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Bel. Revoluţiei nr. s-'7 
Telefon ZS3Z80 

• ~ ....... WESTBANK 
: "''''Wn,lklulllevolu)lllar.• ~ 

~:-:-~114 ,·. ry.s;rAilaas_~~ 

BANCA COMERClAI.Ă WESTBANK SA 
acordă dobânzi av11ntajoasa 
la dapozitala la termen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mii lai) 

11ună-50% 
2 luni - 51 '% 
"' ...... - 53% 

BRAT~ Tiraj mediu se fil.J§§ zlbsic vândut: Anul XI, 
nr.2834 Joi, 28 octombrie.1999 e16 pagini.euoo le~e e-mail~,.ad_evaru,t@arad.ro, 

.· - - . . . 

"__ ... _35.948 .. 
fn ......-ull1911. 

·· De ani de zile RomAnia este o ţară care agonizeazA. 
Tn fiecare zi mal moare ceva din fărâma de speranJă 
rămasă după zece ani de pretinsă reformă. Ţara parcă a 

·Intrat intr-o fundătură economico-socială in care tansele 
de redresare sa diminueazA constant. 

Premierul Vasile, fire de poet, vede însă lucrurile alt
fel. Situaţia economică a Jărll este dificilă, dar "nu cri
tică." E• prlve,te încrezător spre orizonturi indepărtate. 
Prin 2015-2020 Romănia poate ajunge la circa 50% din 
nivelul mediu de dezvoltare al ţărilor din Uniunea· 
Europeană, pa baza unei cretterl medii anuale a 
Produsului Intern Brut (PIB) pa locuitor da 6,5%. 
Admirabilă perspectivă. Dacă lngorăm faptul că de zaca 
ani economia înregistrează doar procente de .. cra,tara 
negativă", sintagmă cara da fapt înseamnă prăbuflra 
economică, am putea crede că prin 2020 RomAnia va 

, • ajunge la procentul propus. Cu condiţia ca UE să 
îngheţa in anul 19~. Tn aceeati amblanJă fină, cllmall""' 
lA, plăcut mirositoare fi inalt Intelectuală a simpozionu
lul "RomAnia 2000 • zece ani de tranziţie, trecut, prezent 
fi ylltor", in care un consilier citea mesajul pre'ledin· 
telul, a pătruns insă fi duhoarea realllAţll: Sărăcia devine 
in România un fenomen de proporţii ingrijorătoare. 
Avem mal mulţi săraci decât ţjirlle inconjuratoare. 
Standardele. Internaţionale stabilesc pragul sărăciei la 
un venit de 120 $ pa lună pentru o persoană. La un curs 

'' de 17.000 lei/dolar, pragul ar fi la 2.040.000 lei. Un pro
cent de 65% dintre români se incadreazA in aceastA cate
gorie. Ce rămâne sub prag se cheamă sărăcie lucie. '· 

• · DORO SAVA 

• MOBILIER MODERN 
LA COMANDĂ 

.AMENAJĂRI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR.~ŞINULUINR.74 
TEL: 087/224888 

092/777381 

PREŢURI DECENTE 
,.. . la tâmplărie din . 

' ALUMINIU 

Vă oferă 
• TamPiărie aluminiu ..-. lmpc>rt 
Şi romaneşti · 
e PV.C. Şi geam<l'i terrncpan 
e Relele şi jaluzele 

Telefoll: 27!1699; 092292559 
Anld, SIT. Voln/cilor, Nr. :U. 

·, 
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LA MAREA~. 
PĂCĂtEAtA: 
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Vă mal amlnlll' anunţul de mal sus? Era la stâr'fltul lui 
octombrie 1993 • mal precis, pe 28 oetomllrle, deel 
exact acUJD 8 11111 ole zile· fi tot onu;ul vuia: n-o să mal 
fie nevoie să mergem la Cluj, avem, Tn sfâ'fll, fi noi 
;,Carltasul" nostrul ŞI ce ~Ugurl se promlteau: de 8 ori, ba 

chiar de 12 ori suma depusă! Adică, 5 sau chiar 6 milioane 
de leii Bănet, nu glumă, pentru acel an 1993, cănd dolarul 
era 460 de leit . · , MIRCEA D01'{GO$A" 

· t Foto: MARCEL CArtCIO 
· ' (Continuare in _pagina a 6-a) ~ 

.. : 

+ La Hăhnagiu'!J de 20 
ani nu există dentist! 

!REI B~ _AU tRANSFORMAT 
CDQSA ~-E -~FRONEI ·_· .· .·· .. .· 
·~,-- IN WC PUBLIC · ·· -· ·· ... _ .·.· 

.. Dicţionarele spun că 
maestrul IOSIF CONTA ar fl 
împlinit 75 de ani ... Cert este: 
că domnia sa are 45 de ani la 
pupltrul Orchestre! Simfonica 
Radio, perfonnanţă atinsă doar 
de Karajan la Berlin, Stokowsky 
la Philadelphla ;si Mravlski la 
Len1lng1rad. + Mărturise'te că 

11 ., .. ,.rcl·"l unul dirijor este 
pre{!ătlrea teoretică, ~ -' . · 
ştiinţifică a muzicii, iar 
gestul spune mal 
multe decât cuvântul. 
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UŞI ŞI FERESTRE 
DIN ALUMINIU ŞI P.V.C • 
. GEAM TERMOPAN 

f):zt1t;.!l 
MOB~LIER LA 
COMANDĂ 

FIRME ŞI RECLAME 

UŞI ŞI FERESTRE DIN 
1· PVCARMAT 

GEAM TERMOPAN 
Profila ~ Gennania 

~~JLtNE 
.. Tel-fax: 261461 

' 094 607211 
~ B-duii.Maniubl.26 ap.l • 
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tfÎ~.RUJlJL~C_ON~I,IL\C'tlEN~filiLZJlNA.-:UBJULlC_Ull'llCIJ:JllADJi 
T Astăzi, Soarele răsare 

la ora 7 şr 4 7 de minute şi . • Firma americană "SARA LEE" a concesionat 1,5 ha pentru o fabrică de textile -· 
• apune la ora 18 şi 12 minute. . La Casa de oaspe~ de pe str. Horia .firme din lneu, Oradea, ţluj, Zaliiu, tractul de concesionare Edmond 

T Au trecut 300 de zile nr. 6 a fost semnat ieri primul contract de Marghita, Bucu~ti şi din a~e oraşe. In Delacotf, Iar din partea Adminlstra~el' 
din acest an. Au mai rămas 65 de zile până în concesionarea· unei parc!lle de teran lh zona libenl, SARA LEE va produce tex· Zonei Libere Curtici-Arad, Adrian Niţu, 
2000! • suprafaţă de 14.966 metri pătraţi Tn tlle pentru Europa de vest, iar fn per- directorul general al Instituţiei. 

T Praznicul zilei: Biserica ortodoxă: SI. perimetrul zonei libere Curtici. Este vorbe spectivA şi i>entru RomAnia. In pilma .Semnarea primului contract de conce-
M T de contractul cu SARA LEE CORPORA· fază investiţia sa va cifra la 3,5 milioane sion are cu o firmă atAI de puternicii aJm 

c. erentie Şi Neonila; Cuv · Firmilian; TION, o imporianlll firmă americană, din dolari, urmAnd a fi finallzalllla inceputul li San1 Lee este un inceput promiţător. 
Biserica romario-catolică: Ss. Simion si Iuda, Chicago, producătoare de textile. Sara anului 2001. Sa estimează ca in 200218 Acest prim contract poate deveni un 
apostoli; Biserica greco-catollcA: 'st. M. Lee are reprezentanţe in 40 de ţiin. nu SARA LEE CURTICI sa lucreze 400 de model pentru viitorii investitori striiini care 
Terenţie şi.Cuv. Neonila; Cuv. _Ştefan Savaitul mai puţin de 139.000 de angajaţi ~i angaja~. _. . vor dori sa investească in zona liberă 

de finaliza re şi contractul cu SA TUNE, 
urmând ~ fi semnat fn scurt timp. 

Ordinul de finaniare a primului an dâ 
·funcţionera a Zonei Libere Curtici-Arad, 
Tri valoare de cfrca opt miliarde lei, a: 
ajUns Iert pe masa lui Traian BăsesaJ -
mlnist.rul transporturilor. Aşa că .•. tn 
curand, va sosi de. la ,.c;entru.", şi• 
susţinerea materială a acestei impor-
tante Investiţii. · 

