea
mari. Awm 28 de actori, doi reg;.
zori, doi scenografi după aceea

- Care sunt premientle

Sa, el ştie. Guvernul,
iarăşi ştie. Aşa cii
fiecare să-şi facă treburile
Noi avem treburile noastre. Şi-aşa

for·

certitudinea, va avea o

-Cea de a doua premieră...

- Este o piesă poliţistă.
.Capcana" a lui Robert Thornas,
'actor şi dramaturg francez. Regla
e ·"emnatii de Ion Viiran,
scenografia Ştefan Oroian din
Ungaria, artist plastic· prestigios

...:._....;...;;:,;;.;.,:~";,.;,;::.:..::;,:,,;;,;.::.:.::.::;..:;...:.._
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. Birsinascu Ioan,
profesor: .Cred eli e o
tradiţie. Nu sunt eu in
măsură să dau un ver-

direeto:rul Teatrului de Stat din Arad

care colaborează pentru prima
dală cu un teatru. Apoi o comedie
românească .Omul care a văzut
moartea" de Victor Eftimiu, in
resia lui Radu Cazan şi
scenografia lui Onisim Colta. Iar
oei de-al patrulea spectacol este
Un parkJ cu1ura1. cu un text celebru
al lui Lulgl Plrandelo, .Henric a IVlea".in regia lui Sabin Popescu şi
scenografia lui Onisim Colta, in
rolul principal Ovicfru Ghiniţii. Toate
cele patru spectacole vor vedea
lumina rampei pănă la sftl~l

cu timpul mari regizori. In al doilea
lănd, lexlele respective sunt foarte
clare şi ain considerat cii cei doi
actori care au o mare experienţă
profesi~lă şi scenicii pot să le
ducă şi din punct de vedere arlis- ·
tic, la bun sfărşit. Tn al treilea rând,
trebuie să recunosc că ~ şi o
strategi8 financiară. Să aduc doi
regizori să-mi monteze aceste
spectacole ar fi inciircat.nota de
plat! a oe1or două premiere astfel
încât n-aş fi putut să mai scol incll
doua. Şi n-aş fi avut nici certib.Jdinea că se va faoe ceva aJ muH
mai bun pentru cii ele sunt texte
de mare succes la public. Ded, eriterii de naturâ financiară şi practicll. Şi să nu avem prejudecăţi!
Plus cii sunt atâţi;l regizori proşti In
ţara asta!
- - Ce putall să ne spunell
despre Festivalul de Teatru
Clasic?
-Am cugetat mult dacii să mii
mai incumet la aoeasfă aventură şi
am incen:at fa un moment dat
gaSesc o formulă financiară mai
adecvată, prin faptul cii se suprapunea câteva zile cu Festivalul
Dramaturgiei Româneşti de la
r'I01işoala şi, in bună înţelegere cu
directorul teatrului de acolo, am
vrut
aducem două spectacole
Tn. ambele oraşe, urmând să
impârtim cheltuiefile. Cum festivalui de Timişoara este finanţat de
Ministerul Culturii şi acesta n-a dat
nici un leu, Festivalul Dramaturgiei
Româneşti. loarte important pentru
cultura natională, a fost anulat.
Atunci-eu
rămas să mii descurc singur. Până de culănd am
avut numai promisiuni, dar m-am
dus la risc. Recunosc, am avut o

sa

noiem1xie iar alcătuirea reperloriului, tematica pieselor, mon'
liime vor crea o ofertl bogat!, l(llri.
ată, pe gustul spectatorilor.
·
- In două spectacole din
patru, regizori sunt actorii...
- Nu este un lucru ieşit din
comun ca un actor să monteze un
. spectacol şi mulţi actori au deveni!

__

..,..........,-
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doxă."

sa

bucurie cu acest spectacol.

·-·1',

Corina
Radu,
elevii: .Da. Mi se pare
că majoritatea românilor sunt de religie orto-

şi componenţa trupei ne-au

care,

-

suntem neciiji\i.•

vor vedea lumina rampai in
stagiunu aceasta?
- Banii care n~ sunt Tn
momentul de taţii asiguraţi, veni.
!urile suplimentare pe care le

faoem

TEODOI{A MATICfl
MADIAI'IA MICfll'l
Fato: V. tKIS(fl

· ·. ·-~~1

!t*< . ;<4Fk-.;; ' .•,,.",.,,. ·• .. ,.,

ce

dat posibilitatea să lucrăm tn
momentul de faţă, la patru speciacale concomitent, .cu distributii in
paralel; tot colectivul teatrului fiind
distribuH in momentul de faţă şi
lucrează la diferite proiecte.
Primul, 0 coproducţii! cu Teatrul
Naţionahlin Timişoara. pe un text
foarte
frumos
.Anonimul
ven...... n• a tui Giuseppe Beria,
spe.;trcol in care am împărţit şi

VIUILEFIUP

·'~

'

o

corpul tehnic.
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Corn~

.I:nterv.in ea dl. Oridiu

dict. Cred că merită, Ortodoxia e o mostenire din
moşi strămoşi. Celelalte cutte pot să aibă un statut
apropiat. Credinta in Dumnezeu e valabilă. •
Gros Iosif, ~lectrician: .De. Cu ce-ar inftuenţa
negativ numele de naţional?"
Vlad Olga, pensionară: .Prefer să riimânii
' Biserica Ortodoxă Română. Se poate adăuga !Şi
atributul naţional. Cred cii celelatte cutte n-ar avea
de oe să se simtă lezate. Oriodocşii suntem majoritari in ţara asta."
Toposto Andrei, pensionar: .Cum vor parlamentarii. Asta nu-f după noi. Văd că e o discutie
destul de mare. Să fie cum zice preotul ortodox. Da
nu ştiu ce vor. Să fie particulare bisericile şi nu ale
statului? Cred eli ar trebui să fie Biserică ortodoxâ
Nlormală cum a fost până acum."
Năstase Mihai, economist: .Trebuie să fie.])isericii naţională. Majoritatea populalfei din ţara asia
sunt creştini ortodocşi. Merită şi pentru cii au o bază
de tradiţii, respect şi tot ce trebuie în ţara asta."
Ana Maria Furnică, madic: .Nu pot să mii pronunţ. Nu-mi dau seama ce vrea să insemne biserică
naţională. Dacii este o problemă de majoritate, deci
cii majoritatea locuitorilor României sunt ortodocşi
din punctul ăsta de vedere, da, are caracter national.
Dacii înseamnă şi altceva dacii sunt şi alte affăm nu
pot să mii pronunţ •
Uana Drlg, !lirectoa111a Bibliotecir JIJde18ne:
.Merită. Majoritatea sunt ortodocşi. Era bine şi mai
demult să fi fost aşa. Mii mir eli Preferidtul n-a făcut
eoest loţ:ru mai devreme."

__;_

___,;___,;

___

ia

am

surpriza plăcută acum o sapfămână. Consiliul Local mi-a aprobat in unanimitate (subliniez
~-~:~~-·
acest luau) şi fără întrebări slanjenitoare 20P de milioane oo """!.
·să porriesc la realizarea festivalu-

-~~·~.!Pi!i'

lui.

- l-or fi convins ediţiile
p<acedente ..•
,~,
."·"'!",
- Oamenii au reacţionat şi
mi-au dat un balon de oxigen.
Eram foarte descuraja! eli se tot
apropia data şi eu n-avearn nici o
sumă de bari. Chemam o serie de
teatre si nu-i o jucărie să le spui
apoi că nu mai vin. Acum am o
bază de plecare, unnllnd să rezDiv
celelalte sume, care nu-s deloc
mici, până ince;:ie festivalul. S-ar
pu1ea ridica până la 450 milioane
lei. Am primit nişte abandonuri,.
ceea ce denotă cii seriozitatea
noas11ă pe malurile Dâmboviţei
este ... Unele abandonuri le-am
inteles, a - nu, trebuind, in dispoirare, să găsesc afle speclacole,
dimpreună cu prie-tenul Victor
Parhon, cu care facem selecţia,
spectacole care să nu coboar,ll
cota faslivalului. După eforturi am
găsit, după aceea a trebuit să le tot
răsturnăm ln grila făcută pe opt
zile. Au intervenit probleme la urii
actori. lilmiirl, pleciiri in sllăinătale, -~~premiere in 8~. Acum am.
" .....
in ~ o torrnulii cred de!iniliv-.l '-""'--..;,; ti'!!'_
şi arădenii voc avea ~ Ul)(lf
mati spectacole. Intre 3"1 O
octombrie, opl spectacole cu regizori importan~: Horea Popescu,
Ciitălina Buzoianu, Alexandru
Darie, Victor 1. Frunză, Horaţiu

V

Măfăele, Vlad Mugur.

..·

•-::~.~

A consemnat

Dfii'IA TODOR
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Masă ro~undă

la

,,A.devărul"
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CE ŞANSE AU TINERII ÎN SOCIETATEA ACTUALĂ
Intr-o Românie in care
efectele dezastruoase ale
tranzitiei economice si sociale
pot fi 'comparate doar cu cele
ale corupţiei, tineretul - 6 eate.,
gorie socială de care ar trebui
să ne pese - este neglijat
aproape total. Fără perspective de viitor, fără sansa de a
ocupa un loc de muncă, fără
disponibilităţi financiare de
petrecero;> a timpului liber sau a
vacantelor, tinerii nostri sunt
cvasiiQnOraţi de cei Care ne
conduc destinele. Pentru a
afla care este soarta celor
~care sunt, in fapt, viitorul aces. tei ţări, i-am contactat pe
preşedinţii organizaţiilor de
tineret ili mal multor formatiuni
politice.
'
lncercând sa evităm
expunerea obiectivelor politice
ale organizaţiilor de tineret, am
dorit să ne dăm seama ce au
făcut acestea pentru tinerii
care au ales să nu se implica
activ in politică.
· Prezentăm in cele ce
urmează partea a doua a
mesei rotunde realizate la
.,Adevărur. Aici am pus accent
pe tema: care sunt modalităţile de petrecere a timpului liber...

..

.--~-

Adela Cristea, pretedinte
OT PNŢCD - .Cred că mai
important Tn acest an a fost
strandul. Ce rău era când in
fiecare seară la orele 22,00
strandul se inchidea. Ne-am
Unit toate organizaţiile de

tineret şi am reuşi să impunem
ca ştrandul să rămână
deschis. Acum ar trebui să ne
reunim pantru o nouă actiune,
Cetatea Aradului. Să riu fie
centru. comerCial - asa Cum se
vorbeşte pe la co'lţuri. Noi
ne-am gândit că aici ar putea
exista un parc de distractii.·
Cristian
Stragea,
pre,edinte OT PNL .Suntem şi noi de acord că
cetatea e o mare şansă pentru
Arad. Mai vrem să propunem

Primăriei ca numărul bazelor
sportive accesibile pentru
tineri să crească. Chiar să
voteze un proiect pentru
terenurile de sport. Am făcut
un concurs de biliard. Vă spun
sincer că sala de la Clubul

UTA a fost plină. Peste 60 de
participanti."
Nicolae loţcu, prefedinte
OT PD - .Şi noi vom sprijini ca
fosta cetate a Aradului să devină un loc de agi'ement. Neam axat pe acţiuni mari cu
puţini bani. Mă refer aici la
Caravana tineretului, unde
colaborăm cu Teatrul Veşnic
Tânăr. S-au dat până in
prezent 37 spectacole gratu~e.
In mediul rural. Aceste spectacole n-au tentă politică. Am

ajuns cu competiţia Cupa
Trandafirul la cea de a 5-a
ediţie. Pentru noi cel mai.
important lucru e că tinerii se
întâlnesc altundeva decât in
bar. De pildă la Petrit tinerii
vor o ariexă a .Căminului
Cultural pentru amenajarea
unei discoteci. Pe terenul de
fotbal un individ işi duce la
păscut animalele. Cert e faptul
că mediul rural este cel mai
afectat."
Adela Cristea, preşedinte
OT PNŢCD - .Am pledat ca
ştrandul să rămână deschis şi
pe timp de iarnă.".
Cristian
Stragea,
preşedinte
OT PNL .Părerea noastră este că dacă
agen~i economici de pe ştrand
sunt de acord să concureze cu
aceleaşi unităţi de profil din
municipiu, nu e absolut nici o
problemă. Taxa de intrare pe
ştrand se- va si sta pe data de 1
octombrie. Cred că e un lucru
absolut normal, dacă oamenii
de afaceri din municipiu se
simt lezati de concurenta cu
spa~ile de pe ştrand. atunci să
scadă preturile.

,
etc., sunave~
pe care nu
fiecare dintre noi le are, sunteţi un teţi foarte gras (sau slab). Sau pur
şi simplu ave~ ceva de spus in'
personaj extraordinar, trebuie să
şoul nostru. Cele mai interesante
dovediţi acest lucru. Cel mai tare
cazuri vor fi premiate in noua
şou de pe-aici vă oferă şansa să
serie .Fiţi cu ochii pe noi" din
intraţi poate chiar ,in Cartealuna octombrie. Pot să ne scrie şi
Recordurilor. Poate
v-aţi apucat de căntat, sau aţi ajuns la un lamiBile nevoiaşe, care au nevoie
record de kilograme, vă ocupaţi .de ajutor, pentru că lncepănâ din
de paranormal, pur şi simplu această toamnă şoul .Fiţi cu
ochii pe noi· incearcă să vA
spuneţi haios glumele pe care le
auziti etc. Nu ezitati să ne contac- rezolve toate problemele ce va
taţi,' ziarul .Adevărul" inau- apasă. Pot să ne conlacteze şi
cei care deţin pe casete video
gurează o rubrică specială pentru
tot felul de ciudăţenii, iar realiza- faze hazlii pentru a intra in rubrica
.Faza săptămânii •. Numai şoul
şoului .Fiţi cu ochii pe noi"
'
S. Gltii.Efl torul
.Fiţi cu ochii pe noi" te poate
vă invită la 1V Arad în fiecare zi
_ ŞT. TODOSE de joi. Lăsaţi modestia la o parte ţine la curent cu tot ce se petrece
J:oto: V. 110S(fl
in jurullău. Scrie-ne pe adresa 11şi veniţi. ~m scrisorile voastre pe adresa redacţiei, B-dul dul Revoluţiei nr. 81, ziarul
,.Adevărul", pentru .,Fiţi c~
Revoluţiei nr. 81 penbu .,Frţl cu
ochii pe noi" sau la telefon ochii pe noi".
In scrisoare precizaţi numele, .
092703591. Dacă detineti colectii
ciudate, mişcaţi obiecte cu adreSa şi telefonul dumneavoasprivirea. executa~ repede calcule tră!
S. Gltii.Efl
, '·'"' corn~, scrieţi cu picioarele,

-~-.,;:.-TRUBADURIIN "INIMA" ARADULUI
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.· /R· Dale catevmă-a zi~ trei tineri .cu alură rrieridională animă Bulevardol
ev uţieJ. • . ngdind" in mod plăcut urechile trecătorilor cu muzică gre.
cească. Ei vor zăbovi in Arad timp de cinci zile, motivatia principală fiind
,.. · Thr~a unei casete care. spun ei, i-ar costa mai ieftin Tn urbea noas-

~~i!l!oJ;k tră.

e

:::>

CEL MAl BUN PRIETEN AL TAU!

i

fimiifii.WI ~,::.' FQS'§

. Nick (22 arn}, Vaii (22 anQ si Andrei (21 ani) - in!MJn QJVânt ACRO.
POUS- sunt priviţi cu simpatie'de trecătorii care nu uilă_să le lase ceva

ti;,.-'~ţ1!~~,~ ~~a~;~in:~culia de carton din fata trubadurilor. Hartiile ele fOOO si 5000 de
lei
cutia, acest lucru tăCându-i pe cei trei băieti să le strălucească

1f

f~lli~IJJI.S

,.

;.

. ochii de bucurie. ,.l;le face treabă bună la Arad". ni.-a mărturisit Nick.
. VaU a Continuat: ,.Noi căntăm la hoteluri foarte mari din Bucureşti:

~~--""'~""'- Sofitel, Hilton ... Am căntat in spectacole organizate in Franţa şi Marea
Britanie iar în Olanda, Ungaria şi Cehia pe străzi ..." Taxa pe care au
plătit-o Primăriei, spun ei, este de 2000 de lei/zi. Despre arădeni ei cred că
· -""'''
sunt mai sensibili decât locuitorii altor orase, unde au avut probleme. Doar
~ _ un sU:lgll" trecătoc:le-a adresat .Lf8f88·: ,.La muncă, bă, cu voi! ..• "

- " '· · - .

