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BANCA COMERC1ALĂ WESTBAII( SA 
acordă dobAnzi avantajoasa 
la depozltale la termen ale 

persoanelor fizice 
'(sume minimA 500,0 mile!) 

1 lunA -110% ' 
21unl-51% 

3 .. ··- "'~ 

··.·. _PIRSPtc .. t.JVE · ·. UAJUS.P .. ROBUMAS•!,RIZOLVAT!~ 
OPJIMlSTEPlRTRU Cinei ,:.iliarde de···· .. ·. . . · 

RO.· MARJA lei, de 1.~ Mini~te!ul 
lnd~str•alor, pana se 

Există la ora actuală o anumită şansă pen
România. O şansă pe care am mal avut-o in 
secol doar da două-trei ori. Şansa constă in 

valori.flcarl!a imaginii externe, care poate să fie 
nefică pentru relansarea aconomico'socială a 

României. Nu vorbesc da marita sau de ca partid a făcut 
mai mult in această direcţia. Aceasta este o altă proble
mă. Se pare că totuşi poziţia gaostrategică a României, 
ţara cea ~ai mare din centrul şi sud-estul Europei, cu o 
stabilitate care nu a ridicat mari probleme din punct da 
vedere etnic, religios, chiar politic, şl·a spus cuvântul. 
Parado11al aste faptul că, deşi percepută ca un pot de· 
stabilitate, ·pe plan intern trece printr-o profundă criză, 
cu efecte c?.tastrofale pentru majoritatea populaţiei. Cu 
toate acestea, cu excepţia unor conflicte sociale 
regionale, pe ansam)!lul ţării este linişte, pentru că 
românul nu_ este nici violent, rlici revendicativ, ci, având 
o civilizaţie. de bază rurală, es.ta fatalisl Acceptă situaţia 
fără să crâcnească, ca un dat da la Durimazau sau da la 
mai cine ştiu eu. · ~ " 

Această psihologia a poporului romAn eate complet 
străină ·a.nalitti.lor din afară, cara percep fatalismul 
acceptat ca un rezultat şi un progres al democraţiei, al 
polilicii partidelor din arcul guvernamental, ca o linişte fi 

1 împăcare deplină cu rezultatele buna,afişate da guver
nanţi in cei trei ani. 

privatizează fallriea 
După cum le-a promis sindicaliştilor de la Aris, deputatul PNŢCD 

Mihai Calimente 1-a abordat Ieri pe preşedintele FPS Radu Slirbu, 
referitor la situaţia fabricii arădana. lată ce ne-a declarat domnul 
Calimente: • 

,"Doamal SArbtl - referit la privatizarea Arls ea priva• 
tlzare efeetlvli, nu ea privatizare prin llehldare. l11 urma 
lnterveafiel pe eare eu am avut-o azi (Ieri a. a.) pol sli vii 
spua eă exlstli o adresli la seerelaral de stat dia Mlalsterul 

· laduslrlllor, Nicolae Stălcalescil, scmaatli de primul-mi· 
nistru.,· care prevt"'de an ajutor financiar din partea 
:tllnlstl"rnlul Industriilor până la realizarea prh·atlzlirll, 
Alei e vorba de vrl"' cinei mlllar .... , peatru eli prh·atlzarea 
se va face dPstol de repedt•. ,\m inteles că marti (astăzi 
a. 11,) ~·a •·eul la Bueur..,al, pentru dlseufli eu Radu Sârbo, 
~eprezentantul 1&\.'et~tltoralul germaa eare doreşte •• 
cumpere Arls". · 

Ş. POPESCU 

Doar recentul sondaj ,da opinia efectuat da .,CURS" 
vine să strice "victoriile triumfaliste" clamate de actualii 

.,'f j guvao:nanţi. Chiar in această atmosferă de linişte apara!'· 
1 tă, sondajul arată to'tala neincredere a poporului in clasa 

1 

politică aflată la conducere, in drumul sau calea spre 
care se indreaptă România. Tn zadar încearcă slujbaşii 
prezidenţiali, unii lideri ai PNŢCD, să .tămâieza" rezul
tatele, ela sunt clare, fără drapt.da apel. COR ti aliatul 

PREMIILE DE FIDELITATE "ADEVARUL" 
. . . PE LUNA NOIEMBRIE AU. FOST. -

' 

său, PD, sunt compromisa total, firi a avea vreo .. n .. 
la ora_· actuală. . . ..:..- ,. 

iNMiNAT!, 1ERI, CA TIGĂTOBILOR 
. - · · · · D. &ttvvlnrtO 

--"::'; , ''"' ... · ' (Coniinuare in pagina a 5-a) ":] 

• MO~ILIER MODERN 
. LACOMANDĂ 
• AMENAJĂRI SPAŢII 
. COMERCIALE 
• MATERIALE IMPORT 

•CALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR, 74 
ll!L: 087/224888 

fJ/82/,, 1361 

~RTLINE 
· 1\tl-fax: 251461 

OM60721t 
Atad B-dull. Maniu bl.26 a . 1 

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

GEAM TERMOPAN 

MOBILIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

r:,W!'5$:tR: 'RbştdRf26'"''1 
uTI!'Ll'i'~O.~?{~~!it<':J 

APROAPE 3,5 TONE DE CAFEA, TRECUTE 
PE NEOBSERVATE 1~1 PRIN VAMA NADlAC 

Tn acesta zile, pollţiftll arlidenl . 
oeroalaazj un caz de illllbabaldl aL •• 
cafea, 

Tn unna unei razi e1ectua1e pe raza 
municipluU Arad, poliţişti J.au depislat 
pe Man:ea Florin, 31 ani, din Macea, 
fără ocupatie, QJncJ6CUI ru aoteoadeo'lle 
penaie, r:ft a oferit Slll9 vanzare, niâ 
mai mul, niâ mai puţil decat canlitatea 
da ... 1899 kg cafea, a ci!rei provenienţil 
nu a pt.(ul să o justifice. · 

ExtinzAnd cercetăJ;Ie, pcill'ştii au 
stabilit că respectivul a mai vAndut 582 
kg de cafea lui Varga GHgor, 43 ani, 
din Arad, palron la S. C. Varga Trans 
Co SRL contra sumei de 4500 OM şi 
1000 kg ru 8000 OM lui Hulaa Traian, 
27 ani, din Arad, angajat la Agenţia 
lmobifiară Stil Oradea. 

De asemenea, po6tistii au· mai sta
bilit că intreaga cantilatâ de cafea a fost 
injrodusă in România, prin vama 
Nădlac, in noaptea de 15116 I10iermrie 

.. c. de ""''\ u auslriac de ollglne 
romAnă, FOC!fB Liviu. Cum a reuşit 
acest b:ru p. mai bi1e varnep de ser
viciu din acel moment., Pentru că, 
bMui1l, alAI masina QJ lnaln:ăhn căt 
; cel care se all8 la vdan nu .., invi-
ztil . . 

~ ce a liiJnxlu&.o 'ti ţat. Focşa 
a predat spre valorificare cafea lu.i 
Man:ea Florin, Evident, liră să ac:lile 
!axele vamale. . 

. DeocamdaiA, Marcee Florin şi 
Varga Gligor au fost sancţiona~ conlra
ven~onal cu căte 250.000 lei, aftăm de 
la Boroul da presă al 1. J. P. Arad. De 
asemenea, au fosl ridicate in vederea 
confiscării 2220 kg cafea marca BON 
AROMA, 150 kg cafea marca MERIDO 
; 109 kg cafea marca JACOBS, in va
loare loială de 225.000.000 lei. 

Cercetările continuă in vederea 
documentărH intregfo activităţi 

infi'acţionale. Dfftlfl LfiSC 

LA INCHIDEREA 

DE III 

PREŢURI DECENTE 
' -a tâmplărie din , 

ALUMINIU 

~JI''mRIJD G ·lu11 ··-"-~'--· "'"'"'- ' ' ' 

Vlofară 
• TAmplărie aluminiu clifl 
import şi româneşti 
• P.V.C. şi geamuri laÎlo .... o 
.e Rolete şi jaluzele 
Telefon: 279699; 09229.255J 

· Arad, sr. Voinlcllor, Nr. :u. 
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• Astăzi, Soarele 
răsare la ora 7 şi 19 

minute şi apune la ora 16 şi 
43 de minute. 

La telefonul dimineţii, 280944, ·tfltrdlfflUI'după am~ezli, 280003, fntre orele ~5,00-18,00 
Tntre orele 9,00-12,00 • Ma~n, prin p~. spie '~·Circa 20 de copii din localitatea Vărşand 

STARLAINf 
D-na Elena Macovei spune: Jn data de 20 sunt nev. ~J.s. ~ ~· z1 capri .... remii, de-alungul unui_ drum de şase km. 

rdembrie am dat telefon lntr-<Jn sat illn MOkf'?J~~ e IB ••• !I!'ilii.. .. . doua lu"', .. când s-a delectat microbuzul uneo aso-
am cronometrat convorbirea, care a fost.~"'' ;iafrli!!I.P'2'!1· ·cu·ea... · .. · .... In. tor. ceau~.·.·.· .... ii dasator V-VIII de la Pilula Vărşand. • Au trecut 325 de zile cm acest an. 

Au mai rămas 40 de zile pănă In anul 
20001 

• Praznrcul Eliel: Biserica 
Ortodoxă: SI. Cuv. An~ de la Iezerul 
· Vâlcea; SI. Amfilohie: Biserica 
romaflOoCaloUCă: Clement 1, Coklmban; 
Biserica greco-catollcă: SI. Amfilohie 
din kxxniu şi Grigorie al Agrigentulul. 

· minute. Cănd am intrebat centralista, ea mi-a'~ .~<I!QI'Ieaţa1h,t.lill~~·" 'după cursuri sunt nevoiţi să se intoarcă 
Că am vorbi110 minute. Efectiv te fură pe fa\ă.' ""'li pe jqjp<!\IQa!Jllill au~'CittOiă · . ·abia după ora 17,00"- ne spunea Elena 

· D-1 Lucian Sabln ne informeaza Că str.ll!il/ V dlrî \f!r'rşallll On n,..,ll!l& mai 'ili ' părinţi). O situaţie nefireasCă eviden~ care 
Trotuşului este inundată. O fabriCă de pe stra.M· ,.;uieiC!~~,!ită.=-~ta.·'r''!!-·CopiH. !)lllletişti din Vărşand nu. şi-ar dori. a~ cadou de 
respectivă nu are canarozare şi ape le Intră ~"t-&ilmliiQIJ'L.d~. riiiJkx; de tmnsport care să-i scuteasCă de maratonul zilnic, 
·nilor in curti .• Am s&sizat Primăria, /far făcut prin ploaie, vant, mg SlllÎ zăpedă! Poate Primăria Pitu ar putea face in acest 

degeaba,·~~· Redactor daH~I~Iu sens~~~:deYSe ~ a~le ~·:· Redactof~Oj(j~ci~ 

ARAD: Covaci Larisa, 
Horga Nicolae, Hidan 
Alexandru Daniel, Recolo 
nmeea Debora. 

INEU: Guler Denls, 
Munteanu Clprlan Ioan, 
Casa Marlan, ŢiţBf Maria 
A4axandra, Ana Beatrice 
Larisa, Mecea Raluca 
Mădăllna, Hălmăgean Luiza 
Izabela,- Anghel Franclsca, 
Moldovan Udla. 

CHIŞJNEU-CRIŞ: ..Raţ 
Mlrabefa, . Mermezan 
Benlan!ln. 

.. 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Fiica generalului 

(SUA) 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19 

. M~~i~lia) 
10; 1~ 15iJ1 .. 8'\~,:.- . 
(ArlW~:·'l~ine 

. Sala m~une pericu

loasa (SUA) 15,30; 17,30 
~resul: Sfera (SUA) 17. 

ALI~:~ A !~TI ~UICID. 
A - J D 

11 ~ ·. . ,. 

0 z:G LINIA VIETII · 0 a 
057/214214 
intre orele 20,00-08,00 

Vă ascultă, vă inţelege 

'1 vă ajută 

....... t-· .. ··· 

vremea va fi inrosă ~ :. 7 .- . 'IONVOCAIJJ 
fi se va răci faţă de intervalul precedent 
Cerul va fi noros: pe arii extinse se vor sem
,_ predpitaţi predominant Sub formă de 
I'Wlsoare. Văntul va suia moderat, cu inten
sificări tempOrare îndeosebi tn zona de 
munte, unde va viscoli Zăpada Ternperalurl 
maxime: 21a S"C: tempemtu; mnne: "' lrl 
·2"C. 

llataorolog de serviciu 
. EUGENIA RUS 

Se reconvoacă 
Adunarea Gaherală 
a membrilor Aso
ciaţiei Diabetlcllor 
Arad, pentru data de 
25.11.1999, ora 16, 

· In ăceeatl sală a 
Tribunalului Jude

Arad. 

• PmTE. ,.ili:Giii:l 
- este zi de flială la Sebiş. Amaş. Apalou, 

Semlac, Săntana, Şilindia, VărlwiJe. Tărguri sap- Cabinetul .Apollonia", 'situat la parterul blocului 
tămănale se desfăşoară astăzi la. Chişineu c~. cln spetele Casei Al>e (zona Gării), str. Miron Costin 
Almaş, Şillndia fi Vllrfurile (sat Avram Iancu - nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 251225, efectuează trata
Tăcăi'BieJ-. mente lnjectablle (intramuscular şi intravenos), 

Mlline, n'llercull. va ti zi de piaţll la. f>ancola, aaoscli. E.K.~~6e si analize laborator. 
-.. Buleni. Şidău. Macea. Vlnabi, -. Şiia. • C1 'IIIIE'I' S'1'811a'I'OLOGIC 
fi zi de lătg la 8eliu şi Butenl. · · cabinet stomatologic privat, Bd. Revoluţiei nr. 62 

• r•nii:UI • waww:w (vizavi de Biserica Roşie). -ton 256665, deechis 
fn noaptea de marţi spre miercuri este de sem- "..;c Intre orele 8.oo~;:.r 14,00-2o.oo. 

~. F · -......,_" •INitiER DBC:.UiiEift' uu, cu program non-stop, an:naaa .,_,_" • 
B.Gj RevohJ!iei nr. 56, lei. 233.195. · ·Tn judeţ Marţi: Bd. Revoluţiei intre 60-78, str. 

Fannacia .Sinapls", Bri ~nr. 88, tangt1 Horia nr. pere şi Bl. H9. H10, H11, H12. H13. Str. 
Noul Stil, telefon 282369 fi şi .Noua Farmacie", Cloşca nr. pere şi sir. Gh. Popa de Teiuş, P-ţa Mhai 
strada Andrei Şaguna nr. 15, lalefon 948, sunt de Voteazul (p). lliercl.wl: MagazirU ăideva, Balle. Str. 

CASATERITO 
A COOPERATIV 

DE CREDIT, 
prin agenţiile sale din Arad, 

ACORDĂ IMPRUMUTURI PE PERIOADE DE PÂNĂ 
LA 24 LUNI,· CU DOBÂNDĂ ME.DIE DE 35% /AN. 

C.T.C.C. Arad: 057-254884 · 
Agenţia Mure,ul: 231968 · 
Agenfia Aradul Nou: 286195 · 
Agenţia Vladimirescu: 514124 
Agenţia Mlcălaca: 251561 (974275) 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
acorda _uri'Tlătoarole dobAnzl 
pentru depozltala la tennen: 

11una 64o/o 
31uni - 67o/o 
&luni 
91uni 

121unl 
La Clrlrtl clitntuhri dobinda li poate Clpbliu. 

OEPOZITELE SUNT ASIGURATE 1 

Acordăm In sistem C.A.R. 
c:redite în regim de urgenţă 
.4- E3 <:::>re:;. 

credite In regim normal - 1 luna 
cu dobanda enuala 

.::::z .::::z ~ 
redile penllu oct1zltlooare bunlll 

cu dobonda anuala de 
~~...::::::..-----~ 

Informaţii la eaen1'• din Arad 
Pl.ţ. SpiWululct. OCIPII. 

1111.-H • p.rter (lingi "Goapoclarut") 
aau la tt.IHI.IC Otl7 1 2CICI22SI 

H sca 
. Marti, 23 noiembrie 1999 eeBALANŢA (23.09-22.10). Oamenii 

BERBECUL (21.03-20.04). De\'1 deosebiţi au parte de evenimente 
deosebite! Aceste evenimente vii 

aveţi un program destul de incăr-
-_. d 1 ă 1 1 oferă certitudinea unei vieţi 

.._.cat, avan n vedere c v P ace fericite, motiv d.tJnvidie pentru ceilalfi. . 
ceea ce feceţi, oboseala acumulată SCORPIONUL . (2 3.10-21.11). · 

nu vă afectează prea tare randamentul, Iar Colegii de ,coală sau de serviciu~ 
puterea dvs. de concentrare inregistrează devin bănuitori, curio'i '1 chiar~ 
valori constante de-a lungul intregii zile. lnd{gnaţi datorită surâsu,l.d dvs • 
-TAURUL (21.04-20.05). Fără lndoială ca vă mereu misterios. . · . . . . · 
confruntaţi cu anumite obstacole~ ~..,_SĂGETĂTORUL (22.11-21.12). 
'i greutăţi, dar, acestea nu vă !!IV-aţi investit talentul cu pricepere, 
lmpiedlcă ali vli continuaţl. dru- _ _. a'a că aveţi dreptul la necompen• 
muT. · să. Va fi foarte plăcut, dar aveţi grijă să nu 
,...,GEMENII (21.05-20.08). Nu vii simţiţi faceţi ceva pripit din cauu auforlal care 
"' "i •In apele dvs., Iar pla· . r---·---~ vă cuprinde. 
1 d fnetelevă Influenţează MOCBETA CAPRICORNULe:..., ... 

. negatlvstareadesplrll (22.12-19.01). In.-: -, 
RACUL (21.06·22.0'7).,.-~"' Arad, Piata Gării , eluda eforturilor pa llliltA 
Vă apucaţi energic de.~ Telefon 235221 .. care le depuneti, o· 
treabă fi reveniţi lat;...:; · ' Vinde fi · . ceartă cu cel din jur este 
forma care· v-a consa- • • Inevitabilă. Se Al''e că 
crat. Veţi fi ajutat da toată monteaza mochetă punctele dvs. de vedere 
lumea fl, In plus, poziţia · la pretwi nu sunt prea agreate, dar 

·astre lor Indici faptul cii CU O reducere ulterior vi se va da drep-
posedaţi acum puterea nece- de J0-20"1. tate. E bine totufl că da 
sară pentru a vă atinge aco- acum Inainte ftlţl c;u cine 
purila. · aveti de a face. 

· serviciu cu pmgram non-stop. · Sabilllrăgoi, bl. 7, 8. 9 şi SplakA Pmporgescu (p). .. ·, '---_;......:;_ _ __;;...._ ____ ...:,_ ____ _..,.. ___ __,-...;s ._...LEUL (23.07-22.08). Daci ceea ce ~VĂRSĂTORUL (2tl.01-19.02) • 
!fi~ '1111 v-aţi pus in gând nu se va lntAmpla Rezultatele pe care le obţineţi nu 
\' in acastA zi, nici mult nu va sunt in măsură să vă satisfacă pe 

deplin, mai ale!' că dorll'lţa dvs. de 

Y.-, 

. ~, 
/ 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

~ S.C.. ADEVĂI\UL a.r.L Arad 
eCOD FISCAL R 161!1931! e COD SICOMEX 19.604 e CERTIFICAT 
J01/UIIl6din31 X 1991eCOOSIRYESQ209S6601eiSSN 1220-7489 

• ' pa ti. ' ' 1 1 th 2900 Anld. 8d. RC'VCJI:utici nr. 81. 
Telefoane: SIOCRETARIAT- 281802, falJ' 280655, 288625; 
ADMINISTRATIE - CON'T.ABIL!TATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'. 210775 . .t.JARI'A I'UBUCITA TE - 280904; 
CLUBUL PRESE!-180989. ' 

C'-•iHal .. lt'lmialstraţlet DOREL ZĂ VOIA NU 
{J>RI:cdintc) trlefoa 281802, 280625; ŞTEFAN TABUIA (vice
~) ldef011 210776; MIRCEA CO:\'TRAlj (n:daclor~ 
tdefoa 281802. 280854; NICU COJOCARU (dm;<:lor comcrcoal) 
tdefee 1811904; OOREL BARBU ~conlabi~f) tdefoa 281797. 

Clal 4 ' .. • ' fiei MIRCEA CO!I.'TRAŞ (n:daclor·ocf); 
AllRf:L DARlE (sccrelar general d< rcdaclic) telefon 281!102, 
280854: MIRCEA DORGOŞAN (t<f sectie actuatitiiti); telefon 
181855; 280003; IOAN IERCAN (sef ..:Ctie politici), telefon 
280943; DORU SAVA (sef>CCiie sociâJ-ocono\ni<:), tclcfoo 281738; 
VASILE FILIP (sci sectie eullurl·invătămânl), lclcl'on 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport), telefon 
2817111; SORIN GHILEA (sef sectie tincrct)'telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCitl {sef sectie fol<l), telefon 280943; 
NICUCOJOCARU (şefse<lţic pUblicitate) tclefi>nlfu: 2811904. 

~ e -la 1 z , la S.C. MI!IIIAGilAF 8.A. 
ARAD,-· FeieMalai F.N., t>eloloa ~Imi :&51 ·-

· .. s~ 
~H 

ta.~ 
iD"letJu 

.. ,.,. . ·. <.\!~, - ;~_·,·;..g;: 
-...: 

J .• _-!,_-- --

··'-
. _"._. __ . 

'·-~-

intirzia. • · afinnare este mare • 
FECIOARA (23.08-22.09). Tol ce self] PEŞTII (20 02 20 03) S ~ 1 ' 
va derula in legătură cu o pro- ·. • · · peran 

8 0 ''~ visele dvs. trebuie să le imp rtătitlr _ • 
blemil IISfltilllantali se va sfA"I cu • j acelei persoane pe care o lubiţi 1 . - j 
bine. Nu vă implicaţi In afaceri . atit de mull Atenţie, Insi, la cine· .. 
dubioase, chiar dacă vi se promite un va din anturajul dvs. care Incearca aii vă 
clittlo fabulos. · · compromită in ochii acesteia. 

Cu toate că Uniunea Sindicatelor Finante-Vămi anunta cii 
funcţionarii finanţişli ,; lucrătorii vamali din toată ţara vor dedanşa. 
la Inceputul ~slei săptămâni, o grevă de avertisment in toată 
ţara, _până ta soluţionarea revendicărilor expuse Ministerului 
Finanţelor, In fltad s-a lucrat norm·al. Sindicaroştii din· vămile ară
dane au _inceput săptămăna de lucr\j ca de obicei . .Nu am recurs 
astăzi (n.r. - ieri) la greva japoneză. Vom n:nmci'Tn mod obişnutt 
pănă lâ noi ordine" - ne-a spus Teoclor Badău, lucrător vamal la 
Vama Tumu. . . · . , 

De asemenea. functionlirii din finantele locale au Inceput ser
viciul In regim nonmal dâ lucru. De altfe( In Arad finanţiştii nu s-au 
organizat, deocamdată, lnir-un sindicat care să le reprezinta 
doleantele. ·. · - · · ·. • 

In alte judeţe ·sindicaliştii din finanje.bănc; au recutS, ieri, 1a 
greva japoneză, Intre orele 6,Q0.9,00 .. Ei cer o salarizare dece<111! 

fi ~rea statutul~~ public .. f. JljsyfbflcHE 
·•• . ' -. 1 • 
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Premiile de fidelitate ,,Adevărul" pe luna noiembrie A•Jti-flfifl,o§:\ti.ii)-f'i,Jj·i~§!.f:i{f' 

~i~ABO,~AŢJ'.,F"ERICIŢI:::;: .HOŢII AU FURAT DE LA GRADINIŢ~ 
~-": Fenc1\1 pent~u ~ă ş'a~s; ~ PPG TOT CE S•A PUTUT 
·făcut ca, in această lună ei să 
fie câştigătorii premiilor de 
fidelitate oferite, lună de lună, 
de aproape 4 ani de zile, de 
redacţia .Adevărul" celor mai 
constanti cititori: abonati. De 
această dată invitat princi'p.af al 
tragerii Ici sorţi a fost domnul 
CORNELIU ACHIM, directorul 
S.C. EST-TRANS CON
STRUCT SRL Arad, care a şi 
oferit, suplimentar, un al 11-lea 
premiu de fidelitate, in. valoare 
de 500.000 lei: · 

Ieri, câştigătorii celor 16 
premii de .fidelitate oferite de 
redactia .Adevărul" au fost invi
taţi la sediul redacţiei unde, 
intr-un cadru festiv, d-nul 
DOREL ZĂVOIANU, presedin-

. tele Consiliului de administraţie 
al S.C . .Adevărul", le'a inmânat 
plicurile cu cei 500.000 de lei. 
Cu acest prilej, cei 1 O abonaţi: 
Henţ Gheorghe Mircea, Arad, 
str. Banul Mărăcine, bloc 21 • 
A, ap. 3; Unc Aluniţa, 
Chl,ineu-Criş, str. lnfrăţirii 
nr. 81-83, Bloc E 2, el. 1, ap. 
1; Rădac Dumitru, Gah;a, nr. 
407; A'tefănoaie Eva, Arad, 

str. Fluturilor nr. 13, Bloc 2 B, se. A. et. III, ap. 13 ne-au 
Se. C, ap. 4; Balasz t.:udovic împărtăşit opiniile lor in legă-
Ladislau, Arad, Faleza Sud tură cu structura şi conţinu-
Aifa, Bloc 83, se. A, et. 111, ap. lui ziarului, făcăndu-ne 
14; Panaitescu Ana, corn.. riumeroase propuneri de re_al 
Zăbrani nr. 73~; lovănaş · interes. Câştigătorul premiu
Floarea, Curtici, str. Brân- lui suplimentar .. Crh;an 
coveanu nr. 22; Lupulescu Teodor din Pâncota, str. 

Gării, Bl. B, ap. 10 - a fost 
Angelica, Llpova, str. Avram invitat la sediul EST-TRANS 
Iancu nr. 14.a; Maidaniuc CONSTRUCT, unde i-a fost 
Dorina, Arad, str. Simion inmânat premiul de 500.000 lei. 
Popa nr. 22, Bloc 151 se. B, 

1 11 5 H 1 A d . M. COrtTRAS 
e . , ap. ; orga oan, ra , Foto: M. (flrtCIO 
str. Colonia UTA nr. 5, Bloc 

In noaptea de duminică spre luni, h01ii au 
pătruns în incinta Grădin~ei PP nr. 6, de pe stra
da Unirii, iar la plecare au lăsat in urmă un ade
vărat dezastru. 

După ce si-aU pregătit de mancare ·si s-au 
ospătat pe cinste, ho~i s-au delectat la o c3tea şi 
la o ~gară ... la telefon. Mai apoi, s-au ,odihnit" 
încăliati i'n pătuturile copiilor. 

DuPă fe~tin, ho~i au plecat, dar nu cu mâna · 
goală. Au luat ru ei un televizor color NEI şi un 
video Goldstar, ambele cumpărate de părin~i 
copiilor. Cămara de alimente a fost pur şi simplu 
devastată. Hotii au plecat de aici ru alimente in 
valoare de apioximativ 5 milioane de lei (carne, 

· ouă, ulei, zahăr, pateuri, piper, concentrat de 
supă, cacao, dulciuri etc). Au furat, de aseme
nea, jucăni, bani, lenjerie de pat, gen~ ş.a. · 

In urmă cu aproximativ o lună şi jumătate, 
grădinita a mai fost spartă odată! A!unci nu s-a 
'turat mare lucru, dar s-a acţionat cam in aceeaşi 
manieră. 