(sec. XI). . ··li · . , vAnz!lri anuale de 20 miliarde dolari. In prezenţa oficialna~ locale; din Curtici-Arad", a spus Niţu. Dlrectoru) 

~~~r~Ai·-~-~.~."~.",~.~.e~~~"~.n~"~"-~i~.~~-~-~ .. ti. ~;A:: .. ::ft::.~~:u:no:~:cu:t~a firln!l mal colab~reaz"'a"'cu"'. =-perl=ea,.,..tirmei,....,· .. a ... m..,encan:~·~e"'a"'s""e"'m:-na=t=con---=,-:-Zon~U"'•..,·=ubere..,i=j=a=1--"""_A=PI'="-'j-=='=i-e-~~-cu-~~.,. 
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FLORI"TROT 

Cooperativa de Credit 
Banca Populara 

MINERVA 
'"' 

La Arad: Panda ~aurenţiu 
Ioan, Rusu Cosmin Florentin, 
Vld~chi lasmina Diana,· Kovacs 
Alir. Tuş Gabriel, Cant~jpenis, 
Popescu Emanuel, Cpeverilşan 
Edwan:l. Prodan Ionel~ ~u 
Denisa, Firq~ Sebastia'itE!lQen .. 

La Ch!hi~,Crlt<,lBacoş 
Alexal)l;lru. ii < ·•1' \ 
•tiÎifi&U:'~M~~ . 
La Sabi': Toader Roxana. SINDICATUl MEDICilOR DE FAMiliE 

Sindicatul Medicilor de F'amilie reaminteşte tuturor medicilor de familie din judeţul 
Arad că in data de 29·30 octombrie, la sediul Colegiului vor avea loc alegeriie din 
turul doi pentru Consiliul Judeţean şi. Adunarea Naţională P'l ţară a Colegiului 

cronl• unn~rele debanal 

tru dapo:dt•l• a.""""'""" 
11una- 67° 
31unl -TOGA 
61uni - 72°./c 

· 91uni • 72°./c 
21unl • 72o/o 

m U'edlte In elateM 
Ml doband• lhMiala M 

22% 
\. ·:-."-

general frumoasA 
fi normală termic. 
Cerul va fi variabil. 
VIntul va sufla 
slab la moderat, 
din sector N·V: 

medicilor. · 
Considerăm că esli! In Interesul _nostru 'Să ne prezentăm la alegeri In număr cAt 

mai mare: 

..... .......... __._ ...... .-.... 

. ·. 

Temperatura 
maximă 14 la 1r•· 
C; Temperatura 

minimă 5 la a· c 
Met!'orol"''! 

DANA GAVRUŢA 

·': .. CINEMATOGRAFE Văran. Scenografia : Ştefan Oroian. 
· '' · · Dacia: Ave.llllqJ. i•n doi (SUA) 9,30; (Ungaria). · ' · · · · : 

.

11,45: 14; 1~6··21JI!!'f~ . . • CONCERT ' ... 
• • . Muref · " F~llft!ll.J>arazzo · Filarmonica cje Stat Arad, stagiunea 

{SUA) 10; 1 · .: tl;'ţŞ ;;z.",. . · 1999·2000, prezillla..azi, 28 octombrie 
Arta: Shl!Mgpj>)lfl>. .~-'~ve (SUA) 1999, orele 19,Q(f,'fl, Sala Palatului 

15; 17; 19 • ~ .. ~ Cultural, CONCi;RTIIL VOCAL·SIM· 
Sala mk:i: A sosit poşta (SUA) 1S; FONIC ANIVER5J>.R,'Î)E~T MAES. 

17,30 · ·· . TULUIIOSIF CO~TA,'Sblllf!..Shawn Al 
TEATRU .. . Multi. Dirijoruţcorutvl • Kenneth 

Teatrul !le Stat Arad, stagiunea 1999- Tucker • .SUA. !,. prog!11m: Arcangelo 
2000, prezintă ~poti~sf4 de mare Corelli • Trei darnAU; , _flraband, Gigue, 
succes .CIQ)Cajja• t:t~'Rot>ert'Thomas, B<jdineri.e: L~ '~~-~ Beethoven • 
cu Ioan Pe~:jo~- V:~_!l;~b~ Covrig, Fantezia pent .. -i~rlt- cor şi orch~stră; 
Corina Dan~'r,· ~nd.iÎ.J Bairac- Georg Friedri . .~el • .Hallelu)ah' 
taru, O~ea ACI&atil!~!lifilj~laga, Ana- . din oratoriul • ESIA'; Piotr llici 
Maria Oumilreii~Qia artisticA • Ion Cealkovski • Uvertun1 1812. 

ALIANJA.ANTI S~ICID . .rb_ 
. &NA · __ DE a, " flfR 

0 •. LINIA VIETI~ ,. e ; ' , 
087/214214 
intre orele 20,00-08,00 

Vă ascultă, vă 
inţelege !Joi vă ajută 

COOPERATIVA DE CREDIT 
"CONCORDIA ROMÂNĂ" 
BANCA POPULARĂ ARAD 

Nr. Reg.Com. J02/74411998 • Cod Fisc:al11274982 

• acordă lmprumilturi persoanelor fizice cu dobânzi atractive 
• constituie depozite cu dobânzi negociablle prin: 

COOPERATIVA DE CREDIT'"CONCORDIA ROMANĂ" 
. BanC!I PopularA Arad Str. Eroul Necuno!l(:ut !'lr. 1 O 
. ~' · ., . ,,... • ~ele_fon:. 0571283040 , .,.~ . , .. • ,,;,,;_,• · 

- . · -- Jf prin agenţiile sale din /oca/lliţlle: 

Almat; Apateu; Bellu; Dlecl; Hllmaglu; Pllnc'ota; 
Seleut; Şimand; Vinga; Vllrfurlle; Zlm.,ndu-Nou 

(974178) 

•· PREŢUL. 
AURULUI 

BANCA' NAŢIONA,LĂ. 
Pentru gramul de aur de 
24K: preţul cu ridicata -· · 
161.009 lei, iar preţul de 
achiziţie • 144.908 lei. Preţuri 
valabile ieri . 

PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 
K cumpărare: 90.000 lei/g, 
vânzare: 100.000 leVg . 

Aur 18 K cumpArare: 
100.000 lei/g, vânzare: 
130.000 leVI!· 

··.--···-
•' -~ .... - "An EV ĂlliJI .. ". V ĂilS(jfJL'I,ll .. . ·· .. 

-~ .· 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

. ·. Edimra S.c. ADEVĂRUL s.r.J. Arad 
eCODFISCALR 16l!i93HeCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 
J 02/1886din31 X 1991 eCODSIRUES020956601 eiSSN 1220- 7<Ul9 

....... f1a ti A ' J biof1ai 2900 Arad, Bd. Revolutiei nr. 81. 
Telefoane: SJOCRETARIAT • 281802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRAŢIE • CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE- 210775. MA~EA PUBLICITATE. 280904; 
CLUBUL PRESEI • 280989. . 

Coa.Uiul de adlllialftraţier DOREL ZĂ VOIA NU 
(prc~cdintc) telefon 281802, 280625'; ŞTEFAN TABUIA (vicc
prc~cdintc) telefon 210776; MIRCEA C:ONTRAŞ (rcdactorict) 
telefon 281802, 280854; NICU COJOCARU (dir<-ctor comcrcoal) 
telefon 280904: DOREL BARBU (contabil-;;ct) telefon 281797. 

Coiechd de 1'1 1aofiet MIRCEA CONTRAŞ (redactor-set); 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281802, 
280854: MIRCEA DORGOSAN (;;cf soctic'actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN (sef s~ctic politicll), telefon 
280943; DORU SAVA (~f sectie socia)-cconoinic), telefon 281738; 
VASILE FILIP (!cf secţie cultură-învăţământ), telefon 28185'; 
280003; ALEXANDRU CHEBELEU (~cf sectie sport), telefon 
281701; SORIN GHILEA (~cfscctic tineret)' telefon 2lJ1855, 
280003; MARCEL CANCIU (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (~f scc~c publicitate) telefon/fax: 280904. 

Tipuoal e atalia Jwawl la S.C. MEDIAGRAF $.A. 
AllAD, Iti'. Feleacalul F.N., telel.a 2S090Z, fax 2S09ZL 

, La •teEo .. ul dindneţil. 280o944o 
·::c· mtre orele 9.oo-~.oo·.~· .: 

T Dna Tapoş livla • str. Jiului nr. klrul e prea merei 
10, Arad, sesizează: .Primăria şi Poliţia a T Peste tot Inchis, Oi. Dan Moldovan · 
impus restricţie de viteză pe stn!zie Jiului 'din MicAiae<(, n-a avut de unde să-şi 
şi Turdel. Şoferii de TIR-uri cu bilete de tramvai in seara zilei de . 
mult viteza de 1 O spune cA toate 
casele din cauza tr.amvai din centru 
ne-au promis la ono 20. 
Jl'l)bief!la al 
aşa că 

\, .. 
,. 

să mai prlveaşâl {şi) ter
bucurt faptul că noi. anldenn, ba

de aceea _cred ca trebuie să fje 
nUl .. 

Redactor de serviciu, 
Q,C. 

J~ . 
:'. 

<'-'. 

. ...... ......... ...., .. oepa. 
· M. M .. pan..o (t .... tiltimo) 

...... ..." .... 04J7 '2Ra2e 

H8R8SCfiP 
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""~BERBECUL (21.03-20.04). Nu fltf prea 
~_.încrezător In cei pe care li vedeţi 'penlru 

........... prima oară. o persoană de sex opus are 
-.. •toate. şansele să vă incurce planurile şi 
astfel nu ve~ mal· putea termina .ceea ce v-a~ pro
pus. . · - · . · ... · . 
TAURUL (21.04-20.05). Ve~ avea pariei] 
în această zi de o discuţie, cu o persoană 
de sex opus, care vă va face o deosebită 
plăcere. , . . 
....,GEMENII (21.05-20.06). Micile. dvs. iniţia
li" ~ ,.ti ve se. vor dovedi a· fi, In această zi, 
\ 1 ,extrem de profitabile. · .· · 

1 . RACUL (21.08·22.07). Şansele~ 
dvs. de a câştiga sunt foarta mari in;:- ~ 
această zi. Fiţi insă atent şi nu încercaţi("~ 
să obţine~ sume mari făc!lnd speculaţii, • 
căci riscaţi să pierde~ mai mult .decătaţi investit. , 
, ~LEUL (23.07·22.08). Din punct de 
, ((. ~vedere social puteţi avea parte azi de o 
· l'~mare.realizare. Abţineţi-vă să luaţi vreo 

decizie in chestiunile financiare. 
FECIOARA (23.08-22.09). Randamentul"] 
dvs. va fi maxim in această zi, indiferent 
ce v-aţi propus: In· plus, inspiraţia de care ..,. • 
da~ dovadă vă va ajuta să luaţi decizii. a . , • 
căror roade se vor vedea in curllnd. .. .. ·• ·· 

BALANŢA (23.09-22.1 0). Relaţii! cu şefii 
evoluează cum nu se poate mai bine. 
Totul a să nu vorbiţi prea mult. . 

MOCHETA .. 
Arad, Piata Gării . , 

-~- Ţelefon :235221 .o . · • 
· . " Vinda •• · -·· · · 
montează mochetă 

la pl'etul'i 
cu o l'aducal'a 

da ao-zo•J. 

fj SCORPIONUL (23.10..21.11). E posibil sii 
intra. ţi în posesia unei sume de bani care 
vi se datorează de mult timp. Oricum, fap
tul că aţi rezolvat această problemă vă va 

lua o pialră de pe inimă. . 
SĂGETĂTORUL (22.11-21.12). Aveţirl 
de prim. it ni~te bani, dar nu reuşiţi să Jlli 
intraţi in posesia lor. Ar fi bine sA nu vă G 
agitaţi, căci in scurt timp luCI'I!rile se vor 
rezolva ·de la sine. 
~a;'11CAPRICORNUL (22.12,19.01). Puteţi .-:=: "avea parte de multe realizări in orice 

...,domeniu, mai puţin in cel socio-profe-
. sional. ' · · 

VĂRSĂTORUL (20.01·19.02). Sunt~ 
. favorizate călătoriile 'dar şi relaţiile cu pri- . 

etenii. La locul de muncă, dacă nu vă""'' 
controlaţi, rlscaţi să spuneţi .IJ.lcrurl pe• 
care o să le regretaţi curllnd. 

PEŞTII (20.02-20.03). Probabil vaţi ob~ne 
câştig de cauză într-o dispută mai veche. 
O persoană mai in vârstă vă va da un aju
tor mai substanţial, deşi aste nemulţumită 

de lipsa de el,asticitate cu care trataV problemele. 
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celelafte care 
de energie termică, datorează 
Sucursalei electrocentrale Arad 
(CET) aproape 60 de miliarde de 
lei. Mai precis- 57,5 miliarde. Unii 
dintre aceştia sunt debranşaţi 
chiar de doi ani, ajungând in situ
atia ca majorările pentru 
intârziere s~ fie chiar mai. mari 
decăt suma efectiv datorată. 

T opui celor mai mart datornici 
ni ~a prezentat dl. Adrian Ghilea, 
purtătorul de imagine ai 
Sucursalei de Distributie Arad 
(CET). Astfel, ALFAR-ul, desi nu i 
s.a mai limit energie termiCă din 
mai 1998, are de. plătit 26,2 mil
iarde de lei. IMAR-ul are datorii 
de 9,5 miliarde de lei, Fabrica de 
zahăr are de plătit 7,8 miliarde, 
UTA 3,3 miliarde ş. a. m. d. 

ARIS-ul figurează si in acest 
top al datornicilor cu 2) miliarde 
de lei, cu toate că peste câteva 
zile se implinesc doi ani de cănd 

nu a i 
·In ceea ce 

ARTERM, se ridică la 7,8 
miliarde de lei, bani ce reprezintă 
anticipatii pentru furnizarea 
energiei termice. Şi pentru că tot 
am ajuns aici, să preCizăm că 
CET-ul livrează gigacaloria Gălre 
Arterm cu 203.000 lei. 

Incheiem prin a reaminti că 
sunt rezerve de păcură şi cărbuni 
pentru a trece iarna cu bine toti 
arădenii. Gaz nu există ii1 ·stocuri, 
insă este destul pe piaţă .• Totuşi 
dacă ARTERM nu va recupera 
banii de la populaţie şi nu ne va 
achita cu regularitate facturile 
lunare, noi vom fi în imposibili
tatea de a mai cumpăra materie 
prtmă, şi astfel nu vom mai putea 
furniza energie termică" a afirmat 
dl. Adrian Ghilea.Cum vor reuşi 
oamenii să plătească apa caldă şi 
căldura, asta numai Dumnezeu 

mai ~e. niCOI.fiE O~n 

De la trei femei care-şi doreau soţii acasă 

BVBOW ŞI MOŞ AU PRETINS 
. ?f"'· ,;. :· ŞI PRIMIT 3000 DM · 

Poli~a TI cercetezaă in stare de li· datelor de arestare preventivă pentru 
bertate pe Moş Florian, 40 de ani, din soţii lor şi respectiv dispunerea 
Peclca si Buboiu Ioan, de 30 de ani, cercetării acestora in stare de libertate. 
din Plopiş, judeţul Sălaj. In sarcina celor Doar că, pe 20 octombrie, Parch&-
doi s-a stabil~ că pe 19 octombrie a.c . lui de pe lângă T rtbunalul Arad a dispus 
au pretins şi prim~ suma de 3000 OM prelungirea mandatelor de arestare 
de la Vânţari lullana, 26 ani, Coyaci preventivă celor in cauză şi cercetarea 
Angelica, 31 ani şi Bănăţan Angela, lor in stare de arest preventiv şi, ca 
36 ani, toate trei din Pecica, fără ocu- urmare, femeile s-au văzut înşelate ... 
,P8~e şi antecedente penale. Dosarul cu toate ele>mentele legate 

· Mos si Buboiu le-au promis celor de fapia arătată ma1 sus a fost ina1ntat 
trei femei că pe baza influentelor pe spre comp~tentă soluţionare 
care aceştia le au pe lângă organele Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Parchetului, vor interveni in scopul de a Arad. 
nu se mai dispune prelungirea man- Dflnfl l,fiS( 

In ·urma măsurilor specifice Intre-

A treia investitie de 
aro·norjtii • in pareui tnG11Utrta 

i 
majoritatea drumurilor din 
judeţul nostru se ştie. 
Acest fapt depinde In prin
cipal, dar nu numai, de 
banii alocati pentru refa· 
cerea şi cOnstruirea IQr. 
Astiel, de la Admini~a 
drumurilor judeţene Ared 
am aflat că actualmente 1 
km de drum a cărui 
asfaltare incepe de la 
.zero" costă intre 1 ,5 şi 2 
miliarde de lei. Pretul final 
este prio' costul 

de con
de piatră 

120.000 de lei, o tonă de 
asfalt variind Intre 6· 
800.000 lei. La acestea se 
adaugă, evident, costul 
celortafte materiale şi ma

. nopera. Deloc de neglijat 
este şi distanţa pană la 
cariere sau centrele de 
aprovizionare, factor care 
.rotunjeşte" substan\ial 
preţul final al unui kilo
metru de drum a$ftal sau 
pietruit .. 

C. T. 

UNDE-5, DOMNII.OR, CARNETEI.E 
. DE ••• ASIGURAT DE SĂNĂTATE! ·. 

•ţ", .. 

prinse de poliţiştii arădeni, au fost 
depistaţi AMARANDEI MIHAI, 30 de 
ani, paznic la S. C. OM INVEST SRL 
şi OCNEAN MARIUS, 24 de ani, 
paznic la S. C. ZAHĂR S. A, ambii 
din Arad şi fără antecedente penale. 

. . . Şi se lnfiinţă casa _de Asigurări Sociale de Sănătate. 
.Foarte bine" - ne-am zis. Dar se pare că ne-am cam grăbH cu 
aprecierea, căci, la noi, de la un 6mp, baş să mai găseşti un 
lucru făcut .rotund de la cap la coadă" -cum~ zice. Şi a mai· 
fost să fie o mare promisiune, aceea că .peste o lună" - lncă 
nu se ştie, precis, care?, că au trecut vreo căteva, deja- se va 
incepe distribuirea cametelor .de asigurat de sănătate" pentru 
tot omul de rând, plătitor de CAS, conform legi. Asta, aşa- şH 
fOarte bine aşai - pentru ca acela ce ajunge să aibă nevoie de 
un control medical, de o analiză de laborator, mă rog, de ser-

promisiunilor;,la mai suferiţi, domniloo, ~astfel de amânare, . 
căci lncă nu ·s-a decis care editură a ... csărit» mai bine la 
tipăritul cametelor, nu-i aşa? doar 91 tlpăritul ăla lnseamil!l 
ceva, in buzunarul cuiva?". Să fim serioşi! Chiar dacă m>,i 
acesta motiwl (aşa cum se zvoneşte prin i!Jmel}, oricum, din
colo de tăcerea "carnetelor de asigLr.lt de sănătate", tot con
tribuabilului i s-au mai dat suficiente motive de stres. Se pare -~.-

.:·-_ /-·· 
~ .. '" 
' 

'· 

. In noap!M de 22/23 octombrie, 
cel doi au pătruns, prin efra~e. In 

, . · depozitul S. C. ~T ANET SRL Arad, 
de unde au sustras bunurt In valoare 

• ~ 1 

de 10.00.0.000 lei. Prejudiciul a fost 
recuperat, lnsă Amarandei şi Omean 
unnează să fie prezenta~ Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Arad. . · 

-., ... Tâlhiiria.-eomisci~·n-Ungaria 

·, 

AUTORUl· DEPISTAT IA ARAD ..... ·. 
\-. 

Măsurile specifice Tntre
__ prlnse de poliţl,tli aridenl 

-•. :C:.",· . .C• au dus la lde,ntlflcarea fi 

urmăririi penale pentru tAI· 
hirla comisă împreună cu 
alte douA persoane pe terl· · 
toriul Ungariei pe 19 sep· 
tembrle 1996, când, prin vio
lenţă, 1-a deposedat de bani 
fi bunuri pe doi Indivizi. · 

.-.· 

·' 

reţinerea urmăritulul gen,.; 
rai CIRPACI GYURA, 27 ani, 
din Arad. , • 

Cirpaci. s·a sustras 

PENTRU 
PRIMAR ŞI ŞEFUl. , 

GARDIENILOR PUBUCI ••• 

. - ·. ~: ... 

···-_,.; " ... 
. o· 

. 'lic;iile medicale (a căror necesitate apare, de foarte mufte ori 
pe neprevăzute!} să nu mai fie pus în situaţia de a alerga .cu 
jalba-n proţap" după o adeverinţă că e ... plătitor de CAS. . 

Ehi Dar mai marti cu asigurările amintite, după ce &«1 
· ·.văzut, bine mersi, lnşurubaţl în fotolii, au Inceput să se. 
mollpsească de la ... boala epidemică a etapei ~ .pesl 

că mai erau necesare acesta stresuri -·după părerea unora 
dintre prea clarvăzătorii noştri suspuşi finanţişti şi guvernanti - • 
căci şi aşa, la noi, sănătatea-i doar la ... superlative tot mal ..• ". 
negative de la o zi la afta! La ce să IMOIQă, domnior, la noi o 
treabă bine, cănd ne pricepem &-O facem să meargă de la . 
Inceput P,.ost? ŞI totuşi und&-s .carnetele de asigurat de • · 
sănătate"? Ori, să uităm promisiunea o-a fost minciună .•• ·. 

netratabilă? S-avem pardon! . COHSTAJmn SIHIOH 

Luni 