.. -~;..,;;,
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OUI1PJO BOWin

Foto: V. 110S(fl

J)ilN (~1~ -IJI~, () .-lll~il(~I~IlJ~· J) J~·

TQtul a inceput la ~1 anului 1991! După Pentru un realizator de show-<Jri, a chema in specce muzica uşoară românească a dat chix in dis- tacol un 3rei Sud Es~ Bug Mafia, Gaz pe Foc, La
~o..,.,..~~""-~co~ teci, un împătimit al muzicii autohtone a pus Familia, Ro-Mania sau alte trupe de succes, este
~
bazele a ceea ce urma să se numească dao\ce. o adevărată problemă. De exemplu, In recital,
incercări timide, avalanşa de trupe s-a
Genius nu vine sub 1500 USD, 3rel Sud Est are
de<:lansat. Mai bine de 50 de artişti au apărut pe preţul de 1450 USD, Bug Mafia 1250 USD, Gaz
a impune definitiv genul. Au apărut pe Foc - 700 USD, La Familia - 650 USD, Rocase
discuri care s-au ocupat doar cu acest' Mania - 600 USD iar Şule Paparuda - 550 USD.
gen muzical. La ora actuală CAT Music se poate Aici mai există un criteriu, e vorba de tipul showmândri cu .,năsirea" dance-ului
~~~..J"...~Ifi
1-a
Spunem asta pentru că exemplele
specta~ --~~ll"''""t~.~ mai muK decât convingătoare.
gratuite, in aer
'-'
Fără CAT Music, una dintre cele mai mari case
. sponsorizata, săli polivalente.
de producţie din România, probabil că multe trupe Un show de categoria a Il-a se
ar fi rămas tn anonimat. Aici ar fi vorba de 3rei desfăşoară In case de cultură, disSud Est, La Famirla, Andre, BUG Mafia. In urma ooteci, baluri de boboci iar diferehta
lansării dance-ului pe piaţa românească, s-au de preţ este intre 50 şi 100 USD.
Inregistrat adevărate recorduri de vânzări la Aici ne-am referit Tn general la
casete audio şi CD-uri. CAT Music a revolutionat .familia", Proiect K1. Mai sunt si
lumea riluzicală la capitolul dance...
'
altre trupe la fel de costisitoare.
care ocupă un loc in fruntea clasa-AL
mentelor. In ce priveşte .Proiectul
UN BEC• •,
K1", Radu Fomea a adunat de pe
trupele 3rei Sud Est, BUG Mafia si Ro- intreg teritoriul tării tineri cu un
UMmoa sunt punctele de referinlă ale Casei de dis- poten~al artistic pi,ste mediu, lucru
Music. 3rei Sud Est a intregistrat un ce a făcut să apară peste noapte
~"""'!'~~~h'ro.~ de vânzări de 286.000 albume. BUG Mafia trupe de mare succes. Prima com250.749 albume şi Ro-Mania 141.335 pilaţie muzicală aflată pe o casetă dance
albume. In acest an. CAT Music a .lovit" piata românească s-a intitulat .Techno Dance Perty".
dance cu albumul duo-ului Andre, vănzându-se in Atunci caseta s-a vândut in sute de mfi de exemfl>rimrele trei zile de la lansare peste 50.000 de plare. un debut cu dreptul al celor ce au realbume. Cu 500.000 de exemplare vândute in voluţionat muzica românească.
1998 şi cin;a 3.ooo.ooo de albume văndute pănă
• PRIMUL CONC- L1VE
In prezent_ CAT-<JI este o mare casă de discuri din
lioft •
România, dacă ne referim la generatia .VIVA". Cu
un asemenea succes, grupurile' dance s-au
Primul concert live din Romănia a fost sustinut
dovedit a fi tot mai scump de
. ....achizitionar ' de funnatla K1, formatie ce a fost invitată In Saul

!III~Illlll) 1~

,.Fi~

cu ochii pe noi". la începutul lunii februarie.
Primur turneu din ţară s-a intitulat ,.România
Dance Revolution." Adevăratul succes a ven~
abia atunci cănd majoritatea pos1Urilor de radio au
început să difuzeze cele mai reuş~e piese dance,
rap şi hip-hop. Văzând că tânăra generaţie se
dedică in intregime acestui gen muzical, in con-,
certe realizate In aer Ilber ·adunand puhoaie de
tlt1eri, au fost supuse genului şi cele mai impar-

• 1500 DOLARI PENTRU

1J111

PROVINCIE • LA ARAD

.
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'

.

.

.
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tante- televiziuni din tară. Poate nu · · dar
mare succes a fost irvegistrat de trupa fShort cu
albumul .Noapte de vis". album ce s-a vândut in
peste 100.000 de exemplare. Interesant e faptul
că primul concert desfăsurat altundeva decăt in
capitală, a. fost tocmai ia Arad, in iarna anului
1996. Atunci a fosf momentul cănd la nivel national a izbucn~ revolutia dance, cu albumul ,.Fatli
Verde" semnat de K1, album
cuprinde In
esenţă remix-<Bi după grupul Phoenix. Era vre.

ee

.i

mea când in discoteci izbucnea o adevărată
isterie in momentul in care muzica românească
răsuna din difuzoare.

• TRUPA ANOLm • GENIUS
Ca dovadă că in muzica usoară românească
s-a petrecut o adevărată revoluţie, a fost şi schimbarea de la festivalul din Mamaie, muzica
având o secţiune specială. Lucru ce i-a făcut pe
compozitori să se simtă destul de prost. Ca
dovadă, să spunem că sOliştii de mUzică uşoară
susţin recitaluri la preţuri mut mai mici. De
·
cel mai scump sOlist (solistă) solo costă nu mai
mult de şapte milioane lei. Spre deosebire de
ceea ce a fost in anfi 1991 - 1996, firma United
Media Artista a adus pe lume nu mai puţin de 31
de grupuri. Intr-un an, se petrec circa 600 de
evenimente artistice realizate in proprie regie, se
scot peste 30 de albl{IOO şi compila~i. Cei de la K1
au compus pănă in prezent 137 de melodo, având
o reţea naţională de 80 de discoteci. 60 posturi de
radio, 30 de primării si 10 irnpresari locali.
Un clasament al trupel()r dance româneşti
spune că trupa cea mai profitabilă, pentru impresar, a fost Genius.
In acest timp apar pe firmamentul dance. rioi
trupe lansate de firma lntercont Music, trupe ce
au lansat un nou look. E vorba aici de Body &
Saul şi No Comment. După primele zile de la
lansarea albumului .La noapte am să te ... fur". se
vânduseră deja 35.000 de exemplare. Solicitate in
spectacole trupele româneşti practică onorarii in
mărci sau dolari. Cele mai scumpe sunt trupele
hip-hop, urmate de cele dance şi apoi de rap.
Oricum, se dovedeste că muzica dance este una
din puţinele afaceri
postdecembriste.

·

Prootabile

'

sorun Gttii.Efl

·~·--.-...io

joi, 23 septembrie 1999
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Din
(nr. 1092) imi crimele în
nu au fost
Şlmand
Petre Tăma,,

trimite
cititor
fidel al ziarului nostru, dupA
cum singur se deflne,te, un
fel de scrisoare-chestionar,
dacă o pot numi astfel, in care
pune câteva intrebAri. Le Iau
la rând, incercind si fom .. tlez
'1 răspunsurile afteptate de
corespondentul nostru. convfns fiind că domnia sa are
propriile sale păreri, dar pe
care doreşte si le confrunte
cu ale subsemnatului.
1. De ce sunteţi generos
(n. a. desigur, In ceea ce am
publicat In ziar) cu nemţii •
care au fost cel mal odiOfl
criminali - fl de ce credeţi că
numai rufll au săvlrflt
nelegiuiri, violuri, beţii etc.?
Răspuns: Fără să fiu
neapărat generos ru nemţii . vă
asigur că ei nu au nevoie de presupusa mea generozitate ~ nu
ascund o anumită admiratie pentnJ seriozitatea şi conse'cvenţa

-~'.

mcarelŞiduclaindeplinireceJe

mai îndrăzneţe proiecte. Ceea
ce nu prea putem vorbi despre
noi, romanii, de pildă. Sunt
impresionat de capacitatea de a
rena~te a a. cestui popor, din
propia cenusă- cum se spune~
în urtna 'lnfrangerii Gennaniei in
al doilea război mondial. Este
suficient să calci pe pământ german pentru a te convinge la ce
nivel de civ11iza~e materială (Şi:
desigur, .'!l)lri!Uală) se află astăzi
Germama - cea ma1 dezvonată
ţară dm Europa.
Alrocităţile comise In ~.

.......

m~să

-~primitivi,
. _..-"""~~-- .,,_··""--~~"*'··-.:i!i•'>'<.~'~-...,,,,_._-"'~-~'lk~"'-"'-'"Ok%:.::.:..,· _",_ ~lj
mai înstinctuali, mai
• atunci

'*" -

infăp-1
şi nici

tuite de poporul german
auzi.
măcar de armata dictatorului
2. De ce n1.1 relataţl atro.
Adolf'Hitfer. Principalii infractori cltăţile săvâ"lte de-a lungul
vinovaţi de crime impotriva 1 istoriei de turci, ungurl.t;i atte
wnanităţii, de fapt de holocaustul
popoare care ne-au asuprit?
Indreptat impotriva evreilor, au
Raspuns: Despre atrocită~le
fost judecaţi şi condamnaţi rn annatei turceşti S·a tot scris in
celebrul proces intema~onal de ultimele secole, lncăt nu prea
la NUmberg.
·
am avea noutăţi fn domeniu.
fn ce~i _prive~te pe vecinii Turcii din vremea suttanilor s-au
noştri de la Răsărit, este fimpede
dove-dK la fel de auzi ca şi alte
că nu sunt singurii capabili să
pppoare din Orientul Mijlociu,
comită nelegiuiri, violuri ori beţii.
recunoscute prin ferocitatea cu
Omul este om, cu calită~le şi cu care îşi ucideau duşmanii cap-slăbiciunile sale, ind~erent dacă
turaţi in război. Vlad Ţepeş le-a
e rus, român, neam! ori ameri- plătit ferocitlţile impotriva popucan. Pe pământul nostru au laţi ei româneşti, trăgându-i in
ajuns şi militarii germani, şi cei vestitele sale ţepuşe aşezate
americani, dar şi ostaşul sovie- de-a lungul drumului dintre
tic, dor numai ultimul îţi. lua ceaGiurgiu şi Bucureşti.
.
sul de la mană, îţi viola sora ori
3. Chiar credeţi că suntem
punea automatul pe butoaiele atât de naivi încât sa credem
din pivniţă, inecăndu-se in vin. că cel instărtţl au fost mărfnlLecturănd cărţi de istorie a
mot;l?
războiului, am retinut preocuRAspuns: Da, cred că unii
parea comandamEmtelor sovie-- dintre cei înstăriţi au fost mărinitice pentru impunerea. adeseori moşi, Tn vreme ce alţii, din
ru arma, a disciplinei şi ordinii Tn aceeaşi categorie socială s~au
randul mujicilor cu apucături dovedit câinoşi la inimă. Oameni
primitive. Din păcate, nu intot· şi oameni: se găsesc şi buni, şi
deauna au reuşit ţinerea în frâu răi in toate păturile soc1ale, la
a unor militari nărăviţi in rele.
j toate etniile şi la toate neamurile.
E adevărat că au comis şi
Pe dv. vă deranjează insă faptul
militari de alte naţii acte de 1 că preţuiesc omul harnic, intremolestare a populaţiei rom-a- prinzător. pe cel ce munceste
neşti, dar acestea au fost - fără odihnă şi. fără să se
excepţia !?i nu regula, ca la ruşi.
văicărească prea mult şi il dis.
Aduce~-vă aminte, d~e Tămaş,
preţuiesc pe. leneş .. pe hoţ, pe
ce le-au făcut ruSII '"."ldovemlor ch1ulău, pe etubucar, ~ viclean~
noştri de .peste-~ 1n urmă cu 1 Dacă această. opţ1une ~a
vreo 8 am ŞI veţi inţelege (poate) Situează, politiC vorbmd, m
mai bine de ce n consider mai dreapta eşichierului • unde

l

înţel~e~ să mă aşeza~
aşa o fi. Cu toate că intreaga

mea educaţie poartă amprenta
stangii.
• O lungă saisoare. cât un
calvar fără sfârşit, am primrt de
la veteranul de război Ştefan
Iancu, din Săvlrşln nr. 106
(telefon 557366). Fost combatant in al doilea ~i mondial,
el ne relatează tragedia Re· gimentului 17 infanteria Lugoj,
prins in timpul evenimentelor de
la 23 august 1944 fntre armatele
germană şi sovietică. Format din
3000 de ostaşi. gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri, regimentul a !recut de partea ruşilor, desprinzân·
du-se greu de armatele germana, aflate pe frontul din
Moldova. Trataţi la inceput ca
prizonieri, ostaşii romani au fost
acceptaţi rn cele din urmă ca formaţiune miii ară combatantă şi
trimişi în linia 1pe post de Mcame
de tunM. ,.Parcurgand in lupte- in
cadrul Frontului 11 Ucrainean •
aproximativ 40 de km intre
· Sovata şi Reghin ~ ne scrie ve-teranul nostru -in mai puţin de o
lună am mai ramas in viaţă doar
j 350 (cei de la transmisiuni şi
armament greu) intre care am
avut şansa sa~mă număr şi eu."
1
Domnule maior (r) Iancu, ne
1
1. rezumăm, deocamdată, la cele
1 de mai sus, mulţuminduNă pen·
tru scrisoare si felicitandu-vă
pentru că sunte\1 bine şi sănătos,
asa cum reiese din rândurile
aŞternute pe hârtie. Rămilneti
.
tru
•
pnetenul n~FfiH TfiBUifl
.... ~
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O STATUIE NEDORITĂ . wuTARANUL
ROMAN NU ESTE
această cele"' va l· CERIETOR · "
V

·~

'

Vă

saiu această strisoare
ca urmare a Hotărârii
Guvernului privind Statuia
Ungariei Mari. Am crtii părerile
fiderilor politici, analiştilor politici
~ ale autorităţilor locale. Am
rămas foarte surprinsă de
declaraţia d-lui Gh. Sărbu.
Dumnealui sus~ne că are 59
de ani şi că a apucat să vadă
statuia. De ce ne vinde
g"90'îi? Dacă are 59 de ani,
Tnseamnă că s-a născut tn
1940 iar statuia a fost
dezmembrată in 1924, unde a
apucat să o vadA du,.._,i, In
vis?
cat priveşte expresia altui
declarant de .statuie comunistă· referindu·se la cea din
Piata Avram Iancu. Aceasta
repiezintă solda\fi eroi care au
murit pentru salvarea Patriei' el

'·.

•

de vreme, ca intr-o peliculă
absurdă derutată cu lncetiniIDrul • la scene terifianta, care
dacă nu s-ar inscrie deja
Intr-<~n peisaj devenit familiar al
cotidianului nostru, ar putea
părea proiecţii groteşti ale une1
imaginaţii maladiva: oameAI
pisperaţi care îşi dau loc In faţa
unei mulţimi a c:!lrei unică
reacţie este nepăsarea, bătrâni
care scormonesc în gunoaie
după o coajă mucegăită de
păine, pă~ care îşi ucid copiii
sau copii care i~ ucid parinţti,
şi unii şi atţiî angajaţi parca
Intr-o competiţie halucinantă pe
spirala tot mai ascende(ltă a
unei agresivităţi de coşmar.
Prunci abandonati la colturi de
stradă sau wc:uri publice.
toate acestea divulgand, intr-o
formă paroxistică şi intr-o proporţie devastatoare. o atterare
• profundă a tuturor straturilor
unei soci~tăţi pe care
guvernarea incompetentă şi
bicisnică a destinat-o, parcă
unei disoluţii iremediabila.
Nilllic nu~mai pere <'li nici nu

nu erou comuniŞti. Şi dacă ;r

trebui

să

aleg intre o statuie
una iredentistă,
aş alege-o pe prima. Să mă
explic: de comunişti 'am scăpat
dar de iredentişli văd că nu mal
.comunistă• ş;

scăpăm.

..

Guvemul maglliar daCa' rnin<lrl'' ·
tatea
romaneasdi:
de acolo
ar
dori să
,.reamplasezeM
opinca
românească pe Parlamentul,.
Ungariei?

1nlrel1 Prefectura ce
Pe

e

SEIFUAI

eAPARATEDE
NUMĂRAT BANI
e DETECTOARE DE
BANCNOTE FALSE

. 1

- studii medii
• stagiul militar satisfă

Condiţii:

cut

• inginer mecanic
• vărsta 23-35 ani
- posesor permis con·
ducere categoria a
- spirit intreprinUtor
• stagiul militar satisfăcut
- do]Tliciliul stabil in Arad

ViNZATORI PIESE AUTO
• vârsta maximă • 35 ani
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JUDEOlTORIA LIPOVA?··~"":,··'·',
exeeuţional nr. 2811998
In data de 29.09.1999, ora 12,00, ln localitatea
Zăbrani nr. 645 se vând la licitaţie publică utilaje
agricole 'i tractor. Lista bunurilor, preţurile 'i
condiţiile de licitaţie se .pot consulta la Judecătoria
Lipova - biroul executor judecătoresc. lunea "11
vinerea -10,00-12,00-

Dosar

~;~~
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(5224383)
:
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rr=::::========~~~~·~
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. . ltdd " ·1

măsuri

dori sA

1

Dosar execufional nr. 486611997
.In data de 29.09.1999, ora 10,00, se vând ia !~pub-

lică in orasul Nădlac, str. Nicolae Bălcescu nr. 2-4, judetul
Arad, 2 combine C 14, cu pret,ul de strigare 20.000.000
lei/bucată si 2 combine C 6 P, cu pretul de strigare de
21.000.000 iei/bucată.
'
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CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ..,- ~
EXTRAORDINARE AACTIONARILOR~.. . o: :. .J
ap:

SC ..GROMETAL" SA, cu sediul in Arad, 8--dul Oragalina_ nr. 1,
~;
J0215511991, CF R1700363, telefon 280.734, prin administrator unic Truţ Sorin,
prin prezenta convoc adunarea yenerală a acţionarilor, pe data de 12.10.1999,
orele 11, la sediul sodetăţii din Amd, B-dul Dragalna nr. 1, ap_. 2lb. ~ ca

~~capitalului social al societăţii după am urll18iiz;lo

. . ..
In adunarea genendă se va stabili valoarea de emisie ~ prima de t:ilriS:I8 a
actiunilor ce se vor emite, pe baza rapoc1ului de reevaluare.
' La majolarea capilakJiui social vor participa doar ac:ţionali ~. porţlonal Ctl cola de participafe la capitalul social .
.
prospectul de emisiune se va publk::a In Monitorul Oficial
In tennen de 30 de zila de la data publicării (drept de preemţklne)
ce doresc să palticipe la· majolarea capitall+i social vor
llăsa lnlogal contravaJoarea actiunilor..-.
După exp0area tefmenului de 30 de zlo, ..,_-..,au fost subsaioo
• - integral se vor anula.
.
.

După expirarea termenului de 30 de Zile, administratorul va Tntoarn un
raport prMnd tncheierea procedurii de majorare a capitalului social slabilnct
suma cu care se va majora capitalul social, numărul de acţiuni cu care. se
rnajoreoză capitalul social ~ acţionarii ce pallicipă la majonln>a capital~
după care se vor declansa operatiuni&

legale pentru autorizarea
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de lege pentru adoptarea holilrârii, o nouă adunare ~ Ctl ~ ordine
de zi se va ţine pe data de 13.10.1999, la sediul oocioli\i. Ol1lla H. .
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la .C!ata d!! 30.09.1999.

Condiţii:

• 1';

..

- domiciliul .stabil in
Arad
• cuno,tlnţe. minime in
domeniul auto
·
. Trimiteţi C.V. pe adresa
firmei; însoţită 'i de o
scrisoare de intenţie, până
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SIGURANTĂ

A

lua privind stâlpul instalat la .
tii
marginea drumului dintre _
-Seteuş şi Şlcula, pentru că azi.
Mă numesc Bătrân Ilie, am 59
mâine ne vom trezi asatta.~ ru
de ani. locuiesc in comuna Olari,
tot felul de .amlntin~. poate Şi la
nr. 399, sunt şofer de meserie, iar in
marginea bălţii unde şi-a adâultimii 20 de ani am lucrat pe autopat calul Altila. De asemenea,
buzul ce face legătura intre Olari •
religioase, asimila~ forţaţ malce măsuri se iau privind tăbliţa
Săntana. M-am născut in Olari, in
trelaţi, ucişi şi umiliţi.
1940 iar la trei ani am rămas fără
Monumentul nu mai <XlnlS- monoUngvă de la Satul Nou?
tatl, ruşii I-au puşca! pe tata la Gala~
punde reafiUiţilor istorice şi ~ e dacă dai nas la lvan...
OUMPIA MĂCINIC
in 1943. De mic copil am indrăgit
reamplasarea lui ar fi un atenfost Macsenik sau Mitesk
satul, cămpul, animalele, acesta a
tat la caracterul naţional, la
fost motivul pentru care nici nu am
StNeranitatea 'li independenţa (Mttescu era numele inainte d&
căsătorie) in perioada amplecat de acasă.
Statului Roman.
·
Totdeauna mi-am dorit să.am o
Pretentia UDMR-ului esle plasării statuii, in 1890, de
mică fermă dar stiţl bine comuniştii
aberantă. 'ce răspuns ar da către Austro-Ungaria.
nu au acceptat aşa ceva ăştialalţl
mai neocoroonişti te lasă numai îţi
bagă beţe 1il roate. Totuşi impreuna
cu familia am reuşit să-adunăm ceva.
Am in gospodărie, la 12,5 ha
pământ, tractor cu aproape toate utilajele pentru el, două autoturisme şi
o maşină mare, iar la zootehnie 14
vaci, un cal, 55 porci şi multe păsări.
Nu spre laudă_ am arătat ce am in
atinge cote patolc,gic'e
i
mai
gospodărie, ci pentru a vâ da seama
carusel at gesturilor şi deciziilor pune ln umbră orice inte~
cătl muncă necesită toate acestea şi
aberante. Stai şi te intrebi, cu a scoate ţara din marasmul
totusi cu cât câştigăm aproape că nu
perplexitate care tinde să devi- economic şi moral care o pe.
ne ajunge pentru lucratul pământului
nA numitorul comun al tuturor 'ralizează. lncăt In .faţa acestei
şi întreţinerea animalelor. Grâu mai
rea~ilor posibile, pănă unde
prăbuşiri generale, care pare
am şi din anul trecut, din anul ăsta e ·
poate merge iresponsabilitatea să capete tot mai mult accentot pe loc, porumbul este foarte Iru·
unor politicieni de mucava. tele unui delir sinucigaş. te
mos, dar nu ştiu ce va fi cu el. ŞI
pentru care interesul naţional şi intrebi cu durere: oare se mai
toate astea pentru că nu are cine să
soarta populaţiei pe care o găndeşte cineva, In aceste
se ocupe ca produsele noastre, ale
păstoresc sunţ simple repere
tăranilor să fie căutate şi plăt~e la
momente de restrişte naţio
ale unei demagogii ieftine
Valoarea lor. Tot vorbesc cei din
nală. la soarta ţării şi a neamuagresive, revărsate cu 1
Partament că tăranul trebuie ajutat.
lui românesc? ln ciuda semNu, tăranul nu' trebuie ajutat, el nu
tenţă pe toate canalele massnalelor negre care vin de preeste iuci mHog nici cerşetor, el ştie să
media, ca un jalnic substitu~ a tutindeni, ni se pare de o ev~
lucreze pămăntul şi sâ producă, dar
ceea ce ar trebui să fie demers denţă axlomatică faptul că
are nevoie de oameni competenţi
sistematic, ·responsabil şi conşansa redresării noastre ca
care sâ stie să-i valorifice produsele.
structiv. Căci este mai mult
popor se aM In noi. înşine, cu
Dacă ..ittlminatele· noastre capete din
decăt evident că preocupările
condiţia să ne subordonâm ·
Parlament ar vizita mai pu1in
actualei Puteri sunt intr-un dratoate eforturile imperativului·
străinătăţii& şi mai mutt satele ţării
matic divorţ cu a'jb!ptările marii
naţional şi să ne edificăm des. sunt sigur că in fiecare sat ar găsi
majorită~ a popula~i. cea care
tinul Intre coordonatele lui gecăte un .Moş Ioan Roată" de la care
a fost inşelatl in speranţele ~
neroase. Esle singura strategie
ar avea ce învăta. Dacă .reforme~
aspiraţiile ei \'f pe a cărei bună
politice" din PNŢCD mai stau la pucredinta s-a mizat cu cinism, pe termen lung, aptă sâ ne
tere doi ani agricultura românească
. pentru' a i se smulge voturile. facă, din nou, tangibilă speva ajunge ca după un al treilea
Urmarea? Din noiembrie )996, Janţa reinvieril şi Sli ne angarăzboi mondial, dar la pofllicienil ~
suntem martorii neputincioşi ai jeze intr-o universalitate ale
carei atribute· doar aşa vort:J,
degeaba incerci să le spui ceva că
putea să le redobândim.
ajungi să vorbeşti singW: ca Moise in
pustiu.
GEO GALETAJlU
guvernare, a căror Sete de pu.,
Statuia Ungariei Mari nu
este dorită de nici un român
respectabil al acestui oraş.
pentru că este o amintire tristă,
este perioada când am fost Dps~i de drepturi cetăţeneşti şi
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VISUL "TELEFONISTILOR" AFOST SPULBERAT DE OLTENII LOI
1
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(Doar~ .ambiţia

nu e de-ajuns pentru victorie

F.C. Arad Telecom •Univerdtatea Crdova 1·1 (0.2)
Stadion "Telecom". Teren
bun, timp frumos. Spectatori
2.500. Au man:at
mln. 62
(panalty) respectiv Bărcăuan mln. 12 'i Cristescu mln. 18
72. Şuturi la poariă: 9-14. Şuturi
pe poartl: 3-9. Cornere: 2-2,
-uri:5-3.
Formaţii - Talacom: BotaUjvari, Szal, Grad, Varga (mln. 79
Bugariu), - Barar, 1. Annan, R1v1f
(mln. 70 Patru!), Oprascu-Rus,
Volocaru .. Antrenor: Mihai

Rivl' -

Jlriaa.

'1

.

· "u• Craiova: Prunaa (mln. 46

Miclău,, Vochln,
Dragomir-G. Dumitru,
Papură, Crtstescu, Frăsineanu
lorga (niln. 87 Grigorla),
Bărcăuan (mln. 79 Neagoe).
Anlrenor: Emil Săndol.
A art>ltrat crispat: Iosif Blro
(Madl"') - la centru, ajutat bine

Lung)

-

BătrAnu,
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Nicolae

'1

Grigorescu

(Timi,oara)
Zoltan Szekely
(Bala Mara)- aslsten~.
Observator F.RF.: laoln lgna
· (Tlml,oara)
Jucătorul
me.c.lulul:
Cristescu ("U" Craiova)

Campioana unei mari iubiri a

jucat la Arad! După ln<;helerea
celor 90 de minute ale partidei din
.............
~
.16"-inlle
Cupei Romaniei Tuborg,
..

trilpotrlva Telecomului, acesta ar
putea fi singurul lucru de remarcat