Directoarea ·grădin~ei. c;tna Mureşan, crede. 
că unica soluţie spre a scăpa de astfel de oaspeţi 
nedortti..este introducer~a unui sistem de alarmă. 
Doar Că pentru acesta este necesară, o sumă 
mare de bani. in acest sens, agentii economici 
care pot să dea o mână de ajutor sUnt rugaţi să 
sune la tet: 281496. · 

În urma ciocnirii dintre două TIR-uri 

IJN 'rLÎNiiit J)l~ 2Ll))J~ 1\NI il. 
l~f)S'I, f)llil \T il(~(~JI)I~N'ril'r 

Un accident de circulaţie, 
cu urmări grave, s-a petrecut la 
sfârşitul săptămânii trecute, pe 
raza localitătii Zerin.d. Sâmbătă, 
In jurul ore'lor 6,30, Slstean 
Nicolae, 31 ani, din Baia Sprie, 
judeţul Maramureş, in timp ce 
conducea autotrenul DAF, 

înmatricula! cu nr, MM-48-ROV 
cu remorca OE-13-67, propri
etatea S.C. ROVINARI SRL a 
lovit din spate ·autocamionul 
marca MAN cu numărul T -OJ.. 
HJM, proprietatea S.C. CON
SUL TING SRL Timişoara. 
Acesta din urmă era oprit 

nesemnalizat în carosabil, în 
vederea remedierii uno 
defecţiuni tehnice. 

In urma. impactului a fost 
accidentat grav Nagy 
Gheorghe-Florin, 24 ani, 
pasager In primul autolren. 

D.L 

SCRISOARE DESCHISĂ DOMNULUI 
PRIMAR VALENTIN NEAMT 

- ' ~ 
· ·· Recent, la emisiunea Televiziunii Arad - care locuiesc pe cele două străzi, de casele să le a.sculta1i doleanţele, nenorocirile. Se ia -

~Fiţi cu ochii pe noi·- am voit să stau de vorbă oamenilor, unde la fiecare cursă ce trece pe il a~ta-i durero~ - de bună, ce spun acei 
cu dvs., domi)Uie primar, dar mi-a fost imposi- cele două străzi se produce p mişcare ca la un InveStitori care ne-au furat liniştea, şi care tră-

. bil. Cele două telefoane răspundeau tot ocu- seism d& gr. 7, nu peste muH timp ele se vor iese fără probleme, departe de infernul de pe 
pat, iar robotul răspundea .Ocupat. vă rugăm dăiâma, in ·prezent având crăpături peste toi, cele două slrăzi. ' 
reveniţi" (tel. 259.494 şi 25S.941 ), aşa că atât in interior, cât şi in exterior. Din păcate, De ce nu puneţi degetul pe rană, dormule 
m-am hotărât să vă scriu această saisoare, cu nimeni nu se ~ne seama de acestea. lncer- primar? _Că doar· dvs. ooi"M;tuce~ Aradul. .. Sau 
rugămintea de a o citi, că de luat măsuri nu când să stăm de vorbă cu dl. 1. Qarida, vicep<i- cel puţin aşa am crezut când v-am ales. Ce 
cred că o ve~ mai face. mar, de fiecare dată ni s-a răspuns că nu-i în dorim?. Dorim să dispuneţi ca intrarea 'i 

·- Zic asta deoarece in urmă cu circa 3 Primărie, că este plecat nu ştiu unde. . ie,irea autovehiculelor grele să se facă 
llliptămănl, la o emisiune cu aceeaşi temă, · Domnule primar, stau şi mă intreb: Cu prin şi din FNC numai pe poarta din 
a-ţi promis soţului meu, eate a dialogat cu ce rezultate, cu ce promisiuni vă veţi mai Câmpul liriiştii, unde există o stradă cu 
dvs. la ~F~i cu ochii pe noi· că personal vă prezenta in faţa alegătorilor? tă de ales asfalt puternic, o stradă largă, modernă 
ve~ implica pentru a rezolva problemele de cred că nu veţi mai găsi nici un arădean, făcută anume pentru acestea, hotărâre prin 
pe strada Turdei şi Jiului privind circulaţia cel puţin in mod sigur de pe cele două care a-~ readuce liniştea şi pe străzile noastre. 
mijloacelor de lraQSporl grele (30 de tone) străzi Turdei şi Jiului, care să vă aleagă lmplica~-vă in această problemă, d-le. primar, 
a firmelor de pe platforma fostului FNC, o . dacă continuat! tot aşa? şi nu mai pasa~ problema aHora. 
situa~e pe care o cunoaşte bine şi dl. 1. Darida, Ce a-~ mai putea spune,,domnule primar? · , O pensionară care încă mai speră 
viceprimarul Aradului, care s-a spălat pe mâini 1 Cred că nimic, deoarece nici odată n-aV venH •. ŢAPOŞ FRANCIŞCA UVIA 
însă' fără a ţine seama de cele 80 de familii să vede~ situaţia, să Privi\i in ochii bătrănilor, Str. Jiului nr. 10, Poltura 

:l9-giJIJ!Il§9,ş!f.§J 
. Tn puncte fixe 'i pe trasee poliţiştii au testat şi verificat 6108 aut9ve-
_ hicule .fn trafic, şi ca urmare au reţinut 7 certificate de inmatriculafe pentr\.t 
defecţiuni tehnice şi, au apllcat 211 amenzf pentru fncălcarea Legii circu-
1a~ei, in valoare de 19.500.000 lei. De aser;nenea, au ridicat in vederea sus
pendării 11 Permise de conducere, din care unul pentru conducere sub inftu- · 
enţa băuturilor alcoolice. Este cazul lui Csemar Attila, dln Arad, w autotu
rismu11-AR·6816. 

Se întâmplă, de muHe ori, să acceptăm compania sau chiar să găz
duim indivizi despre care nu ~m mare lucru. Nu de .puţine ori s-a intâm-.,. 
plat ca astfel de oameni, dacă poţi să,i· mai numeşti aşa. să le aducă 
gave prejudicii celor care, cu bună ~nţă. le-au dat o mână de ajutor. 

Un astfel de caz s-a petrecut rece)'llla Tamova. Sâmbătă, in jurul 
orelor 19,00, Năsui Ioana, 67 ani, din,Tâmova, a căzut victimă' unei tăl
hării comise in locuinţa sa. Cercetăriie' efectuate de poliţişti au stabilH că 
doi indivizi necunoscuţi (un bărbat şi,o femeie), }n vârstă~ aproximativ . 
40 de ani, au cerut găzduire femeii. Aceştia au susţinut Că doresc să. 
rumpere un imobil in comună. qoar că, după 3 zile de şedere in ... 
gezdă, cei doi i-au aplicat bătrănei o lovitură cu scaunul in cap, au le
gat-o la mâini, picioare şi la guri), după care !,au sustras din locuinţă 400 , 
OM şi 600.000 lei. Şi duşi au rost... . 
·· Poliţia continuă cercetările .In vederea identificării şi reţineri! autorilor. 

1 
In acelasi timp, Politia recomandă maximă prudentă la găzduirea uoor 
persoane, in .mod deosebit a 'celor pe care nu-i cunOsc, care se prezinta 
sub diverse pretexte. · 

Dflrtfl LfiSC 

·" 

. • Poliţiştii 1-au depistat conducAnd pe drumurile publice un, autoturism 
· .. ~ neinmabiculat, pe Risti Ioan, 31 ani, din Cladova. ' 

Anul 2.000 se apropi'l cu, 
·paşi mari. ln cad'rul ·acestei 
rubrici vom prezenta ştiri, can
can-uri şi tot ce mai este legat 
de sărbători, in special pe plan· 
local. 

• Cel mal clar Indiciu că 
vine Anul (şi. mileniul) Nou e · 
comerţul năucitor cu petarde şi 
pocnitori. Rromii au acaparat la · 
fel ca in alţi ani vadurile comer-. 
ciale din pieţe şi nu numai. 
Deocamdală, oferă jucăriile" la 
1000-1500 lei bucata (petardele 
tip,.~gară") şi 4-5000 pocnitorile 
mai mari şi mai periculoase, 
bine-nţeles. Spiritul sărbătorii 
n-are nimic de;..a face cu bubul
turile ce le-auzim ia tot pasul 
sau - Do_amne, ·fereşte - pe 
pielea noastră. Poliţia ~~ 
Gardienii Publici sunt incă 
aşteptate să aplice legea .anii' 
pocnitori·. 

• Piaţa Mihai Vrteazul·este 

'· 

•'.f • 

.-..;· 

locul unde .puteţi cumpăra încă 
de pe acum "mosi Crăcii.Jni· de 
ciocolată, la preturi intre 5000 si 
30.ooo lei, functie de alura 
moşulul şi ... gradul de umplere 
cu ciocolat~. Dacă doriţi ceva 
deosebit, vă costă o alocatia 
pentru elevi - e Vorba de ~moŞi· 
de 4·500 grame, in magazinele 
alimentare. 
. • 30.000 lei, atat pretind 
~Pieţarii• pentru o napolitană, o 
ciocolată, o maşin.uţă de plastic 
şi un .moş• miooţ, toate amba
late frumos. 

• Concurenta pentru bonl
. boanele din pomUl tie Crăciun a 
şi inceput. Preţul pentru un kilo
gram variază intre 18 şi 40.000 
lei, functie de materia' primă si 
producătOrul saloanelor. Se zicS 
că şi anul acesta vor avea tre
cere bomboanele din· Unga,riia, 
i_eftin~ şi superioare calitativ. 

A. IOSIF 
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Categoriile defavorizate ale popula~ei României, Conform ordonanţei, familiile al căror venit net 
racordate la reţelele de d.istribu~e a apei calde şi căi· mediu pe membru de familie este de pînă la 450.000 
durii, tşi vor primi ajUtoarele băneşti pentru consumul de de lei, vor primi 335:000 de lei, iar familiile al căror venit 
energie termica, de Crăciun,. cu o lună mai tirziu, -din net mediu lunar pe merilbni de familie se situează intre 
cauza intirzierii cu care Guvernul va publica tn 450.001 lei şi 600.000 de lei, vor ben~ficia de o com·· 
Monitorul Ofici81 (MO), normele metodologice de apli· pensStie in valoare de 200.000 de lei. In cazul in care 
care a Ordonantei Ce Unrgentă a Guvernului 
nr.162/1999 pri\lirn:iinstituirea pretulUi national de refe-- venitul net mediu lunar pe membru de familie se 
rinţa pentru' energia tennică fumizăUI jx,pUta~ei pri~ sls· situează intre 600.0Q1 lei şi 750.000 de lei, familia 
teme centralizate. • respectivă va primi 100.000 de lei. 

Proprietarul lOcuintei sau titularul contractului de ·Ace~tă hotărire a Guvernului trebi,Jia -~ poata fi • 
aplicată incepind din 25 noiembrte a.c., dar acest lucru inchiriere beneficiază de ajutoarele băneşti menţionate 
nu este posibil, pentiu ca in momentul de fată nOrmele in baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria 
metodologice nu au fos_t nici măcar pub~c3te in MO. răspundere, completate lunar, depuse şi înregistrate la 
După publicare, Primăria Capitalei are nevoie de, cel primăria localită~i sau â sectorului in a căl'ei rază terfto. 
puţin zece zile pentru a tipări şi distribui bordeyourile şi rială se află locuinţa respectivă, individual ~u prin aso-
formularele către primăriile de sector, care abia după ciaţiOe -de proprietari/locatari, pina la data de 25 a 
aceea le vor trimite asociatiilor de locatan ... , a declarat, fiecărei Juni. 
duminică, p_enţru MEDIAi=AX, directorul general al ~Primărtlle verifică verldicitatea docufnentelor 
f3egiei Autonome de Distribu~e a Energiei Termice Qepuse şi transmit lunar, pină la data de 10 a Junii 
(RAOET), Gheorghe Dabela. ; ' unnătoare, fiecărei asoda~i de proprietari/chiriaşi sau 

Pl)trivit directorului RADE_T, popula~a.ar putea beneficiarilor individuali de factură un fonrÎular-al bor· 
completa formularele aprobate de Guvern, Incepind cu deroului de plată, In care sunt lnscrise numele titularilor 
~ decembrie 1" vor beneficia de primele compensaţii, 
confonn OUG, pină la 25 decembrie. · ajutoarelor băneşti şi- sumele maxime de care poate 

Guvernul a emis, la sfîrşitul lunii octombrie, 0 orcJo.. beneficia fiecare titular", se arata Tn OUG nr.162128 
nanţă care prevede spripnirea familiilor OJ _venituri relativ octombrie a.c. 
reduse, ale căror locuinţe sint racoroate la. siteme cen- Guvernul atrage aten~p populaţiei cii declararea 

~ tralizate de fumizare a energiei te~mice, prin suportarea, unui număr mai mare de membri de famDie sau a unor 
de la bugetul local, a cheftuieUior suplimentare, detenni-- venituri mal mici decit cere reale, tn scopul vădit de a 
nate de creşterea consumului de energie termică Tn ~bţine foloase -~teriale necuvenite, constituie· irifracţi· 
sezonul rece, in perioada 1 noiembrie a.c.·30 martie une de fals, uz de fals şi inşelădune şi se pedepseşte 
2000 şi de majorarea preţului naţional de referinţă. potrivit dispozi~ilor Codului PenaL . 

TVR1 
7,00 Matinal na~onal -. 
9"00 TVR Laşi 
10,00 Acum po~ afla • 
rei. 
10,30 Age'hţla . de 
plasare - roL 
11,00 TVR Cluj-
Napoca 
12,00 FBI· C16- rei. 
12,55 TVR Timişoara 
14,00 Jumal 
14,15 CiberFan 
14,30 Repere sacr_e 
15,00 Oameni ca noi. 
15,30 Convieţuiri ... 
st1b aripa ml,!zel 
16,00 Emisiune ln 
Hmba maghiară 
17,00 Dor· 
17,30 Scuzaţi! Partlon! 
Mersi! ~ 
18,00 Corecff 
18,05 Jumătatea ta 
19,00 Avanpremieră 
Ştiri . 
19.05 Amintiri din se· 
c01ul20' 
19,1 o Sunoet Beach -
seri~! • 
20,00 Jumal • Meteo • 
Sport 
20,55 ·Buffalo 8111 fi 
lndienll • western, 

, SUA,-ţ967 
23,00 Nu trage~! 
23,13 Jurnaluk de 
noapte 

. 23,30 A-Faceree 
0,15 7 arte 

• 

TVR2 
7,00 TVM • Tele matinal 
8,00 Desene animate 
8,25 Start-rec 
9,25 Curier de embe 
sexe- rei. 
10,05 Limbi străine: 

engleză 

10,30 La ce foloseşte un 
drapel - doc. 
11,00 D~sene _ţ~nlmate 
11,30 Trupa DP2 
13,00 Faţă Jn faţă cu 
autorul 
.14,00 Convieţuiri 
15,00 Obsesia - s. 
16,30 Sania Barbara -
serial , 

17,15 Cllrler de·~be. 
sexe. 
18,00 Pelerinaje 
18,30 Vldeoclipurt 

. 18,45 Se ljltamplă acuml 
18,50 Fotbal: Bologna
GaJataSa·ray, Tn turul' al 
lll~ea ai Cupei UEFA 
20,30 Universul cunoat
teril 
21,.45 De la lume 
adunate .... con9ert fol
cloiic (III) 
22,05 Credo · 
23,051nfldelităţl • s .. 
23,45 Noctuma 
23,55 TVM • Mesager. 

PROTV 
7,00 Bună dimineaţa, Prtl 
TV e af tău! 
10,00 Tlnilr fi milln~·
rel. 
10,45 Domlnlck •• 
Eugene- dramă •. SUA, 
1988 

. 12,30 o căsnicie p8lfecti 
-serial 
12,55 Ştirile PRO TV • O 
propoziţie. pe zi 
13,05 Babylon V- s. 
13,50 Ani de liceu - s. 
14,15 Miracolul tinera~l •. 
serial · 
14,45 Famftla Bundy- s. 
15,15 Nisipurile din 
Mlaml ~ serial 
16,00 Tânăr .. naltn .... 
ep. 882 
17,00 Ştirile PRO TV •.o 
propoziţie pe zi 
17,15 Ştirile PRO 1V Arad 
17,30 Spitalul Chicago 
Hope-ep. 22 
18,30 Doi pollţlfll fi 
jumătate. ep. 19 
19,30 Ştirile PRO 1V . 
20,00.Ştirile PRO 1V Arad 
20,30 NIKITA- serie nouii-
ep.1 . 
21,20 Chestiunea zilei 
21,30 Fotbal uQa Campio
ni lor: Fiorentina - Mahdles
ter United, in direct. 
22,30 Ştirile P~O TV (In 
pauza meciului) 
23,30 Chestiunea zilei 
0,15 Fotbalc rezunîalul Ugii 
Campionilor • 
2,00 Familia Buitdy. s. 

TVACASĂ 
5,QO Guadalupe • s. 

5,50 Ronzo '' Adriana • 
rei. 
6,45 Dragi>ste 'li putere • 
rei. · 
7, 15 Acasă la bunica • rei. 
7,30 Căsuţa poveşUioi -
rei. · 
8,15 Rosalinda ·rei. 
9,00 Inger sălbatic - rei. 
9,55 Luz Clartta - rei. 
10,40 Angela ·rei. 
11,25 Nimic personal- s. 
12,10 Cablniarul- rei. 
14,15 VIaţa noastră- s. 
15,00 Dragos!& şl.putere 
·serial 
15,30 Renzo '1 Adriana -
serial 
16,30 Luz Clarlta - s . 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Rosalinda. s. 
18,30 Angela • s. 
19,25-Vremea de acasă 
19,30 Acasă l_a bui'lic.a :. 
reţete culinare 
19,45 Cartea cărtilor -
Somn uşor! . . .. 
20,30 Inger sălbatic - s. 
21 ,30 Sânge din .sAngele 
meu· s. 
22,25 Vreme~ de acasă 
22,30 Pelle Cucerjtorul -
f. Danemarc~/Suediş, 
1987 • . •.• 

1,10 Dragoste '1 putera. 
rei. 
1,35 Surorile· s. 

. . . . '···.~ 

..-tt:J ~ !:1111;1 illli!'•' 1l#Jill!1!1:11 ~~il.-
Gug Maria, 35 ani, din Timişoara, fără ocupaţie, profitând de neatenVa bătranei, ~buna vecină~, i-a·pus un 

cunoscută cu antecedente Penale, dată in urmărire ge- somnifer în· cafea. După ce bătrân a a adormit, i·a furat 
nerală, a fost identificată şi reţinută de poli~ştii arădeni. din locuintă bunuri in valoare de 12.500.000-lei si a dis-

. Tlmişo~a_n~ s-a tr:nprietenit cu ~şa Maria, !e:neie părut! Şi-~ _modificat şi nl:Jmele in buletin din 'Gug în 
fn varstă_şt smgură, _drn Ar3d. Locurnd intr-un aparta- Goug si-a hoinănt prin tară până a fost identificată de 
meni vean, Gug Mana a văzut că bătrana a~ adunate . . ·i . · . · . 
câteva lucruri mai de valoare. Tn unele seri, Gug Maria poliţişti. Pe num:te. ţ}L, ~arche:tul ~ emiS un mandat de 
mai mergea _la televizor la Vecina sa. La fel a făcut şfpe arestare preventivă_pe timp de 5 zile. 
26 octombrie a.c. stand la o calea In faţa televizorului 1" Dfl"fl LfiSC . 

Banca Natională a Romaniei 
(BNR) a intervenit substantial, ieri, 
pe piaţa interbancară, vinzind valută 
in mai multe rinduri şi atrăgind lei 
pentru a diminua lichiditatea băn· 
cilor, in incercarea de a tempera o 
piaţă agitată, unde băncile au urcat 
cursul 'eu/dolar la 18.000 lei/dolar, 
Iar pe piaţa caselor de schimb s-a 
ajuns la 18.250·18.500 lei/dolar. . 

"In sfirşit, BNR a intrat pe piaţă, 
la vedere. Cred că a vindut mutt, cel 
pu~n 20 de mii~ de dolari. Dacă 
nu intra acum, cursul nu se mai 
oprea. Deja diferenţa dintre cota~ile 
de cumpărare- şi vinzare erau de 
peste 100 de lei pentru un dolar", a 
spus un dealer .. , 

Pentru deall'dlblindtor, rntar~. 
ven~a BNR a venit ca o uşurare, 
Tntrucît speculaţia care ~ne pe piaţă 
de citeva zile tindea să scape de 
sub control. 

ANTENA1. 
7,00 Observator . 

~~~~ devTeme 
10,10 Colivilrde aur· s. 
11 ,_00 Cronici Pi\ranor
male. s. 
12,00 Baywatch Nlghts • 
serial · · 
12,59 Decennium 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15Pretender-.......... 
14,00 Decepţli. •• . .. _ . 
15,00 Luz Maria - s. 
16,59 Decennium , 
17,00.Ştirile amiezii 
17,25 Dragostea Invinga 
- ep. 35,36 ·• 
18,59 Decenniuni ' .. "; 
19,00 Observator · 
20,00 Diavolul tn rochie 
albastră - susJ1811s, SUA, 
1995 
21,59 Decennium : . 
22,00 ObseNalor 
22,30 Marius Tucă show 
0,00 Ultimele zile ale lui 
Palton - dramă, SUA, 
1986 ·prima parte 
2,00 Observator- rei. 

TELE7ABC 
7,00Ştiri 

7,1 O Bun~ <lin1ineaţa,. 
Romania 
9,00 Lou Grant- tel. 
1Q,OOŞtiri 
10,15 TeleShopping 
10,30 Dintre sute de ziare 
-rei. " · 
11 , 15 StudioUl rudor 
Vomiru -rei. 
14,00 Medici la datorie. s. 
15,00Ştiri 

·PRJMATV: 
7.00 Karaoke show -
rei. - .. 
8,00 ·oimt'ne~ţa' cu 
Prima 
12,00 Celabri·•l bogaţi 
• rei. 
13,00 Politica de miine 
• reL . , 
15,00 Motor- rei. 
15,30 Real TV cJlll. 
16,00 Viaţa In direct 
17,00 Celebri '1 bogaţi 
• serial 
18,00 Focu~ • Spori • 
Meteo 
18,55 Clip Art. 
19,00 Kar8.oke show 
20100 Pierderea ino· 
cenţel- dramă SUA, 1996 
21,30 Bilanţ 
22,00 Clip art- rei. 
22,05 Focus Plus' 
22,30 Revista presei 
22,35 Politica de maine 
0,30 Justiţiarul - film 
clasic; Ora!jioul diavolu
lui - film clasic 
2,00 Focus Plus -rei. 

15,30 Post Meridian 
17,00 o singură viaţă -s .. 
18,00 Stiri 
18,10 lou Grant · s: 
19,00 Secţia de potiJie ·S. 
20,00 Telejurnal 1 

20,30 Documentar. 
21,00 Dintre sute de ziare 

· 22,00-Cutia PandOrei · 
22,45 24 din 24 
23,15 Arcub Uve '""·· 
0,00 Ştiri 
0,30 Ora H • emisiune de 
confesiuni 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri TVA: rei,: . ., , 
8,30 Divertisment. rei. 
10,00 Ştiri 
10,10 Colivi.a de aw:-_s .. 
11,00 PSI Factor- s. 
12,00 Baywatch Nlghts
serial 
12,59 Decennium 

. 13,00 Stirile amiezii 
13,15 Prâtendei" -.s, . 
14,00 Decepţli- S,. . ,_ • 
16,00 luz Maria· s .. -
16,59 Decennium 
17,00Ştirl 
17,25 Dlverţisment 
18,00 Mileniul Trei 
18,20 Anunţuri . 
18,30 ŞtiriTVA 
19,00 Obse<Vator. , 
20,00 Poliţia 9sS 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TVA- rei. 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă Show 
ln.continuare, -program 
Identic cu cel al Antenei 1 

TVR 
INTERNAŢIONAL 
21,30 S-a întâmplat.. azi" 
21,35 Revista presei 
21,40 Practic lnfo:.<:uJ-
tunl, sărtătata "· . 

.HBO 
10,00 Două zile în Los 
Angeles - acţiune, SUA, 
1996 
11,45 Picasso, a<tlst ,1 
demon-:' dramă,·SUA, 
1996 

TVINTERSAT 
8,55 Desdliderea progra
mului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Candidaţii · rei. 
11,00 Stirile lntersat ·-=:· 

. 11,30 Dulce ispită • s. 
12,15 lntersat Cultural •. 
12,30 Onptataa strtzll· 
rei. • 
14,00 Inspectorul Martln 
Beck-s,: _ _ 
15,30 Săptămana spor· 
tivă arădeană 

16,00 Povestea -
tului Mark- film 
17,30 Underdog.Sh6w • 
des. anim. 
18,00 Emisiune tn rb. 
maghlanl 
18,25 Obiectiv economic 
18;45 Stirile lntersat 
19,20 Dulce ispită- s. 
20,05 Mistere, farmece 
'' miracole - s. 
20,30 Aradurpltn gaura 
cheii -in direct 
22,00 Weekend-uliul 
Ostannan - film 
23,30 Ştirile lntersat• .,.... 
0,00 Erotica · 
0,45 Inchiderea progra
mului 

22,00 Jurnal • Curs valu-. 
tar' Meteo 
22,40 Lumea şi tioi 
23,10 Ecoturism 
2MO Creativ magazir] 

·o,oo Dor f· 

astă vanl - thriller, S\)A, 
1997 . . .. 
19,00 Intre vis fi insom- · 
nie ~ dragoste, SUA, 
1998 

RADIO ARAD ~· RADIO ?D.··.·.·.·· .... • · ... • to PRO FM.'"""" ~" ... ·· .. ·.• r··~·.c",w··· .. • ,.,.10·.·.o;m"m,. ·6·+·':' .., ~ ""'"""' "., RADIO TIMI!jiOARA . ,·,iii".> """'"". •-;n:--,· . . :•••" ·"' 
CONTACT (65,95 MHz FM) 19"·• J!.<jO MARIUS. GEORGE Şl C!'lE 40i 6,00 Ceasurile dimineţoi; 8,00 MuZică ~o~·,,s\oop.,...omo"nlul de""'""'' ~olfi! 

13,45 Magna cum lau
dae - dramă, SUA, 1994 
15,30 Mlchael • comedie, 
SUA, 1998 

20,30 Sfintul - acţiune, 
SUA, 1997 
22,30 Ziua lndepon
den\ei- SF, SUA, 1996 
1,00 .Othello - dramă, 

SUA.1996 17,15 Ştiu ce·al făcut 
5,00 • 6,00 LUPTA CU SOMNUL; 6,00 • .,.!! .. HI! .. OR .. I·.' "".· ,; 2,00" 5,o(\PR···O.·.···· .. FM !!.!·.~. populară cu dedicaţii; 9,00 Cint din 'i9J!\l.,CAnlă-in. . llă""'re.·muZică~; 9,110, 
11,00 BUNĂ DIMINEAŢA, ARAD! - cu . E. .llo.7.--.. ;qu. ·~J~ fi:!~~&.~an.ert" ... Je5.-,~ .. ·.ă··' .. -~ .. ~ .. cfo·ote···T·· ... - suflet ; 10,00 Radio circuit; 11,00 ~10~~-:AJ<i!- tu· ateOit 1'd.od~: 1f.oo Cafea~~ 
Gabriela Gavrilescu ~i Radu Mustafa; • . '"-· "' · -.. Gramofon; 12,00 Miez de zi la polul ~ţ-\liţe'':•1'K00,·1·2,00 Om' bun ~-muzk;i,:_fOI!<;~ 
11,00 • 19,00 CONTACT FM; 19,00 • ·,,•. .Otro:UL De OIMJNEAŢA:.;'fNFQ~ vest; 13,00 Emisiune în limbagennană; t1?.~"'.l.13.~_~porţile~i.-~,~ 17,00.Freestyl6-rel. 
22,00 BUNĂ SEARA, ARAD!; 19,00 - ~'_Q,n-_Apostol şi Laura Călăceanu; 009:r'-~ 14,00 Emisiune în limba maghiară; ~1;'13,00 • 14,00 FM·ul efe prânz.;'14~P-O;,ct ATOMJC·T'V 
2000 LADISPOZITIAD S OM- ;Wl,OO.PROFMPĂNĂLAIO.·cuF!avil!!.i ~·' .. 7 00Sel dor 17,15Selector 

~ V ., D A ~ 1o,oo 14 00 13-14 CU ANDREf - 15,00 Emisiune in IUnba sirbi; 16,00 ~~ N:u~ pentru tin~~; 15,00 -1~QO_:Ai~ . e 19,00 Atomix cu Tudor 
NAI • cu Codruţa Belea!l •' Darius [(& ~ ~:· 14,00 -·ri;aO ORA_şQi; Radio cocktail; 18,00 Familia; 19,00 ae Jirbc\torlm- muzică populară_~~ 10,25 Reactor-iel. 21,55 Reactor ·_rei. 
D4rlea; 20,00 • . 21,00 ,LEGE· Şt tliUB LUPA."" CAIAiin Lapu}Că: 11,0~ Radlojurnal; 19,15 Vârsta a 1rala; 20,05 ~·16;00. 18,00 După l'•n~;·J~.~~~~·lJ 10,30 File de povesle- · 22,00 Cinernjltomlc cu 
FĂRĂbELEGE ··cu Silviu Raţiu şi fjs,oo>STAfl STATlON MlX-· cu Milai ~ Călătorie in lumea povettilor; 20,15 b'f$))o't.ram.tt cu butoane; 19,09_··20:00 .. ~ rei. lna · · 
Codruţa Bel~an; 21,00 • 22,00 VIAŢA ;l9;<!o. 2J,llO ASCULT,I.·TI. MUZICA!- cll; Contemplaţii simfonica; 21,00 Curierul :~ulf~ •. dOdicaîi ~; 20.1!0.· 22.ă0': 11,00Atomlxcu lnit- rei. 22,30' Hlgh ·Actti>n 
SPIRITUALA; 22,00 • 23,00 FABRICA i9~t(L~; 21,00 .. 22.~0 10_~9fM'tytţ de seari; Ştiri: 6.00: 7 ,55; 9,00; 11 .00; ;lJnu ptlitf ~ol~.: talk sh~w; 2a;oo:-:~,~4j09~t 14',00 Interactiv' , · Adrenalin. rei . 

.. 
DE HITURI; 23,00 • 24,00 CONTACT ~O •fJII '"'" Nic\<i Slan<î!J; ) 2,oo '· ~;o!ii 12,55: 17,00; 18,00: 20,00; 21 ,00; 21,55: &Jj.f ........ 21 i<oo~ 0,00 C:i;OU 1Jl1;11q$Qiljol~'; 15,55 Reactor , 23,00 Rockada ,' , . 

. ,.,' l~G:O:L:D::;:24:,0:0:-:3::,0:0:S:U:P:E:R:50=-::::;=:!_-=·=·=!?l!l.·:·•·:"·;i'llt:··• ·:::···-··=···:::····::~·:~·~:'.:·w .. :'l>:'~&<o..::·~~.·~!~"..m;::··.·~···"·~cit'~~>:::Radio::::·:::J:::uma::::::::'':7:::.00:::;:1:::6.:::00:;:19:,00:::::==:!.:'::.0.~lli>· :''::·e:,OO~·I'i=o.tu~···=·~lrioi;:··:lrihi:i:·:-=··="'::''IM:_·::·\~;:*:::"A®:::'•~~·:::·'U~'_:·1-6,:::00_Ari_·a_5;_2_-_rel ... ,......_~·.:,o_,OO_In;_som_;__nl"'a-..,__;__j ~;;·t .•. "; ,_.;,~:Ttf#""-0, .~""~~"?"ix-.~~ c.;:~n.-.~-__,._." .-"'., .. A:~·,;:~;O.t.,.. ~ ,'-;:;..;=·"''"'·;-_,,,_d_,s,:",~ 
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Eu.il p.g-.:_i .. pierde 
;~ ~ ................ 

