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Sucurlâiă!udeţeana ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. S-7 
Telefon ZS3Z80 

~ulXI, 

' 

• 

nr. 2838 . Marţi,~ noiembrie 1999 ! !~pagini • 2000 lei ! .wnau~ a_devarţd@ar~d.r~ 
.. •'. 

• 
.. 

----·:. 

• ~ WESTBANK 
( '" AIWI.Iktul Revalu!l'l Jlt, 11 ·•· ' ~,.4 IJJ~;I!I., 

BANCA COMERCIALĂ WEST BANK SA 
acordă dobinzi avantaloaas 
la depozitate la termen ale 

pereoanelor fizice 
(auma minimă 500,0 mii lei) 

11ună-50% 
21unl-51% . 
31unl c 53% 

BRAT :: _§ 'nraj mediu 
~ dlnie vândutr 

. ........,."_ H-948 . A< 1nMtnlelrul11 ... •,; . 

_.. 
: 

rac 1can un cref 1num 
afiJat eu ost:ntafie . 

IATDUPATRDI 
,:: ÎUUFLEml .. ' 

STUDENfll.' ARADENI 
---~·INTRĂ. ÎN GREVĂ ,·: 
. .• 

IUVEDDfffiDR IIJTRJ 
Existi la ora actuali In societatea 

românească, societate numită eufemistic de 
tranziţie, o tipologie de indivizi, mal ales in clasa 

politică 'ii in lumea parveniţilor de tot felul, demnă de· 

După cum v.am Informat in numerele trecute ale ziarului nostru situaţia grevei din tnvlţămAntul; 
superior de stat este tot mal fierbinte. Intors de la Bucureftl, liderul studenţilor arldenl din 
Universitatea "Aurel Vlalcu", Alexandru Chere,, ne-a declarat: ., De mlilne, orele 12, va Incepe flln 
Arad greva studenţilor. Acţiunea va demara cu un miting. Man;ul studenţilor va avea ca loc de 
pom/re Căminul Studenţesc. Slndlcatu/ profesorilor A/ma Mater, filiala Arad este alături de noi." 

a fi studiată, daci nu pentru prezent, pentru a traga. 
invăţăminte generaţiile viitoare. 

O să mă refer la cel care in mod ostentativ se declari 
' cra,tinl, care până acum zece ani lncriminau cra,tlnla

mul şi bisericile. Astăzi, ii vezi in faţă, cit mal in faţă, in 
strana inalţilor prelaţi, in primul rând' la tot felul de slujbe. 
Ba unii dintre el au făcut dintr-un partld care la origini 
avea un program social 'ii naţional, un partid cre'itln
democrat. Vreau să spun că aici, intre aceşti credinciofi 
de conjuncturi se află 'ii cei mal lntoleranţf oameni, care 
incită spiritele, se aliază cu du'imani al credinţelor stră
mO'i&şti, sunt cel care in numele unor alianţe de conjunc
turi s-au opus ca Biserica ortodoxă să poarte denumirea 
de Biserică naţionali. Toţi cal care nu le impărtă'iesc 
convingerile sunt du'imani, nostalgici, comuni'iti sau 
neocomunlftl. Vreau să spun că românii sunt in majori
tate ortodocşi fi. nu fac caz de credinţa lor, nu sunt 
absurzi, respectă datini şi sărbători religioase c"are lşl 
trag uneori obâ'lia din practicile rituale romana sau daci
ce. Mal mult, il respectă pe toţi care impirtăf&sc altă 
credinţă, conslderând in mod fatal că ata a făcut 
Dumnezeu lumea. Au răbdat cu stoicism fi nu s-au lepă
dat de credinţă nici pe vremea turcilor, nici a nemţilăllor, 1 
nici a hunilor, nici a ungurilor, nici a muscalllor fl nici pe , 
vremea bolfevicilor. Şi-au inchis credinţa in inima lor fi 1 
doar la marile sărbători ale ortodoxiei se bucura11 'il t 
mergeau la biserică. Tn aceste secole, dacă ne referim la ·1 

După ee a intrat prin Vama Viirfand, polififtii 
.' .. au depistat, intr-un singur mierolnaz, · 

CDU fi31Rn ~ lllUBI DI1111111UWI li lll · 1 Biserica. ·intemelată de apostolul Andrei, aproape două 11 
milenii, reprezentan~i acestui popor, ratrBfl in schlturl, in ,' 
grote, in biserici micuţe sau cu sprijinul voavozllor in 
mănăstlrl zidite au pus bazele splrltualltăţll acestui 

. popor, pomlnd de la limbă la zestrea culturală. 

. DOREL ZĂVOIAftU 
'"~ • ·· ·"•·~~.: · 'Con. t/nuare fn pagina 5 1 ,.. . {' ~. ;) :'!' - 1' '/. 

~ a fost zi da·dumnidl, ~ de canll&
tere a corupţiei şi conlrabandei cm 1. J. P. Arad 
s-au aflat la datorie. Mai precis pe lraseU Vama 
Vărşand • Chişineu-Crlş, unde au oprit fi 
miaobuzul marca IVEC0-8-11 PUN, in care se 
aflau; Vasilescu Alexandrina, 51 an{. Neagu 
Mihai, 21 ani, Burlea Florian, 40 ani, Boca 
Virginia 50 ani, toţi din Bucureşti, Jilăveanu 
Cristian-Daniel, 39 ani şi Niculae Aural, 27 an~ 
ambii din comuna Pantelimon, judeţul Ilfov. Că 
cei f8S8 se aflau in respsctivul miaobuz nu-i nici 
o problemă. Doar câ, in microbuzul menţionat 

. mai sus, s-au găsit şi 1296 pachete de cafea a 
• căle 250 gr fiecare, marca Fort Record, 36.000 

de plicuri de cafea capuccino a 12,5 gr fiecare li 

....... ...... ... 'lfllll .. .. 111, ..... să ... 11111 - - ..... _ 
la jwal tiia. 'lfllll să ... - r.c. ........... -- ,_ .......... 
,__.., cwa la riipiazlulă C8l pe an Hl ..... - .wd •""'"•III 
'-dl lil. 'lfllll a III :dale lllae fi -.:1 lnlarla8l? Al WUÂI ... -
m-111-săg-.,urMpe ..... lab ·- .. _ .. "._. wr 

12.000 ;llcut a 100 gr cafea Fort Reca'd Elllll, 
toate In valoare totală de aproxlinatlv 
160.000.000 lei. 

Tn unna V"'81<1rffill<icâo!llttl11oiN efecluate de ~ s-a 
stabilit câ respectiva cantitate de cafea a fost 
introdusă In ţară prin Vama Vărşand, pe 30 
octombrie, incălcându-88 dispoziţie art. 302 Cod 
penal cu privire la importul da produse. 

Cel şase sunt cerceta~ in stare de lib8ltata, In 
vederea stabilirii intregii activitA~ lnfracţionale. 
Cafeaua a fost ridicată urmand a fi predală 
organillor financiare In vederaa comen:lallziril. 
Bani vor Intra la bugetul de stat.. ' 

DAftALASC 

.MOBILIER MOQERN 
LA COMANDA 

.AMENAJARI SPAŢII 
COMERCIALE 

.MATERIALE IMPORT 
•cALITATE. 

SUPERIOARA 
STR.~ULUINR.74 
TEL: /224888 

082/777381 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
PVCARMAT 

GEAM TERMOPAN 
Profite fii!!Q: Germania 

~47LINE 
Tel.fax: 251481 

094107211 
aci 8-duii.Maniu bl.26 

ABONEAZĂ·TilA A.b'Ji~ UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C. 

_", 

PREŢURI DECENTE 
la l>llmpl.lirle din · 

ALUMINIU. 

1. Vă oferă 
· • TAmplalrie alumirâJ dlljnţxll't 
si romanesti • ~ 
;.P.v.c. ~geamuri 1em1opan 
• Rolete şi jaluzele 

Telefon: 27!1699; 0922925!111 
Atad. SIT. Voinicilor, Nr. 34. 

,_ .-

. --~ 

Turnul 
Babel 

, .. , 

• Pentru luna decembrie, pretul 
abonamentului ula da 27.400 lei 
•Se pol face abonamente fi pe 
urmAtoarele lntl, f8S8 luni fi un 
an 
• Abonatll pot cAşUga lunar '' 
pramll de fidelitate fn valoare de o 
)umillale de mlli!ln de fel fiecare. 

' ' 

- .,.: . 

• La Sftl!;fltul anu
lui, abona-ţilor le 
vor fi oferite premii 
speciale in valoare 
de zeci de mlliOIN 
deie!. 

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
.. COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

~Ro~ 
;;:'~'!:'::'{~ o~r,.~!l&.o5~ N 

. •La Pliu, jumătate din pămiJntul arabil 
este nelucrat •Producatorllllgr/co/1 vor 

prim/ o primă de 300 de lei pentru 
fiecare kilogram de grliu viJndut 
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pănă In 20001 

.. ' 

T Astăzi, Soarele răsare la ora 
6 şi 55 de minute şi apune la ora 
17 şi3 minute. . · _ 

· ·T Au trecut 305 zile din acest 
an. Au mal rămas 60 de zile 

T Praznicul zilei: Biserica ortodoxA: Sf. Mucenici 
Achindln, P.lgosie şi Elpldlfor; Biserica romane
catolică: Pomenirea. tuturor credincioşilor răposa~; 
Biserica greco-catollcă: Sfinţii Mucenici Achindini, 
Pogasle, Aftonie, Elpldifor şi Anempodist (sac. IV). 

-:;a.. ..... · ..... 

Certificate de trezorerie 
cu 55% dobândă pe an 
De la D.G.F.P.C.F.S. Arad, aflam ca prin Ordinul Ministrului 

Finanţelor nr. 12n11999 a fost p<elungit tenmenul până la cara 
se vând certificatele de trezoreria cu dobândă de 55% pe an. 
Astfel vAnzarea acestora se efectuează şi Tn zilele 1, 2, 3, 4 şi 5 
noiembrie 1999, aJ tenmen de nlSaJmpârare tn ziele de 30, 31 
Ianuarie 2000, 1, 2, 3, februarie 2000. 

Operatiune& de vânzare a certificatelor de trezorerie cu 
dobândă către populatie se dasfllşoanl la toate trezorariile din· 
judeţul Arad şi se inchide in ziua de 5 noiembrie a.c., la ora 
14,00. 

. -. ~ .. 

Politia...,...msele ' _",.,....., ·1. FURTURI, CU AUTORI MINORI·~ 
~- ...... _,._ -------· ·- ······-~··-·--·---·· -·- -~ in puncte f1xe ŞI pe trasee. pol1ţ1Şt11 au 

e Poliţia ii cerceteaza pe Fedor Zottan, 12 ani, · testat şi verificat 8.120 autovehicule in 
Martln Ovidiu, 11. ani şi Crl,an Emil, 11 ani, toţi trafic şi ca umiare au reţinut 23 certificate_ 
elevi Tn Conop. Cei trei, aflăm de la Biroul de presă de Inmatriculare pentru defectiuni tehnice , 
ali. J. P. Arad, sunt autorii spargerii comise pe 30 şi au aplicat 503 amenzi pentru incăl-
septembrie a. c.,la loruinţa lui'Şipac Ioan, din locet- carea Legii circulaţiei, in valoare de 
ltate. 61.115.000 lei. De asemenea, au ridicat. 

• Muntean Gheorghe Daniel, 16 ani, In vederea suspendării 15 permise de 
Clrpaclu Lalu, 15 ai şi Cirpacl Marin, 15 ani, _toţi conducere, din care două pentru condu-
din Şiria, fără ocupaţie şi antecedente penale, sunt cere sub influenta băuturilor alcoolice. 
cercetati in stare de libertate. Tn sarcina celor trei Este cazul lui HERBEI VIOREL, cu trac-. 
s-a stabilit că sunt autorii a trei furturi din IOaJinţe, _ torul 41-AR-4444 şi MAGERA MIHAI, cu 

D. L comisa in luna octombrie, pe raza localităţii. aut.oturismul 5-AR-67.11, ambii din Arad. 

~;:::;::=;;:::;U:;;T:::::;::. ::;;A:::;;R;:::::*;:..,z~ 
•corda· urmatoarele dobanzf 
pthttrv d~ ... llt krm9n 

11una - 67o/c 

f1Zhirut,;ADEVĂRUL;.utl-.~~~~~!~~~;~!~~~~~~=~=~~ 
31unl- 70°h 
&luni - 72o/c 
91uni - 72o/c 
21un.i .. 72o/c 

Meteorolog, 
Petru Dănuţ 

La cererea cDentulul dobindi se poate capltallza. 

DEPOZITELE SUMT ASIGURATE 1 
onlam erodlt• In alst•m 

ou dobanda anuaJa ele 

22% 
~ nebunle in vest (SUA). 9,30; ·lalorwtet~l•••••nlla41nArad 

Plata Spttalulul ... COpil, 
bl. H • partet" (1._ lfttim) 

.... •• t.flfax OST 1 2H2.D 

. , ~ . 

\ -

-
0 rQ LINIA VIETII 

0 
• 

11 ·:;;;:;,;~:b~a~·tea 
:~:!!1~2~::0~:.: Vi asc,~l~ ~~:~ţelege ~;;~~~:,~_: .-:= :~10; 

A~•\l.,~at eli 
opoziţia (Ungaria} 15; t7; 19 

. S•l• •leA• GodzUia 

(SUA) 15,30; 18. . . ; 

:=1~··. li 
- . f.. 

• . La telefonul dimineţii, · La telefonul după-amiezii, 
280944, intre orele 9,00..12,00 · 28000)1 intre orele 15-18 

.+ Aradul Nou • aspectel Un grup de cititQri sunt + ·olntre atate~ rempe de gunoi 

nemulţum~l de aspectul pe ca.·~ ; ... ,;~l.~a~u~gshroe~re~t~e~le~:Z:ijrnîiieJia~wtCI<>pittril-z41alite~-cee .domnesc" In 
platoul gilril din Aredul Nou .• ( greu· să spui care 

fle 'l!M<l!Etct;~ta cel· mai 
autoriza~lle nu se gAndesc 

marginea 
respectiva dupi!·ee apar 

_dlns~re 
gherete?• Ce parere 0 rampă 

+ Mizerie de trece. Şi 
augereaz6 ca. acela In ea trec, 

platească .. ; femeia de .Dup#.. să le ceri 

bsre cu ciinii, mal ales f'll'v(eormoa• Jili(o&J& se face o despre Arad? 

. mizerie 1n ~ B slll{reii'Fara str: COşbuc 
comentarll 

+ Adrese utile. 

torl, pubNcim In cortttnu;ere adresa Ambasadei 

ls_rHiulul: Bucu,..tl,. Burghelea nr. 5. 

nevăzută" a 

rosabll o fAşle de 
Injura şi trac mal 

are. de ~pus oare 

·-· - . ·._ ... ~_:;_, -. ·;~ ~ *'ilo•; ~- • 

• "·o. -.. ·. - •;_ ~: 
Redactor de serviciu, 

D.L 

.· -:-
' . 

?·· COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editon S.C. ADEVĂRUL a.r.L Arad 
eCOO FISCAL R 168193X ecoO SICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
} 02/llll!lidin31 X 199lecoOSII!.UES0209566oletssN 1220-7489 

!lledo .... ~Al " • ~ 2900 Amd, Bd. Revolutiei nr. H 
Telefoane: SECRETARIAT- 281802, fax 280655, '280625; 

~8~~~~\ţ~~~ ~· i 1 o11~~~I~~~L ~'L~l1c1i! W~; 2s~~~~ 
CLUBUL PRESEI - 280989. ' . 

Coaslliat de adaaiabtraţieo DOREL ZĂ VOIA NU 
(pre~edintc) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vice
presedinte) telefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdaetor-scO 
tehifon 281802, 280854; NICU COJOCARU (director coJl\crdal) 
telefon 280904; OOREL BARBU (c'Oiltabii-:~cl) telefon 281797. 

CoJetlhd de ndac:fieo MIRCEA CONTRA~ (tcdaetor-sel); 
AUREL DARlE (sccn:tar general de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRCEA OORGOŞAN (sef <eetic' actuulităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCA!'f{sefscctic politici), telefon 
280943; DORU SAVA (sef sectie socia'l-cconoinie), telefon 281738; 
V ASI LE FILJ P (sef seCtie cu'l!ur_ă-învătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'cJIEBELEU (sef sectie sport), telelon 
281701; SORIN GIJILEA (sef sectie tineret)' telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIV (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şef secţie publicitate) telefon/fax; 280904. 

Tlpwaleaeeptat la....... la S.C. MEDIAGRAF s.A. 
ARAD,-· F..-ui F.N., teW.. ZS090Z, Iaz Q09ZO. 

. • 
-; .•;.: ,_-_,.' ,. 

--

s-a redeschis magazinul 
SEX.SBOP ,.EROTICA". 

Intr-un spaţiu discret, 
oferim celor interesaţi o 
alternativă_ pentru o viaţă 
mal frumoasă! Dacă doriti 
sPriJin apelaţi la magazinul · 

Program: 
luni-vineri: 9,00-18,00 
sâmbătă: 10,00-13,00 

·Informaţii şi 
eomenzlla · 
telefonul 

094-583341. 
(4114679) 

'. 

-.. 

HOROSCOP 
Maa1l• ~ noiemhrie 
~~ BERBECUL 
~.,(21.03-20.04). Cu 

4.. ~toate ca nu dispuneţi 
de o vitalitate deo

sebită, beneficiaţi din piin de 
flar ~~ · de o capacitate 
deosebită de adaptere. 

TAURUL (21.04-i] 
20.05). Prietenii vă. -
pot oferi idei, chiar şi 
soluţii viabile pentru a 
obţine o avansare Tn carieră. 

GEMENII (21.05-
J J!l J20.08). Demaraţi ziua 
~ 1 1 ~cu dreptul şi Incerca ţi 

să puneţi In aplicare 
un proiect la care pnep foarte 
mult. • · 

RACUL (21.06-~ 
22.07). Există peri-;:- ~ 
oolul să acordati prea~-..'\ 
multă atentie 'unuia 
dintre membrii familiei .. 
Cocoloşindu-1, pute_ţl să-I 
obişnui~ prost. _ _ 
~ LEUL (23.07· 
((,~ llll22.08). Tn general 
\ sunteţi mulţumit de 

modul in care evo• 

pace, pentru· că nu se va mal 
considera că reprezentaţi un 
potenţial pericol pentru unele 
persoane cu funcţia, care au 
crezut că atentati la scaunul 
lor. Lăsaţi-vă sedus numai de 
parteneM 
~ SĂGETĂTORUL 
a1 (22.11-21.12). Veţi fi un 

bun prieten de amuza-.trJ meni pentru ceilalţi. 
Cum însă trebuie păstrată şi o 
decentă, este necesar să 
demonstraţi că sunteţi . un om 
Inzestrat cu răbdare ~~, cand 
si!Ua~a o cere, ştiţi sli tiţi diplo
mat 

MOCHETA. 
- _Arad, Piata Gării 

Telefon 235221 

Vinda •t 
monteaza 

. mochetă . 
la preturi 

cu o reducere 
da ao-zo•J. 

luează situatia la locul de ·. CAPRICORNUL~ 
-muncă, deşi 'rezuJtatele pe· · ( 2 2- 1 2 -1 9. O 1 ) . 
care le tnregistraţi nu vă .prea Manifesta~ un pragma-. 
satisfac. tism remarcalolil mai 

F E c 1 0 A R A'f] ales la serviciu şi'.in afaceri, 
(23.08-22.09). Nu vă · ceea ce vă permite imbună-
aruncati cu capul ..". tătirea situatiei financiare si 
inaitTtei Analizati in 6 <:lobândlrea unei pozl~i avaiJti-
prealabil problema pe toate joase. · ' 

·VĂRSĂTORUL 
feţele şi dacă concluziile se & 'W_ ( 20 _01 _19_02). Viaţa 
~:;n~es_c favorabile, puteţi: _.,:: -,dvs. sentimentală trece 

· . BALANTA (23_09_ . .....printr-o perioadă mai 
22 ._10). Schimbările Uniştită, partenerul lăsându,vă 

să vă concentra~ cu precădere 
pe care le-aţi efectuat asupra carierei dvs: 
nu au produs efectul PEŞTII (20.02" 

sconta!, dar- acum &S!e 20.03). Ştiţi,exact ceea~ 
momeritui să încercaţi altă ce aveţi de făcut, dart . ~ J 
variantă, cine ştie, poate iese pentru ca să reuşoţt .. 

cevaS.COR_P.IONULH aveţi nevoie şi de puţin noroc: 
Evitati deoonspirarea planurilor 

(23.10-21. 11). După şi inten~ilor dvs., astfel vi se vor 
ce vaţo reuşt să"' face~~ pune numeroase piedici ~i 
pe cei din jur să Inţeleagă care . obiectivele propuse se vor 
vă sunt inten~ile, veţi fi lăsatln dovedi foarte greu de atins. 

-~• .. 

. - -:_ .,..., ..... 

tiu :~:~tc::J:~~~; :; .. ~-.'' 1 

. cu ridicata - 162.091 lei, Iar preţU . 
de achiziţie - 145.881 lei. Preţuri 
valable ieri. ; 

PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 K 1 
cumpărare: 95.000 lel/g, vanzare: · ~ 
~05.000 leVg. . . J.l 

Aur 18 K cumpărare: 120.000 'Jl 
lel/g, vanzare: 130.000 lel/g. 

·Inspectoratul 
pentru '. 

persoanele cu 
handicap caută 

" . 
operator~ 

de muncă·· 
INSPECTORATUL DE 

STAT lERITORIAL PENTRU 
PERSOANELE CU HANDI
CM' AA/>J) sollcltl oferte_peo
tru prestarea serviciilor de 
completare a <:arţlfor de 
muncă, pe baZă de conven~ 
civilă. Ofermle IIDr fi depuse la 
sediul ISTPH Arad, sir. G. 
Bariţiu nr. 16, In zilele de .3 şi 4 
noiembrie 1999, lnsoţite de 
copie după diploma da 
absolvire a cursului de oPera
tor cărţi de muncă. lnfonmaţii 
suplimentare pot fl obţinute la 
sediul unitătii sau la telefon 
280933, intre' orele 8'15. 

INSPECTOR ŞEF, 
DR. MECHENICI TATIANA 

... ,_-S'ecretar ~e redactieo~j. 
t ~-_-; _ ·Bianca Felea, .,:-·:::::~_:. 

.t,delâ Homot'âc:ea.io, 
Ioan Leae, -. ~;:&.

Diaa Railin _ ~i 
·~:..tebnorcdactare·.-:J~ 

.'~,,_wmPuter~.t-~,~:;~;~; 
to- Fra~,e~: 

. . Doiaa .tUNă, ţzl:' 
'···~~T~~:R'· 
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TIRGUl 
ONG-URilOR 

ARABE NE 

Abonaţii pe luna noiembrie 
ai ziarului ..Adevărul" sunt rugati 
să completeze cu litere de tipar 
talonul de mai sus, să-I intro
ducă intr-un plic Şi să-I expe
d(eze, până .la data de 16 
noiembrie a.c., pe adresa: 
Redacţia .Adevărul". B-dul 
Revoluţiei nr. 81, cod. 2900, 
Arad. Cele expediate după 
această dată nu vor participa la 
tragerea la sorţi. Pe plic, 
abonaţii sunt rugaţi să facă 
menţiunea .Pentru premiile de 
fidelitate". Taloanele primite vor 
participa joi, 18 noiembrie a.c., 
la tragerea la , in cadrul 

căreia vor fi oferite abonaţilor 
10 premii de fidelitate in va
loare de 500 mii lei fiecare. 
Lista abonaţilor câştigători va fi 
publicată in ziarul nostru de 
vineri, 19 noiembrie a.c., iar 
premiile vor fi ridicate luni, 22 
noiembrie a.c., de la sediul 
redacţiei, pe baza buletinului de 
identitate şi a chitanţei-abona
ment. 

Joi, 4 noiembrie 1999, in holul 
Teatrului de Stat se va desfăşura 
prima ediţie a Târg ului ONG-urilor 'din 
judeţul Arad. Manifestarea este orga
nizată de Centrul de consultanţă şi 
colaborare intre administraţia publică 
locală şi organizaţiile neguvernamen
tale, cu scopul cunoaşterii activităţii 
fiecărei organiza~ilfundaţii/asocia~i. 

Din cele peste 200 de ONG-uri 
arădene, doar 25 (cunoscute ca fiind 
active) sunt invitate la târg. intre 13- · 
20, fiecare dintre acestea va prezenta 
vizitatorilor informaţii despre 
proiectele şi scopurile umanitare pro
prii, dar şi despre modalităţile prin 
care doritorii pot să participe la acti
vităţi umanitare. De asemenea, 
fiecare ONG va pune in vânzare 
diferite produse confecţionate de 
copii, vârsţnici sau persoane cu 
handicap. 

Atenţie: in plic va fi intro
dus doar talonul de mai sus: 
ch itanţe le-abonament 
rămânând ia 

-~-~·~-.· ~ . 
In pieţe, eu 

aliJnente fără aete 
Cu ocazia unor· actiuni 

efectuate in pieţele de pe 'ra~a 
municipiului Arad, poliţiştii au 
depistat mai multe persoane ce 
comercializau produse ali
mentare pentru care nu au 
putut prezenta documente 
legale de provenientă. S-au 
aflat in această situatie: 
Sprânceană Elena, 30 ani; 
Brădean Mihaela, 25 ani, 
Bacus Alexandru, 63 ani, 
Czank Erika·lldiko, 23 ani şi 
Sfredean Lucia-Felicia, 35 
ani, toţi din Arad; Vasilescu 

A' 

Alexandra, 34 ani, Neagu. 
Mihai-Florin 24 ani, Burlea 
florian, 22 ani, Boca Virginia 
45 ani, toti din Bucuresti si 
Jilăveanu Cristian-Daniel, 2,3-
ani, din 1 Decembrie, judeţul 
Ilfov. 

Au fost sanctionati, in baza 
Legii 1211990, cu o' amendă 
contravenţională de 100.000 
de lei fiecare. De asemenea, 
s-a dispus confiscarea pro
duselor astfel comercializate, 
produse a căror valoare se 
ridică la 12.000.000 lei. 

In urma unui accident de circulatie 
. ' 

111:1~ 1 ] ~ 11 1111:!:11:1 i 1 ~ll~ i!:l'l i!:l:l i 1 
lncă un copil a căzut victimă accidentelor de circulatie. 

Sâmbătă, in jurul orelor 10,00, in timp ce cetăteanul polonez 
Matuşek Ferdinanz, 35 ani, conducea auto WFI-0426, angajân-
du-se intr-o depăşire neregulamentară, s-a tampona! de auto-
turismul marca Mercedes AR-03-CIU, condus regulamentar din 
sens opus de .Miiea Augustin. In urma impactului a fost grav 
ac1dentat Hat. Cătălin, de 9 ani, pasager in autoturismul 
Mercedes.· 

ACOSTA V 
CETĂŢENI 
STRĂINI 

rse dadea drept 
t gardian PU~IIC 

Parchetul a emis mandat 
de arestare preventivă pe timp 
de 5 zile, impotriva lui Grozav 
Mihai, 32 ani, din Arad, aflăm 
de la Biroul de presă al IJP 
Arad. 

~ŞE FUR4PPRUMQ] 
• Stoica Dorin, 27 ani, loanovici Augustin, 

37 ani si Ciurar Liviu, 25 ani, toti din Simand fără 
ocupa~e. primul cunoscut cu antecedimte ~ale, 
sunt cercetaţi pentru furtul a 300 kg de porumb 
ştiule~ de la Asoca~a Agricolă AGRARIA Şimand. 
Fapta a fost comisă pe 28 octombrie. ·' 

• De asemenea, au fost prinsi In flagrant, in 
timp ce au sustras de .pe taria lele mai multor 
cetăţeni din Covăsânţ, cantitatea de 873 kg 
porumb ştiuleţi: Fekete Sorin, 21 ani, din Batar, 
judeţul Bihor. Covacl Sorin, 20 ani, din Covăsânt 
şi Rista Emil, 18 ani, din Apateu, toti fără OCU: 
pa~e. Cei şase sunt cercetaţi de Poliţie,' in stare de 
libertate. . . 