~~~~~a~ră~dean

MUanul secund incepe cum nu

anume vizionarea pe viu a unei
achipe de lradiţie a folbalului IOITlă
nesc. Chiar dacă .u· Craiova nu
mal este de muU o forţă a campionatului nostru, medul de ieri a
adus pe neincăRălorul sladlon
Teleoom, 'ii in afara lui, circa 2.500

sa poale mai bine pentru Teleoom
care "ii aează ocazie după ocazie

de oameni care -sperau intr-o rrinune a - I L i Mihai Ţarlea. Nu
a fost să fie penlru că experienţa 'ii
vak>area superioară a ottenilor au
Invins păl)i! la urmă ambiţia . t fonişblo!".
.
Partida debo ._,. cu o imensă
ocazie a gazdelor lnsă Volocaru
scăpat singLr cu Prunea se inculcă
1n balon 'ii ndă posibilitatea fostului
Internaţional să respingă In aui. ŞI
cum In fotbal ocaziile se răzbună,
oltenii vor deschide repede scorul
prin ~ puternic al lui Bărcăuan,
după o g""'""iă gravă a apărării
·gazdelor. Era minulul 12 'ii oaspel,i
aveau avanlaj de un gol.
Degringolada din defensiva .~
fonlslă" continuă
Crlstescu
măre,te avantajul echipei sale
printr-un superb voleu expeăoat de
la 16 melri In vlnclli JXlf\11 arAdene,
0-2 (min. 18). Arăd,enli au o sclipire
1n minutul 28 cănd Rus scăpat singur cu Prunea este bine anticipat
de acesta cu preţul unei accidentari. Sfârşitul reprizei este anost,
oaspeţii apărându-se pe două lini
'ii având 1n faţă n~l<i .telefon~ti"
timizi In faza de atac.

'1

la poarta nou intratului Tiberiu
Lung. Mai intai Volocaru nu poate
relua in poartl o pasă excelentă a
lui Rus (mln. 50), ca apoi .ghiuleaua"lui Berar să lovească sta4Jul
din dreapta lui Lung. In minulul 62
.centralul" dictează penalty penlru
gazda la un contact Intre Vochin !ii
Volocaru, petrecut In suprafaţa de
pedeapsă a craiovenilor. Executii
precis Riviş 'ii speranţele arădenllor
renăşteau. Oltenii sunt in corzi,
însă a fost de-ajuns o g""'""lă a
liberoului Grad penlru a se holă~
definitiv soaria calificării. Acela'l
Crlstescu va Tnscrie pentru 1-3
(mln. 72), după ce anterior n culcase pe Boia prin două lente
scurte. Peste doar trei minute,
oaspel,i au posibilitatea de a man:a
golul cu numărul patru lnsă
Bătrănu executii slab un penally
just acordat de ~ul Biro.
Aşadar Craiova merge mal
departe, lăsând Aradul, după eliminarea de marti a West
Pelromulul,l\!r.l nld o' reprezentantă In optlmlle Cupei României
Tuborg. Teieoomui a jucat deschis,
Tncercănd să suplinească valoarea
prin ambiţie, lnsă dJferenţa de două
..-Ioane dintre cele două formaţii
'ii"' spus cin pin cuvăntul.

lgna

dat "in gât" pe Biro

de oameni s-au căţărat pe unde au putut, iar vreo
500 de gospodine mal aruncau căte o privire pe
geam să vadă că! e scorul, in timp ce făceau de
mâncare. e Din aceasta cauză, pe Radio România
Actualităţi

s-a intrerupt emj~ia de la Arad. Firele
trasa pe deasupra gardului au fost efectiv călcate in
picioare de spectatorii dornici să prindă un loc pe
garajele din jurul stadionului. Mil<i Junea a fost pus,
in repriza secundă, In postura de a transmne ce se
· întâmplă pe teren, de pe telefonul mobil. Nu s-a
lntâmplat acest luau pentru că, in final, lucrurile au
fost puse la punct. Din păcate comentatorul
timişorean a scăpat două goluri din cauza pro-·
blemelor tehnioe. • La prima ocazie a meciului, a lui
Volocaru, din min. 3, Vochin a fost apostrofat de
antrenorul Săndoi, pentru că a jucat balonul in centru ~ nu in margine, aşa cum s-a stabilit înaintea
partidei. Mai tol meciul Săndoi !ii"' .biciui!" elevii de
pe margine. El a preferat, tot timpul, să stea in
picioare, de muUe ori depă!ilnd timita careului lrasat
in faţa băncii de reze!Ve. L-a mai potoln asistentul
Grigorescu şi olteanul s-a conformat de fiecare
dată.e Dincolo, Mhai Ţâriea a stat absolut tot meciul pe bancă, fără să schiţeze vreun gest Cel mal
agitat s-a anltat a fi organizatorul de competiţii de la
Telecom, Gheorghe .Juchel. Acesta, fiind pe linia
unde s-a petrecut faza dubioasă din min. 38, a
recunoscut, la pauză, că Rus era in ofsaid, in
momentul pasei primije de la Ujvari. Asta, chiar
dacă PapurA a deviaţ apoi, balonul in d'orecţia atacantului arAdean .. e Atunci, lnfierba-. un spectator a strigat: .Grigorescule, îţi dă părul In ochi 'ii nu
vezi, bă, arbitru' lu' peşte.· De menţionat că nimeni
de pe banca tehnică .telefonistă" nu a protestat.
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·Man>-Ar1cit 2-0. Munar a stat

3. Socodor. 5 3 . 1 14. Drauţ
5 3
1 1
5.Cennel
6 3
3 .
6. V. Berechlu 5 2 1 2
7. Nadăş
6 2 1 3
1 4•
8.Comiă"' 5
6
9.~
6

34-8
15-10
19-11

o

o
o o

6

4

o

5

3

2

5
.6

3
3

1 1
1 2

5. M'"""

5

3

O 2

6.~Qaz
1. HOOa ~--

5

3

3.Sânleari
4. SeaiSigiJ

·s·

3
3

8. GlogavAţ '99 6
9.Artdt
6 3
10. Cnloeni
6. 1

2

o1

o2
o2
o3
o3

9
7
7
1

6-40

o

11. Ususău
12. Ftrolanele

5
6

1

1 3

1

1 4

r':~~~13._CovăsArţ

6

1

o

•c~:-:.t"i:~:;;.