~~~-... 
Declară ŞTEFAN OCTAVIAN PASCU, fost 

,~olER='*I:n·ok·r~orrtr~ 
· _i,~f)\, _ ,;: :--;.;,~; i';;i:+f\c· .:it~{<-,--H'ki.lJf?t;;:*.tt..~·:1ikk~Ă-"-'"""~Y;i.;#i.W:~!:-.~:--;Wi~-\0i;~.<~Mi.i/~,;t:ii;;'" ... 
PDSR: Se disentii oferta 

eleetorala 
Judetean (Nicu lotcu), trei pentru Consiliul local 
Arad: 18 locuri păntru listele la consiliile locale 
orăşeneşti şi 75 la cele comunale. De asemene~. 
s-a stabilit că în 6.1ocalită~i din judeţ candida~ii la 
functia de primar să fie tineri membri PD. 

La Congresul PSDR, ·rezul
tatele Conferinţei Judeţene ale 
.aripii PutinM au fost invalîdate. 
Stefan Octavian PasCu, care a 
fOst ales preşedinte in acea vari
antă, declară referitor la situaţia 
actuală: ~Recunoastem actuala 
conducere. Rămâ.lem social
democraţi 'i aşteptăm să par
ticipăm la conferinţa 

judeţeană, intr-un climat, cu 
adevjtrat socjal-democrat • 

Dl. Pascu a precizat că a dis
cutat cu ceilalti membri ai con
ducerii alese la ultima Confe1nţă 
Judeţeană şi aceştia sunt de 
acord cu punctul de vedere al 
domniei-sale (Este normal ca dl. 
Pascu să rămână social-demo
crat, din moment ce este subor
donat direct Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, dL Athanasiu 
fiind minislru • n.n.). 

la acesţ sfârşit de săptămână, în mai muHe . 
organizatii locale ale PDSR Arad,. s~a luat in dis- · 
cutie oferta electorală a PDSR lansată la Consiliul 
Na'tional, mai exact modul in care se va aPlica 
aceasta la nivel local. la discuţlUe ce au avut loc 
in lratos, Grăniceri, Sântana, Olari, Zămnd, 
Şimand: Hălmagiu şi Hălinăgel au parrc·pat 
membri ai· Comitetului Judetean PDSR. 

PD: Tinerii ,pe listei•; 
eleetorale 

Vineri, în cadrul Consiliului de coordo:1t1re 
judeţean al O.T.P.D. Arad la care a participnt şi 
senatorul· loar1 Creţu, !?rincipalul s~biect discL te. t 
a fost prezenţa tinerilor pe listele electorale. Ash~l 
s-a stabilit un loc pe liste pentru Consiliu.' 

PNL: În Arad s-- strâns 
peste 1600~ de semnături 
Sâmbătă s-a întrunit Biroul Judetean al PNL 

care a discutat situatia tabelelor n'ominale cu 
semnătUri pentru ni:odificarea Cbnstituţiei 
României. S-a constatat că până in acest. 
moment s-au strâns,15344 Sf!imnături; in judeţul 
Arad. Actiunea continuă până la.24 noiembrie. 

Al do'ilea punct discUtat a fost constituirea de 
organizaţii in localităţile judeţului ~n~ PNL nu 

. are orgarnza~i., 
S. TODOCA 

PERSPE'CliVE OPTIMI-STE PENTRU ROMÂNII, 
(Urmare din pagina 1) . dăruire totală faţă de interesele naţionale, 

Acela~i lucru se poate spune ~i despre ar putea fi benefică pentru România .• 
pre~edinte. Se fac promisiuni, se prezintă La recentul summit de la Istanbul 
situaţii înfrumuseţate, ca aceea a lui Radu România a obţinut pre~edinţia OSCE pen-
Vasile, că s-a realizat stabilitatea macro- tnu ai'IUI2001. Astfel, Bucure~tiul va intra în 
economică, sau a lui Remus Opri~, Mircea troika OSCE formată din fostul, actualul ~i 
Ciumara 'i chiar a pre~edintelui ţării, cu viitorul pre~edinte al organizaţiei de la 1 
rezultatele în ce prive!jite "reforma" ianuarie 2000. Pentru România este o 
declarată ca încheiată, cu legile privatizării · hotărâre foarte importantă, dar si răspun'i ale restituirii cătr~ foştii proprietari a' del-ea ce ne revine este imensă. A coor· 
întregului inventar avut Inainte de 1945- dona acţiunile !1'! securitate şi cooperare 
1948. Toate' acestea nu reprezintă refonmă, într-oJ:uropă care tinde spre unitate, dar 
sunt paleative, reprezintă,_ dacă vreţi, unele care in realitate·· este mozaicatl intr~un 
reparaţii făcute câtorva mii de oameni care nenumărat fjiir de interese, unele contradic
pot fi considerate drepte sau nedrepte. Mai tarii, chiar ireconciliabile, reprezintă o gre~ 

11.,,..-..A mult, sunt receptate ca gre,eli ale actu- povară pentru pre~edinţie. Unmările pot fi, 
alilor guvernanţi, iar in pl~n extern nu au cum spuneam, benefice, în funcţie de 
nici o relevanţă. Din punct de vedere moral prestaţie, care ne pot propulsa in lumea 
ne~am afundat în mocirla _criminalităţii, ciyilizată, dar există !ji pericolul de a fi 
încât ~~cele mai sfinte sentimente, înrădă- aruncaţi definitiv în afara Europei, de a 
cinate odinioară in sufletul poporului rămâne cantonaţi la margine, ţampon între 
român1 sunt alte rate şi cu. sprijinul Unui_ inter.eseJe. slave !ji cele oct:identale, intre 

• partid ce se vrea creştin şi democrat. C;~ ortodoxie pe de 0 parte şi catollci.1im· 
ţară, pentru investitori rămânem în .conti· protestantism pe de altă parte. 
nuare cu un risc maxim, încât in afara unor in aceeaşi ordine de idei, Rom anO. 
pomanagii străini sau reţele mafiote nimeni Prodi, preşedintele Comisiei Europene, a 
nu investe11te in România, mă refer-la firlne făcut-promisiunea ca România să fie hlvi .. 
serioase. Acum s-a scos de la naftalină tată la Helsinki pentru inceperea negocie-

-~·- imprumutul făcut in 1929, din Suedia, de rilor cte aderare la Uniunea Europeană. 
, .. c· · · ţărăni~tii lui Iuliu Maniu, împrumut CllrJ,· Este un semnal poziiiv, dar 'i acest lucru l ·::--· recalculat, se ridică la apro_ape.4 miliarde depinde de noi, de ce facem pe plan.intem,.' 

l~, .. _. ·. ~~n::~a~i·a':umt ~n"t~~e~ ~=~~ fi~~~gdr~~p'e d:~ Unde din păcate n.u avem cu ce ne lăuda. 
Includerea noastfă in lumea occidentală, 

. scopul evident de a beneficia de un anumit dacă va fi acceptată, va fi de durată. Dar 
procentaj. Se fac propuneri ·de a se restitui aici mai .intervine un semnal pozitiv privind 

c • o parte i~ .lichidită~:~lutar; şi ~ altă pa~e stabilitatea noastră l'i o posibilă relansare 

h. pnn part1c1parea P ,1 sue eze a uzme e economică, pentru a asigura stabilitatea "şi 

' 
--, .. _ pr~stigiu ea "Roman", .,Tractorul", la o 

siguranţa zonei. Tot Romana Prodi, 

r~.IJ.-_, s~rie de Centrale electrice Şi chiar la indus- pre!C:.edintele Comisiei Europene, a anunţat 
·· ··"· tna de armament. Această abandonare a T 

un fond de 6,2 miliarde Euro (7 miliarde de 
~ ,-. -.~.- .~ in_ţereslor Român}~i d!J .. către Guvern !ji FPS dolari) credite nerambursabile pe care r'"""· ·' cred că nu neces1ta a'' comentată. 
1. ,-.-., .. ·.. ·Cu toate acestea, spuneam la inc&put Rom~nia 'i Bulga~ia le' vor primi in anii 
"""~:" '' că avem 0 'ansă externă care, valorificată 2000-2006. Dacă politicienii români, l'i am· 

1 · .• cu răspundere, diplomaţie ~i pricepere, cu incredere că cei din POSR 'i ApR, vor şti 

~-;':i';l.~~ .. 
să folosească aceste f~nduri_ in interesul 

"""~;-

ţării, România se va înscrie sigur până în 
2010 pe coordonatele Europei Occidentale, 
cu· un nivel de viaţă comparabil cu al aces
teia, fără a pierde nimic din bogăţia sa spi
rituală, ·aducând o contribuţie remarcabilă 
la cultura occidentală, · 

Dar, în acela~i timp, trebuie să avem în 
vedere t;i semnalele negative primite. 
Datorită slăbiciunii pre~edintelui român; 
podul peste Dunăre intre România şi 
Bulgaria· va rămâne fixat nu unde avea 
interesul Rolllânia, ci unde era interesul 
Bulgariei •. cu toate avantajele pentru 
această ţară. Nimic din ce ni s-a promis 
pentru atitudinea noastră faţă de inter
venţia NATO în Iugoslavia, mă refer la 
despăgubiri materiale, la participarea la 
reconstrucţia zonei, nu s ·a re31izat ... ~ 
România a fost scoasă din calcule, in timp 
ce Ungaria nu face faţă cu 'materiale de 
construcţii la solicitările venite din zonă. Şi 
semnalul cel mai grav este că 1m fost 
scoşi din traseul ţiţeiului caspic, în urma 

.întâlnirii dintre Bill Clinton cu pre~edinţii 
Turciei, Azerbaidjanulul, Georglel, 
Uzbekistanului, Kazahştanului, urmând ca 
ruta să treacă prin Georgia ~i să ajungă în· 
portul turcesc Ceyhan, de la Marea 
Mediterană. Este cea mai grea lovitură dată 
perSpectivelor dezvoltării economiei 
române~ti, dacă ne gândim c~· _t~ecerea 
conductei prin ţara noastră ne-ar fi adus 
tehn·ologie ~~ tehnică de cea mai înaltă 
clasă, ocuparea unei bune părţi din forţa de 
muncă la nivel occidental, o importantă 
dezvoltare a industriei petrochim ._ce ~.i o 
legare a intereselor economice a tuturor. 
ţărilor europene de România. · · . 

După acest duş rece, cu atât mai rece 
cu cât am fost minţiţi de dl. Constantinescu 
că petrolul caspic va trece pe la noi" cele.. 
!alte decizii sunt politiCe si rămân doar un 
proiect frumos pentru R~omânia, căre Va 
putea sau· nu fi realizat. Cu actualii guver

. nanţi, de vor rămâ.ne la putere~ cred că ~u. 

Ş. POPESCU 

Un arădean, · --
vicepresedinte 

' ' . al L.S. PDSR 
V!_neri, la Bucure,ti, &

avut· loc şedinţa 

Comitetului Director al 

Ligii Studenţilor PDSR. 

Cu această Ocazie, 

ară~anul Urban lubko a. 
foet ales in funcţia de 

vicepref8dinte. 

Fato: A.M. 

PNR VA MODERNIZA· 
PIATA AGRO·ALIMENTARA 

1 A 

!"'' · DINTARNOVA 
· 'Sâmbăiă, la ·Târnova, • in prezenţa prim· 

vicepreşedintelui C~nstantin Buzcitu, a preşedintelui 
municipal Alexandru Savici ş~.a vicepreşedintelui Ion 
Vintescu, pal1idul Naţional ~măn şi-a deşchis filiala 
locală. Peste d6uăzcei de târnoveni (dintre cei cin
ciZeci care ·S~au înscris in· partid) ~i·au ales condu
cerea filial.ei PNR: Dorh1el SArbu, preŞedinte. 
Daniela Negrilă şi Maxim Oprean, vicâpreşedin,i, 
Sori!l petcuţ, secretar, .Liyia Mircea, trezorier, 
Gheorghe Preda şi Ioan Stoiiln, membri in Biroul 
executiv. ; . · 

Ne-a surprins ,promptitudinea ~u care prim
vicepresedintele Constantin Buza tu· a solutionat una 
dintre p'ro~lemele localităţii Tărnova: ..ln două săp-· 
tămâni de zile o să aveţi o piaţă agro-alimentară 
model, pe banii PNR-ului". . .. 

Una peste alta. târnovenii prezenţi ia şedinţa PNR 
s~au declarat multumiti de faptul că "acest partid nu 
umblă doar cu p;omi.siuni, ci cu fapte." 

<.Oricum te uit~ . . Sub c~~î~a ţineretadui ~t~JitâJii~ ~~r,~/ 

· TIHERII HATIOHAliSTI DIH EUROPA 
•">.~' .-.. , .. 

· SE REUftESC LA' BUCURESTI · 
1 

Reprezentanţii celor 18 orgl!niz3ţii 
de tineret nationaliste din 12 tări, 
care vor vâni la BucureSti, 
Tnceali:ă să realizeze ~n pol eUro. 
pean al naţiqnalismului. _.La 
'ac.eastă structură vor avea. 
acCes doar organizaţiile care 
înţeleg să-,i promoveze naţio
nalismul ca doctrină. Nu sun
tem de acord cu organizaţiile 
care manifestă naţionalism 
extremist. La constituirea 
.grupului de iniţiativă am avut 
cereri din partea unor structuri 
separatiste· din Spania· f' 
Elveţia, dar nu le--am acceptat-

~-:· .. ·.-

P:":i•;'',' 
preşedintele la nivel naţional al 
organizaţiilor de. tineret România 

~"*"'~~ >; Mare, a fost prezent zilele trecute 
~~, .. ta Arad, la intâlnirea zonală a li

'derilor OTRM. Piintre altele, dom· 
nia-sa a vOrbit despre reuniunea 
'EURONAT JEUNES, care· V~ 