.... ·. AVTAIAT, · .. 
U.EGAL, ARBORI 

Politia n cercetează 
in stare de libertate 
pentru tăieri ilegale de 
arbori, pe Miclea 
Andrei, 52 ani, din 
Vârfurile, sat Avram 
Iancu, care pe 14 
octombrie a tăiat ilegal 
arbori din pădurea 
Ocolului silvic Hălma
yiu, in valoare de peste 
18 ·milioane de lei.· 
·Pentru aceeaşi faptă 

sunt cercetati Costea 
Victor, 49' ani, şi 
Cimpoier Ionică, 24 
ani, ambii din lacobini, 
care au tăiat fără apro
bare arbori apartinând 
primăriei din 'toca
litate, in valoare de 
4.000.000 lei. · 

Prejudiciul a fost 
recuperat in ambele 
cazUri. 

Ieri, 1 noiembrie, catolicii I-au comemorat pe cei care 
au plecat spre cele veşnice. Cimitirele arădene au devenit 
loc de pelerinaj, ocazie cu care florile şi lumânările de pe 
monninte au dezvăluit incă o dată faptul că, deşi nu mal 

sunt printre noi, cei dragi nu trebuie 

• în urma măsurilor specifice intre
prinse, poliţiştii arăd.eni I-au identificat pe 
GOGONATU NICOLAE, 50 ani, din 
Drăgăşani, care are de executat un 
mandat de 6 luni inchisoare, pentru 
înşelăciune. 

• Poliţia o cercetează .in stare de li
bertate pe ŞTRIFFLER MIHAELA, 26 
ani, din Şepreuş, care in calitate de bar
mană la S.C. SCORPION SRL din locali
tate, a.creat in perioada iunie-septe_mbrie 
a.c., un minus in gestiune in valoare de 
6.235.000 lei. ' 

• Este cercetat sub· aspectul 
săvârsirii infractiunii de inselăciune 
COSMA BOLDE'A-VALERIĂN din sat 
Rănuşa, muncitor la S.C. PREST-COM 
SRL Arad, filiala Sebis. Desi Cosma era 
angajat ia societatea aminliiă, a continu- . 
at să primească indemniza~e de şomaj. 

• Poliţia ii cercetează pentru 
săvârşirea infracţiunii de ultraj contra 
bunelor moravuri pe STANCIU IO~N. 22 
ani, fără antecedente penale şi 
COVACIU SORIN 25 ani, cu 
antecedente penale, ambii din Cintei. 
Cei doi, I-au bătut pe 27 oct, in fata scolii 
din localitate pe GURZĂU GHEORGHE. 

• Sunt cercetati pentru săvârsirea 
infracţiunii. de abandon de familie MILA' 
VALENTIN, 23 ani, din Mândruloc şi 
KERESTEŞ ANDREI, 33 ani, din 
Sâmpetru Mare, judeţul Timiş. Cei doi, 
cu rea-credinţă, nu-şi achită pensia de 
intre~nere pentru copiii minori. 

• CORNEA GHEORGHE, 74 ani, 

din Vârfurile, este cercetat de politie. 
Carnea a fost depistat conducând 'pe 
drumurile publice un tractor neinmatricu
lat. Cel in cauză nu poseda permis de 
conducere. 

• STOICA ONIŞOR, 29 ani· din 
comuna Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
cunoscut cu antecedente penale, a pus 
in circulaţie pe drumurile publice un 
autovehicul neinmatriculat. Stoica nu 
poseda permis de conducere. Politistii 
arădeni n cercetează in stare de liber
tate. 

• INDREICA IOAN, 45 ani, din 
Donceni (Sebiş) este cercetat sub 
săvârşirea infracţiunii de furt. Pe 27 
octombrie lndreica a sustras o bicicletă 
de pe laZa localitătii Moneasa. 

•KUNCA VASILE, 39 ani, din 
Adjud, judeţul Vrancea şi CHIRIŢĂ 
IOAN 25 ani, din Vaslui, profitând de 
neatenţia vânzătoarelor de la. S.C. 
LEANA MINI COM SRL din Vladimi
rescu, au sustras 6 pachete de ţigări 
Marlboro. Sunt cercetati in stare de liber-
!ate. ' 

• Parchetul a emis mandat de 
arestare preventivă pe timp de 5 zile 
impotriva lUi BARANY FLORIN, 21 ani, 
din Biled judeţul TI~ şi a lui GLIGOR 
DOREL-COSMIN, 21 ani, din Sandra, 
judeţul Timiş. Ambii fuseseră daţi in 
urmărire generală pentru săvarşirea unor 
furturi de autoturisme comise pe raza 
municipiului Arad, in cursul lunii 
octombrie a.c. 1), L 

Cu ocazia unor actiuni efec~ 
tuate de poliştii arădeni pe raza 
judeţului, pe linie de prostit~e şi 
proxenetism, au i:lst depistate 
DAMO DANIELA, 19 ani din 
Mişca, FĂRCAŞ EMILIA, 36 
ani, din Arad, SZERI CRINA· 
MARIA, 19 ani, din Bârzava, 
LACATOŞ ILEANA, 17 ani, din 
Cavas, judetul Satu Mare si 
OLAH ECA TE RINA, 32 ani, din 
Arad. Cele patru acostau 
cetăţeni străini in scopul de a 
intreţine cu aceştia raporturi 
sexuale in schimbul unor sume 
de bani. Politia le-a sanctionat, 
in baza Legii 6111991 cu a;"enzi 
In valoare de 1.300.000 lei. 

Pe 20 octombrie, aflân
du-se sub influenta alcoolului, 
Grozav a provocat scandal 
pu'blic in faţa magazinului. 
,Aradul", distugând bunuri in 
valoare de 1 ,5 milioane de lei. 
Cei in cauză s-a prezentat ca 
fiind gardian public .. : 

Gamă completă de telefoane GSM 
Acum, Grozav Mihai este 

cercetat sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de distrugere, 
ultraj contra bunelor moravuri 
şi uzurpare de calităţi oficiale. 

Str. Lugojului nr. 6 
Anunţă organizarea CONCURSULUI DE SELECŢIE A 

ADMINISTRATORULUI in conformitate cu OUG. 49/99 şi 
. N.M. aprobate prin H.G. 364/99. 

Societatea pune la dispoziţia candidaţilor documentele 
prevăzute la art. 8 din H.G. 364/99, începând cu data de 
2.11.99. Ofertele se depun la sediul socie~i până la 3.12.99 
inclusiv. Evaluarea ofertelor fi Interviul au loc intre 4-16.12.99. 

RELAŢII LA tel. 057/5614141a O-nul Stoîan Gh. 
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Guvernul""~Ta,..koel!CIIem dleaecesare pentru 

CREAREA UNUI GRUP DE LUCRU CARE SA ELABOREZE 
W A 

PRIORITAmE ECONOr.UCE ALE RO}IANIEI 
' Prim-ministrul Radu Vasile a hotărft să accepte 

propunerea comisarului european pentru extin
derea UE, Gunther Verheugen, pentru crearea unui 
grup de lucru format din experţi români şi reprezen
tanţi ai Comisiei Europene, Băncii Mondiale ~~ FMI. 

Grupul urmează să elaboreze priorităţile eco
nomice ale Romaniei pe termen scurt şi mediu, 
respectiv pină in anul 2006, şi care să se ocupe de 
punerea lor tn practică. 

AVOCATII DIN 
BARDUL 'IMIŞ A!J 
INTRAT IN GREVA 

Avoca~i din Barou! Tlmlş au Intrat In greva, Ieri, 
pentru a treia oară ln acest an, protestTnd fatA de 
decizia Curţii de Apel prin care 11 se interzice acceSul in 
sălile de judecată pe poarta principală a Palatului 

· Dlcasterial, infonnează corespoodentul MEDIAFAX. . 
. ln Palatul Dicasterial din Timişoara au sediul 
Curtea de Apel, Tribunalul, Judecătoria şi Parchetele de 
pe nngă aceste Instanţe, însă poarta prlndpalll poate fi 
folosita numai de către magistraţi, această cale de 
acces fiind interzisă avoca~lor lncă din luna martie, 
printr--o dedzie a CUijii de Apel Timişoara. Avocaţii au 
protestat, de mai multe ori, Intrind in grevă in lunile 
aprilie şi septembrie, nemulţumiţi că pentru a ajunge de 
la sediul Baroulul la sălile de judecatll sunt obliga~ să 
lasă in stradă ImbrAca~ in robe. . · ·. 

Decizia premierul Radu Vasile a avut in vedere, . 
potrivit Departamentului purtătorului de cuvint al 
Guvernului, faptul că fără o finantare externă 
masivă şi continuă, reforma radicală' a economiei 
româneşti nu poate fi dusă la capăt şi nici nu se 
poate inregistra o creştere durabila a economiei 
României. 

Guvernul va face demersurile necesare 
pentru crearea acestui grup de lucru. 

ParcheiUI General din Annenla 
a anunţat, Ieri, că n acuza pe cel 
cind autori ai toviturll In fo11a din 
clădirea Parlamentului de la 
Erevan de "terorism" şi "crimă cu 
premeditare cu circumstanţe agra
vante", relatează AFP. 

Un comando Inarma~ condus 
de cAtre fostul ziarist Naurl 
Unonian, !ost membru al partidului 
naţionalist Da,naksutlun, a 

pAtruns cu forţa in sediul 
Parlamentului. fn urma atacului, 
opt oameni politici de primă mină 
al ţării, printre care primul-ministru 
Vazgen Sarkisian şi preşedintele 
Parlamentului, Karen Demircian, 
au fost ucişi. Criminalii riscă 
pedeapsa a.1 moartea, a precizat 
purtătorul de cuvint al Parchetului. 

biologice se află in plină 
desfăşurare, a afirmat Gurgen 
Ambarian. Membrii comandoului 
au pătruns, miercurea trecută, tn 
clădirea Parlamentului, anunţînd 
că au dat o "lovitură de star, pen
tru ca, ulteriror, să ravină asupra 
declaraţiilor lor. Ei s-au predat 
după negocieri indelungate, 
etiberTndu-i pe cei 41 de ostatici pe 
care i--au re~nut o noapte tntreagă. 

TVR1 
7,00 Matinaii18\IOI>BI' 
9,00 TVR laşi 
10,00 Recu"' la 
moralA - ""- . 
10,45 Top nostalgic 
11 ,00 TVR CluJ· 
Napoca . 

12,00 Marete Jazz •· 
reL . -
13,00 TVR Tinllfoario 
14,00 Jurnal 
14,15 Ciberf'an 
14,30 Repere 8aa'OI 
15,00 Oameni ca noi 
15,30 Convieţuiri ... 
sub aripa muzel 
16,00 Eml$luna In 
limba maghiara 
17,00 Dor 
17,30 Scuzalll Pardon! 
Mers li 
18,00 Corect! 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră 
Ştiri 
19,05 Amintiri din se
colul20 · 
19,10 Sunset Beech • ._ 
20,00 Jurnal' Metao ' 
Sport 
20,55 Avent~n fatalll 
- dramă, SUA, 1969, 
oo-EIIzabeth Taylor 
22,50 Nu trage~! 
23,05 Jurnalul de 
noapte 
23,20 A-Facerea 
0,20 7 arte 

.... 
' c 

Ancheta este continuată, iar 
expertizele balistice, medicale şi 

TVR:a 
7,00 TVM • Telematinal 
8,00 Desene animate 
9,15 E dreptul tăul • n01: 
10,00 Limbi straini>: 
englezii ' 
10,25 O familie ciudati 
-nOI. 
10,50 Un cintec, o 
glumi ... · 

11.00 DesMe animate 
11,30 Trupa DP2 
13,00 FaţA in faţa cu 
autorul 
14,00 Convieţuiri 
15,00 Desene animate· 
15,00 Obsesia - s. 
18,30 Sania Barbara -
8. . . 
17,15locult cu pov"ffl ... 
amare 
17,30 Atias- rei. 
18,00 Pelerlnaje In 
lumea nouA 
i 8,30 Curier de ambe 
sexe 
19,00 Ştiri bancare 
19,15 David Palmer.& 
Radio Symphonic Or
chestra 
21.45 Credo 
22,45 Preotul '1 cArei· 
umărl!" - ultimul episod, 
rei. 
23,35 Maroc - doţ; 
0,00 Nocturna 
O, 10 TVM • Mesager-

. . ·, 

~·- .. 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Pro 
lV eal tăul 
10,00 Tlnăr '1 nellnlftlt 
-rei. 
10,45 O femeie perfcu· 
loasi ~ dramă, .SUA, 
1993 
12,30 Royal Canadian 
Alr Farce - s. · · 
12,55 Ştirile PRO nr • o 

. propozi~e pe zi 
13,05 Babylon V- s. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul tinereţii- s. 
14,45 Familia Bundy- s. 
15,15 Nisipurile din 
Miaml ~s. 
16,00 Tânăr~ nellni91ft- s. 
17,00 Ştirile PRO lV' O 
propoziţie pe zi 
17,30 Spitalul Chicago 
Hope- ep. 7 · 
18,30 Doi poll!lftl '1 
Jumătate - ep. 4 
19,30 Ştirile PRO TV. . 
20,30 Melrose Place- s. 
21,20 Chestiunea zilei~ 
edi~e specială 
21,30 Fotbal: Liga Cam
pionilor, in direct • Stirile 
Pro lV - In pauza meciu
lui 
23,30 Chestiunea zilei 
O, 15 Fotbal: rezumatul 
Ligii Campionllor 
2,00 Familia Bundy ~a. 
2,30 Cine-I şeful - s. 
3,00 Brigada 132 - s. 

·4,00 Poltergelst - Mot
tenirea- s. 

TVACAM 
6,00 Maria - s. 
7,15 Acasă la bunica- nOI. 
8,15 Rosallnda- nOI. 
9,00 Inger dlbaUc- rai. 
10,00 Renzo '1 Adriana -
nOI. 
1 0,45 Lanţurile Iubirii -
nOI. ' 

11,00 Dragoste '1 putere 
-rei. 
11,40 Nimic personal - s. 
12,25 Noaptea dragostei 
-rei. 
14,15 VIaţa noastrii- s. 
15,00 Dragoste fi putere 
-.. 
15,30 Renzo fi Adriana -
s. 
16,00 Preciosa. s. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Rosallnda- s. 
18,30 Lanţurile Iubirii- s. 

,19,25 Vremea de acasă 
19,30 Acasă la bunica 
19,45 Cartea cărţilor- d.a. 
20,30 Inger sălbatic- s. 
21,30 Sânge din s4ngele 
meu.- s. 
22,25 Vremea de acasă 
22,30 Charieston --come
die, Italia, 1978, cu Bud · 
Spencer, James Coco 
0,30 Dragoste 'i putere
rei. 
1,00 Surorile- s. 

· .. 
~· .. 

- ... 

Prabusirea avionului EgyptAir relanseaza discutiile privind 
securitatea companiilor străine care operează în SUA 

Accidentul Boeingului 767 al 
companiei EgyptAir, care s-a 
prăbuşit, duminică, in Atlantic, cu 
217 persoane la bord, va relansa, 
fără îndoială, dezbaterea privind 
controlul securităţii companiilor 
străine din Statele Unile, scrie, in 
ediţia de ieri, cotidian~! "The 
Washington Posr, dtat de AFP. 

Acest acddent readuce in actu
arrtate intrebarea dacă ~responsabilii 
avia~ei americane fac ceea ce tre
buie pentru· a supraveghea securi
tatea numeroaselor c~mpanll 
străine" care operează in Statele 
Unite, scrie cotidianul american. 
Administratia Federală a Aviatiei 
(FAA) a argumeiltat muk timp că 'nu 
dispune de puterea juridică de a 
evalua securitatea companiilor 
străine, insă acest lucru s-ar putea 
sd"limba in curind, mai ales in cazul 
companiilor care au tncheiat acor~ 
duri -de parteneriat cu companiile 
americane, afinnă cotidianul ameri
can. Departament>JI Transportunlor a 
cerut, ~~ Administraţiei Federale 
să înceapă să evalueze securitatea 
transportatorilor străini care au un 
acord de colljt>Qrare oo o companie 
americană. Aceste acorduri intre 
companiile aeriene permit uneia din
tre ele. să vîndă bilete pentru o cursa 
care se desfllşoară in toteiHate sau 
parţial cu aparatele unei companii 
străine partenera. Mai mult de jumă-: 
tate dintre pasagerii cursei 990 a 
Egyp!Air erau americani, dar oompa
nia egipteană nu avea un astfel de 
acord cu companiile americane şi. 
prin urmare, n1..1 era sub controlul 
FAA. . 

Pe de altă parte, cataslrota avi
atică de duminică este o nouă lovi
tură dură primită de cel mai mare 
constructor de aeronave din lume, 
Boeing, afectat de multiplele acci
dente din ultimii ani in care au fost 
implicate aparate ale sale. Acest 
luau are loc in condjţiHe fn care con
curentul său european, Airbus 
Industrie, cllili9ă tot mai muk teren 
pe piaţă, in detrimentul Boeing. Din 
1996, două aparate Boeing - fntre 
care unul fabricat de McDonnel 
Douglas inainte ca firma să fi fost 
oornpărată de Boeing, in 1997- s..,u 
prăbuşit in AUanlic, in total fiind udSe 

685 de persoane. Este vorba despre 
cursa companiei TWA din iu6e 1996 
şi despre cursa Swissair din septem
brie 1998. Un al treilea Boeing s-a 
prăbuşn, in 1996, Tn India, provocind 
moartea a 349 de persoane, dar 
acest .accident a fost provocat de 
coliziunea in plin zbor cu un aparat 
rusesc. Boeingul companiei EgyptAir 
zbura pe acelaşi culoar aerian ca şi 
Boeingul 747 al TWA, care avea, in 
iulie 1996, destina~a Paris şi a cărui 
explozie in pHn zbor, de asemenea 
produsă la pu~n timp după deco
larea sa de pe aeroportul Kennedy 
din New York, a costat viaţa a 230 
de pasageri şi membri ai echipajului. 
Această catastrofă continua să 
afecteze compania Boeing, dupa 
mai bine de trei ani de la accident, 
mai ales că un tribunal federal a 
autorizat, la Tnceputul lunil 
octombrie, familiile celor 45 de vic
time franceze să dea lh Judecată 

constructorul aeronavei. După ce, 
pentru un timp, au luat in calcul 
ipoteza unui atac terorist, ancheta
torii de la Biroul Naţional pentru 
Siguranţa Transporturilor (NTSB) 
cred Tn prezent că vaporii de . 
kerosen acumulati in interiorul rezer
varului central al 8paratului ar putea 
fi la originea exploziei. Cotidianul 
american "The Washington Post" a 
dezvăluit, simbătă, că Boeing a 
Tntreprins, in 1980, o anchetă cu 
privire la o problemă de 
supraincălzire a rezervorului, ca 
urmare a unui incident in care a fost 
implicată o versiune militară a 
aparatului său 747. Ptnă fn iunie 
1999 insă, Boeing a omis să aver-

tizeze NTSB-ui în legătură cu 
această problemă. Reprezentanţii 
NTSB consideră că acest studiu ar fi 
putut contribui în manieră semnifica
tivă la ancheta asupra accidentului 
din 1996 al companiei TWA şi s-au 
declarat "constemaţi" şi "nemulţu
miţi" de atitudinea avută de Boeing. 
Un responsabil al Boeing a recunos
cut că studiul ar fi trebuit să fie trans
mis mai curind, înSă a afirmat că 
concluziile lui nu erau pertinente 
pentru versiunea civilă de-7 4 7. 

lntr-un incident mai puţin tragic, 
un Boeing 767 al companiei Delta 
Airlines, asigurând legătura fntre 
Bruxelles şi New York a fost nevoit, 
duminică, să recurgă la o aterizare 
forţată pe aeroportul din Bruxelles, 
din cauza unei pene de motor. 
Incidentul nu s-a soldat cu victime. ln 
plan comercic:u, concurenţa este in 
prezent dură pentru primul oonstruc
tor mondial de avioane. Mica firmă 

israeliană El Al a anunţat, joi, că 
inten~onează sa comande, pentru 
prima dată, aeronave de la Airbus 
Industrie, deşi pină acum a fost 
clentul fidel al Boeing. 

Tot pentru prima dată, comen
ziJe primite de Airbus sunt mai mari 
decit cele inregistrata de Boeing 
(1.469 de comenzi faţă de 1.427). In 
primele nouă luni ale anului, finna 

. europeană a vindut 343 de avioane, 
faţă de 154 cit a vindut Boeing, chiar 
dacă, tn privinţa avioanelor livrate, 
Boeing domină incă piaţa, oo 455 de 
aparate ieşite in această perioada 
de pe 6nfile de fabrtca~e. in timp ce 
in cazul Alrbus este vorba despre 
211 aparate. 
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• POUTIC ADEVĂRUL - PaginaS 

IN PSDR, 
RAZBOIUl 

CONTINUI ... 
După cele petrecute sâmbătă la PSDR 

Bucuresti, i-am solicitat- cum er~ normal -
şi păre(ea deputatului Emil Putin (până mai 
ieri prim-vicepreşedintele partidului). In 
ideea .Adevărului", redăm integral poziţia 
eminentului deputat arădean: 

SATANA A PĂTRUNS ÎN SUFLETELE 
GUVERNANTI~OR NOŞTRI 

.,Cei de la Bucurefti au acceptat 
contestaţia noastră "1 au evitat să denu
mească şedinţa de sâmbătă ca fiind un 
Consiliu Naţional. Au preferat denu
mirea periferică de .,Adunare consulta
tivă" ... Aşa stând lucrurile, la Bucureşti 
nu s-a putut lua nici o decizie statutară. 
Cu alte cuvinte, nici Sorin Prh;că 'Şi nici 
Liviu Popa n-au cum să gireze 
desemnarea candidaţilor pentru viitorul 
Congres PSDR din partea organizaţiei 
arădene. Mai mult, organizaţi~ noastră 
şi-a desemnat deja delegaţii încă de la 
precedenta convocare a Congresului ... 
Nici Sorin Prişcă şi nici Alexandru 
Athanasiu~ nu pot face ce vor in organi
zaţia arădeană, deoarece există şi la noi 
o minimă democraţie de partid. Pentru 
mine, Prişcă este o cantitate neglijabilă, 
deoarece eu m-am luptat şi mă lupt la 
vârf, cu Alexandru Athanasiu. 
Majoritatea organizaţiei arădene mă 
urmează, iar dacă vom decide să 
plecăm, atunci Athanasiu şi Prişcă se 
vor mulţumi doar cu ceea ce rămâne. 
Oricum, până una-alta, războiul conti-
nuă ... ". - \ 

~ ' DO!tO SlttfiCI 
Foto: ŞT. MfJTYfiŞ 

• (Unnare din pagina 1} 
Pentru că dacă astăzi, din punct de vedere 

cultural-artistic suntem la nivelul şi peste, al 
celor mal civilizate ţări, aceasta se datore~ta 
inspira~ei şi osârdiei unor călugări şi slujitori ai 
Bisericii ortodoxe, care au pus temelii culturii 
noastre, pe ale căror bază s-au clădit şcoala, 
instit~ile cultural-ştiin~ce, care au dus lumina 
in sufletele mulţimii. Stăm de vorbă de la egal la 
egal cu orice om de cultură european !fi uneori 
ştim mai muHe decât el, pentru că, cultura occi
dentală s-a inspirat din această spiritualitate a 
Europei de răsărit Şi atunci te intrebi, plin de 
mirare, ce intrare in Europa să facem, cine se 
opune acestei intrări, ce standarde trebuie să 
atingem, cănd noi "!" pus fund~a. temelia, cul
turii europene? :g· ă nu facem paradă de brevetul pus 

pe cultura occidentală, dar nici să nu 
;_ _ renunţă·m a ne demonstra ascen· 

denţa, patriotismul, specificl:tl naţional al splrl
tualităţii noastre, care dă culoare culturii 
europene. Ce ar fi cultura europeană fără 
Evanghelia lui Nicodim din 1405, fără 
Evanghelierul din Mănăstirea Neamţului sau Cel 
din Mănăstirea Humorului din 1429, ,i, respec
tiv, 1473. Psaltirea scheiană, Codicele 
Voroneţean conţinând Faptele Apostolilor, 
lucrare de referinţă pentru intregul creştinism 
european, datat incă din secolul al XV·Iea, 
Catehismul de la Sibiu din 1544, alte şi alte 
lucrări precum cazaniile Molitvenicele 
(cuprinzând ritualul tainelor: botez, mir, nuntă 
etc.), vieţi ale sfinţilor, Palia de la Oră,tie, 
Evanghelia de la Bălgrad, Biblia de la Bucureşti 
fiii altele, ne dau măsura valorii inalte a spiritua
lită~i poporului român. 

Sunt apoi scrierile laice, care pot fi aşezate 
alături de cele mai de seamă opere ale 
Rena!jiiterii. Astfel, este lucrarea volevodului 
muntean Neagoe Basarab, "lnvăţăturile către 
fiul său Teodosie", lucrare ce depă~eşte prin 
moralitatea sa politică "Principele" lui 
Machiavelli. Poeziile voievodulul Petru Cercei, 
concură cu sonetele lui Shakespeare 'IÎ cu cele 
ale RenBfterii. . · 

Crontcarii mold.oveni ~fl munteni, marele 
domn şi învăţat Dimitrie Cantemir, stolnicul 
Constantin Cantacuzino, fac cinste culturii 
europene ~i, la timpul respectiv, textele sunt 
apreciate, ca dovadă că Dimitrie Cantemir 
devine membru al Academiei din Berlin. Ţările 
Române sunt punctul de contact '1 de 
răspândire a culturii bizantine răsăritene spre 
Occident 

T ocmai de aceea nu pot fi minimalizaţi 
~· ; nici voievozii, nici inaltele feţe bi· 
c . sericeşti care au păstrat in popor 

spiritualitatea dată de creştinismul primit de la 
sfinţii apostoli şi din tradiţiile mai vechi daca
romane. Nu Întâmplător in secolul nostru, 

Confe · , - r.e•fl..ApR 

E NECESAR UN _ 
PROGRAM ANII CRIZA 

Ieri, ApR Arad a organi· 
zat obişnuita conferinţă de 
presă, la care au participat 
Ioan · Blrl' pre,edinte, 
Dumitru Muntoili, vicepre .. 
şedinte 'i Adrian Ţolea, 
pre,edinte OT ApR Arad. 

soluţii la grava criză in care 
se află ţara. In anul acesta 
exporturile au scăzut cu 
10% faţă de 98, PIB cu 5%, 
valoarea lucrărilor de con· 
strucţii cu 20%, iar puterea 
de cumpărare cu 40%. De 
asemenea, 50o/o dintre 
români trăiesc sub pragul 
1sărăciei. 
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români de inalt prestigiu lntelec !l.al duc faima 
României in lume pentru că au avut la bază o 
cultură cel puţin bimilenani. G. Enescu, 
Brâncuşi, H. Coandă, Traian Vuia Palade (lau
reat al Premiului Nobăl), M. Eliad•, Emil Cioran 
'1 alţii au dus esenţa spiritualităţii mmâneşti in 
Europa, imbogăţind substan~al pat'imoniul cul
turii ~i civilizaţiei universale. ..... 