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· Decolare . 
Bucure'l'i (06,05)· 
Frankfurt(11,50) 

Decolare 
Bucu~ (17, 15) 

:Joi 
Decolare 
Bucure?ti (08,05) 
Stuttgart (09,00) 
Frankfurt (11,50)· 

Decolare 

. . 

t.' 

Bucureşti (08,40). ~.·",:.,_:~ . _., 
Oradea {11,00) 
Treviso(11,45) 
Bucure,ti(15,00):- < . 
VOfona (14,40) 
Ancona (17,50) 

sambătă ·Nu sunt Cul'se "· · · 

. ' 

. :-·. 

Arad (10,20) .. ::: ... 
Arad ( 1.2. 1 O) ... 
Arad (14,35)" 
Arad (15,50) 
Arad (20,15) " .. 
Arad (20,50) . 

Aterizare 
Arad (09,00) 
AtOd (14,35) 

Aterture 
Arad [18,30) 

.. ~- ... • 

Aterizare • 
Arad (09,00) 
Arad (12, 10) 
Arad (14,35) 

Aterizare . 
A<ad (09,35) 
A<ad(11,30) 

• A<ad (14,10) 
A<ad (15,50) 
Arad (17,55). 
Arad (20, 15) 

,•-· 

.. 

-.·: 

~ 

-

Docol- . 
Arad(11,00): 

. Arad (12.40) 
Arad (15,05) 
Arad (16,30) 
Arad (20,55) 
A!Bd (21,20) 

Decolare 
Arad (09,40) 
Arad (15,15) - .. Arad (19,00!. 

. Arad (09,40) 
Arad ~12,40) 
Arad 15, 15) 

Decolare 
. Arad (10,35) 

. Arad (12,00) 
Arad (14,50) 
Arad (16.30) 
Arad (18,25) 
Arad (20,55) 

' 
Docolor. 

Arad (15,50) 
Arad (17,50) 

-~<;.> 

Atorturo 
Slidlgart (20, 15) 

Franklurt (10,50) 
Bucu"'Jti (13,50) 

Bueur ... (16,15) 

Aterizare 
Trevlso (10,45) 

• • Verona (13,40) 
jlucu•.,ti (15,40) 
Ancona (16,50) 
Oradea (18,55) 
l!uctnfti (21,45) . 
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persoane inam1ate au pătruns. i , 
dădirea ParlAmentului armean, luîndu-! ostatid pe 
deputa~ şi mai m1,11ţi membri ai guvernului şi ~nin
du-1 pe premierul Vagen Sarklsian, a cărui situaţie 
nu este cunoscută încă, relatează AFP. 

S"itua~a din capitala armeană este confuză, 
informa~ile cu privire la soarta. premierului fiind 
neclare. Un deputat care a asistat la atac a afinnat 
că 5arkisian a fost ucis, in timp ce serviciul de. 
presă al guvernului a declarat că acesta este rânit, 

. dar se află in viată. Canalul de televiziune 

1 
deputa~. 

Canalul de· televiziune A 1 + a anuntat că ata~ 
· eul s..a soldat cu opt morţi şi 30 de răni~,' dar aces
te lnforma~i nu au fost confirmate de alte surse. 

·. 

..;-__ 

, Joi, 28 octombrie 1999. 

PUNU A FUZIONAT 
, CU P.O.D. 

· ~~ armean .a citat fnsă 'surse care au aflnnat că pre-.' 
mîerul_,preşedintele Parlamentului, Karen 
Demircian, şi vicepreşedintele Par1amentului, luri 
Bahdan, şi..au pierdut viaţa in urma atacului. 

Comantloul· este condus de Nairi Unanian, 
fost jurnalist Şi fost membru al partidului naţiolialist 
Daşnaktsutun, care a afirmat că "doreşte Să" 
salveze naţiunea", a anunţat Elena Gurdinian, 
purtător de cuvint al preşedin~ei annene. Partidul 
Daşnaktsutun a precizat. ieri, că Unanian nu mai 
este membru al acestei forma~uni politice. 

Secretarul adjunct de Stat american Strobe. 
Talbott, care se afla la Erevan chiar inaintea ata~ 
Wlui, .se intilnise in cursul zHei cu premierul, a pre
cizat agenţia ltar-Tass, citind surse de la 
preşedin~a anneană. Talbott sosise cu puţin timp 
Inainte de la Baku, capitala Azerbaidjeanului, 
unnind să poarte discutii referitoare la situatia din 
'Nagomo Karabah. Depiutamentul de Stat ameri
can a a~unţat că Talbott a părăsit Erevanul cu 
puţin timp inainte de atacul din Par1ament. 

Ieri, la sediul PUNR Arad·a fost 
organizată o conferinţă de presă. la care 
au pârticipat Ioan Moş, preşedinte, Ioan 
Popa, consilier municipal, fostul deputat 
Emil Roman şi noul vicepreşt!dinte al . , 
PUNR Arad, Teodor Mihut. . 
· Cea mai importantă chestiune 
prezentată presei de preşedintele Ioan 
Moş a fost cea a fuziunii prin absorb~e a 
PUNR cu Partidul Reinftgirii Op~unea 
Daco-Latină, al lui Mircea Druc;. Prin 
absorbţie, PUNR a caştlgat 26.000 
membri la nivel national, iar in Arad, 
circa 300 de oameni. Fostul preşedinte 
al filialei arădene a POD. Teodor Mihut, 

- .~- . 

La inchiderea ediţiei, un mare număr de de
puta~ şi miniştri se ana încă re~nuţi tn sediul 
Par1amentului, care a fost inconjurat de forte de 
poliţie. Ministrul annean de Interne a a.finnat 'că in 
dădire se află circa 200 de persoane. "Clădirea 
este inconjurata de forţe speciale, iar situa~a este 
sub contror, a dedarat un purtător de cuvint al 
Ministerului de Interne. · 

A şaptea ediţie a Festivalului de Teatru Francofon se apropie de 
stâl"fit. Intotdeauna· ceea ce este frumos trece prea repede. Emoţii, intâl
niri şi reintâlniri, experienţe teatrale, schimburi culturale sunt doar câte
va dintre motivele care ii determl.nă pe elevii-actori din numeroase ţări 
europene (Şi nu numai) să ravină in fiecare octombrie la Arad. Astăzi pe 
scena teatrului arădean se vor decerna premiile. Festivalul se va 
incheia, ca in fiecare an, cu o petrecere· de bun rămas. 

a fost numit vicepreşedinte al PUNR 
Arad, iar Mircea Druc, preşedintele 
CorlsiJiului National al PUNR. 

·. ~in~a de la Erevan a anunţat' că şeful 
statului, Robert Kociarian, s-a deplasat la fata 
locului, intenţiontnd să negocieze ru autorii ataru
lui. Revendicările acestora nu sunt dare, dar mai 
ITIJtţi martori au precizat că ei ar dori $ă transmitA 
o declara~ prin intennediul televiziunii sau postu. 
ki de radio naţional. 

Un deputat care a asistat la atac a afirmat că 
un grup de pabu persoane lnannate a pătruns, 
Ieri, tn dădirea Partamentnlui, a blocat toate calle 
de acces şi a anuntat că intentioneazA să dea o' 
kMt!ri de stat. In mOmentul ata'cului, premierul se 

Purtiitorul de cuvint a1 Departamentului de 
·Stat·~ mai aflnnat şi că Statele Unite condamnă · 

=:: ~.:~g~~~~l ~C:,~~;"~~";.:!~~n~ li;!~f';!,~~~tţ''!':l_i.J!&~g!;!}~;T! ~t:DW 
violenţă. acest act teronsr. adăugtnd ca nu deţine ~ST' .& ITI» -.;o .& ,.. .ă I .~~ & 
lnfonnaţii privind mobllul agresorilor. IJ.-. t1l.1LII~ -......... ·~-. a;,u-. 

La rindul său, preşedintele rus Boris Elţin şl-a " " 
exprimal"profunda indignare" faţă de tentativa de JNTR.IJN. OH & ~ R. OMANESC 
lc:Mtura de stat de la Erevan. Ettin a condamnat -.-.L ~ 

fn continUarea conferinţei de· presă, 
peuneriştii arădeni au abordat probJema 
manualelor şcolare, numlndu-1 pe mi
nistrul invăţămAntului An_dtei Marga 
groparui tnvăţămAntului romt.tnesc. 
PUNR sustine punctul de vedere al 
PDSR cu pnvire la demiterea guvernului 
Radu Vasile şi.face apel către PD să se 
alăture acestei iniţiative. 

. ~o POPESCU 
acţiunHe teroriste şi i..a cerut afllbi.sadorului rus lJ:1 · 'Doi foşti ofiţeri sUperiori din . 
Armenia să prezinte condoleante familiilor vie- . Republica Moldova; comb~tanţi tn 
timelor. · - . ' - · · - Afganistan şi Cecenia, angajaţi de 

~ . Primăria Piatra Neamţ pentru a păstra 
·, ordinea publică in zona unor bloa.Jri din 

Rotaru, care· a apreciat că singura 
soluţie era angajarea celor doi foşti 
ofiţeri. La scurt timp de la preluarea 
atribuţiilor, cel doi au reuşit să se 
impună prin mijloace proprii, astfel tnctl 
In zonă este lin~ta. Iar romii, locatari 
al blocului D3, au măturat şi stnlns 
gunoaiele care se adunaseră in jurul 
Imobilului. 

LIGA CAMPIONILOB 

Principalele probleme ale 
RomAniei, de anul viitor, sunt 
cea fiscală, tmpreună ru d-· 
ria publiCă in temă, precum şi 
cu cea externA, dar acestea pot 
fi rezolvate, şi nu este nevoie_ 
de introducerea unul Consiliu 
Monetar, a aflnnat, ieri, Mugur 
lsăresru, guvernatorul BNR, la 
Romanian lnvestrnent SUmmlt, 
organizat de International 
Herald Tribune. 

"Această problemă nu este 
nerezolvat Este aborclabllă 

şi sunt soluţii. Problema 
RomAnle! trebuie rezolvată in 
termeni fiscali, pentru că nu 
este o problemă monetară", a 

spus lsărescu, care a răspuns 
unei IntrebAri referitoare la 
posibilitatea Introducerii 
ConsHiului Monetar la anlJ, tn 
Incercarea de a rezolva proble
ma deficitului bugetar. 

lsărescu a respins .soluţia 
Consiliului Monetar. "Consiliul 
Monetar introduce o dlscipHnA 
finandară fiscală, de plă~. dar 
nu este obligatoriu. Nu cred că 
Romania trebuie să treacă lâ 
Consiliu Monetar". a spus 
lsărescu. 

. Intrebat ftlnd de prindpalll 
Indicatori pentru 2000, guver
natorul BNR a precizat că totul 
depinde de finanţarea externă. 

"Programul economic tre
buie sa cuprindă o finantare 
extrem de importantă' la 
Ministerul Finanţelor. pentru a 

· rezolva povara deficitului fiscal 
şi al suportabllitătii s_ociale'", a 
spus lsăresco. ' .. 

Un alt pericol pentru 
RomAnia este că poate avea 
un alt an de contractie econo
mică, in continuare& efortului 
de rambursare a datoriei 
-externe, şi de aceea este nece
sar ca România să !şi reciştige 
aedlbilitatea externă, pentru a 
putea obtine fonduri valutare 
care să 'finanţeze deficitul 
bugetar şi ce.J.al balantei de 
plăţi. . ' 

cartierul DărmAneşti ocupate de rromi, 
şi..au inceput adivita~. '!larţi, reuşind, 
in scurt timp, să instaleze liniştea in 
zonă, transm~e corespondentul MEDio · 
/>FI\X. 

Primarul pietraan intenţionează să 
reabiliteze blocurile 02 si D3 din 
cartierul Oănnăneşti, ocupate de famil6 
de rromi, şi a rea.Jrs la serviciile acestor 
.luptători pentru a reuşi evacuarea 
locatarilor care se opun,· de rriaî mult 
timp, acestei măsuri. 

La Inceputul anului 1999, adminls· 
tratorul blocurilor D2 şi 03 din 
Oărmăneşti a demisionat din func\le şi a 
depus şi o piTngere la Poliţie ca a lost 

=·~~r=~~~:: ==~= :: 
_tui post la care nu s-a prezentat nici un 
candidat. "Nu a avut nimeni curaj să se 

, prezinte la concurs", a declarat primarul 

. ANTENA1 
7,00 Observator 

TVR1 
7,00 Matinal naţional 
9,00 lVR laşi 

TVR:a PROTV TVACASĂ 
8,00 Dimineaţa devrenie 
10.00 Ştiri 

10,00 JudoCJIIIi, fitil 
. -Gllin Nem"' . rei. 

t t ,00 lVR CkJ)-Napoca 
12,00 Lumea dansutul o 
rol 
t3,00lVRTm~ · 

7,00 TVM. Telematinal· 
8,00 Desene animate 
8,50 ·Emisiune pentru 
copil 
1 O, 15 Umbl străine: ger
mană 
1 0,41) Q. fllmltte ciudati 
·d. a, 

7,00 Bunii dimineaţa, Pro 
TV eal tăul 
10.00 TAnilr fi neltnlftlt • 
rei. . 

10,50 Faimă fi decildOre • 
. f. SUA, 1995 
12,30 R~l canadian Alr 
Force • s. · 

7,00 Maria - s. 
6,50 Acasă la. buni()&· rei. 
7,00 D"!goste fl putere· 
rei. 
7,30 casuţa poveştilor -
8,15 Rosalinda- s., rei. 
9,00 Inger sillbattc • s., 
rei. 

10,15 Colivia de aur. s. 
11,00 lnsplra1fa Cmollnel 
·S 
12,00 Baywatch Nlghtl • 
s. 
13,00 Ştirile amiezii 
13,15 Vll1ol:ul incepe ul • 
s. 

. Foştii combatan~ In Afganlstan şi 
.Cecenia, Anatoli Radiuc şi lurl 
Sagaidac. din Chişinău, s-au arătat 
destul de modeşti şi au _declarat că a 
fost destul de simplu să-i convingă pe 
rromi să facă ordinea in zonă. "Nu i-am 
bătut Avem· noi metodele noastre de a--i 
convinge", a spus luri Sagaidac. "Le-am 
Cerut să menţină zona rurală, el99antă, 
fără scandaluri, să pliiteaS<:â la tln\p 
lntraţinerea şl să se ocupe de repararea 
stricadunilor din zonă. Din ct1e am lhţe
les, lor 11 se pare o munca uşoară faţă 
de ceea ce au făcut ln atte părţi. Pinii 
acum, mie imi place cum lucreză cel 
d01·. a declarat la rindul său primarul Ion 
Rota~. '. :. 

PRIMATV 
. 7,00 Karaoke show 
8,00 Dimineaţa cu Prima 

· t2,00 Nadine show ·rei. 
13,00 Politica do rfiAine • 
rei. 
15,00 VIaţa in~·. 
16,00 Focus · 
16,15 Celebri fl tJosloll • 
ep. t71 
17,15 Nadlno Show 
18,00 Focus • Sport, 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Ştiri TV A,· ~ . 
8,30 Club T ·rei. · .,, 

9,50 Anunţuri • rei, .>:.,c. 
10,00 Ştiri 
10,10 CoiMa de aur· s. 
11,00 ·Inspiraţia 

Carollnel ~-s. 

. 12,00 Baywatch litgh1s 

' 14,00 Jumal · 
)4, 15 CiberFan 

11,10 Desene animate 
12,00 Alfa şi Om99a, . 
13,00 Un cantec, o 
glumă ... 

12,55 Ştirile Pro TV ··o 
propozi1ie Pe zi 10,00 Renzo fi A-na • 

ret 

14,00 Deceptll • s. . 
15,00 Luz Maria os. 
17,00 Ştiri 

- Meteo • · 
... 
13,00 Ştirile amiezii 

13,15 VUtorullncepe 
azl·s. · ' ' 
14,oo·becepţli. s. · ::· 

15,00 Luz Maria • s. 

17,00 Ştiri 

14,30 Destinul U(lei naţi
uni: Mihai Viteazu 91 
Transivania 
15,00 Convleţl*l . . 
16,00 Paniru dv.,
nil 
17,00La-.
j>opularăl 
t 7,25 Casa mea 
17,55 Tragerile Loto ~ 
18,00 Corect! 
18,05 Jumilataa ta 
19,00 Avanpremieră. 
Ştiri 
19,05_dli1_ 
20 
19,10 Sunoet Beoch • 
ep.559 
20,00" Jurnal • .Meteo • 
Sport • 

20,55 ~--ep. 3 
21,45 Reflecţii rutiere 
22,00 Memorialul Timi
şoara, decembrie1989. 
23,00 Jurnalul de noapte 
23, t 5 Punct ochii< talk- · 
show politic 
o, 15 Rock la miezul 
nopţii 
1 ,t5 Pariul Trlo 

13,10 Mistere şi minuni 
14,00 Emisiune In limba 
gennana 
15,00 Dalti şi prietenii săi 
16,00 Obsesia. s. 
18,45 Santa Barbara • 

•• 
17,30 ~ortr!lle.:. ~r~o 
acvaforte 
18,00 Muzepl Orsay • 
ep.IV. 
18,55 Ştiri bancare 
19,10 Marile voci negre 

·americane ~ 11 
19,55 Ion Mlnulescu • 
doc. 
2Q,jQ Cinematograful de 
arta: Woyzeck 'o f. 
Germania, 1978 
21,30 De la 'lume 
adunate ... - sp._ectacol de 
folclor ' 
22,30 Tlme Out 
23,20 Vjdeoclipuri 
23,35 In compania vede· 
tetor cu Cllve James tn 
O alias 

13,05 Babylon 5 • s. 
13,50 Ani de liceu- s. 
14,15 Miracolul ti118f8!1l • 
s. 
14,45 FlqTiilfa·Bundy • s. 
15,15 Nisipurile dtn 
Miami-s. 
16,00 TAnir li roellnJtlll· 
ep.864 
17,00 Ştirile Pro TII ··O 
propozi1ie pe zi 
17,00 Ştirile Pro TV Arad . 
H,30 Spitalul Chtcaao 
Hope-ep.4 
18,30 Doi poltţlfll fi 
jUI1)ătata • ep. 2 
19,30 Ştirile Pro w 
20,00 Stirile Pro TV Arad 
20,30 Marea pripasde • f. 
SUA, 1991 
22,25 Ştirile Pro TV 
22,30 Chestiunea 1zllei, cu 
Florin Călinescu 
23,30 Ştirile Pro T)l • Proftt 
• O propozitie pe zi 
o,oo criminallflll· s •. 
1 ,00 Ştirile Pro TV 

·1 ,30 Chestiunea zilei ·rei. 
2,30 Cine-I şeful? • s. ~· · 
3,00 Brigada 132 • s. 

11 ,QO Lanţurile tub triL· 
rei. . 

11,50 Nimic personal • 
rei. 
12,30 Un pezăvenght de 
Dumriezeu - ref. 
14,15 VIaţa noaslră • s. 
15,00 Dragoste fi pu1ere 
- s. 
15,30 lltenzo fi Adriana o 
s. . . 

16,30 Preetosa. s. 
17,25 Vremea de acasă 
17,30 Rosalinda - s. 
18,30 Acasă la bunica 
19,25 Vremea de acasă 
19,30 A~să la bunica 
19,45 Desene animate 
20,20 Somn usor! 
20,30 Inger sAlbatic· s. 
21,30 Sânge dtn sângele 
meu-s. 
22,25 Vrem8a de aCaSă 
22,30 Perry MasQn:" 
PsihOlogia crimei radio
fOnice -film 
24,15 Surorile. s. 

17 ;JSilragostaa invlngo ... 
19,00 Observ- · 
20,00 VIP- ep. 9 . 
20,50 Alr Arnerlcâ • ep. 9 
21.40 Brigada mobilă 

· 22,00 Observator 
22,30 Marius Tuca show 
0,00 Minutul Zero 
0,30 Nebunle de Halto
ween - comedie, SUA, 
1961 . 
2,00 ObselvatDr'· rei. 
2,30 Inspiraţia Caroilnel
rel. 

TELE7ABC 
7,00Şiiri 
7, t O Bună dimineaţa, 
România. · · 
9,00 Lou Gnlnl .• rei. ,<, 

10,00Ştiri 
1 0,30 Dintre suta de ziar& 
• rei. 
11,10 Oon1ck·rei. . :· 
12,15 ReporterT81e7 · 
12,30 24 dir 24. rei. 
13,00 Drumuri printre 
amintiri- rei. 
13,30 Doeumentar ·,rei: 

. 18,55 ctip Art 
19,00 ~oin.Anle, RomA: 
nie .... 
19,15 Kafaoke Sh<>W. ' 
20,00 FUm artlatlc 
2t,30 Apel de urgenţă, ru 
Marlan Stan 
22,00 RomAni~~ ·RomA
nie ... 
22,15 foco.Jii ."'""' ., .•. 
22,45 Revista pr1Jsei. 
Principalele evenimente 
ale zilei in presa de azj 

· ?3,00 Pollica dil mâlno · 

14,00Modldio--s. 
15,00 Ştiri .. 
15,15 Post Merkf~an · · 
16,30 O singuri vlaţi. s. 
17,30 Doeumentar. 
18,00 Ştiri -
18,10 Lou Gnlrit-0: 
t8,55 Pariul Trio ·'O 
19,00 Secţia do J>Oil1le • ._ 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,30 Documentar . · .. 
21.00 Dintre suta de ziar& 
21.40 Pariul Trlo 
21,45 LoiD 

.. 

17,25 Dlvertisrnenf . 

18,00 VIaţă Spirituală 

18,20 Anunţurt 
18,30 Ştiri TVA .. 

19,00 Observator· 

20,00 Fiţi cu ochii. pe noii. 
21,20 Anunţuri· 

21,30 Ş~ri TVA 

22,00 Observator 

Tn continuare programul 

este Identic; c.u cel al 

Antenei 1. 

HBO 
· 10,00 ·Hot Boyz o acţt· 

uno, SUA,1999 
11,30 ~ous fi" 
Roxanne - comedie, 
SUA, 1996 ' 

. RADIO SEBIŞ . 

j3,15 lubtre firi 
·vlrstl·, - comedie, 
SUA, '1993 
15,15 Speed: Cursil 
Infernali • f. SUA, 
1994 

TviNTERSAT 
'8,55 DesctHd"rea pro
gramului 
9,00 lntersat Muste 
9,30 Suflete lntunt...,. r 