;t,..-. 

~~~ ... ;:~~ ~vea loc la BuetJLeşti, ta şfârşitul 
•· · · funii d~brie. ~ n~Nt oferit cât~_., 

·:.:.._ .·.· va amănunte: asupra acestUi 
~--f.:~l-·organism. · ' , 

.. • Nucleul dEt ini~ativă- âre la 
~~.: .. ,;._· ~.i .. bază o idee a Organizaţiei de 

, '" Tineret România Mare, având in 
~· .. -~·.,. : vedere Că toate cUrentele PQlitice 

•. europene importante au astfel de 
·. · · ""~:. str-u~turi la niv~lul tineretului. 

·~· .. _... . 
. _" ~-.· 

.· . .,-. 

il P~ aculli, di~ nUcleul de 
iniţiativ.~ fac parte organizaţii. 
na~or:taliste din Germania, Franţa, 
Spanlil, 1\nglia, Irlanda, Ungaria, 
Polonia. Slovenia, Grecia. Întrebat 
, cum_ se _împacă tine~t~LRomânia 
fv1are cu· tineretul naţioila\ist din 
Ungaria, depulatul Nicu VasResai 
ne-a răspuns: ~vem reraţil c·or .. 
dia·te cu organizaţiile din 

!Ungaria fi ele vor cOntinua să. 
fie cordiale, atâta timp ~t vor 
inţelege că ei sunt naţionalişti 
unguri in Ungaria, iar noi -
naţionallfli români in Rolllân~'· 
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OIJ'I,S'rLlN))JNfJ t•J~OJ•JJ~ 
OF TDE 2(hu (~I~NTIJilY 

. Datorită recunoaşterii pe plan naţior_1al şi internaţkJnal de 
ccire 1se bucură atât Universitatea de Vest .. Vasile Goldis~ Arad 
cât ş.i' rectorul acesteia, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, îi. prima 
ediţie a prestigioasei lucrări .Outstanding. People of the 2oth 
Century· (Personalităţi Internaţionale ale secolului 20) editată de 
International .Biographical Centre (Centrul Biogr.afic 
Internaţional) din Cambridge - Anglia, la pagina 36 este inclusă 

Pe 17 noiembrie 1999 a avut loc intrunirea Consiliului pentrU 
Dezvoltare Regională V Vest in scopul aprobării proiectelor finanţate din 
.fonduri PHARE, in valoare 1.484.625 EURO. Rezultatul acestei intruniri a 
fost prezentat infr.o conferinţă de presă a Consiliului Judeţean Arad. 

Dn-..1 până ia laza finală 340-9Z6 de EURO· 
Agenţi~ pentru Dezvoltare Regională V- ,· penb u Arad ~· 

Vest a lansat la 13.08.1999 licita~a deschisa ,.Proiectele aprobate pentru judeţul Arad· 
pentru proiecte finanţate din fonduri PHARE. insumeaza 340.926 Euro şi sunt împărţite pen-

biografia prof. univ. dr. Aurel Ardelean. · Programul a avut trei componente (restruc- tru cele trei secţiuni: restructurare industrială 
Lucrarea. celebrează apropierea noului miteniu şi 3 necesitat 

o enormă muncă de selectare a personalitătilor care sa merite a 
fi inclus~n acest volum deosebit. ' 

turarea indusbială turism si resurse umane) si (5), resurse umane (1), turism (lr declară dna 
a fost eligibil numai pentru' persOanele juridiC:Ei, Lucia Chişbor:a. directoarea Agen~ei pentru 

. Nu se poate introduce in volum biografia nimănui pe baza 
unei taxe s8u prin plata unei anumite sume de bani, ci doar ca o 
recunoaştere a apOrtului adus la dezvoltare? unei ramuri -a 
ştiinţei, a artei sau culturii sau la progresul societăţii. 

din cele patru judeţe componente ale regiunii v Dezvoltare "Reg1onală _Arad. . · 
Vest respectiv: Arad, Caraş~Severin, La ~estructurare 1ndustnala au fost apro. · 
Hunedoara, Timiş. ·bate protect~le depuse de: 

S-a depus .as_~el, pană la termenul-limită s., C. Sitrom SRL - Exploatarea calcarelor 
27 septembrie 1999, un număr total de 372 de dolomitice -.Sma · 61770 Euro (Galşa) . 
proiecte, ale câror valoare maximă erri credite meta1i"~·-~~ ~~bocP~~,gttar$a. construcţte,i 

lucrările (tiUurile) de referintă ale lnternatipnal Biographical 
Centre datează începând cU anUl 1930. in prezent International 
Biographical Centre este recunoscută pe plan mondial ca cea 
mai importantă editură care Publică lucrărf de referintă 
biografică. Fiecare edjţie noUă cuprinde personalităţile anumitOr 
ţări sau profesii şi con~ne 80~90% informaţii noi f,e:ţă de prece· 
dentele. · · 

Phare .nerambursabile nu a putut depăşi va~ S. C. Apel Industrias SRL -optimizarea. 
loarea de_6~.500 EURO/proiect. . - producţiei de ~easuri stradB:Ie. 56.600 Euro ·' 

Com1s1a de selecţi_e a proiectelor. a fost S. C. L & W SRL - fabricâ Tmbuteliat apă 
compusă de 7 membri, reprezentanti al celor 4 Upova 62.500 Euro 
judeţe şi ai Agenţiei pen·tru• oe'7'vortare<i S. C. Perfect SRL ~ proc.esBre peşte de 

• Regională V Vest, desfăşurându-şi activitatea apă dulce_ şi semiconserve -Arad 68.640 Euro 
in perioada 4 octombrie-16 noiembrie-1999. La resurse umane a fost aprobat proiectul. 

lnforma~ile biografice includ: data şi locul· naşterii, informa~i 
despre familie şi activitatea profesională, premii. şi dip1ome 
ob~nute, l~crări ştiinţifice publicate, adresa _poştală. 

. . - . BIROUL DE PRESA Al UNIVERSITĂŢII 

Dintre acestea s-au aprobat un număr de . Centrului Univ.e~it~r de Cerce~re: şi A!şceri 
34 de proeicte, astfel: judeţul Hunedoara- 13 Arad • Profestomşt1 Tn Marketlng_- o~ţtnand 
proiecte, jud.eţul Caraş-Severin 8 proiecte şi 19.416_Euro. La compone~ţa tunsm -.S. C., 
judetul Timis 6 proiecte. Judetului Arad i-au fost SB9 Llpova ?.· ~- a câşllgat cu protectul 

DE VEST .. VASILE GOLDIŞ" 
~ 7 Proiede. • ' -~~elare Bat Upova- 62000 de Euro. 

· ·. ;./- ."~'.::·<:~" ::;:;,.;,:;<'' • • · '·'" SO~tlfl fii'IB!tO$ 

Pentru ambalarea 
necorespunzătoare a 
zahărului orezului. 

1 urma unu1 at de 
Judeţean pentru Protecţia Cumpărătorilor (OJPC) 
Arad la ftrmele ·care preste~ză operaţiuni de 
ambalare a unor prdouse de larg consum, s-au 
constatat numeroase nereguli in ceea ce priveste 
temeiuf legal al activita~i (licenţă de fabrica~e) şi 
infonnarea consumatorilor asupra continutului. 

DOmnul Gelu Florinca,, directOr la OJPC 
Arad, ne-a declarat: .Deoarece legislaţia este 
ingăduitoare asupra modului d~ ambalare, agenţii 
economici recurg la presiuni psihice asupra con
sumatorilor prin ambalar~a poduselor {zahar, 
or~z) tn pungi de 800 şi 900 g, care in perma

au un preţ unitar mai mare. De asemenea, 
tolerante de clmtărire de +1-5 la suta, 

inadmisibila in soCietatea contemporană, cand 
toate mcu;inile de ambalat cantăresc cu toleranţe 
de sub 1 la sută. S-au găsit şi lipsuri considerabile 
in pungije de cafea: 

Printre firmele sancţionate de OJPC se 
numără S, C, O'NEIL, Hortus, Imperial Company 
Umited, toate SRL-uri, aplicându-se amenzi tn 
valoare totală de circa Ş milioane de lei. · 

C. T. 

[~OOPEUTIVADE C~E~IT~ 
W~j,CONCOR01A ROMANA~'~ 
;~BANCA POPUIABÂ ABA8 i 
'>w.t-,:o -~ .. ,, .. >, ___ . A·"··",_,--;_.-·· ... -,- · .wJ 

Str. Eroul Necunoscut nr. 1, 
telefon: 057/283040, 

1, Acordă imprumuturi .persoanelor fizice 
·cu doba117j atractive. · 

2. Co~tuie depozite la termen pentru 
persoanele fizice 

TERMEN PERSOANEF~E 
11ună 52% 
31unl · 54% 
&luni 56"Ao 
9 luni . .. 58% 
121unl 60% 

. prin COOPERATIVA DE CREDIT 
"CONCORDIA RO~ÂNĂ" 

,BANCA POPULARA ARAD 
şi prin agenţiile sale din localităţile: 

ALMAŞ, APATEU, BELIU, DIECI, 
HĂLMAGIU, PÂNCOTA, SELEUŞ, ŞIMAND, 
VINGA, VĂRFURILE, ZIMANDU-NOU. . 

NOtĂ: ~imita minimă de constituire a 
unui depozit este de 300,000 lei. 

(974345) 

·'·· ~ ~''i<: 
. ·3~':"""<tl.'· . 
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DRAMA UNEI PROFESOARE 

CARE A PIERDUT TOTUL : 
• Sgeranţa de a-şi vedea copilul moare şi ea pe zi ce trece, .. 

. Aşa după cum scriam· in ziarul de ieri, in articolui 11Lovită 
crunt de soartă şi uitată de autorităţi- O profesoară tr,iieşte 
pe scările unui bloc", iar asta nu de o zi, de două, ci.. de o 
lună de zile, vă Prezentăm drama acestei femei. ' , 

N!!me/e ei este /da Hudy. Tn 1983 a absolvit filologia la 
.Cluj. La data aceea era căsătorită, iar intre timp a născut şi 
băiatul. Singurul. fn 1986, soţul, fost ziarist, ii pleacă in 
Germania. fn 1989, părăseşte şi ea ţara, legal, împreună cu 
fiul său. Cinci ani au dus-o bine •. "Până când •.• " . \ 

Din dragoste lângă Târgu-Mureş, Am rezistai · 
pentru fiut său un an, după care, din dori_!lţa de 

. . . Nu m-am inteles cu sotul a-m1 vedea copilul, am păras1t d1n; 
me~. Atunci m:am mutat 'ta nou ţara, stabilindu-mă iar la' 
Budapesta, adusă de el, deoarece Budapesta, Au ·ma1 trecut cătev~ 
In Germania nu mai era loc pentru lum,. tot_ aşteptându-1 pe soţul meu 
mine. Am ales capitala Ungariei, să v~na acolo, pentru a lămun 

. pentru a fi mai aproape de fiul odaJă cu divorţul, ~-a ventt. . 
meu. Aici am rămas circa un an şi Intre timp, luand legătura c_u 
jumătate, Având probleme cu cons~lul german, acesta m1,-a ara-
locul de muncă m-am Intors în tat .ca, ~nând cont de s1tua~a mea 

' disperată, ar fi o posibilitate 'să 
primesc viză pentru 
Germania. Nu prin 
chemare, deoarece 
este clar că soţul 
meu, care locuie~e 
în Munchen, nu 
dorea să mă mai 
vadă." 
DelaeXtaZ. 
la agonie 
Din nefericire, 

ghinionul a insotit-o 
si de această dată. 
J n ziua ln care am 
vrut să merg la 
consulat P.Bntru a 
depune actele, 
acestea mi~au fost 
furate, Am trecut 
astfel de la extaz • 
posibilitatea de a
mi vedea căi de 

(~~=:::::~==~ curând copilul- la 
agonie. Numai o 
mamă mă poate 
înţelege! In condi-

l-j'J_J(L.JIJr!~-~!!!!!'l!~;!lllltZI'IB~ tiife astea, a trebutt l- Să revin in tară, 
reluâncltotul de la 

L------------==c-:-.:::-.,J_capăt: repatriere, 

ţară, la Odorheiul Secuiesc. 
Aproape o jumătate de şn a durat 
·plini\ mi-arn făcut repatrierea. Am 
intrat din nou în Tnvăţământ, 
predând ltteratura la o şcoală de 

\_ . . -

prin 1998. După 
toate inteNenVile făcute, de data 
asta nimeni nu m~a mai băgat in 
~-seamă. Nici autoritătile, ·care n-au 
vrut să-mi dea serviciu, nici sora 
mea, care pc:-r~ er~. de .nere-

. - ' ~.· 

' . 

...... 

' - --·- "'"--

cunos<;ut lucrând pe ici,. pe colo, 
m-am înţeles cu o bătrână să am 
grijă de ea, în schimbul unui 
aco,~>eriş deasupra capului, la 
jumatatea lui octombrie '99, n-am 
mai rezistat Am ~en~ la Arad pen· 
tru a vedea de rudele mele. N-am 
găsit pe nimeni. Am apelat la 
autorităţile arădene pentru o 
locuinţă; pentru un serviciu. Toată 
lumea m-a înţeles şL .. cam atât 
la Inspectoratul scolar am vorbit 
pentru a vedea' dacă mă pot 
angaja la .Generală 1', unde am 

·lucrat înainte. Nu 'au posturi, 
Acum, am ajuns la capătul pute
rilor. Nu mai am putere de a irăi. 
Dacă n-ar fi dorinta de a-mi 
revedea copilul, dorinţă care ,mă 
tine in viată, de mun renuntam la 
foti si la toate. Am ajuns să trăiesc 
din mila oamenilor, pe scălile unui 
bloc .. :. . 

Din păcate, .._. ' 
· continuă. •• 
Cutremurător destinul acestei 

femeL Ge-i mai rămâne de făcut e 
greu de spus. De ajutat nu o mai 
ajută decât două farnei, pensio
nara, din blocul A, scara B, de pe 
strada Maresal Ion Antoenscu din 
Arad. Dânseie s-au mnuit, dânau-i 
din pu9nul lor o gură de rnăncare_, 
nişte hăinuţe ~i", înţelegerea l9r, 
.Că alti locatan vor să o alunge si 
din ca'sa scărilor", ne-a declarcit 
dna Florica Ardelean, una din c~le 
două femei înţelegătoare şi cu 
suflet 
_ Dovadă Cât de .bunr sunt unii, 
dUminică după·amiază a fosf un 
adevărat scandal Intre locatari pe 
această temă. Dovedind Inţelege
re faţă de d-na lda Hudy, poliţia a 
apla~at conflictuL 

Ieri, d-na Flonca Ardelean ne 
spunea: .Colectivul de profesori 
de la Şcoala gnerală nr, 1 a 
promis că o vor ajuta, strângand 
niste bani pentru a avea fosta lor 
cOlegă cu ce ajunge la Tg. Mureş. 
Acolo are domiciliul (pe buletin!). E 
nevoie de acesti bani deoarece 
doamna profesoară e bolnavă si 
părerea mi'" este că trebuie inter
nată în spitaL . .". 

NICOLfiE O~N 
~· · . 'Foto: OrtO~O FELEfl 

. 

• 

' 

Marti, 23 noiembrie 1999 ,, 
• 
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PRIMA CAFENEA 
UITERARAJ PENTRU 

lESBIENE! 

. ·'-

"' Acordarea pre,edlnţlei 
OSCE ţării no;~stre este fără 
îndoială un lucru extraordinar, 
care încearcă' să repunA 
România ~ chiar dac.ă târziu p·în 
drepturile-i fire,ti, actul fiind 
comparabil - ca Importanţă şi ca 
ecou Internaţional • cu alegerea 
in 1967 a·"..$Qmâniel la 
pre.şedinţia · 'Organizaţi.ei 
Naţiunilor Unite. ~ Deş,i actuala 
Putere vorbeşte tot timpul de 

in popular pentru 
re••tltuiro· In lntagrum, sondajul 
CURS ·de 'să.ptămâna trecută 
arată exact contrariul, marea 
majoritate.·& :romlini107 corsr
derAnd ~ conform amlntitulut 
sondaj • că restituirea parţlaiă a 
imobilelor este soluţia cea 
potrivită. Un lucru evident pen
tru oricine, mai puţin pentru unii 
fruntaşi ţărănl,ti care 'tiu ei • fi 
ş,tim t;i noL.. -_pentru 9e fac 
atAia agiiaţloi'tn jurul acestui 
subiect. Y La Cluj urmează să 
se deschidă prima cafene• lite
rară pentru lesblene. Ne &uro
penizăm, ne europerizăm ... Y 
Casa de vacanţă de pe malul 
mării a Stela Popescu a 

fost je.fuită, >t~,.~~~~:,~~~~;'~,-,i insi cu mare ·i1 
pătură, un radiator si o 
Probabil că s-au gândit că dacă'· 
tot s-au ,;deranjaf', să nu plece 
cu mâna goală, "' Mi·nistrul 
Tomescu socoteşte că unul din 
subordonaţii săi, directorul 
Regiei Naţionale a Pădurilor - la 
cei 73 de milioane ·salariul - este 
unul dintre cei "mai săraci ma
nager!". intr-adevăr! "Y Unde ne 
putem petrece cea mal lungă 
noapte a anUlui, Revelionul? 
Spicuim dintr-un pliant: 
Thallarrda' "''M 58 cfolarl (toate 
preţurile au· in v·edere doar 'o 
singură persoană), Palma de 
Mayorc·a • 1.120 dolari, Paris -
1.130 'doiari, Olanda - 1,680 
dolari, Miaml • 2.280 dolari, 
Bahamas - 2.480 dolari etc, etc. 
O noapte • care la preţurile 
astea - chiar ~a o ţii minte toată 
vlaţal T Radu Vasl.le ·l·a 
cumpărat o maşină nouă, un 
Chrysler _care, zice-se, a costat 
nu mal puţin de 770 (1) de mi
lioane de lei. O'eh, obrazul sub
ţire ••• vorba aceea, dar, parcă 
totu'l 770 de milioane", "' 
Vjcepreşedintele PNL, .Crin, 
Antonescu zice că partidul său 
îl sus_ţine pe Traian ~emeş 
"pentru politica sa liberală pe 
care o promovează". Altfel 
spus, pentru Crin Antonescu 
inventarea intr-o veselie de noi 
taxe şi l[llpOZite inseamnă libe
ralism. O gândire curat .,llb8-
rală". Cu rezultatele care se văd. 
"' Cunoscutul cântăreţ Cătălin 
Crişan s-a inscris în ApR, ·el 
promiţând să ofere partidului 'i 
un Imn pe măsură. lncă un 
punct marcat de Theodor 
Meleşcanu, "' O firmă britanică 
a inceput construirea unul 
satelit, aşa mal mărişor, care va 
servi drept bază turlstlcă, Deşi 
chestia va fi gata abia peste 10 
ani,- inscrierile au inceput deja, 
preţurile • pentru o săptămână 
în spaţiu • variind de la 10.000 
de dolari la 50,000, Să vedem 
care roman sparge gheaţa. T 
Conform unei statistici, in topul 
celor mai speCtaculoase cre,tei"i 
de preţuri se slluează chiriile, 
telefoanele şi salubritatea. Aşa 
o fi, deşf nici la celelalte cheltu
ieli situaţia nu este cu mult mai 
roză. • Fostul prerhler Nicolae 
Văcăroh.i vreâ Să_pună de o. 
bancă, .care se ve( numi Banca. 
de lnvesilţil şi Dezvoltare şi care 
il va avea ca pretedinte chiar pe 
Nlcolae Văcăroiu. Ideea nu este 
rea, să vedem ce~o ieşi din ea. 
"' Dacă totul merge bine, 
România va construi un Metrou 
in New Delhi, succes datorat 
renumelui de care se bucură 
(totuşi) în lutne me~teril românii 
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.. Barometrul financiar al oricărei localităţi sunt 
investitorii strâini sau autohtoni, acestia fac pasul 
trecerii spre noi locuri· de munca. spr'e o altă ima.;;_. 
gine a localită~l. spre o altă' perspectivă. 

in judeţul Arad exista zone unde investitorii nu 
s--au orientat deloc, unde au investit intr--o oarecare 
măsură, dar şi unde au dat navetă ca la pâinea 
caldă. Tn ultima categorie se integrează perfect 

• comuna Felnac, care a fost un punct de . atracţlt;t 
pentru şase societă~ franceze profilate pe agricu~ 
tură. Cum au ajuns investitorii francezi la Felnac? 

in 1996, societatea franceza se AF România 
SRL îşi mută sediul de la Chişineu-Criş la Felnac. 
unde cumpără şi transformă fostul complex de 
creştere a porcilor in punct de lucru. După această 
primă investiţie, a~i francezi au venit sA viziteze 
societatea şi au găsrt oportun să înceapă afaceri 
aici. 

. S.C. AF RomAnia este o societate agricolă, 
profilată pe vânzare~cumparare de cereale. 

· Administratorul societă~i. dl. Daniel Demellliers, 
ne-a declarat într-o românii bine vorbită că au venit 
să facă .afaceri in RomâQia pentru că aici a fost o 
nouă piaţă de desfacere pentru utilaje. De .reţinut 
că societatea pe care <>administrează a practicat şi 

· Ca peste t9t, şi în agricuHură sistemul scârţâie. 
Afacerea nu este· rentabilă; Aici s-au investit bani . 
seriosi:· 1.300.000 franci francezi in sectorul de 
cerea' le, are permite depozitarea peste- iarnă a 
cerealelor'Tără riscul de a se degrada, 800.000 fr. 
f. in moara pentru nutreturi, alte sute de milioane 
de lei în cumpărarea şi 'amenajarea compleXului. 
.Rentabilitatea este franată. aşa după cum ne 
spunea administratorul firmei, de sistemul de lâgi 
care nu încurajează şi nu protejeaza sub n~ci o 

com~~v~n:la/! :~:'u~-domenlu de actMtate, AF f#lrDa~n~zl/or, SMA ~·"'~;;j 
România a incercat să practice ta Felnac o agricu~ hnrrrW'fY<it'i §MU!fP!l'M 1 limi"'W.' .... • 5 

. 
tură de tip franţuzesc: in urmă cu doi ani şi anul tre-

. cut societatea a incheiat oonfracte ţjj_ 300 de pro-. · formA _lnvestl1iile in RomAnia. Chiar şi In aceste 
ducători de cereale şi ~ finanţat cu două milioane . oond'lţll cine munceşte aici este plătit. Finna are 20 
franci frahce~ şi 500 USD, constand in sămânţă, de angajaţi şi nu există SSiartu sub un milion de lei. 
motorinA, îngrăŞăminte şi erbicide. in schimb, pro- Putem spune că la Felnac fostul complex a 
ducătortl .au uitat" să-şi onoreze oonfractele faţă de scăpat de ctemolare şi s-a reprofitaf Aşa s-a 
firmă. După doi ani, din cei 300 şi-au achrtat inte- întâmplat şi cu fostul SMA din localrtate; 65% din-
grai datoriile doar o treime. Ponderea datornicilor o tre a~unile SMA Felnac au fost cumpărate tot de 

· deţin fostele lAS. actuale SCAI. Exemplul cel mai o societate.franceza, SeArfreezo SRL. De la dl. 
condudent TI reprezintă se tzvorin SA Aradut Nou Crtstophe Cellier, administratorul firmei, am aflat că 
care mai are de tivraf către AF România aproxima- socie_tatea se ocupa de produ~ agricolă, in spe-
tiv 1400 tone de porum~. · cial de producţia de legume. România a fost 

In acest an. societatea a achiziţionat de 1a pro- . aleasă dintre ţările din Est pentru că .,am văZut că 
ducători doar porumb şi orz. S-a renunţat la achi- li!"ba e mult mai Ufoară pentru noi şi ne-a plă· 
zlţia de g(6u şi de floarea-soarelui pentru că investi- cut aici". S-a mers pe cuHura de porumb zaharat 
tarii nu mai exportă cereale. El au adus din Fran1b pentru mancare, Stecfa ,rosie, castravete cornison, 

. 0 moară de furaje care produce deja nutreţuri con- ardei kapia, morcov, cartofi. A fost un fet de lot 
centrate pentru toate categoriile de animale. experimental pentru sondarea solului şi a pieţei .. 
Concentratete su9t destinate, in principal, pieţei Porumbul este destul de pretenţios, cuHura de sfe-
exteme. ciă se practică pe scară largă in Europa, pe piaţa 

_.11: 'i'f111 111 c.n tit@ k'#) ,J uq, t rtikl' <.ţF 
>'' JUMĂTATE DIN PADURILE 

1 :· .· 

f
. ·.·.·. '.·,···· . . Dacă pămAntul arabil a fost __ ietrocedet foştilor proprietari imediat' 

. după evenimentele din decembrie 
' ~·,:~ ., 1989 (pMn aplicarea LegH 18 şi pAnă 

1 la zece hectare), pădurile·au ramas 
j ··.-/ ;.:_·,; · pana acum in proprietatţla statulUI. 

VOR FI RETROCEDATE 
· 1200 ha 8u apa:ţinut parohntqc, 

mănăstirilor şi instituţiilor de 
invăţamănt . . . 

- 1 00 ha sunt revendicate de 
cetăţeni I'OQlAni ~ au domidliul rn ~ 
·străinătate: • 

In total, sunt revencflcate 113.000 
tia .. · 

_sunt decapitaliza~ finandar şi tehno
logic, agricultura ·practicată pe 
suprafeţe mici nu este rentabilA, 
lipsesc pietele d8 desfacere, ia·r 
materiile pnffie costă enorm. ~ ca 
sa nu mai pomenim şi despre dis
trugerea CAP·urllor SJ:IU a SMA· 
unlor... · 

-ţ , Ei, bine, lege.a 169 vine in ir)tAm· 
~ ' plnarea foştilor proprietari de fond 

! ·-~-
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Din punct de vedere cantita
tiv, Direcţia Arad dispune de 207.000 
,ha de pădure pe ra~a judeţului. 
Dintre acestea, peste JUmătate sunt 
reyendicate, după cum urmează: 

- 20.700 ha sunt pă<juri compo-

Ull SEMHALDEILARIIĂIIL 

Oacd peste jumătate dintre 
padurile judeţului Aracl vor fi retroce
date, ex1stă riscul unei exploatărl 
aberante a acestui fond. forestier. 
Pădurile ar pUtea' fi tăiate· dintr-o 
dată, Rărăsite etc. Mai .mult, spre 
surprinderea multora, specialistii 
averti~ează: ,.nu se poate taCe 
exploataţle silvică rentabilă pe 
suprafeţe miel. Tp mod nonnal, de· · 
pe un hectar de jlAdure·de calrtate 
medie Se obţine cam ·un .milion de 
lei pe an. Nu ri18i mult .. ". 

·. -- CÂ'I'EVA SIMJIE DB' 
lrmiEBARE 

?tidurea este o zonă extrem qe 
sensibila, care nu se poate exPloata· 
dec~t. în prezenţa specialistulur. 

· oare Inginerii sllvlcl (ŞI tehnicienii) 
vor avea destinul Inginerilor agro
noml? Oare ~IMrultura românească 

i~::.; sesorale (exploatate în trecut in 
1 :davAimAşle):. · 

... Specialiştii de la Direcţia _ 
Silvlct111 Arad ne-au dedarat ca nu 
sunt fmpotriva retrocedării pădurilor 
către foştii proprietari, dar propri· 
etatea nu trebuie să afecteze 
exploatarea şi dezvoltarea durabil;l a 
fondului forestier: Mal bine spus, 
irlginerii sifvici se tem de faP.tul că 
acest proces de retrocedare ar putea 
-Conduce .fa" situaţia catastrofală in 
c.are se. zbate astazi agricultura 
romAn~că: proprietarii de pământ, 

- fn prezent o zond economica· 
rentabHa - se va prăbUşi pe urmel~i 
agriculturii? Oare defrlşările exce
sive nu vor conduce la catastrofe 
6naturate•? Şi, Tn- fi{lal •• ce se v8 

' intămpla aJ vanatul? Al eul va ft? 

DORO SIHACI 

J ' ~- 13.200 he aparţirlpt11S08nelor 
1- .' 77.700 ha .SUnt jlAduri coinu. · 

j·/ nale, solicitate astăZI de către 
prirrtărit; . . j ~:-

j . 1 ct.. 
1. 1 . 
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·Jgricunorii aradentau cerul prima pentru5530 tone de grâU! 
Intr-o discutie purtata ieri cu directorul Directiei . etă~lor agriCole, 13 ale societăţilor comercial.e ~~ 92 ale 

Agricole, domi1U1 ing. Avram Flueraş. arn aflat că' la persoanelor fizice. · · " · ' 
nivelul judeţului Arad, pAnă in prezeht _Şi-'SIJ- depus De asemenea, li1 lucru la DirecliB Agricolă m_al sunt 
dosarele pentru a-şi revendica prima de 3QO lei pe kg tnca 50 de. dosare care vor fi definiti11ate săptAmana· 
de grâu, un număr de 11? persoane fizice~~ jUridice. · 

. aoeasta şi trimise ta Ministerul Agriculturii. ' · Cantitatea totalA de grâu pentru care se cere prima 
Referitor la data _câOd vor fi viraţi banii de cătr~ este de 5530 de tone, suma Tn .discu~e fiind pu~n peste 

1,6 mUiarde ei. Aceste dosare sunt deja depuse la !)llnlo!er. dt direCtOr Flueraş a apreciat~: .fiiridci' 
.Ministerul Agriculturii şi se a~teapta vltarea banilor fn banii de la buget .vin- ri1aj_gn,u; ~a, put~ să vă 
contul Direcţiei Agricole Arad cere, la ~ulei, fi va da spufJ o dati flxl'~. ·· ., .. 

. Ş. POPESCU producâtorilor. Din aceste 117 dosare, 12 suot ale;so·cl-
., 

' 
. \ '· 

internă are desfacere mică, la export se caută doar 
uscată. Cuttura de- kapia a fost un eşec. Morcovii 
se caUtă, do!u nu pe pia~a externă. Pentru extern 
afacerea se dovedeste rentabilă dacă se cultiva 
pană "' cinci hectare. Castraveţii s-au dovedit 
rentabili. Societatea a murat in jur de două tone de 
castraveţi foarte m!ci.- ceruţi de piaţa franţuzească, 
care vor fi exportaţi cât de curând. in afară de 
cartofi, aceste legume au fost cultivate pe 14 
hectare. CuHura de cartof a ocupat o suprafaţă de. 
150 hectare. Cartofii vor fi vatorificaţi şi pe piaţa 
internă, dar şi in Polonia. 

Societatea Arfreeze cultivă pe pământ luat in 
arendă şi. in particip~une. roate tuaartle agrtcole 
se fac mecanizat, cu utilaje aduse din Franţa. 
Singurele utilaje româneşti rătăcrte printre celelaHe 
sunt un tractor U 650 şi câteva remorci. · 

Pentru anul viitor culturile ·Spre care se orien
tează sunt cete de ,cartof. grău, castraveţi, tubeniţă 
şi~~ . • . . 

La Arfreeze muncesc 30 de angajaţi şi 1 O 
zilier!. In medie, un angajat căştigă peste un milion 
de lele .,RomAnii sunt oameni foarte simpatici. 
Problema e ~u munca: mulţi n-au invăţat siS· 
temui capital Iza! de muncă. N·au înţeles că tre
buia ~~ lucreze mult pentru a câştiga mult"
spune administratorul. Care mai precizează că, 
dacă statut ar incepe să ajute agricuHura, afacerea 
ar fi rentabilă. Ei nu doresc subve~i pentru agri
cuHură, ci doar o motorinA specială pentru lucrările 
agricole la un preţ rezonabil şi care să se 
gAsească in permanenţă. O .altă problemă in 
RomAnia .este că lagaa se schimbă zilnic fi 
toale activllăllle de producţie nu sunt 
favorizate". · 

Dacă ar fl să mal opteze pentru o ţară unde să 
facă agricultură, Cristophe Cellier ar alege 
Marocul, unde să cuHive fasole verde. Pănă ta o 
altă oportunitate de afacere in domeniul agricol, 
administratorul caută să cumpere pamant pentru 
societate: MOi ales, a'!" cum spunea, foarte multă 
lume din Felnac este interesată sâ-şi vândă 
pjlmăntut. Pentru că nu au bani să~ lucreze şi de 
la asocia~ile agricole nu primesc nimic. 
· . .. TEODOitA MATICft 

. Foto: OHOitiO FELEA 

,(proveriJe populare) 
Acum, in prag de iarnă, e timpul să ne O<'.upâm 