16a

12

13-6

11

19-7
16-16
12-6
16-14

10
10

5

9

(oooolestaţie a

slat. .

15-19
. 6-12
11-19
7-15
. 12-26

.9

4"

2.0.Sebiş

4

3.De2na

20-:20

3

4.VArfurie

9

5

stat
CLASAMENT

5 4 '1 o
5 4 o 1

Sebiş-VArturile 2-7; Chisindia-Dezna 2-1

9

Nadăş 12-2. Socodor a

Şicula.

O. Sebiş5-0; Hăşmaş-Bocsig 6-2; ,U"

9

4-2; F.C. Berechiu-Nădab 1-5; Cermei-

1.Nădab

Hălmagiu

17-10

13

16-9

12

echipei oaspete). Gurahonţ a

CLASAMENT.
1.Hăşmaş

.

6
6 4
6 4
1
6 3-

5;L TeuzUui6 3'
6. Gurahon! 5 2
7. Buteni
5 2
8. Hălmagiu 4

2

9.•U"Sebiş 5 1
10. Chisindia 5 1
11. Bocsig . 5, 1

o
o
o
2

·:o
1
1

o
o
o
o

•

1

~

12

2

17~

12

2

14-9 12

1

17-9 11

3
2
2
2

22-1

9-9

4

9-19

4
4

9

1().8 7
10-1

teamă, cu un

nemulţumit
căştigând greu, (doar)

secunde, după

suporterii,

In prelungiriie disputei. In prima repriză, două
tripla semnate Vass ~ Kapelovies
aduc oaspetele in avantaj: 0-6
(min. 2). ArAdencele ,intorc" apoi
scorul, de la 2-9 (min. 4) la ... 18-9
(min. 8). Universitarele nu renunţă
la luptă, revenind la randul lor
spectaculos, de la 25-14 (min. 11)
la 25-22 (min. 14). Gazdele deţin.
oricum, controlul şi termină prima
.,jumlltate" cu un rezultat favorabil.
Startul reprizei secunde este dezastruos. Studentele de pe Someş
preiau conducerea pe tabelă (4042, min. 26), localnicele nereuşind.
..-dar, nici un punct In tot acest
interval. O partidă ce putea Il
ba-.alii este scăpalii din maini Iar
oaspetele, cu ambiţie 'i dăruire,
prind curaj şi măresc chiar diferenţa (49-53,, min. 36). Datorită
greşelilor comise de-a lungul
primei părţi, Anca Stoenescu, cu
lrei Qft!'"'i pen;onale la activ, este
ţinută pe banca de rezerve.

· Lunea Teuzului-Buteni 4-3;

·

Şlcula-V. Berechiu 3-1; Drauţ~

2.

'

Campioanele de la B.C. ICIM
au fost ieri la un pas de o su!'Qriză
neplăcută.
Evoluând slab,
neconvingător, sub nivelul arAtat la
turneul de la Vi""ţ, arAdencele •i-

au

··--~

1~

2 3

10
10

15-8
17-34
5-14

CLASAMENT
1.SabJMare
2. Peclca

secundă,

arbitrul

rezerve, s-a pus la taclale cu concitadinul său din
Torni~. comentatorul Miki Junea. lnlrebare: .minutul 'ii scorul?" Răspuns: .nu lnţeleg .. ." Intrebare:
.La .Poli', căi e?" Răspuns: .Eventual 6-Q, poariă in
casă .. ." Şi uite a.-. cuplul timi.."-ean GrigorescuJune& s-a mai destins.
Asta venea inainte ca
Grigorescu să primească un răspuns de la
Cristescu ce i-a căzut cam greu .•Grig•: .D-Ie
Cristescu, vă atrag atenţia, In cel mal respectuos
mod, că la prima vorbă .. .", Iar căpitanul craiovean i-a
.retezat-o" scuri cu un "bine" şi un gest de dezaprobare.
Apropo de Cristescu. El s-a ceriat cu toată
lumea. in teren a strigat pe toţi coechipierii, apoi, In
mln. 87, s-a oariat ~ arbitrii 'ii spectatorii 'ii nu muU
a lipstt ca cele două sticle de plastic aruncate in
teren de spectatori sil~ prindă direct In ,freză".
După meci, toţi jucătoril s-au dres cu o bere, iar fiul
~intel~i Marinca, zis 'ii .Zenga", poriar la copiii
Telecomului, a primtt un autograf de la Prunea. e ·
Dacă .telefon~ au plerdUI un milion, aaioveni au
câştiga! 400 de dolari după acest meci. Fiecare
cu ... necazul său.

e

e

e

·.

ProgresulMare-F.C.M.
0-1
(d.p.), Foresta Suceava-F.C. Arge' 1-2 (d.p.),
Tractorul B~namo 0-2, Cimentul Flen~
Oţelul Gala~ 2-1 (d.p.), Vrancart AdjOJd..CSM
Reşiţa 0-1, Telecom Arad-,.U" Craiova 1-3,
•Petrolul Berca-Farul Constanţa 3-2 (d.p.),
Oţelul Ştei-Rocar Bucureşti 0-3, Pandurii Tg.
Jiu-Gloria Bistriţa 1-2 (d.p.), Ceahlăul P.
Neamţ-Extensiv Craiova 4-1, F.C. ~-F.C.
Onesti 4-1
\
Optimile de finală ale .Cupei RomanieiTuborg se vor desfăsura la data de 13
octombrie a.c., iar trage~ la sorţi va avea loc
in 4 octombrie a.c.,la sediul FRF, cu Incepere
de la ora 13,00.
·

•..

. .

RUBINACCI
B.C.ICIM Arad· "U'' Cluj
REVINE
•.· . 6Si9 Cn-57, 40.33) '

:R...ez-...I't::a:C::eie e't::a.pei. a. 'V'I-a.

2-0 (contesta~e a echipei oaspete); Salu

vedea! • La 0-2, in repriza

Grigorescu, care a oficial pe periea cu băncile de

Baschet feminin, Divizia A

Calnpionabd Judeţean "PromoJie"
Horia-Zimand Cuz

e

U~u

In min. 88 era gata-gata ca
Craiova sA
efectueze a patra schimbare de jucători ~ implicit să
piardă partida la .masa verde".
cand spiritele erau. destul de incinse, Săndoi 1-a
chemat pe Nicola la marginea terenului, pentru a-1
introduce'pe gazon, in locul .indisciplinatului Midă"'.
De pe banca de rezervă, dându-~ seama de gafa ce
UIJTla să fie făcută, .secundur Ungureanu a strigat: .e
a patra schimbare". Dintr-o dată, Emil Săndol a răsu
flat uşurat şi a zis: .toanai asta ne mai lipsea".
Toate acestea s-au petrecut sub ochii prefectului
Neamţiu, acesta urmărind partida .ascuns" printre
ceilalţi spectatori, deoarece la ,oficiată" nu a avut loc.
Halal!

Glogovăţ '9!Misusllu 2-1;

că

.,,.

salvează ,~ta''
' ' .

C<ivăsanţ - Fantanele 4-6; Cruceni-

·

să e~ecute

ciWrt MltERIE

·

Pecica 1-1; Secusigiu-Sânleani 1-1;

nu a făcut bine
pe
penalty-ui, deoarece este nepregătit de
cinci luni 'ii cănd a lras la poartă, a făcut-o ca la
rugby. Apropo de lgna. Imediat după meci, acesta
1-a sunat pe Dan Pelrescu, '"fui arbitrilor 'ii 1-a părAt
pe Iosif Biro. in opinia observatorului din Tlmiljoara,
arbitrul medi..-n a acordat eronat penalty pentru
.U" Craiova~ nu a colaborat cu .asistentur Szekely,
la penalty-ul acordat Telecomului. Ce va ""ii· vom
lui

7

6
3.·
11-2 3
7-23 3

Publicul este Iritat, in timp ce fetele

noastre

~volueatii

intr-o stare de
moral scăzut F11181ul

este foarte strâns. BC ICIM

.snlulge• egalarea tn ultimele
ce beneficiase de

câteva decizii arbitrale. Tn cele
cinci minute de prelungiri echipa

arădeană se impune destul de
clar,. ~ părAslnd terenul pentru cumul de .pen;onale". In pofida
vicloriei, a'teptăm cu toţii,
def!ep!areal
Realizatoare:
B.C. ICIM: Stoenescu 13
(1x3), Mandache 12, Nastor 10,
Matei S (1x3), laroshka 8 (1x3),
Sandu 1, Tretiak 16. Antrenor:

,.,..

_

George Mandache.

.u• Cluj: Vass 19 (2x3), ,·
Vescan 13, Klss 6, Boco' 13,
Kapelovies 8 (2x3). Antrenor:

·-•

·. ,·

BebeRădoi.

Au arbitrat Alin ~ (Oradea)
Ciprian Stoica (Sibiu).
Observator
FRB:
Adrian
şi

Herm"'
'"" (Tom~).
•

Următoarea etapă, BC ICIM
joacă la Oej, cu SOI118ŞtJI.
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CONSTRUCTION
Arad, str.

·.1,

- ·~ 1

Pădurii

nr. 49, tel.:254457
STOC LA PREŢURI

VINDE DIN
DE DEPOZIT!
>

'

--~--1

- - ·

"~

DUŞI

METALICE (UŞI BLINDATE) ClTablă zinc-A ClOţel beton
ClP.C. ClPiacaj ClPFL OPAL OBINALE (u.i, 1'erestre - peste 20
, rnodele) DPodele •• tarnbrlurl din brad O Parchet - 'fag
OCAHLE TERACOTĂ (mecanice 'fi manuale) [;;!Cărămidă ••rn<>Ui
ClŢIGLĂ- TArnăvenl O Plăci azb<>clment O Bitum OCarton
.
as'faltat CICarbld DEiectrozi

VIZITÂND DEPOZITUL NOSTRU VĂ
~~"""~~-

,. . . -~ INTERNATIONAl COMPUTER SCHOOl ~.

~;.?:j;~_~:::!f!:>~::~~~:R~UR$-~EII.'~~flb~_~u_·.·_·w '_
~

?.• _
.••

'
.... El.EVleOPERATORCALCUl_ATOR
.
. .· ..
_;",: .• CONTABILITATE TE,ORETICĂ ŞI COMPUTER!ZA.ţ~;
e LIMBA ENGLEZĂ· nivel începători
mediu _:;;)ţt';,;

. VĂ OFERIM: . · ··. • • ~.f:;;'.J.,·
/:t $;'o ~UPoRT_DECURS, PRACTICĂ GRATUIŢ~s?J#,ţ~ ~

, "''" \~:. • plata Jn41ate, DIPLOMEAVJZAil'l;,DE ·• •C•· •% "\

•;c··~i _,,· ţ.IINJSTJ;I'IIILEDUCAŢIEI NAŢIONA!ji'

'

en1~rr

ci!U'ORMÂŢII: Piaţa Sporturilor SI. ~--~-\'!!dlulllROC S.Asa~ 1!!Jelon~230309, orale a,oo- ~o.oo.. <i''"'""~'

.

1a

~
.~-;j

FUJIFILM IMAGE CENTER
ARAD
ARAD

INSEMNUL CALITATII IN FOTOGRAFIE
B·OUL REVOLUŢIEI NR'. 80 TEL./FAX: 057/251459

CALEA AUREL VLAICU, BLOC 1·3

TEL: 057/272655

VĂ OFERĂ SERVICII CA:

.•>.

,1

•.$,.
' ,•:;:<•w · .· '

CONSTRUI O CASĂ LA UN

- developari ~i procesări filme amatori Tn 4 dimensiuni diferite (9113,
10/15, 13/18, 15121) pe hartie FUJI sau t<ODAK Royal:
- reduc~re minim 50% din preţul de developare pentru toate filmele
cumpărate in magazinele noastre;
__.
-pentru fiecare film FUJI sau AGFA (hdc) cumpitrat la noi prlmHI pe loc
un album 9/13'sau 10/15 GRATUIT!:
·
'
- fotografii tip paşaport, viză, buletin, diploma, Jegitima~e. livret, ecuson, abonament, camet elev ... set 4 buc. color, ln 24 .h sau la minut,
- fotograffi in studio climatizat (de la 9/131a 30/40) şi reportaje de o calitate deosebită, pe bază de programare;
-toată gama de fotografii pentru absolvenţi (de liceu, gimnazju ..• );
- developări filme diapozitiv şi procesări alb/negru (după caz):
- reproduceri tablouri sau diferite obiecte. fotografii de reclamă;
-tablouri color (18/24, 24/30, 30/40) si polifoto (2 buc, 619, 4 buc, de la
3131a 4/6,9 buc. 2/3) şi de pe filmul clientului;

Tl" 1 J

..
EsTI•
·~
PRI -~ută 1
111

TOTODATĂ VĂ OFERIM SPRE VÂNZARE O GAMĂ
DIVERSIFICATĂ DE PRODUSE DE PROFIL:

Filme, aparate foto, baterii, rame, f11bume, huse, casete audio-video,

s..;~=:~,~~~-~~22

dişti, lanterne, ochelari soare şi multe altele la comandă.
Pachete ALO şi ALO .o.. şi cartele de relncărcare (30, 60, 120 + 10).

ORAR:
·0:

~

--:,.·.._-,{'"'! .. ·.-· .

zilnic 8-20

sâmbătă 9-11

L::~=---~094~-~54~.64~.23:.:_:.~~~~~d

S.C. VI.RO. S.A. ARAD

(fosta Orologerie Industrială S.A}
- inchiriază spatii disponibile pentru birouri in Anexa
tehnică P+6
'
- vinde mijloace fixe disponibile (strunguri automate 0 6 .
0 10, prese rapide pentru ştanţare, maşini de electroerozi-

Poti a·h
găsi o oferti
""'?
.m. ·--~ ., ~:~o C~,
_
' 1B.!FOMUI.NOIGA.$1t0

-·

BONUS

.

., . ~

une cu fir, maşini de injectat mase plastice, maşină de găurit
şi a/ezat cu comandă numerică. alte maşini specifice de_
mecanică fină, ce~trală telefonică de 200 de numere, compresor aer 15 MC/min, mobilier etc),
• subansamble şi piese rezultate din casări.
Şedinţele de licitaţie publică se vor organiza in fiecare
săptămână până la epuizarea listei de disponibile. tista
completă şi informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
firmei in str. Cocorilor nr. 24/A sau la telefon 057/275406
interior 15.
(5224347)

S.C. FLASH IH ITALIA S.R.L.

:Z LUr. A80NA110a GRARJT..,..

ORGANIZEAZA

:
.tf,."'*lll""'"'

la următoarele forme de învăţământ sup!lrior-.-

. FACULTATEA DE DREP'I' . .

Organizează examenul de adm~ere

pe baza a

două probe şi

anu~e~n test grilă de cunoştinţe generale. din Istoria Roinânlei ·ş;
Limba română (gramatică);
_
. , ,.·' _ . ·
• un test de inteligenţa
·
_- ~_.;_4r; " - · - -. ·
Forma de invătământ: F. F. .
·;; ·
Durata de
arizare: 5anl ,· .·c;iiU-· -

--

.-~- COLEGIUL UNIJ1ERSITA8
. DE ASISTENTA SOCIALA

......
.

..

·~"-.