1 n contrast cu aceste spirite cr~ne ca · 
. spiritualitate, vin o serie de homuncuh, 
::_ avortoni care declară cu emfază lipsa 

valorilor naţionale, se închină cu slugărnicie 
unor surogate occidentale, îşi dezmo!jiitenesc 
poporul de bogăţia sa spirituală. Mă refer aici la 
un Gabriel Liiceanu, căruia ii este ru'line cu tot 
ce este românesc, la bătrâna caiafă bolşevică 
Palier, la homunculul Gabriel Andreescu, o 
ruşine-a naţiei româ.ne, ca şi Ana Blandiana, 
sau mai puţin cuno~cuta, dar la fel de 
înve'lunată impotriva a tot ce este românesc, e 
vorba de Smaranda Enache, aflată in slujba 
UDMR, ca ambasadoare a României la Helsinki. 
ŞI. nu in ultimul rând, vin politicienii noştri, unii 
decreplţi de ani, cu o falsă şi găunoasă cre
dinţă, cărora le curge fiere din gură, dar care nu 
uită, împreună cu invăţăceii lor mai tineri, să 
ducă un trai de siba~. intr-o opulenţă pentru ei 
şi liota de rude şi de clientelă politică, in dispreţ 
total faţă de oamenii de rând, care-şi trag viaţa 
de pe o zi pe alta, dacă nu mor intre timp de 
foame, de frig, de boli etc. In acest timp, 
preşedintele României, un fariseu de care s-ar 
ruşina şi cei care I-au vândut pe Iisus Hristos, 
face tot felul de de,la~i triumfaliste, cu o rară 
inconştienţă, in prat· de iarnă, cand oamenii din 
disperare s-ar sinuc1de, dacă nu i--ar impiedica 
credinţa lor strămoşească. Farseur de prim 
rang, a găsit in "călugărul Vasile" pe un nou 
Petrache Lupu, cu viziunile căruia caută să 
adoannă spiritele mulţimii, prin promisiuni min-
cinoase, neonorate şi neonorante. Nu a fost 
lichidată nici marea corupţie, nici mica coru~e 
şi din moment ce pr'eşedintele ţării spune că a 
lichidat-o înseamnă că această bOală a devenit 
politică de stat 

Nu este de mirare că apar manuale plătite 
cu bani verzi, ca cel de istorie, coordonat de un 
oarecare Mitu '1 cu un autor arădean, parcă 
Pecican, care au făcut dintr.un manual de isto-
rie a României o tipăritură de glume de prost 
gust, vomate de aceşti indivizi in dispreţ faţă de 
poporul român, de cultura sa ~i cu spriJinul 
ministrului invăţământ•Jiui, Andrei Marga, al 
cărui caracter infect este dovedit de foştii săi 
dascăli 'i colegi de la Universitatea din Cluj-
Napoca. · 

Vin apoi un Vasile Lupu, cu liota de 
pomanagii care, cre~ni fiind, vor să fure buca. 
ta de mâncare de la gura oamenilor, apelând, 
zic ei, la practicile europene in domeniul propfi .. 
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etăţll. Spuneam că ace,tl sibariţi, această 
cioacă versală, imorală, acoperită de o denu· 
mire democrat-cre~tină, degeaba bat mătănii in 
văzul lumii, pentru că nu au nimic cre,tinesc in 
ei.,Mai cr&fjitin este Ion lliescu, care la intrebarea 
.. şmecherească" a lui Constantinescu: .. Crezi in 
Dumnezeu, domnule lliescu?" a răspuns cu 
bun-simţ că este liber-cugetător. Aceasta nu 
este o ruşine, pentru că in incultura sa, sau in 
cultura pietrelor, Emil Constantinescu n-a înţe
les că llber-cugetători au fost şi unii dintre 
părin~i bisericii. Dar să revenim la legile propri
etăţii. Deşi la alegeri COR 'i pre~edintele au 
declarat cu emfază că este nevoie de o refonnă 
morală, pornind de la teza că, creştinismul nu 
face din munca productivă, materială, activi· 
latea principală a omului. Dar aceşti Indivizi au 
Interpretat că a fi moral înseamnă a acapara in 
căteva mâini mari proprietă~ şi resurse, pentru 
că cei mulţi se pot lipsi de ele. Ei n-au înţeles că 
dacă "'lrind ., aedvifa- - .. • ă, prin 
producţia materială ne împlinim ca spirit. 
Creştinismul apără spiritul. Cei de la putere nu, 
ei vor proprie~. Proprietatea nu e fundamen
tală (pentru creştinism) ca in capitalism, ci un 
derivat: nolite thesaurisare vobis thesauros in 
terra, ubi acrugo et tinea demolitur et ubi fures 
effodiunt et furentur (Matei VI, 19-20). Pentru că 
mulţi, aşa-zis lideri creştin-democra~. se adapă 
din sfinţii creştinismulul catolic, doresc să le 
reamintesc sau să le spun, pentru că sigur n-au 
'tiut-o niciodată ti nici nu vor să o ~tie: "propri
etatea e consecinţa naturii umane, viciată prin 
păcatul originar; nu e deţinută ca ideal, ci din 
realism; e condiţie de existenţă, dar o existenţă 
pentru imPlinirea spirituală, nu economică". 
Să-I vedem pe Lupu şi pe acoliţii săi ce-l su~n 
dacă ar renunţa la proprietate pentru a se impl~ 
ni spiritual, pentru că aceasta este esenţa, din 
acest punct de vedere, a doctrinei creştine. ·c IJ!ştinismul, să nu fiu înţeles greşit, 

· nu e contra capitalismului, cum nu a 
'·· . fost contra nici unui regim dat nouă 

de Dumnezeu, ci contra exceselor lui, întrucât 
contează ordinea 'i armonia, creştinismul fiind 
armonie şi ordonat după cum spunea Papa 
Plus al Xl-lea intr-o enciclică. 

Mai clar se exprimă doctrina creştină cănd 
vorbeşte de nevoile vieţii omeneşti; propri
etatea e numai dreptul do! a uza de lucruri. 
Pentru creştinism, efectul trebuie să urmeze 
cauzei, ,.munca_ pe muncitor, obiectul care 
pqartă sigiliul muncii lui trebuie să-i apa~nă." 
Nu, nu am citat dintr-o lucrare comunistă, cJ 
este afirmaţia Papei Leon al Xlii-lea in enciclica 
"Rerum Novarum". Au la ce medita cre,tinii 
no'tri de ocazie, care in dispreţ faţă de doctrina 
creştină, faţă de cei oropsiţi, s-au pus pe aca
parare de averi uriaşe şi pe un trai de o opu
lenţă greu de imaginat pentr!-' orice om de 
bună-credinţă din această ţară. 
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In prima parte, dl. profe
sor Ioan Biri' a anunţat că 
j.oi, 4 noiembrie, se va 
intruni la Galaţi Consiliul 
economic al ApR, care va 
dezbate probleme de 
administraţie publică locală 

in vederea pregătirii progra
mului de guvernare al ApR 
ce va fi prezentat la 
Conferinţa Naţională a par
tidului, De asemenea, a fost 
prezentată propunerea 
pre,edintelui Teodor 
Mele~canu, ca toate par
tidele parlamentare să se 
intâlnească 'i in comun să 
elaboreze un program anti
criză pentru această iarnă. 
Motivul acestei iniţiative il 
co.nstituie, imposibilitatea 
actuahilui Guvern de a oferi 

Preşedintele OT ApR 
Adrian Ţolea a participat 
zilele trecute .la Curtea de 
Argeş la intâlnirea 
preşedinţilor organizaţiilor 

de tineret de ApR, in cadrul 
căreia, a fost elaborat un 
apel către presedintele 
Teodor Meleşcan~ 'i Biroul 
executiv al ApR prin care 
tinerii cer să n.u fie uitaţi; să 
li se asigure accesul in 
structurile ·de conducere 
ale partidului. La acest 
capitol, ApR Arad stă foarte 
bine, în Comitetul munici
pal45'1o fiind tineri. 

cadou 
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perioada de 
lir1co•rDo>ră.ri s-a sfâr!fit. Aţi avut 
probleme cu tinerii recruţi? Mă 
refer la neprezentări, refuzuri etc. 

- Nu am avut astfel de probleme. 
Tinerii chema~ s-au prezentat In pro
portie de sută la sută. Desigur, aici ii 
inclUdem şi pe părin~i celor care n-au 
vrut sau nu au avut posibilitatea să 
vină la Centrul Militar Judeţean. 
Părintii sau alte rude ne-au furnizat 
însă date despre domiciliul şi situa~a 
particulară a fiecărui recrut. 

- Parafrazănd o reclamă 
cunoscută, aş spune că "părinţii 
'tiu de ce"... . 

- Dacă sunt absenti nemotivati, 
ţînerii riscă să facă o .. bÎ.rcurie· car6-i 
poate costa pe părinti câteva mi
lioane bune, reprezentând amenda 
pentru sustragerea de la efectuarea 
serviciului militar obligatoriu. In ultimă 

instanţă, recurgem la mandatul de 
aducere forţată, in cooperare· cu 
forţele Ministerului de Interne, con
form legii. 

- Ce ne puteţi spune despre 

serviciul militar alternativ, o soluţie 
relativ nouă oferită tinerilor care 
nu ·vor, efectiv, să pună mâna pe 
annă? 

- Serviciul militar alternativ are 
durata de 24 luni, spre deosebire de 
stagiul militar nonnal, de un an. Din 
păcate. legisla~a nu este foarte dară 
in această privintă. Concret - tinerii 
care, din motive r91igioase (sau, mai 
nou de conştiinţă - n.r.) refuză 
armata cu instructie si tot tacâmul, 
pot efectua serviciul utilitar. Aceasta 

CD7'1DIAN 

presupune munca la unităti econo· 
mice care, cred eu, ar trebui să aibă 
contracte fenne cu statul, prin direc~
ile de muncă. Patronul sau ma
nagerul unităţii care beneficiază de 

serviciile tânărului recrut, va trebui 
probabil să dea statului o sumă de 
bani. ·Mă intr~b. însă, cine va comple
ta livretul militar al tânărului, la expi
rarea celor 24 de luni? Sau cine va 
trece gradul, pennisiile, ordinele de zi 
pe unitate? 

- Este, intr-adevăr, o lege cu 
,.nebuloase" 'i mi-e teamă că toc
mai tânărul va fi cel incurcat 

- Până una alta, adventistii, 
nazarinenii şi martorii lui lehova, Căci 
despre ei este vorba, nu numai că 

refuză. stag1ul militar (instrucţia) dar 
nici nu vor să muncească la patroni. 
Ain incercat să lămurim cu tinerii 
pocăiti această problemă, prin !ntăl
niri la' C.M.J. Arad, spre a ne lămuri 
ce meserii au si unde ar putea fi 
trimişi să lucreze: 

- Dacă tânărul recrut nu are 
nici o meserie ce va face? 

- Depinde. in altă ordine de idei, 
vreau Să transmit tinerilor că TI aştep
tăm să anunţe, aşa cum prevede 
legea, orice schimbare in statutul lor 
de recrut: inceperea/intreruperea 
studiilor, schimbări de domiciliu, 
plecări temporare din tară, îmbol
năviri etc. Asta pentru binele lor si, 
de9potrivă, pentru uşurarea munCii 
noastre şi evitarea neînţelegerilor. 

· -Vă mu~umesc. 
A consemnat, 
fiDitlfiM 1. 

POitECII. CEfi •• fiLFfi •• 
Mfil FIDELĂ PitEZErt Ă ••• 

V-ati obisnuit să cititi in ziarul nostru relatări INC-0 STATIE SI MĂ DUC." in loc de alte comen-
despre cartierele Aradului, anume ce se tarii, aş spwie că mai la vale, la ... Confec~i. a urcat 
intentioneză si... ce sunt de fapt aceste aglomerări şi o echipă de controlori, de la Agenţia Detectiv. 
urbane. Acesta e cuvântul potrivit (şi) pentru una Dacă mă gândesc bine, puteam fi furat, ambalat şi 
din periferiie noastre, car:tierul Faleza Sud (Alfa, mai · .~vrar demutt până atunci! 
popular). _ NOU - BINTE PORTABILE(?!) 

. BO'f'U': Jln:'O STATIE ŞI MA DUC" . Primul popas n facem la Şcoala Generală dase-
-. Se vede treaba că edilii si autoritătile arădene le 1-IV de pe strada Conduraşilor, unde am inter-
nu au resedinta in Alfa, dovadă mizeria ce domină pelat-o pe d-na prof. Ancuţescu Veronica, director 
Piaţa Romană: adjunct al şcolii amintite. Care mai are două lOcaluri 

Urc intr-un tramvai împreună cu o duzină de -pe str. Oituz si str. Hălmăgean. 
oameni, care după ce-si compostează biletele _ ,.Ce tace~: d-na directoare?" 
privesc mereu atenţi' in j'ur. De ce oare? Simplu: "Bine, iată fug între localur~le 'colii, să 
pentru că pe ruta Piata Romană -Alfa - Confectii (si meargă treaba" 

1 
nu numai) îşi au locui de muncă mai mutte trupe qe "Copiii de aici nu au probleme cil hoţii da pe 
ţigani ce fură tot ce apucă din buzunarele şi tramvaie?" · 
poşetele oamenilor. Si eu am simtit atentatul la port• .Fiind majoritatea din 'zooă, nu au, dar in special 
moneul din buzunarul din spate, când o ţigancă la şcoala âe pe de Oituz, sunt aşteptaţi şi tâlhări~ 
'bătrănă m-a inghesuit de mama focului, deşi era loc sistematic de ţigani, la sfârşitul orelor. Când am 
berechet in vagon. In uvertură, doi puradei incep solicitat personal ajutorul gardienilor, mi-au pus un 
să-şi tragă la pumni şi la palme, in faţa rflea, om la dispoziţie, care stătea la ieşirea copiilor de 1a 
sperănd că-mi vor captiva aten~a. Degeaba, mai această scoală, până pe la orele 17 ,00. lnsă pe 
mutt jenat decăt nervos, n spun ~găncii că nu-i Iru- strada oiiuz. unde se invată până la orele 19,00, si 
mos să-mi ciordească mie .coşuleţul cu bucate" sunt eleve de clasa VIII-a, n-au trimis pe nimeni. 
căci s-ar putea să chem lupul. Care .lup", cu pă- Fetele sunt hărtuite, injurate, recent unei fetite i-au 
rerea de rău şi indignarea oamenilor, lipseşte din împrăştiat eaietele pe jos. Plus că ~ganii tură mân-
:::j, deşi pe aloruri in oraş mai vezi gardieni pu- :'!'a copiilor chiar înaintea ca aceştia să intre la 

Mă salvează uri fost vecin, dl. Mare 1., care pro-
fită de statura herculeană şi strigă la wani .BĂ, NU La intrarea in Alfa, lângă blocul 75, văd un loc 
VI-I RUSINE? NICI ZIUA NU NE DATI PACE?" de joacă împrejmuit El aparţine grădiniţei .bi-lingve• 
Moment in care intervine att wan tânăr. :DE CE NE ECOLLE MATERNELE, al asociatiei non-profit 
f'ACETI HOTI? DACĂ TE LEGI DE TE BAT PRO ALPHA. D-na prof. SABĂU' MĂR lOARA 
DE NUMA", 'cAT DE MARE. ':'ll~~~~~~spune că locul de joacă e piimul proied al PRO-

;::: ~=r-,ALPHA, proximul fiind amenajarea 
unei biblioteci şcolare pentru copiii din 
cartier. 

.!Hla profesoară, am văzut nisip, 
cauciucuri, două bănci şi nişte. 
leagăne fără ... hinte!" .Adevărat. in 
vara aceasta am amenajat cu cinci 
tineri parizieni acest părculeţ, dar toc
mai cei pe care i-am ajutat, copiii din 
zonă, au distrus leagănele. Nu numai 
ei, dar şi huliganii. Astfel că avem 
acum hinte aduse la comandă. Sunt 
din plastic, au cărlige şi le scoatem 
odată cu copiii, aşa le avem intregi." 

Blocurile cartierului Faleza Sud, se stie, sunt r&
lativ "tinere· şi au apartamente mari, tiumose. Din 
păcate ... Jungla şi bălăriile din spatele blocurilor Sj! 

datorează şi nepăsării locatarilor, nu altcuiva. Dacă 
nu-i cine să pună mâna pe sapă ... 

Dl. BALMOŞ PETRU, blocul 68, are dreptate: la 
fel şi in privinţa garajelor numărate, parcă picate din 
lună: .Nu-s autorizate, dom~ule. Unii oameni au 
garaje aici şi locuiesc hăt, la capătul cartierului. 
Scrieti să trimită si ghena de-gunoi. Sunt oameni 
bolnavi, in vărstă, eare duc gunoiul tocmai la 200 de 
metri." · · 

Pe lângă garaje, gunoaie şi puricii sunt 
omniprezen~ in pivniţele şi caSele unor din locatari. 
Dl. Balmes crede că acestia sunt cea mai fidelă 
prezenţă in Alfa. Salubritatea deratizează sub
soiurile cănd are chef, iar la orice ploaie, partea 
dreaptă a străzii Conduraşilor până departe către 
Biserica Sârbească, se transformă in golf, sau 
lagună, cum do~. . 

Plusuri - telefoanele cu cartelă instalate pe prin
cipalele căi de acces, dar ce ne facem cu starea de 
nedescris a drumurilor şi căilor de acces, domnilor 
de la Drumuri Municipale?! 

fiDJtlfiM IOSIF 

CORPUL EXPfl 
CONTABILI 1 ~OT SilO ffU PPT PROPRIETARII 

SA TINA GAINI IN APARTAMENT? CONTABILIL 1 . 
lm'OBIZA'I'I Dll BONAIII 
FILIALA JuDE'I'ULUI ARID • 

După cum .se stie, in oraSul nostru a 
crescut considerabil numărul acelor 
care găzduiesc câini in apartamentul 
lor. Lucrul aqsta ii priveşte direct şi 
personal. Pe cei mai mulţi Joeatari ii 
deranjează însă acest lucru pentru că, 
zic ei, de ce să plătească apa ce se 
foloseşte cu spălatul câinilor, apă care 
este tot mai scumpă şi oamenilor nu le 
dă măna să plătească ce folosesc altii. 

Indeplinesc cele trei condiţii cerute de 
legiuitor. Adică, căinle (nu stăpânul) să 
nu latre, să nu muşte şi să fie vaccinat 
Aşa că tac, sfidând legea şi pe vecini 
care in cele mai mlllte cazuri, bârfesc 

pentru folosirea nonnală a imobiluluc. 
· Din cele de mai sus, cei care detin 

câini in apartamentul lor, pot fi actionati 
in jus~ atăt de conducerea asoeia~ei 
de proprietari căt si separat de vecini 
interesati in această problemă. Să mai 
spunem' că potrivit nonnelor in vigoare, 
câinele nu poate fi pus la plata cheltu
ielilor comune, pentru simplul motiv că 
DOMNIA-SA, nu poate fi considerată 
PERSOA/'IĂ, ci doar câine, chiar dacă 
aşa căine cum este foloseşte apă şi 
mâncare. In lumina principiilor noastre 
de drept, tot ce. nu-i interzis este per
mis aşa că doar adunările generale pot 
să să hotărască d_acă proprietarii de 
apartamente trebuie sau nu ~ă 
plătească o parte din cheltuielile 
comune pentru patrupedele orl atte ani
male ce le găzduiesc în apartament 

Să reamintim că potrivit unor re91e
mentări mai vechi dar neabrogate. cei 
interesaţi pot ~ne câini în apartament 
dacă au aprobarea adunării generale. 
ori in cel mai rău caz a comitetului 
executiv al asociatiei de proprietari. 

Numai că in Cete mai multe cazuri, 
cei interesati in a tine câini in aparta
mentul lor, riu sunt' interesati in a face 
cerere să primească aprob8rea nece
sară. Asta pentru că patrupedele lor, nu 

pe la colţuri. · -
Referitor la-această categorie de ... 

oameni qare sfidează legea, le amintim 
că Asocia~~e de proprietari, ar avea ac 
pentru cojocul lor, dacă a~ează con
form celor reglementate in Legea 
locuinţei nr. 114/1996 ,care la art. 36 
glăsuieste .In cazurile in care, in 
clădirile de locuinţe, unul dintre propri
etari sau chiriasi inipiedică cu bună 
stiintă si sub oriCe fonnă folosirea nor
mală a' imobilului de locui~ creând pre
judicii celorlalţi proprietari sau chiriaşi, 
după caz, la solicitarea proprietarilor 
clădirilor sau reprezentantul legal al 
acestora, va hotărî măsurile PAVEL CIUitDflltU 
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CONCEDIAT 
CU TREI ZILE .. 
INAINTE DE 

PENSIONARE! 
Intre cele două staţii de 

tramvai de la "Fortuna" cineva
se bârfe,te vrind să incerce 
spiritul de observaţie al 
Primăriei • ar fi furat acum vreo 
lună pietrele dintre linii, drept 
pentru care in locul cu pricina 
s·a format un adevărat crater, 
mai ceva ca cele descoperite 
pe lună. Crater în care dau to~ 
automobili!Jotli - 'i nu numai • 
prilejuind acestora gânduri nu 
prea ortodoxe la adresa edililor 
ora,ulul ... Regele Cloabli 
este pe punctul de a fi dat 
afară din partid 'i de a pierde 
astfel sprijinul politic, care nu 
este, totuşi, de colea, motivul 
fiind apucăturile cam "fudule" 
ale acestuia conform spuselor 
unul lider al Partidei Romilor. 
Să vedem ce va unna. .. Un 
slujbaş al căilor ferate engleze 
a fost prins la ieşirea din servfl. 
ciu cu o bere in geantă, drept 
pentru care el a fost concediat 
chit că omul mal avea exact 3 
(1) zile pănă la pensionara. Cine 
are urechi de auzit ..... Po
lonezii sunt invidlaţi peste 
măsură pentru cel400 de dolari 
pe care-i că'tigă pe lună, fără a 
se !jtl că un pulover costă acolo 
40 de dolari, Iar o pereche de 
pantofi 200 de dolarii Şj. atun
ci? Ce e mai bine?! ~ A'a 
cum se aude din ianuarie 2000, 
Romtelecomul vrea să renunţe 
la taxa de Instalare a telefonu
lui. Ce cumsecade sunt grecii 
li,iial .. Ales acum trei ani ca 
primar in Piatra Neamţ pe lis
tele PDAR, 1. Rotaru şi-a schim
bat mal apoi de câteva ori 
culoarea politică trecând de la 
PDAR la PNR, de aici la PDSR. 
,i, recen~ de la PDSR la PDI ŞI 
până in vara viitoare când ii 
expiră mandatul mai sunt 8 
luni, timp suficient să mal 
"incerce" vreo două partide. Să 
ne mal mirăm atunci de ce 
merg unele lucruri aşa cum 
merg in România?! .. Cu
noscutul tenisman Andre 
Agassl a anunţat că Imediat 
după Revelion i'l "va face curaj 
şi o va cere de nevastă pe Stefli 
Graf'. Culmea este că cea care 
i-a fost sope, simpatica Brooke 
a zis că ar vrea să-i fie ... naşă! 
.. Constantin Ticu Dumi
trescu crede că fosta Securitate 
este vinovată de cele mai multe 
dintre relele din România de 
azi, fo'tii ei ofiţeri .. făcând '1 
desflicând totul". Să fim 
serioşi ... Apropo de neveste. 
Cea a ministrului Radu Ber
ceanu a anunţat că dacă 
Guvernul pică ea va da de băut 
tuturor trei zile '1 trei nopţi. 
~auzi ... Cea mat des strlgată 
lozincă la recenta demonstrape 
a studenţilor. "Guvernanţii să 
trăiască 1 Dintr-o bursă stu
denţească!" Oei~ Cel de Susi 
Măcar o lună, două! .. In 
sfAJllt. ,.Bancorex" a fost radia
ti din Registrul Comerţului. 
Ea nu mal există, aşadar, ca 
bancă ceea ce nu fnseamnă că 
problema sutelor de mii de 
păgubiţi ar fi rezolvată ... 
Victor Clorbea nu se dezminte, 
el declarând mal deunăzi că 
partidul său - ANCD - va aduna 
la viitoarele alegeri nici mai 
mul~ nici mai p~n decăt 51% 
(III) din voturi! Oare pe ce lume 
trăieşte omul lista? .. In 
Franţa s-a constituit un consiliu 
alcătuit din generali '1 savanp 
care are rolul de a pune la 
punct un plan dâ apărare 
impotriva ... extratere,tritor. Pe 
bunei .. Hillary Clinton a 
implinit 52 de ani .• In cele 10 
luni care au trecut din acest an 
trenurile româneşti au reuşit 
pertonnanţa rară de a acumula 
6.800 ore de întârziere. Adică 
peste 240 de zilei Ce să mai zici 
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- Producătorii agricoli 
vor primi o primă de ·· 

300 de lei pentru fiecare 
;· kg de grâu vândut 
La sfă"iitul săptămănli tre

cute au' fost publicate In 
Monitorul Oficial · normele 
metodologice privind acordarea 
primei de 300 lei/kg producăto
rilor agricoli pentru grâu! de pani
ficatie livrat din recolta anului 
1999, destinat consumuh.ii Intern. 

Claa benallcluă 
deprbaă? 

· De această pr,imă b.enefici
ază producătorii agricoli care au 
livrat grâu de panificaţie din 
recoha anului 1999, ineepănd cu 
data de 20 iunie, agen~lor eco
nomici cu -activitate de \morărit 
sau panificaţie şi agen~lor eco
nomici de tip Comcereal, 
Cerealcom .Romcereal in ve-

darea folosirii aqestula pehtru 
consumul,intem: 

Prima se acordă Iri limita 
cantităţii de două milioane tone 
grau de panificaţie STAS livrat 
din recoha anului 1999. 

· Banii se dau producătorilor 
agrlcoii de către Direcţiile gll· 
nerale pentru agricultură şi 
industrie alimentară judeţene, 
prin băncile comerciale pentru 
cei care au conturi deschiSe la 
bănci, sau prin oficiile poştale. 
pentru pef'SOI!nele fizice care nu 
au cont deschis la bănci. 

Calitatea de p(Qducător egri
_col se probează prin inscrisurl 
justificative care atestă 
incadrarea producătorilor agri
coli.· 

sfâ,.it producătorii de grâu, vor mal primi ceva In 
(300 lei/kg) la preţul ridicol de achiziţie. __ Daci ee 

Cum sa faca 
dacontaraa banilor? 

Decontarea primei de 300 
lei/kg se face pe baza unei cereri 
care va fi Inaintati! Direcţiilor 
generale pentru agricultură şi 
Industrie alimentară judeţene In 
vederea verificării şi aprobă_rii 'i 
va fi lnsoţită de lnscrisuri just•
ficative care să ateste calitatea 
de producălor agricol, adeverinţă 
eliberată de primărie, prin care 
să facă dovada că a cultivat o 
suprafaţă de teren de pe care a 
fost recoltati! cantitatea livrată, 
copia de pe factura sau borde
roul de achiziţie, adeverinţa eli· 
berată de agentul economic 
căruia i·a fost livrat grăul, din 
care să rezulte că acesta este 
destinat consumului intern. După 
verificarea acestor acte şi apro· 
barea cererilor pentru incasarea 
primei, Direcţiile generale cen· 
tralizează datele şi le tran~mit 
Ministerului Agriculturii care ali
mentează conturile Directiilor .. 

Alta praclzăd · 
In conferinţa de presă s~

nută de dl. ing. Flueraş acesta a 
adresat rugămintea tuturor pro
ducătorilor agricoli să depună 
urgent cererile şi documentaţia 
necesară pentru ca banii să fie 
vira~ căt mai repede să ajungă la. 

· destina~e. pentru ca producătorii 
să se poată folosi de ei. 