de importanta ex.ecutării arăturilor pentru
insămânţărite 'de primăvară. Presupun că orice 
gospodar îşi dă seama de importanţa pe care. o 
are executarea acestor arături acum. sau cel tarziu 
in .ferestrele iernii". Cercetările de lungA durată au 
stabilit ca. de exemplu, la cultura porumbului 
sporul de producţie realizat este de 2500 kg/ha / 
comparativ GIJ semănatul in arătură de primăvar.\. 
Chiar si aratul in .ferestrele" iernii dă un spor de 
producţ;e da 1000 kg/ha. ". · 

Semănatul in arăturlf de toamnă determină 
deci cresteri semnificative de producţie. Din ce -
oauză? ln primul rând datorită 4ngheţurilor ~1 
dezgheţurilor repetate din perioada de iarnă, 
pămăntul se mărunţeşte, se .aşează" creănd, 
oondi~i optime pentru semănat-şi răsărit uniform. 

Dacă amanăm aratul_ pentru ta primăvară, in · 
acea perioadă se suprapun tucrănle. tractoarele 
vor fl tot rn~~i greu de găsit. 5e intâr.zie semănatuf, 
răsărirea este neuniformA, se pierde apa atat de 
necesară din stratul superficial, procesele bioch~ 
tnice care au toc in sol nu se mai desfăsoară in 
conditii optime, so,.ut se degradeaza etc. 'si apoi; 
cine ş'tie·cum vor mai fi "!'ndiţiile rneteorotoQice şi 
chiar cele economice la primă~ră? 

Chiar si arătura in .ferestrele iemlr este mal 
bună decat cea de primăvară deoarece trata· 
mentale sunt disponibile pănă la desprimăvărare, 
in sot se acumulează mai muHă apă, terenul se 
.aşează" şi se poate semăna in epoca optimă. 
Dacă lucrarea 5e face pană ta venirea ingheţului, 
In sol se desfăsoară o serie de procese microbiQ. 
logice cu rol benefic asupra fe_rtHită~i solului. · 

r. 

;. ·~ 
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Dacă v-am convins de multiplele avantaje ale 
efectuării arăturitor de toamnă, mai rămâne ca
agricullorii, păcăliţi deja odată cu acordarea 
cupoanelor pentru motorină, să găsească resurse
le pentru efectuarea acestei lucrări care este o· 
investi~& profitabilă pent'u recolta anului 200tl. 

,~-· ::. . ._ 
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Zlu. a de. mâ. ine lnq3pe acul)'l. u.iH ' ., 
. • ~ IOH ARr"'i'OICI ' .- :" .. .. ' - . . 

~GRICUL TORI 

' : VN - Sapak Profi . ' 
Pregătirea patului germlnatlv " 

pentru semănat intr--o singură etapă 

· Grapa Rotativă VN -: '", 
· . Terramat 3 s Profi · 

-.: .. 

•;. ,··-

~ .;:·-·~ .. 

' . 

- { 

Aparate de erbieidat VN 

·Cultivati:>( cu discuri F2 

Acesta este numele noului 
cultivator al firmei Vogel & Noot 
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EU FAC O PUitTE CULTURALĂ 
ÎltTRE ROM/iitlA SI AMERICA • 

POVESTEA SCRISULUI 
ŞI PICTURA 

• Cum s-a conturat fonnalla dv. 
muzicală atAI de bogatli, ca planiat, 
organlst fi dirijor? . 

- Acasă aveam o pianina filn loc 
să mă joc cu jucării,mă aşezam pe 
taburetui rotativ. Când am avut patru 
ani am inceput studiul cu o celebră 
profesoară Maria Cernovodeanu, cu 
care a studiat, Intre alţii, fi Dlnu Upatli. 
De atunci- pianul continuă să mă 
fascineze, plăcandu-mi toata genurile 
de muzică. De fapt am inceput lntr"'n 
fel interesant,pe la mijlocul istoriei 
muzicii. oo epocile clasică fi romantica. 
M-a fascinat perioada timpurie a 
Barooolui, cand am inceput studiul orgii 
la Catedrala Sfântul Iosif, In BuooFefti, 
vrăjindu-mă sunetul acestui instru
ment-orchestră extraordinar, cu toalli 
amplitudinea sonoră. 

• De alei până la orchestră ... 
- Eram asistent, la Catedrala 

Sfântul Iosif, al celebrului org!lhist Iosif 
Gerstenengst, care mi-a fost profesor. 
Intr-o duminică maestrul Andreas 
Porfetti urma sa se întoarcă din 
Germania, dar nu a apărut la repetiţii 
dimineată, la cor. Era o sărbătoare 
importaniă si făceam Missa lncoronarii 
de Mozart' cu corul şi cu o mică 
oo;heslră. M-am dus să ,dirijez şi, efec. 
tiv, aşa am inceput. · 

• la 43 de ani suntap fondatorul 
şi dirljorul a patru orchestre.Cum aV 
reut~ performanţa? 

- Prima orchestră pe care am fon
dat-o oo colegii mei, a fost in 1976, o 
orcheslră de cameră la Conservatorul 
Ciprian Porumbescu, unde eram stu
dent şi am pus-o sub egida Filarmonicii 
George Enescu. De fapt, am făcut 
această orchestră la indemnul profe
sorului meu de estetică şi muzicologie 
George Bălan, care făcea nişte confe
rinte foarte frumoase la Ateneu, noi 
asigoram exemplele muzical~. Mal 
târziu cunoscusem o preafrumoasă 
amaricanca, care a ven~ la Bucurefti, 
să studieze la Conservator canto cu 
Arta Aoresoo şi Maria Slătinaru-Nistor 
şi după ce ne-am casăloril am plecat, 
in iunie 1978. Tn toamna aceluiasi an 
am revenit ca să-mi termin diplorM la 
Conservator şi apoi am primtt o bursă 
la Conservatorul din Paris ca să studiez 
orga cu celebrul Pierre Cocheraux de 
la catedrala Natre Dame. De aseme
nea, am avut master classes cu ilustri-

sslmui compozitor fi organlsl francez 
Olivier Messien, la Sainte· Trinită din 
Paris. După aceea am mers la New 

· York, la Julliard School. De asemenea, 
ml-am continuat studnle dirijorale, înce
pute in ţară, oo Mircea Cristescu fi cu 
EmR Simon. la Julliard mi-am format a 
doua orcheslră, in amintirea celei de la 
Bucureşti, tot din studenţi, care S-a 
numtt The Julliard Bach Players cu 
Care am tacut o serie de concerte in 
celebrul Lincoln Center din New York 
ti. după ce am terminal doctoratul la 
Jumard, am plecat pentru caţiva ani la 
Viena. Am inaugurat, după renovare, 
orga lui Mozart din Palatul Schonbrunn. 
A treia orchestră este Ama Deus 
Ansamble, fondat in 1991, cu ocazia 
blcentenarului Mozart Eu fac această 
punte culturală intre România şi 
America, pentru ca in Inima mea sunt 
român, Iar casa şi fatnilia sunt in 
America. Promovez arta interpretativă 
iar alâl la pian cat şi la orgă fac tran
scripţii de muzică folclorică. 
romaneasca, pe care o cant foarte mutt 
In America şi e foarte gustalâ. 

• Ce justifică preferinţa pentru 
muzica Renaşterii şi Barocului, faP"' 
tul că aţi inceput cu Clasicismul 
vienez? 

- Şi asta' e adevarat dar pentru 
mine acea muzică este de o puritate 
extraordinară şi neatinsă de nici un fel 
de modemisme. 

• Ce dlferonlă există intre or
chestr.ele americane fi cele euro
pene? 

- In p,rimul rănd este diferenţa de 
mentalitate. Si să vă spun de ce. 
Orchestrele ainericane au un 'profa-. 
sionalism şi o conştiinţă profesională 
extraordinare. Sunt teribil de corecţi In 
ce fac si au instrumente foarte bune. 
Vreau Să spun că marile orchestre 
americane au fost. in secolul XX, for
jate de mari maeştrii europeni, chiar din 
Europa de Est.Sunt două excepţii 
Zubin Mehta şi Seiji Ozawa. 

• Vorbeaţi despre carecteristiclle 
orchestrelor americane, cum le 
vede~ comparativ cu cele europene 
,~ mai ales cu cele românetti? 

~ Orchestrele europene sunt 
diferite din mai multe puncte de vedere. 
Pot să fie sublime când vor şi pot să fie 
execrablle lot asa ceea ce "11 există In 
America, acolO este capitalismul cel. 

1 Maoualul de istorie .. u.entru clasa a XII·Îl 
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ACORD FINAL 
Dezavuat de o ţară întreagă, 

manualul de istorie penlru dasa a 
Xli-a pe care-I putem numi fără 
nici o reticenţa manualul ruşinii 
naţionale - a primit girul 
Parlamentului României dar nu fi 
al românilor, zicem noi. 

Să-ncercăm o derulare a 
.ultimelor evenimente, ca fiecare 
dintre noi, ce vor vedea aceste 
rânduri, sa fle convinşi acum 
skllotdeauna, ca intre marile acte 
riedrepte din .perioada roşie", nici 
unul n-a fost atât de tembel c;a 
acesta. · 

Opoziţia careia 1 s-au alAturat 
şi alţi parlamentari a iniţiat o mo~
une simplă prin care se unnăreşte 
interzicerea infiltrării acestui ma
nual in şcolile româneşti. După o 
dispută de multe ore, )laidamacii" 
puterii in frunte cu responsabilul 
educaţiei naţionale, Uustrul Boandi 
Mârg<!, au repins moţiunea. Ceea 
·ce este mai grav insă, este că 
,taria de caracter" a celorla~i sem
na!ari ai moţium care, adoptând o 
~titudine şi mentalitate de .şoim al 
patriei" şi-au .retras· in ultimul 
moment semnăturile si au votat 
impotriva propriei lor seinnăturj. 

Despre continutul manualului 
am vorbit. Se cuvine Insii să 
inentionăm cele motivate de. dl. 
Boarldi Mărgâ In susţinerea sa. 
După câteva incâlcite ti Intor
tocheate, dar fără col!ţinut. fraze, 
stimabilul a recurs la nişte prea 

. . •. 

inţelepte indica~i a unor institute 
din Occident. Acestea. pnn nifle 
acte, purtând nişte numere, ne-au 
in<lical ce putem şi ce nu putem 
include in istoria noastră naţiona
lă. Frumos am ajuns!! Cronicarii 
moldoveni şi munteni n.u-i mal 
studiem pentru ca cele trei mari 
idei ale lor: romanitatea neamului, 
latinitatea limbii şi .unitatea 
poporului roman nu prezintă 
interes pentru haidamacii puterii. 
Marii noştri .voievozi: Mircea, 
Ştefan, Mihai, Ţepeş. Brânco
v,eanu şi toţi ceilalţi nu sunt penlru 
aceştia absolut nimic. Tot nimic 
sunt. considera~ _şi cei care şi.au 
·varsat sângele pentru libertatea 
neamului românesc; Horia, 
Clq;ca şi Crişan. Avram Iancu şi 
prefecţii săi fi mulţi şi foarte mulţi 
altii. ftiuţi şi neştiuţi eroi. 

Afadar, Parlamentul Româ
niei s-a dezis de istoria naţională 
acceptând den~grarfu~ şi mini
malizarea el. Tuturor a·cestora, 
Cărora interesele de-a rTrili 
rămâne la pUtere I-au indemnat 
s--o facă, le reamintim finalul 
scrisorii a III-a a marelui patriot fi 
luceafăr al poeziei rotnaneşti, 
Mihai Eminescu: 

. ,Cum nu vi[ tu Ţepeş -
Doamne/ ca punând mâna pe 
eiJ Să~ Tmparţi in cloull cete: In 
srninllţi fi in miterl 1 

Prof. ŞEPTIMIUS 
. . PACURARIU 
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mal îndrăcit. Şi să vă spun de ce: daca 
e un concert prost Imediat se duce 
vestea şi publicul incepe să nu mai 
cumpere bilele fi atunci dă faliment. 

In acest moment maestrul DAN 
GRIGORE a intervenit: • Acolo nq 
este i~slituţia naţională a furtulul 
căclullil , 
. Valentin Radu ·III'" e 1 Este funda-· 
menlal respectul pentru sine lnl'l'fi· Cu 
maestrul Grigore am avut pentru a treia 
oară ocazia să lucrăm cu orchestra 
Ama· Oeus Ansamble. OarOOnii au venit 
acolo fi au cantat perfect! E alta men
talitatea, atitudinea fată de muncă. in 
Europa, lasă-mă să te ias! Nu numai in 
România, si prin Italia, chiar şi prin ţările 
nordice. sUnt ceva mai buni nemţii. 

- Cum aţi lucrat cu .orchestra 
. FHannonicii din Arad ? 

- E prima oară ca lucrez cu ei fi ce 
auzisem -că-s o orchestră de mâna a 
treia mi s-a infiinnat. A fost o surpriză 
extrem de plăcută. Oamenii au un spirit 
extraordinar, dorintă .de a se imbună
lli~i. ·Orchestrele din Bucureşti cred ca 
nu mai pot să inveţe nimic. Aceasta 
este rpoartea artistică, când nu mai poţi 
să înveţi nimic sau nu mai accepţi 
nimic. Te-ai plafona!, e moarte. Şi este 
păcat. mentalitatea 00 furtul caciulii, cu 
lasă-mă, să te las ne omoarăl Este 
păcat, pentru că, şcoala românească 
de corzi, de exemplu, este foarte bona, 
de la Enescu moştenire, dar ca atitu
dine, din păcate' inca sunt lipsuri. Aoom 
vreau să spun este_ o excepţ6e. Nu ştiu 
dacă din cauza muzicii, din cauza mea, 
a maestrului. Grigore. Eu ştiu ce-o fi, ~"' 
n-o fi dar a fost· o plăcere să fiu aici, la 
Arad fi vreau 'să revin. . 
· • Vă aşteptăm; maestre 1 

Discuţie consemnată de 
DAtlfl TODOit 

Foto: C!rtOJtiO FELEA 

Expoziţia găzduită de obsesional bine dirijat, cu astfel pe tapet In ~~arii 
bine de o săptămână sau fără o anume voluptata Ipostaze, dintre care aceea, 

la ,Galeria Naţională .Delta" a oonoaşterii. să-i spunem ionesciană, .din 
din Arad aparţine arjistului El caută sa expună ,Dialog". 
plastic orădean iturel Ceea ce am numi existenţa O atare expunere a· 
RofU, fapt ce dovedeşte umană prin faţa ascunsă a umanului problematic se 
un punct Câfligal de lunii, adâncimile subcooşti- raportează atât la !eno-
municipiul Arad care se entului, când acoperite, menul individual, cat şi la 
poate bucura de o aseme- cand dezvălutte de periplul cel Colectiv. Ea se reali-
nea galerie, in timp ce, din cotidian al omului. zează prin impactul a dooă 
păcate, Galeria Mare din De la textul pictat al organe corelate: ochiul fi 
Qradea a dispărut prin seriilor de nuduri -semne amintirea. Fie vorba de 
fanneoollranziţlei. se poate ajunge la textul ,Amintiri", ,Hipnoză", 

Pictor consacrat de un cultural, textul scris cu o ,Colindălori", .Circ", .Dublu 
bogat palmares expoziţia- grafie ilizibilă sau: lizibilă ca autoportret'. Albastru! 
nal national fi intema~onal, indescifrabilă. Fantasmă 'li ochiului pro-blamatlzează 
Aurel R~u insistă In sfere mister. Cele două alfabeta, cunoaşte'!'•· .. . 
unei arte plastice inleiectu- al trupului fi al scrierii pro- Nu lntâ'ml!tllliltilgu-
alizate, alimentate de un priu-zise interferează. Pro- raţia lumii se reduce la 
presupus climat interior blerna comunicării mască. ln .Co11ndătorr: o· 

În urmă cu aproximativ două luni, 
Scoala Generală din Zăbrani si-a modi
ficat numele in .Scoala cu clasele I-VIII 
Adam MUIIer Guttenbrunn". 

Adam MullerGuttenbruno s•a_nia-. 
cut in localitatea Zăbrani. A fost o per' 
sonalitate marcantă în viata· culturală a 
Vienei. Multi istorici literaFi il conside-ră 
cel mai imPortant Scriitor 81 populaţiei 
germane din Europa de Sud-Est. In 
.Zăbrani există si un muzeu care-i 
poartă nUmele. p'e linie. paternă, scri
itorul descinde din familia Luckhaup, 
originară din oraşul Furth, din vestul 
Germaniei. Una dintre scolile din acest 
oraş poarta numele de .Adam Muller 
Guttenbrunn". Directorul şcolii d.in 
Zăbrani, d-na :reodora Fetaa, ne-a . 

lume de măşti umane şi 
animaliere pa fond hiba!· 
nal. 

Expoziţia Aurel R~u 
de la Galeria Naţională 
,Delta' nu . cautA sA 
frapeze cu orice preţ. 
Prima impresie poate fi de 
neglijenţă .artistică, de 
aspect monocord: abia· 
apoi aceasta lume Incepe 
să se ilustreze, incetul cu 
Incetul, asediind privitorul. 

PmtO H. "AŞ 

relatat că: RDacă nemţii se mândresc. 
cu acest sci"iitor, noi de ce nu .am face 
acelaşi lucru? Având in vedre şi faptul 
că el s-a născut afci. Prin schimbarea 

·denurpirii Şc!)lii avem şansa UrJ_lc;~ de ~ 
ne infrăţl eu şcoala Adam MUIIer · 
Guttenbrunn din Furth. După 1990, in 
fiecare an. elevii scolii noastre au pri
mit mici atentii din partea celor din 
Germania. A~eni certitudinea ca in 
acest an, de sărbători, se va lnlâmpla 
acelasi ·lucru. In primăvara anului viitor, 
repre~entanţi ai şcolii din Furth, ne vor 
vizita. Atunci va avea· loc «fnfrăţirea ofi
cială>> dintre cal~. două unităţi de 
Tnvăţământ." ' · · , 
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... TRATAMENTUL DE URGENTA IN 
INTINDERI, RUPTURI ŞI ENTORSE 

In oaz de rupturi sau torsiuni (răsu
ciri) ale muşchilor, tendoanelor şi liga
mentelor se recomandă, ca prim ajutor, 
o Serie de măs_uri rezumate prin acro
nimul OGCS, adică: • odihnă • gheaţă • 
compresie • 'suspendare 

1. Odihna. Dacă este posibil, puneţi 
in jurul leziunii perne, prosoape sau 
pături rulate şi staţi nemişcat in prima zi. 
Aplicarea de apă rece sau de gheaţă pe 
leziunea musculară sau articulară consti
tuie măsura cea mai importantă. 

2. Gheaţa. Ea stimulează vasocon
stricţia, opreşte hemoragia internă şi 
reduce eliberarea histaminei, limitând 
inflamarea. Ea trebuie aplicată cat mai 
repede posibil, preferabil in primele 
minute de la producerea· traumei. Puteti 
face imediat o p~ngă de gheaţă din 
aşchii răzuite din congelator. Ţineţi 
gheaţa pe locul afectat 15-20 minute, 
apoi îndepărtaţi-o pe aceeaşi perioadă 
de timp. Aplicaţi din nou gheaţa pentru 
~lte .20 de minute, la fiecare 3-4 ore, In 
primele 24 de ore. Nu exage•aţi, 
deoarece există posibilitatea de a se 
produce o degerătură sau o deteriorare 
a ·ţesuturilor. Nu puneţi niciodată gheaţa 
direct pe piete. Zona trebuie să 

amorţească uşor şi să se inroşească, nu 

să se albească. Gheaţa se contraindică 
persoanelor cu deficiente circulatorii, boli 
cardiovasculare şi diabet. · · 

2. Compresia. lnfăşurarea unei Intin
deri musculare sau entorse cu un bandaj 

elastic susţine lezlunea şi previne o 
·eventuală săngerare şi umflare a aces
teia. Nu strângeţi bandajul prea tare, 
pentru a nu opri circulaţia. Ţineţi banda
jul3-4 zile. 

3. Suspendarea. Partea lezată tre
buie suspendati! deasupra nivelului 
inimii, pentru a ajuta la drenarea sân
gelui din muşchii din articula~i. reducăn
du-se astfel, edemul. 

4. Recuperarea. Măsurile amintite 
limitează, de obicei, durerea şi edemul, 
făcând astfel ca leziunea să se ame
lioreze după 24 de ore. Dacă acest lucru 
nu se intâmplă, consultaţi medicul spe
cialist. 

Dacă tratamentul a avut succ.es, 
renunţaţi, in următoarele căteva zile, să 
călcaţi pe o gleznă care a suferit o 
entorsă. ' 

Dacă durerea şi edemul s-au redus 
după primele 24-48 de ore, treceţi de la 
aplicaţiile reci, la cele calde, pe o 
perioadă de 20 de· minute, ia fiecare 3-4 
ore, In următoarele 3-4 ·zile. Astf<il, Intro
duceţi partea afectată Intr-o cadă sau 
intr-un lighean cu apă caldă, aplicănd 
comprese şi executănd o serie de 
mişcări uşoare. Mişcaţi pănă ce simţiţi 
durere, dar nu mai mult. Dacă leziuoea 
incepe să se umfle din nou, treceţi 
inapoi la gheaţă, suspendare 'Şi compre
sie. Chiar şi intinderil.e musculare minore 
au nevoie de cel puţin 14 zile pănă la 
vindecare. 

lmpotcznţa ar 
putcza semnala o 
· boală cardiacă ·,· 

Glau,col)lul acut este o 
boală gravă a ochilor având 
un debut brusc 'i reprezen
tând o urgenţă medicală. 

impins spre unghiul in care 1 
intălne,te corneea. 

Cre,terea presiunii intra
oculare face ca persoana sti 

-. • -- DE! curând, la Congresul !i:socl!iţiei Americane pentru Bolile d8 
Inimă, desfăşurat la Atlanta. s-au prezentat studii, conform cărora 

.. impotenţa ar putea semnala bolile cardia.ce. · 
Mare Pritzker, conducătorul echipei de cercetători, este de 

N-<-_ ... părere că medicii care diagnostichează impotenţa ar trebui să 
Incerce să stabilească, prin inţermediul unor examene comple
mentans, dacă această afectiune are o cauză legată de unii factori 
care produc ateroscleroza: ; · . · . ' 

Această boală ii afec
tează, in special, pe cei 
vârstnici. oa·că nu este 
tratat imediat,' glaucomul 
acut poate leza nervLil optic, 
poate deteriora vederea pe
riferică 'i produce ch[ar 
orbiraa. · · 

Giauco.mul apare atunci 
când umoarea apoasă - re
zervorul dintre corl)ae 'i 
cristalin • i'i spore,te volu-. 
mul, ceea ce produce o pre
siune prea mare în int,riorul 
ochiului. fn glaucomul acut, 
cauza acumulării de lichid 
este un bfocaj al sistemului ·1 

de drenare de la rădăcina 
irisului. Canalul de drenare 
infunda! împiedică debitul 
normal de scurgere a umorii 
apoase. Pe măsură ce pra
sh~nea crette, irisul &sta 

.Din cauza faptului că vaseie de sAnge .care traversează 
penisul sunt mai inguste decăt restul arterelor. ateroscleroza , o 
boală care provoacă if1farctul şi crizele cardiace - s-ar puţeB mani
festa prin intermediul disfuncţiilor de erecţie, Inainte ca boala să 
devină pnszentă In restul corpului", spune Mare Pritzker. 

· Echipa de cercetători il studiat cazurile a 50 de bărbati ce· 
suferă de impotenţă. Testele suplimentare au arătat că 20 dintre 
aceştia, aproape 40%, manifestau blocaje ale art~relor corona
riene, asociate durerilor_pe care le acuzau in. zona pieptului. 

.• ,~,-,. ~ , , Paclen~i au afirmat că primele semne de impotenţă au apărut 
· -·- 'Cu un an sau chiar mai mult inaintea maladie! cardia!=9, a adăugat, 

doctorul Pritzker. ' .. · 

În reclame nu ar trebui llă 
apară uumai femei slabe 
Ministrul danez al Sănătătii, Carsten · 

Koch, a criticat moda femeilor slabe 
lansată de reclame, care are uneQri con
secinţe r'nortat·e pentru tinerele care 
doresc cu tot dinadinsul să semene celor 
din. imaginile publicitare. -

Ministrul danez a explicat că idealul 
său de femeie 'are rotunjimi, nu e slabă
moartă'. El i-a indemnat pe bărbati s.ă 
protesteze şi să- rdpingi!: modehil de 
femeie prea slabă. 

Ministrul a reactionat -astfel după ce 
a aflat rezultatele 'unui studiu, potrivit 
căruia o pacientă anorexică din zece 
moare pentru că vtea să semene cu 
orice preţ modelelor din reviste. El i-a 
indemnat p-e specialistii in publicitate la 
'o revoltă morală' impotriva. acestei fi
xaţii privind_ silueta. Ministrul a mai pre
ciza{ că va contacta un organism de 
~onsiliere In mater)e de nutri~e pentru a 
afla cum să atragă ·atenti~ populatiei 
asupra efectelor nocive 'ale pierderii· 
exces1ve in greutate. 

O nouă metodă pentru 
tratarea durerUor 

Cercetătorii americani au dezvoltat el 
nouă metodă de tratament impotriva 
durerilor croliice, prin distrugerea selec
tivă a anumitor celule nervoase din 
măduva spinării, care transmit la creier 
semnalul durerii. , 

Această metodă, testata pe <:Obai. ar 

. '.:.~---· ... . . 

putea duce la dezvoltarea unor trata
mente similare la oni. · 

Durerile cronice sunt afecţiuni foarte 
răsplndite, care apar sub diferite forme: 
de la dureri speCifice (lombare, dorsale, 
gastrice, nevr~lgii) plnă la IT]igrene sau 
fibromialgii (dureri in intreg corpul). 
Aceste dureri cronica par a fi rezultatul 
faptului că un grup de neuroni (celule 
neNoase) din măduva spinării trimite 
către creier semnale eronate. Acestea ii 
fac pe pacienţi_ să fie hipersensibili la 
stimuli care in mod normal sunt puţin 

. dureroşi (plşcătura unei albine, de exem
plu) sau chiar nedur'!roşi (un duş cald). 

Micul grup de neuroni care generează. 
aceste răspunsuri eronate reprezintă 
maximum cinci la sută din totalu! neu
ronilor din măduva spinării. Ei comunică 
intre ei cu ajutorul unui agent chimic -
numit substanţa P - 'i al unei proteine 
receptoare. Cercetătorii au avut ideea de 
a folosi strategia "calului traian", asociind 
substanţei P un puternic agent neuroto
xic, care distruge numai neuronii vi.z8ţi. 
ceea ce constituie· marele succes al 
acestei metode. 

Deocamdată, această m~todă dis
truge complet neuronii respectivi, deci. 
folosirea sa este limitată numai la 
pacientii in teze terminale ale bolii' care 
suferă' de dureri foarte mari. Savantii 
Intenţionează să folosească o nou'ă 
metodă, care să nu ucidă neuronii, ti 
·numai să-i 'reducă temporar la tăcere•: 

5-au născut doi gemeni 
concepu$f. in eprubetă 

Doi gemeni concepuţi 'din ovule matu, 
rate Tn eprubetă s-au născut in Canada, 
In luna august, acest eveniment fiind o 
premieră mondială. 

Medicii au precizat că est~ vorba de 
un băiat şi o fetiţă, dar au refuzat să facă 
alte precizări. · 

Potrivit specialiştilor, metode maturării 
ovulelor in ~prubetă simplifică fecun
darea clasică in vitro şi requce costurile 
şi efectele nedorite care pot apărea In 
'cursul hornionoterapiei asociate metodei 
clasice. Aceasta. implică injectarea zilnică 
a pacientei cu hormoni, pentru stirnulare'a 1 
producţiei de.ovule mâture. 
. Acestea sunt apoi fecundate ·In epru
-betă pentru a obţine un embrion. 

In cazul noii metode, pacienteie nu 
mai folosesc nici un medicament pentrţ.t 
stimularea ovarelor. ·Ovul ele sunt preia
vale in momentul potrivit al ciclului men
strual si aduse la maturitate in laborator. 
in numai două zile, intr-un lichid special. 
Odată maturata, ele sunt fecundate exact 
c.a in metoda ciS:sică. - · 

Embrionii sunt apoi trimsferaU!n uter. 
Aceasta metodă este folosita tte mlii 

mulţi ani, iar primul caz de reuşită a fost 
inregistrat in Coreea. Din păcate, rata 
succesului este scăzută. Din acest motiv. 
medicii folosesc mal rar acest tip c;le 
fecundare artificială. 
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. e scolloza, o deformare a coloanei vertebrale in forma literei S, 
poate fi tratată prin interven~e chirurgicală. O astf<il de opera~e este 
foarte scumpă. In SUA, costă 50.000 de dolari americani. Scolioza 
se poate trata pe cale chirurgicală şi in ţara noastră, lnsă paclen~i 
trebuie să-şi procuns singuri tijele metalice de care e nevoie, o astral 
de tijă costând in jur de 2000 de dolari americani. 

• diabeticll, dependenţi de insulină, pot fi mai optimişti, 
deoarece cerostătoril din Los Angeles au pus la punct o nouă cale 
de administrare a insulinei: prin inhala~e. Ei au pus la punct un 
lnhalator, de dimensiuni mici, ca incape Intr-o poşetă. Cănd vine ons 
de administrare, insulina, sub formă de praf (tablete) este inhalata 
cu ajutorul acestui. mic aparat La căt""a minute, bolnavul poate lua 
masa. · 

Un studiu efisctuat de O.M.S. arată că'in lume exls!A 143 m~ 
!Ioane de diabetici şi se preconizează că. numărul diabeticllor va 
creşte datorită îmbătrânirii popula~ei, alimentaţiei nesănătoase şi 
stilului de viaţă sedentar. · 

• uleiul de usturoi e!lle foatte util in infecţla urechii externe. 
Pune~ căteva picături din acest ulei direct in ureche, din opt in opt 
ore. Astupa~ canalul cu un de vată. Inainte de a pune uleiul, 
şţergeţi cu grijă urechea ,i stropi de amestec de oţet. cu 
alcool. Ştergensa uleiul să blocheze In interior 
excesul de astf<il situ~a. . 

Pute~ sau zdrobind trei căţei de 
usturoi in amestecul Intr-un 
borcan Lăsa~-1 să stea 
la tifon. 

rece. o mod••"~ 
pahar cu 
Incheietura 

O altă met:od~~ln1plă 

decât la 
ulei Intr-un 

uleiul pe· 

fC:ts~t ~~~~~ 
umedă fiert>inte, 
cărpa la fiecare 

. Acoperiti apoi urecrn•a 
un fel de cOmpresă caldă. 

minute. 

