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.~WF.STBANK 
AJWl, Jl.dullloralu!War·• 

· 'IIUIONI•4 n: r.u.-.- .· 
BANCA COMERCIALĂ WEST BANK SA 
acordA dobinzi avanllljo
la depozltala la termen ale 

persoanelor fizice 
(....,.minimA 500,0 mi lei) 

• 11un6 -50% 
21unl- 51% 

l~ltiiii,IMRM IIIITU 
'*i:acrnt:e medlco-eanltare vor declanf8 ample acţiuni de 

protest, in cazul in care cele 8.000 de miliarde reprezentind 
incasir1 excec!enlare la fondul aslgurirtk>r de ...,_ vor trece 

· ··' ta bugetul de stat fi nu vor rim!ne slatamulul unitar, 1ntruc1t 
aceste fOndwi acoperi pilllll Nlallllor a pas:. 200.000 de medici 

" aslatanţl. . Polrlvlt esllmlrllor Iniţiale, Casa Na!'onalil urma d colec' , 

DESCHIDE~EA ANULUI UHIVEitSITAit Lfi ;, 
OHIVEitSITATEA DE VEST "VASILE GOLDir 

· ·anul acesta, 12.000 de miliarde de lei. DupA Tmbunili'res lis
lemului da adunare a ~el popul"'leela fondul aslgurirllor, 
ca.a a Incasat cu 6.000 de miliarde de lei mal mult, bani pe care 
epedillflll din .._, de Finanţa refuzA acum 11-l vlreze la 

'·'· bugetul ·CNASS, a declarat Alexandru ClocAiteu, pref8dlntele 
ca.at. Dacă acest lucru oe va Intimpla, jumătate din personalul 
madlco-sanlllar va rimins fără salarii, aproape 5.000 de unitlp 
sanitare vor fl închise, Iar farmacllle vor Intra in impoelbllitatea 
acordArii medicamentelor gratuite 'i compensate, atft pentru 
populaţie, c11 ti pen!N aprovizionarea splllalelor. 

Sistemul sanitar a ajuns intr-<> situaţie critici fi, daci 
Guvernul, Parlamentul fi Pref&dlnţla nu vor su"'lns demersurile 
Iniţiate de CNASS privind util-In -~- a fondurilor co1ec> 
tate, popula!la va fi privati de orice forrni da IngriJire eanltari, a 
adAugat pref&dintele ca.ai. . . 

Consiliul de Administraţie al Casei a atenţionat, luni, 
e,.-nut, Parlamentul fi alte Instituţii ale statului cu privire la 
efectul -.wa sistemulull8nitar a trecerii celor 6.000 da miliarde 
de lei ,. bugetul de stat. Unii dintre membrii Consiliului ds 
Administraţie ti-au exprimat Chiar tsmerea ci Ministerul de 
Finanţe ar putea folosi 8C8fti bani pen!N a acoperi unele -g~ur~ 
negre• din alte domenii alta economiei. 

(Continuare 1n pagA) ,.. 

Astăzi, la Pecica,· 
de la ora 16,00 

"r a PmOM 
•·S'IIADA 
~-' 

.~isprezecimile" Cupei 
RomAniei • Tuborg pro
grameazA astlzl la Peclca, 
inceplnd cu orele 16,00 intA~ 
nirea "Uf' Weat Petrom M 

Steaua Echipa mlllllari, cara 
a sos~ in GrafUl nostru iei'i la 
orele ·prinzului, va aborda 
partida cu intreg lotul cara 
duminică a câttigat la 
Craiova. Af;adar, spectacol 
de înaltă ~nulă pe arena din 
Pecica. Arninunlt legata de 
această confruntare in pa .. 

ina 11. 

;A> ~~~r--___:__....:... --""'-~---~---::;------. 

SEARA ACTELOR RĂTACITE •• -; 
Raidul ziarului "8devărul•, impreună ca Poliţia rutieră 