JERBf'lt POPESCU 
Foto: JTEFf'lt MfiTYf'J 

. La noi in judeţ, tuleii de porumb constituie o spirt şi bere, socotindu-se 25-35 kg la suta de kg de. 
Importantă rezervă de hrană pentru bovine şi ovlne, tulel tocav. Pentru a le tmbogăV gustul se pot pune 
mai ales In zona de cămple unde lanurile sunt In la fennentat 6-10 ore, In straturi de 300 m tulei toc:sţi 

.,.' cantitate mică. Se mal ştie tnsil dl.cin:a 8 kg de tulei slroplţi cu saramun'l, melasil seu borhot. 
au valoarea nutritivă e unul kg de. porumb boabe. Amestec de tulel tocaţl cu 30% rildilcinoase 
Pentru fura ]are tuleii de porumb trebuie să aibă o &au ludiii tocate. dar care se vor furaja Imediat 
culoare galben-aurie, uniformă, să fie elastlcl, cu cât deoarece se strică (aflarează) uşor. · 

• ·mal mufla frunze şi şu~ci. . Opărlrea cu 51 apă clocotită la 10 kg1ulel tocaţl 
• Decoiorarea sau' culoarea tnchlsil şi pierderea puşltntr-un vas ce ruginette ti acoperiţi cu capac 

1uclului, constituie un indiciu al slall<Ji lor caUtă~. El unde se lasil6-10 ore. 
trebuie să fie făn'l urme de mucega1 sau lncingere. Alt fel de ameattc. Dacă avem morCovi. sfeclA, 
In hrana animalelor tuleil sunt consumaţi doar 5!J%. cartofi lura)eri sau urulală se pot opări lmpreunil cu 
lată de ce mulţi cresciltori de animale nu· arunCă tuleii tocaV. care vor primi un gust plăcut. Aceste 
snopul in iesle ci n prepară, pentru a micşora efortul procedee măresc valoarea tulellor cu 20%. şi se 
fizic de mastica~ 'a le mări voloerea nutritivă. lată folosesc In lntreglm~. DaCă nu sunt necesari in-

. căteva retete: . · · . hrana animalelor se pot toca şi băga sub brazdă ca 
.. ·.· ·, . Măr~ntfrea cu focători manuale sau macanloe tngn'lşământ·organlc. Poate şi organizarea târiărli de 
,,,_.,.. la dimensiuAi de 1 ,5 - 3 cm. lnmulerea, care se 5-6 zile pe un loc, ne va lngrăşa pămantullăsilnd In 

poate face cu apă simplă seu saramură. In cazul sarcina ciobanilor tăierea şi arderea resturilor de 
saramurii se va socoti 0,5 kg sare topită tn 15 - 20 1 coceni. Lăsând ln cămp tulellnetăia~. nu voin putea 
apa la 100 kg tu lei tocaV. lmbunătăţlrea se face prin face ariiturile şi holda va arăta jalnic ca orice păr· 
llimulerea cu 15-20 1 apă la care am adăugat 1 '2 kg loagă, adăpost pentru boli 'i dăunăţorl; holdil ce nu 
de melasil pentru 100 kg de tulei toca~- O altă formă . se.amanacu,a unul bun gospodar. · 
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este de a amesteca tureu tocaţi cu bo<hoturi de 1a . - . , · . · . . · IOit fiRMĂJOIU 
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JĂRANUL VINDE IEFTIN 
ŞI CUMPĂRĂ SCUMP ·.:·-

Cu dl. Ş!Atfan Ţapof m-am 
ln!Ainit la magazinul din .at 
unde venise să·ti c~mpere o · 
butelie de gaz. Are 70 de ani, 
es!AI inginer agronom ~1 toată 
viata a· lucrat pe hotarele 
Socodonllui. 

- D-le Ţapof. cum o duc 
Oamenii dln Socodor? 

- Destul de prost! Oamenii 
abia ~ să trăiască de Pe-o 
zi pe alta ... 

-Cum""'? . 
- Uile'aşal Dintotdeauna 

ţăranii au dus-o prost: şi sub 
boieri şi sub capitalişti şi sub 
comunişti. Dar ca astăzi n-a fosl 
niciodată aşa de rău. Principala 
cauză constă In faplul dl ţăranul 
este ClbliQat sa vAndă ieftin şt să 
cumpere scump. Inainte de 1989, 
un kilogram de ~ C05Ia cât un 
litru de motorină. Astilzi. dacă 
faceţi calculul. va lua(i c:u mAlnle · 
de cap. Aici- potllllema, .. 

- Exlstl plm6nt neluCflllla 
8ocodor1 • . 
. - Azi-m6ine, pMoagele ba~ 
jumătatea. Mai ales după inun
~ile din acest an, când oamenii 
nu mal au cu ce-şi inJii'I\S cuJturile 
pentru anul viitor . 

- Cu an. cuvinte, I!Qfk:ul
tura a ajuna un ae_ctor 
""'8iltatlll? 

- T o;ilă ţal' a a ajiJne Sfii.,. 
-Cine-i w-111? 

·,.,_. 
-, __ . . .. -~- ,--; ... ,/: 

.-;· ,. 
- -'• .,,,. 

• ConducAtorii. Altfel nu-mi 
e~pllc această situaţie. 
Producătorii şi consumatorii sunt 
ttnuţi tn sărăcie. iar comercianUi 
prospera. Asta nu-i politică? fn 
plus, se petrec anomalii extraor
dinare. Pe dind eram student, am 
făcut o lucrare privind topografie 
pământului din Socodor. Ei bine, 
astăzi a · dispărut inclusiv 
Cedastrul de la prirnMo, cel făc:ul 
de unguri In 1892. 
, -Faceţi polillel? 
· - Nul Mi-a ajuns ... Am foii CI 

grtmadă de anlln PCR. 
- Dar de votat, o_Ă vofllli'1 
-o să votez. . 
-Cuclne? · 
- Greu de apua ... Mll miii 

gtndelc, dar In nlel un caz cu 
ăştia de-aeum. Şlllk:i c:u cel de 
dlrliDI .. ; 

- . ' OORU Sl"fiCI 
f'vto: OtiOIUU FELIA 

' ' 

. -. - -.~ 

: .. 

• Asociaţiile agricole au dat faliment . 
·_, e Din 4330 ha de teren arabil, 2300 nu mal sunt lucrate de cliţlve ani. 

• Oamenii şună zilnic la Primărie, care să facă ,.cineva ~ ceva fi cu' 
pămlintullor". 

La Pliu, l·am căutat pe agentul agricol, 
dl. Ştefan Todlnca, de departe cel mal 
informat om In ceea ce prlvett• agricultura 
din zonl. Domnia-sa ne-a declarat el 
"dupi ~puoarea LePi ie, 1n oo•uai 
••u inllinl-t doul .UociaţUa Volnl- tJ 
Agro•ec. A•bele au lall•entat de 
dţlva ani de zUe. Uehldarea -ra 
iacă nu - licnat, Iar dulapul cu -
- tJ utiz1 pe oorldorul Priaoirlel." 

Ţăranii din zonl nu au poslbllltiţlle 
tehnice ·ti financiare pentru a munci 
plmAntul, afa ci din totalul de 4330 de 
hectare, la Pliu au rimas nelucrat& 800, Iar 

. la Vir,and peste 1500. "Oa•enll tel• 
loneaai allnle la Prl•irle ai ne Agentul agricol Ştefan 

Todlnca numlrlnd pe 
degetele de la o alngur~ mini 
hectarele care ee mal 

Intrebe daei la ...... ,;. •• · -~ 
pialintuJ lor." 

Deoarece pli,un .. din ZOI!li 
.. te foarte buni, citiva ţlranl sa ' : · 
ocupi '1 cu cra,terea animalelor: 
vaci 'l oi. Numai ci nimeni n-a · 
mal venit d ridica laptele, Iar 
cele 2800 de oi au ajun• 
nerentabil de lntreţlnut. Lina 
este fi astlzl ia 5000 de .,lei kllo
gramul, Iar distanţa prea mare 
plnă la Arad Incarci exagerat 

A_,. 

preţurile la brtnz6 ti la mle_l. ·', 
Acalatl lucru ee lntampll '1 cu 
preţurile produ .. lor l,.gumlc!)la 
(rotii fi varzA). . . 

' . ·· ·. -a Sl"-1'.· ... v" "' ::-· ..... "..-
~-;. . ~ ( 

. .- . . Foto: OltORIU FEI.Efl. 

AGRICOL TOHI 
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. V"'- Sapak PrWf 

· · Pragltlfaa pâtulul garmlnatlv ti 
"entni seminal Intr-o singuri etapl 

· Grapa Rotatlvă VN -
Ierramat ~ S Proti 

-oilnera~a de milra putale de gr11pa 

l'OIIIIIve ale ftmlel Vogol .. NCIOI 

,'A.', ,_ -. 

..... _.__ . .' ' 
• Aparate dp erblcjdat VN . 
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.CultlvatO~ QU discuri F2 
Acesta .. te numele noulUI 

· . cultivator al firmei Vogel l Noot . 
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ilfM) J)l~ 1\NI 1)1~ I.Jl IN'I,Ilillll~il I.AIJI 
lllllill lTJ'I,I~ilZIJI.A ÎN ili.AIIil- IIJI.Aill 
e simbol pentru românii de pretutindeni! e 
... 1 noiembrie 1599, o zi frumoasă de 

toamnă, Mihai Viteazul, domnul Ţării 
Româneşti, intra In Alba-Iulia, cetatea de 
scaun a principllor Transilvaniei, cu un alai 
impresionant. .Voievodul, cAlare pe un cal 
rolb, poartă o. tunicA albă şi o manta de 
aceeaşi culoare, cu şoimii broda~ In fir, fie 
cap cunoscuta-! cAciulA de blană de samur 
{rarltate In Europa) cu pene de Cocor, sabia 
bătuta In rubine şi Tmpodoblta cu aur sta 
prind de pertaa dreapta {el fiind stangaci), 
cizmele de săftliln galben, cu ciorapi de 
mătase albă. Opt slujitori In costume de 
gală, duc opt cili de rasă' cu şella bogat 
ornamentata, urmaţi da trllmbilaşi şi lăutari 
cântând cântaca româneşti. Urmează 

· boierii şi cApitanii Imbraca~ şi ei somptuos, 
apoi şiruri lungi da ostaşi, care duc, legata 
la părl)ânt, .steagurile luata de la oastea 
lnvlnsă .. ." 

. . . Mihai !şi Incepuse domnia la 
BUcureşti In SC8lif1UI tatalui său, cu sprijin 
otoman in septembrie 1593. Dar nu accep
ta tribului mărit cerut de turci şi ridică stea
gul luptei pentru independenţa Ţării 
Româneşti. M. VIteazul seamănă In is!<>ria 
noastră cu o fulgerare starnltoare de fur
tună .. O furtună lnooiloare, proaspătă, bine
făCătoare, ca să risipeasca deznădejdea şi 
să relnvle puterea poporului ce trăia de 
multă, prea multă vreme In adâncuri de 
cjurare şi mânie. Şi- dacA pentru duşmani a 
fost furtună ~~ trăsnet. pentru români a 
răsărit ca un luceafăr cillăuzltor In veac. 

Dezlănţuie războiul antiotoman la 
Bucureşti {13 noiembrie 1594) şi n continuă 
pe toată linia Dunării de la Tumu la Brăila 
{reiale eliberate) Inscriind 1'1 istoria victorii 
răsunătoare mai ales la Călugăreni {august 
1595) şi Giurgiu {octombrie 1595). Sultanul 
este obligat să recunoasca independenţa 
Ţării Româneşti, trimiţând steag de domnie 
lui M1hai. Momentul a fost extraordinar, 
trezind speranţe de Independenţă şi In cele
lalte două ţări rom6neşti: Transll~ania şi 
Moldova. Numai ca acolo românii n-au avut 
parte de conducători curajoşi, demni, ei fiind 
umili supuşi al Semilunei şi ai altor puteri 
{cam cum e România azi faţă de FMI). ~a 
a fost cardinalul Andrei Bâthory, principala 

Transilvaniei, supus, Turciei şi Poloniei şi tot 
aşa domnul Moldovei, Ieremia Movilă. Aşa 
se face cii pentru man~nerea roadelor vic
toriilor sale, In mintea lui Mihai lncolţeşte un 
plan milraţ, de a-i InlAtura pa cel doi nevoi
nici domni şi prin unirea celor trei ţărr 
române să formeze un bloc politic puternic 
pentru asiguraraa independenţei românilor. 
Referindu-se la acest curajos gând, marale 

Istoric N. Iorga exclama: .Cevis nebun, 
Doamne!" Dar -gilndul curajos poate deveni 

' realitate prin faptele unui om curajos, aşa 
cum a fosţ inegalabilul Mihai Vrteazul. 

Tnsce cu o parte a armatei Carpa~>. pa 
la Buzău, in Transilvania, apropiindu-şl 
secuii nemu~umiţi de domnia Bathoreştilor. 
Pe Olt trecea o altă armată condusă· de 
fraţii Buzeşti, ·joncţiunea .s-a făcut la 
Tălmaciu, iar bătălia cu armata maghiară 
care-I susţinea pe A. Bathory se dă la 
Ş!llimbăr, lângă Sibiu, terminată cu victoria 
valahulul. POfţile Sibiului şi Alba lur18 i s-au 
deschis. 

Intrarea In Alba-Iulia a fost trlumfătoara. 
Mihai primeşte cheile cetăţii de la episcopul 
Naprăgy, Iar In 2;1 de care fu adusă vistieria 
cardinalului, care Intre timp pierea uds de 

secui, vistierie apreciată la ·200.000 de flo
rin!, erau vase grele de argint masiv {unul 
nu putea fi ridicat de doi oameni) şi vase de 
aur. Mihai este recunoscut de nobilimea 
maghiară principe al Transilvaniei, aşa cum 
era şi domn al ŢArii Româneşti. Mare 
bucurie pentru toţi românii din Transilvania. 
• Venea va la hul - spuneau ei • să ne 
dezrobaascil de tiranica domin• a nob~ 
limii maghiare". 

In primăvara anului următor {1600) 
Mihai, In fruntea armatei trecea Carpaţii 
Oriental! In Moldova, domnul Ieremia 
Movilă fuge in Polonia, ţara i se supune. In 
27 mai 1600 din laşi Viteazul voievod se 
Intitula: .lo, Mihail Voiavod, domn al Tarii 
Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara 
Moldovei". Era raalizat visul .nebun" al lui 
Mihai {.pohta ce-am pohtir cum· scria el) şi 
visul poporului roman: pentru prima dată in 
istorie se uneau cele trei Ţări Romane, 
moment-memoraţlil de pururea aducere 
aminte in veacurile următoare. 
· Mihai Vrteazul, a rămas pentru totdeau

na ca o mare personalitate a poporului 
roman, Iar ideea Unirii a dăinuit mereu Tn 
conştiinţa românilor, ceea ce N. Iorga expri-· 
ma Tn frumoase cuvinte: .De la 1600 nici un 
roman n-a mai putut gilndi unirea fără 
uriaşe lui personalitate, fără paloşul sau 
securea lui ridicată spre cerul dreptă~i, fără. 
chipul lui de curată şi desăvârşită poezie 
tragică." Visul lui Mihai a redevenit realitate 
la 1859 şi la 1918, cilnd s-a raal_izat pentru 
totdeauna România Mare. Să nu uităm Tnsă 
ca primul pas a fost făcut acum 400 de ani 
prin intrarea viteazului voievod In Alba-Iulia, 
simbol etern pentru unitatea tuturor 
românilor ... 

... Şi-atunci ne lntrebăm indigna~: cum 
e posibil ca numele lui Mihai Viteazul, 
eroicele saie fapte şi jertfa sa, să nu-şi 
găsească locul meritat In unele penibile 
manuale şcolara din acest an?l? Ce-i mai 
grav este că se găsesc unii .romani", da 
fapt pseudo-romani, care la sfârşit de mile
niu 11 se exprimă cam aşa: .. M-am săturat 
de România, vnsau Transilvania mea!" 

Absurd, absurd, absurd! 
Prof. CONSTANTIN AVRAM 

Ca unul care am cunoscut Pătrăşcanu, tatăl viitorului politi
vremurile· 'i şcolaritetea dinain- clan Lucreţlu Pătrăşcanu. Pentru 
lea venirii .z:orilor ro,ii", Imi per- clasa a 11-a, .Istoria ev.ului 

Etnicii bulgari din 
. Vinga au din nou 
păstor spiritual · ,. 

mit a arăta şi generaţiilor do mediu' avea câ autor pe Ilie Dupl aproape un an 
astă~i cum arătau manualele, pe Moţiu şi era preferată In ma~ •1 jumătate de cind prea-
atunci. Existau manuale ale mal toate şcolile. Pentru epoca mo- tul paroh Nlcola Nacov a 
multor autori sau ale unor demă cea mai căutată carte era fost lovit de o boalA 
grupuri de specialişti In domeniu. a lui Ion Lup aş • .rn Ump ce. necruţlt'!are, ce nu l·a 
Profesorul care preda la clasă .Istoria romănilbr" avea ca autor mai permis sil oflcleze 
avea latitudinea alegerii din pentru calsele a IV-a ş_i a VIII-a llturghll,. dupl ce a slujit 
aceste grupe de manuale â pe C: Giurăscu. Referitor la 33 de ani • dumlnlcl, 31 
aceluia caro i se părea cel mai acest . rnanual. al .Istoriei octombrie a. c., in 
potrivit, din toate purctele de · rom~nilor" se poate preciza că el Impunătoare& catedrală 
vedtlre, adică: conţinut. structurG era cartea sfântă a viitorului roman o-catolicii din 
logicii 'i structura apllcatlvă. De cetăţean român, iar lecturarea el Vinga a avut loc. caremo-
mentlonat, eli la Inceputul constituia nu numai o sursă nia instalării noulyl pils-
fitlcărui an ,colar, se găseau ln informativA, ci şi un prilej de tor In parsoan~ preotului 
librării toate manultlele posibile Tnnobilare sufletească cu profun-. Kalapls Matei. 
de a fi recomandate spre a li dul-sentiment al sfintei iubiri faţă La SfAnta_llturghle au 
cumpărate. O remarcă cu totul de Wămoşi, neam ~1 ţară': participat preoţi bulgari 
d<losebitii era aceea ca aceste Şi la celelalte Obiecte existau din Banat '1 credlnclofl. 
~ărţi e~au alcătuite după _pro. ·mai mlllte tipuri de manuale şi din alte comune unde 
gramele ş,eotare destinate ele la dispoziţia aleDerii de către trăiesc etnicii bulgari. Pe 
fiecărui tip de ~coală: pentru propunătorii de la catedră. · faţa lor ae putea c:ltl 
liceul teoretic, pentru şcoala nor- Pe aceea, surprinderea ·ge· bucuria el din nou viaţa 
mală. pentru liceul industrl!il, narată 8 fost apariţia celor două aplrltuali a credlnciOIIU• 
pentru liceul comercialtllc. pseudo-manuale scoase de edi- lui bulgar din. Vlnga va 
. Imi amintesc despre ma- tura .Sigma" din Cluj şi care, in Intra In normal. 
nualllle de limbă roman~. Printrş fllod voit, urmăreau voalarea "De opt ani ca realiz• 
autorii acestora Ti pot enumera măreţe lor fiiPI!! istorice alt~ tor al emisiunii In limba 
pe: Paui·Bujor •. N.- Almăş<~nu, străbunilor, iar la limba romanii, bulgari la TV ·Arad, 
Constan!in Nedioglu ·şi alţii. totala superficializare . a doresc lă mulţumesc din 
Păstrez şi acum un manual al · fEtnomenului cultural românEtsc Inimă preotului N. Nacov 
celui .din urmă enumerat mai dintotdeauna. t 1 ti bll 1 j 

Ne !ntrebilm'si Tntrt~bllm' de pen ru nes ma u a U· 
sus. Era o adevărat• nlăce.re s• • tor dat In reallrarea a 

q ~ ~ CII O•fiU apărut •i alte maRuale studiQ~ oupă acest l)lanual In • peste 100 de omisiuni TV, 
afara fnfqrmelţiilor, manualul ~a. lntr:adevăr alternanţa_ să precum ti ta edltartt 
avea r· un chestionar oe Qbliga axtste ŞI să _POată fi practicata cu - . monogr•ftel Vlnga 1741· 

1 1 11. ijUCces? Raspunsul- e unul sm-
11 evu 11 e trEia unur opere ll"r: "·au_. urml\r1.1 inteneoe •i ş-au _. 1991, c_arte apărută cu 
asQmănătoare ca si continut, dar ~ " r prilejul jublleulul de :150 
de •lţi aut-" .. _ p_ entru leciune par- făcut jocuri pqliti(\11 murdare, . 

" ''" care să IQv<~ască In istoril;l nea- de am de la atezarea bul-
ticulară Etrau aşa·zisele antolllgll mulul, Tn cultura rqmână şi sii aarllor pe acute fru· 
dQ texte, grupate pe clase. · diminu<!J:O petriotismul viilll!lrolor moaee locuri •flnţlte de 

Printre autorii maRualelor <li! Q~llllfll\ii bunul Oumneiliu, rugln· 
lstlirie, imi aminh•sc dfl ,lstona ' ·. PI'Of. SEPTIMIUS du·l li·l dea putere ai 
11nuea• pentn-1 ef<1sa 1 'i a V·'l de aătCIRfiRICI t'"cl ptltt acenll gr .. 

..,u_c~.".o.' .,.;~.vl.n .. d .. Qil_a.u.tll•r•p•e•D'"','"[l'". ------r-"---..a liNII IIM dHIIf'llt PttN 
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Ranc:ov, realizatorul emi
siunii In limba bulgară a 
TV Arad. 

Noului preot Kalapla 
Matei, cu care de altlel_ 
am fost 'i coleg la Liceul 
romana-catolic din Alba· 
Iulia ii doresc sănătate fi 
putere de muncă pentru 
a păstori mulţl ani d• 
acum Inainte etnia bul· 
gari din ,VInga In fru· 

·moasa f' impunătoarea' 
catedra il romane-cato
lică, simbol al credinţei 
spirituale· a tuturor bul· 
garllor-pavllchanl din 
Banat". 

'I'V Arad va,......,. 
•• IRlereurl, a nolem· 
brie, ore 11. le emi1J. 
UIU In limba llulgati 
•• r••••ta•r lleala 
laon • 

.-: '. 
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Marti, 2 noiembrie 1999 • 

Cea mal reprezentativă 
carte de viZită a unul profesor 
sunt elevii săi. Mihaela 
Ursuleasa la Viena, Horia 
Mihail, la Boston, Mariana 
lzman la Amsterdam, Mădăllna 
Pafol la Berlin, Alexandra 
Codreanu la Munchen, Edl 
Stan la Hanovra; Clementa 
Cazan In Statele UnHe sunt nu 
doar foşti studenţi al doamnei 
Drăgulin dar fi ambasadori al 
fCOIIIInterpretatlve româneşti. 

• Cum ajung tinerii planlftl 
la dv.? . 

- Unii părinţi găndesc ca eu 
pot să fac minuni şi să iasă o a 
doua Mihaela Ursuleasa, Iar a~ii 
doresc ca cel cinci ani pa care~ 
petrec In facultate să fie la un 
anumit nivel şi atunci vin la 
lilraşov. Se parcurge un material 
mare, sş c:Antă foarte muH. Este o 
munca susVnută şi dură. 

- Autoritatea unei tcoli e 
probată de rezultate. Câţi 

dus-o acolo şi am prezentat-o 
maestrului Abado. Mihaela a fost 
un fenomen şi e foarte important 
In educarea aceslor copil dacA le 
pune măna pe pian un profesor 
care-i duce mai departe, ro educA 
pa gustul propriu şi nu trebuie să 
schimbe nimic. Acest lucru e 
esen~al. ~ a fost la Horia Mihail 
şi Mihaela Ursuleasa. Mihaela a 
tacut c:Ateva luni Inainte cu o altă 
profesoară. De la patru ani am 
luat-o eu. Pe Horia Mihail tot de la 
Tnceputullnceputului. Mihaela, la 
şase ani cânta deja cu 
Filarmonica. Ea este deci 
fenomenul. Copiii pot face 
lucrurllncradlblle dacA educaţia 
muzicală e dublată de una· teore
tică. Sigur, trebuie să fii foarte 
dotat Se lucrează întăi cu capul 
şi după aceea cu degetele. 

. - Mergeţi pe principiile 
fCOIII ruseftl, performanţă de 
timpuriu ... 

- Un copil conştientizează 

Interviu cu doamna pro-f. univ. 
dr. STELA DRĂGULIN, dec;onul 
Facultă ii de muzică din Bra ov 

planiştl v-au trecut prin mânA' foarte bine şi eu folosesc 
din '90 incoace? limbaj la cel de cinci ani ca şi 

- N-am făcut socoteala. Ne. • studenti. 
iau mal mult de cinci-şase stu- · -Sunt '' profesori pa urma 
de~. Deja asta inseilmilă foarte cărora rămiln lucruri de 
muH, pentru ca fiecare are trei ore reparat? 
pe săptămână cu mine. in -Fiecare daScăl ara un stil. 
condicii am 28 de ore. In plus, - Stilul nu motivează lipsa 
mal facem muzică de cameră, metodei. · 
acompaniament impreună. Dar -Văd cii roă atrageV pa .un 
nimeni nu rămâne doar cu aceste drum JlE! care n-aş vrea să-I dez
trei ore pe săptămână. Vineri, voH acum.~ vrea să vă spun cii 
sAmbătă fi duminică lucrăm yl eu aşa am avut rezultat cu acesle 
mal muH ca Tn timpul săptămănlo. metode. Nu vreau să scot In 

- Aveţi absolve.~ţl ajuntl denţă metoda mea. Unii pot fi de 
pianlftl concertişti? acord cu ea, alţii nu. Am verificat 

-O bună parte dintre ei con- şi nu _numai aici,. ci pe toate 
oertează deja cu toate filarmon~ meridianele lumii. Acettl copil 
cile din Iară, unii au rămas ca au cântat de la Tokyo până-n 
preparatOri la Facultatea de m~- Statele UnHe, la Cameggle Hali, 
zicA. la Londra, la Roma, Paris. · 

- Cine 11 introduce pe cel - Se poate ajunge la virste 
foarte tineri pa scenele de con· tinere la Cameggle Hali? 
cert? -Da, a cilntat Horia Mihail şi 

-Nimeni. Profesorii, cei cara Mariana lzman, care e acuma la 
lnţeleg cA actul educativ trebuie Amsterdam. . 
dublat fi de cel managerial, fi · - Am auz~t,-o fi ilol la Arad, 
de marketlng. La inceput eu sunt pa cilnd avea 14 ani, proaspăt 
cea- care recomand un tăilăr sau venitii de la Chiflnău. 
altul. Unii dirijori aCceptă, alţii nu. - Da, a cânta! .doi"-ul de 

. - Aici văd o dublă prlmej· Chopin. Eu ·nici n-am fost cu ea. 
dia: publicul ascultâ te miri ce S-a. verificat paste tot cilnta1ul lor 
surdo-muţl veniţi de cine ftle . cu succes şi la concursuri. 
unde fi netansa tinerilor de a - E Importantă prezenţa 

afirma. profesorului la concert? 
- Vreau să spun că este o -Este foarte importantă. Este 

mara generozitate a unora dintre · o pregătire psihologică. 
directori şi dirijor!, a domnului . - La no.i nu se face nici 
Frandeş, de exemplu. Maestrul tinerilor artifll, nici sportivllor. 
Conta este foarte atent cu -Este, empiric practicată şi 
acefll tineri. Vreau să spun cii lntuHiv. Pe mine m-a preocupat 
toţi copiii mei au căntat cu de multă vreme de aceea 
maestrul Conta fiecare concert. pregătesc al doilea doctorat la 
deci au trecut prin mana dum· Londra, TrT management .şi mar-
n~alui şi asta inseamnă extnem keting muzical. M-a interes! In 
de muH. Faptul aduce aHe sute de mod ştiin~c această latură a ~ 
ons de-studiu. Au fost foarte moti- hologiei, a psihbpedagogiei. sa 
va~ cii maestrul i-a programat ~ revin. Este foarte lmportenl ca 
n-a făcut vrac dlscrimioara intre profesorul ~ fie capabil să-I 
mari şi mici. aduci pe .. lev In momentul 

- Cum explicaţi fenomenul cântatului la forma maximă, de 
Mihaela Ursuleasa fi In ce sta- care depinde toată munca lui de 
dlu se găse,te . acum? dinainte, dar şi urrnâtoarea. 
Cunoattem momentul ple_cărli · A consemnat. 
sale la Viena 

- Ea e acolo pentru ca eu am DAltA TODOR 

MASTERAT TEOLOGIE 
BAPTISTi IA- ARADUl NOU 
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• atunci când aveţi febră, cel mai bun 
lucru pe care-I puteţi face este să staţi In 
pat. Repausul la pat vă dă posibilitatea de 
a vă regla cu uşurinţă nivelul de căldură. 
Camera trebuie să permită o bună circu
laţie a aerului. lmbrăcămintea şi păturile 
trebuie să fie doar atât de groase cât să 
impiedice- frisoanele. Dacă vă este prea 
cald şi transpiraţi, îndepărta~ păturile sau 
mai scoateţi din haine.-

. • consumaţi doar alimente UfOr dl· 
gerabile, ~um ar li supa de legume sau 
fructele proaspete. Ele pot furniza sub
stanţe nutritive fără Să necesite prea mu~ 
energie pentru digestie. 