louri in jurul surselor de . 
lumină. Aceste prime· simp
tome pot dura o oră sau 
două, apoi dispar, fără să 

netratate sunt· urmate, 
după zile sau săptămâni, 
de crize mai grave, care 
pot produce lezarea Ire
versibilă a nervului optic 
din fundul ochiului. 

De aceea, la primele 
simptome (durere la nivelul 
ochiului, vedere inceţo,ată, 
acces de vomă, cornee tul· 
bura etc.) prezentaţi-vi, cAt 
ma.i repede, la medic. 
Tratamentul trebuie Incaput 
In ,termen da 12 până la 48 
de ore de la o criză, pentru 
a evit8 pierderea permanen .. 
tă a vederii care este posi

. bilă in doar câteva zile. 
La spital se primesc 

analgezice, sedative ,1 picA
turi oftalmice speciale care 
au rolul de a reduce pre
siunea din ochi, pentru ca 
apoi să se intervină chirur
gical sau prin terapie cu 
laser pentru a redeschide 
canalul de drenara din iris. 

• B.N. , 56 ani, Arad. In angina pectorală. se recomandă 
lnfuzia preparată din păducel şi talpa găştii, in părţi egale. Se 
pune o lingurită din amestec la o cană de apă. Se beau 2 căni 
pe zi, una in ti;"pul zilei, iar a doua seara la culcare. -

• A. O., 61 ani, Arad. O creştere bruscă a presiunii asupra 
timpanului· H poate rupe. Perforarea timpanului produce dureri · 
intense ~i o pierdere parţială a auzului. Pre~entarea pentru exa
men medical este urgentă in cazul dumneavoastră.-

+ M. T., 34 ani, Arad. Limba încărcată, senzaţia de amar In'., 
gură, dimineata la trezire, senzatia de tensiune in partea dreal)' · · 
tâ a abdomen~lui sug-erează o aiecţiuoe blliară. Sfatul meu este · 
să vă faceţi o ecografie pelvi-abdominală, analizele uzuale de 

· sânge, un examen de urină _şi un examen coproparazitologic. 
_ Când aveţi rezultatele acestor analize scrieţi-mi din nou, pentrU 

a Vă recomanda tratamentul naturist pe.care 1-a~ solicitat. · 
~ + B. P., 43 ani, Vladimlrescu. Ascarizil sunt viermi mari, 
rotunzi, care pot creşte până la grosimea unui creion ~ pot pro
duce simptome severe la cei infectaţi. Ouăle lor se găsesc pe 
fructele şi vegetalele crescute In sol contaminat sau in noroiul 
apelor de canalizare. Când sunt inghiţite, vor ecloza in intestin 
şi larvele vor fi transportate prin sânge la 'diferite ţesuturi. Pot 
produce blocaj Intestina! (ocluzle) şi simptome asemănătoare 
astmului. lrlfecţia este severă mal. ales la copii, uneori mortală la 
augari. Există mai multe medicamente eficiente ce trebuie reco
mandate de medicul dumneavoastră. Dintre plantele medicinale 
ce se recomandă in această parazitoză amintesc cAteya: 
,ghinţura, cruşinul, coriandrukpelinul .. · 
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Tineri implicaţi în trafie Ji Il . 

ANUL'ACESTA ACCENTUL CADE PE BACALAUREAT eonsum de eanabis ~ teribilism ===::..:.-- -
sau goana după bani ·-

Str. M.BIIcnou nr.12 teflfu:. 067· 280111, 2806~. 280888 

· Acum ceva vreme spuneam şef de reţea in distribuirea ca;. 
că e·căt se poate de benefică nabisului. In moda hip-hop; 
această schimbare de ritm si !fmărul solist de :24 de ani ofe
mentalitate din muzica autoti- rea fanilor săi c;anab.is la preţul 
tonă. După 1994 au apărut o de 50.000 lei bucata. In aceeaşi 
puzderie de trupe, la inceput in filieră, dar de data aceasta pen
genul dance ca apoi să se infi- tru un amator de senzatii tari, o 
inţeze ca pe bandă foarte mutte tigară cu canabis a ajuns la 
trupe din genulhip-hop. Vorbit preţul de 80.000 lei. Luat la 
şi cânta!, acest gen muzical a întrebări de către organele de 
adus cu sine o explozie l! "poliţie, solistul a răspuns senin."..,.. 

· infractionalitătii in răndul tine- că prin distribuirea de canabis 
rilor. deşi prin 'Ceea ce am spus nu vroia altceva decât · 
no sunt in asentimentul atragă mai'lllul~ ... fani. .Şi 
majoritl!~i tineretului, imi asum · 1 au fost iinpărţlte 
a·cest risc, având drept scut Hl""u•. 
informatiile pe Politia le detine. s-au ~- "·:~ 
Mai multdecătatilt~' · grame de canabis. 

. putem spune că 1 : Prins in flagrant, 
'hip-hop-ul romă- tănărul continUă·;•>' 
nasc este cauza . să spună că drogul 
foarte multor nenorociri petre- 1-a găsit (?1) întâmplător, pe raze · · 

. cute ta noi in ultima vreme. · tocalită~i Lovrin. Acesta .e doar 
Nu de mutt, cănd mă aflam un exemplu, pe lângă tânărul 

.iilcă pe .băncile şcolii organizam solist tte muzi~ă. hip-hop mai 
şi noi difente reuniuni, unde sunt sute de al~ !tnen care sub 
datorită unor prăpturele, a unei masca lnbcenţei se ocupă de 
iăZi cu suc seu eventual bere. şi împărţirea canablsului in şcoli, 
mai ales cu ajutorul unui caseto- prin parcuri, baruri etc. Colac 
ton hodorogit, ne simteam per- peste pupăză, in ultima slp- .. 
feei. Dansam, povesteam, . tămftnă·se primesc aproape zil
radeam şi nu simţeam nevoia . nic telefoane de ameninţare cu"' . 
altor stimulente. Azi însă, sub. presupuse bombe amplasate,_in .J 
.paravanul unor petreceri se· special, in marile liCJl!l ;~r~~ 
ascund adevărate orgii. ln' ·Din feric:118,".,.~astă'or~ 
paginile uhui ziar central citesC a fost Vorba -~e simple vorbe 
că majoritatea producătorilor şi spus.e de la celălalt capllt al 
distribuitorilor de canabis sunt telefohului de oameni cărora le 
tineri. Sunt, poate tinerii de lipseşte discernămăntul. Vor 
lăngă noi. Mirajul unui leu In ajunge parin~i noştri să stea la ' 
plus, castigatfără a depune serviciu cu grijă gândindu·se fOt 
prea muti efort, Ti faql pe tineri timpul dacă nu cumva un 
să accepte cooperarea In ala· nebun, un psihopat nu va mai . :_ 
ceri extrem de dubioase, care in glumi? Grea intrebare, in orice 
cele mai multe cazuri se lasă caz, cal puţin pană in prezent 
cu ... deschiderea Codului Penal. tinerii noştri au cam multe din 
De pildă: un mare cllntăreţ hip- viciile acestui sfârşit de secoL. . 
hop din Tlmi~, a ajunsaă.fi!: :;.~~- ~!Wt Attll.Eff'....,, 

' ' ' .. - •-,_ .. ' . . .. · 
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SUB PRIVIRILE LUI 
llf 

DAHILESCU SI SICHITIU 
1 

• La Hunedoara, UTA a fost învinsă de o echipă gazdă 
ambiţio~Să'. care a crezut până la sfârşitul celor 90 de rpinute in 
şansa ei. Victoria gazdelor a fost salutată cu entuziasm de pub~ 
licul hunedorean, care speră cu frenezie la promovarea 
Corvinului. • Din păcate pentru ei, aşa cum de altfel declara şi 
antrenorul Victor RQsca, Corvinul nu are sustinerea financiară 
necesară pentru un. aStfel de deziderat.-· in tribuna oficială se 
vorbea de o-sponsorizare majoră a echipei de sub turnate de 
către ... Bingo Europa. Puţin probabil. • Revenind la UTA să 
spunem că lipsa Blateralilor" Diaconescu şi Panin a fost suplinită 
de .inova~ile~ Todea şi Baciu doar in faza defensivă, aceştia con
tând .pre:a puţin în atac .• Exactă şi curajoasă evoluţia lui 
Mărginean care a. interceptat numeroase baloane la centrul 
terenului. Totuşi,la golul lui Şandor. Mărginean a ieşit târziu la 
blocaj, permiţându-i ,.nouarului~ gazdelor Şandor şutul de 1-1 . 
.. Interes mare pentru acest derby al vestului, in tribuna oficială 
luând loc mai multe personalităţi din lumea fotbalului de la noi din 
ţară. Dacă impresarul Florin Iacob este o prezenţă obişnuită la 
jocl:lrile UTA-ei, partida a fost urm·ărită şi de Constantin 
Dănilescu, proaspăt director executiv la F.C. Dinamo şi Grigore 
Sichitiu- director sportiv la U.F.C. Rapip. Prim'ul a venit pentru a-1 
urmării Pt;~ Sandor (evolutie bună a acestuia). iar al doilea pentru 
Pascal.( nu 'a apărat) şi 'Marincău, (prestaţie slabă însă .. i'ncu
nunată" cu golul victoriei) .• Ultima rundă a acestui an aduce la 
Arad Olimpia Satu Mare, echipă pe al cărei teren UT:A a obţinut 
prima victorie in acest campionat. Chiar dacă Botiş şi, Găman 
(suspendaţi) vor lipsi suntem conVinşi-că UTA.va incheia anul cu 
o victorie. 

DfiCifll'l TODOŢfl 

SPORT 

"" . 

INGER SI DEMON 
Cu trei zile inaintea partidei 

de la Hunedoara. intr-o confe
rinţă de presă, antrenorul UTA
ei, Lorenzo Rubinacci, declara 
cu referire la jocul colectiv pe 
care vrea să il impună elevilor 
săi: .'fotbalul este foarte com
plex. Portarul este ultimUl care 
se apăr~. iar vârfurile sunt 
ultimele care atacă. Atunci când 
jucătorii vor înţelege acest 
mecanism, vor avea rezultate." 
Din păcate; la 'Hunedoara, totul · 
a functionat bine până la un 
punct. Golul'UTA-ei. marcat qe 
Almaşan, a fost inscris după o 
lovitură liberă .creată de combi
na~a ul~milor doi atacanţi, Mariş 

şi Drăgan, care au finali~at un 
contraatac plecat din propria 
jumătate. Problema a venit la 
apărare. Aici, portarul Pap, de 
atâtea ori ingerul salvator al 
buturilor UTA-ei, a gafat ca un 
începător ambele goluri ale 
hunedorenilor. La primul s-a 
plasat greşit la şutul lui Şandor 
(nepermis de liber la 25 de metri 
de poartă) iar la al doilea a ieşH 
neinspirat la un corner, dând 
posibilitatea lui Marincău să 
înscrie in poarta goală. Să 
sperăm că aceste accidente nu 

·vor mai fi -repetate in· evoluţiile 
goalkeeper-ului UTA-ei. 

DfiCifltl TODOŢfl 

Sportiva româncă Gabriela Szabo a 
fost desemnată, duminică seara, cea mai 
bună atletă a anului 1999, intr-o gală 
organizată de Federaţia lnterna(!onală de 

.·:~:· Atletism (/AAF} !ji desfă!jurata in Sa/le 
d'Or a hotelului ·Loews• din Monte Carlo. 

1999, Szabo a avut un sezon de excepţie. 
obţinind două medalli de aur la 
Campionatele Mondiale de atletism in 
sală de la Maebashi, in probele de 1.500 m şi 3.000 m !jl una de aur/a CM in aer 
liber de la Sevilla, in proba de 5.000 m. 

1 
L· 

Gabriela Szabo a fost recunoscută, 
astfel, drept una dintre cele mal mari 
sportive din lume, la doar două zile după 
ce~ la Viena, fosta gimnastă Nadia 
ComăneCi fusese desemnată, de un juriu 
prezidat de preşedinte/& Comitetului 
Internaţional Olimpic, · Juan Anton/o 
Samaranch, sportiva secolului la catego
ria sporturi atletice. 

·. Szabo a mai ciştigat, in anul acesta, 
circuitul/AAF Golden League, primind un 
premiu de 500.000 de dolari, precum şi 
fina/a./AAF Grand Prix. . 

Szabo, ·care a fost fmbrăca.tă la festivl
iatea din Principat intr-o rochie albastră, 
creată de Janine Ştefan-Sirbu, a rostit, 
după primirea premiului, .o scurtă decis
raţie atît in limba engleză, cit Ji in limba 
română. •vreau să le mulţumesc tuturor 

"'·~ -~ celor de acasă care au fost alături de 

Alături de Szabo, o altă sporlivă din 
România, Mihaela Melinte, nominalizată 
şi ea pentru atleta anului, a fost premiată 
fn cadrul Galei pentru cele trei recorduri 
mondiale stabilite in acest an. Preşedin- , 
tele Federaţiei Româ(le de Atletism, 
/olanda Bataş-Sotter, a fost nominalizată 
la secţiunea atleta secolului. Acest pre
miu a revenit fostei atlete olandeze Fanny 
Blankers-Koen, de patru ori campioană 
olimpică la JO din 1948 de la Londra. 
Ateltul secolului a fost desemnat ameri
canul Cari Lewis, de nouă ori campion 
olimpic. Lewis fusese desemnat. v/neri, la 
Viena, cel mai bun sportiv al secolului/il_. 
secţiunea sporturi atletice. 

· mine•, a spus Szabo, 1n llhtba română. De 
., asemenea, ea a mulţumit tuturor celor 

care au Votat-o atleta anului, soţului şi 
antrenorului său, Zsolt Gyongyossy, (e-· 

'. iJeraţiei internaţionale şi manageri.Jiui ei. 
1 ~ Pentru a-şi putea citi scurtul discurs pe 
1"-'i· care il avea pregătit, Szabo l·a rugat pe 

preşedintele /AAF, Lamine Diak, să-i ţină 
·•·. trofeul primit pentru titlul de atleta anului. 

Monte Car/o, la care au par
ticipat peste 1.000 de persoane, a fost 
urmată de o recepţie, Gabriela Szabo 
fiind invitată la masa Prinţulul A/bert de 
Monaco. . 

Este pentrU prima dată cind o 
sportivă din România este desemnată 
cea niai bţ.mi atletă din lume. fn anul 

Atletul anului 1999 a fost ales amer/· 
canul Michaet Johnson, recordman mon
dial şi campion mondial in proba de 400 
m, performanţe· reu!ji,te la CM de la 
Sevilla. · 
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Disputarea etapei cJ numărul 19 a Diviziei D, penultima un succes acest an competiţia-
din acest an, a fost de fapt o povară pentru toată lumea. nal, impunându·se fără prea mari 
Temperatura foarte scăzută din acest weekend, terenuri la . emoţii in faţa CPL-ulul, o iormaţie 
limita impracticabilităţii a făcut ca deopOtrivă, jucători 'i ce nu mal sperie pe nimeni. De 
spectatori, să regrate că vacanţa nu. a venit mai repede pen- altfel elevii lui Adi Lucaci au fost 
bu divizionarele D arădene. Chiar !ii· in aceste cond~ii s-a foarte .cuminţi" in nW3ciUI de sâm-
inl"egistrat un namăr record de goluri, nu mal puţin de 37, bătă, evolutia lor fiind oarecum 
însă surprizele au cam lipsi~ singurul rezultat care a ieşit căt spălată de golul superb reuşit de 
de căi din tipar, fiind egalul "şoimilor'' lipoveni la Sebiş. Dar tânărul Martincsek. eln derby-ul 
să vedem pas cu pas ce s-a întâmplat in această etapă: suferinţei la Macea, Semleca~a 

din localitate a reuşit o victorie 
e După o serie de rezultate ge aportul jucătorilor Dobra, importantă cani a îndepărtat-o 

negative, :tramvaiştii" de la Bou; Suciu şi Ciume<!ean oare, deşi au · p.entru moment de sub solul 
Roşu au mai scos capul, printr-o văzut .roşu" in faţa ochilor etapa clasamentului. .Victima" măce· 
victorie la scor de maidan împetri- trecută in meciul cu Romvest, au niklr s-a numit Podgoria Ghioroc, 
va unei echipe Gomera decimatâ fost graţia~ inexplicabil de A.IF. ln 0 formatie care se îndreaptă incet 

j de suspendăii. Din nou .,săbierur zadar, domnilor ajefişti ... eln sin- dar sigur spre .Onoare·. e Nici 
:~ Bârlă a fost cel mai bun om af gura partidă ce &:a disputat vineri, betenii lui Leo Pirita nu stau însă ·!. Glciriei, chiar dacă nu si-a trEicut Crişana Sebiş nu a r<wşit să mai bine, pentru cii au aceleaşi 

numele pe lista marcâtorilor. • treacă de ambiţioasa trupă pre2j- puncte cu cei din Ghioroc, iar 
j- Deşi meciul de la Curtici dintre pată de Nelu Brănişcan. Şoiniii duminică au fost surclasaţi la 
_f;~. Frontiera .şi Mot~rul se anunţa -Upova. Oaspe~f au marcat golul Pc1uliş, de către inconstanta· · ·l.· . unul pe viaţă şi pe moarte, liderul egalizator in minutele de prelu.,. echipă a primarului Edi Cucoş. e 

a trecut la pas de .grăniceri", Con- gire, însă punctul ob~nut de ei ln ciuda faptului că au dat o 
. soiidându-şi poziţia din vârful ie- · !'5te meritat penlfu tenacitatea cu replică foarte curajoasă vice-li· 

.. 
'!' ·,··c ·'··· rarhiei. Din păcate pentru ~i. ·care şi-au. apărăt ş~nsa: -. darului, .copiii" Romvestului au 

..... cut!icenii nu şl;:u putut ~n· Formaţia din ·~colonip" Aradul pl~.cat cu.traista goală·.tJ~ la . l :za~vantaju! ·.~fi bene iat N~. T:ul ROllu a incheiat cu Pâncota, .şoimii" lui M:_n,:ilă, 

·r· . . .. , . .. . ··.-. ;c> ~ 

·•.\ _.;• 

·.· .. ~. 

rămAnând singura formaţie ce 
mai poate prinde din urmă 
.motorur numa Astra Arad. • Am 
lăsat la urmă partida .cu scăntei" 
de la Nădlac, acolo unde Victoria 
din localitate este sus~nută de 
nişte suporteri uneori prea Tnfo
cav. sâmbătă ajungăndu-se pănă 
la lovirea unui jucător al Crişului 
Chişineu Criş de.către'un om de 
ordine, care era pus acolo să 
facă ... ordine şi nu să împartă 
.dreptatea". e După cum s-au 
desfăşurat ostilităţile in teren (Şi 
nu în afara lui), victoria gazdelor 
este pe deplin meritată. !n 
această rundă cei care s-au odih· 
nit datorită retragerii din campi
onat a Minerului Moneasa au fost 
jucâtorii de la F·.C. "l_neu, care 
etapa viitoare merg la Be6u·, pen
tru derby-ul orgoliilor. Tot uKima 
etapă inainte de vacanţă va pro
grama meciul ce poate rezolva 
definitiv. problema promovatei. 
Aşadar, vineri. ora 14,00, la Arad: 
Motorul Arad -Şoimii Pâncota . 

CfiLII'I MI'IERIE 

._"_.,. 

., 
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Astăzi si mâine în 
Liga Campionilor 

• Duminică la Pecica, .u~ 
West Petrom Arad a debutat cu 
dreptul in returul campionatului 
Diviziei C IV. in urma unei 
evoluţii foarte burie, .petroliştii" 
aU invins la un scor de forfait 
echipa Cuprirbm 1\brud: 

• La sfâr~itul jocului, 
antrenorul West Petrom-ului, 
Gian Piei del Monapo ne-a 
declarat unele chestii cel puţin 
bizare, din care spicuim: · 

- ftsunt foarte mulţumit de 
«Piccolli luppi» care au un tem~ 
perament'ca al meu?!" Care 
e·ste temperamentul dumnea
voastră Mister Pio? 

- .. Copăceanu este un jucă
tor foarte bun. El v-a ajunge 
mare cu ·un antrenor ca· mine?! 
Pesfe tot uhde am fost' echipa a 
căştigat. Eu cunosc fotbalul?!" 
Se vede signor Pio, echipa este 
la .-1", iar dacă lnter s-ar fi 
retras mai redepe şi jocul de la 
Petrila nu era căştigat la .masa 
verde", această echipă cu un lot 
de jucători foarte bun pentru. 
acest nivel s-ar fi aflat la .-7" în 
clasamentul adevărului, deci se 
lUpta pentru evitarea retr-o.: 
gradării; o echipă care in cam
pionatul trecut era la sfârsitul 
turului pe locul 2, cu .+12"t"Ce 
aveti de spus Mister? 

il Tntrebat cine e de vină 
pentru evoluVile slabe, ale West 
Petrom-ului Gian Pio del 
Monaco ne trimitea la '.al~i din 
conducere" deoarece,_ .~llena".. 
tore" (adică antrenorul) nu e de 
vină pentru evolutia echipei. 
lntr-ade.văr, ciudat punct de 
vedere! 

• In ceea. ce priveşte snu-

24 .......... 
Dinamo Kiev /Uc:ralifla:f ; 

Real Madrid (Sp·ania) 
Rosenborg Trc>n~lhl!in 

1 {ll\lorv<l!lia) • Bayern 

chen (Gennania) ...•• :' ''"'' 
• .· Gn'JN!'D . ,.;P. 

aţia lui lrîmîa şi a lui Hărdălău, 
aceştia sunt jucători care nu 
mai intră în gra~ile antrenorului. 
.Eu doresc să întineresc 
eChipa, tinerii au dorinţă. jOacă 
cum doresc eu, aici nu e loc 
pentru vagabonzi!~. 

• Despre valoarea echipei, 
Gian Pio del .Monaco spune· că 
anul trecut lotul a fost mai va
lq,ros: ~Nu uitaţi că au plecat 
lulius Arman şi Oprescu!" 
lntr-adeltăr Mister, ei au plecat 
dar a veniţ Radu George, 
Bolo~. Balaş sau Cosma, jucă
tori cu vechi state în prima sau 
a doua divizie. Deci lotul-este 
mai puternic in acest an, fără 
doar şi poate. 

• La· sfârşitul jocul~i -de 
dummică, directorul ·sportiv al 
clubului .u· West Petrom, dl. 
Bruno Biringer ne-a declarat: 
.dacă la ac.eastă echipă nu va fi 
schimbat•antrenorul eu îmi dau 
demisia. Gian Pio del Monaco 
eSte un-.·om ·fără caracter! Eu 
am fosi unul dintre cei care 
l-am sustinut intotdeauna, dar 
acum el' mă acUză că instig 
presa· impotriva lui. • , 

il Si ca să· încheierii .cu 
o~·speiii, să spunem că pe 
banca acestora se află doi 
tehnicieni legaţi, intr-un fel sau 
attul de Arad. Astfel, principalul 
Njj:olae Lupu a fost .secundui" 
lui Tălnar in celebrul caz ~haina 
de blanll" la Unirea Alba-lulia
UTA din primăvara lui 1992 iar, 
.secundul" Petre Purima este 
fostul fundaş al UTA-ei in 
anii'70 şi apoi al Universităţii 

·Craiova. 
WCifltl DĂI'III.Ă 

,J~~~~N 

....... 

'VA.IVI.A. NĂ.DLA.C · .. 

Vineri 26 Noiembrie 1999 
DESCHIDEREA OFICIALĂ 
' ·· VA aşteptăm sâmbătă şi duminică. 

la cea mai tare discotecă · • ' -~ . ;,-"· - impreună cu: 

SÂMBĂTĂ: LA; ANDRE; Pasărea Colibri; K1 
Parada modei, Focuri de Artificii .. ·. ' . 

.·DUMINICĂ: K1; EMBARGO; ELEGANCE. 
......... :: ·· Focuri de Artificii 

.-"';-_ 

.. -... " 
-_-::Jl·:· ... , .. ;;;;~-/~ ·<\· __,ţ- • ,...,- ' •• ~ •• ~.~~::.' • '-~. ...-~·· '7 .. :~ 

' ~ _.",::...,~ 
'!'''. 

"'1''' ~-~< 

• ' ·~··'.~"''"""'·'·'•' '•'c ' .. ~-···· • •" ," ..... , • .- ...... -, 1 ----' .-~-:---,.~·:--"~0::~~~~~-"'1f.~~-~,7':~-·' 
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VARBmOUR TRAVEl AGENCY · TOUR OPERATOR 
. SUNATI-NE PE NOI PRIMA DATĂ! 

' ., \ ' 
VĂ OFERIM BILETE DE AVION DUS-ÎNTORS. _. }.,;!~::~-
CU PLECARE DIN TIMIŞOARA ·------"':" .. · 
BUDAPESTA SAU BUCURESTI 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 . 
• MIAMI - 408 USD 
e CHICAGO- 408 USD · 
e HOUSTON - 408 USD · •·· .. 
e BOSTON - 383 USD 
e PITTSBURGH- 466 USD· 
e PHOENIX- 515 USD 
e TORONTO - 364 USD 
• MONTREAL - 364 USD 

_..;·. 

.. ' 

1 ' 

e OTTAWA- 384 USD 
e VANCOUVER- 510 USD 
e CALGARY- 510 USD 
e EDMONTON 510 USD 
e WINNIPEG - 505 USD 
e SYDNEY- 789 USD 
e AMSTERDAM- 184 USD ' 
e ROMA - 221 USD 
e PARIS- 210 USD 
e LONDRA -198 4~ 
e MALAGA- 290 USD ·,, 
e TEL AVIV, 247 USD 
e LARNACA - 208 USD ..; · 

-~~W!J!I!LO@!]!] ?2®®®U . 
VIENA- 30 DECEMBRIE - 03 FANUARIE - 650 DM 

ZILNIC TRANSPORT·. 
'TtMIŞOARA ·AEROPORT BUDAPES"TA 

la ce,te rnai rnici preţuri 

- ,, ' 

H~ OFFICE: • Timltoara, str. Alba Iulia nr.,2, 
Tol: 40(0) 561221400, Tel.lfax: 41!(0)56/~~14JI1_:t,'\o_ 
B~N<;H OFFICE: • A~ •. ~·-~•lf9!."1\"i 
nr. 85,181. 40(0)571211811; : ·.:~,:.~·-:r-.• n~ > 
E·mail: startour@mall.dnttm.ro · ~ 1:...-~- " 

.-. 

:--······vĂ MAr-crF"rn:l· 
• înmatricularea -autoturismelor 

·cumpărate ". .... · ·· .. 
·.. ·• montăm profesional sisteme de alarmă '· < .,.;-'-~ 

• echipăm autoturisme cu radiocasetofoane 

a 

._,-

lJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J PIONEER şi_ BLAUPUNKT ·· '' " ... · • " .. :'; 1~592431 
~======~~~~'-! 

_ .... 

. 
\ . .. . 

... -

•· . 

1 ' 

.: - ·.~· 

--·---. ,_-.· .. _, 

L .· 
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J!X..IIIItg ThL/Fax: 057mom; 270too,Arad 1 

cr TehnicA de calcul --~ 1 
- PC Garanţie 3 ani ~~ . 

. - lrriprlrnante HP -EPSON 1 , . 

<r c oplatoar~ 
rJr Self'url 

0 MINOLTA 

~Mobilier de birou 

<rMaşlnl de număraţ bancnote 
crcentrale teletonlc;:e SOLOMON 

1 
1 
1 

-- ----- ---- 1 

PUBUCITAT.E 

~~ LINFLEUR ROM 
. .Ar..~-.J~Ţ .Ar.. 

INCEPEREA SElECTIRII PERSONAlUlUI MUNCITOR 
cu data de 15 noi~mbrie 1999.. la &ediul societăţii 

ARNETI A ROM din Arad, sti. Independenţei nr. 3. 
CONDIŢII: . . 
-de preferJnţă femei, cu experienţă in confecţii textfle · _ 
- vârstă max. 40 ani 
- cuno,tinţe pentru mafiRi triplok, simplă; UBERDEK, butonleri, 
aplicat nasture. -

, -şcoala minimă 8.Cias8 

INFORMAŢII SUPLIMENtARE la telefon:28;244. 

ADEVĂRUL - Pagi~ 13 

~.t. tlUIN ~l m1ori ~.I.L Str; 6 Vânători 
nr. 35/A - Arad 

~=-:-:-::==! 
Angajează CONTROLOR TEHNIC DE CALITATE 
pentru firmele colaboratoare din afara ora~ului ~i judeţului 

CONDIŢII:• Experienţă in domeniul confe"!ii îmbrăcăminte 
• Vârsta maximă • 30 ani 
• Disponibilitate la program prelungit de lucru 
• Cuno~tinţe de limba italiană . 

Cei interesaţi se vor prezenta la sediul societăţii incepind 
cu data apariţiei anunţului in ziar. _ . 

SALARIZAREA VA FI ATRACTIVA, 
CONFORM EXPERIENTEI DE LUCRU. 

' . (974321) 

SC IZOl TA SRl 
St~- Cocorilor nr.~ 4, tel. 289342 

. ;•. ' . / 

VINDE 
.o·. ·. 1 • 

• CIMENT la comandă · 
.-. ... . .· . 39.000 lei/ sac ·•. . ·· 
~~ La cantităti mai mari de 5 t se asigură 

.. transport gratuit în oras . . · . 
• B.C~A. la comandă ' 

610.000 leifmc 
• Materiale constructii 
• Plasă gard· ' 

' ,.M ·, 

• Plasă rabitz . · '• _,_. 

. ' 
•.Plăci azbociment import UCRAINA -

pret 57.500 lei/buc. 
• Cuie· - ··. · . 
• Vopsele şi altele" ,c .. , · 

• Antigel conce:-:.trat - 21..000 lei/kg 

-::-~-- : ~:.J 

_,._.·· 

.. -- ... 

ExecutăiTJ hidroizolatii - " 
AŞTEPTA/fii COMENZILE DVS.I 

.;.--

·Depozit Cocorilor nr. 4 telefon 273706 · ·· 
·.Depozit Eftimie Murgu f.n. telefon 256589 ·· 

. (e.b.} 

S.C. COMAGRO VEST S.A. 
Prestează setvlcll de · 

TOMBOLA ANULUI 
2000 _\ '\ 

· c~ PREMII DE _. 
150.000.000 LEI! 

Scrle..H pe o to.le numele,_ ptenumete, adresa, 
tuJvtotiul ~ r;ispund9- ta unn~a intfvbafv; 
·care oato stooanul bortl Haţegana?" 
Trimite foaia tmpreur\6 eu 3 c.apa<:e de ~e 
Haţegana la CP 7. OP Hat-g !i pofi fi unul din 
cAştlg-ătoriJ numet""oa&elo.- premii fn ·.bani 
(ll~rtte de "'Tombola Anulut 2000" • Jia!egana: 
~ 25 de premii a 1.0011.000 lol - in urma 

tragerH 1:1 sorţi rUn Ziu3 de lunJ, 6..12..1999 
-25 de premii a 1.0011.000 lol-in ....". 

tragerii la $0fţj cRn Jtiua ele IUHI, 20.12..1999 
-12 premii a 4.000.000 lei ,i 
Marele Premiu de 50.000.000 lei 
ofer1te tn urma ttagerh ta •Ofll din ziua.:·--
.,.~. 28.12.1999-
PIIcurlle.necAş<lgAtoare --m... fi 
u.. ~tOI!Ite:Je ttageri la sorţi. 
CIQtlglitottlpremlllmvorft.....,..ln ~ 
.. la posturile de radiO. ' 
Iombol.:s se :~~dresea:l 

CONDIŢIONARE ŞI DEPOZITARE 

\ \, .OPBLuoA~ • LJMEiA ENGtBA. • 

. "-;. 

·a porumbului la 

·. SILOZ F.N.C. ARAD, str. Cimpul Lini\ltii 

Tarife avantajose '' posibilităţi de valorificare a mărfll 

INFORMAŢII LA TELEFON: 255270; 270790 
(659298) 

< •. 
,··, . .t'' 

·, ·-. -."-... .-

-. ·- .. 
.. --· ·-. . ' - . 

" - .. 

cu •ediul ia Arad, Calea Victoriei 
nr. JS·J7, telefon: Z2177J, Z219U 

• 
'-'" . ANGAJEAZĂ::-": 
- analist programator·. e • . • o. 

·- ingineri -·pantru probleme de expldatare (speciaJitalea 
transporturi) •. 

.·- studii superioare de specialitate 
-domiciliul stabil in municipiul Arad . ·-" 
• fără \lesface(i disciplinare in carnetul de mun~ 

• Cei interesaţi se vor prezenta la sediul S.<;. CTP S.A. ~ 
serviciul P.S.A. până la data de 30.11.1999, având asupra lor 

. ' 

următoarele acte: · ' · 
· • buletin·de identitate ;· ' '· •: 

- carnet de muncă . · ·'"-· • 
-diploma de studii (original şi coPie xerox) 

Informaţii suplimentare se 
. , , · pot obţine la 
sediul societăţii • Serviciul 

. P.S.A. . 
. (974334) 

.. ,. . _._" 

. -~--
". ~ . 

""·· 

._'._.;::. 
-: -..-..... ~ 

oCOIITAIIIUTA1111IIOREJICAfi~TA. · ... · 

• RB.Alll CU PUBLICUL • AGENTDEV.ANzAiu 

VREI SĂ TE_ GOSPODĂREŞTI? 
CAUTA MAGAZINUL DAME 

t1ANTf1t71lNEii 
~~~-):r;t~\ft' 
ARAD, CALEA TIMIŞORII NR 