... ·,-... 

~~~" 

\. :·~,,< 
' ' : r 

Primiri oficiale 'i acordarea 
· unor titluri universitare 

Desc:h- anului universitar 1989-2000 18 
Universitatea da Vast ,.Vasile Goldlf" din Arad 
capAtA semnificaţii deoeeblta, DupA primirea 
autorizapilor de funcţionare pentru fllcultip fi 
colegi~ mal muHe facultlţl au bit deja aaldl181t 
fi ee atteapti votarea legii In Parlamentul 
RamAnlel. De_,.., In aceel an unlwrsHIIr 
ee implinesc zece ani de funcţiona~ a 
Ulllvwsitaţll de Vea! .Vasile Goldlf"· 

Ieri, 20 oeptambrle, delchlderea anului~ 
w fAcut In ;nzenţa unor oaspeţi de eeami. A 
fcat prezentA o dalega!l• americani da ... Liberty 
Unlverslty of C811fomla", care a rAspuns vizitei 
~ de o delega!ie uniYenlltlri 1'01ninasci, 
la care a participat fi dl. prof. unlv, dr. Aurel 
Aftlelean, rectorul Un~l .Vallle Goldlf", 1n 
prlmiYIIre ~an In SUA. 

(Continuare In 111111.8! ,.. 

O OPERATJE SIMPLĂ POATE .. 
. COSTA IS MRIOANE LEI . 

1 Convorbire cudl. Sabin Bălţat, director general la CJASS B 
UŞI ŞI FERESTRE 

DIN ALUMINIU ŞI P.V.C, 
GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

PREŢURI DECENT 
la iampiArle din 

ALUMINIU 

VA oferi 
e TlrrlJIIrie - c1n Import 
,...".,... 
ePVC. (li geamuri lam-• • -"jaluzele 
T-n: 279699; 0111111222929225!11!1!111 
Anld, str. -. Nr. 34. 

• MOBILIER MOQERN 
LA COMANDA 

• AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MA TERJALE IMPORr 
•cALITA~ 

SUPERIOARA 
STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL: 057/224888 

092/117381 

' . 
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• Astăzi, Soarele rasare la 
ora 7 şi 1 minut ş1 apune la ora 
19 şi 16 de minute. 

• Au trecut 264 de zile din 
acest an. Au mal n\lmas 101 zile 
pana In 2000! 

e Praznicul zilei: Blaertca 
ortodoxa: Sf. Ap. Codrat; SI. 
Prooroc Iona (Odovania 
Praznicului lnalţărll Sfintei 
Cruci); Biserica romano
catollcA: SI. Matei, Apostol ş1 
Evanghelist; Biserica greco
catollcl: SI. Ap. Cuadrat. 
Incheierea s~ lnătţM SI. 
Cruci. . 

La Arad: Şaran Daniel 
Alexandru, lacikov Csaba, BlaM 
.Oenls Alexandru. Kllng Roland 
Petre, TAmpa Darlus Laurenţiu, 
Balog lsabefla, Boarlu Mihaela, 
Butean Alexandra Maria, Mezel 
Claudia Adriana, Vatn f Benia
min, Popo Alexandra. Albulas
cu Madălina Alexandra, Covacl 
Oenlsa, Feroca Iosif Mihai, 
Feketa Lansa, Tuns Damaris 
Estera, Mlronescu Valentlna 
Georgiane, Covacl Grula, lvo 
Bogdan Samuel. Mlcu-Gandl 
Larisa Maria, Keuyeras Mihai, 
Anghel Samuel, loanovlcl 
Adriana, Faranţ Andreea 
Alexandra. 

La lnau: Tabula c;<>smina, 
Clsmaş Tlbeliu, Molsă Voichiţa, 
MolsiAno. 

La Seblf: Charj Elono. 

HfDik. .. EIC:4D.-. 
Marii, 21 septembrie lf]FECIOARA (23.08· obUnute in ultimul timp. · · 

BERBECUL (21.03· 22.09). Dupa ce v-aţi SA GET A TOR U Lrl 
20.04). Nu_prea aveţi ". descarcatnervllpetoatâ (22.11·21.12). 

..,. ~motive de nemu~umlro. ' lumea, va linişti~ şi ten· Nelnţelegerllo cu .wJ 
Situa~ este actualmente slunllo Interioare dispar. partenerul pot n clarifi· ~ 

stabilă, Iar evenimentele se Puteţi să-i anunţaţi pe col din eate In cadrul unei dis· 
deruleaza In favoarea dvs. anturajul dvs. ca a~ redeven~ un cuţll deschise şi sincere. Este 
TAURUL (21.04-i] om normal capabil să poarte dis- posibil să fi~ prezentat unei per-
20.05). Adaptaţi o po- ~~pe un too civilizat soane Importante. 

~S~~~~~:J.:':; :2~~o~NJ!ita1l!~·~:; 11!!1 ~ -.&:. :;.~~-~1f. ~m~a~~ 
mal bine ceea c8 se mal bine de sarcinile~ : 1existent Tn viaţa paftlcu.. 
petrece In Jurul dvs. la serviciu. lncredlnţate. Şeful va MMiara şi publlcâ poate fl 
.,..,GEMENII (21.05-20.06). ţine sub observa~e acllvllatea şi depăşit prin dialog. 
,.. ~ ".In deciziile pe care le nu e cazul să~ dezamăgiţi. Manlfestaţl o nexibilitate 
, 1. 1 adoptaţl azi, trebuie depseb~ă In acest sens, evitaţi 
• 1 luate In considerare şi MOCH~~'~~~A orgoliul ş1 stnlduiţl-va să găsi~ un 
părerile colaboratorilor, lnsă ele lil 1 .numllor comun" cu lnter1ocutorli. 
nu trebuie să va Influenţeze. Arad, Piaţa Gării VĂRSĂTORUL (20.01·~ 
RACUL (21.06-22.07).1":~~ Telefon 235221 · 19.02). Energia de care 
Man~ostaţi-va cu prag-~ .- VI d · dispuneţi azi o consldo-,;. 
nenţa personalllatea şi!:. ~ D e fi rebilă şi nu găsiţi ama-• 
bazaţi-vă pe lntuiţio.(-"j IDODtează mocbeti torl dispuşi să se la la 
Aria dvs. do rospon- la preţuri Intrecere cu dvs., convinşi fllnd ca 
sabllltă~ se poate lArgi ş1 va simţiţi cu 0 reducere de nu vor putea face faţa ritmului pe 
măgulit do Increderea ce vi se J...all"/o ca~ Impune~. 
acordă. ~ PEŞTII (20.02-20.03). 

r ~LEUL (23.07·22.08). • ·Norocul este astăzi ală· 
fi1~ liiiiSensibllltatea dvs. osle DSCORPIONUL (23.111- • 1 Jturi de dvs .. dar este 
1 extrem de accentuata ş1 21.11 ). Aţi reuşit să ... mal Indicat sa nu va 

nimic nu va satisface. depăŞir. cu bine perloa- Implica~ In ac~unile ce 
Deveniţi o persoanA antipatică ş1 da crit ca prin care att presupun riscuri majore, fiindcă 
chiar şi prieteni cel mei apropia~ trecut şi va stnldui~ să va reface~ nu se ştie n/clodal/l, ce .surprize" 
vi evită. Imaginea sifonata de .realizările pot interveni. 

Vremea va fi caldă, dar 
va deveni uşor instabilă. 
Cerul se va innora treptat, 
Iar dupA-amiază. pe alocuri. 
se vor semnala averse de 
ploaie. vantul va suna In 
general moderat, cu unele 
lntensificări din sector sudle. 

Temperaturi maxime: 24 
1a 21·c 

"''' \ '~"' ~"~"' Tempereturi minime: 15 
la17"C 

Mateorolog de serviciu, 
Cannon Şarga 

t 
"' "' 

"ADEVARULiiVA, ASCULTA 
La telefonul 

dimineţii 280944, 
intre orele 9,00.12,00 

Intreruperi da curent 
· e OI. Constantin Simion. 
str. Posada, ne-a sesizat 
Intreruperea neanunţată a 
curentului electric, in zona Tn 
care locuieşte dumnealui. 

0-na Reinhardt Ecaterina, 
· dispecer pentru derenjamente 

Tn cadrul Conei, ne-a relatat 
că: "In zona respectivi 
existi nl,to defec!lunl pe 
Unle. In prezent se ucreazl 
la acea avarie". 

Zgomot ... tn noapte 
e Mai mulţi cititori do pa 

str. V. Milea sunt nemultumiti 
de.gălăgia produsă de muzica 
de pe Ştrand. "Nu putem 
donnl noaptea da atâta zgO. 
mot. Am luat legătura cu 
Poliţia. El ne-au spus ci nu 
pot face nimic." 

torul Primăriei . .,Vreau să ,-
mulţumesc d-lul Sorin 
Neamţlu fi personalului de 
la Serviciul Social din 
cadrul Prtmirlal pentru sprl· .. 
jinul pe care mi t-au acordat. · 
Zilnic, mi rog lui Dumnezeu 
pentru sănătatea tor. • 

Redactor de serviciu, 
H. H. 

La telefonul . , 
după-amiezii, 

~ 

:zsooo~, intre orele 
15,00.18,00 

• Dl. Tiberiu Cherechef; ~;. 
B·dul Titulescu, bl. 332, 
sesizează că in zona unde 
locuieşte s--au făcut săpături 
pentru introducerea unei ricii 
reţele de cenalizare .• Tot a.",.. 
tuarul este plin de pământ. 
Daci vin ploile, riscăm si 

Mulţumiri 
e D-na Mic Mariana, 64 

· de ani, este suferindă de 
ciroză hepatică. Trăieşte 
dintr-un ajutor social in va· 
loare de 156.000 lei şi di~ aju· 

nu mal putem Intra in 
blocuri. Să nu mal vorbim 
ci au Ingropat fi gurile de . 
aerisire de la gaz." "' 

1 

Redactor de serviciu, 

·f.··.~.if~<~:r,<.~!~ M •. 

INCENDIERE 
Este cercetat in stare de libertate, pentru săvârşirea infracţ~ 

unii de distrugere, Jula Romeo-Aiexandru, de 21 de ani, din 
lneu, fără ocupaţie şi antecedente penale, cere a dat foc 

:_~ 

' 
.j 

j 
două căpiţe de fan, aparţinând numitei Kiş Maria, din localitate, '""-~-1 
.comunică Biroul de presă alt. P. J. Arad. c · · 

CONFERINfĂ REGIONALĂ LA 
CONSILIUL JuDEfEAN ARAD ÎL~~ ~:QUlQ.~jj~~~Ji[l(jjj~[~g-QioQ:MiiOîltEIJ!!' ? 
Azi, la Consiliul Judeţean prin Agen~a de Promovare ti 

Arad se vor desfăşura lucrările Dezvoltare a judeţului Arod In 
. . Conferinţei Regionale din cadrul colaborare cu judeţele Tlml" 

~-'' ~-"proiectului .Studiu Regional da Bihor, Salu Mare şi Institutul 
Cooperare Transfrontalleri Urbanprolecl din Buc:ureş11. 
RomAnia • Ungaria". Această Scopul conlerlnţei n COI'Istitule 
conferinţa se desfăşoenlln cadrul prezentarea obiectivelor şi priori- . 

.. 

' ' _; 

programului PHARE CBC ROn-iU lilţiiOr la nlvekJI regiuni frontallent 
al Uniuni Europene şi este orga- care stau la baza solltitărfl 
nlzata de Consiliul Judeţean Ared flnanţarl de proiecte. 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Teroare nevazuta (SUA) 9,30; 11,45; 14; 16; 18; 20 
Mu..,W: Nume de cod: MERCUR V (SUA) 10; 12; 14; 16; 18 
Arta: Mal\l8flU meu aonat(SUA) 15; H; 19 
Sala rnlc6: Ce vriljl mal fac felole (SUA) 15,30; 17,30 
Progreoul: BABE· No1e aventuri ele lui Babe.,. In Olllf (SUA) 18 

lANSARE DE CARTE 
~- 21 septembrie, orele 16, 

la fibrllria 1. Slavlcl din Arad. va 
avea loc lansarea vokmelor .voce 
In agora• \Î .Cu \Î fan\ prelaţi" de 
Patru M. -.. cilr\l apAruta la 

editura .Viaţa arădeanl". Pre
scrlltorll Rorin Bănescu. Vasile 
Dan,- Vlorel GherghiţA, Sabln 
.Badea, diedorul editurii. SUrt IIM
~ Iubitorii de lilslatură. -

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editort S.c. ADEVĂRUL a.r.L Arad 
eCOOFISCALRI681938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 02/1886din31 X 1991eCODSIRUES0209S6601eiSSN 1220· 7489 

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

7 

• 

7 tni11* 2900 Arad, 8d. Revoluţiei nr. 81. 
Telefoane: SECRETARIAT- 181801, fax 180655, 180615; 
ADMINISTRAŢIE • CONTABILITATE· 181797; MICA 
PUBLICITATE- 110775. MAREA PUBLICITATE ·180904; 
CLUBUL PRESEI- l80989. 

CODaillal de .. wlnl-aţleo DOREL ZĂ VOIA NU 
(presedinte) telefon 181801, 280615'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
presixlinte) telefon 110776; MIRCEA CONTRAŞ (redactor-FI) 
telefon 281801, 180854; NICU COJOCARU (director oomere••l) 
telefon 180904; DOREL BA!WU (contabil-'"!) telefon 181797. 

Cel lllllde a oluflul MIRCEA CONTRAŞ (redactor-set); 
AUREL DARlE (secretar general de n:dac!ie) telefon 181S02, 
280854; MIRCEA DORGOSAN (sef sectie actuahtăh); telefon 
181855; 180003; IOAN IERCAN'(sef sectie politici), telefon 
280943; DORU SA VA (sef sectie socia)-ccoooinic), tclct\:m 281738; 
VASILE FILIP (sef scetie cu)turi-invătimânt), telefon 281855; 
2801103; ALEXANDRU 'CHEBELEU (~cf sectie sport). telefon 
281701; SORIN GHILEA (sefscctic.uncret) telefon 181855, 
280003; MARCEL CANCitJ (!cf si:ctic foto), telefon 180943; 
NICU COJOCARU ("'fsec!ic publicitate\ tcicfon/fiox: 280904 .. 

~ ......,ubttla lwpa' la S.C. MEDIAGRAF LA. 
ARAD,-· FeleaealuiF.N.,-:&-,Iu:ZS09ZOo 

.. 

• 

.ln~ertrans" Timişoara a 
realizat recent un studiu 
privind circulaţia In municipiul 
Arad. Rezultatele studiului au 
fost prezentate ieri. In cadrul 
unei Şedinţe a Comisiei. de cir· 
culaţie a CLM Arod. 

Studiul a fost realizat prin 
Intermediul a 88 de posturi de 
reconsămănt şi a altor posturi 
de anchetă dispuse la intrările 
respectiv ieşirile din munici
piu. S-au aflat curenţii de traf
ic intre zonele interioare ale 
oraşului, şi traficul de tranzit 
la Intrarile fi iefirile din oraş. 
Astfel s-a radiografiat nuxul 
de circulaţie pentru vehiculele 
de călători şi de marfă. 
Studiul are ca scop amana· 
jarea lntersecţlilor şi 
samaforizarea astfel IncAt sll 

se asigure un flux cat mai bun 
al circula~ei. . . . 

.tncertrans" Timi.oata 
propune pentru aceasta trei 
etape de prognoză: 2005, 
2010, 2015. Pentru fiecare 
etapă se vor prognoza fluxu
rile de circulatiei si se vor 
propune noi artere', moder
nizări de străzi. 

Au fost prezentate reţelele 
de trafic greu din oraş. S-a 
accentuat asupra şoselei de 
centură a Aradului care Inca 
funcţionează sub capacitate. 
Alei ponderea traficului greu 
este de 50%. S·a ·propus să 
se mărească utilizarea aces· 
tui drum. In medie, pa porţiu
nile circulate ale acestei 
şosele circulă zilnic 4000· 
5000 vehicule. In Gai, In porţi· 

unea cea mai nouă, prezenţa 
autovehiculelor e mai mică -
2000/zi. S-a aj'uns la con· 
cluzia că Centura e mai puţin 
folosită de călătorii care au ce 
ţintă Timişoara fiindcă urmând 
acest drum se face un ocol 
nejustificat de 13 km. Cea mai 
uzitată arteră a oraşului este 
Iuliu Maniu • Podgoria, unde 
la o ora de vârf se lnregis· 
tează 2000 vechiculelh. 

Discuţiile au cuprins şi 
modernizarea traficului de pe 
B-dul Revoluţie' pe unde cir
culă zilnic 3,0.000 de per.·. 
soane. S-a atras atenţia 
asupra semafonzirii .nein· 
teligente" de pe bulevard. 
Viceprlmarul Darida a făcut 
un calcul care arăta că din 
cauza semaforizării ineficiente 

CUII.SUII.I PRECIZARE· 
Casa de Cultură a Municipiului Arad anunţă 

Jnsetlertla unnii01J181a cursuri: Umba englezi, 
Umba gennani, limba lta!ianli, mecankă-auiO, 

dactllognlffe "/uctirl de- hscriorlle $0 

a.c zilnic, 1a sediul lnstiiiJIIel crn str. Gll. Lazăr",., 
f.lnrotmaţl/ la telefon 211.918, Tnfn> orala 1~13. 

. 
··-~-~-··.,.~n: .... ,-..~. 

' 
1-",·-· .,. ____ ~ ~-·,·-. 

.;.;."_ 

/' 
.. 

--

pe bulevard, se piod lunar 
600 milioane lei. In sensul \:6.; 
pietonii pierd atâta timp la 
semafoare incat socotit in 
bani, la salariul. med.ht.~,· 
economie, se ajunge la suma 
amintită mai sus. 

In discutie a fost adus şi· 
fostul primar Branc, căruia i 

. __ " 

s-a adus acuza că a dispus 
plasarea vă mii pe strada .. -~ 
Câmpul Linistii, Intr-un loc 
total impropriu. Vama ar fi tre· 

:.~ 

buit să fie lăngă Centură, 
acolo unde avejil_y , ... "'II~ 
"'urlnţll vehicula ee la 
studiu la fapte mai este do 
parcurs o cale. Lungă, scurta, 
rămâne să ne demonstreze 
autorităţile locale. 

TEODO!tfl HfiTICfl 

·' 
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O OPERATIE SIMPLA POATE Premiile de fidelitate ,,Adevărul" pe luna septembrie 
' . 

COSTA 15 MILIOANE LEI 
+ Convorbire eu dl. SABIN BĂLŢAT, 

director general la CJASS Arad 

11 ABOttfiTI AU 
ZÂMBIT. IERI •• FERICIŢI 

- Domnule director general, 
~pentru incep~t, spuneţi-ne câţi 
medici de familie acreditaţi 
există '' care este numărul de 
asiguraţi inscrit;l pe listele afe.. 
rente? 

- Pănă astăzi 285 medici au 
incheiat contract cu Casa 
Judeţeană de Asigurări Sociale <jp 
Sănătate (CJASS) Arad, iar in pri
vinţa popula~i pot să vă spun că 
ci'ca 80 la sulă este Tnsaisă. 

- Pentru că este Important, 
si raamlnlfm e& • intimplA cu 
cei care Tnc:A n-au făcut acest 
pas? 

de spitalizare sa ooste un milion de fondul CAS? 
lei. Acesta e marele câştig al asigu- - Situaţia pUI~Ior restante se 
raţilor, in plus, pe lângă tratament, men~ încă destul de gravă pen-
pacientul e trimis la medicul spe- tru că valoarea lor a ajunş la 30 m~ 
cialist la care trebuie. liarde lei. Atât avem de recuperat 

- Apropos de medlca- de la diverşi agenţi economici in 
mentele gratuite care ar trebui condiţiile in care şi nivelul ine;asat 
să se acorde veteranilor de este tot de circa 30 miliarde lei, din 
_război, din câte ştim noi, până la care 7 mil"u"de sunt de recuperat 
această oră, in Arad nu s-a infl- dil 1998. 
lnţat încă o casă de asigurări - Care sunt cel mal mari de-
paralelă. De care să beneficieze bitori? 
persoanele in cauză, printre care - Aris (peste 3 miliarde lei), 
şi veteranii de război. Alfar (1,5 m~iarde lei), Prod Petrom 

- Potrivit legii, veteranii de Schela Arad (1 miliard 300 mUioane 
război sunt asigurati ai Casei lei), Arrnopan (1 miliard 200 mi-
Ministerului Apărării Naţionale. liowle leJ) etc. 
După ştiinţa mea există medici mi~ - Cum o si procedaţi pentru 
tari la Poliţie şi la Clisa Annatei. recuperarea acestor bani? 
Chiar acum esta in Arad directorul - Daocamdată este in derulare 
general SI Casei M.Ap.N din procedura de executare silită. li 
Bucunaşti, pentru a incheia un pro- atan~ăm pe cei in cauză că asta 
IDool ru noi privind aocesul la ser- de datoria noastră să unnăm orice 

··viciile medicale a asiguraţilor in cale legală pentru a ne recupera 
cauză. aeditale. 

- Mai poate exista situaţia in - In final, spuneji-ne la cât 
care deşi angajatulull s-a re~nut ajunge câştlgul unu medic de 
procentul pentru fondul de sină- familie acreditat? 
tate, aceşti bani n-au fost vlraţi in - Acest lucru depinde de 
contul CJASS. După care .,nga- numărul de pacien~ pe care n are 
jatul ajunge .in spital însă, practic, fiecare medic, tinându-se cont că 
el nu are calitatea de asigurat Ce valoarea unui 'punct acordat de 
se întâmplă in acest caz? CJASS asta de 6. 722 lei pentru un 

- Acestuia i sa calruleazll oota asigurat Căştigul brut al unui medic 
de plată pe cara respectivul salariat se află înmulţind 6. 722 lei cu 
n-are decăt s-o recupereze de la numărul de pacien~ Tnsaişi pe lisli. 
unitate. Pacientul rămâne debitor al - Vli mui!Umlm. 
spitalului. Dacă nu sa rezolvă, utieri- A consemnat 
orspitalullldăinjudecată... COSt1Ut 'TI{If 

Se vOC Tmpllnl, in rurand, cinCI 
ani de dind, In ideea de a-1 re
compensa pe cei mal constan~ 
cititori al ziarului, redacţia 
,.Adevărul· a instituit aceste pre
mii de fidelitate. Posibilitatea de a 
câştiga unul dintre cele zece pre
mii - fiecare ln valoare de eate o 
jumătate de milion d8 lei - se 
adaugă celuilalt Important avan
taj de care beneficiază absolut 
toţi abonaţli: e vorba de 
realizarea unei- importante 
economii băneşti, ştiut fiind faptul 
ca pretul abonamentului lunar 
reprezintă doar jumătate din 
preţul ziarului cumpărat 'Zi de zi 
de la chioşruri. 

Şansa de a câştiga unul din
tre premiile de fidelitate au Incer
cat-o In această lună peste 
11.000 de abonati care au trimis 
pe adreSa redacţiei taloanele de 
conours completate corespunză
tor. Invitaţii principali au fost in 
această lună ELENA ROBU şi 
DUMITRU BUDI, cei doi patroni
asociati ai firmei CONSTRUC
TION HOUSE, care au extras din 
umă numele celor zece câştigă
tori. ln plus, cei doi oameni de 
afaceri arildenl au ţinut să ofere şi 
ei un premiu suplimentar tn va
loare tot de 500.000 lei. Ieri, cei 
zece abonaţi (Purdea Ioan, 
Arad; Arlon Llvla, Neudorf; 
Răzban Cornel, lrato'; Andra 
Ştefan, Peclca; Ballnt Ioan, 

Curticl; Tlba C. Andrei, Arad; 
PArva Gheorghe, Slntana; 
Cervenschi Paul, Zăbranl; 
Branc Rodlca, Arad; Vasile 
Constantin, Vladlmlrescu) au 

toarele luni redacţia noastnl va 
continua.să ofere: abona~lor prin 
tragere la sorti, căte zece premii 
de fidelitate un'nând ca In preajma 
Sărbătorilor Crăciunului toţi 

Premiul-suplimentar oferit de cel doi patroni ai 
flnne/ arădene CONSTRUCTION HOUSE (Elena Robu fi 
Dumitru Budl- fn dreapta imaginii) a fost fnmânat, ieri, 
abonatel noastre PANCOTAN GABRIELA din JOIA· 
MARE. 

. fost Invitaţi la sediul redacţiei 
unde, intr~un cadru festiv, le-au 
fost inmc!linate plicurile cu ce~ 
eate 500.000 lei. Cel de-al 
11-lea câştigător (PÂNCOTAN 
GABRIELA din JOIA MARE) a 
fost Invitată la sediul CON
STRUCTION HOUSE unde, de 
asemenea, a intrat tn posesia 
jumătăţii de molion de lei oferit ca 
premiu de fidelitate şi In unnă-

abonati! care In decursul acestui 
an au 'trimis pe adresa redacţiei 
noastre taloane de concurs să 
participe la super-tragerea pre
miilor de fidelitate .Adevărul", In 
cadrul căreia vor fi oferite premii 
de zeci de milioane lei, constănd 
tn numeroase produse electro
casnice de folosinţă îndelungată. 

t1. COtmUI$ 

- E simplu. Cine nu e insais la 
_vreun medic de familie nu poate fi 
consultat in caz de boală numai 
contra-cost. De asemenea, nu 
poate beneficia de medicamente 
gratuite sau compensate. Se 
înţelege că trebuie plătite indusiv 
sarviciie spilaliceşti, iar costul unei . 
operaţii simple poata duce pănă la 
15 mmoanelei. lntr--un spital, ser
viciile costă pasta 150.000 lei pe zi, 
masa dres 70.000 lei, tratamentul 
In jur de 200.000 lei, medlcaţla 
poata fi de 500.000 lei. Una peste 
alta se PQate ajunge. uşor ca o zi 

- Domnule director, care mal 
este sHuaţla plăţilor restante la Foto: onomu FEI.Efl Daeii e naarti, e ~edintii la CLM , " , 

ID 

:·,~::.' DOUA VAGOANE DE PERSOANE AU ARS COMPlO 
ÎNTREBAREA E: CU SAU FARA PREsă;» 

r;. 

r
"~~ ~~-·Ieri dimineaţă, in jurul orei 9 care au izolat cele două vagoane ne iau in seamă. Ferească 

Grupul de pompieri militari a fost desprinzându-le din garnitură au Dumnezeu de un incendiu mai 
anunţat că la Gara Arad, a luat foc Impiedicat acest luau. mare că nu aveam cum si Intar-

I' o garnitură de tren garală pe una La o primă evaluare, pompierii venim, fiindcă nu putem să 
• dintre linii. Deplasându-se cu miitari au apreciat că e VOiba de o intindem un km de furtun. De 
~-~ ." operativitate, grupa de intervenţie .mâna criminară· sau neglijenţă data aceasta am avut noroc, 
; _ -.>;· condusa de locotenent colonel . vinovaţi -- fiind . consideraţi n-au fost decât vreo 200 rri", 

1 
, . Constantin Pârva a ajuns la 1 O boschetarii ce-şi file veacul prin ne'a declarat colonelul Pârva. 

.· ,_:l ~ minute după anunţarea incendiu- vagoane. _ . 
1 ~ lui şi in cea 45 de minuta acesta a Problema cea mal grava din . Curios este faptul că, deşi p8 
! fost stinS. Mal exact este VOiba de punctul de vedere al pompier11or 0 linie alăturată era garală o ga~ 
~ 1 ,~ două vagoane care au ars corn- militari este aceea că in gară nu· tură -de vagoane cisternă nimeni 
~\. ~ ~·: piei. din cauze necunoscute. Deşi este acces, pentru maşinile de nu ştie ce e ru ele, dacă sunt pline 

. bătea vântul, existând condiţii pompieri, peste linii. .,De mai sau goale. Dar după disperarea 
· favorabile întinderii focului şi la mulţi ani i-am somat pe cei de cu care s-a acţionat înclinăm să 

celelalte vagoane din gamnurâ, la Refillonală si construiască . aedem că erau pline. 
;,, ~11>~~-!!!?"'plă a ~or măcar o cale de aceea, dar nu $E~n POPESCU 

"'!;..., 
·:-~ 
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.Dacă e marţi, e Belgia". In plan 
local daca e marţi, e probabil 
şedinţă la CLM ... Azi, c~ sigu
ranţă ... ŞI dacă tol e şedinţa, proba
bil că stlmabilil aleşi ai urbei vor 
găsi, din nou, un motiv oarecare 
spre a Jnvila" presa să părăsească 
sala. ca doar nu e o noutatal E o 
practica frecventă In ultima perioadă 
de timp. F10 că e IIOiba de o Hcila~ 
publică ale carei date evident sunt 
publica! ori despre ,nacesitataa" ca 
Vasile Clubtncan (PNŢCD) sau 
Ladislau Toth (UDMR) să Intre 
Inapoi in coosiuile de administratie 
pe care le-au părăsit tot in urnia 
votului consilierilor CLM, domnii 
oonsilieri municipali s-au obişnuit sa 
se descotorosească de reprezen
tanţii presei. Ce este mai penibil, e 
faptul că nici măcar nu au stil să o 
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<t -~ Oricum .te uiţ~ .. / . -· c 

mai ieftin abonament GSM! 

~OM(OM Araa ~tr. ~oria nr. 1 
., 

Jelefon: ~o1/1~Jo~~; ~~~/1~~~oo 
Ofertă volobili:t până !o do!o de 13 Noiembrie. 

-. 

faca ... elegant. Credem că atat 
prasa căi şi celelalte persoane aflate 
In sală (Dacă a~ uitat e cazul să va 
reamintim că şedinţele la CLM sunt 
·pu~lice. Deci pute~ fi şi dumnea
voastnl una dinlte persoanele cara 
asistă, lăaJ!ă, ta diso.Jţlle .savante" 
ale celor pe care i-"li ales) ar putaa 
să ştie de la Inceputul şedinţei dacă 
unul sau altul dintre puncte are 
raglm ... secret Esta cel puţin lipsit 
de bun sinţ să laşi prasa să aştaple 
un anumit punct de pe Oldlnea de zi 
şiTnainlB de discutarea lui să supui 
la vot dacă discuţiile pe marginea lui 
sunt sau nu pubice! Cum s-a rntam
pla~ de allfel, şi la ultima şedinţă a 
CLM dind Mircea Groza, praşedln
tale de şedinţă a supus votului con
siierilor ca ITIOIIificările ce s-au efec
tuat la oonsilile de administra~ de 

la societăţile comerciale al carul 
acţionar majoritar asta CLM Arad să 
sa diso.Jta ru uşile Inchisa. Cică Iri 
colegi ar fi cerut acest luau. Care 
colegi? N-am văzut pe nici unul să 
.se apropie de pre,edlntele de 
şedinţa! Eventual oolegii de scaun 
(primarul Valentin Neamţ sau 
Vlceprimarul Sorin Neamţu?). Cert 
este că stimabilii consilieri au votat 
fAră nici o remuşcare! Cu douA 
excepţii Ioan Popa fi Octavian 
Ban ... 

Nu ne nlmâne decăt să spenlm 
ca alegatorii vot ştii să sancţioneze 
rum se cuvine, la alegerile din 2000, 
atitudinea celor care acum iau rn 
fiecare lună, doar pentru că sunt 
consilieri munlcipaii, mai bine de un 
l1'ilion de lei ... 

Dflnfl LASC 

Polifia.-peMeurt 
Prostituţie. in urma unei ac

~uni efectuate pe. raza munidpiului 
Arad, pe linie de prostituţie şi pro
xenetism, au fost depistate comu
nică Biroul de presă al IPJ Arad, 
Varga Ancuţa, de 20 de ani, din 
Negreşti-Oaş, Branduşan Vrorica, 
de 28 de ani, din Arad, Vida 
Mariana-Claudia, de 27 de ani, din 
Satu-Mare, Szericrina Mari3, de 18 
ani, din Arad şi Bolgovid Floarea
Pamela, de 19 ani, din Arad, care 
acostau cetăteni străini cu intentia 
de a intreţirie cu aceştia relaţii 
Intime, contra unor sume de bani. 
Sus-numitele au fost sanc~onate 
conform art. 2, pct. 6 din Legea 
61/1991, cu amenzi tn valoare de 
5.000.000 de lei. 

Rutiere. In puncte fixe şi pe 
trasee, au fost testate şi verificate 
6.532 de autovehicule in trafic, s-au 
re~nut 11 certificate de tnmatricu-

tare pentru defectiuni tehnice, au 
fost aplicate 256 de amenzi pentru 
lncălcarea legii circulatiei, in valoare 
de 19.130.000 lei, s:au ridicat in 
vederea suspendării 10 pennise de 
conducere, din care două pentru 
conducere sub influenţa ak:ooJului, 
respectiv Duma Florin, da 27 de ani, 
cu autoturismtil AR-36-RUS şi 
Zaharia Sorin-Cosmln, din Apateu 
(TM-2456). . 

Sancţiuni. Tn total, s-au con
stalal 300 de încălcări ale ărferitelor 
acte normatiVe, sanctionata cu 
amenzi în valoare de 22.435.000 de 
lei, din care 9 persoane sanctionata 
coofonn Legii 1211990, 12 pe.;.,.ne 
confonn Legii 61/1991, 8 persoana 
conform legii 105/1996, iar un 
număr de 271 sancţiuni au fost api'> 
eate conform altor acte normative. 

· Au fost constatata şi un număr 
de 23 de infracţlunl. 

' 
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SJ 

CONTABILILOR AUTORIZA TI DIN ROMANIA 
FDdALA JUDE'fULUi ARAD 

Sir. Git gba Lazăr ar. ::u; Tel/fax OS'7"ZZh960 

AIIUIITĂ 
Tn conformitate cu prevederile 

Ordonanţe! Guvernului 65/1994, 
aprobată prin Legea 4211995, modi
ficată prin Ordonanta Guvernului 
89/1998 şi a Regulamentului apro
bat prin HG 1181/1996, lncepand ru 
data de 1 octombrie a.c. se fac 
inscrieri pentru examenele ce vor 

avea loc din 29.10.1999 pentru con
tabil il autorizaţi, respectiv din 
12.11.1999 pentru experţii contabili. 

Inscrierile candidaţilor pentru 
cele două examene se fac la sedU 
filialei, pană In ziua de 25 octomtx1e 
1999. 

Relaţii la telefon 281.960 sau 
direct la sediul din str. Gheorghe ·, 
Lazăr nr. 23, 
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Ieri după-masa, opt membri al Romania. in acest sens, asistentul Statul Ohio şi Romania sunt 
detega~ei americane, ce viziteaza guvernatorului statului Ohio, şi parteneri de afaceri din 1991. 
Aradul!n aoaastl perioadă, s-au totodată director general pentru Dacă in acel an valoarea afaoerior 
intalnit la Camera de Comert, relaţiLexterne al acestui stat, se cifra la 1 mBion de dolari, nivelul 
Industrie şi Agric:utturâ cu condU- August B. Pust, a prezentat o acestora a crescut azi aJ 372%. 
cerea acestei instiluţi. Au mai fost p!l)pUll<!<8 de colaborare Intre cele Ca răspuns la propunerea făcută 
prezenţi subprefectul judeţului, două state .• Dorim să infiintăm o de Pus~ Dan lvan a spus: .Dacă 
Levenle Bognar, preşedintele şi cameră de come~ romano-Brneri- americann işl dau seama că noi, 
vicepreşedintele Consiliului can~ cu sediul general in Ohio, romanii, suntem competitivi, un 
Judeţean, Dan lvan, respectiv care ·s~ fie ambasadorul dintre sprijin din partea lor este bine-
Achim Alexa, Adrian Niţu, dirâdoul !'!riie noastre. De asemenea, vrem venit". 
Zonei Libere Curtici ·Arad. ca oraşele noastre să se Ca o ruriozltale, an1Aiim că in 

Principala temă de disculil a lnlrăţească cu romaneşti, Jar Ohio există oaa mai mare ooniuni-
constituit-o dezvohareaa ~re~l~at~ii~lo~rlJpnon~· ~-~ta~lea~~~~~să~lie~sch:Jm.~l:ta:te~de:roma::J~ni~dt!in~S~U~A~.~~~ economice dintre stai~ Ohio burile GEitLII'IDE KI'IAP 

"SUSTINEM INTEGRAREA 
ROMÂNIEI ÎN STRUCTURILE 

EURO-ATLANTICE" 

l''blllila.r.·w:-at 
lanu IF.C. UTAJ inscrie 

pellbU România 
Ieri, la Ploieşti, selecţionata de juniori a 

României (Under 16) a invins cu scorul de 
3-0 {1...0), formatia similară a Macedoniei, 

La conferinta de presă nat fap!U că. se vorlnloarce In lnlr'un meci coniand pentru turneul de caJi... 
organ!zată la sediul Fundatiei SUA cu o imagine pozitivă a ficare la C.E. din anul 2000, ce se va 
.. Vasile Goldif, membrii deie- Romaniei, privind-o ca pe o desfaşura fn perioada 20 aprille-5 mai la 
ga~ei americane au. subliniat ţarli care doreşte şi poate Tel Aviv (Israel). 
ideea că Romania trebuie pr\' accerie In structuril<r europene Golurile .tricolorilor" juniori au fost · 
vită ca un partener cu drepturi Tnscrise de CI. Ionescu min. 8 şi min. 51 
egale in schimburile culturale, şi euro-at1antice, Intenţie pe (uttimul din penalty} şi Cristian lanu mirt 
economice sau de oricare allă care statele California şi Ohio 55. Acesta din urmă este jucillor IOgilimat 
natura. Lany Bowler, senator o vor susţine. ,JaF.C. UTA..,'""""~.,.·'' 

L.a_l s_lalul_u_l ea_li!om_ia_a_"""'V'-_:.:.· _;_--'---'-'-'"--!~;_· _T_U_DO~S_JE , '·· . ""~:~~ D. SC!tiDOft 

TVRI 
7,00 Matinal na~onal. 
9,30 Des. anira. 
10,30 Pove'tl do 
adormtt copiii- s. 
11,00 TVR CluJ· 
Napoca 
12,00 TVR lnfo 
12,05 TVR Ieşi 
13,00 TVR T~ra 
14,00 TVR lnfo 
14,10 Santa Barbanl. 

rei. 
15,00 Dintre sute de·· 
calarge ·rei. 
1i,OO Emisiune de 
Umba maghiară 
17,00 Preotul fi cir· 
clumlrlţa • s., 
18,00 TVR Jnfo 
18,10 Jumătatea te 
19,00 TVR lnfo 
19,05 Corecll 
19,10 Sunaet BaaCh • 
ep. 533 
20,00 Jurnal-* Meleo • 
Sport 

21,00 P1'ovlnclala • 
dramă, coprocJ., 1980 
22,55 Jurnalul de 
noapte 

23,10 Nodul gordian.. 
23,55 Estival Jazz 

TVR2 
7,00 TVM • Telematinal 
8,00 Sallor Moon • des. 
anim. 
8,50 Plng-Pong In !ami· 
/iei 
10,15 Llnibl strlilne: 
engleza 
10,40 O familie ciudati 
-rei. ,. 
11,10 Des. anim. 
12,00 Âlla şi Omega 
13,05 Dragostea _con .. 
l8azi. s. 

"· 13,55 Convieţuiri 
14,55 Moll Flanders • s. 
15,50 Ziua Naţională a 
Anneniel 
16,00 Obsesia • op. 1 . 
16,45 Sania Barbara • 
s. 
17,30 Tribuna partidelor 