-~

· ' Organizează examenul de admitere pe baza a două probe şi

t

• un test grilă de cunoştinţe generale de psihologie şi filosofie; · ~'011111-il'
, · .
. •c
Durata de şcolarizare: 3ani
:·~"'C: '-~'>•""• __:;· ·. >f•'~~

e un test de inteligentă

cu oferta CONNEX .

CONEClME GRAT\ITA

UNIVEBSITATEA DE'VEST "VASILE
·~·· GOlDJŞ" ABAD •FllJAIA \JIID"c_..--

anume:

~_,~ COJm& Mediat SJttt
lmpreună

Z'~l
...."""'t-.1

,.;;============......... '·-<-..

scol,

95$* sau. 300.000 lei*~

-~~

•

CO-rom, MD, produse tip Polaroid. filme !fi rame diapozjtiv, disch_ete,

..

COLEGIUL UNIVERSITAR DE_,
MARKETI8G ÎN TUR,SM
.
, .. ŞI ACTIVITATI HOTELIERE ~

'

ACUM ŞI ABONAII'EI(T CONNEX START 5$1 L.IINĂ.

Organizează examenul de adm~ere pe baza a _două probe: · ·
• un test grilă de cunostinţe generale de matematică (algellră
şi analiză matematică) şi op\ional economie politică sau geografie;
un test de inteligenţă
.. ·
' ·
Durata de şcolarizare: 3 ani
;-- -,.,~,·-

e

·.·.

COLEGIUL UNIVERSITAR DE

E~!!!!!~!!!!~rotl

.
·
• un test grilă de cunostinţe generale de matemslică (algebră
si analiză matematică) si optional economie pofrtică sau geografie; .
' • un test de inte~gentă •
.
.. '
Durata de şcolarizare: 3 ani ..
. .:. ..
·
·,

.'

INFORMA.fii
.•...

-

·' '..

-:"~

"""''" zo ,..,.,unile:

:o/ \0 "C:~ .. ".,.,
INCC.n-ILc;:,f;?

.

··~.:

;:·..
. ~-·-- ,, '

..,

·.~

:;,;

'''"'""*
'.•

~-!

.....
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S.C. ANNO SRl

l

comercializează ţig:le JAMINA • import
UNGARIA, modelele1 BOLLAND; C:SABAI;
TANGO; C:SĂRDĂS; JtERINGO, glazurate fi
neglazurate, preeum ~ alte materiale aferente

t .~""'"'
Telefon 251417

Vinde numai prin

c.'--

lără

neceaare coaatracf:iilor, la prefuri
-clln!llţă.

-

Societatea asigură transport gratuit la domiciliu pe

raza municipiului Arad. .
.
Informatii la telefon/fax: 057-285333, sţr. Andre1
Saguna nr. 122.

'

•

·

Noi vă oferim, clvo. al~
Alegeţi calitatea!!!

(5224317}

CIMENT ALESD
39.000 lei sacul_ . (are

TVA)
~:

:~
•'

.. _i~

cirnent
Alesd

,,

J#

.

~-

. . i#'>J- .

I L •. c,··

~

.

'f·\·._, .•. '<·

Sisteme ptetestate: ·
3 ani garantie

wSiv. RevolUtiei Nr. 101
Unga diSpeceratul. ·oETA)C
· ~R: Lwii-Vineri 9-17
Sambata 9·13

•

-;:._

vanzare si in rate
. ··,
y

tel. 057-280.785

'

·-'

tOOPERiTiviom
li\ .

•\

~ONSUM VINGA~

·

fM,;·W.f;Q;J~~
Scoate la llcilaţie publică

situat Tn satul
36.
Licitaţia va avea loc in
data de 4 septembrie 1999,
ora 11,00, la sediul
Coopetative/ din Vlnga. Tn caz
de neadjudecare la data de
ma/ sus, licitaţia se va repeta
in fiecare zi de l~mlla ac&fHJ!jl
oră şi loc până la vanzaro.
Mănăştur nr.

biformatu telefon:
4&0001 linga
(52243684}

.

SĂMÂNŢĂ DE GRÂU TRATATĂ

e FLAMURA 85- ROMÂNIA
e NOVISAD 7000 ~i EUROPA

cu strigare lmobflul şi terenul
aferent

VINDE

.
•·
- GRÂU

_IUGOSLAVIA NEARISTAT (c:are "}! Î.II!'Piţ&ttain.fPI<;) :
Preţurile sunt subvenţionate.
.·- Plata cu ordin de plată, cupoane agricole sau în lei.

·

•• ·· Pentru subvenţie fiecare cumpărător trebuie si pre- .
zinte xeroc,opie de pe titlul de proprietate sau adevarinţâ de
la

Primărie.

S.· C.nr.Ag~:idh.g$.
A. Arad·
Andrei Mure,..nu nr. 9

Vinde:
.... COLTARE ... CANAPELE ... FO'I'OLD
·• ·· EXTENSIBILE din prodncţla proprie,
.. ;;;:;-·..
tapitata cu plllf SUA.
·P..;,ţuri cuprinse intra: 3.355.000-3.843.000 lei

.}'.

(TVA inclus, adaos comercial 0%)

..

.

Oru zilnic iabe orele 7,110-19,30, sb. A
Butembnuua nr. 124; tel/fu: 286069.

(5224250}

fi baza COMCEREAL Ş'"uia
Informaţii la telefon 057/%~6244

(5224371)

Bursa de computere
vinde: sisteme 486 de la 200 OM
MonHoara color
dtla490M'
Imprimanta
· •.••. •· •

"''''l!'l•··'''' ,1 . Dosarel(ecuţional nr. 407/1999 -~

· 'in data de 27.09.1999, ora 10,00, ~~~vând la licitaţie pug".lliî!~~~;.J.~b~ll~c:ă in Arad, Şos. Timitoarei km. 7, averea mobilă a SCA
~
Aradul Nou SA, compusă din combine, tractoare ti
utilaje.
Preţurile, caracteristicile
condiţiile de licitaţie se·pot
consulta la Tribunalul Arad, Biro.ul executor judecătoresc.

'i

.,.

c

-~ -,

Arad, str. Poetului nr. 131/a ....
- ,_,;

. --'• .

.. '- _";.

.

Angajeazăa

-ntabiL
-·Informaţii telefon 289700, 273242, int. 114.

l:fl

Ofertă valabilă până

la 30 septembrie

Tel •.: 274645

(973985)

(5224384}
:,·,.-

e cu acli,'nol, A3 150 OM
-:-' .. elaser, stare f. bună, profesionala 189 OM

urgent garsonierA,
ap. 7.7, Micălaca; negociabil.
trai, confort l, ocupabll. Telefon
vand apartarl)ent confort 1, 2 , Nildlac. lnlormsţil telefon 474124.
et. III, amenajat,. 35 .... . Telefon 261471. (28819)
·
233272. (28498)
camere, bucătăne mare. baie, ba~
(28685) •
•
'· . VInd apsrtament 1 aimeră, oonVand apartarnenl2 camere, descon Inchis, etaj IV, Vlaicu; 19.500
Vând apartament In casă, 3
Telefon 237065. (28509)
. VAnd urgent garsoniera, Alfa,
fort 1, balcon inchis. Teloţon 255133. :supra la CoroJia. T~efon 092 .
OM negoo;iabil. Telefon.240525.
camere, bucătărie, calea Tinişorii,
AGENŢIE MATRIMONIALĂ
preţ 7.400 OM. Telefon 253326.
(28816)
,·
826.917. (28652)
(2ll869)
14.500 OM, negociabil. Telefon
doamne !fi domnifoara
....,'(28570)
VInd apartament 1 camenl, etaj
Vând apartament 2 camere;··
Vând apertament 2 'CIIrT\ere, In · 211028. (28552)
18-50 ani psntru căsătorfe
Vand urgent garsooiera. oonfort 1,
III, parchet, laianţa, gaz, cablu, · decomandat, 72. mp. bl. 359, el. 10.
Vlaicu, confort 11, etaj 11 din IV;
vaOd apartament 3 camere,
ITALIA, SLOVEN IA.
10.500 OM negociabil. Gradişte.
Mlcalaca. Informatii telefon 092.
Telefon 260091. (28671)
11.500 OM n~aociabil. Telefon
Mlcălaca, bloc 308. Tetafon 267592,
ITAL>fnn 092.807.917 orele 11-19.
994.442. (28633) '
Telefon 233098; 222050. (28886)
Vând apartament 2 camere, et. · 26q)'50. (28885)
seara.
..VInd garsoni8ră, ih V1adln1resru
VInd garsonieră confort 1,
10. Vlalcu, 9.300 OM. Telefon
Vând sau schimb apartament 2
Vând· urgent apartament 3
centru, fmbunatăţită, bl. 85, se. B,.
camerii, bucătărie, baie cu van4,
092.600.772: (28715)
. camere. ru garsonieră + dnerenţa. camere, Podgoria, etaj III, 2 balel. 11, ap. 33. Telefon 094.195.426.. · , balcon, etaj 1, Confecţii, 8.600 OM.
· VAnd apartament 2 camere,
Telefon 272611 sau 268728.
c:oane;29.QOODM. Telelon249806.
(28707)
,
Telefon 272957. (28888)
(28497)
(28890)
Micalaca, bloc 303 B. e1aj 7/8.
Vând garsonieră central, str:
Telefon 235710, orele 19·21'.
3
(28612)
1
qra_1 .
Vând apartame.nt 2 camere,
j
o
,
>elefon 253326. (28570)
(27821)
. _
vand apartament o camenl. eflll.
1 11 • , , 1
· Vând apartament ultracentral, 3
decomandat, confort 1, central;
Ocazie! 16.500 OM, 3 camere,
camere. dependin1e, parter,telefon,
19.000 OM. Telefon 270872.
·'"<':;;,;~:>:j,.LuV;;i~a~n~d garsonieră centra1, str .... -11~ bloc Z6D, Vlaicu. 11.000 OM.
Vind urgent apartament uttra..
Blaga. lnformaţll.telefon
lnfolmaţli telefon 219139; 273778..
central, 2 camere, decomandat.
:Alfa, bloc nou. c;ontoriza~ decomanLegea 112. Telefon 233230.
(28570)
094.621.968. (28447)
' · . • Vând garsoniera confort'll, preţ -.::::Telefon 094 776 723. (27114)
dat. 2 băi, et. III. Telefon 210555,
(28748)
•
Vând apartamerit 2 camere,
· Vând apartament o camera. bl.-- . convenabil. Telefon 282654. · VAnd apartament 2 camere, bloc · decomandat, confort 1, parter Inalt.
vand apartament ultracentral 3
210255. (28489)
72,
A. ap. 18, Alfa, 10.500 OM.
(28399)
526.'preţ convenabil. lnfonna~i lelevand apartament 3 camere,
camere decomandate,· str. T.
cablu, telefon. scurgere separată,
257851. (28529) .
Vănd garsonieră confort 1,
Ion 268054, pănă la ora 19. (28251)
zooa 300. Telefon 286975. (28730) . decomanda~ Stomatologie, 15.000
Vladimirescu, nr. 4, ap. 2.lnforma!ll
Vând gaOlOnieră, bl. 231, el. N.
Mlcălaca. 8.000 OM. negociabil.
Vând apartament 2 camere,
OM. Telefon 241800. (28423)
telefon 235071. (28725) ·
Vând urgent apartament 2
lnfonnaţii la telefon 255113. (28532)
Telefon 270856. (28613)
mobilat (la comandă occident),
Vând urgent apartament 3
~ Vând apartament 3 camere.
etaj 1. mobilat. preţ 15.00Q
Vând urgent garsonie~. parter,
Vând urgent aPartament 1
15.800 OM sau nemobilat, 10.800 ·, ·oM. Telefon 261272. (28801)
camere, central, decomandat, con.
decomanda~ Mlcălaca, bloc 333.
Micalaca, 8.300 OM. (negociabil)
camenl, Micălaca. lângă Orizont.
OM, Grădişle, bt R, se. B, ep. 21.
fort 1, 24.000 OM. Telefon 270856.
Telefon 259188; 094.921.389.
Vând apartament 2 carriere~
sau 8.800 OM (mobilat). Telefon
Telefon 094.555.584. (28791}
Telefon 237048. (28591)
(28613)
.
. (28691)
-..decomandat, central. nlobilat.
249806. (28497)
Vand garsonieră confort 1, 8taj N,
Vând apartament 2 camen>, cenTelefon 253282. (28814)
. •
. vand apartament 3 camere,
(Continuare In P119fna 14) ..
~

-~~~~

MATRIMONIALE

.- ..

(5224381}

vand

Grădişte.

- ..
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VAnd apar1ament 3 camere, con-

fort 1,

preţ

negociabil. Telefon

250209. (28816)

Vând apartament 3 camere
decomandat, central. Telefon
253282. (28814).

vand apartament 3 camere,
deoornandat etaj 4/4, boxă, garaj,
zona Polivalentă, preţ32.000 OM
cu garaj; 28.000 OM - fănl garaj.
Telefon 223165. (28656)

Vând apartament 3 camere,
uHnacentral (1. Antonescu, nr. 18),
garaj, curte, gaz in teracotă. Telefon
251602, după ora 17. (28861)
Vănd apartament 3 camere, corifort deosebit, Vlaicu, 38.000 OM
negociabil. Telefon 272083. (28868)
Vând (schimb) apartament 3
camere + qependlnţe, gara Aradul
Nou, etaj 4/4, ru 2 camere + dife..
renţă. Telefon 288672. (28873)

vand apartament 3 camere,
deoornandat conforll, etaj X, zone
gării.

Telefon 235676,
21. (28917)

după

ora 17-

VAnd apartament cu 3 camere,
zona Spitalului. Telefon 230926.
(28911)

.. ,

~:

Vând (schimb) apartament 4

camere,

decomandat,

garaj,
Telefon 265194 (seara -

Mlcălaca.
26296~)- (28841)
VAnd urgen~ ieftin,

•

supercentral, et. 1, 3

camere şi anexe, parter, bar de
noapte, alimentară, preţ rezonabil.
Tef!lfon 234862. (28628)
Vi!nd casă cu spatii comerciale.
lnchlriez spaţiu comeicial amenajat
profil .Bar de Noapte•. lnformayl
telefon 211414. (28790)
VAnd In Covăsănţ nr. 177, 2 oorpuri casa + grajd. Telefon 094.
121.983. (28402)

VAnd

casă

pe

~esua

princi·

pală,

la lratoş, nr. 83. Telefon
092.691.339. (2!1073)

Ocazie! VAnd urgent cad ru 3
camere mari, 53 ari grădină, fn
Botfel, jud. Arad; 7.500 OM negoci&bil. Telefon 246146. (28142)
VAnd casă central, str. O. Goga,
nr. 39. Telefon 094.552.104.
(27830)

vand casă mare, cu grAdinA,,
toate facilită~le, ocupabila imediat,
gaz, str. Gheorghe Doja nr. 94, preţ
120.000 OM, negociabil. Telefon
283423,094 830195. (27446)
Vănd casă 5 camere, 2 băi, tot
confortul Şi rrotel oornpus din: bar,
ABC, funcţlonabil Şi restaurant, cu
spaţii de cazare 7 camere, rn curs
de finalizare. Telefon 270312.

(26541)
VAnd casă oentru L.lpova, In curte
sau sdlimb cu garsoniera confort 1,
In Arad. Telefon 245738. (3040374)
VAnd casă mare, cu loc spa~u

. comercial, CaJea

Timişorii

nr. 114.

apartament 4

Telefon 286831. (28559)
vand casă la ţară, localitatea

camere, confort 1, Vlaicu, et." 818.