· 39, TEL 287776. 287340 
. ORAR ZILNIC: 3-18, 

SÂMBĂTĂ: 3-13 
· UN MAGAZIN .BETON"I!!!!I! 

ARTICOLE UZ GOSPODĂRESC, 
• ARTICOLE UZ CASNIC. . 

MATERIALE.PT.INSTALATII 
..ELECTRICE, INSTAlAŢii 

SANITARE. INSTAlATII GAZ. 
OFERTĂ DE SEZON: ' 
• FOLIE SOLAR • 27.500 LEliKG 
~ SOBĂ GĂTIT~ 799.000 LEI • 
PLASĂ GARD 16.500 tEI/KG. 
• JGHEAB PVC • 21.000 LE IIM ; 
CUIE CONSTRUCŢII~ 11.000 
LEIIKG .• 
lllllft 11111$'1l-IPIIIIIPI! 8U:E! 

(974049 

. -~-· 
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jiM~'lijijiji~~"f~'lv~ai;:nKid'îa~p;aa;;rtaam;;;e;;inti:22Ccaăm;;;ere;;,:,--;v-;,âa,n;;;di'Cc;;a~săă',~tkortt-;c;co;;;n;t;fo;;rt~uUil~. -;~=========:::;--'lv/1ai;:n~d-;con;;;;;v~e;;:n;;;abblill RR~e;;:na9.u;iilti:1i!9l.',~~VVââ:nmddlT'\viOcoOiliâo:;-:r;lmmaa~si;;;n~i dd;]e '~.:.~:a: 
Podgoria. vizavi de Catedrală, comuna Vladimirescu, negocia- Vând convenabil Dacia o km, Diesel, persoană fizică, stare spălat; lăzi şi combine '!rigori-

ga i zona 
Romanilor oonfort III, proaspăt 
renovată, 5.700 OM. Telefon 
223392. (35517) 

Vând apartament 1 cameră, ' 
bucătărie, hoi, baie, m•ni balcon 
închis, gratii parter, sateltt, (cabi
net medical) în alb, imediat ocu
pabil. Telefon 237048. (35938) 

Vând garsonieră confort 1, 
aranjată deosebit, Micălaca 
300, parter, 9.900 OM. Telefon 
271385. (36001) . 

Vând urgent garsonieră 
imbunătăţită, zona Mioriţa, 
7.500 OM. Telefon 210555. 
(35575) 

Vând garsonieră ne(mobilatăl 
în Micălaca, 6.500-7.000 OM. 
Telefon 557315. (35978) 

el. 11, cărămidă, balcon Inchis, bil. Telefon 255981. (35653) orice model, .livrare imediată. perfectă. consum 5,5%. Telefon fice; lrigidere, la preţuri avanta-
preţ 26.000 OM. Telefon Vând casă în Sântana, str. Telefon 094. 91. 96. 35968 . 277680, 094 775 105. (36090) joase; .între orele 9-17. Teleton. 
234693, 092 397 411. (35986) Mărăsesti nr_ 6. Informatii tele- Vând combine Claas Vând microbus înscris. 251392. (35493) · 

Vând apartament 2 camere. Ion 462059. (4114765) . ' . · - Dominator şi Mercator, plata în Telefon 237585. (36116) Vând celulare noi Nokia 3210 
Telefon 273628. (36093) · Vând casă, grădină, Gai, 'str. bani sau în grâu. Telefon Vând BMW 316i, an fabri- . şi Siemens C25, preţ 360 şi 240 

Vând sau închiriez aparta- Dunării nr_ 9. Telefon 094 709 · 216350,094 600 296. (35499) catie noiembrie 1997, toate OM. Telefon 092.509.397. 
ment 2 camere. Informatii tele- . 421,285010. (36019) . op\iunile., 1nmâtriculat, preţ (35539) . 
fon094124 318. (36141)' Vând casă 2 camere + Vând urgent Dacia 1310 negociabil. Telefon 094 517 Vând 2 televizoare color noi; 

Vând urgent apa.rtament 2 dependinţe, posbilitate privati-, TLX, fabricape 1991, 5 vitete, 763. (36126) Daewo. Telefon 288973. 
camere, zona Fortuna, 11.500- zare, la şoseaua principală, preţ2.100 DM.Infonnaţîi tele- Vând Dac;ia Berlină 1410, an (36024) 
OM. Telefon 244336. (36142) Covăsânţ, preţ 7.000 DM, ton 280944 (dimi~~aţa) 'ii 1995. Telefon 242841. (36123) Vând TV color, caltasă plas-

Super-ocazie! Vând aparta- · negociabil. Telefoo 094 121 281855 (după amiază! Ocazie! Vând 2 Dacii 1300, tic, modele mari, mici. Telefon 
.ment 2 camere, Vlaicu, parchet, 983. (33808) Vând avantajos ANVE- an 1976 şi 1978, CIV, persoană 260807. (35566) 

1 
· · 

faianţat gresie, proaspăt Vând casă'central, 43.000 LOPE auto noi şi folosite, de fizică, perfectă stare de functio- Vând combină muzicală 
zugrăvit, o~upabil imediat, OM. Telefon 094 552 104 sau camion, o;tiametru: 17,5; ARO, nare, preţ 1.200 OM/ buc. l~ior- Kenwood ·nouă, toată digitală, 
8. 700 OM. Telefon 270856. 280990. (35502) * •Jeep 15,16; autoturisme 12, maţii telefon 421058. (3042245) 400 OM negociabil .. Telefon 
(36189) Vând casa ni are, nouă, 13, 14, 15, 16, 17 ţoli. Telefon Vând Peugeot 205, înmatri- 279582. (35558) 

Micălaca, tot confortul. Telefon · . 259339; 563027. (4113081) Culat persoană fizică, an fabri- Vând ie.ftin INSTALAŢII 
092 292 559. (35665) Vând BMW 316 i, toate optiu- catie 90, injectie, închidere cen- · SATELIT ~i BOXE 50W. 

Vând casă cu spa~u comer- nile, înmatricula!. Telefon • tralizată, geamuri electrice,.. Telefon Arad 237471, lneu 
eia!, toate dotările, Micălaca, 094.517.764. (35470) gen~ aliaje, motor 1,1 i. Telefon -511485. (34571) 

·"'·-

·-
Vând urgent apartament .1 

cameră, et. 1, Vlaicu (B-uri), ba~ 
con 6 m, pret 13.500 OM. Tele
ton 249806; 094 776462.., 
(36076) 

68.000 DM. Telefon 092 292 Vând Ford Curi..- camionetă. 092 308 018. (35969) · ' ' Vând TV color Ph1illios. 

ZOVnâan3d00ap.~lmrtabmuneăntăt ţ3l·n~, mmoerebl: 559. (35665) . '1993, CI V, stare deosebită.. Vând VW Passat Combi, Grundig, Nokia, stereo, 18H018;1Cl.q "'.'-~>,c,~ 
Telefon 094147714. (4112505) Turbo Diesel, 1.600 cmc, fabri- Telefon 264004. (36108) . . • .....,. 

lat (nemobilat), garaj, boxă, Vând (schimb) casă Chişineu Vând autocamion MAN ca~e 1985, închidere centralza- Vând masină cusut Singer, 

Vând urgent garsonieră cf. 1, 
et 1. Micălaca. Telefon 262454. 
(36125) . 

Vând garsonieră ultracentral 
(str. Mircea Stănescu), modem 
renovată, ideală sediu firmă, 
birou, ş.a. Telefon,250444 
(36107) 

.Vând apartament o cameră, 
mobilat + telefon. Telefon 
286284, 092 281 516. (36099) 

l,iH·tr 

preţ36.000 DM, negociabil. Criş, str. Plevna nr. 6, cu ·19331 cu remorcă·, an 1986, tă, neînmatriculat, pret 2.400 mijlocie, siare foarte bună. 
Telefon 253180; 094.391.918. apartament Arad. Telefon perfectă stare tehnică, pret OM. Telefqn 219979 sau 092 · Telefon 238085. (36003) . 

1 135600i 266987. (3557n 36.000 OM negociabil. Teletori 706 535. (36146) · Vând maşini de spălat auto-
Vând în lneu, apartament 3 Vând casă mare m 279260, orele 8-16. (35992) Vând VW Golf 11, motor 1.200 mate, import, preţ 1.uuu.uuu· 

camere, parter, vizavi Politie. f'rumuşeni, nr. 334, preţ nego- Vând motor Ford Sierra 2,3 cmc, neînmatriculat, preţ 1.700 2.000.000 lei. Telefon 27051 
Telefon 094147714. (4112505) ciabil şi în 2-3 rate. Telefon 057 Diesel, dezmembrez microbuz OM şi Mercedes 280 SE cu mu~ (36069) 

Vând apartament central, 3 • 270834. (36013) Fard Transit. Telefon 264781. tiple îmbunătă~ri. neînmatriculat Vând televizor color. Telefon 
camere, 150 mp, parter, ideal Vând casă în Lipova, pret (35979) pret 1.700 OM. Telefon 219979 094 870 419 sau 
firmă, 39.900 OM. Telefon informativ, 22.000 OM. Telefori. Vând3 autoturisme marca sau'b92706535.(36146) , . 285111.(36112) · · 
281195. (35089) ' 057 · 562543. (4809303) Dama5 cu preluare contract Vând Ford Mondeo 1,8 · Vând telefoane noi: Nokia 
'Vând apartament 3 camere Vând casă în Nădab nr. 54, lizing, an tal:lricaţie 1998. Turbo Diesel lntercoul~r. 1994, 5110, limba română, 240 OM; 

Samantha coborâtor, et. 1-2. grădină mare. Telefon 094 773 Telefon 259214, orele 8-18. ·servo, trapă, geamuri, oglinzi Siemens C25, 250 OM; Nokia 
Teleton 230769. (35761) 806. (36031) (35976) . . electrice, centralizator, ABS, 3210, 380 OM. Telefon 092 528 

Vând apartament in casă 3 Vând casă In Tarnova. Vând motor Saviem complet, . 123.000 km, 14.500 OM, înrna·. 181,094 544 832. (36122) 
camere, bucătărie, hol, şpaiţ, InfOrmatii telefon 249465, orele stare bună si cutie viteză triculat, negociabil. Telefon Vând combină frig, lrigider, 

'_r . ~-:' 2! 

Vând apartament 2 camere, 
ce11tral, etaj 1, cu garaj. Telefon 
092579.044. (35390) 

anexe, posibilită~gaz. Grădişte, 17-21. (36065) · TelefOn2764aS. · 092.571.336. (36221) . _ congelator, ladă TV color, 

str. Gelu nr. 16. Telefon Vând casă mare, central, cu Vând autobenă Saviem 6,5 . Vând Dacia 1310, 3.000 OM; ·uscător rufe• •• p,~~~~·:·~·~~~~"~· ~,=•::•:"' 
216587. (35478). · 5 apartamente, necesită reno-- tone, 1980, stare bună. CLV. vând Renautt 9 Diesel, consum automată, il 

Vând(închiriez)apartament3 .. vare. Telefon 210012; Telefon276488. · 5 litri la 100 km. Telefon Telefon220926. 

Vând apartament 2 camere . 
amenajat stil occidental, zona 
gării; preţ 33.000 OM. Telefon 
094.160.581. (35503) 

Vând apartament 2 camere 
mari, zona Confectii, bloc 12; 
10.000 DM. Telefon 092/ 
295.340. (35571) . . 

Vând apartament 2 camere,· 
Podgoria el. 4/4, acoperiş 
garantat 15 ani, zugrăvit titei, usi 
vopsite, complet aranjat, 20.sob 
OM, negociabil. Telefon 
250966; 092.344.621. (35429) 

Vând urgent apartament 2 
camere, decomandat, el 1, str. 
Piaţa Spitaluluj. bl. 5, se. C, ap: 
3. Telefon 233146, 094 513 
335. (35652) . 

Vând apartament 2 camere, 
central, Podgoria, etaj 4/4 'izo
la~e garanţie 10 ani. Telefon 
092.372.730, (35953) 

Vând urgent apartament 2 
camere, parter, Aradul Nou, 

excelentă, 9.500 DM. 
IIT.oloi-

camere, 
13.500 OM nego-

ci'lbil. 270856. (35457) 

camere, 144 mp, deasupra 092.295.320. (36210) Vând Dacia '97, 3.900 OM 210012, 250249, 094.114.386. 
Coronei. Telefon 092 826 917. Vând (schimb) casă în Galsa · negociabil. Telefon 238425. (36210) 
(35592) / nr. 100, ocupabilă imediat cu (36002) · Vând autoutilitară Fiat Fiorino 

Vând apartament 3 camere apartament cu 2 camere. ·vând autobasculantă Raba Diesel, consum 4 litri la 100 km, 
decomandate, garaj, Fortuna. (36215) 12 to. Informaţii telefo~ · 80.000 km; vând talon Renautt 

. Telefon 249450, {)rele 16-20. 4S2630 .. (4114764) ' 18. Telefon 210012; 094/ 
(36033) . 114.366. (36210) 

Ocazie! Vând apartament 3 Vând autoturism Dacia Vând microbus inarfă Ford 
. camere, VIa ieu, îmbunătăţiri, Berlină, culoare albă, 0 km, Tranztt, fabricatie '85, inmatricu-
. negociabil. Telefon 245134, 49_500_000 lei si Dacia 13o7, lat persoană fizică şi Mercedes 
092 407 876. (36057) vand hală industrială comc Papuc, cu 51ocuii, culoare albă, 207 Diesel, 1,5 tone, fabrica~e 

Vând apartament 3 camere, partlmentată, suprafaţa 252 mp, 0 km, 56_500_000 lei. Telefon '80 înmatriculate persoană fi. 
îmbunătăţit, preţ .negociabil. in incinta Abatorului Vechi. 250030 092 290473. 36045 zică. Informatii telefon 511259; 
Telefon 092 388 166, 262391, Telefon 094. 770.634; 094/ Vând auto urism Dacia, 094.6q7.117.'(36194) 
(36119) · 698.659. 35202 · 1 11 000 DM Vând Renault 12 automatic, 

O · 1 VAnd -
3 

V _ recarosa, pre, . , nego- ., 

VÂNZĂRI DIVERSE 

· Vând en-gros HAINE sec
ond - hand GERMANIA, peste 
20 sortimente. Telefon 
289458, 092.239.242. (35449) 

caZJe. d · apartament ând motel compus din: bar, ciabil. lnforma~i Căpruţa 110_ neînmatriculaţ, stare impecabilă 
camere, Vlaicu, faiantăm gre- ABC func~onabil, restaurant şi 14113098) şi Mer~es 126 motor Diesel<- _,cantitate. Telefon 2140f0. 
sie, uşă schimbată, 1 (800 l:lM. spaţii de cazare 7 camere, în Vând cabină pentru tractor 300 D. înmatricula! Austria sau (36016) 
Telefon 270834. (36189) curs de finalizare ~i casă 5 IJ-445, preţ rezonabil. Telefon dezmembrez. Telefon Vând·EUROBOLŢARI TER-' a:n lJI ~fk\hî;l 1 ~~ :

1
a 1 camere, 2 băi, în Bodrogul Nou 561531. (4113090) 094.607.117. (36194) MOIZOLANŢI cu garanţie 

iJV,!:;jH~lJ~ ,JtiâiJ ;s9~~- Telefon 270312. Vând Cielo, 1997, închidere 11/!:flqiAJ4jj,i .,1· 1 =~;~~i~.~~O~i~e~:: 
• 1 "" • ,. • 1 • • centralizată, servodirec~e. aer • 1 110 11 0 a • 01 0 _ Vând spa~u In suprafaţă de · oondiţionat vişiniu, stare exce- · ton 281491;092381750. (35588) 

Vând apartament 4 camere, 32 mp demisoi şi 53 mp parter, . le tă 13 500 OM T lefon 09_.2 Vând TV COLOR en-gros, Vând pompe recirculare pen-
Calea Radnei, bloc 107, multi- complet amenajat, pretabil pen- ~ 787_ ·135593) · e . · en-detail, gamă diversificată, Iru încălzi(i centrale, sobă 
ple îmbunătătiri, aer conditionat Iru: sediu firmă, maga;<in, cab~· Vând 2 tractoare u 650; Ford preţuri minime; garanţie. motorină P.reporod. i.elefon 
telefon, garaj: mobilat (n<;mob~ · net medical, farmacie, sediu Scorpio D. Telefon 094_522_567 Telefon 289456; 092.239.242. 224159. (36051) ".- c-· ·: _. 

lat). Telefon 259214, orele 8-18.· bancă, -situat în Chisineu Cris, (35449) · Vând cazan combinat pe 
(35976) Ultracentral lnlorma, tii. telelo'n după ora 19 sau localitatea 

· Ră · 237 (4112502) ·gaz, marca Biasi, nou, Pn 24 
VA d t rt t 4 52091.7 sau 092 9'21 786: pslg, nr. · ~n urgen apa amen . Vând 488 DX2166, HOD 170 KW, preţ 900 OM. Telefon 057-

camere, decomandate, amana- (4113194) · ' MAN. .,. 0 6 (270, 500) memorie 8 Mb (16), 276844 sau 094 507 368 .. 
. t d b't t b T Ialon Vând camion '" . ·5 1 VGA (SVGA) (36040 Ja eose 1 .. pre, un. e to, fabricat 1987, izoterm, CIV, monitor co or, , . ) ., ~ 
266958. (36144) preţ negociabil, stare perfectă, tastatură (oombatibil Windows . Vând ouă ae prepeUtă. 

VA d D . B k 1310 f b '95, oftice, contab.) preţ 180 Telefon 289750. (35948) -
Vând 1800 mp teren intravi- C:~ 19~~~.ain~:triculată, ~~~: OM. Ţelefon ~2281.515; 057- Vând LEMNE VÂNZĂRICASE IS 

Vând apartament str. Ecate- . 
rina Varga, et 11, 'două camere, 
decomandate,. 26.500 OM, 
nego~iabil. Telefon 231410. 
(35760) 

Vând apartament 2 camere; VânG casă mare, demisol, 
ltiaicu, el. III, 15.500 OM. Tele- parter, mansardă, înCălzire cen-

lan în Subcetate, 11 OM/ mp. pret, negociabil. Vând electro- 252983. r35175J tare, orice cantitate. 
Telefon 092.579.044. (35390) Vindem LĂZI !'RIGORI· 21b373. (36074) 

Vând 4,,5 pa pământ zona motor Ford pentru motor 7Diesel FICE; CONGELATOARE; VI- VâQd canapele, exte/risibil.i; 

fon '249806; 094.778462. · trală, grădină în Sâmbăteni. 
(36076) · Telefon 216350; 094 600 296. 

Vând urgent apartament 2 (35499). 
camere decomandate, Piaţa . - Vând casă 4 camere;• 
Spitalului, et. 5 (bloc nou). ·încălzire centrală, în Vladi-
Telefon ()!!4.778.462. (36076) , mirescu, zonă centrală, cuptqr 

Vând apartament 2 camere, pentru paţiserie german, Pl'e\ .. 
confort 1, deoomandat +garaj, negociabil. Telefon 514207. 
str. Calea Romanilor. Telefon (34546) 
252030. (35874) ·' 

Vând apartament 2 camere 
1~ Alfa. Telefon 263703. 
(35776) 

:OCAZIE! VÂND CASĂ toate 
utilităţile, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543-
până la Qra 16. (35610) 

Vând casă + ioc de casă in 
Pârneava. Telefon 210373. 
(35565) 

Aradul Nou·, comb<'na· Claas· 2·400 cmc. Telefo~ 057' 2 ~706 TRINE COMPRESOARE It 1 !o te . . . sau telefon 279517. t36094J . ; co ,are P uş, a nOj; conven-
. masa 2,80 n1 ~IL!s'una pentru Vând Opal Ascona 1•60, lai>- 5.000 W; CAMERE FRIG; . abil. Telefon 264892. (34765) 
piese schimb ~nclusă în preţ. · . . 1982 • 1. 

1 
DULAPURI FRIG; irtox; -. Vând fermoare, ~asturi. noi" 

. Telefon 094.859.675. (35971) ncaţ•e • 1nma nc,u at per- ţ' T 1 f 2 b d 250 W T 1 f · soană·. fizică, 2. 760 OM. garan •e un an. e e on · oxe e . . . · ee on. 
· V~~d teren· pentru con- lnformat,ii telefon 284397_ . 281384, orele 8-18. (34042) 279582. (35557) 
structie Grădiste zonă bună · Vând TV color, masină spălat Vând masină 
'toate 'utilită~le. 'relclon 253575: <36108) automată, cuptor m'icrounde, automată si unabicicietă 
253366. (35096) Vând Dacia 1310· din 1987• calorifer electric. Telefon Telefon28,0026. (36112) 

Vând teren intravilan In .. ~t~r~'r;.:'~~~~(;S~~~)ociabil. . 284604. (36082) .. Vând vană fontă cu şezut 1,2 
Subcetate, 921 mp. Telefon ee · Vând TV color, 800.000 lei, · m. calodferelectric, cuptoreleo' 

Vând motor ARO de Brasov 
280231; 092.645.958. (35752) si cutie viieză, stare 'de combină lrigorifică, maşină de tric 3 ochiuri, căntar 100 kg tip 

Vând teren arabil in asociaţie • · spălat. automată. Telefon· geamantan. Telefon 250444. 
-1,2 ha, la Curtici şi 1,72 ha la ;~~~g;'are. Telefori 276145· 285010. (35716) · · · (36107) · 
Sânpaul. Telefon 244552,.qup;i_. ~Vând. 

1 
OU .

1 
CI b CIV Vindem o mare gamă de Vând urgent utilaje agricole. 

ora 19 (35958) urgen CI u ' ' TELEVIZOARE COLOR STE· Informatii telefon 270599, 092. 
~· co;wenabil. Informatii telefon REO, preţ convenabil. Telefon 966 503: (36104) ,.,.nv jl r,h H~l 270599· <36104>. • . 211213, orele_1Qo20.(35970) 

• " 1 ni ,. • ., • • a - Vând Flat Regata Diesel. . Vând TV color Germania, 
Telefon 092 632 340, ;!57-.28. stereo, TXT, modele noi, 

·-· 
·~·''~-

' • r-~~ 

··~ 

···1 
.o,.,; 1 

..··.~1 
.-~ 
···'f'"i 
~ 

·:"~ ~d 
·~ 

' 1 
·.~ 

- ·-:.., 

.:~ ........... 
-.·-fllil!"'\i 

~,~~1 
~''·1 
, .,_·.J 
~ 

-~· 

:':;~. 

camere, Vând FORD ORION, an <3t~~~ Opel Vectra 1 .61, din . · deosebite. Telefon 563070. 
negociabil. 1985, inmatriculat fundaţie, -90,·îQscris persoartă fizică, (4809302) ..",,· 

Telefon 191 . preţ rezonabil. Telefon Vând computer Pentium, tas- bucăti 1 

Vând casă, centra( parter-pri-
valiza!, etaj-apartament. 

Vând apartament 2 camere, 264~2~; ;'270729; 094.799.979: · ~talerefonex094cele568n!ă:,577· 3023°7~8M8. · tatuia, mouse, monitOr 15 inch; . 23i998. ·~"'""' ···'"! 
. . Vând casă centru L1pova, Tn · 1 '31939 . · e • · · nou. Telefon 563070. (4809302) Vând 3 co;oace ciobăne••l. . •. _ .•. '-1 str. Spitalului. Telefon 271841, 11' (36097) · · · ' r · · 

cufl1l sau schimb cu garsonieră, · Vând ma~ină spălat· Informatii str. Tulnicului nr. 6, 094 279 766· (36127) în Arad. Telefon 24573.8.· Vând OPEL Vâ.nd urgent Ford-Escort XR automată 1.000.000 lei·, TV Sânico. Iau! Mic. (36120) · -'1 
Vând apartament 2 camere, .: · 3' 1984 t rf t. ·1 cu toate îmbunătătirile posibile, · (4113096) · T .• D. consum 51itri mcoto1riniil 1' an 'sare pe ee a, ~oklr 930.090 lei; ladă frigori· Vând locuri de veci, CimttiJUI : . 

· . • VA d ă · gră la 100 km, an fabricatie 1996, înmatricula! pe ~so.ciaţie fică 1.400.000 lei, ofer UTA. Telefon 057-279463. 
s~uat în Chişineu Criş, str, ,.,n cas cu anexe ŞI • r rtl - 2 400 OM · b'l 
Primăverii nr. 1. Telefon 520917 dină, loca~tatea Vărsand, nr. · 36.000 km rulaţi. T.elefon spo va, · 'negOCia 1· garanţie, Telefon 259339;· (36140) 

Telefon 234862.' 135697) ·- · 

sau092821 ·(4113194) 452.Telefon253Q78.(4113192) 092.529.011. Telefon 279153• 094 775105· 563027.(~223081): (Contmuamfnpagina15).. ·· ·~ 
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PUBUCITATE 

,. (Urm819 din pagina 14) 
· Vând dormitor Ludovic alb, 
cameră de zi. Telefon 212125, 
2210!\3. (38134) 

Vând ferestre, uşi vechi, o 
ţeavă rectangulară de 6 m~ 
Telefon 212125, 221053. (36134) 

Vănd 70 oi ţurcane. Informa~! 
in Agrişul Mare nr. 150 , Tăiţel". 
5226685 

Vând baterii piramidale pen- · 
tru găini ouătoare. Telefon 
520917 sau 092 821 789 . 
(4113194) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

PARTICULAR execut AUTOSCHROTT PĂNCO· 
FAIANŢĂRI, GRESIERI, TEN· TA,. cumpără, la schimb 
CUIELI, ZIDĂRII. Telefon . DACIA dllstruaă cu una Dacia 
260408, 233648. (38111) atare perfectă + diferenţă, an 
~===========~·fabricaţie 1987. Informaţii 

SC "PARCHET" execută: . telefon 094772264. (5226686) 
PARCHI§TĂRI, RAŞCHETĂRI, 
PALUXARI. Telefon 268032. PENITENCIARUL ARAD 
(38087) solicilă autorizaţie de mediu 

pentru modernizare fermă 
PROFESIONIST montez agrozootehnică. Contesta-

orice TERACOTE, garanţia!. .~ne se pot depune in termen 
Mă deplasez la ţară. Telefon 1 de 30 de zile la-sediul uni~!. 
274767. 38068 ' ' _j_ ~(3=6=180='===· =·=~=~ 

REPAR MAŞINI SPĂLAT Judecătoria lnau, Biroul 
. automate, româner<i, import. executor judecătoresc, vinde 

Cumpăr porumb boaqe.şi • Telefon 236055. 270518. la llcita~e publică in ziua de, 
ştiuleţi. plata la recepţie... (38089) . ' 26.11.1999, ora "12, la sediul 
Telefon 094 784 568. (34894) Judecătoriei din lneu, sti. 