cale· film · 

11,00 Ştlrile Jnte~at , . 
11,30 Dulce Ispită • s. 
12,15 Comorile lumii -r 
12,30 .Comoara 
detertulut pierdut • 
film . ,· 

14,00 Forţele speciale 
de elită 
15,00 Balanţa justiţiei·. 
s. 
15.45 Joia bi!nilteani 
17,45 Emlslun~ in tb. 
mf39hiară 

18.45 Ştirile lntersat 
19,20 Dulce Ispită· s. 
20,05 Mistere, fannece, 
miracole 
20,30 Micri>b • erntslune 
sportivă In direct 
22,00 Pollţlstul maniac 
-film 
23,3o Ştirile lntSrsâl..<c. 
0,00 Erotica · 

0,45 ln~idl!RI':pDlg"': 
mulul · 

17, 1S totul ·dnpre 
sex-a. 
17,45 Joc: murdar o f. 
SUA, 1997. 
19,15 Un plsot. la 
Hollywood • d. a. 

· 20,30 Misiune Impas!· 
bilă :f. SUA, 1996 
22,15 Cocotatut • 
a_venturi, SUA, 1997 
0,30 Umbra '1 Intune
ricul· f. SUA,1996 

17,00 Selector 

RADIO PRO FM (92, 1 MHz) 
0,00 • 5,00 PRO FM BY NIGHT; 5,00 - 6,00 
BULETIN DE ŞTIRJ la fiecare sfert de an\;· 
6,00 • 7,00 RONOUL DE DIMINEAŢĂ- INFO 
PRO cu Dan Apostol 'i Laura CAIAceenu; 
7,00 • 10~00 PRO FM PANĂ LA 10- cu 
Flavius qnican; 10,00 -13,00 MIHAI CU NOI 
·al Mihai tlobroYolschi; t3,00 • t4,00 13-14 
CU-ANDREI - ru Andrei Gheorghe; 14.00 -
17,00 ORAŞUL SUB LUPĂ· cu Cătălin 
l.i!pujcâ; 17,00 • 19,00 STAR STATION MIX 
·al Mihai Guei; 19,00 • 21,00 ASCULTĂ-ŢI 
MUZICAl • al Căln Gheorg.e; 21,00. 22,00 
PRO FM GREA TEST HITS -cu Marius 
Vlntiă; 22,00 - 24,00 RONOUL DE NOAPTE 

8';00 DGta,amentul de trezire ; 8,00 
Cântă-mi lăutare - muzioă populară; 

9,00 Alo, tu ategll; 1~,00 Cafeaua de 
zoeo; 12,00 La po'1!1• dorului • muzica 
populară; 13,00 FM-ul de prănz; 14,00 
Om bun - muzică fotk; 15,00 Astăzi sir· 
bitor.~m - muzică populară :ti dedicaţli 
muzicale; 18,00 După patru; 18,00 
Telefonul cu butoane; 19,00 La Mulţi 
Anii - dedicatii ·muzicale; 20,00 Casa 
nOaatrij 21,00 Şueta cu Magi - tâtk 
show; 23,00 Ascultă '' tul; 0,00 92,1 

ATOMJCTV 
7,00 Selector ~ , 19,00 Atomix cu Mircea 

- cu Razvan Exarhu 1 irlsomniil; 2,00 Noc:tuma·muzlca~. 
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10,25 Reactor • rei. · 
10,30 Atomic Gafe. rei.· 
11,00 Atomix cu Diou • · 

·rei. 

21,55 ReactOr • 

22,00 Hai Hul. rei. _ 

22,30 Soulh Park '.d. 
a. 14,00 Interactiv 

15,55 Reactor 
~e.qu Metropolis .. rei. 

·.·1 23,00 Klub BIZliar o n.i. 
0,00 Insomnia 
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joi, 28 octombrie 1999 

Preşedin.telţt PDSR Ion 1/iescu cere demiterea guver
nului Radu Vasile şi inlocuirea lui cu unul de tehnocraţi. 
Colegii de opoziţie susţin că este o Idee bună devreme 
ce s-ar putea ajunge, printr-o astfel de măsură, la deten
sionarea societăţii româneşti. Un guvern de tehnocraţi 
ar oferi soluţii economice salvatoare pe care, in condiţi
ile actuale, numai specialiştii le mai pot da. Din contră, 
din tabăra cealaltă, a puterii, se crede că declaraţia 
preşedintelui partidului amintit urmăreşte un scop pur 
electoral. Cu privire la riscurile şi avantajele unei astfel 
de guvernări, având in vedere că mai este puţin timp 
plină la alegeri, am solicitat punctul de vedere al senato-. 
rilor Ulm Spineanu - PNŢCD şi Ion So/canu (PPSR). 

ULM SPINEANUI Riseurile senatorul chestionat nu refuză ideea 
administraţiei tehnocrate că un astfel de guvern ar intruchipa 

"Propunerea Făt-Frumosul economiei noastre, 
dlui lllescu este 0 crescând intr-un an cât alţii ln doi: 
d e c 1 a r a ţ i e "Depinde de ritmul Tn care lucrează 
politică, 0 con- guvernul '' de ritmul reformei. Anul 
sider ca fiind nor· · poate fi echivalent 'ii cu doi. Oricum, 
mală de pe po- o modificare nu mai incape in dis-
ziţia opoziţiei. Ea cuţie. Acum se fac legi privind 

pregătirea ciclului economic." -
explică 'i consti-
tuie o nemulţu- ION SOLCANU: Guvernul · 
mire. Desp·re gu- de tehnocraţi • impiedicarea 
vernul de tehno- blocajului politie 
eraţi a fost o dis- Personal, cred 
cuţie 'li in timpul că propunerea 
guvernului domniilor lor. Imi aduc . dlul lliescu este 
bine aminte că atunci au respins binevenită din cel 

puţin două mo
tive şi ambele 
esenţiale. In pri
mul rând,- un 
guvern de tehno
craţi ar realiza 
detensionarea 
_societăţii 

române,ti, ten

POUTIC ~ 
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PORTRETUL LWERUtUI 
DE AZI SI MAINE ~-

In politică, fiecare lrebuie să 
aibă un foarle puternic instinct al 
competiţiei. Trebuie să vrea să 
râştige. Trebuie să nu-i placă să 
piardă, dar mai presus de orice 
trebuie să aibă abilitatea de a 
Je', eni, de a nu Inceta să lupte cu 
!_.i : nai multă putere când se află 
ar_ cumpănă. Aşa e·ste lumea 
sp-xtului. Afa este lumea politicii. 
:::red că se pOate spune că af8 e 
v·-.:g, 

·In ultimii douăzeci de ani am 
avu, prilejul de a cunoaşte o 
sur 1f de lideri poHtici. Trecand 
prin V.llurile vieţii publice, am 
învăţa: că nu poţi să apreciezi cu 
adev~ ·at înăWmile dacă nu ai 
răzbtt prin gret ·w profunde; nici 
riu poţi să inţeleţ~i in intregime 
faptele care detr .mină op~uniie 
unui lider, dacă .. tai pe margine şi 
nu faci a~ceva dccăt să priveşti.· 

lată cum văd eu calităţile unui 
lider, care vrea să conducă: forţa 
de a cărmui este o unică formă 
de artă, cerand tntr-o măsură 
extraordinară atăt putere, căt şi· 
viziune. FO<ţa de a cărmui cere o 
mare viziune, una care n inspiră 
pe lider şi li dă capacttatea să 
i_Ospire pe cei care ii conduc.· 
Oamenii Tşi iubesc liderul Tn 
aceeaşi măsură in care n şi poate 
un. Nu ajunge ca un lider să ştie 
ce e bine. Trebuie să' fie capabil 
să facă ce este bine. 

Shakespeare ,nota candva:. 
,.unii se nasc in măre~e. unii o 
dobândesc, iar asupra altora 
măreţia se Tndreaptă prin forţa 
destinului•. ~ · 

in lumea religioasă, aceasta a 
regula, nu excepţia. • · 

Aparent, cu căt e mal mare 
rolul liderului, cu atat sunt mal 
mari ego-ul şi mandria. Penlru un 
lider este foarte uşor să se 
incorseteze in sine şi să caute 
răspunsurile numai la aşa zişii 
consilierii săi apropiaţi. Este vital 
pentru orice lider să ştie de unde 
vine şi incotro se îndreaptă. 
Capacitatea lui de opţiune deter
mină gradul de înţelegere atins. 
Liderii trebuie să discearnă .ce 
este adevărat, trebuie să dis
cearnă cine este ADEV ĂBl.JL şi 
căt de muli depinde de acesta 'li 
nu de Tnţelepciunea lui proprie. 

Astăzi, primul lucru pe care ar 
trebui să-i ştim despre unul care 
se doreşte lider, se referă la sis
temul lui de credinţă. Care-i sunt 
valorile, priorită~le şi punctele de 
vedere asupra unor lucruri puno
t~ale? Fiecare lider trebuie să 
aibă un punct de plecare. Nu iau 
Tn seamă in primul rănd partidul 
politic căruia ii aparţine omul. 
Vreau &ti cunosc rădăcir•le splr>
tuale ·şi Vf'!lau .să ştiu dacă este 
orientat spre Sine-8f8 cum a fost 
Adolf Hitler - ori spre s&rvirea 
omeniii şi a Creatorului omenirii. 

Privind retrospeCtiv spre 
Politică, spre sistemul legislativ, 
spre afaceri, spre guvern, văd 

' - .-

mai degrabă egoismul decăt slu
jirea aproapelui. Văd ~ preterl1ia .: ~ 
de a ·primi este mai mare decât 
aceea de a da, că iubirea de sine 
este mai mare deicat iubirea de 
aproapele. Mă îngrijorează genul 
mercantil de guvernare pe care n 
observ azi Tn Romănia: prea . 
mulţi Iau '1 prea puţini dau. 

. 

" -· 

... 

această chestiune cu acela'i tip de 
argumente, iar astăzi o susţin. Este 
vorba de argumente legate de formu
larea constituţională potrivit căreia in 
ultimele şase luni (până la alegeri 
n. a.) nu se mai fac asemenea modi
ficări. Dar a'la e in politică, se dau· 
declaraţii, se cre~ază curente, inter
pretări." Intrebat care ar fi riscurile · 
unei asemenea guvernări, Spineanu. 
ne trimite la lectură, punctual, la 
filosoful F~ederlch Heyek: "Binein
ţeles că există şi riscu.rl ale unui 
asemenea guvern şi e bine de citit 
Frederich Heyek, despre riscul admi
nistraţiei intr-un corpus tehnocrat. 
Printr~ acestea, cel mai important ar fi 
acela al incompatibilităţii in 
susţinerea politică. Şi apoi, orice s-ar 
face, legile nu-s numai de natur.ă 
tehnică. Aici. (la Senai - n. a.) nu 
face ni proiecte de duzină." Totu'li,-

slon.are care a atins în aceste luni de 
toamnă cu· frig in case, cu 'lomaj, cu 
nemulţumiri ale studenţilor, ale pen' 
sionarilor, o nemulţumire generalizată 
la cote maxime. S-ar deitensiona in 
sensul că n-ar mai exista actualul 

sprijinit de marea majoritate a partida. 
lor din parlament pe ni,te obiective 
de natură economică bine definite 'li 
de politică internă, dar 'li de politică. 
externă, poate realiza fi ceea ce are in 
program actuala putere '' poate rea
liza in ultimă instanţă ceea ce are 
opoziţia. Aceste două argumente 
corelate cu cel de al treilea, 'i anume 
pregătirea alegerilor anticipate, fie la 
timpul lor, pot intruni cel puţin 
sufragiile intregii Opoziţii." Referitor 
la riscurile unei astfel de guvernări, 
IOn Solcanu- precizează: "Nu spunem 
că nu ar fi fi anumite dificultăţi in 
realizarea guvernului de tehnocraţi, in 
realizarea acestei opţiuni politice. In 
momentul in care aceste dificultăţi ar 
fi surmontate fi s-ar constitui un ast
fel de guvern cu un mandat bine 
determinat, nu cred că ar exista ele
mente negative. Ceea ce trebuie să 
eliminăm e pericolul unor nemulţumiri 
populare care să nu fie controlate rlici 
de sindicate, nici de actuala putere, 
pericolul unor greve succesive, care 
să scape de sub controlul statului 'li 
care să se transforme intr-o mit;care 
haotică, care să pună in pericol stabi
litatea politică a ţării. Chiar dacă 
acum e foarte rău, avem totll'li nlfle 
realizări in plan politic in sensul exis
tenţei unei democraţii, atât cât mai e · 
e·a; in momentul· in c~re se vor. 
declan'la asemenea mi,cărf p_opulare, 
toate aceste realizări, chiar de natură 
democratică, dispar." Intr-un guvern 
de tehnocraţi, Ion Solcanu i, vede pe 
Teodor Stolojan (ca prim-min •. ,tru) 'li, 
detti există "o mulţime" de spedali,ti, 
Solcanu se teme să nominaliz,,ze pe 
cineva. Şi, cu toate că tehnicie.1ii ar 
trebui să fie independenţi (ca dL 
Stolojan), tot "forţele politice" trebuie 
"să convină asupra fiecărei persoane. 
Vor fi propuse mai multe persoane 'li 
partidele respective le va analiza pe 
fiecare. In momentul in care va fi un 
consens asupra propunerilor mlnlst• 
~ale,J1U vor mai fi probleme." 

Pentru oricine Tncearcă să 
COnducă, există Tncă mai mu~e 
persoane care ince~rcă să se 
lase conduse. Unii numesc faptul 
acesta instinct de turmă. E mal 
uşor şi mai sigur să te. supui 
decât să conduci. Guvernarea 
cere simt de răspundere (să nu 
zic bun slmtJ, şi, în multe cazurt. 
multă muncă şi griji. 

Liderului de azi şi de mâine ft -~----

ConfOrm unei adrese 
la Biroul Politic National 
organizaţiile din teritoriu ale acesliUI 
partid vor transmite pană la 20 
noiembrie rezull~teie unui sondaj 
referitor la modul Tn care 'iiste cunos
cut PNR-ul de către electorat. • 
Biroul Politic a hotărât · 
Congresului orgimizatiilor de tineret, 
tocmai pentru a avea în rezultatele 
sondajului o bază de disculie. Un· alt 
motiv al amanării este dorinta de a 
marca)'\ Congres aniversarea a 1 O 
ahi de ·;a Revolutie "moment de 
referinţă pentru destinul Ro
mâniei, datorat in cea mai mare 
parte spiritului de luptâ fi jertfă al 
tinerilor". Comunicatul, .semnat de 
către Virgil Măgureanu, .a fost 
prezentat la conferinţa de presă de 
ieri a organizaţiei judeţene, pe mar
ginea lui purtand discutii presedintele 
Te'odcir Mara, prim,yjcepreŞedintele 
ConstantiQ Buzatu şi secretarul ge
neral Marius ionită. . 

e intr-un ai· doilea C.omunicat 
remis presei, PNR Tşi exprimă 
punctele de vedere in. trei domenii 
marcate de o puternică criză ia ora 
actuală: politic, economic şi social. 
"PNR susţine acţiunile de pro•test~ 
ale sindicatelor 'i patronatelor in 
limitele prevăzute de lege, dar 
atrage atenţia preşedintelui Emil 
Constantinescu că a venit timp,_ul 
să· se delimiteze fără echivoc de 
actuala coaliţie şi să demită 
Guvernul potrivit prerogativelor 
pe care le are in acest sens, sin
gura soluţie fiind. uo guvern de 
criză.11 
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guvern, il(lr un alt executiv, de 
tehnocraţi, poate constitui pentru toţi 
ace'ltia speranţa de altceva. Un alt· 
argument care mi se pare la fel de 
important este acela că guvernul de 
tehnocraţi, de tehnicieni, care să fie 

DflrtiELA PClPESCO 

Problema tuturor lidenlor este 
usurinta cu care pot să cad!! Tn 
cUrsa'Diavolului,- aceea de a 
,.deveni asemeni lui Dumnezeu•. 
Odată cu puterea, vin privi;egiiie 
lli, fie oferite, fie pretinse. In 
lumea politică, Tn lumea sindicală, 

GEOGRAFIA-SARACIEI .. 
.. (ţontinuare din pagina 1} lizează.'Cre'lte. 

sunt imperios nece~a_r~ trei ca-
lităti: credibilitatea. spiritul de pre
viziune şi să fie unul care să lnsu
fleţească pe cei ce-l urmează. Un · · ' 
astfel de lider niciodată nu va 
pune intrebarea: .Căt lrebuie să 
fac?, ci "Ce trebuie să fac?" • 

TIMOTEI DflrtiEL. 

Aceleaşi statistici consideră că "situaţia Practic, după zece ani de tranziţie, 'guver-
lntr-o societate devine tensional~ in momentul nanţii au reu,it să con:vingă că economia de 
in care sărăcia afectează 15 la sută din popu- piaţă, capitalismul 'i proprietatea privată nu 

-laţie." Ei bine, in anul de groază 1999, conform merită. Ceea ce 45 de ani de a•a-zis comunism 
. datelor studiului realizat' de Comisia naţionali' · nu au reu, it să facă pe deplin au reuşit ei in 

de statistică "Coordonate ale sărăciei. doar câţiva ani. In fiecare zi mai moare câte o 
Dimensiuni 'i fapte"; peste 'apte milioane 'li fărâmă de speranţă. Mai rămâne să pierdem şi. 

· jumătate de români, reprezentând aproape 34'1il singurul lucru de preţ pe care il mai avem: 
sută din populaţie, trăiesc sub pragul de sări- . democraţia.' România a ajuns ţara l.n care se 
ele, la limita supravieţuirii. Fiind o ţară mai moare de foame, se moare de frig sau pur '' 
săracă, 'i pragul nostru. de sărăcie este însă simplu de disperare. Preţul nerealizării reformei, 
mai scăzut decât cel internaţional, adică . al demagogiei politice nu este plătit incă de· 

"NU VOM ACCEPTA 
UN STATUT DICTAT 

DE lA CENTRU" 

_ 683.430 'i 'la&_e lei. _ palavragii· politici care se înghesuie in mass-
. Potrivit aceluia'li studiu,· sărăcia se media să-•i declare buneht lntiU'Iţii, cu un potop 

. accentuează dramatic. Nici un specialist nu se de vorbe. -
hazardează să estimeze cu cât. In 1995 se aflau "Vom crea locuri noi de muni;ă": din 1991 fi· 
sub pragul românesc al sări~iel. 5,7 milioane de 

', . ··_;· .. 

'·-

;- . 

'-· . -~ ~ 

persoane, in 1996 (an electoral) 4;4 milioane, in până acum, numă!"l sal'\riaţilor a scăzut cu 2,7_ 
mjlioane _persoane, 'li nu din cauza lichidării 

1997 aproape 7 milioane, iar in 1998 7,6 mi- găurilor negre, el a pribu'lirii producţiei. In 1990 
lioane de români îşi târau zilele de azi pe mâine. raportul dintre numărul de salariaţi şi cel de 

Din numărul total al săracilor, as la sutâ se · asistaţi social era de unu la unu. In '99 fiecare 

Preconlz.atele 
modificări ale 
Statutului PNŢ -CD 
vor afecta in spe
cial "gruparea 
Bra'lov", in frunte 
cu premierul Radu 
Vaslle. Cum depu
tatul Mihai Caii
menta face parte 
din această gru
pare, am· dorit să-i 
cunoa,tem opinia. 

- . ' .... 
·. află in gospodăriile de ... salariaţi. · · 

,,_ In România salariul minim pe economie este biet salariat trebuie să susţină. 2,5 pensionari. 
..s "Atragem Investitori străini": in toată perloadil 
ae 450.000 lei (1 mai 1999) adică 26,5 dolari. post-decembristă (1990 decembrie-septembrie 
Dacă sindicatele vor 'ti să negocieze, el al 1999) România a atras 4,16 miliarde de dolari 
putea cre,te cu vreo 15$, ajungând la'700.000 investiţii străine. In nouă ltml, volumul acestora' 
Un _procent de 26 la sută dintre săraci se află in 
gospodăriile de ppnsionari. Rata sărăciei esţe .in Polonia a fost de 4,2 miliarde lei. "Marea 