parlamentare 

18,00 Nimic sfflnt • s, ·, 
18.45 Ştiri bancare 
19,00 Autograf muzical 
19,30 Poveste de toam· 
nă 

20,50" 
cunoaşterii 

21,50 Credo 

Urilversul 

22,50 Preotul fl cir·· 
clumirlţa • s. 
23.40 Integrale • iei. 
0,40 rvM • Mesager 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Pro 
TV eal tăul 
10,00 Ttnăr fi nollnlftH 
• rei. 
11,00 In spatele tăcerii • 
rei. 
12,30 0 cisnlCie perfaC· 
lă ••. 
13,00 Ştin1e PRO TV 
13"0.5 Babylon V. S. 
13,45 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tinereţii 
. s. 
14,45 Famllla Bundy. s. · 
15,15 Aripile I!"Siunl! • 

•• 
16,00 Tlnăr fl oieltnlftll 
• ep. 837 
17,00 Ştirile Pro TV 
17,15 Ştirile Pro TV Arad 
17,30 Rosallnda- ep. 12 
18,30 Inimă de !lgancă • 
ep.99 
19,30 Ştirile PRO TV 

. 20,00 Ştirile Pro TV Arad 
20,30 Melrose Place • s. 
21,20 Fotbal: A.C. Milan • 
Galatasaray Istanbul, Tn 
direct • In pauzli: Ştirile 
ProTV 
23,15 Chestiunea zilei 
O,oo· Rezumatul me· 
ciurilor din Liga Campio-
nilor -- ~ 
1 , 00 Ştirile Pro TV 

RADIO PRO FM (9Z,I MHz) 
_0,00 - 2,00 ~US, GEORGE ŞI CELE 40 
DE HrruRI - rei.; 2,00 - 5,00 PRO FM BY 
NIGHT - cu Vlad Craioveanu; 5,00 - 6,00 

=~~blo'::~~~:~·~Rci·: 
Dan Aposta şi Lau-a Călăas1u: 7,00 - 10,00 
PRO FM PĂNĂ LA 10 - ru Flavius Eşrican; 
10,00- 14,00 13-14 CU ANDREI ·cu Andrei 
Clilea1t>e: 14,00 ·17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ 
-cu Cătălin-Lăpu~; 17,00- 19,00 STAR 
STATK>N MfX- cu Milai Gl.rei; 19,00-21,00 
ASCULTA, ŢI MUZICAl • a1 Câln ~: 
21,00- 22,00 TONOMATUL PRO FM ·cu 
Nicki Stanciu; 22,00 - 24,00 RONOUL DE 
NOAPTE- cu RAzvan Exartv 

TVACASĂ 
6,00 Nimic personal - s. 
6,50 Acasă la bunica- rei. 
7,00 Renzo fi" Adriana -
rei. 
7,50 Preclosa- rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor • 
fel. 
9,15lnger sălbatic· rei. 
10,05 Lanţurile Iubirii • 
rei. 
10,55 Dragoste fi putere 
-rei. 
11,45 Singe din slnge!Jt 
meu- rei. -
12,15 Te-al ficu·lbilat 
mare- rei . 
14,15 Maria· s. ··"· 
15,00 VIaţa noastrt ·'ÎJ. 
16,00 Preclosa- s. · 
17,00 Casper ·des. anim. 
17,25 Vremea de acaSi 
17,30 Dragoste 'i pulent 
- s. . 
18.20 AcasA la bunica 
18,30 Ronzo fi Adriana,· 
s. 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 Lanţurile lubiHJ • s. 
20.20 Somn uşorl . 
20,30 Inger sălbalic • s. 
21 ,30 Singe din sangelo 
meu-s._ 
22,25 Vremea de "acasă 
22,30 Tocurl inalte 
dramă, Spania, 1991 

rrrtk··.'• 

Duminică, 19 sepiE!I)lbrie 1999, 
după slujba religioasă de la 
Biserica Ortodox~. s-a dezvelit 
monumentul ,.Isaia Tolan•, 
amplasat in faţa Şcolii generale. 
Autorul monumentului este bine
cunoscutul sculptor artidean Ioan 
Tolan, nepot al celui care a fost 
Isaia Tolan • profesor, isloric. poe~ 
ziarist • mililanl Jmpolriva revizionis.. 
mului maghiar. Isaia Tolan a activa! 
ca profesor in Arad (actualul Lloeu 
Economic), după care a avut, in 
Bucureşti, o prodigioasă activitate 
de ziarist la cele mai apreciate 
cotidiane ale \ireiTli. In perioada tu~ 
bure dinaintea celui de-al doilea 
război mondial a infiintat. revista 
.Piatră de hota~. ' · 

Didilescu (Inspectoratul pentru 
Cullură), poetul Horia Nicoară, 
Horia Medeleanu, dr. Cornel 
Matica (care a contribuit fa 
amplasarea monumenluluij, Ludlia 
Dlnescu. Au fost prezenţi, de 
asemenea, Jiul Călin Tolan şi !ami-

lia sculptorului Ioan TOian. 
Emoţionante momente a creat 
trupa .Teatrului Veşnic Tană~ (coo-

~"')~'!~t~!a": 
din versurile ~tului Isaia Tolan. 
Text 11 foto: VIOIUL MUSCA 

Manifestare 
corntrnorativi 

BOAIASISYfMUliSINITAR. 
... (Unnare din pagina 1) 

În data de 18·19 septem
brie, au avut loc o serie de 
manifestări coniemorative,
cu ocazia impliriirii a 55 de 
ani de la luptele care au avut 
loc la Păuliş, judeţul Arad. in 
septembrie 1944, lupte duse 
de cătr6 armatele romane 
pentru apărarea patriei 
irTipotriva armatelor inamice. 

Din cauza lipsei fondurilor, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate va fi obligată să renunţe la finanţarea programelor de 
sănătate (precum dializă, oncologie, boli psihice, afectiuni 
infecţioase, lBC, boli cardio-vasculare), programe pe care 'te-a 
preluat de la Ministerul Sănălăpi tocmai pentru degrevarea buge
tului statului de aproape 5.000 de miliarde de lei. Bolnavii cu ast-
fel de.afecţiuni vor rămîne fără medicamente, deoarece 
Naţională nu mai are bani din care să le asigure lrailarnei•i!lljillllti 
rvspective, a adăugat Ciocălteu. 

· in orice stat civilizat, sumele coilectata .. incomparabil mai 

La aceste manifestări au 
luat parte veteranii de război, 
care in urmă cu 55 de ani 
luptau pentru apărarea 

defileului Mun3sului. Cere
moniile de comemorare au 
constat fn depuneri de 
coroane la monumentele din 
Păulis, Ghioroc si Minis. pro
cesiUni religio8se la' cimi· 
tirele eroilor din Radna si 
Cladova şi liturghia arhie
reas,că la. biserica din Păuliş. 

mari decit cele din Rornllnla • sunt utilizate In totalitate pentru 
func)ionarea sistemului de asigurări de sănătate. Mal mulf, 
state e civilizate alocă de la buget fonduri echivalente cu pînă la 
40 la sută din suma colectată de la asiguraţi, in vederea supli
mentării cheltuielilor speciale pentru categoriile defavorizate. In 
România, sistemul sanitar nu a primit niciodată asemenea fon-
duri. "Cunoscind situaţia bugetului ţării, nu am solicitat ace,ti 
bani, dar considerăm că este total ifegal şi impotriva poziţiei tol
erante a corpului medical ca nici măcar sumele colectate din 
contribuţia lunară a asigura~lor să nu poală fi utilizate inl•egral;tl"' .... 
spre a se asigura minimum de condiţii pentru funcţionarea 

V. GHEitMAtl 

Il b>m1"lui sanitar", a mai adă udat Ciocâlteu. 
Marius Pateu reprezintă sindicatele caclreliir m.idii sanitare 1n 

Consiliul de Administra~e al CNASS. Ultima grevă a flKierallol 
Sanitas - care reprezint\ in jur de 200.000 de angajaţi din sănii
tate- a avut loc in luna februarie a anului trecut şi a durat două 
săptămini, principala revendicare fiind majorarea salariilor. 

ANTENA I PRIMA TV TV ARAD 
7,00 Observator 7,00 Karaoke show - 7,00 Observator 

rei. <,·· 8,00 Ştiri TVA ·rei. . 
.8 .• 00 Dimineaţa devreme 8 30 Arena rei 

8,00 Dimineaţa cu · • · 10,50 Ştiri 10,00 Stiri 
10,15 Colivia de aur- s. Prima 10,1·5 Colivia de a&r- ep. 
11,00 Fete de provincie 12,00 Nadine Show- 2 
_ s. rei. 11,00 Fete de provincie -
11,30 Inspiraţia Caro· 13•00 Politica de maine ep. 12 

·rei. 11,30 JnspJraH• Carc>lltJM Unei -s. 1""" 15,00 Viaţa In direct -ep. 6 
12,00 Troplcal Hnt • s. 16,00 Celebri '' bogaţi 12,00 Troplcal Heat • ep. 
13,00 Ştirile amiezii _ s. 57 
13,15 VIItorul Incepe 17,00 Nadlne Şhow 13,00 Ştirile amiezii 
azl.reJ. 18,00 Focus. Sport. 13,15 Viitorul incepe azi 
14,00 Esmeralda • s. • ep. 31 

Melea • Clip Ari 14,00 Esmeralda • ep .. 
15,00 Ape Unl'llte • ep. 19,00 Românie, 113 ' .c 

122 Romanle... 15,00 Apoo Unlfllte. ·JIP· 
16,00 LUz Maria: ep. 86 19,15 Karaolc.e Sl~:;,.,.j 122 · ' ·• 
17,00Ştirileamiezil 20.15FIImarllstlc · 1&,ooL1izMarlll'.ep,as 

17,00 Ştiri . 
17,25 Elena, vl.aţa """' , 21,30 Bilanţ 17.25 Dive<lisrnent ~ 
ep. 59, 60. ~= 22,00 . RomAnle, 18,00 Mileniul Trei -~ ' 
19,00 Observator RomAhie ... ' 18,2oAnunţun 
20.00 Mulholland Falia 22,15 Focus-ştin · 18,30StiriTVA · < 
- ac~une, SUA, 1996 22,45 Revista presei 19,00 Observator 
22,00 Observator 23,00 Politica de mâine 20,oo.o;v--.-·· 
22,30 Marius Tucă show 1,00 Film artistle ~ 21,2o Anunţuri· rei. · ,.;_------.l-------- 21,30 Ştiri TVA·rel. 

TELE7ABC 
7,00 Ştiri . 
7,1 O BunA dlmlrieaţa, 

16,30 O olnguri ""'11 • ep. 
210 
~~}~~ ~.:4'----~·~;_, 

22,00 Observator 
Tn continuare, program 
Identic cu cel al Antenei 1 

TVINTERSAT 
8,55 De~chi~erea pro· 
gramului · , • 
9,00 lntersat Muslc 
9,30 Inchisoarea -film 
11 ,30 Stirile lntersat 
11,30 Echipa de şoc 
12,00 Săplămăna 

sportN1lă:~~·~~~~~' 12,30 lr 
13,00 Oglinzi ·film 
14,30 Cavaleri 
războinici 
15,15 Amintiri din ... 
16,15 Provocarea 
naturii 
16,45 N!lUt,,._,.tbe 
Enforcer • film · 
18,15 Comolile lumii ... 
18,30 Qbi~ci>11&-

" - ,,.. .. ,_ -

germană 
20,00 Terorist demo
cratle -film 
21,30 Bumerang ' ,, . " 
22,00 Prima mea 
dragoste - film 
23,30 Ştirile lntersat <. 
0,00 Erotica ..",~ .' 
0,45 Inchiderea progra
mului -.... LA>u Gnnt·iet . 

101J() S&i 

1().30 bontnt - do - • 

""· 

18,10LouGIW'It-ep.60' / 
19,00 Secţia do ........ ep. 
57 
20.00-Tele7 
20,30 Doamentar 
21,00.Dintre sute de ziare 
22,00 Cutia Pandon!l 

HBO' ·, · ."bitlcie ·comedie, 

10,00 Coliziunea- SUA, 1981:',"'' 
thriller, SUA, 1997 

1
8,45 ~:~~:lr(, 

11,15 Sfldcx.l Tudor Vorricu 
• rei. ' 

14,00 ----ep. 69 
22,45 24 dn 24. 

~~5: ~ele7.nll. 
15,00.Ş&i ' 
15.15Post- 0,300noH 

· RADIO SEBIŞ 
6,00 - 8,00 Deta,amentul de trezire; 8,00 -
9,00 Cinti-mi liutare - muzică populară; 
9,00- 10,00 Alo, tu alegi!; 10,00 - 12,00 
Cafeaua de zece; 11,00 - 12,00 Om bun · 
muzicA fofk; 12,00- 13,00 La porţile doru
lui- muzică populară; 13,00- 14,00 FM-ul 
de prinz; 14,00-15,00 Numai pentru tine 
15,00- 16,00 Astizl te sirbitorlm- mu
zică populară ~i dedica~! muzicale; 16,00 -: 
18,00 Dupi patru; 18,00 - 19,00 Telefonul 
cu butoane; 19,00 • 20,00 la Mutţt Anii • 
dedica~i llllaicale; 20,00 • 22,00 Unu plus 
doi- taJk show; 22,00- 24,00 Metronom 21 
rock; 0,00 • 2,00 92,1 lnaomnll; 2,00 - 6,00 
Noctuma muzicalA -

.. 

11,30 Cărările glo· nevestelor P 
riei • d,f\llllil~UJ,kţ-C·· .COmeG\EI.,,_ SU_,,·.,o- •' '• 
1986 . 1996 . 
13,00 Golful fran· 20,30 Suspecţll • 
cazului • acţiu,[lll,., thri~ •. SUA, 1999 • · 
SUA, 1998 , , · 22,15 Evadat'll"1lal" 
14,45 Războinicii Los Angeles • ac~-
stelarl ·.·des. anim. ,una, SUA. 1996 
1'5,15 Eraser. ac;ţi· 0,00 Iubire tiPI· 
une, SUA, 1996 . vârstă • comedie, 
17,15 VIaţa in săi· SUA, 1993 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
10,25 ReactOr- rei. 
10.30 File de poveste· noi. 
11.00 Alomix cu Oinu- râ. 
14,00 Interactiv 
15,55 Reactor. 
16,00Ar1a52,n>J. 

.17,00Seleclor - ~.- .... 

. -19,00 Atomix cu_~-' 
21,55 Reactor" ' 
22 00 Cinerna1orTUc ., . 
22:30 High, aclion adreiÎa· 
line . . 
23.00 Rockada ~?: 
0.00 In~- -:--~ ·._· 

- :~ 
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Exceptându-1 pe Radu Vasile, altă ordine de idei, în partidul 
care azi vrea apropiere de stânga lui Ion Diaconescu disensiunile 
(cu trimiteri aproape clare la PDSR) capătă amploare '1 nu trece săp
iar mâine se de~ează non,alantde tămână lăsatl'o de Dumnezeu fără 
aceea'i stângă, ţârăni,tli, în marea ca ţărăni,tii să se faulteze 
lor majoritate, declară sus 'i tare că grosolan în ciuda strigătelor dis
partidul lui lliescu este- pentru ei 'i perate de pace ale venerabilului 
pentru ţară • inamicul public dar 'i anticului pre,edinte ţărănist. 
numărul unu. Cele două tabere, care nici nu mai 

Dacă judecăm superficial încearcă să se ascundă după 
lucrurile, s-ar părea că ţărăni,tii au deget, lucrează cu râvnă pentru a 

. PDSR-ul fiind [.,-r:·ai·' •. il4iti3~ se impune în partid. 
contracan- ~ Aceasta fiind una din· 

-deocamdată cu .. -. ,. tre preocupările ma-
~anse mari - in f• __ _,.:·.·, ~ jore ale ţărăni~tilor. ln 
câ,tigarea viitoarelor ..!11! loc să vadă de guver-
alegeri. Numai că . narG, de marile. pro-
)ărăn;,tii uită un lucru esenţial: el bleme cu care se confruntă ţara, 
m,i,i, împreună cu colegii din coa- Radu Vasile, pe de o parte 'i 
liţie au construit autostrada pe care Remus Opriş (băgat la înaintare de 
se îndreaptă cu viteză spre victorie Ionescu - Galbeni) duc o 
partidul lui Ion lliescu. Cum s-a surdă pentru câ,tlgarea supre
aju"" aiot,-dlr mult nu mal este un maţiei în partid. Şi lumea vede că 

""o;..,jh,j,ocn•t pentru nimeni. ' ţara arde, iar ţărăni,tii se piaptănă. 
< Surleie 'i tobele care anunţau be aci percepţia de partid care, in 
~- vlctăoria_ COR îndalegeri au amuţit pe loc să-•1 vadă de guvernare, se 

m sura ce se erula guvernarea. ţine de Intrigi t;i declaraţii adeseori 
~ Reforma, incepută târziu, in al i~esponsabile. ŞI astfel se pierd 
~ _ .- treilea an de guvernare, nu va voturile. 

-
ajunge până la alegeri la perfor- ~a că, inamicul public numărul 
manţe in ceea ce prive'fte nivelul de unu pentru ţărăni'tl nu este PDSR
trai al populaţiei. )!otu,;le,:vqr fi in IJI, el •.• ţărăniRtiil 
consecinţă. · · · · · · T · · '· 1. IEitQIH 

~ÎNTRE DICTATURĂ 
.- • 1 

~:·ŞI DICTATURA LEGII 
Maru,ca di.n 

l\rl!l!l{ -I!NJ) Pt)J .. I'I'I(~ i\lli\1)1!1\N 
Din punct de vedere politic, 

acest sfâ"lt de săptămână a fost 
destul de bogat. Având in vedere 
că partidele se cred in campanie 
electorală, este 'i normal. 

* Filială ApR, la 
Şicula 

ln acest .week-end, ;,aperit;tii" 
arădeni s-au deplasat la Şicula, 
pentru a se întâlni cu simpati
zanţii. 

Cu această ocazie, a luat fiinţă 
filiala locală a ApR, în urma 
alegerilor, funcţia de pre,edinte 
revenindu-i dlui profesor Simion 
Constantin. Ca vicepre~edinte a 
fost ales dl. Lazăr Morariu. 

ln urma constituirii filialei, din 
cel 13 consilieri .ai Consiliului 
Local Şicula, 5 aparţin acum ApR· 
ului. A participat, din partea 
Comitetului· Judeţean al ApR, dl. 
Sergiu Hava,i. 

* PSDR în ••• 
turneu arin I"udeţ 

Staff-ui PSDR rad s-a 
deplasat în acest sfâr'fil de săp
tămână în diferite localităţi din 
judeţ. Pre,edintele Emil Putin !fi 
vicepre,edinţii Pascu Ştefan 'i 
Gheorghe Dimitriu au făcut primul 
popas la Voivodeni, unde au avut 
loc discuţii cu membrii organiza
ţi•! locale. 

Au mai fost vizitate localităţile 
Cărand, Seli!flea, Archi,, Gro,eni, 
Hă,ma,, Beliu, Cermei, ll.lându-se 
legătura cu conducerile fillalelor 
din localităţile respective. Acestea 
au primit indiCaţii cu privire la 
Conferinţa Judeţeană a ,PSDR care 
va avea loc sâmbătă, 25 septem
brie. Scopul întrunirii este 
alegerea delegaţllor care vor par
ticipa la Congresul Naţional. 
Ace,tia vor fi în număr de 70. 

* Socialiştii se , 
pregătesc de 

alegerile locale 
Membrii din conducerea orga

nizaţiei judeţene a PS s-au 
deplasat in localităţile Birchi,, 
Săvâr,in, Vărădia de Mure' '1 
Petri,, unde s-au întâlnit cu con· 
ducerile filialelor locale. 
Principalul subiect pus in discuţie 
a fost alcătuirea listelor pentru 
viitoarele alegeri locale. 

*La PNL • 
Consiliul Naţional 

Sâmbătă, la Bucure,ti, a avut loc 
Consiliul Naţional al PNL, arădenil 
formând 'i ei o delegaţie condusă 
de deputatul Titus Gheorghiof. De 
asemenea, in zilek! de vineri şi sâm
bătă, tot la Bucure'tl s-a desfă,urat 
Forumul Naţional al Tineretului. 

* Alegeri la Almaş 
şi Secusigiu 

Pentru pedi'tii arădeni, week· 
end-ul trecut a fost unul de 
alegeri. Conducerea organizaţiei 
s-a deplasat la Alma' '1 
Secuslglu, unde au avut loc 
alegeri la nivelul fillalelor locale-. 
La Alma,, în urma alegerilor, 
funcţia de pre,edinte a fost ocu· 
pată de dl. Sandru Otinel, iar la 
Secusiglu, pre'ledinte a fost ales 
dl. Lup'a David. · 

*Primarul 
Şiştarovăţului s-a 
înscris in PNJCD 

Deputatul Mihai Cahmente, 
consilierul judeţean Ionel Costln 
'i alţi membri din staff-ul PNŢCD 
s-au întâlnit duminică la Căminul 
Cultural din Şi,tarovăţ cu cetăţeni 
ai comunei. Ace,tla s-au plâns de 
starea proastă a drumurilor, lipsa 
unui cadru medical la dispensar _.,.. 
etc. Primarul comunei, Gheorghe . 
Pascu, s-a înscris în PNŢCD. Tot 
duminică, staff-ul ţărănist a parti· 
cipat la sfinţirea bisericii ortodoxe 
din Şoimo,. 

SOIUHfl fiMB~UŞ 

Al ,A,uzj-r cA LuPU VJI.EA 
1\,.Apo f c.T,._.CI"zEe T DE. ~li c. TAR~ 

DJ; ••• HTEi ?f 

LEO"TIH BOttA HO 
Mfil ESTE PRESEDIHTE 

· dintre cititorii 
_.-, care ~tie să se exprime civilizat, 

chiar dacă are opinii contrare celor 
pe care le-am scris in articolul 
" ... Contra vântului". Se pare că am 
dep~it faza umorală, în care senti- ' 

nomice bune pentru că au fost clien
telare diferitelor grupuri de interese 
(marile averi s-au adunat in situatii de 
haos, nu?). deci viceversa, dacă _ _ --. ._:,.. ..... ~·"' ... 
există voint,ă politică se pot impu_ ne , · -'-,. .. 
legi economice bune. Mă gândesc, .... - · 49g 
domnule lercan, că, în fond, interesul ""'-.,.--.-~- ~ . · 

. 1 
Cornel Flutur (vice~edinte) şi t 
alegerea ca preşedinte interimar, . • · 
pănă la Conferinţa Judeţeană, a U 
Gheorghe Ghenof. Mâine, · 
1ncepănd cu ora 10,00, va avee loC 

Ieri, s-a lntrunit Comitetul 
Judeţean al Partidului Pensiona

_, , ; rilor, liiala Arad. Fiind prezen~ 14 
· _-. din totalul de 23 de rhembri. · 

şedinţa a fost statutara. A fost 
prezent Inclusiv Leontin Bilha. A 
fost reconfirmată revocarea din 

rnentele ,. nu raţiunea dirijează 
_pixul scriitorului. A'adai-... · · ' ' 

actualilor guvernanţi nici nu este pen- · ....._ ~ · · ' --
tru legi clare şi pentru ordine, pentru, -: ==~ ~ 
transparenţă, pentru că dacă ar fi .,,,. --<-• '"" . : , · --~ lunqie a lui Leontin Buha şi a lui 

la Casa Sindicetelor Adunarea 
Generală pe municipiu. 

S. TODOC8 'OI. Mai-ufca_ susţine că PRM nu 
;li po111enlt d.~ ,.naţiol)alizare" pen
tiu ·C'll acest cuvant rru ar fi scris in 
programul economic al partidului . 

. Mă gândesc că dl. Maru,ca este 

aşa, atunci -vai, Doamne, ce ne-am · ,t_.~"-lt.;-"_";_~--~,;".. ':-"; __ ,;_,ii'.,.~~,...."">!l~wl~-=,.--1 
face cu comisioanele? . ~ · __ ,._ .. -.. _ .. :. ..""" · · 

Şi atunci, încet, încet, înţelegem CONFEW:RJN!' A DE PRESA W A A ... R .. 
care parte a populaţiei il acuză pe &:.1 _l'a. ~ ., 

simpatizant al PRM. Şi iată că nu 
este la curent cu noutăţile privind 
linia partidului. Cum am afirmat '1 

Vadim de dorinta de a instaura dic-
. latură, dar cui Ti este triei) de dictatura Conferinţa săplămănală a ApR Arad a seama, domnia-sa îşi critică propriul ale prlelanlel dintre cele doWi neţiona-
legii? Sper să îmi răspuhdeti, dom- fost susţinută de vicepreşedintele Gavril partid.Tratatulafostfăcut,iadoptatde lltăţl." 

llf'J/i;~~~ .. ~ menfionat mai1sus, 
nule lercan. • ' _ Popescu şi de secretarul organizatorio, intreg guvernul 'fi nu se poate da vina Vooe~inlele Gavril Popescu este· 

In privinţa comisioanelor, sunt Gheorghe! Gârbovan.· pe 0 singură persoană." nemulţum~ de starea în care se află agri-• ÎÎallzare,,• gândilă de PRM 
îndrepta în primul rând de acord cu dl. Maru~ca. In altă n legătură cu poziţia pre.-dintelui Referitor la Parcul reconcilieri!, dl ltu . faptu 

b T PUNR 'Arad, Ioan Mos, fată de tratatul cu Gârbovan este de părere că reconcilierea cu ra ~de 1 că nu se poate demara 
rdine de idei v-a• Ungaria incheiat in' peiioada in care campania agricolă peritru că in tot judetul, potriva hoţilor 

de intreprinderi 
sau alte bunuri ale 
poporului. Ceea 
ce, logic, ar fi nor
mai: Da.L nu e 

Pofta paginii 
-~~ politice··~ 

aminti doar atât că este doar a extremiş.tilor, pentru că gă ., 'nă nă 
M T eodor Meleşcanu era ministru de românii şi maghiarii se împacă foarte bine. nu se sey.e motori · "Pâ acum nu 

PR a făcut t;i el ell':!._eme, conducerea ApR Arad se pro- .StatuiaUngarieiMariesteunsimbolal s-a arat nici măcar un hectar de 
parte dintr-un gu- nunţă: .Dorim să-i amintim d-lui ~că violenţei 'i nu putem accspta ca ea să pământ fi suntem In luna septembrie. 
vem care •i-a băgat în acea perioadă PUNR se afla la fi 1 t• • 1 "'nu seinlrevede nici o speran"'." in buzunare comi... e amp asa (1 m ora!fU nostru. Acel r r-

sioane de multe zeci 'i sute de rTJÎ· guvernare, prin urmare, fără ...,i dea parc ar trebui să cuprindă simboluri SO~IHfl fiMB~UŞ obligatoriu ~ţie piaţă cu un 
..411!15'-•·asemenea termen sau iniţiativă 

când există legi prin care să se 
recupereze ceea ce s-a furat. 

lioane de dolari. Dar pe vremea _ r. --:;,._g---------:----------------------'----------. 
aceea nu i-am auzit guriţa d·luv~· In atent., ia roJDânilor de pretu-t••nden•· 
Vadim Tudor. In privinţa dictaturii, 

. Mai mult, a vorbi despre na
ţionalizarea Romtelecom e cel 

• puţin o gafă, din două motive: unu, 
~ tranzacţia s-a făcut in mod legal · 

(va trebui să recunosc că partea =- !l!mănă a fost trasă în piept) fi dOI, 
ar fi un exemplu negativ in calea 

lucrurile nu sunt prea simple. 
Pentru că una e dictatura-dictatură ; , 
•• alta e dictatura legii. Or, mani· ! 1. 

'•-in,restitc>ril•or străini. · · 

festărlle fi luărlle de poziţie ale 
d-lui C.V. Tudor se îndreaptă evi
.dent ~pre prima formă de dlc· 
tatură. Şi 'tie dinsul de ce face 
_astfel de afirmaţii. Intr-o ţară in 
"!:are fiecare Îfl face de ca_p, se 
ajunge cu timpul la ideea că singu· 

0 
ra soluţie pentru ordine este dic-

.. "iiio... ~ ar_ să se lase nesanqonate pri- latura. Mulţi români gândesc ast· 
'· vat1zărole cel puţin dub1oase ale fel. Şi iată cum se a'ază Vadlm 

Romtelecom-ului ( in cer'!"J!ltre noi Tudor pe modul de a gândi al 
fie vorba, numai în 1996, s-a investit 

. aproximativ 1 miliard de dolari si romAnului. Şi, de aici, voturile. 
-.~,.dacă-i mai socotim şi patrimoniul si . Dar vă întreb eu: în ce ţări se: 
-- -.,, 'dacă·l mai punem pe directorul ge- mai practică dictatura fi la ce 

''.,')erai care-i nepotul domnului popoare? Chiar acolo am ajuns? 
. T_epelea, ce ziceţi, miroase a comi- Nu vreau să răspund la această 

-- .,0 e ?) R intrebare. . · 
- ---~ an grase ' a omcim-ului, a ... , . In ceea ce prlve•te titlul 
~ să uit LM.G.B.-uL Puneţi-vă, T 

'· domnule lercan, în locul lui Vadim " ... Contra vântului", dl. Maru,ca 
(mă refer-la inforrnapi) 'i să mai pr&- îmi scrie: "Era să uit. L-aţi acuzat 
supunem că vă pasă putin de soarta pe Vadim de scris vulgar, dar, sti
_ ţării, ei, aţi lua sau nu ali lua pozitie? mate d-le lercan, ce se face contra 

Mai scrieţi lnlr-un' loc că legile vântului?". 
economiei nu_ vor funcţiona după. Răspuns: multe se pot face 
leg1le econom1ce ale partidului, îmi contra vântului. Evident, cu rezui
. voie să nu fiu iarăşi de acord? tate pe măsură. Nu ttiu la ce v-aţi 

'' am fost guvernatt de gândit dvs., dar un proverb francez 
guverne (lmi scuza~ exprimareaj fără zice: honny solt qui mal y pense. 
wlnţă pol~ de a impune legi eco- 1; IERQIH 

. . . .... ;:.:~-- . ' -~ . .-.·.- ~ ';;- <~~-i .... :._ 
. ';. -·.-- -· 

. 
'' ·::... 

Recent, ln mai multe localităţi din 
Republica Moldova, s-a desfăşurat 
Festivalul lntemaponal al RomAnilor de 
Pretutindeni. Au participat numer~t 
oameni de cultură din Republica 
Moldova şi România, membri ai unor 
asociaţii. Consilierul municipal Vlorel 
Dolha, care a făcut parte din delega~a 
Aradului, alături de Radu Boatii 
i'eprezentantul "Astrel", ne-a remis u~ 
apel care a fost adoptat la festival. li 
redjm Integral: , -

• 
"APEL PRIV1ND DRAMA 

I\OMÂNU.OR. DIN SERBIA DE 
EST(TIMOC) 

·~RROMÂNIEI 
.. REPtlBUCII MOLDOVA, 

e GUVERNELOR ROMÂJOBI 
.. REPtlBUCII MOLDOVA, .. 

e PARLAMENTELOR DE U 
IR1C:VaEfTI ŞI CHIŞINĂU, 

Ala~ pe părnântui Republicii Moldoya, 
bucuria dată de sărbătoarea navonalii 
.Limba Noastră cea Romănă', ne este 
umbrită de găndul că un milion de romănl 
din Sertlia de răsărit (Timoc) sunt privaţi de 
dreptul de a-şi rosti limba maternă In 
şcoală şi biserică, drept penTru care sem
natarii de mal jos facem un apel celor mai 
lnaHe aulorilă~ ale Republicii Moldova şi 

-.-;; ..,,. ,.· 

. ' 

R~niei, să facă d~lile necesare şt 
perm1se de dreptul 1ntema~onal pentru 
respectarea drepturilor minoritătil 

romaneşti (vlahe) din cele 320 de localitlti 
ale serbiei de est, in cere aceasta trăieşti. 
compact . 

In Tlmoc regăsim cea mal numernasă 
comunitate romaneasca ce trăieste com
pact peste hotarele Romaniei 'li Republicii 
Moldova. In nld o şcoală şi nici o biserică 
nu este permis un cuvânt romanesc. chiar 
dacă unele sate sunt romanesti 100%. 
Doar numărul lor impresionant d8 mare şi 
aşezarea compactă a făcut ce el să Tşl 
păstreza Tncll, în casele lor, limba maternă. 

Deputatul Vlado Dapcevici, membru al. 
partidulUi lui Vuk Draşcovici, l'eC\I'lOŞtea In 
paginile ziarului ,Srpska Rec' din decem
brie 1996, că numărul acestor romani 
rebotezaţl din 1953, vlahl, este de 
1.100.000 .. 

· Amintim că delegaţii ale Mişcării 
romănllor şi vlahHor din Iugoslavia s-au 
a~resat de ani de zile autorltătilor 
lugoslave şi bisericii same cu cerei; şi 
memClrandumun; că Mitropolitul Comeanu 
al BaQatulul a cerut ierarhllor Bisericii 
Ortodoxe Sărbe drept de slujbă In limba 
romană in bisericile din Tlmoc, cu ani In 
urmă şi că diplomaţia romana a făcut 
demersuri tn acest sens, cu ocazia 

negocierii tratatului române-iugoslav in 
1995-1996 (mai ales interpretarea art 20) 
izbindu-se de refuzul sa.rbilor. Ultimul 
demers, liiră rezulta~ a fost inlâlnirea din 
februarie 1999, a delegatiei Mişcării 
romanilor şi viahilor din ;ugoS;avia cu ni
nislrul iugoslav pentru drepturile omului, 
!van Seclak. 

Istoria nu ne-ar Ierta daaJ riu V-am 
cere să Interveniţi ca pe lăngă respeclarfl8 
drepturilor albanezilor şi integritatea statu
lui sărb să fie garantate drepturile tuturor 
minorităţilor din Iugoslavia, cu referire spe
cililă penTru românii din Tlmoc, confonn 
legislaţiei europene tn materie. . 

Republica Moldova şi Romănia sunt 
modele in standardele aplicate minoritătllor 
ne~onaie şi ar fi Inexplicabil, păgubos şi 
nedenYl dacă nu s-ar cere acum public şi 
răspicat aceleaşi drepturi pentru comu
nită~le romaneştl de peste hotare. 

Diplomaţiile de la Bucureşti şi Chişinău 
pot in unnătoarele zile să stopeze procesul 
de deznaţionalizare a Importantei comu
mtă~ româneşti din Timocul sârbesc, 
atriigăndtJ-<il simpatia opiniei publice lnter·

. naţklnale şo respectul tuturor roman1or cu 
sentimentul naţklnallncă-neatrollal" 

Apelul este semnat da numeroase 
personalităţi din România Ai Republica 
Moldova. ' T . . T. S. 
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PRIMIRI onc~1~ ACORDAREA UNOR URI 
UNIVERSITARE 

Delegaţia americană a fost primită in dimineata zilei de 
ieri la sediul Senatului Universitătii de către rectorul acestei 
instituţii academice şi decan6 faeultă~lor şi colegiilor. După 
prezentarea cuvantului de bun-venit s-a făcut prezentarea 
delegaţiei universitare din SUA. Din delega~e fac parte: 
domnul senator al SUA, larry Bowler , presedinte al coo
ducerii .Uberty Ur"We,.;ty", profesor universiiar, specializat 

in criminalistică, dl. August PUST, viceguvemator al statu
lui Ohio şi director al afacerilor externe al acestui stat, 
membru al conducerii .Ube.rty University", dl. Ralf Har1ey, 
pr~fes?r de istorie, filosofie şi teologie la .Liberty 
Uruversity", dl. Vlorel Duca, profesor la aceeaşi universi
tate, dl. Petru Cocărteu, preşedintele pentru Coasta de 
vest la .Liberty University", membru al Academiei Romano
Americane, dl. Dan Trif, profesor la Uhiversitatea din 
Cleveland - Ohio, doamna Georgeta Washington, 
preşedinte al ligii şi Uniunii Rornănllor din SUA şi canada, 
organizaţie fondată in 1906 .p d. Sebastian Văduva, doc-
torand şi om de afaceri. ' 

După primirea la Senatul Universităţii, delega~ s-a 
deplasat la sediul Consiliului judeţean, unde a fost primită 
de dl. Dan !van, preşedintele Consiliului judeţean Arad, 
care a făcut o scurtă prezentare a judetului Arad. Cu acest 
prilej dl. senator, prof. univ. LARRY BOWLER, a lnmanat 

- -
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domnului Dan lvan şi domnului Ioan Cuzman, prorector al 
Universită~i • Vasile Goldiş", diplomele de onoare din partea 
.U!"'versită~i Uberty" california. Tot cu acelaşi prilej dl. prof. 
umv. dr. Aurel Ardelean a fost declarat si i s-au inmânat 
insemnele de .Doctor Honoris causa al .t.lberty University" 
California. . 

DECERNARE DE TITLURI ŞI 
. ·.. . DISTINCTJI 

ACADEMICE 
· La ora 10, in Sala Festivă a Consiliului Judetean Arad 

a avut loc o decemare de titluri si distinctii aCademice: 
prin decizia SenatUlui Univeisitătii de Vest 
Goldiş" Arad, s-a acordat Medaiia .Vasile 
următoarelor distinse personalităti ate 

de peste ocean: Lany BoWier -
Consiliul Regional nr. 10 din 

preşedintele Colegiului Regentilor 

'ovestiga,·e' Liberty, profesor de criminalistică şi 
1r : August 8. Pust, asistent al guverna~ 

Ohio; Dan Tril, profesor asistent de 
Western Reserve University; 

Văduva, director al .Better Solutions 
lnc•, George Legmann - rector al 

Paolo, Brazilia. 
au mai fost înmânate tiUuri de 

domnilor Voorel Duca Sr. - rector 
Uberty; Petru Cocărteu - membru 

Romăno-Americane; Ralph Har1ey-

~~!=~~~~::-~!a~rte=1i~la~ Kent State Universily; Raff Scha~enbrand, profesori 
1 Germania. 

Diplomele şi medaliile au fost inmanate in prezenţa 
rnemblilor senatului Universitătii de Vest .Vasile Goldis" si 
a domnului Dan lvan, precu:vt'intele Consiliului Judetean 
Arad. .,.-- ' 

A FOST 
INAUGURAT COF!JPLEXUL 

UNIVERSITAR "ZARANDUL" 
La ora 11, pe bulevardul Revolutiei 87, a avut loc 

inaugurarea oficială a ComplexUlui Universitar 
,.zărandul". 

Ceremonia a inceput cu un cuvânt de deschidere 
rostit de praf. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul 
Un!versităţii de Vest • Vasile Goldiş•. A urmat apoi o 
sluJbă de inaugurare, oficiată d<; P.S. Timotei Seviciu, 
episcopul Aradului, Hunedoarel,lenopolei şi Hălmagiulul. 

Directoarea Complexului, doamna Cezara 
Lăzărescu, a prezentat oaspeţilor facilităţile 
noului edificiu care Include Biblioteca Centrală 
Universitară, Centrul Universitar de Informatică 
şi Centrul de Studii pentru învăţământ deschis 
la distanţă. 

Complexul are, o capacitele de 300 de locuri 
20!1c000 de volume româneşti şi 

in cuvântul său prof. univ. dr. _Aurel Ardelean, rectorul 
Universităţii .Vasile Goldiş" - se deschide in conditiile 
unui nou statut instituţional, cu perspective deosebite' de 
afinnare natională si intematională. 

La inc'eputu( anului' universitar 1999-2000 
Universitatea .V. Goldif dispune de un patrimoniu d~ 
74,5 miliarde lei, peste 82.000 mp spatiu de invătământ 
(din care 67,2 la "sută spaţii in proprietale), 28 săli de 
cu~ şi amfiteatre; 86 laboratoare, 112 săli de seminarii, 
~~~ de sport, club studenţesc, cămine şi cantine; bi
bliotecă centrală universitară (deschisă din acest an) şi 
alte dotăn care impun, intregii comunităti universitare, 
corp academic şi stud~. exigenţe sporife: 