Efectuăm REPARAŢII Republicii nr. 26, camera'.1, 
CEBERI,IOFERTE 
l>< DE SERVICII " 

CĂUTĂM TINERI fi TINERE 
intre 18-35 ani, aspect fizic 
plăcut pentru filmări şi foto. 
Oferim caştig şi condiţii 

AUTO _Raba şi Saviem. imobllui situat in sat IERMA· 
ANGAJAM MECANIC AUTO TA nr. 30, comuna SELEUŞ, 
de specialitate. Telefon compus din c;asă şlgrădinli, 
53.1()10. (36130) la preţul de strigare de 

Cl'fATII ~. 

. Ofer spre Inchiriere sparta· 
· ment 2 camere, mobilat. 
Informaţii telefon 263819. • 
(36145) . 

Tnchirlez spaţiu ultrac81'1· 
trai B~dui Revolu~ei nr. 35. 
Telefon 279336; 263651; · 
(36212) . 

Ofer pentru inchiriere gar· 
sonieră, c01ifort III, amana' 
jată, Autogara, 60 OM, antici
pat Telefon 281195. (36226) 

. - .. : PIERDERI · · 

Pierdut carnet şomaj nr. 
7668 eliberat de DMPS Arad, · 
pe numele Covaci Badea· 
Claudiu.· TI declar . nul. 
(3042244) 

'ii'' DECESE 'Îi'• 

Profund indureraţl de 
stingerea celei care a fost 
mamă ti bunică, '· 

MIIIUT MARIA, 
In vârstă de 82 ani, 

anunţăm că inmor· 

•••• o 
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NON STOP 
RO-STYL COMPANY 

firmă producAtoare de alcrie, atr. 
M. Emlneacu nr. 4 (vizavi Cinema 
MUREŞUL), telefon 211129, 
OM.537.715. OM.558.712 

TOTUL iNTR.IJN SINGUR LOC, LA 
PREŢ DE PRODUCĂTOR, CALITATE 
fi oPERATMTATE OCCIDENTALĂ' 
·1mbă ........ lmbn\ca1, cooem1iDI 
- ak:rie: 400-1.600.000 ... 
·alerte lux 
-lenjerie deces: 160.ooo-eoo.OOI. !el 
-cruci, minere- alcrlu etc. 
OFERTĂ: alcrtu, lenjerie, cru• • 

730.000 tel . 
Transportln Anei GRATUIT. 
Noul Se~ avans 10%, rMtul 

lntr-o luni. . 
: Suntem producitorl nu simpli 
.........."..(c) 

ii' CONDOLEANTE ii' 

Redacţia ziarului ADEVĂ· 
RUL este alături de doamna 
conf. unlv. dr. LIZICA 
MIHUT, Tn aceste momente · 
a/e despărţirii de iubita sa 
mamă şi transmite sincere 
condolean . 

Cu profund regret 
lmpărtiitim durerea 
sufletească a doamnei con· 
terenţiar, dr. LIZICA MIHUŢ 
prin trecerea In nefiinţă a 
mamei sale. Sincere con· 
doleanţe! Prof. Dumitru 
Mihăilescu, prof •. Ioan 
Muretan. (36187)_ 

Su nter• alături de colega 
fi p let"•;a noastră, confe
renţiar dr. LIZICA MIHUŢ, la 
pierderea mamei dragi şi·i 
transmitem sincere con· 
doleanţe. Familia prof. lvan 
ti familia prof. ldiţolu. 

Asociaţia Studenţilor 

. Creştini Ortoa;loc'ii Români, 
Filiala Arad este alături' de 
cloamna conferenţiar uni· 
versitar, dr. MIHUŢ LIZICA 
la durer~asa despărţire de 
mama sa. llumn~z~u si o 
Ieriel (36206) 

avantajoase. Telefon 094 797 
640 sau 469081. (38157) 

la.-'<-00C .. , .... ,~=~~~~ .. 
Angajez MEDIC PEDIATRU 

, Se citează pentru termenul 
din 29.Xi.1999, la ora 16, la 
Biroul Notarial Public Arad, str. 
V. Milea nr. 33-37, numitul 
Pataş Ioan cu domiciliul 
necunoscut in dosarul succeso
ral nr. 720/1999, defunct Pataş 
Rozalia. (25920) 

157.500.000 lei. Condiţiile de 
lici~e se pot vedea la sedi' 
ul Judecătoriei din lneu, str. 
Republicii nr. 26, camera 1, 
executor judecătoresc 
Alexandru Gelut 
Judecătoria lneu, Biroul 

executor judecătoresc, vinde 
la licl~e publică,!_n ziua de, 
29.11.1999. ora 12, la sediul 
Judecătoriei din lneu str. 
Republicii nr. 26, camera 1, 
lmobilul situat in IERMATA 
nr, 119, comuna SELEUŞ, 
compus din casă şi grădină 
in suprafaţă dll 1080 mp, la 
preţul de strigare da 
93.600.000 lei. Condiţiile de 
licitaţie se pot vedea la se.di· 
ul Judecătoriei din lneu, str. 
Republicii nr. 26, camera 1, 
executor judecătoresc 
Alexandru Galut. (f. ?74~()0) 

mântarea va avea loc azi, 
23 noiembrie, ora 13, la 
Cimitirul Pomenirea. 

Suntem alături de doamn 
profesoară L/ZICA MIHUŢ, in 
marea durere pricinuită de 
decesul mamei, 

Suntem alături de colega 
noastră IOV LIVIA in greaua 
incercare pricinuită de 
moartea mamei sale, din 
partea colegilor de la S.M.E 
IMAR. (36200) 

'• 

·- :· . 

. ~:-C·I 

GENERALIST acreditat pe 
Arad. Telefon 282650. (38156) 

MAGAZINUL "MAXIM SU· 
PER MARKET" angajeazA 
CASIERE cu experienţă pe 
calculator fi vAnzătoare, Bd. 
Iuliu Manlu nr. 122, orele 10. 
15. 38037 

Angajez VĂNZ TORI 
STRADALI legume-fructe. 
Telefon 223059, str. Petru 
Rareş nr. 45. (38095) 

se "ROBAG" angajeazA 
LĂCĂTUŞ! CONFECŢII ME· 
TALICE (sudor), MECANICI 
MAŞINI UNELTE (ingineri), 
ELECTRICIENI, ELECTRO· 
NI~TI (ingineri) pentru nspa· 
raţti fi mod•rnizărl· de m"\'ini 
unelte cu comandă con· 
venţional6. fi numerică. 
4609306 

SC "PERFECT IMPEX" 
SRL angajează OSPĂTAR cu 
experienţă la. Hanul de la 
Răscruce. Informaţii telefon 
254665 .. 

Angajăm GEAMGlU ,1 
TÂMPLAR! pentru "'mp16rle 

Cilitore9~ cu autocarele 
noaatre moderne In 

Europa: 
GERMANIA, AUSTRIA, 

FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 
{pJecirl zilnice). 

BELGIA. OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FINLAN
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poti fi un 
călător câftigitorl 

NOUl Reduceri de tarife .In 
luna NOIEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: elevi, 
studenţi, pensionari fi gru

_purl. 8-clul Revoluţiei nr. 35, 
tolofon 2&.1871, 252727; 
Autogara, telefon 270562. 

· DIVERSE j 

SCHIMBURI 

Schimb apartament 2 
camere. eUl, Alfa, aproape de 
statia tramvai, cu apartament 3 
camere. Telefon 256235, orele 
17-21. (38088) 

ÎNCHIRIERI 
Primesc o elevă in gazdă, 

ulit~~centrai, 300.000 lei/ lună. 
Arad, Bd. Revoi~ei nr. 71, ap. 
8. (38Î55) . 

lnchiriez 8pa~l comerciale Şi 
depozit pe Calea Lipovei, nr. 

Cu adâncă durere 
anunţăm decesul dragului 
nostru soţ, fiu, cumnat '' 
unchi, la vârsta de 49 ani, 
GHEORGHE ~AN, 

din GURBA. lnmor· 
mintarea va avea loc mier· 
curi, 24 noiembrie 19'99, ora 
13, de la Capela Cimitirului 
Ete·rnitatea. Famma·lndo· 
liată. · 

Cu nemărginită durere In 
suflet anunţăm incetarea 
din viaţă a celei ce a fost 
prea iubită mamă fi soţie · 

OŞANEMILIA 
născută COSTACHE, in 

vârstă de 52 ani. lnmor· 
mântarea va avea lOc mler· 
curi, 24 noiembrie 1999, ora 
15, la Capela Cimitirului 
Grădlfte. Nu vom uita nicio· 
dată chipul tău blând fi 
bun, mama noastră dragă. 
Te plâng, fiicele Gabriela 'fi 
Sabina, soţul Sabin. 

Cu durere anunţăm In· 
catarea din viaţă a celui 
care a fost soţ, tată, bunic 
Şi CI,ISCru , 
. CIUfA'N JENA. ' 
Inmormintarea va avea 

JfAJUA JOIRI'J'. . 
Sincere condoleanţe/ 

Familiile:· CANC/.U fi 
ROZA. 

Colectivul cadrelor didac
tice de la Facultatea de 
Ştiinţe Umanist·Cre,tine 
este alături de doamna conf. 
univ. dr. LIZICA MIHUŢ, In 
clipele' grele pricinuite de 
trecerea spre cele ve,nice a 
dragei sale mame. Sincera 
condoleanţe 'i intreaga 
compasiune f•mlllei lndo· 
la tel 

·cadrele didactice fi per· 
sonalul adminiatratlv al 
Universităpi "Aurei Vlaicu" 
din Arad sunt alături de 
doamna conf. yniv. dr. LIZJ. 
CA MIHUŢ şi familie· in 
momentele grele pricinuite 
de deceaul mamei. Dumne
zeu să o odihnească in. 

· pacei (36137) 

Suntem alături de colegul 
nostru MIHUŢ STELIAN OI· 
MITRIE In marea durere 
pricinuită de decesul 
mamei, 

MIIIUT MARJA. 

Suntem alături de colega 
noastră IOV LIVIA in greaua 
incercare pricinuit'i de 
moartea mamei sale, din 
partea personalului eco• 
nomic se IMAR. (38200) 

Suntem alături de colega 
noastră SABINA OŞAN in 
graaua incercare pricinuită. 
de moartea mamei sale 

OŞANEMDIA. 

Oumnu&l! s·o odih· 
nească in 'Pacei Colegii 
de la "COME$0 ARAD"'i 
"COMESCf .•. COLOR~. 
36 3 ; 

Suntem afiituri de famHi· 
Ue Coăreanu fi Dorobanţu 
in greaua pierdere a ,mamei 

1Dc- DOINA NOVAC. 
Familiile Ing. Stănit fi 

BefiO. {36227) 

ii' COMEMORĂRI ii' 

• . ' PVC. Telefon 251461. . 

113, vizavi Restaurant Flora. 
· Ofer IMPRUMUT VALUT}., . Telefon 092.92.11.03. (35510) 
contra garanţii imobiliare in · Căutăm să inchiriem hală, loc miercuri, 24 noiembrie 

1999, ora 12, In comuna 
BARZA VA. Nu te vom uite 
niciodatA. Dumnezeu si te 
odihnească In pacei Familia 
lndoliată. 

Sincere condoleanţe! Su· 
cursala CEC Arad. (38131) Se Implinesc 2 ani _de la 

decesul Iubitului .nostru 
soţ, tată fi socru; 

BOIItLOSZLT CAilOL 
Nu te vom uite niciodată! 

... 

r 
' ~ .-.,.",<~>-

... _, 

~ ''· ' 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
cu profii alimentar angajeazA 
VĂNZĂTOARE. Telefon 084 
206 599. (38135) ' 

SC "MOBIMEXA" SA, str. 8 
VAnători nr: 35/a, angajeazA: 
un MUNCITOR NECAUFICAT 
pentru incărcat-descărcat; un 
MUNCITOR NECALIFICAT 
lntreţinere; un MUNCITOR 
CALIFICAT TntrJiţinere 
(intreţinere-reparaţie con· 
strucţii şi instalaţii sanitare) · 
Condiţii: vârsta maximă 30 
ani, domiciliul in Arad, stagiul 
militar satisfăcut (38154) 

AngajAm personal tânăr, 
dinamic pentru ACTIVITATE 
DE COMERŢ (shop), SNAK· 
BAR şi benzinărie. Telefon 
092.684.080. (38191) . . 

• TOP SECURITY" Arad; 
Piaţa Strbească nr. 1, telefon 
280228, 281410, angaJează 
ELECTRONIST pentru sis· 
teme de alarmă fi mecanic 
auto. 36209 

PRESTĂRI SERVICII 

ARAD. Telefon 092.294.~. minim 3.000 mp cu utilităţi 
(38073) ' · · industriale (apă, curent, beto

"OOLLA" vinde en gros 
pungi cadou parfumerie 
cosmetice 91 produse igle· 
nice din gamele: DULGON, 
ALPI, MOLA, SAN.TEX. 
Telefon 0571284243; 0921 
382039. (353~01. 

nat) pentru miniproducţie ti 
depozit, str. Vărful cu Dor nr. 1, 
2200 Braşov. Relaţii telefon 
092 356 982. (f. 0974310) 

lnchiriez cameră mobilatA 
centraL Informaţii telefon 
265586. (35959) 

Ofer spre inchiriere aparta· 
ment (ne)mobilat. Telefon 

La data da 3 decembrie 210555· (355751 • 
Ofer pentru inchiriere sparta, 

1999, ora 9, se va vinde la ment 2 camere, semlmobilat .. 
licitaţie publică Q ·cabanA (nemobilat), telefon, satelit, 
situati in Arad, la punctul zona Podgoria. Telefon 
turistic TREI INSULE fi 289174, după ora 16. (36092) 
anexele cabane!, cu preţul . Tnchiriez spaţiu comercial 

Cu adâncă durere In 
suflet anunţim Incetarea 
din viaţă a Iubitei noastre 
mami, mamA soacrii ti 
bunici 

IDc- DOINA NOVAC. 
lnmormânterea, miercuri 

24.11.999, ora 14,30. la 
Cimitirul Pomenirea. Te 
vom plânge mereu. Familia 
indoliată. 

Mulţumim <:onducaril 
IMAR SA fi. tuturor celor 
cana au'fost alături de noi, la 
marea durere priclnulti de 
decesul celui care a fost 
GAJIRJEL DAN CIABNĂU. 
· Părinţii In veci namAng6-

18'ţi. (36138) 

Colectivul Secţiei de 
ORTOPEDIE a Spitalului 
Judeţean Arad eate alături 
de asistenta ,efă, CHIRA • 
CAMELIA, In durerea priei· 
nuită de docesul bunicii. 
(36153) 

de strigare de 40.000.000 246 B M'căi · 
1 i C b . 240m,bl. ,se .• 1 aca. lă 1 d Soft r. 8 · a ana este proprt· Telefon 264397, luni-vineri, Suntem 8 tur 8 a 
etatea debltoarel Avrigeanu orele 9-17. (38086) Cristi in marea durere pric. 
Leontlna fi licitaţia se ya , Dau spre inchiriere aparta, se "NOSFERATU" 5IU., nultă de ~!arderea soţ11lul 

'l' SERVICII FUNERARE iJ' 

ţine la Judecătoria Arad, meni 2 camere, mobilat, Tn , str. Ghiba Birta nr. 26, tele- respectiv tatălui, . 
camera 104. (36096) Viaicu. 150 DMI lună, feră chel- 874 CRJŞAN MIRAJ 

fon ~70437; 094.554. • 1 1 tr 't . stă tuieli sau alte oca~l. Telefon·:. - NON. STOP f e ansm1 e pe acea 
· Sunt11ţi comen:ian.t şi 24731 7. (36103) · SERVICII FUNERARE cale sincere condoleanţe. 
comercializaţ> prin pieţe ·. · lnchiriez \lp&rtamant 2 COMPLETE. Familiile: Secher•t fi 
aparatură electronică, elec- camere, central. informa~! tele- Sicria, respete, cruci, uplea. (38175 · 

Soţia, fiica, ginerele. 
(38115) 

Cu· adinci dur11re anunţ 
ci se lmpllnette urr an fi 
fU& luni. de la decesul 
soţului meu, 

• OPAJT TllAJAN, 
Dumnezeu si-1 odlh· 

neaacăl Soţia Ana Opail din 
Gurahon • (213451 

Ne este foarte greu să 
.:redam că se impline,te· un 
.an de când ne-al părăsit 
pentru totd&auna bunul 
nostru soţ, tz.tă 'li bunle 

. Q FLORIAN, 
ilinCALACEA. Oumneze 

să te odihnească-n pacei 
Soţia fi copiii. (36213) 

trocasnică 'i de altă Ion 232844. (36109) lmbălsămat, spălat, imbră· 
naturi? Căutaţi-ne pe str. 1nch·1r·18z· una:camerii •i b t' t Suntem alături de veri· S-au I!CU ... 14 ani de tris-T cat, prosoape, a 1s e, pan-
Luchian nt. 10, lângă Piaţa bucătărie, str. Andrei Şaguna . glică, batic uri, catafalc, toara noastră lea, la ttece· · teţe t 1 dor, cu durere Tn 
Fortuna. Informaţii telefon nr. 228. (36114) ·ate,nice, steag doliu, rea in nefiinţă a drag~;~h.si el suflet amintim celor ce I-au 
094 874 634 (36089) coroane,· jerbe, . colaci, soţ cunoscut pe iubitul nqsttu 

Tnchiriez garsonieră ultracen- cozonac!, colivă. GIIJTĂ fDIĂNDAN• soţ, tată'' bunle 
S.A. "CRIŞUL" CINTE! trai. informa~! ţeiefon 251461 ORGANIZAM POMENII Familia Ţifcă. I.ULAf VAJ.EiliU, _ · 

"WES" exe.;ută reparajii· vinde la licitaţie, in data de sau 251731, 21i747. PENTRU PENSIONARI din localitatea BACĂOL 
fr - 1 1 16 decembrie 1999, ora 12: er spre mchtrtere spat,1u REDUCERE 10",. • Suntem alături de familia 

igidere, conge atoare; c • i li t 1 i " O ZNAN TRAIAN 1 d DE MIJLOC, care ne-a pără-matizări, piese noi, garanţie 1 casa spec a 8 u u • maga· ultracentral. Telefon 211792. OFERTA: sicriu+ reapete E a urarea 
an. Telefon 284857, 092 558 zle·filnăr, magazle·moar6. (38138) , · +cruce a 750_000 lei. • pricinuită de plecarea in sit pentru totdeauna. Dum· 
662. (35709 ' (36056)· · · Ofer spr& Inchiriere garso- GRATUIT: transportul • vetnicie a mamei nezeu sA·! odlhneaaci In 

nieră: informaţii telefon sicriului la domiciliu, inter· . DI!:ZNAN MARIA pacei Te plingem cit vom 
Execut lucrări INCĂLZIRE ·Pierdut câine LABRADOR - 269510, după ora 16. (38139) . mediem obţinerea actelor da 'fi transmitem sincere trăi: aoţla Maria, fticale Jeni 

CENTRALE • SANI'{ARE mascill, negru, zgardă me- Ofer spre inchiriere aparta· deces, fotovideo, fanfarA. condoleanţe. Colectivul SC ti OII, nepoţii Gabi, Alin, 
(cupru). Telefon 094.3~1.8112; talie ii. RECOMPENSĂ. ment 2 camere: mobilat, Vlai- NOUl Punem la dispoziţia "MULTIMEDIA INTER· Vaii, Florlnel fi Alea. 
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s.c. PUBliROM ANGAJEAZĂ: S.C.lORETO COMPANY S.R.L 
GROUP SRL 1. AGENŢI 

~-=~~~~~~~ 

. Anaajează T MASINISTE · 
CUSUT maşiffil ŞI subţiat, profil incălţănlnte, manual, ştanţatori 

-PENTRU COMERCIALIZAREA FELICITĂRILOR 
care participi la MARELE CONCURS AL REVEUONULUI orga
nizlt da Publlrom '1 TVR 1, tn localltlli!lla: Arad,lnau, Chlflnau

Crif, ţlllg, Paclca, Nllidlac, Vlnga, Curtlcl, PAncota, Upova. 

. T MECANIC si ELECTRICIAN . 
Experlanţil tn domLniu constituia avantaj . 

. PENTRU DETALII ŞI ANGAJĂRI .~. 
Salariu SIGUR ~i AVANTAJq~.15521 

sunaţi la tel: 057/211011 · 
TELEFON: 251682; 092-973109; 092-936320 

NU Hotel Parc cam. 302A, Loc. Arad. (c.b.) 
.sau la sediul socletă~l din etr. CAmpullslaz • 

Centrul Comercial Rusco- Hala "U", intre orele 12,()0..17,00. 

ROMANJ( 
Arad: str.Br:oul Neiaunoacut DX".25 tel/fcur.:28L17 

Arad a~.Clujului-81.74 B pa~tex tel:217.979 

Cbitineu Cri• atr.infr&ţirii nr.92 

ORAR 

"''"'" 8~17 
.. mbtlt. 
... .,a 

' GRESIE ~G:51t·~~l~~~ •c:• c 

~FAIANTA ifobiecte sanitare 
~ ~' ~ la pret dE producător,del• n ~··· ... 

' ~-

MONDIAL S.A. oiN'I'IIKPIIINil Villeroy & Boch · · 
-··liLuG6Till-- 11•s 

SC •• BENDEA" SRL 
-VJNDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 

8-dul Revoluţiei nr. 26-38, tell!l'fon 231.853 
Uvlu Rebreanu nr. 68, tfiefon 250.905 · 

LA CELE MAl MICI PREŢURI 
• GRESIE cal. 1 • 96.000 leilmp 
• FAIANŢĂ -78.000 • 9UOO lellmp . . 
• ADEZI_Y fi CIMENT pentru rostul! . . ~ 

• ŢEAV~ CUPRU ?i accesorii ~· 
• SPĂLATOARE INOX 'i CABINE DUŞ · 
• BOILERE ELECTRICE ?i CAJANE BAIE'~ ~ 

• ROBINEŢl ?i FITINGURI 'CAZI BAIE şi ACCESORII . 
• OBIECTE SANITARE fi ACCESORII "' :C · ·.~ 
• ŢEAVĂ POLIETILENĂ CU ACCESORII ~ · --· - . . . 
• ŢEAVĂ ZINC fi NEAGRĂ ~ . 
• PROFILE LAMINA TE' TASLĂZINCATĂ, decapall 'lotriatl 
•CARBIO 

PROGRAM ZILNIC 9,00-17,00 
SAM9ATĂ 9,00-13,00 (!5224119) 

SC ANDROMfDA SERVICE SBl 
.Andr~;~~11: ARAD, Str. GORUNULUI nr. 24 

VĂ OFERĂ .. ,. ""'''"';~;;.!;'~ 
URMĂTOARELE PRODUSE CU FUNCTIONARE. ~ 

~ ' 
PE BAZA DE GAZ NATURAL SAU GPL (BUTELIE):-
• Ş.minaala Napoleon (Canada); 
• Convectori (incălzitoara) - 2,5-
5,8 Kw (30-140 mc volum incălzit); 
• Boilere cu acumulare; 80 .1; 
120 1; 160 1; -
• Boilere cu incălzl111 Instantanee · 
a apei;· 
• Cazane pentru încălzire centralA 
de 12-136 Kw; 
• Cazane pentru încălzire centrală 
~~ prepararea A.C.M. 1 B-40 Kw 
(WESTEN, BIASI, SAVIO ·GAIA) 
• Module pentru încălzire centralA. 
da 120-1200 Kw; 
• Module pentru prepararea 
A.C.M. da 120-240 Umin. 
• Arzătoare simpla şi automati· 
zata pentru soba ~i cazane; 
• Radiatoa111 din aluminiu; 

"••.'- ~ .. ' -": ... 
-~ .,_. 

.. •.··· .t ·-' : .•. ' 

OfERJI.SPECIAll DE SEZON: 
RADIATOARE DUNAFERR lUX-N 

Din oţel (Ungaria) 
• Oţelul a111 un grad inalt da transml- a căldurii;~ 
• Radiatoa111la DUNAFERR LUX·N au un design ,1 
aspect deosebit; 
• Sunt aconomicoasa datoritl calltă!ll suparioa111 a 
materialeiQr 'i a tehnologiei utilizata in jlrOduc:anla 
lor· 
• Durată da întrebuinţare foarte ma111; ~ 
• Radlatoa111la DUNAFERR LUX·N sunt disponlbRa 
la diferite ină~imi (300; 500; 600; 900 mm), precum 'l'i 
cu lungimi cuprinse in1111400-3000 mm; . ~ · '.>!!: ~· 
• Puta111 radiantă foarte ma111 · ~ ~ · '~ 

• Garan~e .1.Q.mi. • 
• Preturi extrem da avantajoasa comparativ cu 
preţurile radiatoa111lor din oţel ~i a)uminiu din toată 
ţaral 

(87 .. 187) 

fst'Wiia~11ANsPoafSl1RADI e!'' -~,N-- ··~.·· ..... 

~" -·~GAJ~. "1/-"~ f ARCUMIIAT GRUP SJ, 
~. ~· · ;. vânzător lvânzătoareJ t~ . \. " ·· str. voe~:~~=~r.ss-&7 . 

XA.l . . . .X ege cea. Jna:t 
buna ·ofertă.!'"~' 

BOSCH com 608 ·~·. 49 USD" 

·: lalonaafii la telefona z'7324Z, Z89'700tJ · ~, email: arcommat_group@inext.ro , 
. ~;; ,<.{{~<':.:.'..,:;~_,,i_a~r ~7•,,.?;1,;f•.oi;.;!,~·~',..,~ .~.. Tel./ Fax: 057/281779,0571276 333 ~ 

• fn calitate de distribuitor ~utorizat 
OLICOLOR > 

ALCATELONE 
·TOUCH EASY 

'•'{-

· 49 uso·· 
'PANASONIC G520 69 USD" 
NOKI4 S 11 O 79 USD·· 

.t Conectare GUATUITÂ . 

.-+ 2LUNI ABONAMENT . 
···· GR\TllJT'" 
'·"'-~ 1 

A_-.JJ ./' J ~ ·.-.. ~~~e~) . '"'~·~.::-ze-r. ~ . . ·.- , ~v 
C*eAAd Vlaicu, BI.B:PIIIIt ~ 
TIL:210545;092978781 

·~ 

'Olollt- polnA 11-dt 30. 11.19119 ~ Plwfurlo.., ..... M 
xiiiiiiiii'ii"Of;;ettA;;-;;';;''"i;il>iAi;i;inuma;iii;cuiiconectan!iiiiiiiii;iii;"iiCOIINi;iiEXii;;iiiiiiiix -:· --,~· >, 

.~- . ; ·.- '• 

. ·~ unul din cale doul m~ •w" Pr'.n 111 llfWiult 
o PlAcile da cllittl Sony MOR E 827. ~ 

. ' SONY Model: KV.ztXM<V.ZUS 

Aloorder VHS llonr · 
• FII 1 MW cu 30 .-.,t prn LI 
• Mlclnlam Snwt 
........... Longl'lly 
• Super Trlaglc. Smal1l..irdl. llhow 

··.;· 

• 'Adocncoodlr VHS HFI cu 4 capete 

,.,, 

SONY Model: 8LV.sf;.40 · t'' • ' i 
.: ....... -.... .. :.: ..... :... ... ~.--•~ ... - ......... __ .... ~.. . ...... ~::.:4, ~····-

• ·#: ...... 

MagazJn Quasar, Ar8d, P-ţa A.lancu, Nr. 10 ~ ~ 
tel.: 057-211.822. 

Acest l1)8gazin comercializeazA produse originale Şony'~ de 
certi5ca11JI de garan~e oficial pentru RomAn18, emiS şi onorat de Sony. 
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