. cu mult mai înaltă in mediul rural decât in cel corupţie a. f_ost lichidată" spunea pre,edintele 
·urban. · - · -nostru francezilor. cOrect, "inginerii financiari" 

In ceea ce prlve,te geografia sărăciei, polul au fugit pe rupte din ţară pe urmele banilor . 
disperării se află in judeţele Moldovei, in partea plasaţi in· băncile străine. Agentul termic a 
de nord a zonei, iar cei mai puţin săraci sunt devenit, in prag de i_arnă, 'li el, un bun agent 
locuitorii din partea vestică a României. In fine, electoral. Mii de oameni nu mai au din ce si 
intr-un raport al Pr9gramului Naţiunilor Unite . plătească căldura. Unii nici chiar debranşarea: 
pentru Dezvoltare, România se situează pe locul Medicii vin Tn România să studieze boli care Tn 
74 din 140 de ţări, potrivit indicelui dezvoltării Europa au dispărut de mult. Biletul de avion 
umane. · · · . pentru Bucureşti este mal ieftin decât unul peri-

. Statistica, pe măsură Clt. dezvăluie )rocese- tru Bangladesh. ' · · • 
le, le 'i ascunde. Cifrele nu au sentiment, nu. Ţara a ajuns la capătul puterilor. Incotro ne 
miros '11 nu dor. Peste un ordin de mărime nici ducem? Unde vom ajunge? 
nu mai pot fi omenesc înţelese. De aceea, pro- . + + + 
pun să reţinem că din fiecare trei români unul e . · .:. ~ ceeM • ·itat <W ~ iM 
sărac, şi nici ceilalţi doi nu o duc prea bine. In eer-. ~ c4 e4te _. -~. ~ "f# • 

- Ro_mânia, nici_ măcar ,sărăcia nu se ~acrostabi, ...,.,~ce .,eewt-.a -· · •· ·· · .~ 
·-·· ,, 

;-.:.~.;·--.v- . . -·:.·-· .-.. "? .;;_;.-._ 

'··-' -. ·:: •. 
"! 

•.. .. 
'·~~·;··:~ . 

._·;~: .. : ·:~:: 

"Nu vom fi de 
acorei cu un statut dictat de la centru . 
Pentru modificarea statutului este nece
sară, in opinia noastră, o largă. dezbatere. 
Pro~ulsarea unor oah1eni care nu trec 
prin nici un for de alegere este aberantă. 

Nu este vorba punctual despre izo
larea grupării Braşov, ci despre perspec
tiva unei hegemonii a centrului asupra 
teritoriului, or noi, care suntem creftln
democraţi, avem principiul descent~a-

0 prevedere pe car'e dorim s-o 
impunem este aceea ca pre,edintele par
tiduJui să fie desemnat prim-ministru, 
pentru că aşa este normal. . , • · 

Ceea ce ne deranjează· foarte mult este 
numirea in funcţii de 'lefi ai diverselor 
departamente sau cercuri de. studii· a unor 
persoane pe care nu le-a ales nici Lin for. 
Ace,tia, la cererea celor care i-au pus pe 
funcţii, pot alcătui grupuri de ·presiune". 

. · S. TOD()(fl 
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ŞASE ANI DE LA MAREA PĂCĂLEALĂ SE VA CREJ ... "POLiriA" '1 (POATE) 

., (Urmare din pagina 1) · s·a aflat ulterior, dupii ce a schimbat vorbă cu responsabilul cu relaţii cu JAN"ARMERIA" PRESEI' 
Cine era cel care promitea marea cu depunerile de pe ultima lună in circa 1 presa al firmei. Am aflat astfel că: • It U ltt t 

sarea, dând mterviuri peste interviuri şi milion de OM, a 'ters-o englezeşte din Patronul firmei, dl. Ioan Gornic este 
care va deveni, la mai puţin de un an de ţarii . · de negăsit. Ultima dată a fost văzut de 
zile. cel mai mare escroc pe care l·a dat Dar să redăm un scurt articol apărut către angajaţii firmei luni, 4 aprilie, 
Aradul? Un ins pe nume IOAN GORNIC,- in ziarul .Adevărul" din 13 aprilie 1994: dimineaţa. Zvonurile potrivit cărora dl. 
cu urechile clăpăuge ·cum se vede şi Tn CE SE INTIMPlA IA SABAit Gornic s-ar afla fie Tn Grecia, fie in 
fotografie- născut in Gai şi care, după "Ieri, 12 aprilie a.c., la ora 9,15, in Austria sau Spania, sunt greu de con-
ce invartise numai el ştiuse ce prin faţa sediului firmei SABA, din cartierul firma!. Cert e că dânsul are dublă 
America, s-a intors Tn 1991 Tn Arad. Aredul Nou, erau adunate circa 100 de cetăţeni!'· rom~nă şi suedeză· şi deci 

Cum i-a venit ideea Tnfiinţării acestui persoane. Oamenii stăteau la rând două paşapoarte: unul românesc, 
joc? O mărturiseşte chiar e): văzând că pentru a depune cererile de restituire celălalt suedez. Nici" soţia • de naţio· 
treaba cu importul de citrice, cu care se a banilor. Un angajat al circuitului de nalitate spaniolă • nici c"i trei copii nu 
ocupase o vreme, nu prea merge şi intrajutorare le dădea, printre gratii, se află la domiciliu. • Zvonul ,.că ar fi 
.stimulat" de cealaltă escrocherie, cea de nişte bonuri. Pe tloh era trecut numele fost blocat contul firmei de Banca 
la Cluj, s-a gândit că dacă acolo a .tinut", depunătorului şi un număr de inregis· Comercială nu se confirmă. Luând 
de ce n-ar ţine şi aici? ' . legătură cu conducerea Băncii, am 

Şi, cum se ştie, a ţinut, chit că nu fost lnformaţi că blocarea unui cont 
puţini arădeni se prăjiseră mai inainte şi nu se poate face fără. temei legal. • 
la alte jocuri similare, intre care cel denu- Deocamdată participanţii la circuit vin 
mit .Alin" a rămas de pomină ... Vă in număr mare la sediul· SABA din 
temeţi de concurenţă, a fost intrebat 1. Aradul Nou, cu cereri de restituire a 
Gomic, având in vedere că in aceeaşi 70% din suma depusă potrivit statulu-
perioadă Tn Arad se mai laflsase un aşa- lui. Li se eliberează numere de ordine, 
numit circuit de intrajutorare .Eidorado urmând ca la o .dată care Tncă nu se 
Gold"? Nu, a venit imediat răspunsul, .. ·. cunoa,te, să înceapă restituirea ba· 
pentru că atuurile mele sunt: seriozitate nilor." 
fi corectitudine, a răspuns fără să eli· Ce a urmat, se ştie: sute de plângeri 
pească 1. Gomic. Seriozitate fi corect!- depuse la Poliţie şi la Parchet de către 
tudinel De răsul lumiil Imi inchipui cum cei rămaşi peste noapte fără bani, plân-
zâmbise 1. Gornic când a văzut că geri fără folos, însă, întrucât .,fiind 
povestea sa prinsese, cum nici nu' vorba despre o convenţie civilă" -
visase, in mai puţin de o lună şi jumă- cităm dintr-o adresă a Parchetului către 
tate, aproape 40.000 (!) de arădeni, dar unul dintre petitionari • .,urmeazll a vă 
şi din judeţele limitrofe ingrămădindu-se adresa Judecătoriei Arad". 
să-şi depună Ob!)lul pe altarul credulităţii. Intr-adevăr, din punct de vedere 

O credulitate bazată, ce-i drept, pe legal, lucrurile aşa stau;cei care s-au 
ceva concret, respectiv pe milionarii lăsat atrasi in acest stupid joc • printre 
scoşi pe bandă rulantă de· către care şi subsemnatul... • plătind din greu 
.. Caritasul• clujean, căreia i s-a adăugat ,.,\, · · pentru credulitatea lOr. Ce-i drept că tina 
şi o continuă şi năucitoare propa~andă dintre păgubase, o mai veche colabora-
vizuală şi sonoră. Mai apoi, tot ca o !rare, Iar pe verso era aplicată ştampi- toare a ziaruiui nostru, d-na Cornelia 
momeală bine gândilă, cu doar două zile la «SABA•. O doamnă, ţinând in mână Codreanu, ·dovedind o tenacitate demnă 
inainte de primel_e plăţi anunţate, adică· un astfel de bileţel, a spus că resti· de toată lauda, a incercat să provoace o 
pe 23 decembrie, Ioan Gornic orga- . tuirea sumelor se va face la sediul din redeschidere a cazului SABA, adresân
nizează o tombală, unde, printre altele, Calea A. Vlaicu. In Vlaicu, se du-se in acest sens până si lnterpolului! 
pune la bătaie un televizor color şi un imbulzlse multă lume. Câiiva oameni De peste tot a primit promisiuni, inclusiv'. 
autoturism Oltcit, actiune psihologică, călcaseră pe spaţiul verde din adresa escrocului care acu·m o duce 
desfăşurată cu mare 'tam-tam, chiar Tn apropiere. Un poliţist a coborit dintr-o bine," mersi, in Sp-ania, el trăind in 
faţa Primăriei şi 'care era menită să maşină şi-a făcu!_loc prin mulţime şi a oraşul Burgos, Calle Vltorla nr. 56B, 
demonstreze .,puterea" şi .,soliditatea" Intrat in.sediul firmei. După zece promisiuni rămase, însă, pâl\ll.la ora 
circuitului .,SABA" şi să risipească minute a ieşit şi a incercat să-· actuală, fără acoperire. 
indoie_lile care mai persistau ca şi răspundă celbr care il asa_ltau cu Şi, după toate probabilităţile aşa vor 
zvonunle care c~rculau. intrebări de gehul «se mai dau si rămâne in continuare statul român 

. Şi treaba a inceput să meargă din ce banii?>, «unde este patronul?». fiind prea puţin intere~at să-şi apere 
Tn ce mai bine, zilnicinregistrându-se PATRONUl E DE NEUSIT cetăţenii de tot felul de escroci, pen-

.1.300-1.500 de depuneri. lntuind insii La orele amiezii, încercând să Iru el contând doar11ă-şi ia partea leu-
că ulciorul nu merge de multe ori la răspundem numeroaselor întrebări lui din aceste jocuri - şi şi-a luat-o din 
apă, Ioan Gornic iţ~i pregăteşte cu adresate de cititori in legătură cu situ- plin, su.b forma unor impozite grase 
grijă ieşirea_ din s~~nă, Ieşire care Bit aţla circuitului SABA, am stat de- obţinute din banii arădenilor jefuiţi ·in 
face brusc 1n aprohe 1994 când, cum rest, Dumnezeu, cu mila! · 

· ... Ca ·să vezi: cine s-ar fi sub .aripa" ministrului amintit 
putut gândi ce chilipir va cădea au toate sansele să ... somezel 
pe capul presei româneşti şi Păi, se pOate aşa cev~ intr-un 
cătă mărinimie din partea dom- ·stat de drept, democratic şi-al 
nului ministru de interne! Păi, drepturilor omului? Să fim 
cum altfel, domnilor, de vreme serioşi! Şi uite aşa, aplicănd şi 
ce toată lumea care poate principiul diversificării şi polica-
parlamentari si ~"'""" lificării oamenilor din 
consilieri, patroni ,subo1dine,, se va pre-
date fiind ul""'oiol la acte de cari-
sondaje de opinie ziaristul şi ... poli~s:-
bilanţuri ale inspec- tul! 
toratelor de poliţie in care se Să vezi acum, că vine cam-
spune că starea infractională pania electorală, ce se vor mai ' 
este tot mai bogată, mai .1n . 1nchesui partidele şi parti· 
floare", mai .reformatii" etc .• işi duleţeJe să sprijine iniţiativa. 
angajează .badigarzi" şi ;paz- Cilci,. oricum, există unanimi
nici de corp şi de pasă", presa tate de păreri vizavi de utill
românl)ască nu va mai trebui . latea socială a presei, nu.l 
să cheltuie şi pe aşa ceva, că aşa? Şi atunci, să nu iei tu 
şi-aşa are ea destule che~uieli . măsuri şi să n-o aperi de a nu 
cu hârtia, angajaţii şi altele. mai cădea- in grava greşeală 

Aşa că, sta~ puţin şi nu vă (folosind numai şi numai 
enervati, domnilor. Hai să ne ca1omnii şi nu adevăruri, nu ... 
înţelegem: nu e vorba, dom- cuvinte!) de a vedea totul 
nilor, de nici un .căluş in gură", numai in negru, fără să vadă 
nici o .cenzură", n~! Vă rog să nici .un succes, nici o laudă?l 
intelegeti că întrucât • asa cum Vai, câtă obrăznicie! 
tot mai târe se afirmă, in' u~imul Aşa că voi, ăla, care sta~ 
timp, de la Preşedin~e in jos! • bine cu SPP-ul, pe asta n-a~ 
corupţia şi birocraţia au fost ştiut-o! Recunoaşte~! Vede~ ce 
Tnfrânte, ho~i, violatorii, talharii inseamă să te dai bine cu mi
etc. au fost traşi in ţeapă ori nistru! de interne? 
puşi .la rece· • subalternii d.e COHSTflrtTin SIMIOn 

; .La. !?<U%!i9 :.: ~ 
~"- ·· CAMIN " -~ 

CULTURAL , .. 

PRIVAT -

· ;".. Majoritatea satelor din judeţ, 
. pe lângă şcoală şi grădiniţă au şi 
un cămin cultural. Din păcate, 
·acesta nu e şi cazul.,coloniei.gară" 
din Bocsig. 

· OI. Au rei Clul, localnic, ne-a· 
relatat despre clădirea căminului: 
..l! Jost ridicată cu muncă volun-

. tară, de oamenii din sat. Asta se 
intampla in urmă cu aproximativ 
30 ani. Am lucrat cu toţii la con
struirea. căminului cultural in
colonie. fnainte de '89, clădirea 
aparţinea de fabrica de cherestea 
din localitate. In urmă -cu vreo 
două luni, fabrfca a fost cumpărată 

.. de un patron. Astfel 'i clădirea 
căminului a devenit proprietatea 
noului patron. E o problemă destul 
de gravă. Dacă Tn sat există nuntă 
s'au botez trebuie să-i cerem voie 
privatului să ne lase in cămin. 
Dacă nu ne dă cheile ... ?1 Până 
acum nu s-a intămplafaşa ceva. 

LUPUl. . PIELE DE OAIE ŞI OMUl. DE AFACERI MUSCĂ -_ 
·-uiîandu-ma la televizor, am văzut cum dl. · dă şi pe mine in judecată '' imi ia apartamentul. mancând osul, ceea ce eu nu c~. Realitatea este 

·Brucan explica in detaliu, cu zămbetul pe buze, că a Trebuie să recunosc că eu nu sunt nici Lupu, nici că acţionarii au avut parte de oase, iar dr. ing. 
fo~t dat in judecată de parlamenta_rul Lupu, doctor 1n Brucan ·şi nici Zăvoianu. Ca să fiu sinceră, dacă Muscă a luat .ciolanur cel mai gras şi niai frumos. 
Ştiinţe JUndlce, pentru calomnie ŞI rnsull!i (articolele rămâneam fără casă nu mergeam la azilul de OI. Zăvoianu este pus in situaţia unui proces 
205, 206 din Codul Civii).'Parlamentarul nostru, bătrâni ci mă sinucideam. Fac această afirmatie care este identic cu procesul Brucari vs Lupu. OI. 
Va_sile Lupu,n cerea d-lui ~rofesor Bruca.~ despăgu- deoarece numai dacă aş intra pe trepte'le Zăvoianu când a scris ce a scris, am certitudinea că 
b•~. mo~le ŞI cheltUieli de JUdecată un m1llard de_let _Tribunalului mi s-ar muia· picioarele şi aş leşina. nu a scris după ureche, ci pe bază de argumente 
C1tind z~l Observator, aflu cu stupoare_-că dr. 1ng: Constat că pe mine Muscă m-'a lăsat in pace, iar in inoontestabile. Imi perm~ să-I sfătuiesc pe Muscă in 
Muscă i! cere d-IUI Zăvo1an~. desp_ă~ubm morale ~· gândullui a zis ce să fac cu .boşoroaga asta labilă" cazul acesta, fiind de meserie contabilă, lucrând 36 
cheltUieli de JUdecată un n:ullard ş• JUmătate de le•: care se sinucide din cauza mea. Ca provocator la de ani in acest domeniu şi Scriind ce am scris mai 
E~pllcaţle este una singură, că Muscă este ma1 sinucidere, cu Muscă .. voi avea pe . .rol pn proces --sus fără să am argumentele d-lui Zăvoianu. 
rapace ŞI ma1lacom <jecât parlamentarul Lupu. . . . penal, şi nu civil. · · Vărul meu, cu care dl. Mihuţa a vorb~ la telefOn, 
. lntr-adevă:, dl. prof. Brucan: 1-a calommat ŞI Am citit Tn ziarul Observator o felicitare de'la s-a consultat cu o parte dintre.oamenlllegii din Arad, 

. Insultat pe ~nt pe Vasile Lupu, ~a afirmat pe pos- preşedintele pe ţară al privaţilor, adresată procurori, judecători şi mi-a spus mie că dl. 
lui de teleVIZIUne PRO TV _că ab1a aşteaptă proce- Combinatului agroindustrial Curtici. At~n~e. când am Zăvoianu .câştigă deliberat acest proces. OI. Muscă 
sul, dAnsulUI nu TI trebUie niCI ~n avocat •. a ma• afir- spus privat, semnificatia este că acest combinat este crede, având in spate miliardele lui, că poate corupe 
mat: că până când Lupu '!a pnml un mlli~rd d_espă- proprietatea lui Muscă. După eate <~tiu eu nu este oamenii legii din Arad. Aradul nu este Bucureştiul, 
gu~n ~~~: ca ~bs~ ;lx>!1:a~ ŞI ma•

1 
tare, proprietatea lui, ci a tuturor asocia~lor Combinatului. aşa cum am scris Tn articolul anterior, am incredere 

ev ~;;" . d 
1
• va u 

1 
M m~ a zln seco ·situ-. Atunci, mă Intreb cum ziarul Observator nu a delimi- Tn justitiarii arădeni. lncă nu este tllrziu ·ca Muscă 

alia est=~~en~~p~s~~ lu~~ vs v~~~. dar tai această confuzi? _grosolană Ş~inadmisibiliL să-şi retragă reclama~_a, .cum a retras-o parlamen
cu 0 mică diferentă. Brucan a spus la TV câ el nu se Muscă p~tea pnm1 fellc1tar~a că este un om prospe~ tarul_ Lupu, doctor in JUnsprud~nţă, care nu avea 
teme de lupi • de Lupu • zis Lup. Că lupul, ca animal, cu barunle propnetatea lUI ş• ca ac~onar la mstitu~1 nevOie de avocat, cum ~re nevo•e. Muscă. . . 
omoară oaia din instinctul de foame, 118 când parla- cum ar fi şi zianJI Observator, ca':f' Intr-adevăr este In cazul p:ocesuiUI p_enal _ş• a despăgub1nlor 
mentarul nostru Lupu a vrut să-I termine pe Brucan pnvat. Revemnd la c_el_e scnse ma1 sus, Mu~că. con.: cerute In mod_ •ncontestab~. vor apărea ~xperţ1 con-

-··,,:;_<.,:<u~ ;.,;.;~_, -·.N-am avut n!ci o nuntă Tn sat iq. 
.. ultimele două luni. • 

. nu din foame, ci din lăcomie, grandomania şi infatu- _ form l_egllor ~~~~~ de p1aţă. se putea 1mbogăţil tab1ll autonn.~, cum este ŞI fostul meu director ~e.la 
!lre. Explica~a este că lui Lupu i-a venit mintea la pe tre• că•: . . . · . _ Ban~ Agncolă Arad, dl. Pop Moldovan. D1on1s1e, 
cap şi a retras darea ·;n judecată a d-lui Brucan, 1. Cum sene In z1arul Observator, dli -la alătun de ca_re l!m lucrat 30 de am. Domma. ~·dar 