Macea, ·nr. 351, 2 camere,

Telefon 261215, 094 873 047.
(28587)

bucătl!rle,

VAnd apartament 4 camere,
decomandat, Micălaca (Orizont),
contorizat Telefon 264060. (28444)
VAnd apartament 4 camere, confort 1, el. III, Calea Aurel Vlalcu,

hol, gnldină mare; preţ
14.000 OM negodabil. (28632)

Vând

central Macea, la
teracotă, coridor,
bucc'UArle (teracotA), cămară +

cheie,

casă

3 camere,

anexă,

curte betonată, grădină 1440
fl1l, posibiită~ apă, telefon; 21.000
OM negociabil. Telefon 057 267817. (28783)

24.000 OM, negociabil. Telefon
242534. (25744)
.
Vând apartament central, 220
mp, necompartlmentat, machetat

~. gard, colart:ă, grădină 1440

Integral +

fl1l; 18.000 OM negodabil. Telefon

gresle·faianţi, preţ

58.000 OM negociabil; sau variante. Telefon 094.604.066. (27649)

VAnd apartament 4 camere,
parter, Piaţa Agroalimentan!l Vlaicu,
confort 1 imbunătăţit. Telefon

·_..-

Vănd casă

PUBUCITATE·

VAnd casa Macea, 2 corpuri,
057- 267817. (26783)

VAnd,

zonă centrală, neindundallilă, Pănoo:fa, casă mare, anexe,

şi

gaz. lnfonma~l telefon 288333.
(28708)
VAnd loc casă, Macaa, 1440 fl1l,
4.500 OM negociabil. Telefon 057 267817. (28783)
VInd teren Intravilan la centunl Şi
In oraş. Telefon 250209. (28816)
Vand taren intravilan Aradul Nou,
str. Bagdazar nr. 9, suprafaţa 1440
mp; toate utilităţie (apă, gaz, curent
electric, telefon), la stradă. lnfonna\1
telefon 289533. (28865)
VAnd loc de casă cu grAdinA
(1000 f!1l), In Pecica, nr. 607; ieftin.
Telefon 279283. (28919)

CASE •

'I'ERENURI

totul super, 4.400 OM, Peclca.
Telefon 469022. (5213547)
vand Fard Fiesta Diesel 1,8, an
1994m, 4.800 OM şi Audl 80, an
1989, benzină, 9800 OM, inmetrlculal stare foarte bună. Telefon 057565189. (28745)
Vand Audi 80, model '79-'84,

Diesel, inmatrlculat per.;oană fizică,
numere noi, stare perfectă, 3.800
OM, negociabil. Tel~fon 242534.
(28741)
VAnd Opel Frontiera 2400 1, an
1993, preţ 24.000 OM. Telefon
279827. (27888)

hHNi 11 hd~l

ambele nefnscrlse. Telefon

clinatizare, Euro 2, CD cu memorie

092.989.127,212076, după ora 12.
(28675)

fo

Telefon 094.391.896. 27186
- vand ANVELOPE camion
diametru 17,5; ARO -15, 18; auto-

turisme • 13, 14, 15, 16, 17.
Telefon 583027, 259339. (27222)

Vând avantajos anvelopa auto,
folosite, rn stare foarte bună.
Telefon 563027; 259339, 262616.
(5224688)
VAnd Savlem 7,5 TD sau schimb
cu cereale; preţ 4.500 OM. Telefon
260667; 092.891.709, orete 8-16.
(28413)
VAnd 0peT Vectra, Turtx> Diesel,

lntercoler, 1994. Informatii telefon
056-219869 sau 094 i91 600.

(28464)
VAnd <rgent Dacie O km, sau la
· schimb cu una mal veche + diferenţă. lnfonnaţli telefon 05fl"Z19869, ·
094 291 600. (28484)

Vând avantajos TV color,
videouri, receptoare satelit, microvale. Telefon 259339; 563027,
262616. (5224688)
Vi!nd avantajos maŞini de spălat
automata PhUips, Bosch, oornblne,
lăzi

frigorifice, congelatoare cu

sertare, frigidere. Telefon 259339;
583027; 262616. (5224688)
Vănd"vitrină frigorifică tip Upova
1,20. Telefon 282039 sau 280711,
după ora 15. (28808)
Vând TV COLOR, en gros, an
garanye, preţuri minime, negociabile. Telefon 289458, 092 239 242.
(28385)

1989, 1.721 cmc,
ciabil. Telefon 092 692 973.
VAnd Nissan Royal SLX
(Jeep) 2400 cmc, 133 CP, verde

vand convenabil Dacia O km,
orice model, livrare imediată.

COLOR, 80 OM; LADĂ FRIG().
RIFICĂ; ofer garanţie. Telefon
282618, 259339. (27222)

detall, Trinltron Planar, mici, mari,

Vand Dacia 1300, an 1983, stare
bună, 1.600 OM. Telefon 273504.
(27821)
Vănd Dacia papuc, Dacia 1310,
Volkswagan Passat funcţionabile Şi
Dacia 1300, garaj pentru 2 maŞini
(gheretă). Telefon 269484. (28902)
Vând Opal Vectra 1,8 1, an
1991, Euro 2, BMW 318, an 1981;

trifazic, telefon, grădină 1800
Vănd OHclt, stare excepyonală.
fl1l, 30.00o OM negociabil. Telefon
Telefon 094 834 010, 278396 după
268713 sau 092.471.831. (28832)
ora 21. 28508
272723 sau 289281. (25851)
VAnd casă compusă din 4
""'"'v"'i!nd~D;<'acia"'''~1";)00=,"'preţ_.",..,.1."'500=0M=-:-',
Vi!nd apartament ultracentral In
camere şi gnldină mare, comuna
negociabil. Telefon 094 544 832,
bkx asocia~e. 4 camere, etaj 112;
253572. (26542)
.
curte. Telefon 235710, orele 19-21. · Şlmand. Telefon 094.158,238.
(3041354)
Vand Dacia Break, 1993, stare
(28612)
VAnd casă nouă, etaj, SAntana,
perfectă, preţ 3.200 OM, str.
VAnd "apaloar11altamuenteolt 4 camel8, zone·
65.000 OM negociabil. Telefon·
Salontel nr. 37A. Telefon 222606,
Mioriţa, multiple lmbunată~ri. bun
462329; 094.154.137. (28828)
(28534)
privatizare. Telefon 279267:
Vănd casă Grădişte, gaz,
VAnd Golf 1, an 84, lnmetrlculal,
094.784.5e8. (28645)
i:anallzare, 330 f!1llocuiblli. T!llet>!l :'c~ Diesel, preţ 2.500 OM, negociabil.
Telefon 259236, 267238. (28566)
094.282.994. "(28824)
VÂNZĂRI
VAnd sau Tnchiriez casi +
Vând Opel Ascona 1,6 D, an
brutărle + patiserie + magazin mixt,
1986, stare lreproşabnA. Telefon
Vtlnd urgent casă 5 camere, gaz,
central, localitatea Vladimirescu.
261974. (28622)
apă, Aradul Nou Şi casă 2 camere,
Informaţii str. Prog<esuiui, nr. 78 sau
vand RenauH 21 Nevada, 1991,
central, preţui convenabile. Telefon
telefon 094.281.380. (28818)
benzină, injectie, recent tnscris.
251215, 094 873 047. (28587)
. VAnd casă Gnldişta, 3 camere,
Telefon 094 6sS 849. (28623)
•
VInd VILĂ NOUĂ: 2 apartabucătărie, baie, gaz, apă, telefon,
Vând Opel Ascona C, 1986,
mente, lntriirl separate, trlfazlc,
satelit; preţ 40.000 OM negociabil.
lnrnetrtculat Telefon 277557, orele
garaj, curte, grădinii, lnciilzlre
Telefon 2a8455. (28817)
18-19. (28538)
proprie, posibilităţi multiple,
Vând casă cu 2 camer<l,
VAndtraciDrU-650, In stare bună
accept variante. Telefon 285485,
bucătărie, şpais; negodabil. Telefon
cu utilaje. Telefon 092.479.339 sau
092 607 566.
78
211418. (28808)
275029. (28601)
Vând casă 4 camere, depenVAnd casă netermlnată lneu, str.
VAnd U'llenl VW Passat Diesel,
dinţe, 1200 mp, Vladlmirescu.
A. Iancu, nr. 38. Telefon 511830.
1982, culoare bleu, spa~al mataTelefon 255981, 092.284.409.
(28889)
Uzat, farurl, stopurl, elemente
(28677)
VAnd casă cu gnldlnă, apă, gaz,
caroserie rezervă, la 4.600 OM,
vand casă ocupablll In_,, SAntana, zona gării. Telefon 057-'
negociabil. Telefon 092.985.484,
Plmeava, apă, gaz, grAdini.
462819. (3041357)
Cuvin nr. 19. (28581)
Telefon 094 773 308. (28291)
VAnd sau schimb cu apimment
VAnd Dacia 1310, an fabrtcalle
VAnd casă In Fnmuşani, ..-. 164,
2 camere, casă cu gnldină + dlfe1990, pre,ţ 1100 OM. Tă!eforr
11.500 OM negociabil sau schimb
renţă. Informaţii str. Nouă, nr. 23,
280794, 281995, orele 7-15.
cu apartament 2 camere. Telefon
Gal. (28901)
(28621)
092.891.709; 253167; 280667 dupA
vand casă mare, 3 camere,
Vând Mercedes 200, 1975 (Bot
ore 18. (28413)
dependinţe, grădină, zonll Aradul
. de Cal), U'llent Telefon 261974.
VAnd casă cu elaj, str. Cometal,
Nou; preţ 28.000 OM negociabn.
(26822)
~
nr. 12, Grădlşte; 33.000 OM.
Telefon057 -278908. (28918)
Vănd u111ent Fard Sierra, lnmaVAnd casă cu etaj Grădişle. mU(28421) trfculat pen;oană fizică, 2000 cmc.
tiple lmbunătl!yri, grădină, garaj,
VAnd !!'ll""t casă, toate condţlinjecţie, an fabrica~e ~989, stare
le, SAnicolau Mic. Telefon 288772.
pivniţă, str. Cehov, nr. 3. Telefon
ex~ală. preţ 6.900 OM, nego(28304)
220364. (28905)
ciabil. Telefon 092.529611.
Vănd casă din cArAmidA, cu
Vând casă cu grădină, ZlmanWI
VAnd Fard Orion 1,8 Diesel, an
gnldlnă mare, localitatea Zlmand
Nou, nr. 81. Telefon 224322.
1992, Euro il, 7900 OM, neinmatrf- ·
Cuznr.114.(28486)
(28927)
, ,
oculat; 10.400 OM, Tnmatriculat.
Vănd casă gaz, grădină, zona
VInd casă mică, nouă + depenTelefon 094.592.275; 270688.
UTA: curte comună. Telefon
dlnţe, teren 1.900 mp, posibilită~
(28659)
249206; 092294.842. (28497)
extindere. Telefon 461517, după
Vand mlcrobus VW T4 2,4
Vând casă, comuna Mişca Şi 4
ora 20. (28962)
Diesel, 9 locuri, an fabricaţie 1991,
hectare pământ. Telefon 252517.
Euro 2, recent adus, stare
(28409)
VÂNZĂRISPATII
excep~. preţ convenabil, nelnvand casă cu gnldlnă, bale, Inmatrfculat Telefon 266155. (28704)
Vănd sau închiriez spaţiu co.
comuna Şagu nr. 634. Telefon
VAnd tractor Z-650, stare foarle
mercial, 150 mp, zona Alfa.
268007, 094 577 956 (28366)
'
bună, inmatrfculat + CIV. lnfonnaţll
Telefon 092.209.685. (28674)
comun Semlac nr. 463, familia
vand urgent gheretă Piaţa
Vând construcţie noul, rkllcatl
Soarelui, preţ negociabiL Telefon
Măietec. (28713)
In ""'U, Subce-. parter + etaj
VAnd RenauH 21, an 1988, Alis,
263732. seara. (28907i
mansardat. Telefon 258771";
servo, tureiA, geamuri ele.ctrlce,
094.534.726. 852
inchidere centralA, alannă, inscris
Casă de vanzare fn Zlmandu
VÂNZĂRI
pe fundaţie, 5.300 OM·. Telefon
Nou nr. 319. Informaţii telefon
092.800.772. (28715)
.
Vând TEREN pentru construit
217178, după ora 16. (26553)
Vând u111ent Dacia 1310, Dacia
casă, GRĂDIŞTE, toate utilităţlle.
Vând casă in P'!lneava cu grllpapuc, ARO 243. Telefon 484027.
Telefon 2533611, 253575, 219211.
d'Ulă. Telefon "2t1792 sau 247262.
(28717)
'
1
(28238)
(26549)
VAnd F1at Regeta Diesel. Telefon
vand vie cu colnă, la ln8u.
Vănd casă, Slnlcolaul Mic, toate
092.632.340; 257728. (28722)
Telefon 219181, 511624, 511485.
;:~~- Telefon 233822, _254990.
vand Dada 1310, an 1991, preţ
(28230)
.
convenabil stare excepţlonala.
Vi!nd Intravilan pentru constnJc11
vand casă tot confortul cu gră
Telefon 264447. (28727)
str. Cincinal Pavelescu nr. 1 Şi str.
dină 1500 mp._ Telefon 278853.
VAnd Dacia 1310, 1997, albă,
Dlaconu C<lresl nr. 2, posibiităy apă
(28578)
-
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albăstrui, an fabrica~e 1994, benzină cârlig, tracţiune ro~ aluminiu,

casete, 70.000 km, stare

excepţională, preţ informativ 19.000
OM, Telefon 057 - 462486, seare.
(28764)
Vând Golf_! Diesel, lnmetrlculal
preţ 2.900 OM şi tractor 445, preţ
2.600 OM. Telefon 057 - 464398.
(28611)
Vând Dacia papuc an 1998,
21.000 km, 5.200 OM. Telefon
286180. (28599)
Vănd Volskwagen Golf 1 Diesel,

persoană fizică.

Telefon 094.

184.465. (28654)
Vănd RenauH 25, preţ 3.100 OM
neQoclabii. Telefon 234862. (28628)

Vând microbuz

marfă

Ford

Tranzit Diesel, 1995, recent lnma-

trlculat

persoană fizică.

Telefon

279267; 094.784.566. (28646)
.
vand Moskvlci 600 OM stare
foarte bunA. Telefon 241858.
(26767)
VAnd Skoda Fellcie, an 1999, o
km, vama plătită, preţ negociabil.
Telefon 052.216.158. (28783)

VAnd VW Passat centralizat
negru metalizat. motor 1781, an
1990, inmatrfculat per.;oană fizică,
8.500 DM. Telefon 057 240920. (28760)
preţ

. Vand motor Opal Ascona 1,6
complet cu cutie, 126.000 km real,
preţ 450 OM. Telefon 267817.
(28796)
. Vând u111ent Ieftin Mllsublshl
Galant, lnmetrlculat per.;oană fizică.
Telefon 237326. (26788)
VAnd Opel Omega 2,3 TD, 1988,

'1

fnmatriculat. Telefon 230988;
241326. (28634)
VAnd VW Golf 11,
1991 ' VW
Golf III, an 1993, ambele Diesel Şi

*'

VInd Ieftin INSTALAT11 SATEUT ti BOXE 50 W. Telefon: Arad

Vând Savlem

lzotermă

persoană fizică,

267988.
Vindem LĂZI FRIGORIFICE,
CONGELATOARE, VITRINE,
COMPRESOARE 5.000 W,
CAMERE FRIG, DULAPURI FRIG,

Inox, garanţie un an. Telefon

094.773.721. (28600)

· vand aragaz

şi vană fontă.

-: _ · . _ ...---" -. -~ .-.... ···

Telefon 248148, după ora 20.

(28586)
VAnd vaca gestantl! Şi viţel de IV
luni. Telefon 254832, 094. 204.056.
(28634)
VAnd convenabil aparlament 4

camere, decomandat, et. 1, două
balcoane fnchise, amenajat mo-

foarte bunA şi pluti! profesional~
Inox, 4 părţi + cuptor. T&lefOn

094.661161. 28648

""';;v~â='nd;-t;:ermo'=~tecă::i"',ca~lorifere::o-=:--.•ins::ta-::-:-'1---..c.
laţle baie, bucătărie, ofer un an
'~garanţie. Telefon 092.989.017.
(28868)
VAnd HAINE, SECOND-HAND,

GERMA\IIA, en gros, peste 20

sortimente. Telefon 289456, 092
239 242. (28385)
· vand cazan ţuică nou, 110 litri,
cu acte. Telefon 094.698.849.
maşină spălat automată, vitrină frig,
(28623)
uscător rufe, robot telefon, combină
Vând LEMNE FOC, esenţă
frig, garenye 1 an. Telefon 220926.
tare, orice cantitate. Telefon
(28521)
.
. ' 21_0373. (28718)
.

VInd frlgidere, congelatoare,

combine frigoriflce; cu garanţie
postgaranţle.