Pentr_u .o -·:pregătire de înaltă performanţă, 
Uplvers1Hitea are incadrat, la inceputul anului 1999-
2000, un personal didactic valoros (din cele 430 de 
cadre didactice, 149 sunt doctori in ştiinţe, 4 profesori 
sunt membri ai Academiei de Stiinte Medicale, 2 sunt 
profesori emeriţi, 108 sunt doctor8nzj). . 

.Primim "'!. bucurie noul conu~nt de stude~ şi ~-11kJI.;;::~~;:, 
dorim sucx::es 1n parcursul lor un1versitar - incheia cuvin· 
tul de deschidere al anului de învăţământ jubiliar rectorul 
Aurel Ardelean. Părintilor, care sunt alAturi de noi in 
această operă construCtivă, le dciesc bucuria deplină a 
succeselor copiilor lor. lrîttâgUiui nostru corp academic îi 
doresc ţ~Q an UillVEtrsitar cu depline impliniri profesio
nale.• 

La festivitatea de deschidere a noului an de 
învăţământ 1999 au fost prezente oficialită~ ~ Invitati din 
ţară şi străinătate care au adresat cuvinte de sal\it .la 
inceput de drum" şi un număr impresionant de studenţi 
de la facultă~le ~ colegiile <Jnlversită~i arădeQe. 

D. ZfWOiffHO 
' ,;·,: '~".. V. FILIP 

. ,. ST. TODOSE 
FQto: ŞT. "fi"IYffş'; "· "OS(fl 
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an, 
pasta 60.000 hectare de teren ara
bil au rlmas pârloagă, Iar pentru 
anul viitor se apreciazA eli mal 
bine de jumătate din suprafaţa 
judeţului nu va fi lnsAmAnţată, 
Cum .-a aJu.!\a la aceaati sltu
a~e? 

- BunAstarea trebuie să 
pornească de la stabilitate. 
Agricuitl.!ra are nevoie de stabilllate 
pentru că altfel nimeni nu doreşte să 
inl/86tească in agrtculturl. Pentru a 
crea această stabilllate este nevoie 
de un cadru legislativ adecval. Dacă 
facem referire la acest cadru legisla
tiv, nu ~am prea avut la dispoziţie 
dln '91 şi pAnă acum. S-a apelat la. 
proiectele Ministerului Agrlcununl, 
dar acestea trec foarte greu prin 
Panement La această oră au fost 
aprobate In Guvem 15 ordonanţe 
dar datorită unei comunicărt greşite 
cu Banca Mondială au fost blocate 
pAnA la dartficarea situa~ei. Eu cred 
că a fost un interes ca lucrurile să 
rlmAnă incurcate, aşa a vrut PO.ul. 
Domnului Triţă Făniţil i s-a alăturat 
ministrul Băsescu, care, paste 
noapte, a deven~ specialist rn agri
cultură, nu numai rn drumuri şi trans-

vrea 
doreşte aducă şi agricultura 
Romaniei ca şi cea a drumurilor, In 
comparaţie cu drumurile d~nute de 
vecinii noştri. Un lucru e cert: s-a 
Incercat blocarea privatizării şi a 
măsurilor luate de către Ministerul 
AgricuHurii. 

- Erau bune sau nu, ordo· 
nanţele Iniţiate de Ministerul 
Agriculturii? . 

- Blocarea lor a afectat agrieu~ 
tura judeţului Arad, judeţ mare pro
ducător de cereale si legume. 
Ordonantele blocate, in $pec;a1 cele 
cu privire la raduceraa cu 50% a 
acciZelor la motorină şi eliminarea 
TVA, af)9i ordonanţe privind scor
darea de la buget a fondurilor nece
sare păstrării, depozitării recottei pe 
1999, cât şi plata primei de 300 
leilkg pentru grlul achiziţionat arde> 
nanţa pentru modificarea şi com
pletarea Legii 165/1998, privind 
acordarea de credite cu dobandil 
subventionată, ordonanta pentru 
modificarea si completarea ordo
nantei 36/99, 'privind acordarea de 
cred~e cu dobanzi subve~ate In 
vederea investiţiilor pentru amena
jarea de adăposturi pentru animale 
fi păsări, ordonanţa privind certifi
catele de depoZit etc. sunt necesare. 
Cea din urmă ar fi avut darul să spri
jine in judeţul Arad valorificarea pro
d~i agricole, incasarea contrava
lorii produselor, constituirea sumelor 
de finanţare pentru anul agricol 
1999-2000. lată de ce oonsider că 
afirmatia domnuful ministru Bâsescu 
că aceste ordonanţe ar servi o 
anume clientelă politicii a PNŢCD 
mi. se pare tendenţioasă şi Mrll ~ 

ginea PD. 
- Ce •r trebui flcut pentru a-1 

Interesa pe ţi,.nl U-tl lucreze 
pAmintul? 

- Ar trebui garantat Pf'$1 minim 
pentru producători, pentru producţia 
anului viitor, preţul minim garantat 
fiind la nivelul,preţului de pe piaţa 
mondială. Există suficiente măsuri 
de sprtjin. La noi, dacă am insuma 
toate subventiile acordate in agrtcul
turll, am ajunge la maxim 8% in timp 
ce ungurii, de exemplu, au subven~i 
de 6 ori mai meri. Oamenii stau In 
aşteptarea actelor normatiVe care 
prevăd scăderea preţului la moto
rină, lucru practicat de toate ţările 
europene. Nu e o găselniţă a 
PNTCD sau a Ministerului 
Agriculturii. Apoi, ar trebui să se 
găsească SOluţii pentru plata cheltu
ielilor de depozllare şi a primei pen
tru grâu. Intr-un cuvânt, cele 5-6 
ordonante amintite, mai sus, sunt un 
balon <Mi oxigen pentru agricunure 
romaneasca. Doresc să solicit 
Guvernului să se găndească foarte 
serios la cei ce trudesc pe ogoarele 
ţării şi să nu se lase dus cu vorba de 
tot felul de .specialişb" şi de a deblo
ca actele normative~ pentru 
ca ţaranli sa lucreze pamantul. 
Protectia socială trebuie să o facă 
statul nu sA fie făcută pe spatele 
producătorului. Producătorul trebuie 
să ~na un proftt pentru a avea un 
trai decent Ce s-a intămplat pâni! In 
'96, a fost doar protecţie socială pe 
spateje produeătorului. Aşa s-a 
ajuns in sttua~a dezastruoasa din 
agrtcunu~ · 

V. AlEXfiMDIW 

EXECOTIVOL fi APROBAT 
DOOĂ ORDOHAHTE AGRICOLE 

1 
Executivul a aprobat douA ordonanţa 

de urgenţă din pachetul de acte normative 
propus de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei pe timpul vacanţei parla
mentare, a anunţat Adriana Săftciu, purtă
lerul de cuvint al Guvernului. 

Săftoiu a precizat că Ordonanţele se 
referA la masurile pentru asigurarea 
finanţării acţiunilor legate da aplicarea legii 
fondului funciar, republicată, prin care se 
asigură finanţarea acţiunilor legate de 
această lege şi ln anul 2000, respectiv la 
asociaţiile utmzatorilor de apă. 

Ordonanţe privind asocia~ile utilizato
rilor de apA reglementeazA constituirea 

Asociatillor Utilizatorilor de ApA, 
function'area acestora, precum şi p~ · 
etate8 asupra infrastructurii de irigaţie. 

Ministerul Agricutturii şi Alimerl~ei a 
promovat in ultime perioadă 15 ordonanţe 
de urgenţă pentru agriCUltură, cere au slimlt 
ingrijorarea organismelor fin&nciare inte'· 
naţionale, In privinţa respectării programului 
ASAL convenit cu Banca Mondială, precum 
şi a incadrArii In paramebii bugetari con
vanî\i cu FMI. Ministrul Agriculturi a negoci
at la Washington şi la Bucureşti, cu Banca 
Mondială, pentru a obţine deblocarea ordo
nanţelor pentru agric:ultutii, acest lucru ree
llzlndu-Se ~-

.. ~~f~~~~~~~~~~f,?~~~~~~~~~~~~~·~vom 
toamnă la pomii fructiferi sunt: 

Mărul şi pArul încetează creşterea 
lăstarilor şi hidrocarburile din frunze 
migrează către ramuri. Dacă avem 
iarbă sub porni o vom oosi şi vom dis
truge buruienile şi cuiburile de roză
loara. Se incepe recoltarea mai ales la 
pomii care au rodii puternic, pentru a-i 
elibera de această povarA. Pomii li vom 
trata pentru a fi sănătoşi şi să 
depAşească rrrai uşor stresul tempera
turilor foarte ridicate din acest sfârşit de 
varll fi Inceput de toamnA. 

Calaul, pleralcul, prunul. Tllarlle 
de toamnă la aceste specii ar fi bine să 
le lăsăm primăvară, deoarece 

1 t•'m""'"''tu.rile ridicata şi rllnile produse 
prin tAieri produc pomilor o anumitA 
suterinţă. Decizia o ia fiecare, dar la 
cais, dacă tvem temperaturi ridicate 
după maturarea şi recoltarea fructelor e 
bine să amanam tăierile. 

La aceste specii este Indicat sa 
tratăm pomii contra făinării, ali-

scoate pomii Pentru a evita 
dabiUzarea pomilor se vor InlAtura dra
jonii care sunt mai n.umeroşi la caisul şi 
prunul alto~ pe mirobolan sau oorcoduş 
şi la piersicul altoit pe corcoduş. 
Lucrllrile se fac dupA raconarea plersl
cilor si prunelor tArzii. 

c'iretul fi vltlnul sa albA solul 
curat de buruieni. Se eliminA drajonll 
care apar In special la vişin şi se fac 
tratamente de acoperire cu lnsecto
funglcide dintre care amintim: 

1. mAr şi pAr: Captudln 0,25% + 
Karatane O, 1 O; Sulf muiabil 0,4% + 
Carbatox 0,5%, care sunt mai ieftina 

La pomii din speciile sllmburoase, 
dupA recoltare tratăm cu 0,5% carbe
tox. La cap,un tratăm bolile cu zeamă 
bordeleză 0,5%. 

Este bine sÂ urmtm sfaturile spe-
cieliştilot din comune. .H 

Ing. ION fiRMro,OIO 

~GHICUL TORI 

... , , YN - 5apak Proft 

........... pâlllll ............. 

pentru MIMnat Intr-o singurt..,. 

Aparate de erbicldat VN 

Cultivator cu discuri F2 

Aceste- numele noului 
· CVIIIYator al firmei Vogel & Noot. 

fer1ilizarea cerealelor de toamnă 
Nivelul ~lot obtlnute, fllrl aplicarea ingnlşimlnlelor. este 

de regulă scăzut ~ nu acOper.; In muRe CSZ\Jri cheltuielile cu amtul, 
pregAtitullerenUui. slimAnţa şi semănatul etc. Astfel, In"""' de""' a 
judeţului, grtul cultivat dupA porumb realizeazA o producţie de sub 
2000 kgh1a Mnl fngrtşaminle şi~ 4,5-SIIlne/ha abJnCi cand 
se ap11a1 ingişlminle, oc1ct ~pot wt>1a sau"'*'...,. '*'* ls cereale. Sporurile ob~nute de pe urma aplicArii unul kilogram de 
ingnlşamAnt substantA aCIMl (ş.a) oootln moc:le de 1().15 kg ~. 
putAnd ~1 25 kg boabe. Avind in vedere că un kilogram de 
ingrăşAm41nt (inc:luslv apllalrea) costă cAt circa 2,s-3 kg ~. reiese 
dăr elicienţa economică - a aplicărtllngrAşarrlnlelo la .,.._ 
plloase. 

Cerealele de- Vllortftalloarte-~ orga
nk;e pe toate tipurile de SOl, dar mai ales. pe soiurile podzolice cu 

- ft2loo.<himlce - culturii plantelor. Alei elln!buie api
cat tn stare semlfermentatâ sau termentati, deoarece in stare 
pmaspN: infestea7.r. c.. ~Mt.awţe de bun.Jtani. Doza recomandatA este 
de 15-20 flhlo ';MICOII sub anllunl, dar cal mai bine- aplicarea lui ls 
o ."..... ~- Şi cerealela "' _,, !11 dO llfocl.j """""""' In 11111 
UIT!Iiturl. Dintre ingnlşamlntele dlimlee, tnl!lule .. acotdim a1enţle 
celor cu -· care llfnd mal greu selUllle se aplică tot sul> anl!unl, 
-., OXC8Illl8 cele ,..,_., '*" se aplică la poegltloea patiJiui 
gemoineliv. 

~Amin..,. cu 8%01 stn necesara ca eaJel01 pe toate tipurtle 
deool. Dozele OC0!1<l!M:8 sunt de 60-140 kg azot ş.a. 'li 4().8() !oslor 
ş. a. 1s hectar. Ştiind că ozotul se .spalA" ..".., al se aplică In mal 
-faze, astfel: pAnA le infnlţit se "lllcă 50'.4 !In doza lot, dllf)renţa 
o aplicăm in perioada de iamă.prln.ăvarti, In funcţie de prodpltaţli . 
Do2ele exagerate de azot ntuenţează negativ 11!Zistenţa la cădere. 
Pe soUie - seu ®IOd legu'ninOese oe poate ren.-oţa la aplicarea 
ozotulul. sa acordAm alenli8 """""""~~~' apllc:M. Upsa -
clJce ls o lnfotllre Slabi. 

se prefer.\ ap~~care~ouncr doza ntici, dar oti'IRoolle rnn a:m1 'li 
-· c:n ~ 1s <Jb1iner11a uneleftc:ienţe ridicate. 

Blocarea actelor 
normative in comlsille 

parlamentare nu îl bucură 
pe agrlcultortl arădenl 
Se pare sa la intervenţia dlul A. 

Fluieraş, directorul general al Direcţiei 
agricole, mAcar motorina va fi 
IndestulAtoare pentru lucrArile agricole 
peste trei-patru zile, dar nu cea sub-
van~onabl. _ 

Seminţele psnttu lnalmAnţlrllo de 
toamnA sunt asigurate, ca şisubven~lle 
pentru ele. 

Gospodartl ogoarelor, protllllnd do 
vreme-a favorabilA, recoltează de zor. 
Aatfel, la porumb sunt deja fn Pltule 
peste 10% din cele 114.238 ha. 55% 
din cele 21.260 ha do floarea-ooanolul, 
iar arlturlle pentru lnsllmAnţArllo do 
toamni au ajuns la 60% din cela 
77.000 ha. tund deja pregătite pentru a 
prfmlallmllnţa jumAtate din suprafaţA. 

Podgorenii lilc.heie recoltarea 
strugurilor de masa, din care a mal 
rAmas 1% din cele 242 da ha, Iar 
strugurii pentru vin au Ioel deja recoftaţl 
pe 14% din cale 2427 ha, stmţlndu-se 
gustul mustutui bogat in zahAr ... 

Dar lucrlrtlo din acoastl toarmt 
sunt abia 1o Inceput... .-

RECOLTAREA SI PĂS1'RAREA NUCILOR 
ura1 sunt in gsrwa cura11, nu mai 
e ,_ sA fie spălate. 

.• -.. 1 

,._;.:· 
Grapa Rotativă VN -

.,"'~M~ .. · Terramat 3 S Profi 

Racoltina nucilor sa face la 
ince-putul toamnei, când coaja 
verde a crăpat, iar miezul are o 
- galbeni, cu gust de nucă 
coapta bine pra1unţat. In acest 
moment, r'AJCile cad 'li oooja -
se desprinde U?Or. Se suleg 

pentru a le conferi un aspect com
ercial. lndepărterea cojtlor veiZi 
poate fi uşurata. prin tratarea 
nuciJor cu apă rece. in saci de 
cănepa udaţi sau in dizi cu apA. 
In acest fel nucile se dec;Qjesc In 
decurs de 2-3 ore. Dacii 
recoftarea.nu lHl filculla """"""'· 
decojirea dureaza 10-12 ore. 
Spălarea nu<ilor de<;qlle se face 
numai dacâ sunt murdare ŞI in 
apa de spălare nu vor sta decăt 2· 
3 minute. Dupa decojire !Il 
spSare, nucile se pun la uscat la 
...-. Nuc:ile Cltocqlle in mod 11111-

In mcrnenw1 1\l!osiri, pentru a 
~ mieZul intreg neslilramat, 

nucile se ţin in apA - cirta o 
orA, pană se ~ apa. Apoi, se 
SIXJI din apă, se scurg, se Şlllrg de 
apă şi se sparg. . 

:i:.-t_~-
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Generaţia de mill'll putere de grape 
rotltive ale firmei Vogel & Noot 

' 

' 
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runal nucHe "'"' cad prin sr:utu
rare, revenind la ace~ pm1 de 
3-4 OII, ls inl81Vele de 4-5 Zile. Se 
culeg numai - nud căi pot fi 
pMttltrate fn -aceea,i . Zi. 
Pratucrarea constA in cura~rea 
nudlor de coaja venle, spi!larea 

"' d!d este C&N, *">~rea lor, • 

·"'"'. 
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Intr-un kilogram-de nuci! In 
coajă intră circa 100-130 de 
~ ....... rezuM 5()().MC)g• 

miez. 
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Pentru mulţi dintre noi, 

-::~!~:~~~~~ unei locuinţe r IncA un via. 

' ae vehlculaazii 

' . ' . . 
-~):>·.<i~·--' '~-F~~\..:_; -_ ~-;"~~ ·. 
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1 
----!~~~-.~~?~~~~:~: da obi-germane sau 

surile ce trebuie fâcute pentru tlflcare personale (datele din construire In regie proprie, 
obţinerea creditului lpotecar, buletin, locul de munca, profe- cumpArare de loculntă din fon
an0aţni In C~~~~~le ce urm,:j~· sia, funcţia, perioada angajarii, dul existent, modernizare, 

venitul lunar net) ,1, In cazul reabilitare), localitate, numărul 
VÂND -TIP clsătorlel, date ale so- de camere solicitate. 

CU 48-000 DE ţului/soţiel; componenţa faml- BCR ELIBEREAZĂ 
,, 

1 

•· 

·'· 

dolari, sunt mult prea mari 
pentru buzunarele noastre. 

In cursul anului 1999, 
PrimAria a Inregistrat 700 de 
carari da locuinţe din partea 
aridenllor. PAnA acum, InsA, 
doar 50 dintre acestea au 
fost rezolvata. 
IA ARAD, AGEN'fiA 

A PRIMIT 30.S 
HECTARE 

In aceste condiţii, singura 
sol~ rezonabilă o constituie 
o~nerea creditului lpotecar 
pentru construirea unei locuin
ţe. Pentru toţi cel care 'i-au 
pus speranţele In acest sistem, 
a fost creată Agen~ N~aiA 
pentru Locuinţe, care 
fun~onaazA lncapând de la 
15 septembrie. Prin A. N. L. 
vor fi puse la dispoziţia dorito
rilor apartamenta la preţ ferm, 
de catltata corespunzAtoare fi 
In termen de 12 luni de la 
Slllmarea contrectului. 

La cererea Ministerului 
Luailrilor Publice şi AmenajAri! 
Teritoriului, la nivel local s-a 
Intocmit o situaţie cu tarenurila 
pe care pot fi construite 
locuinţe. Asfel, au fost puse la 
dispozitia ANL 30 ha In 
MicAl~. unde se vor construi 
locuinţe P+1 şi P+2 şi 0,5 ha In 
Faleza Sud, unde se vor con
strui blocuri. 

In ceea ce pdveşle ~ 

LEI BUCATA liei (numărul de copii intre~nu~ CERTIFICATUL DE 
Primul pas ce trebuie flk:ut -separat numărul de copii cu SOL V ABILITATE 

pentru obţinerea creditului handicap afla~ In lntre~nera -. 
lpotacar este completarea unei alte persoane aflate In 
cereri-tip. Aceasta poate fi lntreţlnere - separat per
procurată de la toate oficiile soanele cu handicap); venHuri 
po,tale din municipiu 'i o~nute de al~ membri_ ai fam~ 
~e din judeţ. Jiei care pot participa la plata 

• Marţi. 14 septembrie, am creditului; date despre locuinţa 
primit 500 de plicuri cu docu- actuală (tipul ei, numărul de 
mentaţia necesară pentru camere, situa~a juridicA - daca 
Inscrierea la obtinerea creditu- a proprietate personală, pre
lui ipotecar. In cursul zilei de cum şi a~e detalii: daca a fost 
miercuri am mal primit IncA distrusă de calamităţi naturale, 

DupA sortare, cererile sunt 
transmise BAncii Comerciale 
Române (care este, In acest 
moment, banca egreatA de 
ANL). Aceasta va verifica si
tuatia financiară a solicitantului, 
va 'stabili dacA solicitantul 
poate sA primeasca cradH, va 
hotărllimlta maximA a acestuia 
şi va emite un certificat de 
solvabilitata. 

990 de bucAti. Contra sumei ~-;--------:::r::ii:'-'""'~?ll'!~!lll!l!lllll!!ltlllll!llll!l oo 48.000 de 'tel, plicurile pot fi V 
procurate de la toate olk:ille 
poftale din municipiu '1 de la 
oficille urbene din lneu, lipova, 
Sebi,, Curtici, NAdlac, 
Chişlneu Cri' şi PAcota"- ne-a 
spus Ilie Tripe, ~~ adjunct al 
Oficiului Judetean de Po,tll 
Arad. • -

Plicurile care conţin cer
erea-tip au fost puse In vAn
zare incepind din 15 septam
brie. In functie de numArul 
solicitărilor se vor face noi 
comenzi, pentru a acoperi 
necesarul. 

COMPLETAREA 
FORMULARELOR 
Formularele de .Cerere 

pentru construire/moderniza
re/cumpărare de locuinţe" tre
buie completate cu urmA
toarele informa~i: data de iden-

daca trebuie evacuatA sau 
dacă asigură sub 8 m. p. de 
persoană); destinaţia creditului 
solicitat şi valoarea acestuia 
(respectiv valoarea estimată a 
Imobilului/lucrArii şi avansul ce 
poate fi achitat de solicitant). 

Daca apar dificultăţi In 
completarea formularelor, se 
poate apela la sprijinul ofl· 
clantuiui de la ghl,eu, cara 
este obligat să dea releţli In 
această privlntă. -

A.N.L sORTEAZĂ 
CERERILE 

DupA completarea cererii, 
următorul pas 11 reprezintă 
·expedierea el cAtre ANL, pe 
adresa: O. ·p. 83-C. P. 1, 
Bucure,tl. Se va trimite o 
scrisoare recomandatA, cu 
confirmare de primire. 

ANL InregistreazA toate 
cererile primita Şi le sorteazA 
după următoarele criterii: tipul 
solicitArii (construire prin ANL, 

ANL este obligatii să 

răspundă In scris solicitani!IOr 
In maximum 15 zile de la 
Inregistrarea cererii. Dacă 
răspunsul esta favorabil, solicl
tanţii vor fi invi~ la sedute teri
toriale ale BCR, pentru a 
depune documentaţia nece-. 
sară eliberării ~rtlficatulul da 
solvabilitate. 
GRILA. DE JIONCI'.U 

Documentatiile care au 
primR certificate de solvabllitate 
vor fl Ierarhizata de ANL pe 
baza unei grile de punctaj care 
va con~ne urmAtoarele criterii: 
mArtmea avansului pa care n 
poate plăti solicitantul; • 
perioada de timp In care solici
tantul poate rambursa creditul; 
• starea civilă; • numărul de 
persoane aflata In Intretinere; 
• starea sănătă~i solicitantului; 
• sltu~a locativA prezentă; e 
situa~a proprietă~lor Imobiliare 
ale SOlicitantului. 

Compania lllaţională ~ RomAml a Incheiat un contract 
de !Uaborare cu Age~ Naţională pentru Locuinţe, pentru a 
facilita colectarea cerenlor de la popula~e pentru construl
_,modemizNaa/cumpirarea (achlzijlonarea) da locuinţe. 

peraoanela interesate vor completll cererile de Inscriere con
form instrucţiunilor, vor decupa confirmarea da primi/e de pe 
formularul de cerere şi le vor depune, ImpreunA cu plicul da 
răspuns, dlract la filhl ..... oficiului ~. fi nil fn cu8a 
~lll. 

CONTRACTULUI DE 
CREDITARE 

DacA solicitantul este sol
vabll (!şi va putea achita ratele 
la timp), In maximum o lună 
banca li va elibera certificatul 
de solvabilitate. Cu acest certi
ficat, persoana se prezintă la 
ANL, unde i se vor prezenta 
tipurile de apartamente pe care· 
le face ANL (In principal gar
soniere, 2 Şi 3 camere), 
terenurile puse la dispozi~e de 
primArle ti costul aparta
mentelor. 

Dacii solicitantul refuza 
ofertele disponibile, este trecut 
pe o listă de aşteptare. DacA 
optează pentru ceva anume, 
are două alternativa: fte achitA 
integral avansul de 20% din 
preţul apartamentului şi 
incheie imediat contractul 
definitiv (cu amendamentul cA 
trebuie sA aştepte pAnA ce vor 
exista contractanti pentru toata 
apartamentele' din blocul 
pentru care a optat) '1 In 12 
luni are apartamentul la cheie. 
Dacă nu are banii necesari, 

· Incheie cu agenţia un precon
tract, e luat In evidenţa şi i se 
spuna sA depună avansul la 
BCR Intr-un anumit termen, 
care poata varia de la 6 luni la 
cAtiva ani. Când s-au strâns 
cei 20%, se poata incheia con
tractul. Din momentul lncheierii 
contractului, beneficiarul tre
buie sa inceapA plata ratelor 
lunare. 

ACHITAREA 
CREDITULUI 

Plata creditului se poate 
Intinde pe o perioadă cuprinsA 
intre 1 O Şi 25 de ani. Valoarea 

· lmprutnutululln lei va fi transfor-

, care 
se vor face toate calculele ban
oare pentru a men~ne un nlval 
acceptabil al dobânzii de 6-7%. 
In aceste condi~i. rata lunară va 
ft modificată In luncţie de rapor
tul leu-Euro. 

Creditul maxim oa se poata 
obţine de la ANL este stabilit. 
deocamdatA, la 200 de milioane 
de lei, atât cat este estimat un 
apartament cu trei camere, 
după achitarea avansului de 
20%. La un astfel de cradK, rata 
lunară se va ridica la 2 milioane 
de lai. In cazul unui apartament 
cu douA camere sau al unei 
garsoniere, creditul necesar fi, 
implicit, ratele lunare vor fi mal 
miel. 