conştientizând in ceasul al doisprezecelea, că nu Combinatul Curtici se lucrează organizat şi eficient ŞI al~ experţi •ncorupt1b1ll nu r.ot fi ?"mpăra~ niCI cu 
are nici un căştig de cauză Tn faţa d-lui Brucan cu şi are piaţă de desfacare. In cazul acesta, împreună rezervele de. aur al_e Băncn Naţ•,onale Rom~ne, 
toată calomnierea şi insulta adusă de !;!rucan faţă de cu Muscă trebuiau ~ă se îmbogăţească toţi ac~onarii d~răn.ute de milioanele do111nulu• mg .. dr. Muscă 
Lupu. In prezent, făcând abstracţie, evident la o Combinatului, ceea ce nu corespunde cu realitatea. Dimitrie. 1~ consecl~ţă. domnului M~scă 'se va con
scară incomparabil mai mică, la Judecătoria Arad 2. Muscă s-a îmbogăţit pe spinarea novicilor, fisca toată averea ŞI se v~ dE!pune •.n fondul sta~ul~'· 
apare procesul Muscă vs Zăvoianu, nemaipunân- exploatându-i la sânge, iar acţionarii au rămas probabil astfE!I vor pnmu ~· ţărann exploataţ1 d1n 

Pentru că nu au unde· să-si 
organizeze o discotecă, tinerii din 
colonia Boc$ig .merg pe sate", la 
Beliu, Bocsig, Răpsig .• ce putem 
face? Asta e!", afirmă dl. Aurel 

.. Ciul, acceptand si această situatie. 
· , MADIRnA Mltfin 

' · ' OUMPIO BOLZfln 

du-mă şi pe mine la socoteală. Trebuie să recunosc săraci.· Curtic1 dreptunle ce 11 se cuv1n. · 
că sunt o bătrână de 65 de ani, Muscă m-a 3. Muscă se putea imbogătii impreună cu toil KUKLA MARGARETA 
ameninţat prin telemobi~ că pentru că a:m scris mă . · asocia~i Combinatului, vânzând carnea şi Muscă pensionri, fOst confab/7 al Băncii Agricole din Arad 
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· e."Pa carşaală" şi cu muncă 
voluntară, sătanU au amenajat 
ua cabinet stomatologic 

..... -. 
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"I.Jl ilNIJJ .. lTJll~iliJ Si\ I~IJC; IN SJ•ilNiil" 

. - lTJSI~ilZi\ IJN 'ri\Nilllllf)lliÎN 
Vlilţa le rezervă tinerilor din România multe 

greută~. Şomajul, lipsa perspectivei apropi;lte 
pentru o viată decentă, lipsa acută a 
locuinţelor, şi riu in ultimul rand, nesiguranţa 
locului de muncă. De aceea mulţi iau hotărarea 

· să plece din ţara. Cei care au o meserie ori 
studii superioare poate au o sansă să ri!zbată 
In viaţă. Aceşti 1ineri riscă totul. In aventura 
spre Vest unii lşi pierd chiar viaţa. Intr-una din 

• zilele trecute, pe trenul de pe ruta Nădlac-Arad, 
am întâlnit trei tineri. Timp de aproape o ora, 
aceştia mi-au pov~stit prin ce-au trecut in 
Incercarea lor de a găsi un loc In care să' tlă
iască mai bine. 

Trei tineri - în Italia 

avut pregătite 5 somnifere şi o ciocolată. Când 
am băut vodca cu cele 5 somnifere m-a 
cuprins o stare de leşin. Repede am mâncat şi 
ciocolata, dar mai aeparte nu mai ~n minte 
absolut nimic. Toată chestia asta cu vodca, 
somniferele şi ciocolata am aflat-o de la nişte 
prieteni ai mei care au făcut aşa ceva. Aşiia 
mi-au spus că dacă iau toate astea este ca şi 
cum aş fi intr-o comă alcoolică. Şi au avut 
dreptate. Ne-am trezit toti trei la Roma. Toată 
nebunia asta a durat 24 de ore", ne-a spus 
Ioan Radu Pateu. 
..AJil curăţat blocuri la Veneţia" 

Din Roma cei trei au ajuns in Venetia. Un 

..Am dat 'JI""P de JOO OM & 1 are 
la •mguri să nu ne trimită acasă'! 

După ce au revenit la Budapesta, ungurii 
au vrut să-i returneze pe tinerii români acasă, 
lnsă cu 900 OM d~ unor poliţişti au reuşit să 
ramână la Budapesta .• După ce am lucrat la 
negru in Budapesta şi am văzut pe viu cursa 
de Formula 1 de la Hungaroring, am incercat 
să fugim iaraşi. De data asta In Austria. La 2 
km de frontiera austriacă, iar ne-au prins. Nu a 
mai ajutat nici şpaga. Ungurii ne-au dus in 
lagăr in Budapesta, unde aveam pat, televizor, 
radio, ce mai, era ca acasă. Ne-au dat mâ'1- •· 
care, chiar ne-au lăsat să ieşim din lagăr, De la 
1 1',00 pănă la 16,00, însă nu puteai să fugi, 
pentru că erai unnărit. Nu stiai de cine, dar erai 
unnărit A fost superb in Budapesta. Mai ales 
atunci cănd am sărit peste gard la Hungaroring 

,. 

-· 
,. 

\ ... 

' Pentru a-şi trata sau scoate un dinte. sătenii din comuna 
Hălmagiu sunt nevoiţi să ia drumul Brad ului sau· 
Gurahonţului. Nu de ieri, nu de azi, ci de mai bine de 20 de 
ani, de când a părăsit comuna ultimul medic stomatolog. 
Aparatura din cabinetul stomatologic a Dispensarului a fost 
lăsată in custodie Primăriei. Până anul acesta când ideea 
reinfiinţării unui cabinet stomatologic a prins contur din ce 
in ce mai mult. .Aproape pe cerşeală, cu donaţii din partea 
unor persoane fizice şi agenţi economici, am rew;it să arne
najăm un cabinet stomatologic. Medic stomatolog am găsit 
tocmai la Tamova. Stefan Mot va trata durerile de dinti ale 
pacienţilor, de două ori pe săptămână", ne-a spus 'Emil 
Marin Iorga, primarul comunei Hălmagiu. 

La inceputul lunii martie, trei tineri din 
TArgu Mureş s-au hotărat să plece in Italia. 
Marl<o Nicolae, 21 ani, Bodnar Ferencz, 23 ani 
şi. Radu Ioan Pateu, 22 ani. Prin vama 
româno-ungara au tre<;ut normal cu paşapor
tul, ca mai apoi să ajungă cu trenul i~ 
Budapesta. După ce si-au ales trenul cu care 
urmau să călătorească, un tren expres pe ruta 
Budapesta-Viena-Roma, 'tinerii s-au urcat In 
podul unui vagon. Acolo şi-a scos fiecare din 
geantă .drogul" pregătit de acasă . .Am luat din 
geantă o sticlă de 750 de grame cu vodcă, am 

· român plecat cu că~va ani in unnă i-a pus să 
curete un bloc nelocu~. Bineinteles, lucrau Ja 
negru". După ai le-a dat de mâncare şi 20 de 
mărci germane, ca plată pentru munca 
prestată, patronul i-a expediat când şi-au termi
nat treaba. Apoi au fost prinşi şi duşi la 
Ambasada Română de la Roma şi mai apoi 
expedia~ la Budapesta .• La Veneţia era per
fect, aveam mâncare bună, mergeam la baruri 
de noapte. eram plăti~ binişor .. lnsă degeaba 
dacă nu ştii cu cine ai de-a face! Romanul nos
tru ne-a tres pe stoara", a zis cu părere de rau 
Bodnar. 

si l-am văzut cu ochii mei pe Hakkinen si 
bolidul său. Nu voi uita asta niciodată. Iti dai 
seama de unde să scot eu 5000 plnă la 
40.000 de forinti pentru un bilet de intrarer. 
Inainte de a ajunge la Arad l-am mai intrebat 

, ' 

Noul cabinet stomatologic va deservi, pe IAngă 
Hălmagiu şi comunele VArfuiile şi Hălrtlăgel. · . 

-. FLO~InTRUŢ 

·, . ... 

Comerţul la negru cu lemne de· foc este o 

Şi mai departe? .Nu ştiu ce voi face la anul, 
însă aş vrea să fug in Spania. O să fac tot posi
bilul să ajung acolo" a mal spus ambi~osul 
Radu .Ioan Pateu.-

AUTORIZATIILE ELIBERATE DE 
. C.J. TREBUIE VIZATE ANUAL 

.;~('..tfl.ţ.'t't:~:·;., activitate care aduce venituri substanţiale cetor 
p~re o practică. Mai ales in această perioadă a 
anulUi, când avem nevoie de lemne pentru a ne · 

familiale sau mici SRL-uri prin care să valorifice judeţ" - ne-a spus Gheorghe Mogoş, director 
lemnul in mod legal. Se pol face opera~uni de tehnic al Direcţiei Silvice locale. 
exploatare, transport şi, aprovizionare sau doar • Cei care doresc să )leneficleze de preve-

Biroul .Autorizări şi Liberă Iniţiativă din cadrul Consiliului 
Judetean are drept obiect de activitate eliberarea de autorizatii · 
pentrU .Asociaţie familială" şi ,Persoană fizica", contonn de<:r.i-

'· . 

• <- ~"" •• 

.. 
. ·, 

.-

încălzi. • 
Dar puţini dintre cei pare valori-

Parte dintre acestea. M'ocii intreprinzălori se pot darile amintitului ordin trebuie să îndeplinească, 
baza pe colaborarea cu ocoalele si/vice din in principal, două condiţii: să aibă utilaje speci

iii!liJ!Iilil ".-~-=-_, fice sectorului, atAI 

tului -lege 54/1990. · 
In prezent. in judeţul Arad există 10200 de pOsesori de astfel 

de autorizatii, dintre care numai anul acesta au fost înregistrate• fică lem~ul la negru ştiu că pot să 
·facă acest lucr .. ~egal. Aceasta, 
datorită Ordinului 270/3t .III pentru 
reglementarea testârii agenţilor eco-
nomici mici, din mediul rural, in acti
vilatea de exploatare a masei lem
noase din pădurile proprietate pu
blică a statului. .Cu toate că a fost 
emis in primăvara, acest ordin· este 

. destul_de pu~n eunoscut In rândul 
· . ·• .. • populaţiei. El se adresează in princi

pal persoanelor care locuiesc in 
zonele de mUnte, oferind acestora 
posibilitatea de a lnfiinţa asocia~i 

~ÂŢIV A ANG~JAŢ~. 
DIN CEl DA'fl AFARA, 
· ŞI·AU RECAŞTIGA't:, . 
DREPTUL LA MUNCA 

In luna aprilie, la Fabrica de plătească despăgubiri Inca-
mobilă Pâncotas S. A., din f!ând cu data de ,14 mai 1999 
Pâncota, a Izbucnit o grevA. şi până la reintegrar~ el In 
Conducerea societătli nu a ·muncă." 
recu"oscut legalitatea 'acestei Ion VArlănaş. liderul 
mişcări sindicale şi ca atare a mişcărilor ·sindicale din primă-

pentru exploatare căt 
şi pentru transport, şi 

să fie înregistraţi la . 
Registrul Comerţului. -

Până in prezent, 
zece firme din judeţele 
Arad şi Timiş au ob~
nut certificatul de 
atestare din partea 
D~ectiei Silvice. Două 
treimi dintre acestea 
sunt aradene. 

.DIAnA DOŢU 

1134. ' . . ·• . . 
Activilatea predominantă este cea de comerţ, dar au fost 

eliberate autorizatii si pentru diferite meserii, cum ar fi: zidari, 
instalatori, efectrici8fli, depanatori radio-1V, croitori.. · 

Conform aceluiaşi decret-lege, persoanele care au ~nut 
autorizaţia de funcţionare au obligaţia sA·ifl vizeze a!lual. 
această autorizaţie, până la data de 3fianuarie. 

Doar 60% dintre detinătorii de astfel de autorizatii au solicitat 
vizarea lor, pe anul :1999. Biroul Autorizări şi u!M.ra Iniţiativă 
face. apel la cei care riu au viza pe anul acesta, să se prezinte la 
Consiliul Judeţean .pentru a-şi reglementa situa~a. 

D.A. 

TREI BĂIEŢI fiU TRflfiSFORMfiT CURSA ~: 

'· 
.. A,•_ ' DE ŞOFROfiEfl iri wc PUBUC ., .. 

Intr-unul din numerele jre. 
cute, vă relatam că doi tineri 
s-au bătut in Autogară cu doi . 
agenţi de pază ai agenţiei 
.Detectiv", firmă care asigură 
paza şi ordinea publică in 

•acest loc. Revenim cu amă" 
nunta, ·pentru a se Inţelege 
cauzelu care au dus la 
declanşarea acestei a~ercaţii. • 
. Tn seara cu .pricina, din 

· staţia Şofronea s-au urcat Tn 
autobuz, pe lângă circa 30 de 

·lumea aflată In autobuzr du-se. ofensat: i-a aplicat 
Navetiştii'- printre care coPii şi agentului un pumn In ochi. 
femei- a trebuit să suporte din spărgându-i arcada. Body-
partea turinentaţilor tot felul guardul, cu faţa plină <le 
de injurii. la un moment dat, · sânge, a cerut ajutorul colegu
tinerii beţi au Inceput să se lui i:e se găsea Tn post, in in
uşureze pe. r011!:: de r01.<ervă· cinta Autogării... · · 
din spate!~ dutobuzului. Fără In acest timp, unul dintre 
nici o jt1nă, In văzu'1 tuturor. In băie~i .veseli" şi:a dat seama 

condus )le cel doi 1'8Cl!lcitran~ 
la sediul IJP, pentru a da 
explicaţii pentru actele lor de 
destrăbălare. Cu această ·• 
oeazie, poliţiştii au sancţionat 
purtarea josnică a tinerilor 
.afumati• cu amenzi de eAte. 
80.000 iei. 

Cu privire la acest inci-· 
dant, managerul agenţiei.< 

··' .Detectiv", dl. Pavel Piroş,- .· .. 
ne-a declarat: .Băietii mei au 
vrut să rezolve totu'r-pe cale 
amiabilă. Ei au riposta! doar 
·din momentul In care tinerii au . 

·' 

,·'· 

. acţionat in instanţă. Greva· a vară, ne-a declarat: .Cei din 
fost decl<!rată illlgală. La pUţin conducerea societăţii au rean
timp după aceasta, 87 de gajat, dacă se poate spune 

autr.vehicul se afla un agent de gravitatea fapte.lor şi s-a 
de pază care _mergea la servi- făcut nevăzut. Intre tinerii 
ciu. La sosirea In Autogară, rămaşi şi agenţii de pază a 
acesta, fără să se atingă de -Inceput o luptă da stradă, 
cei trei .vitep·, le-a cerut expl~ tradusă prin schimburi de 
caţil cu privire la· comporta- pumni ~i picioare. In cele din 
meniul reprobabil afişat pe urmă, ctlefliii s-au calma!. La 
parcursul călătoriei. · locul incidentulul a fost Inceput să lovească." . . .. 

FUMUS nĂSTĂSACHE ·- : muncitori, PE' care conducerea aşa, o parte dintre cei pe care Unul dintre băieţi, slmţin· · ·chemată şi Poliţia care i-a 
;1- (-:~;·; .. . societă~i l-a considerat capi ai ~B!J concediat. MA refer aici la 

revoltei, au fost concediaţi. Şi femei lllSllrcinate, persoane cu 
nu oricum, ci pe baza art. 130, handicap. Aceştia, din căte ştiu 
litera .i" din codul muncii, adlcll eu, sunt călcati in. picioare, fiind 
·disciplinar. Mi să presteze munci la care 

.. călători. şi frei tineri aflaţi · 
Intr-o avansată stare de ebfi.. 
etate. Băieţii se intorceau de 
la un chef. Pe drum; ch8fliii au 
Inceput să terorizeze moral . 

' 

.· .. 

' ' 
. . . ~ 
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Practic, cu acest stigmat~ şr un om in toată puterea ar 
acestor oameni li s-au ·redus · face cu greu tata." 
simVtor şansele de a-şi găsi un · . Până In prezent, nici unul 
a~ loc de muncă: · din cei 50 de _oameni care şi-au 

Dintre aceŞtia, 79 (le recăştigat dreptul la muncă nu 
oameni au depus contestatie la s-a prezentat la fabrică pentru 
Judecătoria lneu. La această reangajare. 
oră, 50 de cazuri au fost Directorul de la PanCotas, 
solutionate. Una dintre aceste Ioan Morariu, spune': .Nu 
persOane este şi Trabolka Rita. comentez decizia. Dacă vor 
In sentinta civilă 708/1999, din dori, oamenii pot să vină, să 
12 octombrie .a. c., JudecătOria discutăm, să vedem C'!' dlor~e 
lneu a hotărât .anularea fiecare dintre ei." · 
Deciziei 111114.05.1999 emisă ton Vărlănas rtmane însă 
de s. C. PAncotas S. A. sceptic: .Muncitorii au câŞtiga! 
Pâncota, prin care s-a dispus. .Intr-o primă fază. Dar intr-o 
desfacerea disciplinara a con- asemenea. conjunclură, 
tractului de muncă a contesta- rtmăne de .văzul cum vor fi ei 
toarei, dispune 1'13integrarea In neincadray şi despăgubiţi." 
muncă a acesteia Tn funcţia CI. COIIST 
avuti. Obligă intin\ata sA AnnnESCO 

··~ 

..... <· :' ..... ·' 
. ~ ... · 
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LUCRĂRILE DE PE ŞANTIERE SUNT OPRITE 
. Inainte de a Incepe lucrările de pe un -· 

şantier, acesta trebuie să aibă afişat, la' · 
loc vizibil, un panou pentru identificarea 
investiţiilor. Aşa prevede uo ordin ·al 
Ministerului lucrilriiC>r. Publice şi 
An\enajării Teritoriului. Pe·-panou sunt · 
scrise date despre investi~e:-beneficiarul, 
executantul, proiectantul, termenul de . 
execuţie etc . .Astfel se practică peste tot 
Unde se deschide un şantier se pune 
acest panou, pentru ca orice organ de 
control_ să poată vedea toate datele 
despre investiţie",. spune Corneliu 
Bonţilă, inspector-şef al lnspecţiei In 
Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului Arad. 

.Conform ordinului, lucrările de 'pe 
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şantierele care nu au -astfel de panouri; 
sunt oprite. De la sfârşitul lunii'august şi 
pAnă la sfărsitul lui septembrie, inspec
ţorii; din lns~~a In Construct!i, au con
trolat, In mwticipiul Arad. 227 de obiec
tive. Pentru că nu aveau panouri de iden
tificare, s~a dispus oprirea lucrărilor la 
124 de şantiere. Oi~ acestea, pe perioa
da controlului, 44 şi-au afişat respectivele 
panouri. . 

Modelul pentru panou (aşa OU{ll e 
publicat ş_i in Monitorul Oficial) se 
primeşte Tn momentul in care Primăria 
eUberează autorizaţia de construc~e. · 

GE~UnDE KtiAP 
Foto: fiL MARIAnUT 
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ÎMI FACE PLĂCEitE C/i VOI FI 
SĂitBĂTOitiT ŞI Lfl flitfiD . 

· ..... a,,,, ,00 e,, e ,4, ,re .... 
HALIC, OARŞA ••• 

ŞI FRANCISC KLUG 
- Maestre, permiteţi conjuQejanilor 

-dv. să vă transmită urări da muţi ani, 
având in vedere că 14 septembrie a 
trecut nu de prea multă vreme. 

- Vă mulţumesc, eu mă consider 

Expo~a ce poate fi văzută 
până la data de 12 noiembrie la 
galeria din str. Vasile Alecsandri, 
prezintă trei pictori distinşi ai 
cenaclului .Ion Andreescu": 

urmă, · efectul decorativ al 
lucrărilor. 

· arăde. an, ~ cu prilejul acesta trec şi pe 