'1

Telefon 284857;

092.556.562. (27858)
VAnd computer 486 complet; preţ
rezonabil. Telefon 288535. (28826)

Vând televizoare color, diferite
100-250 OM. Telefon

mărt:i; preţuri

092.684.661. (28846)

.

televizor color stereo;
maŞină de spălat automată. Telefon
Vănd

265111, după ore 18. (28859)
Vănd

video Oaewoo 4 capete

Inregistrare, ilOIJ. Tetefon 288037,
(28877)
Vindem o gainii m&l8 TELE\fl.
ZOARE COLOR stereo; preţuri
convenabile. lnfonma~l orele 1Q20, telefon 280280; 211213.
(28881)

,_Vând vldeorecorder Grundlg
Profesional casetă mare; Sony
casellă mică, absolut nou; TV _,.
cu telecomandă; video Recorder cu
teleoornandă: maŞină

cusut

electrică

germană; toate In stare foarte bună;
frigider Arctic mijlociu, 600.000 lei.
Telefon 258139. 28915

VÎNZĂRI DIVERSE
VInd B.C.A. 580.000 leilmc.
j
Str. Independenţei nr. 7, 6 u ac.
. Telefon 273785, 092.457.280.
(28774)
vand mobilă bucătărie, stare
bună, aragaz 4 ochiuri. Telefon
220207. (28833)
Vind CASE BANI, dimensiuni:
45, 85, 115 cm. Telefon 092.
443A18.
28831garaj autortzat, zona
VAnd urgent

(28861)

Vând Ford Slena 2,3 Diesel, an
1986, fnmatriculat persoani fi-

607.512. (28893)
.
VAnd Opel Reoord COmbi, lnmatriculat, 2.000 OM. Telefon 268657.
(28866)
VAnd Mercades 123 200 O, persOană fizică, CIV, stare foaJta bunA.
Telefon 092.571.349. (3041358)
VAnd Ford Tranzit. Telefoll
287721. (28914)
VAnd autoturism VW Golf lnmatrfculat, benzină, 2 'uşi, stare bună.
Telefon 057-278908. (28918)

cu

281384, orele 8-18. (28815)
Vând televizoare color. Telefon
211028. (28552)
VAnd ladă frig, congelator,

Telefon 251602, după ora 17.

Vând camion Scania 360 cu

extensibilă

două fotoiH, culoare muştar. Telefon

papuc acoperită, an 1991, stare

6.500 OM.

remorcă 29 tone. Tal&fon 094~

(28609)
VAnd canapea

stereo, telecomandă,\ convenabil.
Telefon 264004. (28738)
VAnd cameră de luat vederi, ·
nouă, Panasonic G3. Telefon

5,5 to,

zicii; preţ 5.800 OM. Telefon
272957. (28888)
Vând Volskwagen- TUfbo
Diesel, an 1994, irlmatriculat persoană fizică, preţ 14.800 OM.
Telefon 272957. (28888)

VAnd termotecă Ocean Bereta,
sigilate 24 KW, 1200 OM, convertor
2,5 KW, 250 OM. Telefon 259854.

dem, zona Mlcălaca, bl. 715, contorlzat (cheltuieli mici) şi Dacia

preţ avantajos; negociabil. Tetefal
094.517.783. (28857)
.
VAnd urgent Ford Scorplo 2,0
injecţie benzină, an 1986, Tnmatrlai-

lat

289966, 248064. (28572)
VAnd bazin inox, 2.200 it, 2.500
lei/It. Telefon 094 869 905. (28623)

237471; lneu 511465. (28770)
VAnd TV color Phillps, Grundlg,

netnmatrlculate. Telefon 094.
611.012. (3041353)
Vand Dacia 1310, di11992, preţ
2.700 OM şi talon Dacia 1300 din
1982, preţ 350 OM, localitatea
Apateu, telefon 180 A:, după ora 19.
(28811)
Vand Fard Slerra Turbo Dleset
1,8 fablicat 1991, lnscrls persoană
fizică, preţ 4.800 OM negociabil.
Telefon 230851. (28849)
Vând Flat Croma 2,5 TD 1987.
Informaţii telefon 279601. (28855)

VAnd ouă de prepeliţă, medica-

ment sau pentru incubat. Telefon

aburit),

pervazuri.

VInd 2 Iepe sure, 8- anP.
Secusiglu, nr. 306, telefon 194.
2806
VAnd calari ere fontă, toate
tipurile; garan~ totală de la 30.000 ·
leVelementul; str. Petru Rareş, nr.
77. Telefon 278859; 220659.

(27743)
numai pentru iubitori

animale~.

Vând diverse tipuri TV COLOR,
Telefon 244904, orele 9~17.
(28698)
Vând TV _,-, 800.000 lei; combină frigoriflcă, 1.200.000 lei: conge- .

lator, maş.lnă spălat automata.
Telefon 285010. (28535)
, VInd: MAŞINĂ SPĂLAT'
AUTOMATĂ, 100 OM; TV

bil, sobă pe gaz, robot telefon, griA
electric pantru pul, Imprimanta cal-

culator, maş.ină de scris electricA,

preţuri foarle mici. Telefon 276572

sau 094 248 245. (28561)

:~:.· .,

OM, negociabil. Telefon 289966,
246064. (28572)
VAnd tocătoere !Uel Pe 2 raildurl.
,Telefon 281l180. (28599)
.
VAnd 2 geamuri cu 3 ...,atif"ŞI

un geam cu 2 canate; Telefon
270361. (28776)
.
Vănd frigider Şi Oacla 1310, din
1992, stare bunA. Telefon 265542.
(28733)
' --~v and fasole uscata. lnfonnaţll fa
-057-473114. (28602)
VAnd masă verde suprafaţa 2,20
267
28796
haV.
)
a
...., ne uv:; gennan, 2 ••;.
150 OM. Telefon 276990. (25794)
VAnd 3000 bucă~ ţiglă ungu-

~elefonnd
~ 1 ~.!!· (

~

---~

.·

,_
·~..._.i'k
' .... -........

.. •-"' ··
.

.

_· ,

p

•' "N.i>J

··

-·

.·-

raască şi 150 bucăţi coarne.·'

Telefon 094. 158.238. (3041354)
VAnd gheretă şi garsonieră, zooâ
centrală. Telefon 281478. (28823)

Vând cazan ţuică, complet"
Telefon 258365. (28815)
.'
VAnd..,... garaj rabetalll6import _

-~--

.
... """"-

.

.-r preţuri avantajoase.
.. . ~<--~-.._?::''"""'""Germania;
.,
,-

VAnd locuri de veci mannurii,

Cimitirul Pomenirea.
Telefon232965. (26845)
>··-~
VAnd fasole boabe; preţ i\egociabB. lnformabl telefon 057- 473103. c 'd1'1t!j.f-"
(37199000)
Vând moBilA, diferite; urgent. '-""'-''·' - ' •
bine Intrati, nutl!. Telefon 230489. -.
,,:~
(28870)
VAnd dormitor vechi, pe bucAţl; Z
candelabre. Informaţii telefon
283019. (28871)
Vând lămăi cu fruct plante
aparlament şi bar trandafir. Telefon·
211716. (28876)
VAnd plante aparlament .colocazle" uŞi Şi dormitor vechi Lengyel
cu sculptură aplicată. Telefon
286037. (28877)
vand presă strugurllocalitatea
Sebiş. Telefon420299 sau 255521.
(28878)
.
.·
VAnd Ieftin plăci gips 12'16'mm

armate cu fibră de sticfii pentru
amenajări interioare. Telefon

094.607.512. (28893) .
Vând garaj dln cărămidă,
Vinde PUl VII, marl (cea 1,5 k9)
la fenma din Şlrla, sămbăb\, 25
Romanilor, 2.500 OM. Telefon
septembrie 1999. ORAR: 8-17. . 285313. (28895)
~281!!50~-~..,.--.,.-.,.===;:-1 · Vi!nd frigider 140; congelator 70,
Vând maşini de rusut industriale.. Germania, echipament scafandru;
Telefon 094 577 987. (28506)
mobilă Lengyel; picturi ulei, vechi;

Vând celular Pioneer, friteuză
Moullnex, video-uri, casetofoane
camenl + maŞină, CD player porta-

,

blocurilor Z, spre Poetului, 1.600

8fu11 11 ,.WH . ;' 1
preţ 800.000 lei; garanye 8 luni,

'··
~-~:~-.

·'.:",~;_.-""t:!O.--,-

Telefon 094.774.516. (28106)
.
vand garaj autortzat Vlaicu, zona

bordură,

092.381.750. (27382)

'.· -·j

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

·.

VAnd broască ţestoasă de uscat,

Telefon 092.684.661. (28846)

Vând căntar electronic; mobilier
magazin; vitrină frigoritică. lnfonma\11
telefon 468470. (28329)
vand rulotă, preţ. 900 OM.
Telefon 092.891.709; 253167.
(28413)
Vând urgent malaxor Inox; cuptor
3 dube; divizor aluat şi maŞină rulat
cornuri. Telefon 092.571.342.
(5226490)
Vând EUROBOLŢARI TER·
_MOIZOLANŢI cu garanţie,
300x250x200; 3.600 lei/bucata; 1
mc - 240.000 lei. Telefon 281491;

..

•. ;--~..~~·":,~-

Telefon

235784 273504 (28620)
Telefon
•
·
Vănd PLASĂ GARD zlncab\,
orice dimensiuni, PLASĂ RABITZ
fl CUIE CONSTRUCŢII, str.
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997,
094.558.552. 27190
•~
vand SARE la saci '1 bu .,,
cantităţi mari. Telefon 059·

144334. (28321)

-~?1-...-_..-

235271; 094.555.338. (28428)

VIaic~-Făt Frumos, 1.600 OM.

lg

,

VAnd PARCHEf lJoiât'(fag

.....

_. . . - .
.·, ·
·

- ~-.;f;_-?_.-;··-

J

''

aragaz 3 ochiuri; boilere. Telefon
461455. (28909)
VAnd Ieftin Mazda 626 sport, VW

LT şi mochetă nouă. Telefon
461455. (28909)

VAnd vană fontă, mare; preţ c:on-venabil. Telefon 234583. (28937)
(Continuare in pagina 15) •

d.,. . \· ·. •.

·
, ..

·~

-,~'

'

• (Urmare din pagina 14)
FIL-COM

REALIZEZ DECORAŢIUNI FLO.

prin concurs, in

RALE, auto, pentru nun~. Telefon
251389, orale 1G-17. (27784)

FEDERALCOOP

._;- ·

VInd BCA 580.000 lol/mc;
CIMENT; VAR; FIER BETON.
Telefon 094.524.456; 054.211807.
fi nu veţi regretat (f,

Arad,

angajează

data de 27 septembrie 1999, ora
10, gestionar sau gestionară pentru departamentul an-gros.
lnforma111 la sediul flnnel din Bd.
Revoluţiei, nr. 50 sau la telefon
252257, Intra orele 7,30- 15,30.
(28762)
MINI • MOND angajoaz.ă CONFECŢIONERI, CTC-Ist; MAISTRU
sau INGINER cu experienţă pen-

tru ,af

-""·

secţie.

Telefon 256053.

(28793)
SOCIETATE COMERCIALA do
distribuţie angajează AGENŢI

pe

apartament
parter sau
etaj in zonA centrala. Telefon
210255, 210555. (28698)
.'
Cumpăr urgent,apartament'~~
camere, plata pe loc, confort 1, etaj 1,
zooa centrală Piaţa M. Vrteazul, T.
Vladimirescu, etc. Telefon 262888;
după

COMERCIALI. Informaţii tele'on
092.348.812. (28792)
SOCIETATE COIIt;RCIALA
angajeazli AJUTORI OSPĂTARI,
AJUTOR! BUCĂTI.RI fi BU·
CĂTARI. lnformat;ll str. N.
Bălcescu, nr. 2. (28823)

ora 15. (28765)

Cumpăr urgant garsonieră con,

ANGAJEZ 2 ~llfica~, Aradul

.1911-1; ofer 7.500 DM. J:!ll_!tf!llt' · Nou, str. Iosif Lengyel, nr. 1.
.
'
270872. (28570)
(28825)

CUMPĂIĂII DIVERSE
·-~lr

/

SCÂNDURĂ

do
ESENŢA
MOALE
pentru
COFRAG. Telofon 094 806 542.

Cump.lir.tm orz, grâu furajer,

CAUT2ZIDARI +2 necalifi~;
salariu avantajos. Telefon
274670, seara. (28850)
ANGAJAM BRUTAR!. Telefon
2110711. (2860)

rrALIAN

serios, ones~ 44 ani,
panaionat tn unna unul accident
183885; 094.789.038; 094.'189.oafr' rutier, caut de lucru la o flnnă ita(f. 0973956)
liană sau romAni. Sunt Jnamorat

porumb, recolta 1999,
plata la ridicara. Telefon 065 -

orzoiacă,

CERERI ŞI OFERTE
'· DE SERVICII
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do Romlnla. Am

multă voinţă

curaj. De ce nu-mi da~ o
Telefon
094.929.218
092.267.545. Claol (211894)

ti

mână?

aau

CABINET MEDICAL dr.
TURCIN, angajoau ASISTENTĂ
MEDICALĂ. Telefon 255922;

092.880.398. (28884)
SOCIETATE COMERCIALA
angajează: Jăcătu'i mecanici,
strungari; virsta maximă 35 ani;

stagiul militar

satisfăcut.

Str.

AGENŢIA

DE TURISM

"SEMO TOUR" ARAD
vi olari;

EXPERT CONTABIL Imi ofer

excursie •

serviciile unei firme private.

FRANŢA

, 5

OCTOMBRIE

Telefon 094.900.198. (28777)

-excursii lunare tn EGIPT,
TRANSPORT BEKESCABA
miercuri tl sâmbătă. Microbuz 8
locuri. Telefon 094.797.095.
(3039727)
EXECUTAM rapid, avantajos:

AUSTRIA FRANŢA; . .plimAnole
tn; OUBAI, CHINA fi TUNISIA,
THAilANDA, MEXIC, lo pnturl-

~

(28932)

fi UNGARIA.

SC "GLYCON" SRL cu sediul

ln Arad,

Piaţa

......11111-lhCROot.ŢIA

--.. odihni"

-..ntlo:
FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞTI
POIANA BRAŞOV, VORONEŢ,
VOINEASA. lnfonnolll lelefon/ f1lx

057-283311, sau str. Eminescu IY.
13. VĂ AŞTEPTĂM! (c. 1000)

SC "DALINA" lneu vinde TRICOT tip' bumbac, Import Italia.
Telefon 511882; 094.698.557.
(3042323)

UTA, bloc U 6,

se Farmacla "MELISSA" SRL

al sediul In Arad, str. Abatorulul,
nr. 82, doreşte autorizaţie de
mediu pentru acttvltatea de far·
macTe, aceeaşi adresă. Eventualele conteslaţii se pot ~pune
la Agenţia de Protecţia Mediului ·
Arad, Bd. Dragalina, nr. 16.
(28798)

Cei care au câ'tigat la loteria
vizelor pentru SUA şi nu au sponsori precum fi femeile care au
vlzi pe 1 O ani pentru SUA, si
sune
urgent
la
telefon
0014252397110 SUA sau 057·
512513. (3042314)

Bodrogulul, nr. 8, Arad. Telefon
280279. (28880)

soană. Telefon 057 - 237266.

(28897)

PIERDERI
Pierdut iegitimaVe veteran război

nr. B-8 213371 aliberală de AVR Arad, pe numele Ştefan lh.,;. O
declar rută. (28804)
Pierdut cod fiscal nr. 1712880
eliberat de MEF Arad, Circumscri~ Chlflneu Criş, pe numele
1~orgoci_Eiena, PF. D docalr nuL
1130413521
P1erdnt carnet şomaj nr. ·21364
eiberat de DMPS Arad, pe numele

Schimb casă de stat, singur in
~~urt_e, 3_ camere, grădina mare;
solicit 1 camera. dependtnţe.
Telefon 234300. (28736)

ÎNCHIRIBRI
Ofer spre inchiriere apartament si

casă (ne~. Talefon 235784.

•
094 592 290. (28630)
lnchiriez (doresc) garsoniera şi

apartament 3 cemere

(ne)~at.