• beţi multe lichide pentru a -preveni 
deshldratarea, care slăbeşte organismul şi 
ingreunează vindecarea. Beti apă, ceaiuri 
din plante sau sucuri din fructe şi legume. 
Evitaţi băuturile pe bază de cofeină sau de 
alcool, acestea avand efect deshidratant. _ 

...... ,-,. 
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SANATATE 

genereze căldur(i. De asemenea, va trebui 
să lăsa~ timp corpului Să răspundă la trata-
mentul răcoritor. • · 

lată câteva remedlf pentru reducerea 
febre!: · 

. • beţi apă rece s'a'u ţineţi picioarele 
intr-un lighean cu apă rece 

• aplicaţi comprese reci uscate sau 
umede pe frunta sau ceat.l. Alte zone ale 
corPului pe care se pot aplica Cbmprese 
reci sunt: axilele, zona inghinală şi incheie
turile mâinilor.' Ţine~ restul corpului acope
rit cu haine sau pături. 

• şterge~ corpul cu un burete ud sau o 
cărpă umedă · 

• dintre plantele medicinale caie reduc 
febra, se pot aminti: menta, cimbrul, 
măceşele, urzica. florile de tel, busuiocui, 
coaja de salcie albă, trllolul roşu, găl
benelele şi păpădia 

· • consumaţi combinaţii de ceapi! şi 
oţet sau ust.uroi crud sau aplicaţi-le sub 
formă de comprese pe tălpile picioarelor 

• răcorlţl corpul atunci când este 
cazul. Temperatura crescuti este bine să 
fie redusă atunci când are o durată de 
peste 'trei zile şi când depăşeşte 40,5 • 
41"C, la un adult sănătos. Dr. Joseph 

reduceţi febra prea mult, organismul va 
cheltui energie metabolică incercând să 

• curăţaţi-vă intestinale. Constipaţia 
poate fi un factor care men~ne temperatura 
corpului ridicata. 

ali tii 
O 'I'ERAPIE GENmCĂ IMPCmUVA 

CANCERULIR DE PROSTATA 
O 'terapie genetică impotriva cancerului la prostată, careactionează 

asupra intregului sistem imunitar al pacientr'lor, s-a dovedn a fi uri succes 
In lupta impotriva metastazelor. · _ ' · 

"Am fost uimi~ Să constatăm că 'fieCaie element al sistemului Imuni
' tar a fost pus in alertă şi a inceput Să acţioneze, după inocularea vacei
.· nulul pe bază de celule modificate 1Jenetic, la 11 oameni la care can, 
· cerul. incepuse sa formeze metasl:aze, in ciuda extirpării tumorii", se 
arată intr-un articol apărut in revista cancer Research, semnat de dr. 
Jonathan Slmons, de la Institutul Johns Hopkins. · 

"Folosind terapia genetică, a adăugat el, am reeducal sistemul imu
nitar, astfel incit el Să poată identifica celulele cenceroase ca pe o surSă 
polenţială'de infecţie, şi le poată ataca". 

1 Pentru a crea acest vaccin, cercetAtorii au prelevat ·ceh..il& dlri 
tumoarea pacientului in care au insefat, in laborator, printr-un retrovirus, 
gena GM-CSF cuAOSCUtă pentru acţiunea ei asupra sistemului imunitar. 

In cele petru Săptămîni de după lnoculare, medicii au observat o ' . . -
dezvoltare a celulelor imunitare in singe. . 

"Gena pe care am folosn-o pentru a activa slstemullmunitar este am 
(le bună !ne~1 pune lotul in mişcare", notează un a~ autor al studiului, dr. 

. William Nelson. "Nu am fost surprinşi de activarea celulelor cit de puter
nica stimulare a unei noi productii de anticorpi", a spus el. 

_Avantajul unei asemenea terapii este că ea provoacă piJţlne efecte 
' secuAdare, cu excep~a unei uŞoare febre şi permne evitarea impotenţei, 

care se instalează in urma intervenţiei chirurgicale. · 
cancerul ia prostată ,este cel mai răspind~ in Statele Unne, unde 

zică paae~lor care solicitl un transplant de inimă sau de plărnlnl de 
origine animală să aibă apoi copii. . 

Potrivit presei britanice, recomandarea a fost făcut'! intr-un raport pnr 
Drninar privind "controlul şi su~ lnfecţiilor posibile legate de """"' 
transptantun•, comandat de guvern unui grup de experti. , 

Medicii au estimat că britarlcii care aleg Să facă uri transplant de organe · 
·de porc din cauza lipsei de organe umane - aşa cum se întîmplă deja in 
Statele Unita - trebuie Să semneze mai inainte un document prin care se 
angajează Să nu aibă apoi copii, d'U'l cauza repercusiunilor necunoscuta pe 
care le poate avea o astfel de ~ asupra eventualilor urmaşi. . 

Aceşti pacienţi trebuie de asemenea să se angajeze că vor evitâ 
donarea de singe şi Să accepta ca partenerii lor sexueD Să ef9dueze an. 
Iroaie medicale~- ' . 

Aceste măsuri sint- in special eviU!ri- Unor vlrusutt 
specifici animalelor. 

. O NOUĂ MEI'IIDĂ DE SLĂIIn' '.,; - ' 
Medicii americani, speria~ de faptul că mai mult de jumătate dintre' 

conaţionalii lor sunt obezi sau supraponderan, au găsn uo nou tratament 
pentru slăbn un tratament pe baza hormonului leptină. 

Pierderea de greutate după un tratament de patru Săplămlni esta In 
medie de 1,9 kilograme la persoane normale sau obeze, hormonul avind 
aceleşi efect, indiferent de greutatea corporală. · 

PolriW medidkr, cu 011 doza de leptină esta mai mere, Ql atit eleoU 
.esta mai pronunţat şi pierderea in greutate mai mare. 

Concluzia medicilor este clară: leptina este capitalll pentru controlul 
greutăţii ia oameni, la fel cum se intlmplă in cazU illaotaleloo, după cum au 

. demonstrat studii anterioare. 

_ afecteaz(l peste 330.000 de bărbaţi şi provoacă 40.000 de decese "· · 
,': aoual. . ' 

PERSOANELE CU 'I'IIANS~ DE .. A11D1AL1: .. 
NU AU VOIE SA AIBA COPD . 

, - Sav~~ britanici au recomandat guvernului lui Tony Btalr Să inter,: 

-.~. ,.--_-~.,.,.-
'-)' 
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ADEVĂRUL ... Pagtna9 

.T in tratamentul adju
vantal bronşlt .. l se reco· 
mandă lnfuzla preparată 
dintr-o linguriţă d& muguri 
de pin la o cană de apă 
fiartă. Se beau 2·3 căni de 
ceai pe zi, indulcit cu miere 
de albine. 

Intr-o fază mal avansată 
a lnfecţlllor brontlce, sa 
recomandă următoarea for· 
mulă: 

Flori de tel 25 g; Talpa 
gâ~til 20 g; Frunze de nalb6 
15 g; Frunze de pătlagină 15 
g; Cimbri~or 5 g. 

Din amestecul dll plant~t· 
se face o infuzie, preparată 
din 1 lingură (penfru adulţi) 
'fi 1 linguriţă (pentru copil) 
la o cană cu apă fiartă. Se 
beau 2-3 căni pe zi, din care 
ultima, seara, la culcare. 

Alte plante cu efect 
expectorant sunt: coada
'fOricelului, isop, fructe de 
ienupăr, trei fraţi pălfţl, 
fenlcul, cluboţica-cuculul 
etc. · . 

T majoritatea dia....,; 
tle .. lor utilizate in fitote· 
raple' sunt utile in toate 
afecţlunile aparatlllul urinar 
fi in special in cele cronica. 
l:le conţin substanţe active 
care îndepărtează excesul 
de lichide din qrganism,· 
fiind utile atât in .afecţiunlle 
renale cât fi in cele cardio· 
vasculare (insuficienţă car
diacă, hipertensiune arterl· 
ală) dar ·fi in unele afecţiuni 
metabo lce (gută, obezi· 
tate). 

In funcţia de reactlvl· 
tatea fie.cărui organism, sa 
recomandă fie o singură 
plantă, fie combinaţii da mal 
multe specii de plante madl· 
cinale. 

lată principalele plante 
medicinale cu efect dlura
tlc: coada-calului, Ienupăr 
(fructe), mesteacăn (frunze), 
cozi de clra,e, mătase de 
porumb, troscot, urzică, 
ciuboţica-cuculul (care are 
'' proprietăţi expactorante), 
anghinare (care are utilizare 
'i In afecţlunlle hepato-bl· 
liare). 

T n•wralgiiiP se manl· 
fastă prin dureri pe traiectul 
unui nerv. De la aparljia 
primelor simptome este 
necesară asistenţă me
dicală pentru a diferenţia 
nevralglile pasagera de ade· 
văratele nevrite sau 
polinevrlte fi pentru a Insii· 
lui tratament in consecinţă . 

In general, in navralgii 
se recomandă vitaminote· 
rapie (81, 82, 812), fiziote· 
rapie (băi, masaje) '' un 
regim alimentar bogat in 
proteine, fructe '' legume 
proaspete. Se vor evita, pe 
cât posibil, cafeaua, ceaiul 
chinezesc,· tutunul fi 
alcoolul. 

~ peultru e•l•area 
eollellor abdomlaalf! 
este o reţetă din• planle 
medicinale foarte eficace: 

Frunze de roiniţă 25 g; 
Frunze de mentă 25 g: 
Frunze de sulfină 5 g: 
Frunze de coada-,oricelulul 
25 g; Rizom! de obllgeană 
10 g; RAdăcini de valariană 
10g; 

Din acest amestec da 
plante se puna 1 linguriţA la 
o cană cu apă; se beau 2-3 
căni pa zi, la 30 minute 
după mese •. 

La sugari, In caz de co
lici abdominale s.e reco· 
mandă infuzia preparată din 
112 lingură fructe de 
chimioh sau coriandru la 
100 mi apă. Se beau 6 lin· 
guri pe zi. La copilul m•cutt 

·de vârsta de 5 ani se 
administra până la 2 cinl pe 
zi. 

... · (~~ M:-::--=::--:-:-e-:-::-d--::--i--:-c~uC"'C'::-l~v-:-----:-ă:-:-:-::-:· r:-:-:::ă_s~p~u-:-:-:-n~d~e~) 
+ T. N., 36 ani, Arad. Nu se ştie exact de ce cei, se remHe in urma administrării de diazepam jurul rectului. HemoroizU Sunt adeseori rezultatul 

Răce<llla pro-
nu produce febră 

(cu excepţia copiilor) 
.şi are simptome localizate. 
ca strănut si rinoree. Gripa 
debutează brusc oii sever cu 
febră, dureri 

1
musculare, 

frisoene, d~reri de cap, ochi 
ro~il.' pjele roşie şi tuse 

uscată,·· 

Gripa esle produsA de.· 3 
tipuri de bază • de virusuri 
inftuenza A. B şi C. Ele. se 

fmtnStiroit de la persoană la 
persoană prin contact c:u 
obiectele oonlaminate. 

Pentru a preveni -
două afec\iuri JlfOCeda\i -fat ' ' 

' ' 

L' 

• evitaţi contactul 
strâns cu oamenii inlectaJI 
şi nu folosiţi in comun ah~ 
mente, băutură, veselă. 
Evitarea aglomeraţiilor in 
sezonul de gripă poate 
reduce şansa irnbolnăvirii. 

, • nu fumaţi, deoarece 
fum~tul reduce eficienţa 

:~~;';~~ care, in 
nooma1, raţin praful şi 

bacteriile in afara 
plămânilOr. Expurierea 
pasiva la fum de ţigară 
creşte şi ea susceptibili
tatea. In special la copii. 

• vaccinaţi-va In 
fiecare an dacă sunteti 
dinlr-u> grup de risc crescui. 

.-----

copiii sunt mai susceptibiU decât adultii la convul~ sau fenobarbital. O convulsie febrilă complexa unor scaune uspate şi tari, consecinţă a u~ul 
sii atunci căt au febră mare. Unii ceicetători su- ~ trebuie tratată drept urgenţă. _ regim bogat In alimente · suprarafinate. 
gerează că aceasta se datorează sistemului ner- + A. D., 65 ani, Arad. Sangerările rectale Adăugarea unor fibre sub forma de tărăţe la dietă 

. vos imatuf al copiilor. Convulsiile febrile sunt necesită preZentarea la medicul de -familie, Şi.;._consumarea unei c8ntităţi mai mari de. lichid& 
clasifteate in simple şi complexe. Cele simple deoarece se pot datora constipaţiei, prezenţei vor tinde Să inmoaie scaunele. 
durează 2-3 minute .sau mai puţin şi apar o sir>' unui corp străin, hemoroizilor sau cancerului. Consuma~ cereale integrale, legume şi fiucle 
gură dată in timpul bolii. (:opilul nu _prezinţă Săngele brun, de cutoarea zaţului de cafea este proaspata. Hemoroizii se pot vindeca, dar greu, 
semne neurologice nici inainte, nici după criză. o cauză de alarmă mai· serioaSă decăt cel roşu aşa că prevenirea lor merită tot efortUl. . · 
l;lupă aceea, de obicei, adoarme şi se simte bine aprins, deoarece Sângele inchis la culoare indică + camelia, 22 ani, Chlfineu~rif. lţi reco-. 
ia trezire. Convulsiile febrile. complexe durează o hemoragie dintr-o zonă mal profundă a corpu- , mand spălături vaginale cu ceai preparat din 
mai mult (cel puţin 15 minute) Şi tind să se lui. · coada-şoricelului şi gălbenele (la 1 1 de apă se 
repete, prezentănd riscuri mai mari. Adeseori HemoragiUe minore, de suprafaţă, cum ar fl pun căte 4 prize din fiecare plantă şi~ inluzează 
este vorba de debutul epilepsiei. U~erior. copilul cele datorate hemoroizilor, pot fi deseori . 20 minute). Oupă aceste spălături aplică local 
poate suferi tulburări neurologice. stăpăn~e prin remedii n~turale. Astfel, inainte de unguent de gălbenek>. Urmează acest tratament 
. Pentru o convulsie febrilă simplă nu este a avea scaun, aplicaţi cu ajutorul unui tampon de timp de 2 săptămâni, tn fiecare dimineaţă şi 

nevoie de irl\8rvenlie medicală ..Qentă. De obi- vată unguent de gălbenele pe ţesutul dureros din. seară. ·• 

Microorganismele răspunzătoare de numărbll cel 
mai mare de infecţii cutanate sunt ciupercile pato-

, gene. O varietate de ciuperci, in mod deosebit 
Trichophyton, pot produce diferite bQii de piele pe 

. care medicii le numesc tinea sau tllcofitie. · • 
• Piciorul de- atlet apare, de 'obicei, Intre 

. degetele patru ~~ cinci de la picior, ca rezultat al 
expunerii piciorului transpirat la ciuperci. Semnele 
constati in Alele umedă, albă,'cu tendintă la descua
mare sau pi11le uscată, roşie, fierbinte.' asOCiată cu 
mâncărime. In -cazurile avansate pielea se poate 

' fisura si crăpa, permiţând pătrunderea bacleiiilor. Treooe să fie consultat medicul dermatolog dacă 
inftarnajia se agravează, adică S4! umilă piciorul şi. 
apare febră. . . . 

Tr~ţaJl'lentul de rutină allnfecliilor cutanallt coil-

~-1 

stă in uscarea zonelor infectate, utilizând, dacă este 
cazul, un uscăt~>r de p~r. Apoi se aplică o creJl'lă 
pentru suprimarea bacteriilor, virusu[ik)r sau lungilor, 
prescrisă de medic. Acest tratament se aplică de . 
două ori pe zi. · 

Testele de laborator pot delermifia dacă răspun, 
zatoare de aceste simptome sunt o alergie, p der· 
matită sau o altă boală de piele. 

lată câteva remedii naturtste: 
In cazul piciorului de atlet, ţineţi laba piciorului 

intr-o soluţie de oţet (oţet diluat cu apă - 1 :4) sau 
~ intre degete cu oţet diluat sau concentrat. 

Usturolul poate fi utilizat in tratarea piclorulul 
·de atlet sau. a aHor infacţii cutanate, flicind o ca
taplasmă din i:ăţai de usturoi fi aplicind-o ~ 
pe piele- Se Jad să ac:fon IZI 1,5-20 ......... 

· .. · .... 
·, ,,, 

.:' 

·:'- ·.~;-': ... --. ..,_. -~- :··.·.;·_. ~" 
·~ ,. _..:.;:;···,,.,·.,, ... ·~..ti .... · ... -

-~-:•#' . ;:,:o=-:.. 

~Jr. MARIA FILIMOt: 
' medic de famillll 

acreditat 
sir. N. Grigorescu Nr. 4-4, 
El1, Ap. 5, tel. 2558CI3 

roagă persoanele in&crlsa 
să se prezinte, urgent, 

la cabinet pentru · 
confruntaroa· datelor 

personale. 

SE MAl FAC iNSCRIERI 
PE LISTA MEDICULUI DE FAMILI! .. 
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STUDENm ROMANI· SATUl 
DE MINCIUNĂ, MIZERm 
SI FĂRĂ PERSPECTIVE." . 
Cei care după '89 incoace Ultima ieşire in stradă a stu-

au cantat (in strună) din bat: dentilor s-a întâmplat In anul 
conul Pietei Uniwrsitătii adualei 1995. adica· pe vremea fostei 
puteri, âu ajuns aCum să-i puteri. ŞI atunci, ca acum, stu-
huiduie. După. trei ani, studenţii . den~i aveau in principal aceleaşi 
din RomA'!ia se ,găsesc din rou nemulţumiri. In ultima campanie 
in stradă, exprimăndu-şi etectorală, actualul preşedinte -
nemulţumirile şi cerănd drepturi. cadru unNersitar , şi-a atras de 
MotiVele pentru care studentii au. partea sa votul studenţilor, 
uitat ca din '90 au sustinuÎ <lin aceştia muşcilnd din coliva ole-
răsputeri aCţual8 p_ţ~teffi sUnt: rită cu seninătate de candidatul 
bursele, alocaJiile: pentru Convenţiei, sperănd in acelaşi 

· cămine, gratuit ţi pe trans- timp (cu naivitate) că domnul 
portul lil comun 'ti reduceri pe rector va· ţfne cont de p"ro:-
CFR, mizeria din cămine, ta-- blemele studen~lor, ca doar le 
xele ,mari· le· cunoştea foarte 
cazare, bine. N-a fost să 
şi nu in 
rind lipsa locu· 

aşa. turnul de 
at Cotro-

ritor din cămine. 1-a facut să 
. Esle pentru prima dată 9ând uite viata de student. Intr-un en 
studenţirr.ea rornănă s!ligă .nu greu, când minerii au mă~lult 
ne daţi afară din Iară". Lucru .prin ţarii. studenţii cer Puteri să 
ce ar t.ebui să~ pună serios pe n~ dea afară din acOOaşi ţarii. 
gănduri pe aleşii ~tri. Cu toale mai 6psesc mundlorii să iasă in 
acestea, studen\ii. viitori lntelec- stradă pentru ca obosita roalitie' 
tuali. sunt hotărăţl·să nu-şi sA realizeze ca nu mai esie 
iroseasca via\l' intr-<l ţarii ce nu susVnutll de aPrqape nimeni. Şi 
le poate oferi aprgape nicio per- toate acestea se petrec la 
sper;tivil. cumpilna dintre milenii, cand 

Din păcale', la zece ani de la ziua de rnAine Ro mai e detoc 
re'<OkJtie, statul roman nu poate sigură, Cand ţara In care trăim 
răspundtf la intrebarea stu- are mare ne'IOie de intelectuali . 
denţllor: după terminarea unei Ce v« spune copii .. atunci 
facuttă,i. ce loc de munca fi când ii \1001 indruma să url118l8 
aşteapt;l? A'iS se face ca po\i . curnorile unei facultăţi: .$-ajung 
lntlllni linie tineri ce au absoMt ca -· cu ~ in buzunar. 

·o facultate şi care· îşi caştigil si! moocesc cu ziua ca ITIIJ1Citor 
pAinea fi!cand taximetrie, necaliftcat?" E trist, dar ade-
Juaând ca muncitori ~ VARII. Din păcate Insi! şi rAn-
sau -mai grav - vanzaoo YeChi-- durle slu<fenlimi sunt ceva mai 
turl pfln bamrvri. Aceasta este subţiri. Unde a acel Marlan 
perspectiva ·ianarulul · -In· Munteanu ... 
RomAnia sfll~ul de secd .. SOIUH GHILEA 