acasă. Imi face plăcere şi onoare să vin 
la Arad şi să ştiu că voi fi sarbătorit şi 
aici, ca şi la Bucureşti acum câteva săp
tămâni, fără să fim lega~ de data de 14 
septembrie care este incertă. De fapt 
erau mai multe date de naştere 17, 11 şi 
poate câ nici anul nu e acelaşi (n.r .• noi 
ştiam că e vorba de 1924 ). Oricum, nu 
trebuie să ne bazăm prea mult pe 
cronologie, să o lăsăm specialiştilof şi 
computerelor. 

singur turneu am făcut 20 concerte, in 
fiecare zi cu a~ program. Să nu mai vor
bim de ţările din apropiere, la Festivalul 
internaţional de la Russe am dirijat de 
vreo 30 de ori, ln..flelia am dirijat peste 
200 de festivaluri internaţionale. In 
Danemarca, peste 60 de concerte, In 

· Turcia 150 de concerte, ca dirijor perma· 
ment la lzmir. Cu alte cuvinte, pretutin
deni in afară de Africa şi de locuri pe 
unde nu există orchestre simfonica. 

devin structuri matematice, simboluri 
matematice şi această ştiinţă trebuie 
stăpânită perfect. Cum se face aceasta? 
Cum se determină cântatul In ansamblu, 
căntatul sincron prin gest. lată dar că 
gesturile, dacă sunt conforme cu ideea: 
nu pot fi comentate şi au intotdeauna efi· 
cienţă mai mare decăt vorbirea. 

- Dicţionarul de muzică vă prezintă 
ca un promotor al muzicii românef!i. 
Mai sunteţi şi astăzi? · . 

Maria Hallc, Zeno Oartă fi 
Francisc Klug. Să~ prezentăm 
şi noi, aşadar, in ordine a~a!Mr 
ticâ sau in ordinea inversă mer
.sului acelor de ceasornic. , · 

Cu paşi eleganţi pe urmele 
tatălui său, Maria Hallc este o 
frecventatoare aslduă a naturilor 
statice şi a florilor, a peisajului 
neoimpresionist, a unei lumi vag 
Onirice, captivante In senzuali
tatea ei magică. In ciuda influ
enţei xizibile despre care vor~ 
beam, ea i~ caută, cu vizibil rafi.. 
nament, stilul. Linia sigură şi o 
melancolie stranie fac sedu~a 
lucrărilor doamnei Halic. 

O singurătate sobră; 
adumbrită, însă nemărturisită, 
creatoare de lndividual~te aftis.. 
ticâ mai mult decăl certă ar fi o 
definitie a pictorului Francisc 
Klug: Cel care, plastic, 
puncteaz,ă efectul dioaet, mistic, 
al luminii in intuneric. Sugestia 
unei epuizări existentiala. Pentru 
dl. Klug, clarobseuru'r devine un 
atribut esenţial. Stăruinţa In 
darobscur, .împrospătată mereu, 
poate fi consecinţa fugii con
stante ·de lumină sau un mod <le· 
a defini lumea. In * vremi, p;c.. 
torul ar fi fost un Rembrandt 
arădean. - Da ca v-aţi făcut, maastre, diri· 

jor? 
- Că n'am avut incotro. Am făcut de 

mic mai multe instrumente, printre a~ele 
vioară. Am cântat in această orchestra, 
am plecat apoi la Timişoara, unde am 
urmat o se~e instrumentală şi una peda· 
gogică a Facultăţii de muzică, după care 
m-am dus la Bucureşti unde m-am intăl
nit cu profesori eminenti. 

-.Care au fost acettia? 
- După Enescu nu s-au mai Tntâlnit 

mari muzicieni Intr-o generatie precum 
erau atunci la Conservaior: Jora, 

· Dumitrestii, Paul Constantinescu, 
Rogalski. Silvestri şi chiar George 
Georgescu (avea clasa de orchestră), 
care insemna două-trei cursuri pe săp
tămână, şi unde,' nefiind atătea plecări In 
străinătate, se tineau toate cursurile, la 
tehnic cu Silvestri, orchestratia cu 
Rogalski. A fost un consevator cu 5everi· 
tate, ajungându-se ca acuma perfor
manţele să scadă. La noi, vineri ne 
pregătim de weekend·s; luni suntem 
obcisiţi din această cauză:' 

- Care considerati a fi momentul 
consacrării dv. ca diriJOr? · 
· - El nu se poate fixa intr-o dată. Sigur 
că am puncte de referintă când am 
devenit m'lmbru al Academiei Tiberina, 
cănd am .plimit Legione p' Oro, Premiul . 
discului cu Kouzewitzki in America sau 
ce să vă mai spun, .când am primit La 
Croix d' Or in Franta. Toate astea 
marchează personaiitatea unui om 
despre . care se poate constata că face 
ceva. Şi face bine!' 

- Cllte concefta aţi susţinut, prin 
ce săli şi cu căte orcheştre? . 

- Concertele sunt de nun;iărul milldr,' 
ţări pot să fie aproape toate cele care au 
centre c·urturale luând Paris, Berlin, 
Moscova, alte capitale. oo:aşe de mare 
anvergură muz1cală, Leningrad până la 
Beijiri_g, Canton, Shanghai, Seul, 
Singapore, Tokyo si până la Belfast in 
nord; in ~nnania, 'acum- trei .ani intr-un 

·- Cariera dvs. este legată da 
Orchestra radio, ca a determinat 
Indelunga colaborare? 

- lntăi eu nu am şijut că~ an_i voi fi la 
Radio. Sunt peste 45. Este o perfor-

manţă! Nu unică. Mai sunt vreo doi-trei, 
Karajan la Berlin, poatş Stokowsky la 
Philadelphia, Mravinski la Leningrad. Şi 
Inainte şi acuma dacă este vorba de o 
orchestră bună şi dirijorul rezistă pe podi· 
um cât mai multi ani înseamnă că este 
meritul dirijoruhii şi aportul orchestrei. 
Stiti cum se spune: cănd iese ceva bine, 
.; meritul dirijorului, când lese prost, e 
vina- orchestrei. 

- Sunteţi un dirijor foarte eficient. 
Cum reuşiţi &ă rezolvaţi cu un gest o 
problemă care altor confraţi le dă de 
furcă câteva zile? • 

- Socotesc că a intra pe podium şi a 
face un concert cere un Curaj extraordî~ 
nar precum te-ai duce in linia întâi. După 
ce ai scăpat de. acolo viu poti deveni ve
teran. Cred că secretul unui dirjor este 
întăi pregătirea tooretică, stiintifiCi; gene
r81ă a muzicii. Pentru că mUzica este 
computer şi matem~tlcă Tn toate rapor
tarile ei sonore de armonie, de contra· 
punct sunt raporturi matematice, ca atare .. 

.., lntâi, muzica universală inseamnă 
şi muzica românească. Muzica 
românească nu are capodopere? Numai 
eu am zece lucrări premiate pe plan 
international. Nu e muziCă universală? 
Am dirijat capodopera lui ~ora, capo· 
dopera lui Bartok .Cantata profană", 
care-i muzică românească. Muzica scrisă 
pe text'românesc de la nană Ana şi de la 
baciu Nicolae de la Turda, scris de 
Bartok in româneşte şi devenită, capcr 
dopera lui. Ei, cum să spun că aceste 
muzici româneşti nu sunt şi universale? 

- Fiul dvs. este un dirijor de marcă 
al tinerei generaţii. Sunteţi fi un bun 
pedagog? . . 

- Sunt un bun pedagog dar nu ştiu 
dacă i-am fost modet El nu a studiat cu 
mine ci cu profesorul Savallish la 
Geneva. Nici eu n-am învăţat cu 
Toscanini, dar l-am luat ca model si 
m-am mirat că fac aceleaşi gesturi. · ' 

- Spuneţi-ne, nepotul dv. a ales 
tntre informatică fi muzică? 

- A ales informatica. E in stare să 
stea opt ceasuri la computer şi nu-i in. 
~tare să stea jumătate de ceas la vioară. 
Se plictiseşte, deşi are ureche bună şi ar 
trebui să fie obligat să tacă muzică. Dacă 
inclinatia lui e mai mare către computere, 
să se Ocupe de computere dar să înveţe 
sA scrie Si cu ·mana, nu numai cu masina. 

- Care este cea mai ciudată intam· 
piara petrecută pe scenă? 

- Când am intrat odată la un concert 
fără să fi. făcut nici o repetitie. Era la 
jubileul orchestrei din Galaţi. 'N-a ajuns 
trenul la timp ca să fac măcar o repetitie. 
Eu am sosit de la gară in ultimul 
moment, m-am îmbrăcat cum m~am 
lmbrăcat, am intrat pe scenă, am spus 
bună seara. Nimeni nu mă cUnoştea. Nici 
eu pe ei. Am ridicat bagheta. am dirijat şi 
au cânta! uvertura la .Maeştrii cân· 
tăreţi.. ." fără nici o greşeală de la inceput 
până la sfârşit. A fost o senza~e unică. 
Vă pot mulţumi; trebuie să intru pe 
scenă, s-a terminat pauza! 

-Noi vă mulţumim, maestrei 

Dlscaţle consemnata de 
Dflltfl TODOI{ 

. " · ~. . Fotv: JTEFfl" MfiTYfl~ 

In calitate de pictor. medicul 
Zeno Oartă se resimte, in 
umorul său, de o ironie roman-
tică a trecerii timpului si călători
ilor tinereVi. Expune ţări şi oraşe. 
Iubeşte pointilismul lui Seurat. 
Stinge culorile .. Deseneaza .ca 
la carte", iar, uneori, atenţia m~ 
nuţioasă acordată detaliului riscă 
să piardă ansamblul. Tonurile 
sunt blând pastelate, deşi el 
·sculptează culoarea, folosind 
cuţitul da paleta. Volumul culorii 
conduce spre un joc de lumini. 
Combinaţiile dintre albastru! 
u~marin şi alb, când piCtează 
cerui, sunt ludlce. · 

· Lumea arabă n pasionează 
perpetuu ca pe ur\ explorator de 
spa~i exotice, iar lucrarea intitU
lată Egipt (Cairo), cu galben vkr 
le~ iese in fată. Dar si mai vechi
ul său Portr&t de bărbat. Şi, pe . 

Dominanta cromatică a 
maestrului !şi descoperă sursa · 
In complementarele roşu-verde. 

Psiholog al culorii, In 
portrete, el simte personajul 
căruia vrea să-i dea viaţă. 
Lumina configureaza umanul. 
Reculegerea detaşată cu care 
omul acceptă damnatiunea 
(Autoporlnlt) • este unui dintre 
posibilele manifeste artistice ale 
lui Francisc Klug. 

Atmosfera, la prima vedera 
glacială, ascunde o căldura mis
terioasă. (Peisaj stihia! cu 

. casa). 
Pictorul sugerează un . 

·romantisri"l· nocturn -al inte
rioarelor, la gran~ cu realismul 
(dostoievskian). In fine: Peisaj 
marin; Pescari; Stradă; Trai 
femel; Bătrână lucrind; 
Interior cu flori galbena ti 
scaunwnle. 

Pmo M. tlfiŞ 
Fotv: O"OIUCI FELEfl 

S I~!IN ill .. ·1~1) 1'1,() lllill ... 
Zilele trecute au văzut lumina tiparului 

la Editura .Niculescu~: • • lsabelle Nazare 
Aga • • Manipulatorll sunt printre noi" 
(un best-seller canadian, o analiză de sen· 

~ • zaţle); • Aristiţa Negreanu - .Exerciţii cu 
axpreslildiomatica In limba francezA" (o· 
operă de descifrare a unui cod unde 
aproape totul este expresie • de la simpla 
sintagmă la expresia idiomatică figurată); · 
• Marie· Paule Dessaint- .Să trăim bine, 

, · lli lmbătrănlm frumos" (ghid practic pen
tru a rămâne mereu tineri); • Octavian 
Tăbăcaru • .Dicţionar d' •xpresll 
ldlomatica al limbii engleza" ( originali· 
tatea lucrării constă şi in posibilitatea de a 
to folosită imediat, cu acces direct); • 
Nicolae Cristea Adrian Pascu, Constanijn 
S&lea • • Teste de istorie pentru liceu, 
bacalaureat '' admiterea In facultate" 
(Cuprinde variante multiple care.sunt 
Tnsoţite de baremuri de corectare şi notare 
fi pot constitui un lndrumar pre~s pentru 
elevi); • Dr. Stelian Pană jr., dr. Stelian 
Pană • .Femela trup fi suflet" (ghid me
dical pentru femei); • Promod Batra, Vijay 

· Batra • .Idei fi sfaturi pentru manager! 
competitiv!" (un best·seller apărut in India 
şi tradus in multe ţări, este recomandată In 
principal man;~gerllor dar şi tuturor celor 
care vor să se autoperfecţioneze şi să aibă 
succes In afaceri şi In viaţă); • .Basme 
din lumea Tntreagă" (reuneşte cele· mai 
pie~oase ·nestemate ale acestui gen, cele 
mal flumoase bsSIJ!e .. din patrimoniul mon-

., 

.. . : 

. x- • 

dial oferind o lectură fascinantă, agreabilă 
şi instructivă) • Edmond Nlcolau • 
"Problema de logică pentru C9Pii" (un · 
instrument util si eficient de autoper· 
fecţionare); • Jean Lupu, Aurelia Iacob, 
Georgeta Alde a, Teodorina Capşa • ' 

· "Muzică el. 1-IV. Culegere de cântece" 
(lucrarea .urmează programa şcolară, 
suplinind sau completand manulalele de 
specialitate din ciclul primar, constituin
du-se intr-un util instrument de lucru In 
munca didactică şi activităţile extraşccr 
Iare); • O. Rusu, A. Galbură, G. Georgescu 
• Fizica • electricitate, optică • pentru 
liceu, bacalaureat '' concursuri da 
admitere ( o abordare modernă a pro
blemelor de fizică); • Oora Schult, Heinz 
Griesbach ·,,Germana intensivA" ( o 
lucrare de mare prestigiu international, cu 
autori d.e renume incontestabil, Bditatii In 
mai mu~e ţări, a cărei eficienţă s-a probat 
de fiecare dată); • Edith larovici, Rodica 
Mihailă-Cova : "Dicţionar angiez-romAn"' 
(lucrarea reprezintă un studiu condensat al 
c.uvintelor englezeşti; cu frecvenţa de uti
lizare cea mai mare, raportate la eorespon
dan~1 lor In limba română); • Ion Barcău, 
Ion Chircan ·"Taste de chimie organică" 
(pentru liceu, olimpiade şcolare, bacalau
reat, admitere le facultate/ lucrarea 
cuprinde peste 700 teste de verifiC!Ire a 
cunoştinţelor de chimie organicA prin 
metoda !~tarii In sistem grilă). 

. ·'' -, 

· ... : 

. ' . 

.După torente de versuri şi 
proză. spornica Editură .Viaţa 
arădeană" se incearca, iată,_ 'li rn 
d gen l~erar, cel dramatic." · 

Vlorica Vlvlana Baciu, o 
foarte tanără cenaclistă de la 
Case da cu~ a Sindicatelor, Tşi 
ia curajul diferenţei in raport cu . 
colegii săi, şi lnceancâ altceva, 
adică să scria teatru. Astfel se şi 
intituleazA, Teatru, placheta sa, 
apărută la editura cu pricina. In 
numai patruzeci de pagini ea 
prezintă nu mai puţin -de patru 
.piese da tealr!J" Tn. diferite "acte" 
~ .tabroun·. · 

Ceea ce este demn de ~nut 
este că autoarei nu-i lipsesc sen
sibifitatea şi inteligenţa. Adesea 
ea este capabilă de spontaneită~ 
amuzante sau, unele, In stare să 
te pună pe gânduri. Regretabil 
este insă că, In loc de a le da 
rezolvări dramatice, de a le dez· 
vo~a in consecintă, V.-V. Baciu, · 
repede, le abandOOaazA,. 

Cea mai .amplă" piesă (in 
două acte), atinge nouăsprezece. 
pagini. Este vorba de cea care 
deschide placheta, .Doar un 
strop". Piesa are trei personaje: 
Ada, soţul şi amantul. Cum uşor 
se poate deduce, personajul prin.. 

.. 

cipal este Ada, celelalte două fiind 
~imphi accesorro, pentru ca 
aceasta să se poată manifesta. 
Sloganul sau personal este: .Nu . 
vreau să mă simt ca o soţie." De 
$ici o oarecare tentă fer)linistă. . 
' Ada, se spune Intr-o Notă, 

intarcalată tipografic anapoda, 
.suferă de o tumoare epifizară". 
Acest gen da tumoare, se pre... 
cizeazâ, determină .re~i ver
bale". 

Mediul ce s-ar contura este de 
dureroasă promiscuitate. Există 
uneori şi Tncercări de a problema
tiza, de a scoate scăntei inteleo
tuale. Personajul spune intr-un 
loc: .Dacă nu eram curioasă, nu 
mă năşteam." Personajul aduce 
vorba şi de problema credinţei In 
Dumnezeu. Alteori, ea !şi rezumă 
drastic statutul social: .Dragul 
meu, sunt măritata, sunt 
alcoolică, sunt epilaptică .. ." 

Luadu-se in serios, 'viorica· 
Vnriana Baciu ar putea scoate din 

. . 
.': ., 

acest text un veritabil text drama
. tic, recomandabll atât cititorului da 
literatură, cât şi scenei. Dar, 
Inainte de aceasta, domnia sa 
trebuie să ia cum se cuvine act 
de existenţa unei extraordinare 
biblioteci de teatru universal şi 
na~l. Şi. apoi, lucru elementar: 
care sunt normele elementare da 
punere In pagină a unul text dra
matic? 

Pentru celelalte trei texte, 
~umirea de piesă este absolut 
improprie .• Din lipsa neuronilor" 
este, totuşi, un punct de plecare, 
chiar decă destul de anemie. 

Oricum am discuta acest 
debut, trebUie să apreciem gestul 
literar altminteri de o simpatică 
temeritate, al Vivianei Baciu, de a 
ieşi din rănd şi a-şi incerca deli-

_catele forţe Tn acte dificile. 
Talentul, inteligenţa şi spontanei
tatea ei sunt promisiuni sigure. 

Să nu omitem .Scurta 
pre;,:entare", Tn chip de prefaţă, 
semnată da prof. Dan Lăzărescu, 
şi exigenţele domniei sale in legă
tură cu ce .treboie sa degaja" o 
piesă de teatru (indiferent de 
amploare), .pentru a avea caJj.. 
tălile necesare." 

. PETIW M. tlfiŞ 
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Dacă inainte de decembrie '89, cetare din Occident. Altii, mai putin 
tinerii, cei care au avut o contributie inspiraţi, ajung să lucreze tot 'la 
majoră la înfăptuirea revolutiei, ai fi .negru", dar, in vest, pe sume care 
ştiut că anii democraţiei nu le vor Ti fac să trăiască mult mai uşor 
aduce prea multe satisfacţii, proba- decât Tn patria-mamă. Ce se va 
bil mulţi dintre ei n-ar fi ieşit pe alege din această politică 
străzi, huiduind dictatorul. Treziti din păguboasă a coalitiei de 
be~a răsturnării unui regim tota'IÎiar, guvemămănt? O Intrebare la care 
tinerii anilor '90 au rămas cu buzele marea parte a tinerilor îţi răspund 
umflate, fără un loc de muRcă, un printr-un cuvânt vulgar sau pur si 
acoperiş deasupra capului, iar ceea simplu te ignoră, zicăndu-ţi că 
ce e mai grav, tinerii au rămas fără viHorul lor e in altă parte, adică in 
speranţă. Alături de pensionari, afara graniţelor ţării. Cei cu un psi
tinerii o duc cel mai greu. După ce hic labil, cu o situa~e materială pre