In situatiile In care sollci
tan~l sunt dispuşi să achite un 
avans mal mare de 20%, ratele 
lunare vor fi mai scAzute. DacA 
se solicitA construirea unei 
locuinţe a cărei valoare este 
mai mare de 250 de milioane 
de lai, este obligatorie achitarea 
unui avans mai mare, de 20%. 

PRIORITA'fl 
Cea mai mare parte a fon

durilor Agentiei Naţionale 
pentru Locuinie va fi alocată 
construirii de lacuinţ& noi prin 
contractare cu ANL. Prioritate 
vor avea solicitările de construi
re a unei locuinţa prin con
trectare cu ANL. 

Pentru solicitanţll In vflrstl 
de până la 35 de ani, se va 
Intocmi o lista separatA din 
totalul fondurilor aflate la dis
poziţia ANL. Pentru aceasta 
categorie de solicltanţl ANL va 
avea In vedere acordarea unor 
facilităţi: avans mal mic, credH 
pe termen mai lung, termen de 

g~)~~r.'~~::u':"(~':~ 
dobânzii). 

· DIRftA DCIJCI 

Plicurile .~nAnd cererea de Inscriere, instrucţiunile de 
completare a cererii fi plicul de expediere cAtre Agenţia 
Na!i<Jna1A pentru l.oclJin!e vor fi puse In vAnzare lncepAnd cu 
dela de 15.09.1999, 1a 1oete ollciile PDfl8la urbane de pe rau 
Di1lcţlei RegiOnale de f'o9lil Tno~a. · 
. • Preţul de vanzare a1 unui p11c esta de 48.000 1111. 

DupA c:urnpilnna plcurlor ce oonjirl cererile da fnacdete. 

Cererile pot ft dept.nl.: la lllflta oficlila """"la urbane. Ele 
vor fi expediate da cAtre salariaţii poştali cAtre Agenţia 
Naţională ~ Locuinţe, sub ImRA de saiaori 1'1100n1endate, 
ou confinnara de priminl, fârA a se achita taxe poştale supli
mentare, deoaleoe acestea sunllncluae In preţaA ~ui de 
48.000 de lei. 

Pentru a beneficia _de compen
sllri, arădenU trebuie si se inscrie 
pAnA la data de 1 octombrie fi pa 
listele medicilor stomatologL 

Arad spune: .Pentru moment, nu 
am Incheiat astfel de contracte cu 

. mediCii pentru ca hotărArea d&-abia 
a foii publiCată In Monitorul OfiCial. 
~ar, IncA nu Je.am oferit posibil~ 
latea si contracteze. Dar o vom 
face foerte curind. Şi pentru a 
neficla de compensări, oemeni 
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~~'!~-""-, 1 Ac:easi!AI In cazul In eera ~tia din 
unnl au optat pentru această formA. 
Pentru că cealaltă posibilitate ar fi ca 
el sa !Şi fi infiinţat cabinete private. 
Daci, 1hsA. au ales prima formA, el 
vor Incheia un contract cu ~asa de 
Asigurări de SAnAtate. Prin con~ 
tul de comodat ~ se va da In folo. 
Sinţll, pe o perioadA de cinci ani, un 
spaţiu care apartine Ministerului 
Sănlltăţii. La 90 de zile de la 
incheierea oontractului de comodat. 
medicii vor fi obligaţi sa Incheie con
tractul cadru cu CAS. OdatA cu 
Incheierea acestui contract fi cu· 
Inscrierea pe lista medicilor, 
pacien~i vor beneficia de compan
sAri. in functie de modul tn care 
acestia vor 'respecta indicaţiile 
medicilor stomatologi. CAS va 
suporta intre 40-60% din costul 
tratamentelor preventive. D~erenţa 
dintre suma decantată de CAS şi 
suma totalA va fi suportată de asigu
raţi. Gheorghe Domşa. directorul 
Casei de AsigurAri de SănAtate 

bule sA se InScrie pe listele medicilor 1 · -.;;. , 
stomatologi. De fapt, ar trebui s6 

Peste o treime din totalul actelor de 
violenţă depistate de poliţie In primele 
şapte luni ale acestui an ... au consumat 
In interiorul famililor, majorltatee acestor 
infracţiuni (58 la sută) fiind comise In 
mediul rural, se arată Intr-un studiu dat 
publicităţii de Ministerul roman de 
Interne. 

In perioada menţionatl, au fost 
J.1111'egis.trate şi instrumental& 27 da 

omoruri, 58 de tentative de omor, 26 de 
loVituri cau.zatoare de moarte, 15 
vătAmări corporala grave, 19 pruncu-
. 38 incesturi fi 14 lnfracţiuni de 

"tratament rau aplicat minorului". Dintre 
aceste infracţiuni, pasta 60 la sută au fost 

y.a:~~ ~noaptea=: . u important din cat 

44 la sută din autor1i infracţiwtilor şi 33 la multe dintre aceste cazuri, actele da vto
aulli din victima, se aflau sub inllu911\11 lenţA nu au avut un mobil detelminllt, el 
ak:oolulul, In timp ce pasta 60 la sută din au fost "spontane• {peste 85 la sutl). 
aceste fapte au avut loc In locuinţele· Autorii studiului menţioneazi, Intre 
famUiilor In cauzl, relevl studiul MI. cauzele ecestor acte de vtotenţA intrafa.. 
Acmele cel mai deS utilizate In astfel de miliafl, aspectete produse da ll<lhimbart 
caZUri (peste 40 la sută) sunt c~tele, SOcio-economice precum abuzul11n apti
restul Infracţiunilor fiind alvlrflle prin carea fondului funciar ' crizele econo
foloslrea unor obiecte contondente şi a mi~e. precum 'i existenţa ~ meni
forţei fizice. Aproximativ 18 la sută din· testarea unor boli psihice In l1ndul celor 
infracţiuni au fost <:omioe de soţ asupra implicaţi In comitarea Infracţiunilor. 
soţiei, peste 161a sută au avut toc lnn Deficienţele d1n SIStemul educaţional, 
concubini, In timp ce violenţele mamelor 

1 

criza de autoritate In familie Şi la .,a>all. 
Impotriva ă>p;;tor reprezintă peste 10 ia proliferarea violenţei Şi pGIIIOQISfiei, con
sută din total. in acest "clasament negN", sumul e>«>esiv de alcOOl CXliUtltuie 'i ele 
unnează actele de violanţA lnregiatrate · posibile cauze ale violenţei intrafamlliale, 
Intre fii şi ~- la fel ŞI "neajunsuf11e constatata In activi-

In studiu se aratA eli, In cele mai , tatea poliţiei" apreciazA Mi. 

-, 

facA pAnA la dlll8 ele , octoliiblie. 
Insa, cum nu ştie toalllumea, pro. 
bolbn acest t&rmen se va prelungi. 
De asemenea, In cazul In care aslg-
uraţli doresc ~ achlmbe mediCUl 
stomatolog, o vor putea face prin 
ln9alerea pe lista altui medic. Acest 
lucru este condiţionat, Insa, de 
rAminerea In ingrijirea unui medie 

. pentru o perioadă de cel t>U~n 3 luni. 
Probleme mai mari sunt In alte loca
lităţi de pe raza judeţului, undll efao. 
tiv nu avem medici sklmatologi.• 

IncA nu a fost stabilită compoo 
nenţa listalor cu medicii stomatologi 
care ifi vor desfăşura ectivltataa In 
regimul medicilor de familie. Vorn 
reveni In timp ulll. 

AftCfl BOGARIO 
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; 'i>f0'#&"-l(f< 

• printre eauzele intraoculare, ca urmane a 
lltlazel renale ee dranajulul deficitar al 
lneludo e predlspoziţia umorli apoase, care este 
_genetici la concentraţll aecretatl conetant şi 
cneecute de calciu, oxalat drenati In atari prin 
sau acid urle tn urlni; e canale eubţlrl. Acest 
aportul excesiv de vltami- drenaj deficitar face ca flu
na O, şi de antlaclde ce ldul si H~umuleza fi si 
conţin calciu, excesul de creasci prealunea din 
alimente ce con~n oxalaţl; ochi. Acest lucru scade 
e aport scizut de lichide; aportul sanguln la flbrele 
• repaus pnelunglt la pat nervului optic, care sunt 
sau lmoblllzane, ce duce la distruse incet, ducAnd la 

-:: 

Dletele de detoxifiere şi 
ruraţire au devenn in ultimii ani 
din ce in ce mai populare, mi
lioane de oameni urmand 
măcar una la un moment del 
Este adevărat, ele înseamnă 
sănălate, dar sunt foarte puter
nice şi dacă sunt folosite 
nepotrivit pot produce 
mai mult rAu deci! bine. 

Ele pot priva orga
nismul de vitamine şi 
minerale, pot perturba 
compozi~a singelui, pot 
genera oboseală cro
nică şi chiar probleme 
cardiace. Pe de alt1l 
parte, dacă este urmat 
ru grijă, un program de 
detoxifiere poate im- ;...illllllllj 
bunătăţi rapid sănătatea, 
crescind vizibil nivelul de 
energie şi avind ca efect o 
tn!Aţişare sanatoasa. 

tare sunt elementele 
esen~le. de care nu trebuie sA 
uităm niciodată in cazul in care 
dorim sA urmăm o cură de 
deloxifiere? Să '(!!dem: 

IJVI'A'fi-1IA FICA'I'UL 
Ficatul este principalul 

organ care filtrează toate sub
nocive. Iar scopul prin

este întărirea 
lui. Acest lucru 

poate fi !Arul prin dietă' supli
mente nutri~le şi măsuri de 
curăţire a ficatului şi colonulli. 

· 1. Dieta ela datoxlfiere 
- Mîncaţi mulţe vegetale, 

!rude şi legume, der şi cereale 
integrale. 

- Beţi multă apă minerală şi 
ceaiLri din plante, cum ar fi cele 
din muşeţel, mentă, soc (flori), 
păppadie şi urzlcll. 

- Evita~ consumul de carne 
roşie, produse lactate şi 
mîncăruri grase. lniocuiţHe cu 
carne de peşte şi ouă. 

- E~ zahărul, fAI1a albA, 
alcoolul, cofeina şi loate 
medicamentele care nu sunt 
prescrise de medic tn mod 
8llpi9S. 

- Min~ mesa principalA cii 
nial devreme. Cina trebuie sA 

ACTUALITATI MEDICALE 
_.,.· .. ·. 

CIIIISUMJL A IlAI MUL,. 
DE ftiEI PAIIARE DE 
ALCODL .. IIIS'I'E 
N8II:ULOS .... IRU 

IĂIIĂTAft 
Consumul a mai muH de lrei 

beri intr-o orA declanşeaza un 
procea care poate duca la 
apari~a unei congestii 08!8bnlla, 
o afecţiune cardiael sau ciroza 
ficatului, se arată intr-un studiu 
apArut In Journal of Clinica! 
lnvestigation. · 

Studii ~18 au demon
strat c.l pu~n alcool, in special 

.. /'' '· 'if~ · vinul roşu, are un efact benefic 
asupra sistemului cardiovasrular. 
CercetAtorti de la Universitatea 
Pema~varia au descoperft, insA, 
c.l dac.l este d~it consumul 
unei anurnile cantitll~ de alcool, 
fapt petrecut in mod oblfnutt in 

. . . cadrul reuniunilor oociala, ara loc 
apari~a radicaHior liberi in orga
nism, molecule aftale la originea 

· ··.-,~ mai rnlAior ~uni. Oxldarea nu 
se oprett• imediat dupA in· 

-, _ -,_..'!:.~...#.·'·~ cetarea CCH'llumului da alCOOl. 
Cen:etlllorii au constatat el pen-

.-.:firiJ,,~. 

. ...;·. 

1ru o femeie care are in jur de 70 
de kilograme, limita periculoasl 
este da trei beri Intr--o OII, ier 
pentru un bărbii da 80 de kilo-
grame, de patru beti. 

Polrlvit medicilor american~ 
,. ~'ICo+-.. ; \ alcoolul pune Tn acţiune un 

···"-·:c mecaniom care poate duca la 
spari{ia mai multnr maladii, printre 

, cara .afecţiuni ale fica1U1ui Şi sia-
_-.,.__~ , temului cardiOvasoJar. 

r,.c,~· ·• ~~.: IPEIWfi'E PD 1 AU 

{~r.:;~ ... 
. • ,~ -.:p ~ . 

I&MIBK''*•a•• 
Atrofierea unor anumita 

celula ale creierului la maimuţe a 
putut fi inversată, animalele 

regăsindu-şi o parte din capa
ciUl~, o ~Ul cara dă speranţe 
bolnavilor de Alzheimer. 

CercetAtorii de la Unlver~· 
sltatea din San Diego au tratat 
genetic mai multe maimuţe rhe
sus, care aveau neuronii atrofiaţi 
din cauza bătrlneţii. Pentru prima 
data w reuşit inversarea proc&
sulul, pierderea transmisiei 
influxutui nervos fiind aproape in 
totalitate eliminatll. Procedeul a 
constat in injeclares unei gena 
umane implicate in dezvollaree 
oalutelor nervoase. 

Aceste rezultate arati eJ 
atrofia celularA, reversibila, 
poate fi la origlriea mecanismului 
cara duce la scăderea capacitll~i 
de acunulare de cunoştinţe. Tn 
plus, a-a demonstrat el un trans
fer de gene poate fl un mijloc efi
cace pentru evitarea acestei 
atroflerl a neuronilor, in cazut 
problemelor nervoasa legate de 
imbl!trinira. Rezultatele Ob~nute 
da medicii americani oferi o 
speranţA celor afectaţi da 
demenţe degenarallva; ca boala 
Alzheimer. 

uar IIEOIIIIILDIEift'& 
CII~ CON'flill 

.. GRASIMI, DAB iiUIIII 
DIN ULEIUL 

.• MĂSLINE Sll 
DIN PEŞTI 

GrAsimile animale eau cete 
provenind din unt trebuie parţial 

· Tnlorune, Intr-un regim alimenlar, 
de oala din u;.;u1 de măsline şi 
din pe.-, se arati 1n cele mal 
recente recomandAri ale 
Asocia~al americane <le caf(li· 
elogia. 

Foarte muiV oameni au ten
dinţe de a inlocui alimentele cara 
con~n grăsimi ru cereale, fructe 
eau legume. Un astfel de regim 
face si scadA, Intr-adevAr, 
nivelul calesterolutul "rău", dar şi 
pa cel "bun". De fapt, trebuia ca 
alimentele bogate In grăsimi sa
turate (animale sau din unt) 811 
fie lnlocune cu cela ca,.. conţin 
grăsimi monosaturate (ulei de 

'măsline sau alune) sau polisaN
rate (ulei de porumb sau de soia, 
nuci, 981T\inţe, peşte). 

Aceste categorti de grăsimi 
nu afecteaza colesterotul "bun", 
care ara rolul da a menţine fluidi. 
latea llng&lui. 

~~··- _ , :e; .. ,.A---- .•.. ; .. _..,_ ..•. ;w 
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fie cii mai uşoară. Nu mai min
ca~ nimic după ora 19.00. 

2. Suplimenta 
Dozele zilnice de supli

mente ajută functionarea ficatu
lui şi chiar o imbunătăţesc. 
Incepe~ ru jumătate de dozA şi 

creşteţi la cea prescrisă 
in decurs de o h-'lă. 

Beta-caroten: 15.000 
U.l.; Vrtamina B COI11llex: 
100 mg; Vita mina C: 2 
grame; Vrtamina E: 800 
mg; Două linguriţe de ulei. 
vegetal; Lecitină: o cap
sulă de 1200 mg; 
Multiminera.le care con~n 
seleniu; Aminoacizi: 
meUonin (1 000 mg), glu
tation (2000 mg) şi cistein 

(400mg) 
3. CurAţlrea colonului 
Cele mai eficiente sunt su

plinentele de fibre, care trebuie 
consumate pe stomacul gol, 
după care se bes lmedat apă. 
In principal este vorba de plante 
bogate in fibre, care se găsesc 
la magazinele de specialitate. 

O astfel de cură va avea 
efect imediat asupra sAnătA~i 
voastre, va creşte nivelul de 
energie şi va mări capacitatea 
de concentrare. 

(Adaptare dupl FORUMS) 

Melanomul malign este 
un cancer de piele, cu origi
nea in celulele producl!toare 
de melanină (melanocite). 
Este destul de frecvent şi 
poate rezulta din transfor
marea unei aluniţe. Femeile n 
fac mai des decit bărbatii, 
bAtrănii mai des decăt tinerii 
şi. de asemenea, cei cu 
pielea albă mai des decăt cel 
cu pielea măslinie. De regulă, 
melanomul malign este mero 
Inchis sau negru şi cu 
suprafaţa neregulată. Creşte, 
se poate ulcera şi poate 
sAngera uşor, dacă este 
lezat Culoarea originarA se 
poate transforma In nuanţe 
de albastru, roşu sau alb. 

Melastazarea apare 
devreme şi rapid, Iar 
tntarzierea dlagnosticulul şi a 
extirpării poate fi fatala·. 
Susceptibilitatea pare sa fie 
ereditarA, membrii familiilor 
afectate dezvoltand frecvent 
nevi displazicl, aluniţe cu 
tandlnţa de a deveni maligne. 
Aceste aluniţe trebuie 
urmarile in ceea ce priveşte 
modificarea mărimii, culorii,' a 
nuanţei, ca şi apariţia de 
crusta, mancArimi şi sânge
rare, cazuri in care prezenlarea 
la medic esta urgentA. 

de-mlnerallzane osoasă; • ~~rlc:;:rT::~=~ ~=~~:: 
alimentaţie deficltari, in pierdută in acest fel nu 
special deficienţa de vltam- poate fi necuperatl nicio
Ins 86, tlamlnă şi magnez- dată. De aceea, detectarea 

fu; • alimentele bogate tn precoce fi tratamentul 
ADN şi ARN (carnea), urina sunt foarte Importante; 
acldi şi aportul scAzut de • trata•entol ea 
lichide favorizează litlaza -rtlzon poate produce 
urlet; e postul, cana mo- oeteoporoză prin scăderea 
billzeazl proteinele pentru absorbţie! da calciu fi blo
energle şi InhibA excne~a carea activităţii osteoblas
acldulul urle, poate avea taior. Dupl clţlva ani de 
acelaşi efact.; • Infecţiile şi doze mari de cortizon, 
anomallll• anatomice ale pierderea de maai osoasi 
rinichilor cnesc riscul, prin eate In jur de 30-50%; 
cnearea condiţiilor favora- • apertal de viUUDI
blle pentru preclpltarea aa D se m•nţlne prin 
platnelor. Ieşirea in aer liber aau prin 

• slaueoaul constă suplm.ttliri de 400 U. 1. pe 
Intr-o creştere a presiunii zi. 

~P- . -. -~~,:<J ,·'- - , ,,- ·-~-----~-· _, __ - - . . ~ 

li.CROZELE RFEaiOtiiLOR HIPERRCIDE ~ CUM 
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După cum se ştie, stoma- Frica, furia ingrijorarea, cu bacterle care se 811ociazl 
eul secreta un acid puternic, cAt sunt mai prelungite, cu frecvent ou ulcerul, InsA aem
aciul clortlidric, pentru a ajuta atai mai mult pot contribui la nificaţia aoeatal infecţii eate . 
In digestie. Tot tractul digestiv creşterea produ~ei de acid. lncă nedară 
-este protejat faţă de acest Helicobacter este o • 
acid, lnsă in anumite condi\ii, 
aceastA protecţie dispare. 

Dintre cauzele afecţiunilor 
hlperacide se enumera sus
ceplibilltatea genetică şi stimu
larea chimică sau emo~nalil a 
produ~l excesive de acid. 

PROCEDATI 
ÎN CAZ DE - -
DIAREE fi 

VOMA? 
O lipsă moştenitA a facto

rilor de pret~ ai stomacuki 
fi duodenului faţă de sucul 
corosiv sau o slăbire a sfinc
terului esofagian, combinata cu 
o stimulare a secretiei de acid 
prin nicollnA. alcoOl, cofeină, 
aspirinA sau alte ·mediCII· 
menta, pot duce la cancer. 

Scaunele dlarelce fi 
voma pot aplraa împreuni 
sau separat fi pot fi pro
duşe de microorganism• 
care infecteazl sau lntoxl
cl starnacul, intaatlnul 
subţire fi colonul. 

O dlarae simpli; lndlfe- _ • 

VITAMINA C PREVINE RĂCELILE? 
~MTU TREBUIE ... );.• 
'-\ "UPI -~x . ~ 

~SĂ PROCEDAŢI~ 
~~- ÎN CAZ DE .. ',1 

Aporiul adecvat al tuturor 
factorilor nutritlvi esen~ati este 
important pantru o rezistenţi 
optimA la infecţii. Nu existA 
doveZi el dozele nillri de vita
mina C previn raceme. Totuşi, 
ele par si ameliorne simp
tomele. 

Nu lncencJli si Ignorat~ 
primele simptome ale unei 
raceu. La cele mai mici semne, 
reduceţi nivelul actlvilllifor 
dumneavoastrA fi odihni~·vl 
mal muft.ln cazuri oevere,llaţl 
in pat o li sau douA. Be~ multe 
lichide calda fi sucuri de 
fructe. Nu ocolili ceaiul 
preparat din mentll şo soc, care 
ajută la rurăţarea căilor nazale 
prin evacuarea mucusului. Nu 
vă trageţi nasul frecvent, pan-

• L. a., It ani, Arad. 
Arneţalile şi dunarila de cap de 
care va plllngeţi sa datoreaza, 
probabil, spondilozei cervicala. 
Tmbuie sll vi faoaţi o radiografie 
d_e coloanA cervicaiA, 811 vede~ 
dacă nu cumva aveţi osteoflle 

· {n~ ciOCUM oaoase) care corn
pfimA pachetul vascular,-detar
minănd tultlurllrl de cirtula\i!t cere
bralA (sindrom de ischemie veo1e
bltXl8zllaot). Cel mai bine este sll 
vi prezentati la me<tcu1 dumnea
.oastră de fumilie, ca111 vi va face 
un consult medical complet, in 
unna o!rula veţi primi tratamenlill 
Şi reccmniArile adecvate. 

''.:•~!"ii 

1n1 a preveni arurgerea muâo
ztlll~lor din nas, deoarece se 
poate infecta sau irita trompa 
lui Eustachio şi se poale infec
ta urechea medie. Cel mai bine 
este sA vi suflll\i naeul dea şt 
foerte blănd. 

Cela miri utile medica· 
menta pentru ameliorarea 
simptomelor rtoaiD sunt antitu
slvale, bomboanele, inhals~ile 
cu cealuoi şi uleiuri din plante, 
precum şi cealurlle calde. 
Dacă simptomele nu ae ame
lioreaZă In douA-trei zile, ci din 
contrl, apare JebrA mare 
(peste 38,3 grade C), dureri 
ascuţite In torace, tuse cu 
expectoratJe, lnflamaţill gitului, 
difirultă~ de respira~e, lrabule 
sA consulla~ medicul. 

~~!2~ 
de peste 39 de grade C, se 
recomandA, neapirat, 
repaus la pat fi lichide 
multe. PAnl la consultenea 
medicului de familie, este 
bine si se administreze 
algocalmin şi peracetarnol. · 
Foarte utile sunt fi com· 
pre .. le reci, aplicate pe 
extramltiţl. Nu luap 
antibiotlce din propr;e 
ln1Siatlv6. 

V V 

MEDICUL VA RASPUNDE! 
Dmtre plantele medicinal& 

care se recomandă In vertj se pot 
aminti păducelui 9i saodolut mic. 

• B. O., 18 ani, Arad. ln 
dlschinezia biliarll l1potonA (.,fiere 
teneşaj, vi recomand să ba!i cel 
puţin 4 căni de ceai pe :d, prapll'8l 
din: anghinare, pApldie, gll· 
benele, ooad"""'"celuiU ' salvia. 
Plantele medicinale se prepari 

· prin infuzie (opăoire), timp de 10 
minuta. La 1 lilru de apa clocotitj 
puneţi eAte o llnguriţli rasă din 
fiecare plantă. Beţi eAte o cen6 de 

ceai, cu 30 de minute inainte de 
fiecare masll. 

• A. C., 21 ani, Arad. In 
ur1icaria se recomandA ceaiul 
preparat din urrn!torul amestec 
da planll: trei hţii>Ma •. amua
riu (fructe), urzică, pApadie fi 
eunatoara. Beţi 6 căni de ceai pe 
zi. Fructele de ermurarill se fierb 3 
minute, iar restul plantelor se 
infuzeazA 15 minute. Evitaţi pră
jelile, grăsimle, afumăturile, oondi
mentele iuţi, alcoolul, cafeaua fi 
ecoaeul de sare. 

rent de cauza. trece In 1-2 . 
~ile, chiar fi tirA tratament. ~ ·:':" 
Trebuie evitate alimentele ~
sau bAuturile susceptibile 
de a produce sau agrave 
problemele, produaete lac-
tate, sucul de fructe, bAu-
turile cu cofeinl fi cele 
foarte dulci. 

Trebuie si • consume 
apl, pentru a inlocui 
plerderHe de ttChlde. Faceţi 
o mixturi, astfel: intr-un 
litru da apl PUM!i o juml· 
tate linguri!' sare, Jumitate 
llnguriţl bicarbonat da 1 · 

aodla. Baţi cind vi aste 
sete, pentru a preveni 
duhldratarea. Beţi cu 
lnghlflluri miel apl, supl fi 
ceaiuri preparate din 
menti, ttevle fl turlta· 
mld. 

Daci · dlareu mi 
cedeaza lA f..Z zile, apelaţi 
la medic. ,. 

........ .......... ........ 
*· N. Grigorescu Nr. 4-1. ;; 
a t, /lf>. s. 1a1. 255803 

-~~•-••nsd u pruinte, urgent, la 
-pentru confrun

datelor personale. 

--~~> 
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"PRIMII PASI DE MAHECHIH I·AM ÎHVĂTRT 
LA "TOP 5 ADEVĂRUL TI HERET" ' 

viltorelor top modele. Astil"'l 
sti1m de vorbA cu cka ANGELA 
BURDULEA, niscutilln data de 
'IT tlabruarle 1983, ...... la liceUl 
,.Iuliu Manlu". 

- ArigeHce, conronn mltlllul 
Nglnel Caulo- din zodia la 
• P~l. cere .. lAudat că -
famela cea mal frumoasA din 
Univers, fi care· a fost peclapo . 

COLTUL POETILOR 
/>J pănă in 30 de ani? Ai scois 

o poezie? ..AdevArul" Tineret îţi 
alert un colţ. al tiu, unda sA-ţi JlOII 
publica fi lJ v""'"r1le. 

.&.tQI. 
. AstAzi, toatll iub.a.mf • · · 
sunt~~plol 

. umezir.d 1;untru, _ / ~;: 
· tnver.dnd speranţe 

·c:u lumtna ce curge 
In albastnJ-mpUnlt 
pe pleoapele clzute 
f'h brate de- foc. 
Din pArul tau Impletit 
cu ideakJri, 
Soarele se ridici· 

.. ungalben sUrts ... ; 
fugi năluclnl.tcu Mnln 
in priviri, · 
refuzând ...-...; 
alese pa1fml. 
Nebunia unul VIa eter~~~r 
uitând, tor\ă nlmQn 
sub poata de .,_..< ,, 
arzind... ' 

DORA.·ARAD-

Frunausefe fi stil 
sită pentru aceasta de Neptun, 
zeul mărilor, fllu ar trebui d III 
caracterizată, fiind sirenA, ckt 
admiraţia pentru modA, par· 
fumuri deoeeblla ne. Esta ade-. 
vlrat? 