_;.·, 

___ , 
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OUMPIU BULUIH 
FOTO: fiL MfiRifiHUŢ 

Clasele bilingve şi cele cu studiu inten- . supervizat indeaproape <fe d-na director 
Siv de limbi străine de la Liceul .Elena Valentina lagariu • Anulecesta a fost pen
Ghiba !lirta" au organizat un super-spec- Iru a opta oară cam cel de la .Ghiba" săr
~~~-~ ~~~ ..:.,;.~ bătoresc Haloween-ul. • Am remarcat 
Atmosferă incandescentil:- un decor tncar- preze"\l'. unor jocuri şi concursuri specifice 
cat de lumânări aprinse, exub..eranţă, acestui eveniment: cel mai infrico,ător 
tinereţe, bună dispoziţie • In deschidere a dovleac. maratonul oului. parada cos- . 
fost prezentat;! 0 piesă de teatru intitulată tumelor, pescuitul merelor, cea mai bună 
sugestiv: "Noaptea lupilor" • De altfel tot poveste de groază, jocul mumiei. • Apropo 
spectacolul a fost sub .zodia terorii" Am de jocul mumiei ... Iri cadrul acestuia con-
văzut nişte măşti hldoase: vrăjitoare, curenţii trebuiau să-Şi l~re partenerul . 
ingerul negru al intunericului, drăcuşori, din cap pănă in picioare cu .. hârtie igier>-

-ghicitoare, IWied, 2ornbi • Profesorii care· s- . ică. O dornnisoară juat;l de val· striga ca 
. au. ocupat in mod special_ de elevi au tlst . _din gură .de Şarpe: .. Hal Alexl tiai Alexl" . 
ceo d_e la cated!a de_ hmba englez~: Abia la sfârşitul concursului a aflat deza
dornrnşoa":le: Livoa Marinescu ŞI~"': milgil,ă că Al&x nu participase .. , 
Păcurartu Prezentarea s-a făcut on limba · OUMPIU BULZfiH 
engleză dar a exoslal şo o traduciltoare pen-
tru limba română • Tot spectacolul a fost Foto: f'L Mf~ltlll'l'fUT 
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Cel mal bun prieten al tiu 

DESEMN 

caştigiltorii concursului "Cel mai bun 
prieten al tău'~ au fost desemnaţi prin · 
tragere la sorţi de catre patronul se Spead 
Partner Nădlac. Ei sunt: 

locul l - Truţu Elena, loc. Macea nr. 
1095 o 

locul li'- Dan Adrian, corn. Şagu nr. 229 
locul 111. - Drăgan Nicodim, Arad, str. 

Grozăveştl nr. 9 Arad. 
locul IV - Tomuţa Fellcla, sat; DUD nr. 

145 com. TArnova, Arad. 
Fericiţii câştigători sunt aşteptaţi la·.sediul 

redacţiei In cursul zilei de joi, Intre orele 
12,00- 13,00. 

· SE ÎfiFIIrtTEAZĂ O , 
' .. '\~-~ " "" --~'-

TROPA RBARET ... 
Trupă dance ·arădeană caută fete şi băieţi 

pentru realizarea unui progrem de cabaret. Se 

munceşte o oră pe ii. Liderul trupei aşteaptă 

ofertele telefonle la nr. 092446635 . 

CONCURS O.IG STAR 

SPONSORIZAT DE MAGAZINUL 
lfiliQP:i,. DE PE B-DUL 

REVOLUTIEI NI. 24, LA PODGORIA 
Răspundeţi corect la intrebarea d/n 

falonuf concursului şi puteţi Intra In po· 
sesla premiilor ll"++t s • ac;rlsorlle cu 
răspunsul corect le atteptăm pe adresa 
B·dul ~evoluţiei nr. 81, secţia Tineret
ADEVARUL, sau la sediul magazinului 
"BIG STAR", Bd. Revoluţie/ nr. 24, la 
Podgoria. Afteptăm scrisorile voastre lo 
o&o·loaoda 1-15 noiembrie a.c.. · 

e De ziua ta, îţi doresc ca Qumnezeu 
să-~ aduca tot binele djn lume.- Pentru tine 
Ioana, de la Gaiu. . . 

e Să nu uiţi' că' te'am iubit-. 23- de 
trandafiri rosii de la Andrei pentru lea. 

• Te i~besc, te iubesc, ·te iu,besc. Tţi' 
spune-Bogdan, dragă L:illana. · 

Pentru tine, 

DIRECT Cir 

Stefan Edberg 
C/o 122 Fontainebleau Drive :: · 

_·_ Shrlveport 
Los Angeles · r.· 

california 91115-, .•. 
,· tJSA • 

' : •. 

Nieole Eggert -~--... 
.. ·. :· C/o William Carrol Agency .- . 
· ·Suite 502 
. ,c;- • 120 South Vlctory Blvd 

Burbank 
... ,._-. california 91582 

"' .· USA· 
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MIRGINEAN A FOST 
CEl MAl BUN UTIST 

·I.PASINI [:A SAlVAT PE Pld~· 
~t"''""'·· _,_ .;-_-A;.o; .. ':;, ,.,-. , , , , ,,_:." , , _________ , ____ ,,,_,_, 

GHIOROCUL RECOLT.EAZA 
PUNCTE PRIN 

PODGORIA DIN VECINI 
e După ce a căştigat meciul de la .,ţăranii ăia nu 'tiu că trebuie să se 

Petrila, cu lnter, la "masa verde", .. U" ridice in picioare?" e Pentru că-in 
West Petrom părea o echipă mai masina lui Sene s-a aflat si portarul 
liniştită, inaintea confruntării cu Minaur Ţaţ)oş:, cei doi, evident, nu' au jucat. 
Zlatna, una deosebit de dificilă dacă Prilej numai bun pentru retitulartzarea lui Ultima etapă a turului primului eşalon fotbalistic judeţean a 

fost marcată de două rezultate - surpriză: victoria Ghiorocului 
in deplasare !ji eşeculliderei la lneu. fn res~ ca de obicei, goluri 
multe, penalty-uri ratate, cartonaJe roşii, arbitraje nici prea, nici 
foarte, un amalgam sub "dictatură" ajeriStă. Dar să vedem ce fi 

, • Prin jocul moqest presta! sâmbătă la 
Câmpulung, UTA a dovedit că mai e cale lungă 
până când va acumula forţa şi maturitatea nece
sară pentru a se bate de la egal la egal, in 
deplasare, cu forma~i de talia Gaz Metanului sau 
muscelenilor de la ARO. Deşi aceste grupări nu 
se pot lăuda cu aceeasi stabilitate financiară ce 
domneşte in sânul clubului fanion al Aradului, ele 
beneficiază de fotbalisti experimentati care 
evoluează de multă vreme in aceeaşi fomiulă de 
echipă, iar acum au ajuns la o maturitate 
sportivă. Chiar şi preşedintele lui ARO, Ioan 
Popescu, intr-o discutie amicală in restaurantul 
hotelului .Muscelul", cu omologul său de la UTA, 
Marin Lupaş a recunoscut că: .ARO ar avea 
echipă de Divizia A insă nu are banii necesari 
pentru acest eşalon fotbalistic." • .,Bătrâna 
Doamnă" a fost nevoită sâ evolueze sâmbătă in 
echipamentul .Errea" de culoare albastră, pentru 
că gazdele au ţinut mortiş să imbrace tricouri 
.alb-roşii" asemănătoare celor purtate de UTA la 
fiecare joc. • Suspendarea lui Todea ~a determi· 
nat pe Mister să-I arunce in luptă, incă din 
primele minute, pe tânărul de numai 16 ani, Radu 
Mărginean. Acesta a evoluat dezinvolt, pe un 
post cheie, la mijlocul terenului, in ciuda car
tonaşului galben pe care 1-a prim~ încă din minu
tul 16, în urma unui fault de joc asupra musce
leanului Sandu Din. Oricum, lipsit de fair-play a 
fost gestul lui Tames, care în busculada ce a 
urmat acestui fiwlt i-a aplicat o palmă lui 
Mărginean. • Atacantul UTA-ei, Mariş a fost 
extrem de nervos pe tot parcursul lntâlnirii, 
ajungând până la a se .descărca" pe fanionul de 
la co~ul terenului, gest dezaprobat de vulcanicul 
public muscelean. Să sperăm că pe viitor .Căli
gol" să se preocupa mai mult de joc, pentru că 
.Bătrâna Doamnă" are nevoie de reuşitele sale 
ca de aer în tentativa sa de a promova in DiVizia 
A. • La Câmpulung a fost prezentă şi o mică dar 
inimoasâ galerie arădeană care prin coregrafie a 
câştiga! net .duelul" cu dezorganizaţii susţinători 
ai echipei locale. Merită subliniată dragostea 
acestor suporteri pentru .Bătrăna Doamnă", dis
tanta mare dintre Arad si Câmpulung (aprox. 500 
km) stănd mărtu~e acestui fapt • Pentru UTA 
urmează partida de acasă cu .,minerii" de la Jiul 
Petroşani, în care, în mod normal, crădenii îşi vor 
trece in cont toate cele trei puncte. Dar cine 

tinem cont că oaspetii alcătuiesc o garni- lrimia, revenit cu .coada intre picioare" 
tură solidă şi inche9ată, iar gazdele nu de la Steaua, din pregătiri. Desi portarul 
au reuşit să părăsească .zona de la West Petrom zice că va mai pleca 
mlăstinoasă" din subsolul clasamentului. · la forrna~a militară, se pare că Daniel 
·• La meci a asistat si presedintele Gherasim a renuntat la serviciile lui. e Tn 
clubului, Roberto Pasini. ltaliiinul nu a teren am avut prilejul să-I vedem şi pe al 

cum s-a întâmplat .. 

• Pe .Biănarul", tânăra echipă 
a lui Feri Tosza a dat peste un Alin 
Unc în mare poftă de gol, care a 
trimis mingea in .hălăul· 
Romvestului de cinci ori. Tricoul a 
făcut o bună repetiţie inaintea 
jocului cu Motorul; pe care vor să~ 
căştige cu orice preţ. Mai trebuie 
să şi poată ... • Asta mai ales că 
.motoriştii" lui Marcel Coraş sunt 
cu orgoliul rănit după .episodul 
lneu·, de unde au ieşit serios 
şifona~. Jnfrângerea liderului poate 
fi pusă si pe seama indisponibi
lităţilor ~ a neinspiratului parta·r 
Fador, dar cele 7 puncte avans in 
dasament sunt linistitoare in dru
mul spre DMzia c: • .Şoimii" lui 
Mănăilă nu au avut pic de milă 
pentru .gloriştii" lui Cameniţă. care 
rămân în produ~e şi după acest 
meci .• Pâncotanu" sunt convinşi că 
pot .suda" o echipă- care, in 
sezonul viitor să atace pro
movarea. Ne-a rămas in minte 
superba ex~e a lui Bârla, care 
a inscris golul de onoare al 
oaspeţilor. Cam pu~n. totuşi ... • 
Ghiorocul nu renunţă la luptă şi 
câştigă trei puncte .de aur" in ~ 
ni. Este primul succes al Podgoriei 
în deplasare, semn că Damian et 
oompany nu vor să se întoarcă in 

evolutiile bune cu cele slabe, in 
timp de la vamă, fotbalul se prac
tică din plăoere, iar acest lucru se 
simte. Cu ~ motivaţie, nădlă
canii ar pune serioase probleme 
oricărei echipe. • La Beliu s-a 
jucat fotbal de calitate, chiar dacă . 
rivalitatea dintre Dacia şi C~ e 
una de traditie .• Centralul" Voda a 
arătat de trăi ori punctul cu var. 
Dacă gazdele au ratat la 0-0 
penalty-ul de care au beneficiat, 
elevii l"i Sandu Gaica nu au greşit 
tinta, Cimbrea punctănd din 11 m, 
Pentru un succes ce 1-a bucurat 
mutt pe primarul Sebisului dl. Gh. 
Feieş. nelip~ de la jocUrile echipei 
nici pe alte terenuri judeţene. • 
Scor de_ neprezentare la Macea, 
intr-un derby al vecinilor, il) 
favoarea oaspeţilor de la Gomera. 
Şi UM-aşa, maCenii dau pe pere 
(trei puncte importante in lupta 
pentru evitarea retrogradării), ce 
au luat pe mere (la Lipova), în 
timp ce, .constructorii" arădeni au 
scăpat momentan de griji. • La 
Curtici, duminică a existat doar o 
echipă, deoarece, .. şoimu" Upovei 
au fost intr-un fel de repaus, dacă 
tot era ultima etapă. Suntem 
curioşi dacă arbitrul Codrin Ciocan 
va mai prinde degrabă un meci al 
Upovei, după supărarea unora d"lll 
conducere, pentru semi-eşecul 
de-acasă, cu Macea. Gă~ vino
vat, Ciocan a fost expulzat acasă, 
în timp ce asistentii au plecat.. la 
masă. A cui chiar nu ghiciţi? Ce 
ţi-<> şi cu fotbalul ăsta ... 

ştie ... 
Cfiurt MrtERIE 

stat la .,oficială", motivând, la final, că la 
ultimul meci, câştiga! de .. petrolişti", el a 
stat in fata tribunei a 11-a, in picioare. 
·Superstiţie ... e Pasini crede că echipa 
s-a miscat mult mai bine in teren fată de 
ultimele confruntări si dat~ faptului că 
el a fost prezent '1a meci. Să trăiţi, 
domnu' şef . , , e Cert e că West Petrom 
a câştiga!, s-a mişcat bine şi acum 
ocupă locul 7 in clasament Pasini a 
promis că se vor rezolva restantele fată 
de jucători, drepturile băneşti urmând Să 
fie achitate in aceste zile. • Mai mult 
decât atât, .macaronarul" a băgat in 
West Petrom, in doar trei luni, peste 
60.000 DM, bani lichizi şi materiale 
sportive. Din păcate, West Petrom nu 
arată ca o echipă ce a beneficiat de 
aceşti bani, ci precum una cu mari pr~ 
bleme. e Se spunea că mazilirea lui Pio 
del Monaco e doar o chestiune de ore. 
Prezenta lui Roberto Pasini la Arad nu 
era străină de a~t fapt. Antrenorul ita
lian urma să fie dat afară. Dar, ca 
printr-o minune, .. mutt trâmbiţata" demi
tere nu a mai avut loc. Se zice că Pio 1-a 
lămurit pe Roberto că, dacă n pune pe 
liber, atunci va avea viată grea in functia 
de preşedinte, deoarece părţii române TI 
va fi mult mai usor să se debaraseze si 
de şeful clubuiui, pentru ca la West 
Petrom să se reinstareze dominaţia 
română. O glumiţă numai bună pentru 
Pasini, care a .. muş:car imediat şi, astfel, 
Pio rămâne pe benca .petroliştilor". • La 
inceputul meciului s-a tinut un momerit 
de reculegere in memoria fetiţei" fotbalis
tului Sene, de la West Petrom, care a 
decedat săptămâna trecută, după un 
aocldent de maşină. Pentru că acest fapt 
nu a fost făcut cunoscut şi spectatorilor 
la sta~a de amplificare a stadionului, cei 
de la tribuna a 11-a stăteau asezati, fără 
probleme. Lucru ce 1-a iritat pi, obServa
torul federal, Ioan Bungău, care a strigat: 

• Un nou egal pentru 
Telecom.pe propriul teren. Precum în parti
da cu lnter Petrila (rezultat 0-0) şi in jocul 
contra Cueriromului din Abrud, elevii lui 
Mihai Ţârtea au ratat mai bine de o duzină 
de ocazii, care de care mai clare. Printre 
acestea şi trei bere, mingea incăpăţânându
se să intre în poartă. Mai in glumă, mai in 
serios, ii sfătuim pe conducătorii Telecom
ului să ducă la stadion un sobOr de preo~ 
pentru a sfinţi porţile şi a goni ... ghinionuL e 
Oa:spe•ţii din Abrud au venit cu lecţia bine 
invăta1tă. s-au apărat supranumeric au 

contraatacat periculos, folosindu-se de 
viteza excelentă a varfurilor· Boca şi 
Gorgan. Bună şi evol~a mijlocaşului Praţa, 
fostul jucător al Unirii Dej salutându-se zgcr 
motos cu echipierul său de acum patru ani, 
Nicolae Mitu, aflat in tribună. e De la gazda 
s-a remarcat doar Grad, prin evoluţia sa 
plină de dăruire, dar şi prin limbejul colorat 
folosit. Extrem de palidă prestaţia lui 
Oprescu şi Rus, doi jucători care pot tranşa 
prin valoarea lor soarta unei partide. Poate 
altădată .. , e incheiem cu faza din minutul 
85, cănd Atunci 

· ·· · ·· · ······ ·· ····· ·· · onvartioxai 
eul~~· centura de aur::.; ~;rî 

"rii•secJintele ,. · '· ··· '""'''''""' ......... ,jk.<•·•••·•·"· '·"· ........ ""'.dilll ... , Federaţiei Române de ca pugilistul Lucian Bute să reprezinta 
Box, Şerban, a decis, ieri, ca pugilistul România, la categoria 67 kg, la turneul 
Dorel 'Simion să bOxeze, la categoria 67 kg, "Centura de Aur", care se va desfăşura in 
la turneul "Centura de aur", anuiTnd, astfel, perioada 1-6 noiembrie la Sala Polivalentă 
decizia Biroului Federal al FR Box, care din Bucuresti. Din oei 17 membri ai Biroului 
hotărîse, duminică, ca titularul acestei eate- Federal, 12 au votat pentru ca Lucian Bute 
gorii să fie Lucian Bute. . să fie titularul categoriei 67 kg, 4 membri au 

Şerban a luat această hotărîre in votat pentru ca Dorel Simion să lupte la 
unei di~i purtate cu secretarul această categorie, iar 'unul s-a abţinut. 
Ministerul Tineretului si Presedintele FRB, Ion Serban. a declarat 
Dobrescu, care a insistat să fie că, desi Dorel Simion 1-a învins la puncte, 
rezuitatul intTinirii directe de joi, de 1 'ta Piteşti, pe Lucian Bute, scor 5-4, 
Piteşti. . meciul care urma să stabllescă titu-

"Decizia luată de Şerban larul categoriei 67 kg la turneul 
normală, pentru că Dorel Simion "Centura de Aur", bucuresteanul nu a 
invins in meciul de 1 boxa! la adevărata sa valoare, din 
cîştigîndu-şi astfel, dreptul de lipsă de pregătire. El a mai spus că 
lupta, la categoria 67 kg, la acest partida de la Ptteşti a fost organizată 
turneu. Dacă se spunea de la pentru a se afla nivelul de pregătire a 
inceput că meciul de la Piteşti este celor doi bOxeri. 
unul test şi nu unul care decide titularul ca- "Centura de Aur" este unul dintre 
tegoriei ?7 kg la _turneul Centura·de Aur, tumeele la care se poate ob~ne calificarea 
totul era 10 regulă., a declarat, lum. agen~"' atit la Jocurile Olimpice de la Sydney, cit şi 
MEDIAFAX secretarul general al FR Box, la Campionatul European. care se va 
N1colae Serbănescu. Membru B1roulu1 ~ . ' 
Federal â1 Federatiei Române de Box desfăşura 10 pnmăvara anului 2000, la 
(FRB) au hotărît, duminică, prin vot secret, Tampere. 

.. c·· 
,::". 

,, 

doilea nigerian din fotbalul românesc. 
Dacă Kent e la UTA, Erik e la Zlatna! 
Acesta nu a arătat mare lucru, deci e 
sub fotbalistul .. Bătrânei Doamne". e 
Apoi, arbitru de centru 'a fost V. Lungu, 
fundasul central care a respins mai toate 
atacurile UTA-ei, la Mediaş, in etapa a 

. III-a, când Gaz Metan a întâln~ forma~a 
arădeană. Din ce am văzut, Lungu se 
descurcă mai bine in linia de apărare a 
medieşenilor, decât intre cei 22. de pro
tagonişti ai, unei partide, in calitate de 
.fluieras". e in rest, de consemnat ar fi 
doar faptul că Boloş ar putea fi dat in 
judecată de cei de la .,Agromecanica" 
Pecica, reclama de pe stadion a acestei 
firme fiind dobOrâtă de fotbalistul West 

· .Onoare". Cât priveşte capricioasa 
echipă a Păulişului, aceasta a 
dezamăgit, spre supărare·a.pri
marului Cucoş. Unii spun că aşa a 
fost .să fie, în timp de al~i ~pun 
contrariul. .. • Ce nu a r_euşit 
Motorul la Nădlac a obtinut 'CPL
ul. "(rupa lui Adi Lucacl alteinează DArtiEL SC~IDOrt 

Petromului, într-un moment de nervozi
tate, iar Pio s-ar putea să~ bage în sala 
de judecată pe :roderaş, care ~a calom
nial asa, putin, pe tehnicianul italian ... 

. . . LEO SFÂRA 

portarul gazdelor Bota, a ieşit neinspirat la 
marginea careului, in latera.J şi presat de un 
jucător din Abrud a ieş~ cu mingea in braţe 
in afara suprafeţei careului. La sem
nalizarea asistentului N~. centralul Cioabă 
a dictat henţ, în ,protestele gazdelor care au 
cerut fault la portar, evitând astfel 
cartonasul galben pe care il merita Bota. 
Din tribună nu s-a văzut vreo infracţiune 
comisă de jucătorul oaspete, ceea ce ne 
îndreptăţeşte să spunem că golul celor din 
Abrud a fost înscris in urma unei faze corect 
apreciate de arb~. DfiCIArt TODOŢA 

..... 1 ; J 1 p 1 1 ,. 

cpcDŞIJ!. GAUC A 
CANTAT IN TEMPLU 

Cupa Mondială la rugby se apropie de final, 
sâmbătă şi duminică disputându-se semifi
nalele competiţiei, ambele meciuri având loc pe 
celebrul stadion Twickenham, un adevărat tem
plu al rugbyului. Prima semifinală a opus finalis
tele <ldiţiei trecute a Cupei Mondiale, adică 
Africa de Sud şi Australia. Atunci a câştiga! 
primul XCV, acum victoria revenind australienilor, 
după o partidă extrem de echilibrată, cu 27-21 
(18-18). Duminică, pe acelaşi stadion Noua 
Zeelandă a incercat să pătrundă în finală, in 
partida cu Franţa, conducând la pauză cu 17-
10, iar la.reluare cu 24-10, moment când 
reprezentanţii .. Cocoşului galic" au avut o 
revenire senzatională, ce le-a permis ca la final, 
după o victorie concludentă cu 43-31 (10-17), 
să cănte de bucurie chiar in templul rugbyului. 
Astfel, in meciul pentru locul 3, ce se va disputa 
la Cardiff, pe 4 noiembrie se vor întâlni Noua 
Zeelandă si Africa de Sud, iar finala, ce se va 
juca tot la' Cardiff, va opune, pe 6 noiembrie, 
echipele Franţei şi Australiei. 

C. ALEX 

•-'' .. ; .,. 

Programul partidelor din cadrul sferblrilor 
de finalâ ale Cupei României '111bont' 

..,.uborg", care se disputa, in siStem 
si11gură man~ă, pe teren neutru. pe data 

ora 13.00, a fost stabilit, lunl, in unna 
la sediul FRF. Cele pa!JU partide se 

program: Rapid • FCM Bacău, CSM 
Universitatea Craiova • Petrolul ~J() .. i!!~U 

in aceastli fâză it compelit/&1.: 
valorice. astfel: in uma A 

ee~~~~=~ pe primele opt locuri 1n1n~:!=~ •d care s-au calificat dln 01 
FC Naţional, FCM Bacău, 

uma B au fost.lnlroduse 
calificat din faza 
CraiOvâi;l CSM 

SPORTUL 
REGE ARE MONUMENT 

In 1996, In faţa sta· 
dionului Cri,ana s-a ridi· 
cat un monument, 
reprezentând un fotbalist, 
in cinstea celor care au 
contribuit de-a lungul 
timpului prin fotbal, la 
cre,terea prestigiului 
clubului Cri,ana 'i a 
ora,uiui Sebi,. Cu spri· 
jinul Primăriei 'i a unor 
oameni cu inima alături 
de fotbal s-au găsit 
resursele ·financiare 
necesare construirii 
acestui monument 

De remar.cat cii in 
judeţul nostru, Sebi,ul 
este singurul ora' după 
Arad, care are un mon 
ment inchinat sportului 1 
rege, lucru cu care Jocal-
nicii se mândresc. . l 

c:::._~~~-'-·"" . ._ D .. S. 
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VREI SĂ TE GOSPODĂREŞTI? CAUTĂ MAGAZINUL ~ tiHJIIulelllor dlt llfrlfiiMnt ptfn 
• 

fDJ~T'Ilt%\i·~·s·AliE- Arad, str. Ba nu Mărăcine nr. 1; tel. 094/525048 CONTOR ZI!NNI!R 
~~~~~+>H 'tt&itB'y --~k.~~-t,;;;;;;;:r;JQfu;i,j 

ARAD, CAL. TIMIŞORII NR. 39, TEL. 287776, 287340 
ORAR ZILNIC: 8-18, SÂMBĂTĂ: 8-13 

VĂ OFERĂ LA CELE MAl MICI PRETURI: SUntem o Imi ~llzltl fn gelllonu• .. el'kferi\IM'M bill.-ar 
cheltuielilor eeocia!llfor d• IGcalari 1 proplletan. fn co~ w 
legllla• romW In 'llgoera, prin prelll- lnlttoarelorHMGII: 

e sisteme de alarmă antiefrac~e şi antiincendii 1 

e sisteme de televizjune in circuit inchis alb/negru fi color 
• sisteme de interfon te !ii videointerfonie . 
• jaluzele orizontale din lamele colorate de aluminiu import 
e jaluzele verticale din benzi textile de diferite calităţi 'l culori 

• calculul coract al c:fMIIuidlor comuna ce !'IMn 
lecarul apartament din asociaţia de lOCatari f 
propfielali, al~ listelor şi chilaÎllelor ar-me; 

UN MAGAZIN .BETON"!!III!! 
• uşi pliante din material plastic ARTICOLE UZ GOSPODĂRESC, ARTICOLE UZ CASNIC, 

MATERIALE PT.INSTALAŢII ELECTRICE, INSTALAŢII SANITARE, 
• folie colorată, reflectorizantă '1 pentru securizare geam 
e geamuri TERMOPAN 
• tapet ~i pardoseală din plută (WICANDERS.Portugalia) INSTALAŢII GAZ. 

OFERTĂ DE SEZON: -FOLIE SOLAR- 211.8110 LE17KG 
:SOBĂ GĂTIT -7119.11110 LEI-PLASĂ GRAD 18.8110 LEI/KG. 
.JGHEAB PVC -11.11110 LEIIM -CUIE CONSTRUCTII -11.11110 LEI!KG. 

• ReparttzarH cheltulallor de Tndtzi.- ciupi. 
consumul real prin montarea şi âlirea periodicA 
• repartloarelor de energie tennicll. 

NU UITA GĂSEŞTI. .• APROAPE ORICE! (974049) 
Căutăm reprezentanţi în orafele judeJului Arad. Noi vi ofvtm ~fi calltllla.' . RIIa" la tel. 25011811/251 164. .. 

~~ et 
DA. 

OFERTA SPECIALĂ DE TOAMNĂ 

·<::fii Rigips 
Placă Rigips RB 12,5 -41.000 lei/mp. 
Placă Rigips RB 9,5 - 39.000 lei/mp. 
Placă Rigips RBI12,5- 62.000 lei/mp. 

/ 

CIMENT ~ 39.000 lei/sac ..... 
Preţurile includ T.V.A. 

·' ._'-:: ... 

Gara CFR. Tel: 270960 
str. Poetului 95. Tel: 243490 ' 

,, ·str. Andrei Şaguna 83, Tel: 285377 · 
Calea Timişorii 110. Tel: 278800 

.. 
,1 

VARBinOUR TRAVEL AGENCY:.. JOUR OPERATOR 
SUNATI-NE PE NOI PRIMA DATĂ! 

. • ' . 7 \ ·--=~~ 
VA OFERIM BILETE DE AVION DUS-iNTORS -'4ii ·~,.·'!'..,._y . ' 

· CU PLECARE DIN TIMISOARA . ·------"" · 
. BUDAPESTA SAU BUCUREŞTI PE ZBORURILE . . ·. '-._ .. 

COMPANIILOR AUSTRIAN AIRLINES, 
MALEV, KLM, BRITISH AIRWAYS SAU PE ORICARE ALTĂ 
COMPANIE PREFERATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ 

ZBURATI PRIN 
' 

, . 

. e NEW YORK 368 USD 
e WASHINGTON - 368 USD 
e ATLANTA • 408 USD 
e DALLAS • 408 USD 
e DETROIT • 408 USD ' . 
e MIAMI - 408 USD 
e CHICAGO • 408 USD 
e HO!JSTON • 408 USD , •. 
e BOSTON - 383 USD 

· e PITTSBURGH - 466 USD . · . 
e PHOENIX • 427 USD 
e TORONTO • 364 USD 
e MONTREAL • 364 USD 

-. _.".-. 

e OTTAWA • 364 USD 
e VANCOUVER • 510 USD 
e CALGARY • 510 USD 
e EDMONTON 510 USD 
e WINNIPEG • 472 USD 

.. e SYDNEY • 685 USD 
e AMSTERDAM· 184 USD 
e ROMA • 221 USD 
e PARIS • 210 USD 
e LONDRA· 193 USD 
e MALAGA • 290 USD 
e TEL AVIV- 234 USD , . 
e LARNACA • 201 USD . 

. ,. 

TRANSPORT 
TIMIŞOARA- AEROPORT BUDAPESTA 

la cele rnai rnici preţuri 

~!~~~;g~ HEAD OFFICE: e Tlml,oara, str. Alba Iulia nr. 2, 
Tel: 40{0) 561221400, TeiJfax: 40(0)56/221401 
BRANCH OFFICE: e ARAD, B·dul Reyqlu!lei 

85, tel. 40{0)571211818; ' }• ..... ..: ·._ J.. 
11: startour@mall.dnttm.ro · ' ' 

;--.•. f· 

. -

x BUCURIA COMUNICĂRII 

'c 
. ' 

' 

e GAMA COMPLETA DE 
TELEFOANE CELULARE ŞI' 

ACCESORII GSM 
la 

PREŢURI DE EXCEPŢIE 
şi 

O SURPRIZĂ 

e OFERTA CONNEX: 
CONECTARE GRATUITA ŞI 

· 2 LUNI DE ABONAMENT GRATUIT 

,~) 
'CONNEX 

ARAD, B-dul. Decebal nr. 2-4, teVfax: 057-211.511;092.277.751;092277.752. 

Organizează licitaţie publică pentrij vânzare in 
condiţiile Ord. Guv. nr. 128/1998 a următoarelor cate
gorii de bunuri devenite proprietate de stat: 

• televb.oare (.c>lor; videocasetof-u~ 
• telefoaue <. ... lulare; 
• motoare de trabant; . 
Licitaţia se va organiza la magazia Vămll Curtlcl in 

ziua de 08 noiembrie 1999, incepnd cu orele 10,00. 

Informaţii suplimentare la ·· · 
telefon 280633 int. 184. <9742061 

:1b ~~ \ S.C. t!PTAK. s.ru·. ARAD 
r.e~ ~ifj · str.G.Cosbuc Nr.26 

0' 0~0 Tei!Fax:0571270040 

~<.0~ Mobi/:092/638586 
... f' 

va oferă: 
·Calorifere din aluminiu gama Liptak-Panel la 10-11 DMtelement (cu TVA inclus) 
• Gazane pentru încălzire centrală ~ preparare A.C.M. pe gaz deJa 12 kw (200 mc.) 

la 40 kw (1000mc) 
·Cazane nwnai pentruincălzire de la 12 kw pînă la 150 kw pe gaz • 

REALIZĂM INSTALATII TERMICE SI SANITARE • • 
LA PRETURI FĂRĂ CONCURENT Ăl • • 

Garantăm: ·· 
- Investitie sigură si profilabilă in 2-5 ani banii se intorc cu dobîndă chiar ! · · 
Mie!iorarea cheijuiemor de încălzire de 2-4 ori faţă de rnodalităţ~e clasice de încălzire 

- Durata lungă de functionare 
-Cele mai mici preturi i -~--
- Oferim mari reduceri de preţ pentru firme si instalatori! .·, 

Căutăm distribuitori în toată ţara! 