Telefon 235784, 094 592 290.
(28630)

Ofer

spe-.... -1&!16112

camere. Vlaicu, nemobilat Telefon
235784, 094 592 290. (28630)

Clutim pentru tnchirlere
camioane cu capacitatea de 20
to, pentru transport cereale.
Telefon 065-163885, 094 789 038
Intra orele 7-15. (1.0973960)
caut să tnchiriez spal!u c001amn101erdâ81ot
pe Bd. Revolu~eL Telefon 284040;
094.207.455. (28343)
Căutăm să inchiriem casA
Cartierul Funcţionarilor sau

tn
in
Vlalcu. Telefon 250505; 211950.
III 979711

1

Giurgiu Adrian. Il dedar nu!. (28858)

Azi, 23 septembrie 1999,
la Implinirea a 8 ani de la

1( tntcerea in lumea incr•

'ii' DECESE 'ii'

SCHIMBURI

cloreftB autorizaţia de mediu por>tru activitate de farmacie, 8C110afl
- . Eventualele contesla~i se
pot depune la Agenţia de
l'rolac1fa Mediului, Bd. Dragalna,
nr.16. (28799)

(28823)
. Ofer cameră uitracanbal, moblat
penJru 1. 2 studen~(e), 100 OM/per-

ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE,

vopsitoril, falanţărf.
Firi alcooll Tel8fon 262827.

DIVERSE

094.626.118. (28883)
Ofer spre inchiriere garaj, central,
Piaţa M. Voteazul. Telefon 255922.

ITALIA. SPANIA, GRECIA ISRAEL,

zugrăveli,

EXECUT CONSTRUCŢII Dl·
VERSE: finlsaje, faţade, izolaţll
contra Igrasiei, hidrolzolaţll, ren·
ovă.!!_ interioare. Telefon 272695.

lat telefon, satelt. TelefOn 285544;

lmonli•il•" plumbuite a fratelui
drag

Cu adânci tristeţe anunţăm
PAVEL PASCAL
incetarea din viaţă a cetei cara a
cu aceeali tristeţe, aleasi
!os!,iubită so~. mamă şi bunică •
fi pioasă amintire
PAŞCVT CORNEUA •
1"'rocAm fi cinstim memoria lui

MARIA,

născută UNCRUŢ,

domnului. Dumnezeu
fratalo.(27354)

In SOCO.

DOR. Funeraliile vor avea loc
vblori, ora 15, de la domiciliul din

o!!. poate ~ din s~~

str. Ciprian Porumbescu, nr. 7,

u noastre chipul "

Arad. Adânc lndw'Oiaţi, soţul şi
fiica cu familia.

noblo\1IB

1rwlflotească a celui ce a fost
PAVEL

Cu durwe ne despărţim de cea
mai buni mami şi bunld

VANEAUVIA
in nefiinţă Ja vârsta de
79 ani. !ţi vom păstra o neţărmu
rită ~nţă fi te vom plinga
mereu. Dumnezeu să te odihnească in pacei lnmonnântarea
azi, 23 septembrie 1999, ora 13,
de la Capela Cimitirului
trecută

Eternitatea. Familiile dr. Toma V.
Ştefan fi' dr. Vanea Traian, cu

1-Coom.

îl' SEBIICD niEUBE îl'

ANGAJEZ cu carta da muncă,
BRUTARI cu experienţi. Telofoll
094.597.431. (28896)
.

METROPOL angajează MACELARI. lnforma~l str. Boamlel,
18. Tetoron 278514. (28904)

•

ANGAJAM SARMANI - OSPATARI famei, Restaurant PALLAS,
Calea T;.:&~ril, nr. 178. T - n

281721.

3)

ANGAJEZ T MPLARI binalt.J
Telofon 240978; ~4471. (28925)
SOCIETATE COMERCIALA
angajeazli ŞOFER pe TIR 20.to.
Telefon 092 575

on.

ANGAJAM: SARMANI, OSPAT ARI, DANSATOARE, BADY
GUARZI fi FEMEl DE SERVICIU.
Informaţii la telefon 211414.. .
28789

PIDIĂBI SEBVICU
Execut lucrirl INCĂL21RE
CENTRALE.- SANrTARE (cupru~
Telefon 094.391.119~; 216552.

. (28043)

se .MICRON TEH" SRL Arad,

str. Tribunul Coairch&f, nr. 36,
dorette să obţină autorizaţie do
mediu pentru atelier mecanic situat la •""""f' adrasă. 'Conl8otaţllle
se pot depune la Agenţia de
Protecţia Mediului Arad, Bd~
Ora alina 11r. 16. 28900

CITATII

~

Se Citează pentru termenul de
)Jdecală fixalln ziua de 30 seplefnbrie 1999, ora 8 dimineaţa, la

Depllngem dispariţia praa colegului nostru drag

Judecătoria Arad, dosar nr.
359211999, fn calitate de pârâti,
numiţii Alrnaşi Gyorgy şi AlmaSi
Kalalin, nAscută LasZio, cu ulliiÎI
domiciliu lh localitalea Dorobanti, nr.
573, jud. Arad, ln proces cu nUmim

matură

MANGUCI GHEORGHE,
pe care-I nu-l vom uita nicio.dată. Odihnească-se

in pacei
Colegii de la Firma ,,PLETL UPO. VA". (3040377)

Laval Valentin Şi Levai - · peri,
tru uzucaplune. (28938)

Mulţumim tuturor acelora
fnsoţlt pa ultJmul drum
soţia fi mama noastră

CROrTOREASÂ, execut odce

·a.u

lellmbrăcăminte (fi do sezon);

CALrTATIV, CONVENABIL Telefon283041.

--~ti).(28931)

.

REPA
M MAŞINI SPALAT
automate. Telefon 259146, orele
7-21; 094.241.398. (27839)
Rectlflcăm ARBORI COlTJ11n
Incinta AUTOSERVICE - MiciiIaca. Telefon 282098. (28492)

- . . inclurwaţl. (28758)

DEPLASARE
GRATUITĂ!
Telefon 284857; 092.556.562.
(27885)

1.

Suntem aliturl de familia dr.

Efectueazi zitnlc transport de
persoane In GERMANIA, AUS·

Toma In suferinţa priclnultl do

TRIA fi FRANŢA., la "'"'"" .,...
lllblecuadDcan modame.
NOUIII rrAUA cu bndl ~
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLONIA fi UNGARIA lo BUDAPESTA.
IMPORTANTI Prln .ATLA·

Colectivul
Dlspensar11JuJ
Depou CFR Arad. (28887)

1

pierderea mamei

VANEA LIVIA..

Condolea.... famDiol dr. T la decesul mamei

SSIB" puteti ciUitort tn toatl

Ştefan

EUROPA: BELGIA, OLANDA,
DANEMARCA,
FINLANDA,

'i

VANEA LIVIA..
Din partea nepoţllor
finilor,
familia Ing.~ TeodOr'. (28899)

NORVEGIA. ANGLIA. SPANIA,

.WES" executi reparaţii
lrigldere,_congelatoare; garanţ"!l.

pe

GOLDIŞ AURELIA
din Arad. Fiul Raul, Nel

Aetlzl, orele 17, la CASA
SINDICATELOR • CURS do
T.EHNICĂ RADIANTĂ. (Lidia fi

CONDDLEAII'I'E 'il'

I'ORTUGAUA.
Pentru grupuri organtute,

lnchlrlom-"-

an de la trecerea
a ca19tJ ce ne-a
nepoatA, veritOari

modomo.

.ATLASSIS• ehc:luAZI Hr-

vk:il de

-'guri~~'~ ~

'
;

.

'

-·
.

·-:-·.

.....,

---· -);-:-·-

..

.-•·
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'

B-dul Revoluţiei (vizavi de BANKPOST)
Mlcălaca - Piaţa Soarelui (vizavi de Po'ftă)
Tel .• 259.373; 259.721; Fax: 259.884

1

'"'! • Plasă de geam pentru tanlai
~~ ~ Pompe submersibile, de suprafaţll fi

:= '

'

•

~;
:il
a. •• roil>afoaresoia' de 4-10 m IA!Ime

"'
1
1

Fole

~

•!bete tapiţerie. muşama. irTita\18 de piele

i

!~de~~.~

•Roabe.bebiae,moloamelectice .

1

:~alt>

1

jfrigillere.•ccngt!ialo<I'8.-·"Ae

f

• Qlmlline " _ _

• Gresie, faianţa.-

i
1

RIBLPOOL

!

''

•
.' .

VIZITAŢI MAGAZINUL NOSTRU

""'*" lpl şi msllit

1·

"_.,.--'
e-

CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE
(5213799)

fiiHY'rl\fJ BOSCH Fffi\\ţ\(3

stat

• ...,.., de t-ut DORNIER tipul HTVS &IS 16 • 7 buci!'
Preţul de pornire a licitaţie! - 1.500.000 mii leilbuc.
Utilajela sunt noi fi se· pot vidta in perioada 27.09.199929.09.1999, zilnic, intre orele 10-15, in inci- fabricii UTA
Ara!ll, unde se gisesc dapozil* in cusiDdia VAmii Arad.
Licitaţia va avea loc in ziua de 30 septam- 1999,
orala 10,00, la sediul D.G.F.P.C.F.S. Arad, din B-dul
RevoiLJ!iai nr. 79.

Informaţii

saplirMntaN la telefon
280.633 int. 184.

.. ..,._.

fin4rik !Jid!pyqlqt9Q"' cu qrdgie C<!lqmt4. . . .It la loalt famft de Glll)efll; . ' .
l'erl'rnrt l!#wn!ooqu M.!tţpgte""",. lpu.le reu;
"a-4'11gft Cmn9 fi thpgfpqfflfMrf dit ~ală minertLi - SILII.

5.000.000 LEL ·

condiţiile Orei. Guv. III'. 12811998 a
•a• garii de bunuri devenite pn>JWie- de

~

~odud.ri de !OitO:

l!leml!rp!K !H4rqii!!!Giqqrr Cit I!UwJt 2'Me# ,.. ,. ..... prin ... 01 bihm calC __, . .

IN JU~, TRANSPORT GRATUIT IA

van-a in

urrnătoanllor

Meml!rpua M4mi'2'1lfMrr CH+Ieruf:rir penhv ClllllruQii "'ile ~ •.W.h..lt,drumori, ...... ti ·""~t,

PIATAlNUTtAVANSI.

OR<ifi"IZEfiZĂ UCITfiTIE POBUCĂ
pentru

057/ 288009

· S.C. MATIZOL S.A. PLOIEŞTI pr..bt ~ llllllllliolizeazcllo pre!OO .....t.;w .Jl'!'···~..t::.J
M""""'M l!i4rqifqlqtoqre pe bam de bilunam ~olt cu cauli• lenmplask cert ,. ~--.' :
,. plia ~pre cu llcxirli.lo grmimi dt)-611111. ;i !UpCIÎwi ~le ti pomole cu ririp 1111 11derit !Ciorolo;

golllllOdălesc şi 81Jico1 se vand şi cu

DIREOIA GENERALĂ fi
FINANTELOR PUBLICE ŞI
CONTROWLCJI FINfiHCifiR DE
STAT fi)CJDEŢCJWI ARAD

1

- ROMA:-..:JA

prin Gl MOTOR ARAD - .

Tel/Fax:

DESCHIS iN UPOVA, VIS A VIS DE
PIAŢĂ
Proclullele: electrice, elecllocasuice, uz

TRANSPORTGRATUrTiNORAŞ,

• Hidrotoare, compresoare, aragaze,

1

~

·Nou•.

•Aparai-""'Ki7......t

1

1~

PWIEŞTI

• Aracal, ~. clluanţi şi !acut

• l.l'..,ailialiabloaiORe

lft

·.

:-~~~

•-.atotela Ram.tai• prin IILPAT- PROCEMA.
cii p lo 6omw1ia. !o "MATERIAL PROFUNilSAMT -DIHEIN- WESIFAUN".
iw CAUJAlEA acatera este asipn~tl pria ISO 9002.

~~. _:_,S2 · · &e. ROMANSTON IMPEX~ .,
;:::~·~;~__:':'.'·~.

1

•

~i'ior. 1 19011 Arad, str. Maramureş, nr.
IMJ"EX. _j'c·~:~ţ;~~.talfu: ~7/2891Ui. . . lJIIi ..

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD
8-dul Ravolujiai nr. 21>-38, 231.853
Lhriu - n u nr. 68, lalofon 250.905
la cale mal.- """""
• GRESE caL 1· 93.000 leilmp
• FAIANŢĂ· 68.000 • 80.000 ...".,.,
• ADEZN fi CNENT pentru !OStuit
ŢEAVĂ CUPRU fi accesorii
•SPĂLĂTOARE INOX fi CABINE DUŞ

• ....... ~"l!<Wst.wr

• marmmă, granit, travertin;
' ·-• scule şi accesorii pentru prelucrarea rocilor mdiii'IIIEI!I.
~ adezivi pentru gresie, faianţă şi roci naturale

Din Septembrie
Salon de bronzat
Piata UTA bloc 1.8 . .

• BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAE
• ROBINEŢI fi FTIINGURI* CĂZI BAE fi ACCESORI
• OBIECTE SANITARE fi ACCESORI

ZINC
.
,_..fi
âlali
.CARBID
.
.
PROGRAM ZILNIC 9,oo-17,00
SÂMBĂTĂ 9,oo-13,00

•ŢEAVĂ
fi NEAGRĂ
.. .
.
• PR0F1LE ~TE • TABI.ĂZI'ICATĂ, .._

V

Vi oferi cu livrare din stoc: sau la comaacli: • .

•

•TEAVĂPOUElli.ENĂCUACC;esc~,;.---iîiăl>i-,·~
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.,.

• Tei:21M13
5 aparate prol....",.
hnonalcelllkat

...SOARELE ARADULUI!

.>' ·

Salon.de bronzat

....... Dragalhltt 11&2 ;:,. .'
W:21166t
. .. .,..... ... 1 la dl .~ .

(!1224119)
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Orar: 08-22 Lu

sura economie tale
MARI REDUCERI
ÎN PERIOADA
•
. . ·. •' ... ~ ·;., 23-30.09. "99 ' .
'

.

+-- Cbuat; Wu; Adedvl; llel; Blaale; 'hracote; +-- Vopaa ; 'j'
lataldlă ...... +-- 'l'elu:ldală deunativă pentra i11181ier .. alelior

• figle import Ungaria cal. 1-a lip lAMINA

t

Ţigle

CSARDAS - 840~ lei/buc.
+ Ţigle TANGO - 8400 leilbuc.
+ Ţigle KERINGO - 8200 lei/buc.
..
'"· + Ţigle CSABAI ROŞU -7100 leilbuc. ·
"'>·. + Tigle CSABAI MARO - 7500 leilbuc. . .. _
J
. ,
. + ŢIGLE HOLLAND- 5.800 leilbuc. · ,•.".. .. · .•.~
"' + COAME GLAZURATE - 36.000 leilbuc. · .. .
. +FOLIE PENTRU ACOPERIŞ -12.500 rn2

l

Preturile includ TVA

.. . . _

cat•• • Palisl''• •

,

11111ecar1 ceramlce l•perl Ungaria lle 30xllxll; 38xllxl0;
14xl2xl4; .... Cărăaid fi arlul . .ntra la11'aat*"'~·'
,,.•• , •• ••Han); .... Cină•••
-1
+ bdlll-1
labari batuiaară .. accuoril; ·
Felle JlrDiecteare _.. tlgllă; 1
. . . . . . . . . ( . . . . . . . . . h . . . . . . . . . . . fnl); •
Pan:llet .. ·-~·
llrlari ....... .... Felie ,............ paacbt; ... Jp 1••
'\
fi llaiÎae PIC (a hJ 111a bd parl-411" fi+ 'JD-); ... c· ămidă .....,.-.,

.............

+-·

sticlă

..--.""
.

Wată Jaillerală 1 aa - 20 aa ••&Udă
1 aa - 20 cm eapa_"'!al fi_ estradat
litala eltatlană MHili ap· fi IIUIC8pi); • l:ărămillă PDBO'I'DII fi

peRim a•neală); •

• CĂRĂMIDĂ DE STICLit .. 30.000 lei/buc. ·
\

""-::.
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~.v

.1.
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Plăci BITUWELL (1 Clllari
traspareale clare - •rort Senunla); • Plăci policarbonat;
..._Fibră 11e sticlă (mapad Italia), 3 Clll.t (1 M; 1,111; 1,7111; 2
M); ..._ llelallraDe llitam•ease 1:11 lliiiiiB alliltnl n .,.,."• • la
ren (-1 11 C -21 11 C), auanţie ZD lle 11111 - 11.000
Plăci "KNAUF" 8; 1,1; 12,5; • (nonaale, ignifagale 'i

(e varietate ••e lle culori); •
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IOLAIIIS;
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... Sa •ari
Ja.UX;
... B C';
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........ traasport pe raZa jad.lallrad
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