- Tml place 1balle mult să ml1 
1mbrac simplU, dar elegant f chiar 
să prezint moda, idolul meu fiind 
numArul unu mondial la aceasti 
datl'l. Naomi Campben. Ceea ce 
scrie In zodia mea corespunde 
fOarte muH cu pasiunile --.. 

-Cum a fost la debut? 
- Şi eu, ca şi prietena .._, 

Alina Tautan, am fc6l de 8COIII cu 
invitaţia ta, atunci cănd ne-am 
cunoscut, prin intermediul Danel 
Zugravu şi Allnel Vlşan, de a 
1nvăţa prlmfi Pll'li da manechin In 
c:edrul echipei Top Modal Arad, 
echipa care paf1ldpA impreunil "' 

. realizatorii rubricii • TOP 5 
Adevilrul Tînerer' la speclao:alele 
aganizale în judeţ 

- Ulterior al .al Qcat o 

fCOală de manechine '' 
al inceput si participi fa 
concursuri de Miss. Ce raul
_li avut? 

- Tntr-adevAr, am terminat .. 
I"'C"'Ia de manecNne a Casei de 
modă Slerra din Atad, şi am fost 
aleasă Miss Solex FllntAnele. 
După aceea am reuşH la prese· 
lecţia pentru Miss Banat, unde am 
luat premiul special la Opera din 
TimiŞoara şi am apărut In revista 
Unica, urmAncl sA particip la ftnala 
pe \8f>lla COOCU11!1Ji Miss Unica. 

- Ce ne mal poţi apune 
cleapra line? 

- Culoarea mea preferati 
esta alb-albastru, îmi place sA 
dansez Şi sa ascult muzică SJ>8' 
nioiA - Enrique lgleslas, Şi llnl plac 
foerte muH filmele cu Tom Crulse 
f Nicole Kidman. . 

-'fi mulţumesc pentru lnkiJ'o. 
viu f' lţl doresc succes la 
Bucur8flil 

HIRCEfl SORIN 

PA5@flJj\ DE Ui»WR.. 

5 

DIG STAR [ fi 1 
] : ' fi 1 1 i fi 
SPONSORIZAT DE 

MAGAZINUL iiU*Otil 
DE PE B·DUL REVOLUTIEI 

NR. 24, LA PODGORIA 
Răspunde~ corect la Intrebarea din ts/onu/ concursului fi 

puteţi intra in posesia premiilor ,8/G STAR". Scrisorile cu 
răspunsul corect le aşteptăm pe adresa B-dul Revoluţiei nr. 81, 
sectia Tineret - ADEVARUL, sau /a sediul magazinului ,8/G 
STĂR", 8d. Revoluţiei nr. 24, la Podgoria. Aşteptăm scrisorile 
voastre In perioada 15-30 septembrie a.c .. 

CÎŞTIGĂTORUL CONCURSULUI "BIG STU11 

· Urmare a tragerii la solţi 
efectuată la magazinul .Big 
Star", pentru prima decadă a 
lunii septembrie, ~ătoarea 
concursului nostru este Bie 
Lorena· Danlna, din Arad, str. 
Coloniştilor nr. 92, elevă Şi .-e 
varsta de 15 ani . 

Domnişoara BAc Lorena 
• Dalllna eate afeptată la 
aediul magazinului .Big 
Star", de pe B.,dul RevOluţiei 
nr. 24, la Podg()rla. In cu,.W, 
zilei de vineri. . . . 

S.G. 
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ECHIPA ARADULUI A ÎNVINS 
-._.-SUPERB BRAŞOVUL LA .. 

"TE UITI ŞI CÂŞTIGI!" 
, 

,.. Şas• tin•ri din oraful nostru 
au igat. 90 d• milioan• l•f 

1 
uiţi '1 clfllgll" de la PRO TV, au concurat 
oraşele Braşov 'i Arad, Intr-un pasionant duel. 
Oraşul nostru a fost reprezentat de o echipă for· 
mată din tineri arMeni, care, in frunte cu 

I T~~~~~:J: Zoltan Lovas - cunoscut actor al 
i de Stat Arad, a fost aleasă în urma 

unei serioase prese-
lectii. Trebuie să rea· 
mintim că duelul de la 
Bucuresti a fost căstigat 
de ecl1ipa Aradului,' care 
a revenit extraordinar. 
de la scorul de 30-7 in 
favoarea Braşovului, 
impunandu-se în final cu 
47-30. Totul a fost în 
direct, nu au existat 

de culise, cei mai 
învlngAnd. 

Cel sase membri ai 
echipei, 'Nicoleta Truţiu 
(studentă la Drept· anul 
11), Gabriela Truţiu 
(postllceal MeteorolOgie 
• anul 11), Cana Toma 
(absolvenll\ a Facultăţii 
de Drept), Adrian Trutiu 
(absolvent al FacultAţio 
de Drept), Cristian Şerb 
(absolvent al Facultăţii 
de Drept) şi Cristian 
Crişan (student la 
JurnallsHcă - anul III), au 
fost invHatii nostri pentru 
a ne povesti cum au obţinut victcria şi, de ce nu, 
premiul de 90 de milioane. 

Nlco: .Am avut emotii mari, dar In momentul 
orobek>ram uitat de camerele de filmat, de public, 

tot, concentrându-ne la maxim. Galeria din 
Bucu~ti, care ne-a susţinut, a fost pentru câte
ve ore arădeană. Am avut un sprijin extraordinar 
elin partea căpitanului da echipă, Zeii Lovas." 

Gabl: .A 1oat senzational. Am avut un senti· 
ment unle, de a Invinga 'i de a nu face de rAII 

O experlenţt unicâ, pe care nict· unul din· 

nu o va 
Oana; "Am "iut cA vom c~tlga şi cAnd a 

condus Braşovul. Inainte de ultima probă au 
dispărut emoţiile, am privit monitoarele şi am 
realizat ca vom Tnvinge. Mii bucur cii am 
reprezenta! ~ul nostru cu succes." . 

Adi: .Am crezut in victorie. plnt ra· capAt. 
Am Ioel puternic moti· 
vaţi, doream sil 
caştigilm pentru noi, 
pentru Arad. Pentru cei 
care au aunat d ne 
voteze 'i care au fost 
alături de noi." 

Cristi: .Ne-am 81!lllil 
excelent, chiar dacâ a 
fost extrem de dillell. ALt 
fost douA zile de 
repeflţll, eu un program 
strict 'i incârcat. Acest 
concurs nu a insemnat 
doar partea frumoasil, 
vlzută la , televizor. 
Oricum victoria finali 
ne-a adus o bucurie de 
nedescris. • 

C:itel IC~ Crla
tian): .A fost o aventură, 
o posibilitate de a 
câştiga bani, o senzaţie 
unică. Am fost o eChipă, 
care ne-am ajutat 
momentele grete. Ne 
bucurăm pentru arădenii 
care ne--au sustinut: 

Cei şase dOresc să mulţumeascil 
PRO TV Arad, familiilor, prietenilor, 1111 
Lovas 'i tuturor care le-au foci alllturl. 
ultimul rand prefectului Gheorghe N~,;~,u~ 
i-a primit cum se cuvine. Pană la si 
vor participa la o noul! etapa, la t:lucur·es·u. 
având ca posibil adversar laşiul. Trebui 
men~onat faptul câ cei şase arădeni vor Clona 
suma de 5 milioane lei unei case de copii din 
~~ noetru. Sincere felicitări. 

-~ . . DACIRH TODUffl 
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Marţi. 21 septembrie 1999 

La Pecica, pregătiri speciale 
._ pentru meciul anului 

Astlzi, .u· we& Petrom Arad 
va disputa, fără îndoială, cel mai 
important joţ din istoria clubului. 
Astfel, după cum bine se ştie. la 
Pecica, va evolua Steaua 
B~, într-o psrtidă eliminato
rie contând pentru .şaispre~ 
te• Cupei României - Tuborg, 
editia 1999-2000 .• u· West 

' a reusit să elimine pe 
diVi;;;",.,re B; UTA şi. 

U.M. r rrn;şoara, iar astăzi se află 
in fata adevăratului examen, fiind 
gazd~ celei mai galonate echipe a 
fotbalului românesc. 

E_chipa.<Xll'ldusă de Gianpio 
de! Monaoo şi Alexandru Ţamboi 
vine după un nou rezultat slab. Tn 

. campionat, infrângerea de la 
Certej (2-5) ducând West Petrom
ul pe un. ruşinos loc 16. Petroliştii 
nu vor putea coma pe aportul lui 
Copiceanu (in continuare acci

'llentat), in timp ce Vasile Arrnan 
şi Radu George sunt incerţi. 
Oricum, in acest moment, cel mai 
important este jocul cu Steaua, 
după cum ne-a şi deciarnt direc
torul executiv al grupării arădene, 
dl. Flavius Măduţa: .,Suntem 
bucuroşi că am ajuns pănă aici 

tacol atât în teren căt şi în IJi. 
bune. Pentru spectatori vom 
organiza o tombală, cele trei 
premii constând intr-o minge 
cu semnăturile jucătorllor de la 
Steaua, un tranlng _,i un bax de 
bere. Sperăm să evoluăm la 
nivelul adversarului de pre• 
tig1u pe care n întâlnim." 

Arena din Pecica dispune de 
a capacitate de aproximativ 2500 
de locuri, dar se contează p6 o 
afluen'ă mai mare de public, in 
picioare putând intra în jur de 
4000 de spectatori. Galeriei peci
cane, condusă de Zornn fv'ser.rN 
• va fi asigurnt transpor1ulla meci. 
Terenul din Pecica se pÎ"ezintă in 
oondiţii bune, au fost inlocu~e trei 
sferturi din gradene, au fost 
zugrăvite vestiarele, iar la ora par
tidei vor fi asigurate conditii de 
maximă securitate. Biletel9 vor 

• costa 25.000 lei/bucată şi vor 
putea fi procurate in ziua jocului, 
la stadion. 

că avem posibilitatea de a 
l - ....... !"':a cu o echipă de talia Stelet 

d avem parte de spec-

Arb~rii .care vor oficia jocul 
sunt Sorin Altmayer, lulian 
Spătaru (Timişoara) ~i Marian 
Beudean (Braşov). Observator 
din partea FRF, Ilie Puia 
(Oradea). 

DfKifm 'I'ODUffl 
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i am 

şi ~...,e[OUI Refer~or la jocul de Cupa 
, din primăvara an••!ull·~t5maniei, Helmuth Duckadam, 

1986, portarul intrat Tn deşi este de serviciu, va Incerca 
Helmuth Duckadam, cel care a să ajungă la Pecica, pentru a 
contribuit decisiv la ca,_tigarea vedea .live· noua Steaua. 
CCE la fotbal, de către Steaua. .,Pentru Iubitorii fotbalului 
Acum 13 ani, antrenOr al cam· anldean este ceva inedit -.:c. 

0 u-'plâanereuropene inter-duburi era -
Emerich Jenai, adică tehnicianul vadă pe Steaua într~un meci 
care ŞI In prezent se oficial, după mal 
-Stelei. • '-2T" ,. · La meci voi b1mite şi grupa 

Flres·c l-am abordat pe de copii de la ,.Helmuth 
Duckadam cu privire la reîntâl· Duckadam" Semlac, pentru că 
nJrea cu că~va din foştii colegi: ace!ftia nu au voie să scape 
.Din echipa de-atunci a mai prilejul de a-i- măcar pen
rămas doar Marius Lăcătuş '' Iru două ore pe Licitu,, 
antrenorui .. Emerich Jenei. Dănciulescu, Luţu !fi ceilalţi. 
Ceilalţi jucători, de-acum, de la Cât priveşte deznodimântul 

_..., ... Steaua visează dc!ar si ajungă intâlnirii, Steaua ~ drept 
vreodată la performanţa Stelei favorită fi cred ci se va 
din '86. O d Incerc si-mi fac Impune firă prea !"&rl pro
timp pentru o reintâlnire cu bleme" ·ne-a mai spus Helmuth 
antrenorul de~atuncl 'i de~ Duckadam. 
acum, care pentru mine D.stJUDOit 

cum v-am 

SPORT 

Steaua dore~te să î~i respecte blazonul. 
' Cea mai galonată echipă declarat: .,Dintotdeauna 

din fotbalul romănesc, Steaua, a Steaua a avut, în fiecare an, 
sosit ieri, la orele amiezii, in ca obiectiv Câfttigarea cupei 
oraşul nostru, direct de la şi a campionatului. Tratăm cu 
Craiova, unde duminică a dis-- maximă responsabilitate 
putat un meci de campionat cu jocul cu West Petrom Arad şi 
Umversitatea d1n localitate. vizim calificarea in faza 

Delega~a .mm!"rilor" a tras următoare a competi~el. Vom 
la Hotelul .Astoria , unde ŞI-a~ încerca si facem şi specta
rezervat 16 camere duble, e1 col dar nu în detrimentul· 
servind masa la restaurantul ~ltatului. Pentru noi acest 
hotelului Şi ~u. la Casa Armatei maci reprezintă 0 ulti";i ve~ 
cum .se anticipa. După c~ au ficare, !n deplasare, înaintea 
serv1t masa de prânz Ş.l au jocului retur din cadrul Cupei 
respec:tat prog_ramui de cx!•hnă, UEFA, de la Unz (Austria)." 
stehstu s-au Imbarcat mtr-un 1 t t t fa t 1 că autocar pus la dispoziţie de . ~ eresan es e P u_ • 
gazde. şi au descins pentru 1med1at după_ meCI, stehşti• se 
prima oară la Pecica. Acolo, la vor îmbarca 1ntr-un autocar _Ş' 
ora 17,00, echipa pregătită de vor pleca spr~ aeroportul dm 
Emerich Jenei şi _Marius Arad, de unde'" cursul sern, ~ 
Lăcătuş a efectuat un antre,. decola spre_ Bucure~!'· 
ment de dezmortire la care au deoarece vmen vor întâlm 1n 

participat 21 de ju,cători, mai cam~ionat Astra Ploieş,ti, pe 
p~n fundaşul Ogărnru. care a .propnul teren. 
suferit o entorsă în jocul de la Nu ne rămâne decât să 
Craiova. De altfel, fundasul sperăm că jocul de astăzi, de la 
Stelei nu va putea fi recupe'rat Pecica, va fi unul spectaculos, 
până la ora jocului, la fel cum care să satisfacă exigenţele 
nici secundul" Lăcătus nu 'va . unui public arădean bun 
evol~a. deoarece încă 'resimte . cunoacâtor al sportului rege. F1e 
dureri la spate. ca C(jJ mai bun să !nvingă, dar 

Referitor la jocul de astăzi, dacă se poate ... , de ce să nu 
tehnicianul echipei din visăm frumos. 
Ghencea, Emerich Jenai ne-a DfiHIEL SOUDOit 

Telecom lucrează~ 
· fata stadionului"·· 
" ' len, dacă .telefonistii" nu au 

avut antrenament .piincipalul· 
Ţartea otemdlHe futbaliştilor 24 de 
ae libere după egalul de la Btad, 
la slationul dil Micălaca am îtd
ril oamenii ca<e Îh!J19SC slationul. . 
Nioo1ae PaMJ şi Feri Tuşa lucrau 
de zor, la orele amiezii, când 
ecilpa ziarului nostru a sosit la fa\8 
locului. Pe Jangă iarba tunsă din 

operat 
pe· 

erau pline cu 
coji de seminţe, dar la ora jocului 
oamenii vor putea lua loc, 
deoarece se va a.răţa şi, curnea, 
spăla kx:urie existente. Penlru ca 
- să nu fie aruncată jos s-au 
confectionat, in premieră, ~n 
speciale, ce ""' fi puse la poar1ă şi 
în fa\8 tribunei. Di1 păcate, masa 
ptesei este ~. mică şi, mai 
mult ca sigur, nefncăpătoare. 
Vestiarele nu au suferit 
îmbunătăţiri, chiar dacă nu se 
ridică la pretent!ile unei ecnpa de 
riveiU Universităţii Ctaiova 

Pretul biletelor este de 15.000 
de lei ~ se vor pune in vânzare 
cllar de astăzi, în faţa staăiOOUkJi, 
Intre orele 12,00 ·16,00. 

lată deci vizita Unlversită~i 
Claiova ~ pus pe ilr pe cel de la 
Telecom, care lucreăză mai abitir 
ca oricănd la .fa\8 stadionului." 

.u· Craiova vine astăzi la 
Arad, în jurul prânzului şi se 
cazează la hotel .Parc". 

După , ..... ne-a --.;eri, 
dl. George lllnca, preşedintele de 
la Universitatea, antrenorul Emil 
Săndoi va aduce la Arad cel mai 
bun lot de jucători pe care TI are la 
dispo~e. OHenii - a mai spus 
llinca -!şi vor juca şansele cu seri
ozitate maximă, pentru că situatia 
din campionat, precară, este do8r 
trecătoare. 

Jucătoril de la .Ştiinţa" se vor 
.dezmcxf, astăzi, de la ora 18,00, 
pe un teren nedesemnat încă. 
Vom reveni. 

..LEO~ 
CAUHHHERIE 

, BC ICIM Arad a avut o comportare organi;,;at !n memoria lui Milan Ciga 
la turneul international de baschet VasoJeVIC, fost antrenor al nationalei temi-

feminin organizat la vt,.Şeţ, oeupând locul nine a Iugoslaviei (căreia ~a adus o medalie 

aTriin!ii'Rril , 1 cu 

> -. secund. Din'postu(a de martoii oculari ai &l argintJ.a Jocurile Olimpica) şi. al echipei 
· f: W ·-w."nimantului, va prezentăm alte detalii pii- d1n Vtrşeţ. decedat în urmă cu trei ani. In 
. ~ • . . Vitoare la turneu, intrând, de asemenea in amintirea lui, reprezentantii celor patru 

,. . culi~le l~i. • la_tâ-ne, aşadar, vineri, la o;.,le grupări s-au deplasat la BeiÎlrad, unde au , .! " f §.ale ~ •. a!!IDC&r. un drum de depus coroane de flori. • Noi, In schimb, 

Boss Skapje, răstumând, din avânt, o masă 
situată In fundul sălii si telefonul asezat dea· 
supra ei. • Cu o intărZiere de câteva zeCimi 
c;Je secundă, aceeasi Natasa a inscris in 
minutul 40 al dispute;' cu Heffiot;.rm, un coş 
nevalidat de trei puncte (1). • In cealaltă întă~ 
nlre cu Spartak Subotica, amitrului licina .. 
Miodrag i s-au rupt pantalonii la o banală 
fază de joc. lntăl)lplarea a stăm~ hohote de 
răs printre comporientele formatiei noastra. • 
Oricum, amitrajele au fos~ tă'ră excep~e, 
competente ... • Retinem alte curiozităti ale 
competi~ei .. 'Una Cun cel~ mai frumOase 
jucătoare de la Hemofarm, Anica T esic, are 
tatuat un trandalir pe umărul stăng. • Jelena 
Jovanovik (V.B. Skopje) a purtat proteză In 
decursul partidelor. • Hajdana RadunoviC 
seamănă izbitor .cu ... Anca Niţulescu. ~ 
După ultima contruntare a avut loc un dineu 
rnfinat şi îmbelşuga~ la care au fost de faţă 
toate d~lega~ile. • Cam atât de la Vîrşeţ. 
Gândunle (ne) _zboară deJa la meciul de ' 
mâine, de la· Sala Sporturilor ,Victoria", ou 
.u· Acsa Cluj (orele 17,00). • După expe
rienţa iugoslav!, revenim, aşadar, la camp~ 
onatul nostru, cel de toate zilele! 

.. ,,, . ~-. <:ateva ore, in ftlttir la m - . 'tă 1 v· V! C ergem sa v1z1 m centru ~rşeţului. 
;· , ; , lrşeţ. azarea este 1 Organizatorii - care au fostla lnăltime pe 

• ,Jar. Fără să fie excesiv de luxos ---···' toată durata turneului - ne ajută şi de 
' · ' .,.~feră condiţii bune, decente sportivelor. această dată. Urcăm în ultramodemul auto-

• .., • enovată recent, In vederea participării far· car Mercedes al echipei Hernofarm, care nu 

'

L .. macistelor:.l!l cupele europene (echipa poate să nu multumeasca chiar şi cei mai 
. - · ' ' lOcală este spn]lnită de un concern ~ pro. pretenţioşi călători. Ghidul nostru, Turcoane 
'·--: •--· duse terapeutice), sa. la este strâlucitoare .1 1 1 • foarte Interesantă dm punct de vedere aml _pne '.ne arată împr~jurimue şi ne stă cu 

• r amabilitate la dispozitie. '·Printre altele, vi· 
:.,\: ·• tectomc, cu reclame ce se perindă unele zităm vii1oarea Sală a 'sporturilor, care se va 

;-.,. după altele, pe marginile terenului. finaliza pe 31 decelnbrie a.c. o constructie 
\. .tea ajunge la aproape 1.000 de grandioasă, ce se doreşte .echipată" cu 

~-- }'. spectaton, pentru un orăşel cu o populatie toate facilită~le posibile. • Centrul are aspect 
1 de 40.000 de suflete, cum este V!rşetUI de târg. Nimerim aici In ziua festivaiiJiui ~ 

,_"- }urne destul de pu~nă însă în bibune: ~ nurilo.r. Vânzătorii te imbie cu tot felul de 
-'... ~00 de spectatori. ' Sâmbătă dimineaţa soiuri,_ dar şi cu dulciuri, specialităti din carne 

}o.. ~etel~ au program liber. Din faţa hotelului de porc, vită sau miel, ce aşteaptă .cuminb .. , 
; -~ . adrnirăm Dealunle Vîrşeţului. Pe culmi este in cantită~ considerabile, spre a fi consu-
·~ 1 ' amplasat releu! Tele~unii, ~ntă neatinsă a mate. • Accente umoristice în. două dintre ' ·-.. t bo~bardamentelor americane. • Aflăm că · , .., , partide~ echipei arădene • Pivotul Natafia 
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DE LA UN STADION LA ALTUL 

: -I-ERA~U'7DEllHt(ll1(0TR 
L:'oaO~ETUU fĂCUTJCA!iDALi~ lil! ... '""'~--~-~- ,,. ,. ' e Interesant, dacă echipele trateze .• Centratur Giurgiu a 
nu au ieşit în evidenţă la meciul rămas in compartiment in tot 
F.C. UTA-Drobeta Tr. Severin, a acest timp şi aede că taul a por-
făcut-o centralul ~n Sorin n~ de la zelul de care a dat 
Giurgiu. El a enervat lumea şi dovadă seful vagonului restau-
jucătorii prin maniera originală, rant, când a cerut 100.000 de lei, 
dar falimentară, de a conduce pentru o~ stidă de vm. Varianta 
partida. A fluierat foarte mult ceteristului e 70.000 de lei, pentru 
aiurea şi, in plus, s-a dat !fi in ambele. Se pare că în zilele 
spectacol. Prima dată, în min. 65, următoare va începe o anchetă 
c~n~ a atenţ1o~at un C?P•I d~ ' care să limpezească apele, cam 
mU1Qt, -r el ştie de ce,"" apor tulburi, ale incidentului.e 
a acordat un penaHy, cu multă lmpoitant e altceva. UTA a trecut 
UŞUMţă._ UTA.,.. Suntem absolut în frunte şi abordează ·etapa 
conv.1nş1 că. gazdei~ n~ a~eau următoare din postura de tideră. 
neVOitl de ~uterul lUI G1Ur91u. • Adică işi priveşte adversarul de la 
Culmea e msă că după JOC ŞI "nălti · i · loc. Ce · 

· t ti' d t - pecta 1 1 mea pnmu Ul vor zrce 
a~s en, 1 s-au a 1n s co , însă cei de la Bere Craiova? eln 
chiSr au făcut scandal. După ce final trebu' intii părat faza 
au plecat de la stadion, brigada . le am . ':""' 
de arbitri a urcat în trenul Rapid din mn 56, atu"':' ~ ~· 
375, unde Beudeanu şi Hancu ~ de la Drobeta, a intrat ~~teren: 1n 
au lovit pe şeful vagonului restau- l1mp ce JOCul er? m phnă 
rant, Nicu Gusiţă. scandalul a desfăşurare. El se mcălzea pe 
inceput de la două sticle de vin, margine şi a vrut să pipăie 
solicitate de ,fluieraşi", care au mingea .. A văzut-o, dtJP!I care ~ 

1 
, .•• i .... că sunt ofiţeri SRI şi transmis-o portarului lanu. A 
veneau din misiune .din Marea văzut ..galben. şi s-a d'ICtat minge 
Nordului. Senzationall CAnd de arbitru. O fază ca-n filmele cu 
Guşiţă a spus că nu-l intere- proşti ... 
sează, arbitrii s-<1U pus să-l mal- ... , . LEO ~ 

VOCEA TRIBUNEI 
Alexandru Grama (50 ani): 

.Cred că UT A a făaîl, astăzi (n. n. 
- sămbălă), un joc tactic deosebit. 
Nu au fot1at prea mult, pentru că 
nu era cazul. Drobeta a fost prea 
mică pentru un război aşa de 
mare. Victoria e Importantă, 
deoarece o sttueâză pe UTA in 
fruntea clasamentului'. 

Aorin Tudor (30 anl): .A fost 
un joc la discreţia «Bătr.ânei 
Doamne», care s-8 Impus diostul 
de !adi. Mă aşteptam la mai mult 
din partea OSSJl8\ilor, dar puterea 
lor de atac a fost extrem de mo
destă. După o victorie mare, la 
Trnişoata, eram sigur că UTA va 
avea o evol~ mai ştearsă, dar 
trei puncte sunt trei puncte. ŞI, si 
nu uitati, o echpă mare isi arată 
valoarea şi atunci cănd joacă 
prost, dar că!jtigă." 