• 
f' 

ECONOMIC - EFICIENT- ELEGANT 

.. 
' 
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s.c. ROMTEXTIL IMPEX s.r.l. 
~~~:II:JJ:I~:Îi4-JI:B"-JI:II•ljÎjlfO-Jiill:l•llfOii;lrJ!~ 

-
2900 ARAD - IA 

Micălaca, Str. Dreptăţii, nr. 23, 81. 717, ap. 17 

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

Pentru comenzi ferme se asigura toatâ gama de maşini, 
subansamble, accesorii şi piese de schimb. 

'... eva- aş-i<'f.ZU:i~v 1 

.. 

ARAD2900 
str. Voevod Moga nr.&S-67 

email: arcommat_group@inext.ro 
TeiJ Fax: 0571 281719, 0511 276 333 

In calitate de distribuitor autorizat 

'· vă oferă la 
.... . preţ de producător 

intreaga gamă de lacuri , vopsele, 
grunduri, diluanţi pt. auto, decorative, ~ 
. construcţii civile şi industriale. ~· ~ 

. -. : .. 

_...". ·--• Slslom de2-RIII Rlnge 
• Pl'lx:o8or <191"' dt-
• l'<lnnet 18:9 
• Ei:nn S.W Trinllron 72c:n113can 

. "Cumperi unul din Gale douli modele de 1V fi pr'•""ttl gra1u1t 
o perilche de cl§tl Sony MORE 827. . _ 

·' .'\ ' SONY Modei:KVo29X5/KV-25X5 . . ' 

Rlocoodel \IHS 8ony 
· 'FM/MWcu30postwlpu 11 . 

- Mecaniom s.n.t 
•innogÎ81JaJel.ong Ploy 
• s._. Trilogic, SmarUJnk, Show Vlew 
•1lldecnlcoodel \IHS HIFI eli 4 c:apo1t 

SONY Model :·SLV-SEAG ... " , ) 

Magazin Quasar, Arad, P-ţa A Iancu. Nr .. 10 
tel.: 057-211.822. 

.~ ,._-. 

Aoest magazin oomerdalizeazA produse otiQinale Sony 1nso1fte de 
certlllcatul de garonlle oficial pentru RomAnia. emis şi onorat de Sony. 

OFERTA SPECIALA 
· INTERSAT, SA TUNE şi STARLINE vă oferă posibili

tatea de a intra in anul 2000 conectati la reteaua de !elevi-,_ . ' . . 
Ziune prin cablu. . 
· Persoanele fizice care·locuiesc in zone deja cablate be
neficiază la reducere, plătind doar 50.000 lei taxă de insta
lare cu condiţia plăţii abonamentului pe lunile noiembrie .şi · 
decembrie. · 

OFERTA ESTE VALABILĂ 
. DOAR PÂNĂ LA 2&.XI.I999. 

Angajează: 
• Agenţi comer

ciali 

Cerinţe: 
- studii medii sau 

superioare 
- vechime ~in. 1 

an 
- vârstă max. 30 

ani 
C.V. se depun ia 

sediul firmei Str. N. 
Lenau nr. 11 (fost 
depozit COCA-COLA) 
sau prin fax tel. 
288212 până la data 
de os: 11.99. 

la preţ de fabric:;ă! 

VĂ MAl OFERIM 
,.. înmatricularea autoturismelo 
cumpărate 

,.. montăm profesional sisteme de alarmă 
,.. echipăm autoturisme cu radiocasetofoane PIONEER 

~?i BLAUPUNKT 

Consiliul de Administratie al SC JNDAGRARA SA ARAD, înmatriculată în Registrul 
Comertului sub nr. J/02/1991 'cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 274-276, în conformitate 
cu prevederile legale privind societăţile comerciale 

! _._. .. 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR i~ ziua 
de18.11.1999, incepind cu orele 12,00. 

Adunarea Generală Ordinară se va ~ne la SC INDAGRARA S.A. ARAD, Calea Aurel Vlaicu 
nr. 274-276, cu următoarea ordine de zi: . · · . . 

1. Raportul Consiliului de Administraţie '1 a.l Comisiei de Cenzori pe perioada de la ·- -· 
alegerea lor până la 30.10.1999. , 

2. Validarea componenţei Consiliului de Administraţie fi a Comisiei de Cenzori; - · 
· Materialele prevăzute pentru ordinea de zi se pot consulta de către acţionarii societă~i 

Tncepând cu data de 15.11.1999 la sediul acesteia din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu 
nr.-274-276. 

La ad~nar11a generală sunt Tndrept4ţlţi să. participe acţionarii ·societăţii Tnregistraţi la data de 
09.11.1999 în Registrul Actionarilor. 

Participarea se face rn' nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială 
Tncredinţată-altui acţionar al societă~i. 

Formularele pentru procurile de reprezentare se pot ridica de la Sediul societăţii şi după 
completare, vor fi depuse până la 16.11.19991a societate. Procurile neprezentate în termen 
pentru înregistrarea şi verificarea lot, mi vor fi luate Tn considerare. 

Participanţii la adunarea generală vor fi legitimaţi: acţionarii pe baza actului de identitate şi 
Certificatului de acţionar iar mandatarij pe baza actului de identitate, certificatului propriu de 
acţionar şi procura de~nută. 

După desfăşurarea Adunării generale Ordinare acţionarii si,mt convoca~ Tn Adunarea ge
nerală Extraordinară ce se va ţine lh acelaşi loc cu următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea participării societăţii la constituirea altor societăţi comerciale '1 sta
bilirea valorii participaţillor. Mandatarea Consiliului de Administraţie cu indepllni~ea 
acestei participări. . , 

Materialele şi participarea acţionari lor la lucările Adunării generale Extraordinare pot fi con-
sultate în aceleaşi condi~i ca şi la cele stipulate pentru Adunarea generală Ordinară. . 

In cazul in care la data de 18.11.1999 nu se întruneşte cvorumul necesar, următoarea 
adunare generală se va ~ne la data de 19.11.1999, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 

REAl 

, PREŞEDINTELE CONSILIUlUI, DE ADMINISTRAŢIE 
ING. MIHAILA IOAN VIOREL ROMEO 

(4114692) 

(659243) 
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zona Informaţii telefon 
240788, orele '16-18. 

VAnd garsonieră, confort 1, 
stare excelentă, preţ convenabil 
in Mic~Haca, str. Abrud, bl. 236, 
ap. 8. Telefon 263953. (34038) 

Vând apartament 1 cameră. 
Telefon 257851. (33750) 

Vând garsonieră confort 1, etaj 
III, Grădişte: 10.500 OM negocia· 
bil. Telefon 222050. (34065) 

Vând apartament in curte, una 
cameră, bucătărie, baie, cămară 
alimente, str. Eminescu nr. 51, 
ap. 2. Telefon 245974. (34154) 

Vând garsonieră cf. 1, 
Micălaca, faia(lţă, gresie, et. III, 
8.800 OM, negociabil. Telefon 
270856. (34174) 

:'H , ~ 
1 • 

1 

1 1 

Vând urgent apartament 2 
camere, Micălaca, zona 300, et. 
4/4, acoperiş ţiglă, 19.000 OM, 
negociabil. Telefon 235784, 092 · 
308 400. (34179) 

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

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

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, decomandat, Maia
kovski, et. III, total fmbunătătit, 
27.300 OM. Telefon 27083'4. 
(33623) 

Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, str. Clo~ca. nr. 7, ap. 
5; orele 17-19. (34058) 

Vând apartament 2 camere + 
dependinţe, ultracentral, lângă 
Casa cu lacăt Informatii telefon 
282927, orele19-21. (31138) 

Vând apartament 2 camere, cf. 
1, garaj, telefon. boxă, satelit, A. 
Vlaicu, posibilitate 2 rate. 
Informaţii telefon 094 170 566. 
(33845) 

Vând apartament ~ canlere, 
confort 1 imbunatăţit, str. Banu 
Mărăcine .. Telefon 235017 <lupă 
ora 13. (33505) 

Vând apartament 2 camere, 
bucătărie, baie, antreu, cămară 
alimente, pivniţa ~i pod, central. 
Telefon 283746, Intre orele 17-
20. (33781) 

Vând apartament zona Gării, 
amenajat stil occidental, mobilat 
parţial: preţ 35.000 DM negocia
bil. Telefon 094.160.581. (33539) 
Vănd apartament 2 camere, 

Alfa. Telefon 263703, după ora 
19. (34087) 

Vând apartament 2 camere, 
zona 300, bl. 303, al. 1 (mobilat 
sau nemobilat) 20.500 OM. 
Telefon 249806, 094 778 462. 
(34117) 

VAnd apartament 2 camere, 
Vlaicu, 10.000 OM. Telefon 
270856. (34174) 

VAnd apartament 2 camere 
central, decomandat, parchet, 
faianţă, gresie, 27.000 OM. 
Telefon 270856. (34174) 

Vând apartament 2 camere, 
zona Fortuna. Informaţii ţela· 
Ion 268971. (34238) 

camere, decomandat, confort 1, 
zona Gării, et. X (sau schimb cu 
2 camere + diferenţă). Telefon · 
235676, 18.000 OM. (33754) 

Vând, schimb apartament 3 
camere, str. Primăverii şi grădină, 
str. Crişului, Chişineu Crlş. 
Telefon 265489. (33766) 
· Vând apartament 3 camere, 

decomandat; Alfa. Telefon 
253326. (34061) 

Vând apartament 3 carnete, 
decomandate, parter, cu jaluzele, 
geamuri, balcon inchis, marmoră, 
garaj cărămidă cu autorizatie, 
zona Andrei Mureşanu (foStă 
Ecaterlna varga). preţ 48.000 
DM. Telefon 272445. (34108) 
Vănd apartament b/. 726, et. 

IV, 3 camere, decomandate, cu 
garaj şi fără, preţ16.000 DM, 
negociabil. Telefon 262680. 
(34090) 

Ocazie! Vând apartament 3 
ca~ere. Atfa, faianţă, gresie, uşă • 
steJar, 11.600 OM. Telefon 
270856. (34174) 

·y EYih 1: 

apartament 4 
160 mp, str. Coşbuc; apartament 
3 camere, 140 mp, str. co·ziei. 
Telefon 092.227.450. (33109) 
Vănd apartament 4 camere, 

zona 300, Malul Mureşului, toate 
Tmbunătăţirile, garaj autorizat. · 
Telefon 259891. (33600) 

Vând apartament 4 camere, 
Vlaicu, 16.500 OM sau schimb cu 
garsonieră sau maşină. Telefon 
235331. (33809) 
Vănd urgent apartament 4 

camere, zonă lini~tită, etaj 1, 
decomandat, aranjat occidental, 
2 balcoane închise; contorizat, 
bloc 715; pret negociabil. Telefon 
094.661.161. '(33776) . 
Vănd apartament 4 camere, 

Alfa, imbunătătit, contOrizat. 
Telefon 258857. (J3749) 
Vănd apartament 4 camere, 

zona Gării, contorizat. Telefon 
223552. (34079) 

VÂNZĂRI CASE • 

VAnd casă .Tn Pecica, nr. 
1711, 3 camere, baie, 
bucătirie, garaj, atelier, anexe, 
curte, grădină, telefon, cablu, 
preţ Informativ 38.000 OM. 
Telefon 289064 după ora 17 
sau 092.457.455 · 
Vănd casă, împreună cu ali· 

mentară, vad bun. Telefon 092 
636 497. (33656) 

Vănd casă Grădiste, toate 
facilitătlle, deosebită.' Informatii 
telefon 092.207.518; 276353. 
(33919) 

OCAZIE/ VAND CASA, toate 
utllltăţlle, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471: 256543 • 

·1 Dlnă la ora 18. (31726 31955) 
Vănd casă m Vlad1m1rescu, 

zonă centrală, 4 camere, 
dependinţe, încălzire centrală 
automată, preţ negociabil. 
Informaţii telefon. 514207. 
(32993) 

Vând casa central, singur Tn 
curte, 43.000 DM negociabil. 
Telefon 094.837.193; seara. 
259246. (33515) 

Vând casă central, 3 camere, 
dependinţe; parter: alimentară, 
restaurant. Telefon 234862. 
33485) 

vand convenaou casa 
spaţioasă in Aradul Nou. Telefon 
092 226 357. (33740) 
Vănd casă rnare Cuvin, nr. 3/2, 

magazie 120 mp, pivniţă cu boUă, 
200 mp, cu posibilităţi privatizare, 
suprafaţa totală 2750 mp; acces 
din 2 străzi. Telefon 461205. 
(33921) 

VAnd casa mare compuSă din 
7 camere plus dependinţe, fn 
Sâmbăteni, nr. 387. Informa~! 
telefon 277128. (33804) · 

Vând casă cu grădină mare, 
localitatea Zimand Cuz, nr. 112. 
(33959) 

Vând casă cu curte, 400 mp, • 
mobilier. Telefon 092.599.416. 
(33992) • 
Vănd caaă tot confortul, comu

na Vladimirescu. Telefon 255981, 
092 284 409. (33666) 

Vând două case: prima cu 
patru camere, bucătărie, bale, 
gaz, curte mare betonată, gresie; 
faianţă, satelit, telefon; a doua 
cu: trei camere, bucătărie, apă, 
gaz la poartă. Informatii locali
tatea Vladimirescu str. Ţepe~ nr. 
16. Telefon 057/514080. (33935) 

Vând casă 2 camere + 
dependinţe, posbililate privaU
zare, la ~oseaua principala. pret 
7.000 DM, negociabil. Teleforj 
094 121 983. (33808) 

Vând casă 3 camere, depen· 
dinţe, Grădi~te şi casă mare ~1 
pământ în Şomoşcheş. Telefon 
260360. (33546) 

Vând casă 3 camere, anexe 
multe, total 1476 mp. Localltate.a 
GrAniceri, nr. 341. (4113155) 

Vând casă 4 camere + anexe, 
fncălzire proprie pe gaz, 
canălizare, str. Prunului, nr. 57, 
Grădi~te; preţ convenabil, 
Telefon 238613. (33911) 

n,a m,era,cas 
13 camere, grajd, magazie de 
cereale ~~ 60 arii de grădină, situ· 
ate la marginea satului. Telefon 
251662, int. 14. (33649) 

Vând casA, zona Aradul Nou. 
Telefon 287320 sau 287495. 
(34072) 

· tsrurirW· · ·· 

Vând casă veche, 2 sparta· 
mente, teren 540 mp, str. Andrei 
Şaguna, aproape de Spitalul 
Judeţean. Telefon 211820, 
seara. 33755 
Vănd (schimb) casă In Galşa 

cu apartament 'cu 2 camere Arad. 
Informatii telefon 466723. 
(33915) ' 

Vând casă + loc de casă in 
Părneava, total 2.000 mp. 
Telefon 210373. (34073) 

Vând casă 3 camere, 
bucătărie, grădină mare, preţ 
17.000 DM (sau schimb cu 
apartament + diferenţă), zona 
gării Aradul Nou. Telefon 
278236. (34078) 

Vând casă in Macea nr. 993, 18 
. strada principală, cu poSibilitate 

de privatizare. Informaţii telefon 
536487. (3039747) 

Vând casă ultracentral, singur 
tn curte, garaj. Telefon 094 795 
541' 257213.. (34096) 

Vând casă in Pârneava, Qră
dlnă, gaz, ocupabilă Imediat. 
Telefon 211792. (34109) 

Vând casă cu etaj, garaj, gră
dină, pentru 2 familii, str. 'Cehov 
nr. 3. Telefon 220384. (34125) 

Vând urgent casă 3 camere, 
curte + grădina mică. Telefon 
270854. (34120) 

Vând casă de cărămidă, cu· 
grădină, curte, apă, gaz. Telefon 
057-272949. (34145) 

Vând casă nouă, cu mansardă, 
4 camere + anexe, Bujac, 40.000 
DM, negociabil. Telefon 244431. 
f.65924J) 

Vând ieftin casă mare, zonă 
bună, toate facilităţile, preţ 
100.000 OM. Telefon 284811. 
(34222) 

VÂNZĂRI SPATII IJ 

Vând Lada 1500, an 1979, 
stare bună, 2.000 OM negociabil. 
Telefon 094.392.557. (33506) 

Vând Mercedes 250 Diesel, an 
fabricaţie septembrie 1992, Tnma
tricu_lat persoană fizică, stare 
excelentă, alarmă, genţi aluminiu, 
uşi central. Telefon 094.616.315. 
(33787) 

Vând motor complet pentru 
autocamion DAF 3,5 tone, 3.000 
OM, negoc~abil. Telefon 
092.249.472. (33935) 

Vând motor MC Cormic 
Internaţional, 3 pistoane cu 
pompă de injecţie, 400 DM: plug, 
freză, tractor 45 CP-400 OM, 
negociabil. Informaţii localitatea 
Agrijul Mic nr. ~· (2055831) 

Vând autoturisme Dacia 
berUnă, zero km, 47.000.000 lei. 
albe si 48.000.000 lei • meta· 
lizate.' inclusiv transport Pitesti· 
Arad, stoc limitat. TelefOn 
092.290473; 057/250030. 
34034 

Vând avantajos ANVELOPE 
AUTO noi '' folosite, de 
camion, diametru!: 17,5; ARO 
Jeep 15,16; autoturisme 12, 13, 
14, 15, 18, 17 ţol!. Telefon 
259339; 563027. (4113081) 

Vând ieftin Dacia 1310, dih 
1991, preţ informativ 2.400 OM. 
Telefon 264447. (34063) 

Vând camion Bucegi cu motor 
tractor, stare bună, basculabii, 
fără CIV sau dezmembrare .. · 
Telefon 469142. (3042165) 

Vând sau schimb Dacia 1320, 
CN, 1988, stare foarte bună. 
Telefon 512158. (2055829) 

Vând VW Passat 1988, 1.600, 
benzină făra plumb. -Telefon 
468613. (3042163) . 
Vănd Opel Astra TD, inmatrl· 

· culat; Dacia nouă; RABA 16 tone; 
ARC Tnmatrtculat. Telefon 
0571279722: 094.:286.769. 

Vând firmă cu spatiu comercial (33574) 
mare, zona Piaţa A. l~mcu. Relaţii Vând Dacia O km, preţ nega-. 
telefon 255965; 094.706.326. ciabti, zilnic, str. M. Eminescu nr. 
(34044) 54 sau informaţii telefon 

VInd spaţiu comercial amef18- . 092.203.237. (33398) 
.jat, pentru comert alimentar. Vând Dacia 1410L, 1994, str. 
Telefon 092.748.670. (33947) Salontei nr. 37/A: Telefon 

vand spaţiu pe ştrand, ultra- 222806. (34081)' 
central. Telefon 092.301.798. '11ând Renault 18 Break, inma· 
(33995) • trlculat + C/V, str. Faurllor nr. 41, 

Vând spaţiu producţie In Gai. (34080) 
Vladimirescu: 2 hale mari 100 ' Vând Dacia 1300, CIV, stare 
mp; 5 incăperi mal miel suprafaţă confortabilă, din 1976, 950 OM. 
construită 230 mp, curte 210 mp. Telefon 267731. (34066) 
Telefon 092.249.472. (33935) Vând Dacia 1310, an '87, preţ 

Vând hală indusbială Tn incinta 
Abatorului Vechi, suprafaţa 252 
mp. Telefon 0?.4.698.659; 
094.770.634. <335001 

VÎNZĂRIIERENUBI ~ 
Vând vie cu colnă, lneu; 6.000 

OM. Telefon 219181. (33543) · 
Vând teren intravilan, 600 mp, 

front 15 m .. Telefon 262619. 
(33665) 

Vând teren pentru constructii, 
90.000 mp in Vladimirescu Pe 
D.N.7, apă, gaz, curent,· 
canalizare. Telefon 092.249.472; 
(33935) 
Vănd teren In Grădlşte, 500 

mp, toate utilităţile. Telefon 
253366; 253575. (32582) 

VInd 3,33 ha pământ arabil 
Cea/a. Relaţii telefon 531052. 
(34099) 

Vând 2 Dacii, anii 1983, 1998, 
stare bună, 1.700 OM, 4.900 OM, 
negociabil. Telefon 235784, ()92 
308 400. (34179) 

Vând Mercedes 350 S: Jeep 
Toyota Land Chrys/er. Telefon 
092.227.450. (33109) 
Vănd tractor U650 şi lfron, 

stare foarte bunâ + utilaje agri
cole. Telefon 256189, 272284, 
092 247 941. (34097) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.896. (33134) 

Vând convenabil BMW 5251, 
1990, inmatriculat, stare excelen· 
tă. Telefon 092 274 828. (32977) 

Vând 2 tractoare Massey 
Ferguson, 65-45 CP şi combină 
Class Protector masa 2,80 m, 
toate in stare perfectă, pret nega-
ciab/1. Telefon 094 18S 053: 
(34046) 

Vănd Dacii O km, n~i, ~~~~ tip. 
Telefon 094 157 830. 333 9 

Ocaz1e! Vând Skoda Fehcia O 
km, sub preţul de pe factură; 
negociabil, eventual la schimb cu 
o Dacia mai veche. Telefon 056 • 
219869 sau 094.291.600. 
(33487) 

r 

1.750 OM, negociabil. Telefon 
094 544 832,253572. (34113) 

Vând tractor U650, stare 
funcţionare, 38.000.000 /el, nego
ciabil. Chişlaca nr. 255, Cismaş 
(lica). (34111) 

Vând Renault 20 Diesel, fabri
cat 1981, persoană fizică, 2. 700 
DM, negociabil. Telefon 283102. 
(34101) 

Vând Dacia 1310, an 1995, 
4.200 DM, negociabil. Telefon 

. 211584, 094 159 379. (34119) 
VInd VW Golf 1 an '84, Diesel, 

Tnmatriculat + CIV, preţ 2.500 
OM, negociabil. Telefon 267236, 
094 814 324. (34115) 

Vând SRD in perfectă' stare de 
funcţionare, CIV, nr. nou. Telefon 
520356. (4113166) 

Vând Dacia 1310, CJV, 1.650 
OM, negociabil: Telefan 269635, 
după ora 17. (3414-7) 

Vând Dacia papuc, an fabri
caţie 1990. Informaţii telefon 
276897. (34135) . 

Vând Ford Sierra 1 ,6, 1983, 
asociaţie sportivă, 3.000 OM. 
Telefon 259854. (34210) 

fi!HlW 111HH ~;' 1 
Vând TV COLOR en - gros, 

· an - detail, gamă diversificată, 
/preţUri minime; garanţie. 
Telefon 289456; 092.239.242. 
(33626) 

Vindem LĂZI FRIGORIFICE; 
CONGELATOARE; VITRINE; 
COMPRESOARE 5.000 W; 
CAMERE FRIG; DULAPURI 
FRIG; inox; garanţie un an. 
Telefon 281384, orele 8-18. 
(34042) 

Vindem TV COLOR, 800.000. · 
1.100.000 /el, garanţie 6 luni. 
Telefon 244904, orele 9·17. 
(32146) . 

_ Vând Ieftin INSTALAJII . 
SATELIT fi BOXE 50 W. 
Telefon: Arad 237471; lneu 
511485. (28770) 

Vindem o gamă mar& TELE
VIZOARE COLOR stereo; con
venabil. Telefon 280260; 
211213, orele10·20. (34011) 

Vând TV color, maşină spălat 
automată, calorifer electric, cu 
ulei, cu garan~e. Telefon 284604. 
(~3442) 
Vănd TV color Philips: Nokla; 

Grundig; teletext; telecomandă: 
Telefon 264004. (34052) 

.. . .•• -• .. s ,-x-(·~~-

Vând maşini de cusut industri
ale, capsat, triplokuri, butonieră, 
tivit. zig-zag, liniara. Telefon 057 
• 278077; 092.703.126. (34010) 
Vănd TV color, 800.000 lei; 

combină frigorificâ 1.200.000 lei, 
congelator. Telefon 285010. · 
(33699) 
Vănd TV Sony şi Pentium 

Compaq, Telefon 563070, orele 
14-21. (4113080) 

VInd maşină spălat 
automată, 1.000.000 lei şi TV 
color 930.000 lei; ladă frlgori
flcă 1.400.000 lei; ofer garanţie. 
Telefon 259339; 563027. 
(4113081) -

Vând frlgldere, second-hand: 
Telefon 270622. (34103) 

Vând toată gama de pies·e 
pentru frigidere casnice si comer· 
ciale. Telefon 270622. (34103) 

vand telefoane mi51life no1: 
Nokia 5110, Nokia 3210, Nokia 
6110, Sony C1 in limba română 
şi altele. Telefon 094 544 832, 
092 528181. (34113) 

Vând frigider, congelator, ladă 
frig, combină frig, uscător rufe, 
maşină spălat automată, robot 
telefon, garanţie 1 an. Telefon 
220926. (34098) 

Vând frigider Arctic, mare, 
excepţional, 800.000 le/. Telefon 
231244, orele 16-20. (34175) 

VInd CONGELATOR şi 
MAŞINĂ de spălat automati. 
Telefon 260971. (34236) 

VÂNZĂRI DIVERSE 
Vând (închiriez) urgent 2 gara

je autorizate. zon~ Vlaicu, preţ 
negociabil. Telefon 235784, 092 
308 400. (34179) 

VInd en-gros, HAINE SE
COND HAND, GERMANIA, 
peste 20 sortimente. Telefon 
289458, 092 239 242. (33626) 

VInd PLASĂ GARD zlncată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RA
BITZ şi CUIE CONSTRUCŢII, 
str. Vrabiei nr. 4. Telefon 
289997. 094.558.552: .t2719iii 

VInd FIER BETON 5.900 
lellkg; BCA·605.000 lei/mc, str. 
Independenţei nr. 7, Bujac. 
Telefon 273785; 092.457.280. 
(33778) 

VAn~ PARCHET f;!g aburit, 
uscat; pervazuri; palux. 
Telefon 235271: 094.555.338. 
33541 

n cuptor patise e e ectnc, 
fabricaţie Germania. Informaţii 
telefon 514207. (32995) 

Vând toate tipurile termotecl,. 
convertoare pe gaz, sigilate. 
Telefon 259854. (33754) 

VInd hală in construcţie 840 
mp ~i teren aferent 5000 mp, tn 
Chlşlneu Crlş, posibilttăţl cale !&
rată, ·apă, curent, ideal depozit. 
Informaţii telefon 094.206.167. 
(4113161) 

Vând cazan incalzire - 1.000 
DM. Telefon 092.301.798. 
(33995) 

Vând bolţari termoizolatori, 4 
modele, pavele, borduri; etc. 
Telefon 245689. (33534) 

VInd EUROBOLŢARI ter· 
molzolanţl cu garanţie: 
300x250x200 la 3.800 lel/buc.; 
1mc-240.000 lei. Telefon 
281491; 092.381.750. (33937) 

Vând termoteca combi, preţ 
1050 DM. Telefon 210631. 
(34024) 

Vând LEMNE de FOC; orice 
cantitate. Telefon 214010. 
(34055) 

Vind LEMNE FOC ti late, 
esenţă tare. Telef<>n 277027. 
33592 

Vând cana~ele extensiblle, 
colţare, fotolii pluş, toate noi, 
r;;J~~\ miel. Telefon 264892. 

VInd garaj metalle, Piaţa 
Soarelui, 1.800 OM, negociabil. 
Telefon 251662; 289499. (33648) 

Vând canapele !?i colţare noi, 
ra· preţuri avantajoase. Telefon 
270700. (33549) 

· Vănd strung prlsmatic, 3000 
mm, stare excepţională. Peclca 
~r. 1236. (3042164) 

Vând loc de veci cu monument 
Cimitirul Eternitatea. Telefon 056-
159237. (33945) 

Vând seminţe floar.ea soarelui, 
calitate bună. Telefon 512437. 
(205583) . 

Vând cărucioare combinate 
• pentru copii (import), 550.000 lei, 
. negociabil; butelie galbenă 
aragaz, 200.000 lei. Telefon 
254796. (34088) 

Vând o pereche cărje 
Germania, noi; sobă motorină. cu 

· cuptor, bună stare funcţionare. 
Telefon 276152. (34068) 

Vând urgent cărucior pliant 
handicapaţi, 750.000 lei, nego
ciabil. Telefon 247497. (34112) 

Vând căţei Rottweiller, p~rinţi 
linie de campioni Enzo (Norls) 
Cessy (Zsivany) vacclnaţl. 
Telefon 283102. (34101) 

Vindem avantajos mobilier. 
comercial {rafturi, pulturi, birouri, 
dulapuri vestiar); agregate frigori· 
fice (vitrine, dulapuri, camere, 
congelatoare); cântare 10, 100, 
500 kg; scări, cărucioare, grătare 
lemn etc. 1 i telefon 
281060 

•.cuptor, Vest~; boilere 100 It. 
Telefon 211905. (34121) 

Vând tocătoare de tulei, pe 2 
rânduri. Telefon 286180. (34130) 

. Vând aparat cu încălzire pen
tru spalătorie auto. lnforma~i tele· 
Ion 536487. (30397 48) 

Vând garaj construcţie defini· 
tfvă, zona Lacului (Pădurice), fun· 
daţie beton, pereţi cărămidă, 
plan~eu beton. Informaţii telefon 
256079, 094 583 443. (34146) 

Oferta sezonului! Vând ttluja 
smaragd, 50-60 cm fnăllime si 
alte plante ornamentale. 
lnfc>rmaţii telefon 094.617.936. 

Cumpăr urgent apartament 1-2 
camere, ultracentral, et. 1-11, ofer 
preţ bun. Telefon 235784, 092 
308 400. (34179) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 
Cumpăr grâu de panificatie, 

soia, floarea soarelui. Telefon 
094 196 589. (34089) 
Cumpărăm porumb, plata la 

recep~e. Telefon 094 784 568, 
fax 27 4833. (341 00) 

CERERIŞIOFERTI. 
DESERVICII 

AngajAm OSPĂTARE, BAR· 
MANE ,, FEMEIE SERVICIU 
pentru BAR-RESTAURANT. 

270027, 270026. 

LACTIS:" angajează AGENŢI , 
VANZARI. Oferim salariu + 
comision. lnformaţil.telafon 
094 770 261: (34167) 

Angajăm REGLDR şi 
PRELUCRĂTOR PRIN AŞCHIE· 
RE pentru centru de prelucrare 
fn serie mare, 2 schimburi, 
maxim 35 ani. Telefon 257432. 
(33985) 

muncă pentru TINERI şi 
TINERE. Salarizare foarte avan
tajoasă. Telefon 057/251759; 
092.887.680. 

Angajăm OSPATARE (fostul 
Coco,ul de Aur, Piaţa Mică) 
pentru BAR: (34005) 
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, (Unnoro din poglno 14) 

Ciutlm TINERE, 20-30 ani, 
aspect plăcut, pentru FOTO
MOOELE FILME. Telefon! 
469081. 

noiembrie 1999, LOC MU'NC;AI 
ASIGURAT, 10 pen•oar1e 
zootehnic; 2 persoane 
persoane şoferi, 5 oersc>ar1al 
necallflcaţl '' un eiEictriciar•l 
(electricitate) la Circu 
Internaţional LIDIA TOGNI 
Telefon 094 1 t3 347·, 
534979. 

" MUNCITOARE pentru 
produse alimentare in incinta 
Combinatului Chimic Arad. 
Telefon 094 504 n2. 

doritoare dans modern. 
OSPĂTARE, BARMANE, 

ft c'oncllţll avantajoasa. Telefon 

PRES'I'ĂRI SERVICII 

CONSTRUCŢII RAPIDE, CA· 
LITATIVE, GARANTATE, re
novirl Interioare, hidrolzolaţll, 
termoizolaţll, Instalaţii sanitare, 
electrice. telefon 094 929 799. 
(34198) 

"WES" execută REPARAŢII 
FRIGIDERE, CONGELATOARE, 
CLIMATIZĂRI. Telefon 284857, 
092 556 562. (34195) 

Reparăm; .MAŞINI SP LAT 
AUTOr,tATE, .. domiciliu; 
REBOBINĂM motoarele. 
Telefon 259146; 094.241.398. 
34214 

". DIVER E -

OFERIM IMPRUMUTURI . 
avantajoasa, IN LEI. Relaţii tale-

. Ion 212020. (34060) ' 

OFER MPRUMUT VALUTA, 
.contra garanţii imobiliare. 
Telefon 092 294 842. (33381) 

Pierdut geantă cu acte, pe 
numele Novac ._ Terezia. 
Recomper;.si. TelefOn· 266307. 
(34102) 

Pierdut dfp omat vh;,lniu cu 
acte_ '' pafaport, numele PITIS 
LARISA. Ofer recompensă. 
Telefon 092 562 611. (34181) 

Efectuează zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS: 
lRJA ti FRANŢA,• la prefuri occo
a.lbHe cu autocare modeme. 

NOUIII ITALIA cu hnzit AUS-. 
TRIA. SUEDIA cu tranzH POLO
MA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin .,ATLA
SSIB" puteţi cilitorl fn toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA. SPANiA, 
PORTUGAUA. 

Pentru grupuri organizate •. 
lnchlriem - ,. microbuzo ..-..... 

,.ATLASSIB'" efectueazi aer
vtcll de mesagerie, aslgwirf me- . 
- ,, cir1l veRi. 

Agenţiile din centru: telefon 
251871 ti 252727 fi AIITOGARĂ. 
telefon 270562. 

SCHIMBURI 

Schimb casă mare, curte, gră-, 
dinA 1.800 mp, Calea nmtşorirnr. 
180, cu casi mica singur In curb;. 
(33930) . 

Schimb casa In Arad, cu cas6 · 
·zona Mlnlş-Galşa. Telefon 
243031. (34082) 

ÎNCHIRIERI 
Închiriez (ofer) apartament si.' 

casă (ne)mobllat(ă). Telefon. 
235784, 092 308 400. (34179) 

Doresc sa lnchlriez apartament 
·(ne)mobilat Telefon 235784, 092 
308 400. (34179) . 

lnchlrlez spa\liJ 600 mp pretabil 
producţie, depozit alimentar, nea
llmentar. deoset>n; pret la vedere. 
Telefon 092.207.518. (33919) 

uter spre Tncniriere spatiu co
mercial, central in Chişinet.i Criş~
Telefon 520664. (4113163) · 

. Ofer SJl'& inchiriere garson'ieră 
mobilată. Telefon 234862. 
(33707) . 