Daniel Suciu (22 ani): .Mă 
bucur pentru izbânda UTA-ei, 
pentru că. iată, acum e pe'primul 
loc. Nici nu concep că cineva o 
poate delrona. Ne-am văzut visul 
cu ochii. Dacă se contiouă aşa, 
cus9Jranţăcârirneninunemai 
poate sta in cale. Bine că a pier
dut ASA-ulla Sibiul" 

Cornel Dobrescu (34 ani): 
.Cine J..a contestat pe Rubinacci 
pănă acum, a primit o palmă de 
la el. lată, ilaf181lul a adus UT A In 
fruntea clasamentului, ceea ce 
alţii nu au reuşit. E tânăr, e sim
patic, dar are ŞI valoare. Să ~ 
ce trecere o să aibă când UTA 
promovează. Va fi unul din cel 
mai indrăgiţi tehnicieni de la noi 
din ţară. Vort>eşte el ca pttr ~ 
er, dar ce ştie, ştie. • 

LEOSFfiVI 

Domide se pune rău cu prvsa 
• Superbă VJCtona lnterului, duminică, in medul disputat împotriva 

minerilor din Uricani, succes ce a insemnat şi o premieră pentru trupa 
.sprtarilor". Aceasta constă in scorul de maidan (7.{)) aplicat de Iancu et 
comp unei ~ de ~ a treia, care suprnvieţuieşte exclusiv 
prtr punctele acumulate 1n propriul fiei, unde minerii îşi taie partea leului 
prtr roodalită~ ce nu au nimic în comun cu fotbalul. Vorbele .de duh" ale 
""'CI""nului antrenor al interişlilor. Gigi Domide, au ~nut, din nou, capul 
de afiş: .Băi Porumboiule, du-te Jangă nevasJă.ta (referindu.se la adver
sarul direct al interistuluQ", sau: "Lăzău, de ce faci mereu pe chelnerul şi 
n ;;e~'l'i pe alţii,~ .nu-!i. place golul?". D-ale tehnicienilor ... • TOOJşi, 
atitudinea ostila a lUI .rmster" Domide faţă de reprezentantii mass
media,_ care klu cerut o scurtă declaraţie in legătură cu vlt:tcrt. clară a 
echipe1 sale, nu poate fi scuzată. Pentru că a te crede mare antrenoi 
cu o situa~ de -5 in clasamentul adevărului, indiferent că ai dat 7 
.boabe" unei echipe, care, de altfel, a fost foarte slabă, este o afitudine 
cel puţin bizară dacă nu 1ota1 deplasată. • De menţionat este şi fa;ltul ca 
echipa arădeană a avUt în aceaslă partidă nu mai puţin de trei căpitani 
mai inlăi Adi Moţ Inlocuit in minutul 63, Sorin iancu,' schimbat şi el 1(l 
minute mai tâlziu, ca Tn final buch:aşa banderolă si popose s:ă pe 
braţul decarului S<*Jcean. · 

,.,.,.. . '. CĂUft MHERIE 

in partida cu 
insermat pt!ntru 

~~~au 
balon de oxigen, tJ ~: .~~~~:i necesară in privinţa 
vittoarelor partide. • Chiar 
cele trei puncte au fost obtinuta cu 
greu, pe final de partidă: ele au 
intrat pe merit in contul gazdelor, 
care si-au dorit mai mOI victoria. • 
Golurile Joi Blănită au descătuşat 
emopiie de pe 6ance gazdelor, 
antrenorul Marius Demian 
răbufnind în stiJu.i carncterislic: J. 
am bătut pe ortacii lui Bejal". • 
Păcat de gestul lui Szilyer din 
finalul partidei, când la o reacţie 

în urma unui fautt s-a văzut 

preferat si respingă mai 
departe orice belon din preajma· 
careului propriu, Toni Sedecaru, 
fost jucător la Steaua, fiind cel mai 
bun exemplu în acest sens. 
Slnguu1 jucător al oaspeţloi care 
a arătat şi ceva fotbal a fost 
.extrema de buzunar", Dollra. dar 
cu o floare ... * De remarcat 
i>rezenţa In tribună a rectorului 
Universităţii de Vest • Vasile 
Goldif, dl. Aurel Ardelean, care 
se atlă aproape de echipă, ori de 
căle ori li'npul n pennite. 

DfKifm TODUffl 

. >""' 

'1' 

:,. 
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P~d>r~ - ----=;;,_.:,_ __ 
Arad; str. Banu Mărăcine nr. 1; tel. 057/233281; 094/525048 

VĂ OFERĂ LA CELE MAl MICI PRETURI: 

DIRECTIA GENERAlĂ A FINANŢELOR 
-PUBLICE~ CONTROLULUI FINANCIAR DE 

STAT A JUDETULUI ARAD 
~ARISTON~ 

~sisteme de alarmii antiefracţie şi antiincendii 
e . sisteme de televiziune in circuH inchis alb/negru_ şi color 
• sisteme de interfonie si videointerfonie 
e jaluzele orizontale di~ lamele colorate de aluminiu import 
• jaluzele verticale din benzi textile de dileme calită~ şi culori _ 
e uşi pliante din material plastic 
• folie colorată. reflectOrizantă şi pentru securizare geam 
e geamuri TERMOPAN 
e tapet şi pardoseală din plută (WICANDERS-Poriugalia) 

IIP~R&BERB PERM~NBN'I'Ă 'IIN'I'BBVEIITfl RAPI· 
IB IN CAZ DB ALARMA PRIN DISPBCBRA'I'BLE COM· 

it...,..:~:~:c-;:1~~~-:::~~::.mL~~ 
Căutăm rapraaatanf.l iD ora,ale judaJulul Arad. 

STR. ANDREI ŞAGUNA NR. foO ARAD 
TelefaJa 057/:&SSSSII Tel. :&5434:&, 
:&53:&26, :&644H. ~ zsnn 

OFERTA DE PRETURI 
• ANVELOPE • , 

1) ANVELOPE PENTRU CAMIOANE ŞI AUTOBUZE: - · 
Al ADnlope r 1 olo aJ """'-.- . 
• 8.25- 20 = 102$ • 8.25 R 20 textll· metal= 131$. 
• 9.00-20 = .118$ • 9.00 R 20 = 143$ 
·10.00 • 20 = 131$ • 9.00 R 20 metal- metal =-162$ 
·11.00- 20 = 158$ ·10.00 R 20 textll·metal = 151$ 
·12.00 • 29 = 112$ · '· - ·10.00 R 20 metal-metal= 176$ 

• ·11.00 R20textll· metal= 183$ 

• 
.. . _: 

• 11.00 R 20 metal • metal = 222$ 
·11.00 R 20 metal· metal= 188$ 
·12.00 R 20 textll· metal = 208$ 
·12.00 R 20 metal· metal = 228$ 

. 2) ANVELOPE PENTRU TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE: 
Anvelopa diagonale c - • 

• 6.00 ·16 (6PR) = 32$ ' -- • 8.50 • 29 (8Î>Rl• o15$ .-~, 
• 7.50 • 20 (8PR) = 53$ . _ ·12.4 '28 (6PR) = 116$ 
• 14.00 • 38 (8PR) = 178$ ·18.4 • 26 (10 PR) = 258$ -

Pre'u'ile nu con,in TVA. -
. (973912) 

-
organizează licitaţie publică 

pentru vânzare in condiţiile Ordonanţei 

Guvernamentale nr. 128/1998 a următoarelor categorii 

de bunuri devenite proprietate de stat: 

Q aparate de uz casnic (televizoare, frigldere, 

matini de spălat, ap11rate electrice de încălzit etc.); 

Q casetofoane, combine muzicale, CD; 

Q aparata video; 

Q componente fi piese de mobilier pentru 

casA; 

Licitaţia se ·va organiza la magazia Directiei 

Regionale Vamale Arad, str. Cimpul Linittil, in ziua de 

27 septembrie 1999, începând cu orele 10,00. 

lulua-fii supfi-•danlla telei-

2806U, inteaior I84. 
(973975) 

'DISTRIBUITOR AL PRODUSELOR· 
··' .. 

""-'· • ·".;~_ !·. 

· · --~w·rî'i 
-·% :-~~--',<'d' 

s~· ~~ ~ :~~~ .~~~)'wr~ 
f"". ' • oh ·· ~_-··11 h 1 n·'(; . . · · JJ, ·. ·· · · '' ' ·~ .· ... '· · Primul nume 1n amenajarea 

fi.' -,li R_l._.gipS -~»ăci~~n;;:re;r Jl · plafoane casetate 

. -pereţi de compartimentare · 

Ungaria 
• tiglă glazurată 

.. r;~· 
%~ -· f-r.;;,~:{.,"·il······ 
; ;~~ ,,,_ ~ 

• •. (4-

§ .. P.J 

. ' .lAMINA CSORNA 
:ORUPPE GLEINST.I':!TEN OSTERREICH · • blocuri ceramice ........ 

·~· . 

. <.-.·· 

romotion31ă ·! 
'· ~·~,·~"IA 'ii~.~ ·~~.i&#:•,;l~ .. ;" ... t·· ... ~ .. =_:_ "_:.'r#,:"-"" .. "":~-'""-·~---'~: ?·!,!··~~ ::%·-~y'*• "'",~.~,i:~ ... ~~"'-_+~-· 

SISTEME ŞI PlACI GIP$-(ARTO . 

Depozite: 
..... 

<;>ara CFR Tel: 270960 
str. Poetului 95, tel: 243490 
str. Andrei Şaguna 83, tel. 285337 
carea Timişoarei 11~ tel. 278800 

. . -~~.~ -. 

''*"'-·-··. 

·ungaria-~ 
'-'· membran& hidroizolstoare 

• cu bitum aditivat 

. " Garton asfaltat 
·-, .,,;· 

.. ·• 
'- ,. _ _,,. • .. --

. .'-' 

,._ - . 

· .. -,·· ·\·. _i"'~--~~ ... -~~ 
. )r.· . '·.- ,-:~--

! .... -

. ". ·. 

• -·,. - . .• "•'' .. k ,_, . ·. ,~ --~!)'1,.-

; placă normală 12,5 mm •• ", ~· ............ -~JJ 
;. perete despărţitoril Oc~ _; 
. pe structură metalică' ... ·······~··"*••.Jl"''A-<"~" ... ' 
·.tavan fal~ pe $tructl.Ir~~t · .-~~""'::. 
. • . . ' ~~---- -;:-f;.-_ . '.,' ·,.,) ~ 

\Uei ud 

., 
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Achizitionează de la populatie si de la societăti, cereale 
din recolta anului 1999, după cum ~rmează: • 

ORZ 
GRÂU FURAJER 
GRÂU DE PANIFICAŢIE 
PORUMB 
FLOAREA- SOARELUI 

,1.100 lellkg 
1.100 lei/kg 
1.350 leilkg 
1.0151ei/kg + 151eilkg TRSP 
2.000 lei/kg 

La acest pre) sejdaugă TV A pentru societăţi. 

Baza FNC Arad, str. Turciei nr. J. 
Orar: 8-:ZO zilnic 

Telefon: OS7-:Z7J.7J.:Z 

" . 

PUBUCJTATE 

-Biv. Revolutiei Nr. 101 
Linga dispeceratui.~GETAX~ 

-ORAR:. Luni-Vineri 9-17 
Sambata 9-13 

tel. 057-280.785 

Sisteme pff!testate • 
ani garantie • 

vanzare si in rate 

rlSISTENT UNIVERSITAflr,l 
l10t Dr. ·FRIMU MONICA ţ:~ 
I:IRedic de familie. acreditat 
~~l< 1o."!' :,: . _., -'-U>t~WAi'~ t::i<::<\~~>-~c·>, _,_ .. _-. , .. _,._-_.,;,·.:f,:~-;d<o> •. ~< ·: -_,_·:'.• ,_._ - <...." -·-.·-·'--~- •. : 

Roagă persoanele înscrise să se prezinte la cabi-
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2900 ARAD • ROMÂNIA 
Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 

VĂ OFERĂ O GAMĂ VARIATĂ DE ECHIPAMENTE ŞI MAŞINI 
DE CUSUT INDUSTRIALE. · , 

Pentru comenzi ferme se asigură toată gama de maşini, 
subansamble, accesorii şi piese de schimb. 

CVa:-~t-·-' 
Firma livreaz~ in avans seminţe de grâu, orz, anvelope şi 

îngrăşăminte cu plata in porumb boabe. De asemenea, 
livrează pen.tru recoltatul porumbului motorină, Inainte de 

< luc::,rărilor. ÎNGRĂş.\MINT& . 
net pentru oompletarea filrelor medicale.· llf~:;f~;j;jiiSij(iiiAi:ifJ:l~ 

Se mal fac înscrieri pe lista medicului de familie la Il' 
··· . .-· ' 

cabinetul din: Str. Beiu'l', Bloc 607, ap. 16, telefon. 
2605.37 •. 

~~ 
4 

-"~Nr DE AMONiU 34,5% = 100.000 lei/sac de 50 kg 
COMPLEXE NPK 20.20.0 = 150.000 lei/sac de 50 kg 

.' COMPLEXE NPK 22.13.0 = 150.000 lei/sac de 50 kg 
COMPLEXE NPK 15.15.15 = 150.000 lei/sac de 50 kg 
Plata pentru cereale se face in 30 de zile bancare de la 

data livrării respectiv facturării. 

Luni· Miercuri orele 9,00-12,00 
Marţi-Joi orele 14,00-18,00 

(5:!24361) 

1 
1 

USTA DE PRETURI PENTRU SEMINŢE 
1) ORZ- SOtUL PRECOCE- ELITA= 2.4851ei + 

_ TVA 22% . .. _ ._, _, 420 TONE 
. · -i!l GRÂU: FLAMURA.'': -.. 11 = 800 TONE 

ALEX •,· ELITA = 300 TONE 
' ·• ALEX ... ,_: ,,. 11 = 200 TONE 

DROPIA . ~- ELITA . = 2.200 TONE e SEIFURI 
._
1
1 TRANSILVANIA 11 = 600 TONE 

ARtEŞAN . • 11 = 400 TONE 
~i ARIEŞAN ... , ·:-"' ELITA = 200 TONE 

, .• Ol~.,.,c-~.-... , • DROPIA - 11 = 300 TONE 
1 :· subventionat: 11 = 2.270 + TVA 11% 

•APARATE DE 
NUMĂRAT BANI 

, ELITA= 2.475 + TVA 11% 
Seminţele sunt analizate, tratate şi_ ambalate, cu buletin ... roşu. -·-. 

(97391 

e DETECTOARE DE 
BANCNOTE FALSE 

BITTOUR TRAVEL ACENCY • TOUR OPERATOR 

SI/NATI·IIE PE 1101 PRIMA DATA! . : __ -.- .. 

la p~e~ aflate la. '*'" tle&· JDBi 
'·"' ' • Iti di 1 ·.-- · ·jOasll a tu ne • NCY 

e NE\\ YORK, WASHINGTON · ~ !JID e MILANO. ROMA - 232 USD 
___,.,, • ATLANTA. DALIAS, DETROIT - 465 !JID '· •- e USABONA. PORTO · 273 USD 

~'-1-

e MIAMI. TAMPA · 465 USD . e PARIS - 216 USD · 
e LOS ANGEI.ES, SAN FRANCISCO · 5M USD . e DUBUN · 229 !JID 
e TORONTO, MONTREAL · ~ !JID ' . e MAIAGA - 299 USD 
e BELFAST. BRISTOL. BIRMINGHAM. e BREMEN. FRANKFURT. HAMBURG. HANOVRA. <t · 

ElliNB!!RGH. GIA.'iGOW, MAl'<CHESTER · 229 USD DORTMUND, DUSSEU>ORF. COUJGNE - 19'1 USD 
- 685 USD e BARCEI.ONA · 217 USD \' 

~~~~~;gL . 192 USD ' _. e ATENA - 16'1 USD -·. . ~-
BOWGNA. FLORENTI\ 1JEfiOV~ ŢQRfN_O,. ~ e TEL AVIV ·- 2M USD -: ,. . 

VENE'!1A - 256 USD - ' " " ·'... . · e CAIRO, LARNACA · i!lll USD. 

. CLIENŢILOR FIDELI LE OFERIM PROGRAME FREQUENT FLYERS !!! . _ _.,.- ~ 

jcc"- [""~-~~,~=-·_=,=r.-,..,~-:-;,-."~.".~"'".'.'""-~""';""'~..,.\""'.,:,.,--m""'w'"",~~.."-,~..--:J-.-.'~=,~=.:=,=:~""'.~~",.-,3""""\ '':,·•,"'--:·:·-

'·"'. . . . 'GRECA CIRCUIT· 10 ZILE · 280USD; SPANIA·ANDORA·COASTA DE AZUR-NORDUL ... ,,.· .-. 
~~--· _",,_ IT AUEI· 15.ZILE • 67SUSD: CRCUIT GRECIA ·ITALIA -15 ZILE· 650USO; . 

.. tlOU •,~;.;::": ,.,luli••fh·ullili 11111/lll/A • I/IIIJlA IAU ·:: ·''' 
ft:j'it~DJ1UIIIUA,L~ trânspc)rt avioil' .. .,·o~-:,, ":INSULA BAU, hotel *****AER~ISATA · ... 

t~~-:d•;n~Timişoara; 11 nopţi cazare cu SAHUR BEACH, cu demipensiune; 
la/de la aeroport; 5 1NSULA LOMBOK ' hotel****'* 

,.,..~·1.84B '-· SENG,GIGIBEACH, cu demipehsiune; aviOn 

.... 

plecare în 31.08.99; transport avion _, Insula BAU · Insula lOMSOK şi retur; transfe· 
. - ~:-· 

1!!~---dos-îritorl_ d1n Timişoara; 7 nopţi cazare ruri la/de la aeroport; preţ 1.727 USD/pers. 

"""*trE-sfRvtcll:eri!A't-~sF>oRr cu Auroi:ĂRuLrti.ĂusTRiA, ,., · 
GERMANIA, ELVEŢIA- DOUBLE Te ASIGURĂRI MEDICALE - AIG-' ' 

,e CĂRŢI VERl;l e TRANSPORT TIMIŞOARA ·AEROPORT BUDAPESTA ".,_!:_J 
-~- _ ~___:__. __lacl!_le maimicipreţu_~i_ -·- _ ·-- ___ _':__'~ 

·. ·.·.-

-· 

publică cu strigare imo
bi/ul !fi terenul aferent 
situat in satul Mănăftur 
nr. 36. 

Licitaţia va avea loc 
in data de 4 septembrie 
1999, ora 11,00,./a 
Cooperativei din Vinga. 
fn caz de neadjudecare 
la data de mai sus, lici
taţia se va repeta fn 
fiecare zi de luni la 
aceea!fl oi-ii fi loc plnă 
la vilnzare. 

lnformapllalafaa: 
410001 Villga 

'· 

• ...,, ... , n.lv ••vi. a w..a h_. 

lo.•i ~() J.,.. ,. ..... u oul. 

S.C. CONCORDIA SRL 
cu sediul ia ser. Clnjnlni nr. 37 

ang+·u· 
• tlmplarl mecanici, manuali !fi flnisorl cu expe

rienţă in producţia de mobili; 
- un lieilu!f mecanic cunoscător !fi in strungirle. 
Angajarea se face cu contract sau convenţie. Se 

pot angaja !fi pensionari. _ , •·'"· -

lnforlllaplla sediul firmei sau la 
'·telefon 250813 (5224368) 

·· Angajează .. ·. 
. .,,· 

O Absolventă Liceu Economic 
• promo~a 1999 pentru svu1Ant·~·l 

contabilă primară ' ' 

O Manipulanti mobilă· 
' 

INFORMATII la Casa de Cultură , 
a Sindicatelor, Expoziţia de Mobilă 

--. ~~- •:.- . . _-.. ~ .... 

,• 

1 

1 
_:j 

•·· ,-'. --~~ 

·' 

:_f. 

. ,·'ii. 
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1, Alfa, 
OM. Telefon 235784; 094. 
592.290. (27821) 

Vând garsonieră central, str. 
Lucian Blaga. lnforma~i telefon 
094.621.968. (28447) 

Vând garsonieră confort 1, 
Micălaca, 8.000 OM, negociabil. 
Telefon 270856. (28613) 

Vând ga<sonieră confort Il, preţ 
convenabil. Telefon 282654. 
(28399) 

Vând garsonieră confort 1, 
aranjată deosebit, parter 
Micâlaca 300, preţ 1 O. 900 OM. 
Telefon412275. (28364) 

Vând garsoniera Micălaca, 
. confort 1, parter, balcon inchis, 
scurgere separată, gresie, 
faiantă. lnfonmatii teleton 262555 
sau 249025. (2sS22) 

Vând apartamel)l o cameră, bl. 
72, se. A, ap. 18, Alfa, 10.500 
OM. Telefon 257861. (28629) 

Vând garsonieră, bl. 231, el. . 
IV. Informatii la telefon 286113. 
(28632) • 

Vând garsonieră parter, bl. 1G, 
Fortuna. Telefon · 246993. · 
(28665) 

Vând garsonieră confort 1, 
MicăJa,ca-IMi'iori!:a, 8.000 OM. 

Vând apartament central, 2 
camere, confort 1, ocupabil., 
Telefon 233272. (27993) 

Vând (schimb cu casă), 
apartament 2 camere, Mioriţa. 
Informaţii zilnic orele 8-20. 
Telefon 26t918. (28205) 

Vând urgent apartament 
ultracentral, 2 camere, deco-- • 
mandat Telefon 094 n6 723. 
(27114) 

Vând apartament 2 camere, 
bloc 526, preţ convenabil. 
Informaţii telefon 268054. până la . 
ora 19. (28251) • 

Ocazie! Vând apartament 2 
camere, Vlaicu, 10.000 OM. 

· Telefon 270856. (27907) . 
Ocazie! 13.500 OM, aparta• 

ment 2 camere, decomandate. , 
'et. 1. Telefon 210555; 210255. 
(27910) 

Vând apartament 2 camere, 
Podgoria (Maiakovski), etaj llt, 

r;'a!t~;5oo DM.Telefon 249806. 

Vând apartament 2 camere, 
decomandate, 83.mp, zona 300 
Faleză, modificaţ imbunălăfit, 
ultramodern. Telefon 249672; 
092.231.343. (27905) 

Vând sau schimb cu casă + 

Vând apartament 3 camere, 
decomandate, Vlaicu. lnforma~l 
telefon 245840. (28256) 

Ocazie! 23.000 OM aparta
ment 3 camere, imbunătătit, 
Micălaca 300, garaj. Telefon 
210565; 210255. (27910) 

Ocazie! 12.000 OM aparta
ment 3 camere decomandate, 
Alfa. Telefon 210555; 210255. 
(27910) . 

Ocazie! 16:500 OM, .3 camere. 
Alfa, bloc nou, ocntorizat, deco
mandat, 2 băi, et. 111. Telefon 
210555, 210255. (28489) 

. Vând urgent apartament 3 

. camere. decomandate, etaj 1, 
central (Avrig), 2 băi, 2 balcoane, 
96 mp (bloc contorizat, interfon); 
35.000 OM. Telefon 249806" 
(28497) 

Vând apartament central 3 
· camere, 150 mp, bun privatizare; 
39.900 OM. Telefon 281195. 
(27813) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Stomatologie, 
15.000 OM. Telefon 241800. 
(284.23) 
Vănd apartament in casă, 3 

camere, bucc"1tărie, Calea 
T1mişorii. 14.500 OM, negociabil. 
Telefon 211028. (28552) 

Ocazie! Vând apartament 3 
camere, decomandate, et. 11, 
Vlaicu, "Z"-uri, superimburnltăţit 
Telefon 253326. (28570) 

Vând urgent apartament 3 
camere, decomandat, Alfa, 
12.500 OM. Telefon 270872. 
(28570) 

VÂNZĂRI CASE 111 
dfferantă, apartament 2 camere, Vând casă cu etaj, nouă, con
decomandate, parter, canalizare. fort deosebit, Micălaca, 150.000 
separată, bun privatizare, str. OM. Ti!'lefon 235784, 094. 

UTA; curte comună. 
249206; 092.294.842. (28497) 

Vând urgent casă 2 camere . 
(Mioriţa), Micălaca, gaz, apă, 
canalizare, 360 mp; 26.000 OM. 
Telefon 249606. (28497) 

Vând casă 3 camere, din 
. cărămidă, baie, gaz stradal, 
dependinţe, fără grădină, Aradul 
Npu. Telefon 262752. (27686) 

Vând casă central, str. O. · 
Goga, nr. 39. Telefon 094 .. 
652.104. (27830) . . 

Vând casă mare, cu grădină, 
toate facilită~le, ocupabilă imea~ 
at, gaz, str. Gheorghe Doja nr. 
94, preţ 120.000 OM, negociabil. 
Telefon 283423, 094 630 195. 

'(27446) 
Vând .casi nouă, la cheie, 5 · 

camere + toate dependinţele, 
gaz, curte betonată, grădină, 
comuna Avram Iancu nr. 96, 
judeţul Bihor. Informaţii supli
mentare telefon 057-242365. 
(27159) 

Vând casă pe colţ, Grădişte, 
lângă pod, V)JHurul Negru; 59.900 
OM. Telefon 281195. (27807) 

Vând casă, comuna Mişca şi 4 
hectare pământ Telefon 252517. 
(28409) 

Vând casi cu grădină, baie, in 
comuna Şagu nr. 634. Telefon 
266007, 094 5n 956 (28388) • 
·Vând casă in Pârneava, cu 

grădină. Telefon 211792; · 
247262. (27068) 

VÂNZĂRI TERENURI 

Peneş Curcanul bl. 8. Telefon 592 290. (28620) Vând TEREN pentru con-
220414. (28352) ' . . Vând (schimb cu apartament struit casă, GRĂDIŞTE, toate 

Vând apartament 2 camere,.,· bloc + diferenţă), casă utilităţile. T<!lefon 253366, 
Fortuna, et. III, 13.000 OM, nego- Micălaca, tosea. Telefon .·. 253575,219211. (28236) 
ciabil. Telefon 272657. (28644) 262884. · • ; .· Vând vie cu colnă, la lneu. 

Vând apartament 2 camere, Vând urgent casă 5 camere.:· Telefon '2Hi181, 51<1624,. 
Micăla<:a 304 E. Telefon 269160. gaz, apă, Aradul Nou şi casă 2 511485. (26230) 
(28657} . . . . camere, central, preturi conve- Vând 10 ha teren aglfcol, 800 

Vând sau ofer spre Inchiriere nabile. Telefon 281'21.5. 094. OM, Pecica. Telefon 468785. 
apartament 2' camere, mob~at. •· 873 047. (28587} (5213545) · 
zona 300. Telefon 094 568 805 Vând 0,5 ha pământ, zona 
sau259156. (28563) Vând VILĂ NOUĂ:.2 aparta" Grădişte. Telefon 287043, str. 

Vând apartament 2 camere, mente, intrărt separate, trifazic, · Molidului nr. 36 . .(28505) 

''"""" ... 
Vând Dacia 1310, n.x, fabri-

caţle 1991, stare bună, preţ 
2.800 OM. Informaţii telefon 
280944 (Intre orele 9·12) ~i 
281855, după masă. . · . · 

Vând 2 iepe sure, 8 ani. 
Secusigiu nr. 306, telefon 194. 
2806 

Vând gheretă Piaţa Pâncota, 
· maşină inox tocat carne (300 
kg/oră), mobilier vechi. Telefon 
512844, orele 8-10. (27988) 

Micălaca-Miorita, 14.000 OM. d' ă 1 că 1 Vâ 1 de si inoAMd•" 
Telefon 253326. (28570) garaj, curte, gră '" ' n Iz re No· u,ndstroc. Bagcdaazar·. ·:"'n···,··'lli.·· ~.-proprie, posibilităţi multiple, :::ro'f 

Vând apartament 2 camere, accept variante. Telefon suprafaţa 1.440 mp, toate uti-
\lf!~"'fW-~.qrd. Sie<Ta, imna-

triculat persoan! .frzlcă, 2000 . 

-

parter, Podgoria, îmbunătăţit, 285485 092 807 568. (281231 lităfile, la stradă. Telefon 289533. 
25.000 OM, negociabil. Tetefpn Vând (schimb cu apartament (2sS17) 
220400. (28575) . Al;ld)' casă in "•'=. Telefon 094 ..:;~~·~AI!I!IIIf!l!~~r~:-'11 

Vând apartament 2 camere; 705620.(26097)"' l•t 1 J:ţ-jjliJI:liHt!~ 
mobilat (la comandă occident), ' VândcasiinZăbrani,lachaie. • ""'""""•" •• • -
15.800 OM sau nemobilat, Telefon 266481 sau 092'82~. ,...,.~~-------..., 
10.800 OM, Grădişte, bl. R, se. B, n 2, orele 10-18. (27928) · Vând convenabil Dacia o km, 
ap. 21. Telefon 237048. (28591) . Vând casă cu grădină, .. orice model, livrare imediată. 

Zimandul Nou, nr. 81. Telefon Telefon 094.391.896. (27186) 

apartament 3 camere, 
Micălaca, bloc 308. Telefon 
267592. seara. 

Vând urgent' ŞI ieftin, aparta
ment 3 camere, decomandat, etaj 
1, Micălaca. Telefon 262575. 
(28152) 

Vând urgent 3 camere, Alfa, et 
Il, parchet, faianţă, gresie ocupa
bit imediat, 13.900 OM, Telefon 
270856. (28610) 

' 224322. (28189) . Vând Renault 5, GTX, fabri 
Vând casă ocupa bilă in c. aţie 1989, 1. 721 cmc, 5. :~~ 

Pârneava, apă, gaz, 9rădină. OM, negoc~?bi. Telefon 092 6". 
Telefon 094 n3 308. (28291) 119!_!,73~·-~ C:2~8~031:i'3'hl...-.=,.-=~ 

Vând casă in Frumuşeni, nr. Vând ANVELOPE camion 
164, 11.500 OM negociab~ ~u diametru 17,5; ARO- 15, 16; 

. schimb cu apartament 2 camere. autoturisme· 13, 14, 15, 16, 17. 
Telefon 092.891.709; 253167; Telefon 563027, 259339. 
280667 după ora 18. (28413) .. (27222) 

Vând casă cu etaj, str. \ Vând avantajos anvelope auto; 
Cometei, nr. 12, Grădişte; 33.000 • folosite, in stare foarte bună. 
OM. (28421) ' Telefon , 563027; 259339, 

Vând urgent casă, toate 262616. (5224888) 
condiţiile, Sânicolau Mic. Telefon· • Vând Dacia papuc, carosată, 
288n2. (28304) · cu izotermă, eventual 2·3 rate. 

Vând casă din cărămidă, cu Telefon 094.897.699. (28005} 
grădină mare, localitatea Zimand Vând Saviem 7,5 TD sau 

· Cuz nr. 114. (28486) schimb cu cereale; preţ 4.500 
Vând casă gaz, grădină, zena DM. Telefon 280667; 092. 

cmc, injecţie, an fabricaţie f989, · 
1Stare excepţională, pr'eţ 6.900 
OM, negociabil. Telefon 092. 

· Vând afacere rentabilă şi vilă 
nouă in provinci_~· Telefon 
092.592.685. (28184) ,. . 529:611. , . 

Vând OLTCIT ,an 1991, stare Vând cântar electronic; mobm-
excepţională, 1.300 DM. er- magaZin; vitrină frigorifică. 
Telefon· 2103jl6; 094.245.572. Informaţii tel~fon ,468470~ : sufragerie, bucătărie: 
(28631) (26329) , moderne, aproape no1. 

vând OPEL KADETT, inma- Vând rulotă, preţ 90() ,OM.;,;,,,, ;2~7~1~08~9~ .. ~(28639};~·~-~il;i;; 
trlculat non profit, stare Telefon 092.89.1.109; 253167'." ··• 
·excepţională, 1.500 OM. (28413)' .. . . . · , .. 
Telefon 210388; 094.245.5!)!;.> : Vând ouă de prepeliţă 
(28631) . proaspete, excepţionale, trata-

Vând Fard Orion 1,8 Diesel, meni orice afecţiune. Telefon 
an 1992. Euro 11, 7.900 OM, neln- 2~1653. (28090) . · .. 
matriculat; 10.400 OM inmatricu- Vând urgent malaxor inox; 
lat Telefon 094:S92275; 270688. cuptor 3 dube; divizor aluat 1 

. (28656) maşină rulat cornuri. Tellef5!j!f~~~o 
. Vând OPEL VECTRA 1,8i, an 009~2~.5~7~1~.34~2-~~~~5$1~ 
1991, Euro 2; BMW 318, an ~ 
1981, ambele neinscrise. 
Jelefon 092.989.127, după ora 
12. (28675) 

C:l!HHWBH' ~( 1 .. 
Vindem LĂZI FRIGORIFICE, 

CONGELATOARE, VITRINE, 

-~ . 

MOtZOLANŢI cu garanţie; 
30Qx250x200; 3.800 lei/bucata; 
1 mc - 240.000 lei. Telefon 
281491; 092.361.750. (27336) 

-- ,.-.. : y.--• 

1 

.•. '1" 
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PIANO BAR angajeazA 
BARMANE (g pentru BAR DE 
NOAPTE. Rugăm maximA 
seriozitate. Vechime 3 ani in 
domeniu, calificare, 
1.200.000 lei. Selecţia azi, ora 
19, la sediu, str. Andrei 

nr. 468. (28594) 

ANGAJEZ 

Angajăm 

'i ANALIST 
baze date, 
(operare PC en!~leză/ 
mană), MONTATOARE 
ponente mecanică 
Telefon 250053, 250955, 

Execut lucrAri INCĂLZIRE 
CENTRALE • SANITARE 
(cupru;. Telefon 094.391.892; 
216552. (28043) 

"WES" execută reparaţii 
frlgldere, congelatoare; o•· 
ranţial. DEPLASARE GRA TU· 
ITAI Telefon 284857; 092.· 
556.562. (27885) . 

CURSURI CALIFICARE, 
ŞOMERI GRATUIT: maseur, 
tinichigiu auto, vopsltor. 
Telefon 252860. (28035) 

RAPID, CAUTA TE: beto~at, 
tencuit, zugrăvit, grastat 
faţade, acoperhpurl, hidrolzo
laţll, termoizolaţll, Instalaţii 
sanitare, electrice. Telefon 094 
929 799. (28519) 

ŞCOALA ŞOFERI "PODOA· 
BA", VICTORIEI 34, inscrie 
pentru CATEGORIILE B, C, E. 
ANGAJĂM INSTRUCTOR. 
Telefon 256050. (28503) 

EXECUT CONSTRUCŢII 
DIVERSE: linisaje, faţade, izo
laţii contra Igrasiei, hidroizo
laţll, renovărl interioare. 
Telefon 272695. 

Execut tot felul de lucrări: 
zidArii, tencuieli, faţade, 
acoperişuri, gresieri, parche
tări, etc. Telefon 273233. 

Execut TRANSPORT cu 
ATUOBASCULANTĂ 5 to. 
Telefon 057·263639. (28538) 

AUTORIZA T execut lucrări 
de zidărie, faianţal, gresiat, 
tencuieli. Telefon 288911. 
(28567) 

. Montez rolete. PVC fi 
jaluzele aluminiu, import 
Ungaria. Telefon 469670, dupA 
ora 16. (28588) 

DIVERSE 

JUDECĂTORIA ARAD, 
dosar execuţlonal nr. 2413/ 
1999, vinde la licitaţie publică, 
.. ziua de 21 eepleolbrie 1999, . 
ora 13.30, la sediul 
Judecătoriei din Arad, Bd. V. 
Mllea nr. 2, camera 104, imo
bilul situat in Arad, str. 
Brumărel nr. 9, judeţul Arad, 
compus din spaţiu amenajat 
ca unitate da patiserie + 14) 
mp teren Intravilan concesie· 
nat, la preţul de strigare de 
297.750.000 lei. Condiţii de llcl· 
taţie se pot vedea la sediul 
Judecătoriei din Arad, Bd. V. 
Milea nr. 2, camara 104, execu
tor judecătoresc Horia 
Păsculescu. (28603) 

JUDECĂTORIA ARAD, 
dosar execu(ional nr. 2800/ 
1999, vinde la licila!fe publică 
in ziua de 23 septembrie 1999, 
ora 13.30, la sediul 
Judecătoriei din Arad, Bd. 
Gen. V. Milea nr. 2, camera 
104, imobilul situat in Arad, 
str. Buşteni nr. 8, jude(ul Arad, 
compus din casA In suprafa(ă 
de 496 mp, la pre(ul de strigare 
de 727.500.000 lei. Condtpl de 
Dcilalfe se pot - la sediul 
Judecătoriei din Arad, Bd. V. 
Milaa nr. 2, camara 104, exac~ 
tor judecătoresc Horia 
Păsculescu. (28604) 

f 

PVBUCITATE 

JUDECĂTORIA ARAD, 
dosar execuţional nr. 28031 
1999, vinde la licitaţie publică 
In ziua de 30 septembrie 
1999, ora 12, la sediul 
Judecătoriei din Arad, Bd. 
Gen. V. Milea nr. 2, camera 
104, imobilul situat in Alunh; 
nr. 284, judeţul Arad, compus 
din intravilan in concesiune 
impreună cu sta(ie de dis
tribu(ie carburanţi, In 
suprafa(ă de 1.950 mp, la 
pre(ul de strigare de 
645.000.000 lei. Condiţii de 
licitaţie se pot vedea la sediul 
Judecătoriei din Arad, Bd. V. 
Milea nr. 2, camera 104, 
executor judecătoresc Horia 
Păsculescu. (28606) 

JUDECĂTORIA ARAD, 
dosar execuţlonal nr. 
2802/1999, vinde la licitaţie 
publică in 'ziua de 28 septem· 
brie 1999, ora 12, la sediul 
Judecătoriei Arad, Bd. Gen. 
V. Milea nr. 2, camera 104, 
imobilul situat in Arad, str. 7 
Noiembrie nr. 16, judeţul 
Arad, compus din casă cu 
teren intravilan, in suprafaţă 
de 1.724 mp, la preţul de stri
gare de 1.087.500.000 lei. 
Condi(ii de llcita(ie se pot 
vedea la sediul Judecătoriei 
din Arad, Bd. V. Milea nr. 2, 
camera 104, executor judeţ~-. 
toresc Horia Păsculescu. 
(28607) 

EfectueazA .zilnic transport de 
persoane Tn GERMANIA, AUS· 
TRIA ,1 FRANŢA, la """"~ ..... 
aibile cu autocare moderne. 

NOUIII fTAUA cu tranzit AIJS.. 
TRIA. SUEDIA cu tranzit POLO. ~ 
NIAJI UNGARIA la BUDAPESTA. 

1 PORT ANTJ Prin . .,ATLA
SSIB" puteţi cilitorl Tn toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
POR1UGAUA. 

Pentru grupuri organizate, 
Tnchirlem MJtocwe fi mk:robuze 
modomo. 

.,ATLASSIB"' efectueazi •~ 
-do ......_.., oolgurlrl .... 
clcalof1'*1Jvot21. 

Agenţiile din ctntnl: telefon 
251871 oi 252721 fi AUTOGARĂ, 
-i70!ie2. 
VĂ~TEPTĂM, zilnic. (c.17) 

AGENŢIA DE TURISM 

"SEMO TOUR" ARAD 
vă oferă: 

- excurale • FRANŢA 1 S 
OCTOMBRE 1 

, 

... xcu,.ll 1111\BN fft' EGIPT, 
lTALIA, SP-. GRECIA, ISRAEL, 
ANGLIA, MAROC, MAREA EGEE, 

AUSTRIA, FRANŢA: aiptimAnale 
. tn: DUBA!, CHINA tJ TUNISIA, 

TIWLANDA , MEXIC, la Pf01Uri firii 
~ 

4xanlllnclllf' ?Zk .. _ C,RM1a 
. fltN>ARIA. __ ... _,._.., 

FELIX, HERCULANE, OLĂNEŞn 

POIANA BRAŞOV, VORONEŢ, 

VOINEASA. lnlonniiJII telefon/ fu 
857 • 283311, ... atr. EmnHcu nr. 
13. VĂAŞTEPTĂMI (c.1000) 

camioane cu capacitatea de 
20 to, pentru transport 
cereale. Telefon 065-163885, 
o94 789 o36 intre o<ete 7-15. 
(f.0973960) 

Caut să închiriez spaţiu co
tnercial pe Bd. Revoluţiei. 
Telefon 284040; 094.207.455. 
(28343) . 

Doresc să inehiriez garso· 
nieră mobilată; ofer 50·1 00 OM. 
Telefon 210255. (27910) 

Ofer spre inchiriere pe ter
men lung. apartament 
(ne)mobilat. Telefon 210555. 
(27910) • 

lnchiriem casă In Cartierul 
Funcţionarilor sau in Vlalcu. 
Telefon 250505; 211950. (f, 
979711 

Ofer spre inchiriere garso
nierli confort 1, Vlaicu (Piaţa 
Agroalimentară). Telefon 
469282. orele 8·20. (28501) 

Ofer spre inchiriere garso
nieră supercentral, mobilatâ; 
anticipat 6 luni. Telefon 
252860. (28178) 
· Ofer spre inchiriere garaj, str. 
T. Viadimlrescu nr. 16·26. 
Telefon 233817. (28368) 

lnchiriez apartament pentru 2 
studente nefumătoare şi 
serioase, pe termen mai lung. 
Telefon 244072. (28359) 

Oferim spre inchiriere gar
sonieră, zona UTA. Telefon 
219414,280734-(28510) 

Ofer spre inchiriere aparta
ment 1 camere, central, mobf.. 
lat. Telefon 211879. (28511) 

Primesc in gazdă o e_levA 
sau studentă, central. Telefon 
284565. (28524) 

Ofer spre inchiriere aparte· 
meni ultracentral. 2 camere, 
zonă liniştită. plata anticipat. 
Telefon 284156. (28526) 

Primesc o fată (două) in 
gazdă. zonă centrală. Telefon 
211423. (28530) 

Ofer spre inchiriere garso· 
nieră occidentală, Malul 
Mureşului, 140 OM, anticipat. 
Telefon 281195. (28531) 

Dau In chirie apartament 
ultracentral (exclus familişti). 

.. J~lelon 223570. (28Ş37) • ~ 
"'·c· ·De lnc·hirlat apariatneni 

spaţios, la vilă. central, toate 
condiţiile. Telefon 281186, 
242737. (28548) 

lnchiriez spaţiu ultracentral, 
.40 mp. Telefon 211792. 

. (26549) . • • 
· lnchlriez apartament · '1'. · 
camere, Gn!dişte, et. 11. Telefon 
224481. (28568) 

lnchiriez o garsonieră, mobi· 
lată. Telefon 287583. (28571) 

Ofer in chirie pe termen lung, 
apartament central, 2 camere, 
dependinţe, mobilate, telefon, 
satelit, incAlzire, apă caldA. 
Telefon 289966, 248064. 
(28572) 

lnchiriez garsonieră central, 
toate dotările, pentru eleve, stu· 
dente. Telefon 254735. (28585) 

PIERDERI 

Pierdut legitimaţie eliberată 
de SC FERONERIA SA pe 
numele Suciu iooel. O declar 
nulă. (28545) 

Pierdut cod flscal nr. 
1712198 eliberat de MF • 
Circa Financiară Ch. Crif, pe 
numele Fren(iu Petru, per· 
soană fizicA. It declar nul. 
5226496 

'ÎÎ' DECESE 'ÎÎ' 
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Cu nemlrglnitl durere In 
suflet anunţăm dispariţia ful
gerătoare a celui care • fost 
SO\ fi tată 
NICU~ 

Inmormintarea azi, 
21.09.1999. ora 14, din str. 
Rosmarin nr. 12, la Cimitirul 
Pomenirea. Famitia in veci 
.nemAngâiată: oo(ia Maria, fiul 
Cristian fi fiica Cristina. 
Dumnezeu să-I odihnească in 
pacei 

Anun(lm cu durere In· 
cetarea din viaţă după o lungi 
suferin(l, la virsta de 57 de 
ani, a iubitului soţ, tati, socru 
fi frate 

PAPPPETRU. 
Inmormintarea va avea loc 

in data de, 22 septembrie, la 
ora 14, la Cimftirul Pomenirea. 
Familiile indollate: Papp fi 
Was levitz. 

1 SERVICII FUNERARE '1 

SC "NOSFEIA'I'IJ" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, tele

fon 270437; 094.554.874. 
Sprijinul de care aveţi nevoie 
in momentele grele 

NON-STOP 
$ERVJCH FUNERARE COM· 

PLETE. 
SICRIE: diferite esen(o ti 

modela occidentale. RES· 
PETE: pânză, mătase (seturi 
complete), voal. CRUCI: lemn 
fi metal. ACCESORII: pro· 
soape, batista, panglică nea
gră, batlcurl, minere, 
lumlnlri, catafalc, sfeşnice, 
steag de doliu. SERVICII: 
spălat, imbălsămai, imbrăcat, 
transport inte'!' fi interna(io
nal; ASIGURAM colaci, col
ivă, coroane, jerbe, fotografii 
profesionale, fanfară; ORGA· 
NIZĂM pomeni; INTERME· 
DIEM gratuit ob!fnerea actelor 
necesare tnhumlrll. Oferta 
brad: sicriu brad, respete, 
cruce • 750.000 lei. TRANS
PORTUL SICRIULUI LA DOMJ. 
CILIU, este GRATUITtll. 
Experien(a noastră, este 
garan!fa dumneavoastnV (CJ 

POIIIPE FUNEBRE 
NON-STOP 

RO-STYL-COMPANY 
-.lPRODUCĂTOAREQII. 

SICRJE 
~ ···.1 ,. *· M. Emlnelcu .... .,. 
-05741192t,-·ial· 

014.5!511.712. 
totvllntr~n singur loc, la pret de 
producAtor fi calltat. ocddentall 
'ÎMBRĂCAT GRATUIT 
'ÎMBĂLSĂMAT-COSMETIZAT· po 
11mp do V MĂ, LA JUMĂTAT1! do 

~lE 11 ",_,. (401.00f 1 ... 
1.600.000 lol) 
* LENJERIE detel• 7 modele 
(160.000 la«;;O.OOO lol) 
"CRUCI, LUMÂNĂRI. .. 
TRANSPORT in ARAD GRATUIT. 
TRANSPORT GRATUIT la- do 

- funebno. - .. si ""'"' ...""............,.,._(o.) 
'li' CONDOLEANTE 'li' 

' Suntem alAturi de colega 
noastră ŢĂRĂU ADRIANA ln 
marea suferin(ă a pierderii 
tatălui slu. Dumnezeu să-I 
odlhneascăl Condoleante 
familiei din partea <;~>legilor de 
la IMAR SA, sector Ze(ult. 
(28540) 

Mul(umesc tuturor colegi· 
lor, prietenilor fl cunot· 
tinţelor care prin prezenţă fi 
flori au fost alături de mine fi 
I-au condus pe ultimul drum 
pe so(ul meu, . · 

dr.IIVBEit GABoL 
Soţie KA n. (28576) 

Suntem alături de familia 
Şodincă din Moneasa, la du
rerea pricinuită de pierderea 
tatălui soţru fi transmitem 
sincere condolean(e din 
partea familiei HORGA 
TEODOR din Arad. (28596) 

Mul(umesc tuturor-::;:::~~~ 
l·au inso(it pe u 
pe tatăl meu 

BOTĂU TRAIAN, 
din satul )IICLĂU. 

Muller cu •••nma.ll 

bunică, 

CJDVV DOIUNA. 
Cei dragi te vor plâ 

Jf nu te vor 

·"; 

. ' 
' 

-

·-,, 
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DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII 
Pădurii colţ cu Eftlmie Murgu Tel: 057 • 2561 

·VINDE: . _ 

·CĂRĂMIDA IMPORT UNGARIA 
30 X19 X 19,36 X 21,5 X 19 

• PLĂCI GIPS • CARTON KNAUF 
• FIBRĂ STICLĂ ; CĂRAMIDĂ STICLĂ 
• 

·VATĂ MINEIU~LA·A~MPOIRA·V()PSELEI 
• PAVAJ LAMINA TE -
• MEMB~NE HIDROIZOLANTE f 

~pa,jTIST~ 

··"'''·' ... ·. ·. EN GROS-istul 
· " ·· din Zona TA 1 

Sau sun4-ne la·.UVAOA ,Juct SATU MARE 
T$1./F'"x oEl1· 737329,094--54.6'1.22 

094-S-4.64.23 ' 094·54,64.24 

PUBUCITATB 

INTERNATIONAl COMPUTER SCHOOl -
. ANUNTĂ NOI SERII DE CURSURI: 

• JNfiERE IN dPERARE 81NIŢIERE PENTRU~ 
ELEVI 8 OPERA TOR !;ALCULA TOR 

.CONTABILITATE TIOORETICA ŞI COMPUTERIZATĂ 
e LIMBA ENGLEZA • nivellncepltorl fi mecllu , 

VĂOFERIM: . 
$UPORT DE CURS, PRACTICĂ GRATUITĂ 

·plata In 4 rate, DIPLOME A VIZATE OE 
MINISTERUL EDUCA ŢlEI NAŢIONALE 

INFORMA ŢII: Pla~ $porturilor Bl. 25 • in sediul URUC S.A. 
. .sau tefmn 230309, onollt 8,00 • 2tl,OO. 

DEPOZITUl 
COMBUSTIBil BUJAC 

VINDE 
Lemne foc 

Lignit sortat 
Huilă spilală 

. ,ş_tr. Măgum.> ASIGURĂM 
-(linşă FaW-il:a TAIAT 
Şpirt '' Dr9jdie:) ŞI 
;~!-EFON 2~24~ TRANSPORT -

1fiJflrl71;ml1ftfJ~111~~ 1 B 
:JJJIJUJJII~,·u #J.tJJi ~t1\ 

ARAD2900 
Str. Voevod Moga nr.IS-67 

email: arcommat_group@inextro 
Te!J Fax: 0571 281 779, 057/ 278 333 

ln calitate de distribuitor autorizat 

intreaga gamă de lacuri , vopsele, 
grunduri, diluanţi pt. auto, 'decorative, 
·.. construc~i civile şi Industriale. ... . . _'" 

Marţi. Z1 septembrie 1999 

VREi SA TE GOSFODAREŞTI? 
CAUTĂ MAGAZINUL 

LANŢUL· SANEX 
ARAD, CAL. TIMIŞORII NR. 39, TELEFON 2Bn7B, 287340 

Orar zilnic: 8·18, sămbătă: 8-13 

Un -•• ... ...,. PUfd ele toat.! 
Articole uz gospodtlresc, articole uz casnic, materiale pentru 

lnstalali electrice, instalali sanitare, inslalajii gaz. 
Ofertă de sezon: + folie solar • 21.500 lel/kg; + sobă găllt • 

738.000 lei; + plasă gard • 14.500 lellkg; + plasă rabi! • 22.500 
lellkg; + jgheab PVC • 21.000 leUm; + cuie conslrucţii - 9.900 lellkg. 

NU UITA, GĂSEŞTI ... APROAPE ORICE! 
(859467) 

S.C. ANNO SRl 
eomerelell:aee:ai f1818 .JAMINA • Import 
OAIUA, IIIOdelelet ROI.LA.ND! CSABAJ; TANqc)j 
AaDĂS! ltERINo6, 81e:aarete fi aqle:aarete, 

fi elte materiale el-te a-un
tktl.-w ..... , 1a .....,....firi ............,.ţi. 

Societatea asigură transport gratuit la domiciliu pe 
municipiului Arad. 

lnforma~i la telefon/fax: 057 ·285333, *· Andnll Şaguna 
r. 122. · 

·-Nel'rioferlm,d".,..._etl!. 1 

AJeptt eaBtatea!!! (11224317) 

SC ANDROMEDA SERVICE 
. , " ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

.. ·>" :·~:/ >.·,~>~;~ -va:·~ -. •~",. ' . Tel. 057/270078; 270079. .· . . ··. ., 
in incinta Dapozitulul da lângă podul din Grădişta~ 

VĂ OFERIM;··,,,{;>_.,.,;·-< 

... Clmeat; VaJ; Adnlvl; Biet; Blaale; 'l'eracote; .. Vopsea 
lavabDă fi alei; -... 'l'allcalală decorativă pentru Interior ,a exterior 
(o varietate mare de culori); .. Plăci BI'I'UWELL (1 culori fi 
transparente clare - Import Germania); .. Plăci pollcarbonat; 
.. Fibră de sticlă (bnport Italia), 3 culori (1 M; 1,1 M; 1,75 M; 2 
M); .. Membrane bhamlnoase cu bham adlllval cu DexlbUUate la 
rece (-1 gr C -21 gr C), garantie 20 de ani • 11.000 lei/mp; 
.._ Plăci "KIIAUF" lj 8,1; 12,1; 11 mm (normale, lgnllagate fi 
pentru ama~aală); ~Vată mlllerală 1 CIR· 20 CIR normală ,a 
caferată; .- PoUstlnm de 1 cm • 20 cm espaadat ,a eslradat (ca
Utata alntlană anlllgrasle fi mucegai); .. Cărămidă POBOTON ,a 
blocuri ceramlce Impart Ungaria de 30xllxll; 38xllx10; 
31x21,1xl2; 24xl2xl•; ..._ Cărămizi fl grinzi pentra lavane 
(planf• modulare); ... Cărămidă pantra lumi· 2 modela+ tnbiDol 

latură Interioară fl accasorU; *- Foile protectoare sab tlglă; 
• Mirai• (pratectte fl Izolaţie pentru ţnl); .. Parchet fi . 
brlarl lanlblate; '*"' FoUe pratectoale sali parcltet; .._ Jgbeabarl 
,a lnlrlana PVC (rulstantla IJatemperU -40• fl + 70•)· ..._ Cărămidă 
~sticlă gama SO!"'JIS; ... 'l'anna caserate; ... Pnaj curte; 

Geamart VELUX; B.C.A.; . .. . · · 

• ,,LEMNE ŞI CĂRBUNI~ 
--"' ;~--- -. -- : •• ·- --·--. • ·-· _•_J_. 

lslgurăla transport pa raa Jadaţulai Irad 

._- .. _ 

URMĂTOARELEPRO~CU 
PE BAZĂ DE GAZ NATURAl SAU GPL 
• şemineela Napoleon • reprezentant 
unic in RomAnia al firmei Napoleon 
(Canada); 
• Convectorl (lnclllzitoare) • 2,5-5,8 Kw 
(30-140 mc volum inclllilt); 
• Boilere cu acumulare; 80 1; 120 1; 
160 1; 
• Boilere cu lncălzlra Instantanee a 
apei; 
• Cazane penb'u Tricilzirs ~entrali de 
12·138 Kw; 
• Cazane pentru lnclllzlre centralA fi 

. prepararea A.C.M. 18-40 Kw 
Unle importator al cazanalor WESTEN 
(Italia) 
a Module pentru. tncilzlle centraUI de 
1211-1200 Kw; 
• Module pentru prepararea A.C.M. de 
1211-240 Umin. 
• Arzlitoara simple fi automattzate pen· 
tru soba fi cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

OFERTA SPECIAli DE SEZON: ----:;_ 
RADIATOARE DUNAFERR lUI-1 

.DJn.<>leUll!lll'!rla) 
• oteful are un grad inalt de trll!ls&lJllars a 
clllduril; · · 

• Radiatoarale DUNAFERR LUX·N au~•r• 
design fi aspect de6a&l>it; 
• Sunt aconomlcoasa datorită calltiţii 
superioara a materialelor fi !1 tehnQiogiai ft""''••....". 
utilizate in. producerea lor; 
• Durată de lntrabuinţars foarte mare; 
• Radlatoarela DUNAFERR LUX-N aufft 
disponibila la diferita Jnilţimi (300; 500; 
600; 900 mm), precum fi c_u lungimi 
cuprinsa Intre 400·3000 mm; 
a Putere ·radlantă foerte mars 

• Garanţie 1Q..anl. 
• Preţuri extrem de avantsjoasa compara
tiv cu preţurile radlatoarslor din oţel ti alu- . 
miniu din toată ţara! 

llta'll~t""' 

-~ 

~- ,_, .. ·-
na 7 