~~~~~~~~~~~~~. -- Ofer spre rnChirler.e jocuri de noroc Pokker American 11, numai 
l~~1aJ;"ul Arad. Teleton.237439. 

" structll, zugrivell, zidării, 
cu lan', f~tada, graslari _ti 
gharil. Telefon 275924. 

'.-··· 

- -·'""' 

'-- ... · 

Ofer spre Inchiriere spatill 
ultracentral·cca 35 mp. TelefOn. 
094/296821. (33758) 

Iau in gazdă o fată la aparla~. 
ment. Telelon 265750. (34066) • · 

· ·rnchiriez spaţii comerciale şf 
depozit pe Calea Upoveî nr. 113, 
vizavi Restaurant Flora. Telefon 
092 921 103. (34069) 

Tnchiriez gai"sonierA cf. 1, · 
Micălaca, 75 OM. Telefon 
279402. (33892) ' 

Ofer spre inthirieie spatiu 
·ultracentral, 40 mp. TelefOn 
. 211792. (34109) ' 
'·r-:---------, 

fnchirlem sp~ţii comerciale 
pentru magazine, depozite, pro
ductie, etc. Telefon 281060 si 
281036. (34128) • 

rncl'liriez garsOniera central; 
\toate dotările, pentru eleve, stu-
,dante. Telefon 254735. (34116) 

fnchiriez 1 cameră bloc, Calea 
Romanilor, unei eleve, studente. 
.Telefon 285203, 461532, 284316. 
(34127) 

- ~· .. 
.~--; 

·' : 
~:.~,c •:-

3l! ·-~··:;· 

PUBUCITATE . ~· 

Caut si -Tnchlrlez g3rsonleri 
sau apartament 2 camere, olar 
60 OM. Informaţii telefon 
4 "971 2 488. 

Ofer spre inchiriere· apartament 
2 camere, mobilat, pe terme.o 

.lung. Telefon 282199. (34138) 
Ofer spre inchiriere garspnieri 

Ultraconfort şi ultracentral. Telefon 
230757. (34186) 

PIERDERI 
P1erdut chitanţă asigurare 

-Obligatorie eliberată de ASIROM 
pentru Ford Sierra, pe numele 
Biserica Penticostală SAntana. O 
declar nulă (3411 O) 

'9' DECESE '9' 

Cu durere in suflet anunţăm. 
trecerea la cete v811nlcâ a celui 
care a fost 

SAIIĂU. MIRCEA.. 
fnmormântarea va avea loc 

azi, 2 noiembrie 1999, ora 14, 
din str. Licrăm.loarelor nr. 6~ la 
Cimitirul UTA. Dumnezeu să·l 
odihnească! Familia îndurerată. 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din viaţă, după o 
lungă 111 grea suferlnţă_a iubitu· 
lui nostru soţ ... tată 11i socru, 

GOLAC MIRAI, 
tn vArstă de 66 ani. Inmor

mintarea va avea loc azi, "2 
noiembrie, ora 13, de la Capela 
Cimitirului Eternitatea. Familia 
indoliată. 

1o"Cu Inimile 
zdrobite d9 
du-rere 
anun.ţă_m dis .. 
parlţia .fulgeri
toara din viaţă, 
la vArsta de 
numai 41 ani a 
iublt_~lul nos-

tru sotfi tată,. • 
IIUREŞAN IAZAil 

(MUJU) 
din Dud. fost 11ofer B.C.R. 

ARAD. lnmormântarea azi, 2 
noiembrie, ora 13. sat Dud. 
Dumnezeu si~ Ierte fi ai-I odi
hnească fn pacei In veci 
nemângâlaţl, soţia Mariana fi 
flul Marius, care nu te vor uita 
nlclodati. · ' 

Cu adinc urare anunt 
decesul celui cara a fost 

POTIOC LAZĂR, 
la-vârsta de 75 de ani. Inmor

mintarea va avea loc azi, ora 
14, de la domiciliul siu din 
Calea Tlmltorll nr. 12, la 
Cimitirul Aradul Nou. Nepoţii: · 
Nicoleta fi Ghiţă Toma fi soţia 
Elena, indurera~. 

Cu profundă durere In suflat 
anunţjm incetarea din viaţă a 
scumpe! noastre mame, bunici 
fi soacri 

- 'II!REZIA, In vârstă da 67 ani: Inmor-
mintarea va avea toc, azi, 2 
noiembrie 1999, ora 14, la 
Cimitirul Gal. VOfnlc lnduraraţt, 
familia. 

Cu adinci durere tn suflet 
anunţăm incetarea din viaţă 
după o lungă '' grea suferinţA, 
la virsta de 68 ani, a dragului 
nostru soţ, tată, socru ''bunle 

UU:IOAN, 
din GRĂNICERI. l~mor

mântarea va avea loc, miercuri 
3 noiembrie 1999, tn comuna 
Grănlceri de la nr. 198. Familiile 
tndoliate) Llle, Crai, Danci, 
Nem u. 

It SDVICII FUNERARE 'l' 

se ;,NOSFERATU" SRJ., 
str. Ghiba Birlanr. 26, tele
fon 270437; 094.554.874. 

NON ·STOP 
SERVICII FUNERARE · 

COMPI.,ETE. 
Sicrie, respete, cruci, tmbăl· 

sămat, spălat, irltbrăcat, 
prosoape, batista, panglică, 
batlcuri, ca~afale, sfelfni-ce, 
steag doliU, colaci, cozahaci, 
coli,vă, coroane,. _jerbe, 
fotovideo, fanfară~ ORGANI;, 
ZĂM POMENI! Oferta: sicriu + 
respete .+ cruce = 750.000 lei. 
·NOUl Toate aceste produse ·se 
găsesc fi In SEMLAC, prin SC 
"ADIS ABEBA" SRL (lingă 
Loto Prono). ANGAJĂM PER· ' 
SONAL (BĂRBAŢI • maxim 35 
ani). (c) · 

'- . ~. 
··.·,. ·.::··.--

• •'\> 

-~ .. 

NON-sTOP 
Ro.sTYL-COMPANY flnni 

producătoare de sicria, str. M. 
Eminescu-nr. 4, (vizavi Cinema 
MUREŞUL) telefon 211929, 
094.537.715; 094.558.712. 

TOTUL ÎNTR-uN SINGVR 
~. LA PRET DE PRODU· 
CATOR, CALITATE ,1 
OPERATIVITATE 
OCCIDENTAIĂJ 

; imbălsămat, ImbrAcat, cos-
metizat 

- sicria; 400-1.600.000 lei 
~sicria iUx 
- lenjerie deces: 160.000· 

600.000 lel 
-cruci, manare- sicriu etc. 
OFERTĂs sicriu, lenjerie, 

cruce- 730.000 lei; 
Transport In Arad GRATUIT. 
Transport GRATUIT. la 

firmele concurente, pentru ca 
să puteţi compara preţurile fi 
ca_!itatea. {c.) 

'li' CONDOLEANTE 'li' 

Colectivul clasei a-X-a B de 
ra Liceul Aurel Vlalcu este ală
turi da MARIUS MUREŞAN in 
greaua incercare prlclnulti de 
moartea tatălui . 

LAZĂR MtllU!ŞAN-
Condoleanţe familial indo .. 

lil'tel 

Cu sufletele cernite de 
durere suntem alituri de fami
lia MUREŞAN, la ·pierdirea ful
g8ritoare a celui care a fost 
colegul nostru 

MUREŞAN LAZĂR.. 

Condoleanţele noastre cele 
mal sincere. Dumnezeu si·l 
odihnească· in pacei Conduce
rea !fi colegii SUcursalei Arad a 
BCR. 

Un ultim omagiu celui care a 
fost colegul nostru, 

MUREŞAN LAZĂR, 
.. din partea colegilor de la 
BCR, Agenţia "Avram Iancu" 
Arad. 

s-a dus in nafllnţi bunul noa
l(u prieten, 

... ~ANLAZĂa 
. (MURI). 

. Fie ca bunul Dumnezeu si U 
păzească in pace fi llnlfte. 
Sincere condole'l'nţe familiei 
greu tndollate. Fan111111e: Nicu 
Avram '' Ghiţă Baltă. 

Colegii de la Şcoala Generali 
şagU suntem aiături de colega 
noastră dragă. Hedrea 
Marioara, tn marea durere prici
nuită de moartea tatălui el. 
(34067} 

Un Ultim rimas bun pentru 
fratele (cumnatul) meu drag. 
Lacrimi 'i flori, din partea faml•. 
llel GOLIC TRAIAN. (34093) 

Un altlm omagiu celui care a 
fost unchiul nostru, · 

GOUCPUJU. . 
din partea nepoate! Adriana 

cu familia. (34993) · · 

C NS(LIUL DE AD 
TRAŢIE al SC ROMPRESTĂRI 

.. SA ARAD este alături de dom· 
nul profadlnte GOLIC TRAIAN, 
la dispariţia fratelui ,1-1 trans
mite sincere condoleanţe. 
(34093) 

SIN E ON OL 
domnului director GOLIC TRA, 
lAN, la dispariţia fratelui, din 
partea colectivul ' se 
ROMPRESTĂRI SA ARAD. 
(34093) . 

Un ultim omagiu pentru om-
nul ·-... 

. GOUC: puru ' "' 
fl condoleanţe famillellndo

llate. LENUŞ. (34094) 

Sincere condoleanţe familiei 
Golic Traian, la trecerea in nefi· 
inţă a fratelui. Familia UJJ. 
(34094} . . . . 

Familia Buftea A. este alături 
de familia domnului Golic 
Traian 111-i transrriite sincere 
condoleanţe .la dispariţia. 
fratelui (34094) • 

Sincere condoleanţe familiei 
Golic Traian, la trecerea in nefi· 
inţă a fratelui, din partea ·dom· 
nului Fekate carol. (34094) . 

Sincere condoleanţe domnu· 
lui director, GOLIC TRAIAN,. la 
decesul FRATELUI SAU. 

_ Familia mROPCEA. (34112) 

-,.-. ..,,.,·._. 

·.~ -:,·-

.. /---- - .... _ .. _, 
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Colectivul de cadra didactica 
al Catedrei de Discipline Tehnice 
Generale din cadrul Unlversltă~l 
"Aurel Vlalcu" este alături de 
colegul lor, conf. dr. Ing. IOSIF 
KAPOSZTA Tn momentele grele 
pricinuite de pierderea tatălui 
siu. Sincere condoleanţe fami
liei! (34140) 

C0111u1 pnofesoral al Facultă~l 
de Teologie din Arad este alături 
de familia indoliată a domnului 
cont. dr. Ing. KAPOSZTA IOSIF, 
in· momentele grele pricinuite de 
decesul tatălui domniei sale. 
Dumnezeu să-llertel (34141) 

untem a turi de colegul nos
tru con!. dr. ing. IOSIF KAPOSZ· 
TA in greaua incercare pricinuiti 
de decesul tatalui său, 

KAPOSZTA EMEIUCIL 
- Conducerea 111 colegii din 

cadrul FaCultălii de Inginerle fi 
tiin Econom ce. (34142) 

lmpărtă!fim durerea '' suntem 
alituri de colegul şi colabora
torul nostru, conf. dr. Ing. IOSIF 
KAPOSZTA, tn marea durere 
·pricinuită de decesul tatălui alu 
drag. Sincere condoleanţe famJ.. 
Ilai iodoliatel Colegii din cadrul 
Rectoratului Unlversltălil "Aurol 
Vialcu" Arad. (34143) 

· incere condoleanţe omnulu 
cont. dr. ing. IOSIF KAPOSZTA la 
decesul tatălui său. Secretariatul 
Facultăţii de Ingineri~ fi Ştiinţa 
Economice. (34144) 

Familiile: Purice !fi lbănescu 
sunt alături de familia Golle 
Eugenia in marea durere pricinu
ită de dispariţia, după o grea 
suferinţă, a ginerelui fi cumnatu
lui nostru, 

GOIÂC 11111AL 
Dumnezeu să-I odihneascl tn 

pacei (34150) 

Colectivul Secţiei VII IMAR 
aste alături de familia GOLIC in 
greaua incercare pricinuită de 
trecerea in nefilnţi a celui care a 
fost 

GOUCMDIAL 
Slncem condolea . (34151) 

Cadrele ervlciulul de 
Paf'lpoarle Arad sunt alături de 
familia BAR CORNEL, tn greauci 
pierdere s'uferită prin decesUl 
mamei. Sincere condoleanţel 
(34162) ·. : • 

, Conducerea SC ARIS SA 
ARAD este alături de familia 
TONTA in marea durere pricinu
Ită d!> decesul soţului, . 

TONTA IOAJif, 
- angajat al uni~l noetdnt 

fi transmite sincera cOndoleanţe 
familiei indoi-. (34168) . 

Suntem aliturl de domnul 
director, prof. KAPOSZTA 
EMERIC tn greaua Incercare 
provocati de decesul tatllul 
transmiţindu·l sincere ·con
doleanţe. Colectivul Grupului 
Şcolar ConstrucţUfl Pnotecţla 
Mediului Arad. (34177} . 

Cu multi 
durere tn suflet 
şi lacrimi pe 
obraji, ne 
desplrţlm de 
fiul nostru 
drag'' bun, 
~ 
LAZA• 

care ne-a păi-ăsit prea Îlm· 
purlu, la vârsta de numai 41 
ani, lăsându·ne ve,nic 
nemBngâiaţi. Dumnezeu si-1 
odihnească sufletul tn pacei Ai 
tăi părlnţllndurara~, Gberaslm 
,, Lena. (34184) 

.Cu profundă tristeţe In suflat 
ne despărţim de nepotul, 
veritorul '' unchiul nostru 
drag, 

IIIUREŞAif LAZlR, 
din Dud. Vei rămâne vefnic 

In amintirea noastră! Familia 
Filip Gh şi Vlaci, Ana. (34184) 

,Cu nemărginită durere.. in 
suflet ne despărţim de scumpul 
nostru frate, cumnat 111 unchi. 

~ANL.U.ĂR, 
. cara ne-a parăslt la vârsta de 
41 ani, lăsându-ne un gol 
Imens in inimile noastre. Dormi 
in pace, ·suflet blând! Florlca, 
Nelu ·Cristi Popa. (34184) 

,--. 
.--- ~-- .-:- . _, ... 

4 .. ( :.~ 

Sunta'm alături de naf'l noas
Mariană !fi fiul Marius, tn 

incercare pricinuită de 
)·detcesul ·cal.ui care _!1•·• fost 

Mulţumim din 
celor care prin preienţă •• flori 
au f()st alături de noi in 
momentele grele pricinuite d8 

J tn>ceraala cele vetnlca a celui 
afoaf 

SA VU TORJIIEA.. 
Fallmilla indoiiată. 

8 .ani, 2 noiembrie, s.a 
dfn vtaţi, dragul fi noul

meu soţ, 
.,.L dr.ION FĂNTÂNĂ, 

prim medic veterinar. 
te plâng mereu, Ştefanla. 

.. 7 MACIII' 
I.llll!llTDIA 

pa LMI NA.CIII' 
MARTDI. . 

Dumnezeu să-I odlbneaocil 
Henriete fl.lullana, nepoate. 

suflet anunţim 
ci azi-, 2 noiembrie 1999. se 
Implinesc 3 ani ile la deces~! 
celei care a fost 

DBoC:HIOI ECATI!IUNA, 

1 :l~:r:~~~ Restaurantului .. La !"' . Dumnezeu s.a odih· 
In pacat Fiica Elvlta cu 

. (34054) 

nefiinţă a scumpului 
soţ, taţă, socru '' bunle 

IIUJIDBU DI!GEilA'I'U. 
Vei rămâne Yefnic In 
mintlre~ noastrl. Familia. 

. }" 
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~'7 Teh. nlc.A de calcul ___ -.A,_ 
- PC Garanţie 3 ani ~.I.!R-U' 1 
- lrnprlmante EPSON 

::rcoptatoare_ C) MINOLTA 
(if" Se Iruri . 

,-,.MMoblllllder debălrobu 1. 
rr aş n e num rat ancnote 
<:"a"' Centrale telefonice SOLOMON 1 La-----... -·-·"'· · •.. --............ -detUII0.11081e1. -----• 

. ' .. , ' 

-· 1 ' • • 

-~~ 

PUBUCITATE 

• 

_, .. 

sfdd~~~~~~~ t.1.Q. 
3.11.99 in GRĂDIŞTE; str. Briidului Nr. 22 a. 

· EXECUTĂ: • Nlaflrl8CUi 
• gar~ ... 1118Uc 
• butoni pl. vltrlaa, -a 111811ce, 
mobiDar aaUc ,.._ 

ORARI Laal-vlaerl latre orele 11.00 • IS.OO 
Telefo•• 263156 latre orele 17,30 • 19,00. 

(4114890) 

Marti, 2 noiembrie 1999 
' . 

Societate mixtă româno-uerma 
cu sediul in Arad· str. V. Milea, nr. 44 

in următoarele condi~i: 
varsta maximâ - 35 ani; 
cunoaşterea la perfec~une a limbii maghiare şi engleze; · 

• operare pe calculator (WORD, EXCEL); 
experienţă in munca de secretariat; 
condi~i de salarizare deosebite. 

INFORMATii la S.A. AGRIROM S.R.L. 
tel: 2Sol!BO (intre orele 10,00- 16,00) . · 

·~ SC ANDROMEDA SERVICE SRL 
Anctromccta . · · ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 . .. · 

Servlc~ ' ,. Vă oferii . Selecţionează tn vederea angajării pentru secţia de producţia din Llpova 
următoarele categorii de personal: · 

e CONTABIL ŞEF • studii superioare economice URMATOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE 
·vechime minimă 5 ani in contabllltataa Industrială 

e ECONOMIŞft ·specialitatea Marketlng 1,11 Finanţe • Contabilitate. 
e INGINERI • specialitatea- chimie alimentară · · . · -· 

V ' 

. PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE): 

.. -··: 
-mecanică 

<".. ·• mecanică auto 
• electronică 

eiNFORMAftCIAN 

• SECRE'I'AR DAC'nLOGRAF ·, .. 

• Şemineele Napoleon • reprezen· 
tant.unic in RomAnia al firmei · 
Napoleon (Canada); 
• Convectori (incălzltoare) • 2,5-
5,8 Kw (30-140 mc·volum incilzit); -
• Boilere cu acumulare; 80 1; . 
120 1; 160 1; 
• Boilere cu incilzlre Instantanee 

OFERTA SPECIALI DE SEZON: 
RADIATOARE DUNAFERR lUX-N 

Din otel (Ungaria) 
• Ojalul are un grad ipalt de transmitere a cAl-
durii; .. 
• Radiatoarele DUNAl'ERR LUX-N au un design 

• prezenţă agreabilă .. aapei; 
1 

'i aspect deosebit; · 
• Sunt economicoase datorita calitatii superiDara 
a materialelor fi a tehnologiei utilizate in produ
cerea lor; 

• cuno1,1tinţă limbă engleză. germană scris lfl vorbit • Cazane pentru încălzire centrală 
de 12-136 Kw; • cun01,1tinţe operare PC 

e GESftONAR -experienţă in domeniu 
• absolvent liceul economic 

· • • c;un01,1tinţe operare PC 
· • AGENTI VANZARI · ... . . •...•. 

·. . . . ·experienţă in domeniu '· 
··· j.,,., .. » · ~···absolvent liceul econom!~ 

• cuno1,1tinţă operare PC 

• MUNCI'I'ORI NECALinCATI-

.· .' ... " 

,.·.·~···~ ""'"":· -~·s.,· .... ·,- .....,.• . :···- . 

, ..... 

• Cazane pentru incilzlre centrală 
fi prepararea A.C.M.18-40 Kw 
Unic importator al cazanelor 

• Module pentru incilzlre centrală 
de 120-1200 Kw; 
• Module pentru prepararea 
A.C.M. de 120-240 Umin. . 
• Arzătoare simple fi automati
zale pentru soba şi cazane; 
• Radiatoare din aluminiu; 

• Durată de intrebuintare foarte mare; 
• Radiatoarele DUNAFERR LUX-N sunt disponi
bile la diferite înălţimi (300; 500; 600; 900 mm), 
precum fi cu lungimi C!Jprinse intre 400-3000 
mmi _ . -. 
• Putere radlanta fOIII'te ma're 
• Garanţie 12.inJ. . 
• Preturi extrem ele avantajoase comparativ-cu 
preţurile radlatoarelor din otel fi. aluminiu din 
toată pral ...•. .,.. , .. . . 

(9744117) 

• in domeniul Industriei Alimentare · 

· • MO'I'OS'I'IVUI'I'ORIŞft CU A'I'ESTAT - - · 
.. •. 

e ŞOFERI CA'I'EGORIA 8, C, D, 1. 
e IIUNCI'I'ORI NECALinCA'fl 

• FEMEIE DE SERVICIU ' · • >·'.- . ·•· • ·.l 

Informaţii la telefonul numărul 
251207, zilnic intra orala il • 15. 

l'runclo 20 ._-....n.de n.La.ca\.c 
l.,r.r, 74"50 lei 30 d.,. •ecund~ 

.C. FLASH lH ITALIA S.R.L. 

o~' Cu;ăţători~ chl~lcă_ ~~, 
.şi._·.\' •,'. 

' .. - ;_ . ~; 

.. ~ · spălătorie :-.~·- ' ~--·. 

· . Servicii ireproşabile ! .. ·. 
Calea ViCtoriei nr.4143 .. . . Program: zilnic L • V 7 ·19 

Tei.057/270151 S 10-14• 

., 
... -

VjNOE Pkh\i iVfAGAZ;I._.t:,=.:;_c; GH\ol ARAD . -
B-dul Revoluţiei nr. 26-38, telefon 231.153 · 

Liviu Rebreaoo nr. 68, teJefon 250.905 
. LA CELE MAl MICI PREŢUR.. . . 

GRESIE cal. 1 • 96.000 leUmp . . , . . . . . . 
FAIANŢĂ-68.000-SO.OOOiei/mp . · . ,.. ' ., ..... 

~~J~~::~.==..;-ult '' '.'>:.~''" ; '" 
SPĂLĂTOARE INOX fi CABINE DUŞ 
BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAIE ' 
ROBINET! fi FITINGURl*.CĂZI BAIE fi ACCESORii , . ' .. 
OBIECTE SANITARE fi ACCESORH . 
ŢEAVĂ POLIETILENĂ CU ACCESORI ' , .. 
ŢEAVĂZINCfiNEAGRĂ ··' '. 
PROFlLE LAMINA TE* TABI.Ă ZI'ICATĂ, decaplllll fi•-
CARBID. PROG.RANI.ZI!-NIC 9,00-17,00 .. 

SAMBA TA 9,00-13,00 !5224119! 

SC MANEX MA SRl 
ARAD, STR. GUTTERBRUNN NR. 100, · 

TEUFAX 057·286834 
Ascut:e toată ga·ITia de scule 
pentru prelucrarea lemnului 

Vinde: 
POLIURETAN IMPORT UNGARIA 
+ lacuri, diluanti, grunduri, vopsele, palux, vopsea SPOR, 

aceto!!a. antigel, Titei + Placaje, pal fumirun, placaj fumiruit, 
pal simplu + Pâslă, Mrtie mătase, tablă cutată de alumini.u 
+ Aracet, prenadez 300, parafină, urelit R şi P + Accesorii 
mobilier, feronerie BLUM, şuruburi pentru lemn, Clipele pl. 
insurubst,_garnituri usi + Scule pt. prelucrarea lemnului, discuri 
diamantate + Abrazive, pietre polizor, discuri Jlbrazive, baiţ, 
colorant lac, oepuri lemn, burghie. . · 

1 
DESCHISIIuni-vineri .... ••· 
. . intre orele 8 • 16. -· ' (174186) 

. ·. 

VOPSEŞTE NEMŢEŞTE 

.• .A, 
( diila)_ 

Distribuitor autorizat DUFA. HENKEL, WESTEX, 
RIGIPS . . 

CAUTĂ: REPREZENTANT VÂNZĂRI 
· CONDIŢII: - Studii superioare (Fac. de construcţii 

este un avantaj) .. ·· . , .. •" 
eexperienţa tn domeniu . . . 
estagiu mililar satisfăcut -
ecalităti organizatorice, initiativil· ·• .,." · 
eauto propriu constituie-uri avantat 

·SE OFERA: 
eperspectiva unei cari618 de succes 
esalariu atractiv · . 
e posibilitatea de a deveni membru al unei eChipe 

tinere dinamice 
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