un tănăr termină o şcoală, indife- cară şi cu probleme in familie o 
reni de profil, nimeni nu li mai asi- apucă pe drumul infracţiunilor. Aşa 
gură un loc de se face că tot mai 

munc~ stabii.~AB{~\J( mulţi tineri 
Astfel că se "' ,;_ ,.jt populează 
trezeşte undeva,~.,.· ... o;c;r' >' puşcăriile ţării. 
pe străzi, umblând · ·-·"'-· Unii dintre aceslia 
aiurea după un loc de muncă. Pus fură, pur şi simplu, pentru a-si 
in asemenea sHuatie, tănăruf zilelor intretine familia. lnfractiunea esie 
noastre acceptă: aproape orice urmată de un .sejur" in puşcărie, 
muncă. Nici nu insistă să i se com- după care un tânăr este foarte greu 
pleteze cartea de muncă sau să i de recuperat şi reda! socie~i. Asia 
se facă un contract. De altfel, in in timp ce deputa~. senatori, guver
Rornănia, munca la .negru", in spe. nan~ ~i pneşedinte uHă de obligatiile 
cial la firmele private, a devenit o· (fie ele şi morale) pe care le au (aţă 
modă. Te ţine căi vrea şi atunci de tinerel. Amnezia le trece odată 
cănd s-a săturat de serviciile tale cu .campania electorală", mintind 
trebuie să fii foarte mulţumit dacă cu ihverşunare că in urmăloa'rea 
nu şi .uită" să te plătească pentru legislatură tineretul va uita de 
munca depusă. Tinzănd spre un motto-ul... generatie de sacrificiu. 
trai mai bun, lănărul român al aces- După ce se trezesc in aceleasi 
lui sfă~H de secol îşi face bagajele fotolii sigure si confortabila, se ad&. 
şi pleacă in străinătate. Oriunde, vereşte .proverbul: .Vorba, vorbi 
doar să trăiască ceva mai bine. Aşa rămâne!'. 
s-a ajuns că dnerii dela~ lucrează 
in recunsocute institute de cer- SOIUN GHILEfl 

; 
· Cristian Buzneanu a absolvit Facultatea de Arte Plastice, secJia picturi-graf/că Tn 
1998, tot de atunci devenind membru a/ Uniunii Artiştilor Plastici din Romlln/a. 
Palmaresul siu expoziJional cuprinde .expoziJII·personale la Galeria .,Delta" din Artd 
1996, Galeria .,First" Timişoara 1997, Galeria "</){}''din MiJnchen 1999, Galeria 
"Mench-Kunst", Hamburg 1999. A participat cu lucrări Tn expoziJII de grup: STU· 
DENTFEST ediţiile 1993-1998, Muzeul NaJional Timişoara 1992-1997, Galeria "28" 
Timişoara 1997, lntermediART Oradea 1998, b/enale şi u/oane UAP 1994.-1998, 
Muzeul Cotroceni 1998. In acest an a obJinut marele premiu a/ Galeriei "<!>{}'' din 
MIJnchen. Lucrări a/e tllnirulul artist sunt risplndite Tn co/ecJII particulare din 
Rom§nia, Ungaria, German/a, Japonia, ElveJia, Canţ~da, FranJa, Spania, Cuba, 
Brazii/a fi Bulgaria. . 

La doar 30 de ani, Crtatlan Buzneanu (Buo • pentru prieteni) are Tn spate o activi· 
tate impresionan_ti. 

- Cristi, ctra a fost resor· 
tul Interior care te-a detormJ. 
Mt să alegi acest mod de 
exprimare. · 

- Asta mi-am dorit Intot
deauna. Totuşi, când eram mic 
am avut o ezitare, amuzantă • 
cred • pentru cititori dorindu-ml 
să .pllotaz" un tramvai, tentaţie 
care mJ.a dispărut In momenll!l 
In care am realizat că te viep .. 
sunt Implicate. 

- La vârsta la, palmaresul 
axpozlţlonal depă,eşte 
condiţia artistului de provin-
ele ... 

- Eu, personal, nu văd 
lucrurile .chiar aşa. Cred ca am 
făcut ceea ce trebuiâ să fac, 
nimic mal mult. 

- Haidlt să vort>lm despre 
ultima ta ex~bzlţle in afara 
graniţelor ţării. . 

- Atunci ar ffebul să ne 
Intoarcem la Galeria • <l>tT din 
Munchen, unde am expus in 
luUe 1999. Este o galeria privată 
cu circuH Inchis, avand acces 
doar publicul avlza.t. ·Aici, 

lucrările mele au fost 
descoperite şi apreciate de 
curatorul Galeriei ,.Mench· 
Kunst" din Hamburg. Ca 
unnare a acestellntAmplări, am 
fost Invitat să expun In 
HBA'1llilg. lflillal nu. eram foarte 
holărA~ timpul fiind foarte scurt -
Mai am planificatA o expoziţie rn· 
Budapesta In Ianuarie 2000. 
De.;~ am avut la dispoziţie doar o 
lun.ă şi jumătate pentru a mă 
pragăll, am accaplal provocarea 

' . ~ ' 

·~~ 
,.Mench-Kunst" pentru septem
brie, ajungănd să lucniz In para
lel la două proiecte. 

- Cara sunt dlflculliţlle cu 
care ee confruntă un tânăr 
arUst plastic pentru a e.P.,ne 
dincolo de graniţele ţArii? 

- In primul rand, acestea 
sunt de ordin matenal. De obicei 
se recurge la sponsori, care din 
păcate sunt prea~ Interesaţi. 
cultura fiind o cenuşăreasă din 

acest punct de -· Cel mal 

mu~ costă transportul lucrălUor, 
care presupune condiţii speciale 
de depozitare. De asemenea, 
mal este nevoie de bani pentru 
afişe şi invitaţii, medlallzarea 
evenimentului constituind un 
punct cheie in reuşită. Totullr&-
bule conceput In aşa fei lncăl si · , 
se muleze pe profilul vestic. O 
asemenea lncet'care prezintă un 
mare risc, datorită faptului că nu '· 
to~ agen~i economici pe care-I 
sollciţl 111 răspund cu maximă 
seriozitate. 

Totuşi pentru că am reuşH 
să dau curs Invitaţiei de a 
expune la Hamburg, trebuie să 
mulţumesc, Băncii Comerciale 
Romane, care mJ.a oferit supor
tul financiar de care aveam 
nevoie. 

- 'Imi opunoal mal 
devreme despre o expoziJie In 
Budapesta, anul viitor. 

-Da, lntr-adevllr 1'01 expune -, 
In Ianuarie la Galeriile Black & . , 
Black. Este un proiect de mare 
anvergură, care lml la foarte 
mult timp. Presupune 
.umplereă" unul spa~u extrem 
da vast cu o Instala~ In alb 'Il 
negru, acesla fiind specificul 
Galeriei. Proiectul este ftnantat 
de Fundaţia SOROS, care ofâră 
baza materială şi edlterea unul . 
catalog expozlţlonal. · 

- Ce altceva mal al In 
agendli pentru anul 2000? · 

- Am mal mu~e a~emative 
pe care nu le-am studiat lncă. 
Deocamdată mă concentrez la 
munca pentru Budapesta 2000 .• 

-lţt doresc succes! 

ŞTEFAN TUDOSE • 

,..... LA "STAND BY" INEU 
VINE FORMATIA PAPA JR.··~ 

DECLARATII DE IHIMĂ • ~- . 
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Tn toamna aceasta, la discoteca "lbuld 
by" lneu a inceput.stagiunea concertelor fi 

show-urllor llve, având ca invltaţi formaţii 

aflate in topurile interne fi artl,ti de 

renume. După ce sâmbăta trecută au con· 'f • • ~·-
' ' 

'' ' . . ~ . ., ... -

-. ' 

··----

· certat, la "Stand by" lneu, cei de la "Ga>: 
pe foc", la sfârşitul acestei săptămâni, sAm

bătă, sunt Invitaţi componenţii formaţiei 
Papa Jr. Cel mai de su!'<:es hit a lor, 
... Ploaia" se va au;oi live sâmbătă-seara la 

lneu. De altfel, ac;eastă piesă se află pe 
primele poziţii in topurile române,ti. Fiesta · 

va incepe după orele 22,00 fi va ţine până 
către dimineaţA. VI recomandăm pentru 

această simbătă discoteca "Stand by" 
laeu acolo unde cu numal15.000 lei biletul 
de intrare, veţi putea urmări un spectacol 
de nota zece, In compania formaţiei Papa 
Jr. SăptimAna viitoare, la rubrica "Ca 
lacaia aimbita asta?~ veţi potea 

cunoatte mal bine diocote<:a "ltaad by" 
lneu dar '1 planurile patronului pentru 
această toamnA. Vă spunem doar atât, pe la 

. lneu vor naal veni, printre alţll,llarqnua fi 
, · lo.A. Fiţi pa fazAI . , . 

· ·-·., ,. . ·- · · S. G. 
-.. ·, .. • c ·: ' .. FGto: v. ttUSCft 

CONCURS SPONSORIZAT DE 
IAGUUIUL 81'-"' S'IAR 

lE PE HOL BEVOLIJTIEI 
Rispundeţl corect la Intre· 

barea din talonul concuroului ti 
pwteţi intra In posesia premiilor 
.,BIG STAR". Scrisorile cu 
răspunoul c:Orect le Bfteptim pe 
adresa B·dul Revoluţiei nr. 81, 
secţia Tineret • ADEVĂRUL, oau 
la sediul magazinului "BIG 
STAR", Bd. RevoiUJiei nr. 24, /a 
Podgoria. Atteptăm scrloorlle 
voastre In. perioada 15-31 
octombrie a.c .. 
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Sezonul i bobocilor 
este in plină desfăşurare - un 
motiv de distractie pentru 
liceeni. Nimic rău in aceasta, 
ţinând cont de faptul că Balul 
Bobocilor e o veche tradiţie a 
licee lor din ţara întreagă, prin 
care Tn fiecare an se desem· 
nează perechea .cea mai cea" · 
a fiecărui liceu. Dar să vedem 
in ce constă. obţinerea mull
rAvnitului titlu şi cum înţeleg 
elevii să-_,i ocganizeze faimo
sul bal. Pentru ob~nerea statu-. 
tului de boboc sau boboacă, 
tinerii trebuie să facă faţă unor 
serii de probe cum ar fi: proba 
de dans, probă ce se 
desfăŞoară pe o muzică de o 
calitate lndoielnicl... iar 

Jdlmsurllle llner·iior ne duc cu 

Pentru tine 
A 

INDIRECrCU ... 
IDOI,U TAI •• ~ 

Bob Dylaft ?! 

Box264 
· Coopers Statlon 
.._York 10003 

USA 

';-. . ,-

,, Clin't Eastwoocl 

'. ""' 

'·-' ·-~-~ ..... 

\· ;·· ~ . '· 

Box4366 
Cannel 

C.llfomla 93921 .· · · 

USA 
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ploii triburilor primitive (au 
diferenta că dansul acestora 
ave.a un scop nobil şi era In. 
concordanţă cu ritmul inslrli' 
mentelor folosite pentru 

. Ob~oerea sunetului). , 
o altă probă este constitu,. 

ilă dintr-o mică paradă· a 
modei şi a frumuse~i lineiitor 
In care asistăm la o verilabilă 
Impletire a frumu~i acestora 
cu lipsa de biJn gust in materie 
de alegere a vestlmentaţiei 
polrivHe ocaziei. 

Pentru proba de perspiCa
citate fi simţ al umorului avem 
doar cuvinte de laudă pentru 
organizatori. Păc11t Tnsă că 
lipsesc cu desăvArfire probele 
de ,inţelige~ţă şi cultură gene

. rală sau extstll teama Cl!i pani
n-ar face 

In ceea ce priveşte formati- 1 
ile invitate pentru m"'"""'"'a 1 
evenimentului, este 
aminti... Mafia, La Fa.millhi,J. 
Parazlţll, Fumătorli 
pentru a ne da seama 

calităţii muzicii ·~=~::.;;1 
aceasla' dacă sunetele 
pot fi înţelese ca muzică 
textele nu mai au nevoie 
nici un comentariu pentru 
Inţelege deserviciile pe care 1 

aduc acestor tineri neilbr.IOL<iţi 1 
' cu frumosul ~ ~:dEtsDri1nde 1 Intrebarea ce se 
dintre nlinduri e adres.allll 
bineinţeles profesorilor 
·anume ea se referă la rolul 
ih organizarea ~ des~lfuniJ'ea 1 

. Palllrilor. 

c.. (jf)N(~IJils ~ 
CEL MAl BUN PRimN AL Tiu! 

ensr~ .. -~ 
'•babin11: Cani animal esle cel mai bun priel8n al.o!TIJ

Iui: cai1ele sau pisica? 
Cele trei mert (Îremll 

sunt oferite de se 8pMd 
Partner Nld .. c (telefon 
094-631008 ,, fu 057/ 
473665). 

Cei mal bun prlolen al 
. tiu se va sinli bine alituri 

de noii Trfmleli rliljllnsldepe acDsa: fkiLA-... nr. 81, ~
Tneret, penlru .cel mal bun,_- al !lui". 
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Pagl~a 1 O ,;,. AD.wARm:. SPORT 
• 

"Bătrâna DoaJD.nă" a scăpat de coD1plexul "Poli" 

\ 

•, 

Joi, 28 octombrie 1999 

.j~<'C.·f'!~~~~:~!~~Q~j~~T 
C.S. ASTRA • TREI 
MEDALII DE AUR 

.. 

Miercuri, ora 11,00. Stadion UTA. teren bun, timp frumos, 
spectator/6000. A marcat Toi:Jea- min. 66. Şuturi: spre P.OBrtă 13-
6, pe poartă 7-4. Comere 5-2, offside-uri 8-1. 

UTA: Hutan-Diaconescu, Botiş, Găman, Panfr?-Ciubăncan 
(m/n. 57 Drida), Almăşan, Todea, Ciba (min. 46 CI. Drăgan)-Mariş 

RI~ZIJL'I'A'I'IUAE 
E'I'At•JU A XIV· A . -Zilele lrecute, la Lugoj a avut 

loc finala Campionatului Naţional 
de kick-boxlng, lull-contacl. seniori. 
Avand o comportare excelentă, 
sportivii de la C.S. Astra au obţinut 

·cinci rnedalil, dintre care trei de 
aur. una de argint şi una de bronz. 

'~recut In cent Florin Moldovan, la • y ., : 

(min. 67 Zaha), Kent. Antrenor: Lorenzo Rubinacci. . · 
·POLI: Micşa-Miculescu-R. ·/van, S. Mihai, Mioc, Dancia- · 

Bătrtmu, Naidin (min. 80 Florescu), Crişancw, Bota-Balaci. 
Antrenor: Emerich. Dembrovschi. 

81 kg. . 
La aceastll compet!ţle au mal 

participe! şi celelalte două cluburi 
aradene, Tiger (o medalie de 
.argint) şi Budokan (o medalie da 
bronz). 

Primii trei sportivi, ~ au şi 
deventt campioni naţionali, sunt in 

Cartonafe galbene: Diaconescu, Todea respectiv Miculescu. 
Ău arbitrat bine: Marian Dorobanţiu (Rm •. Să/'!l.t), l~f O/ah" 

(Sf. Gheorghe) fi Zoltan Szekaly (Baia Mare). · · · 
Observator FRF: Alexandru Paşcanu-Cugir. 

De'li UTA a făcut Ieri un meci slab, gazdele egaleazA raportu~ barelor, 
lipsit de veleltăJI tehnice 'li spectacu- Mari' reluind cu capul cent~rea lui 
Iare a reu'llt si InvingA pentru prima Almă,an In stilpul porJII lui Mlc,a. 
oarllla Arad .,Politehnica" Tlmltoara, Portarul tlml'lorean se mal opune 
Intr-o partidă de Divizia B. Indiferent pAnă la sfllr,ltul reprizei 'IUturllor 
de joc, aceste trei puncte sunt cele bune ale lui Almă,an fi Panln. 

F.C. UTA • .Poli" Thnitoara 1·0, 
Drobeta Tr. Severtn-OIImpla S. Ma•e 1-0, 
Minerul Motru-.u· Cluj 4-2, Gaz Metan 
Medlaş-F.C. Bihor 3-0, Flacăra Rm, valcee
Apullum A. Iulia 1-0, Chimica Tamilveni-ASA 
Tg. Mureş 0-1, U.M. TimiŞoara-Eiectro Bere 
Craiova 3-1, Corvlnul Hunedoara-ARC 
;;''"''l"""'!!l .. '1_-2,1nler Silliu.Jiul Pelroşani 1-0. 

CLASAMENTUL 

La categoria 50 kg a caştigat 
Adriana Popa, la categoria 55 kg, 
Tnvlng~foare a fost oana Şandor· 
Jurma, Iar 1l1 probe maSaJfină, la • 
81 kg, pe primul loc s-a clasat 
Zsombor-Debreczl. Medalia de 
argint a fost obţinută de Daclan 
Botiş. la -91 kg, iar .bronzul" şi l-a 

vizorul lotului n,alional, Romania · 
unnănd să p'artlcipe, la mijlocul · .... 
lunii decembrie. la C.M. de klck· 
boxing, ce se va desfăşura In 

mal Importante, UTA reu,lnd lată, 'li UTA abordează repriza s~cundi 
după victoria din primăvară de la cu trei virfuri, Claudiu Drigan luind· 
Tlml,oara, si scape de complexul locul lui Clba. Apar 'li ocaziile, Mari,, 
.,Poli". Victoria s·a conturat greu, Drăgan ti ·Kant nereu'lind 
dominarea teritorială a ,.,alb-ro,lllor" deschiderea scorului. Va l,'liUfl _acest 
neaduc6nd decit puţine oportunltăţl lucru mljloca,ul Todea, In minutul 66: 
de gol. Drlda 11 ••I•J.,ază P" Dlaee· 

Prima reprlzi ne arată un joc • ..,,.eu, la Rtllaga, ef!atrart'> la 
deschis, alert, .lnsă cu multe gre'len, faţa porţii, Bot.. ........ po,atra 

·de aml;>ele pă'1!. _Evo.luAnd pe cartea Todt'>a ear• aa .. erl• ea a a Ş9t 
contraataculul, .P.oll" ratează p._t. Arlldenll preferi conservar&a 
deschiderea scorului In minutul 22,. rezultatului, lăsând • fniţlativa 
când Balact, ang~jat excelent In carau oaspeJIIor. Huţan respinge excelent Etapa vlltoare-(sămt>ată, 

30 
octombrie 

de Dancla reia monge~ In barll, revine, lovitura de cap" a lui Crl,anov, iar 1999): Electro Bere Craiova-Drobeta Tr. 
dar nu_.l poata lnv1nga pa Huţ~n. Todaa blochează· la sacrificiu 'utul Severin, ASA Tg. Mureş-U.M. TimÎ\'0"18 •• u· 
Unsprezece minute' mal tirZIU, lui Mlculascu. Partida sa Incheie cu o . Ciuf-Flacăra Rm. Valcee, Apullum A. Iulia-

o 1 ţ•• paradă a lui Mlcta la reluarea lui· Chimica Tilmăveni, Olimpia S. Mare-lnter ee ara JJ . Drăgan, ,,. cu bucurie In tribune, . 'sibiu, Jiul Pelro'l"ni-Corvinul Hunedoara. 
spectatorii aplaudllnd lnfrll_ ngaraa lui .• Poli" Timişoara-Gaz Metan Mediaş. F .c. 

d ......,. e • · Bihor-Minerul Motru, ARO ~ung-F.C. upa ~ CI . ;,~oii" la Arad. Dfl(lfl"'l'nl"'oll'l'a ~A. 
La conferinta de ptesă de ta incheieroa 

parrtde1 UTA-Poli, conducerea tehnică a 
oaspe~lor nu a catadicsit să se prezinte, 

·moUvând că ,nu·au·după ce să vină'~ Asta 
C81118Ş88 ... . . 

Tn schimb. Lorenzo Rlibinacd a 191191111 
ta senUf116flte mai bune faţă de presă . 

..A fost o partidă dificilă. mai ales plin 
prisma tradiUei. Derby-urile sunt derby-uri, 
jocuri adevbrale, Tn. cam Iri~ tensiunea Şi 
atmosfera Tncărcată işi pun amprenta 
asupra ei/Oiuţt.Hei jucălorilor. S-a văzut Şi o 
obosei(/ă cauzată de partide de sămbătă. 
Am suferit mult, dar am Invins. Este un 
cadou pentru IIWlunatu/ postru public!". 

• ~ A consemnat 
. · Dfl(lfl" TODQŢfl 

. --'(- .,·----~. 

' 

Italia, la Treviso. · 

LEO SFÂRfl 
. 

IERI, IN DIVIZIA A- URSUS 
F.C. Btaşov-Ferul Constanţa 3-2. Rocar. Bucureşti-CSM Reşiţa 4-0, . 

Rapid-F.C. Oneşti 3-1, Extensiv Cratova-Astra Ploieşti 0-1, Gloria 
Bistriţa-F.C.M. Bacău 2-0, P~trotu~.u· Craiova 0-0, F.C. Naţional· 
Oinamo 1-3. · · 

Meciul dţeiui Gaiaţt-Citahlilul P. Neamţ 3-0 &-a disputat marţi, Iar 
,F.C. Argeş-Steaua a fost aminat. 

.· CLASAMENTUL 
1. Dlnamo 13 11 2 O 38-9 35 +171 
2. Rapid 13 9 2 2 21-12 29 +11 
3. F.C. Arge' .13 8 2 3 17-8 . 28 +81 . 
4. Ceahlăul · 13 7 3 3 19-18 24 +3 
5. Steaua 13 7 1 5 · 26-20 22 -1'1 
6. Astra 13 7 · 1 5 19-16 22 +4 
1. Gloria 14 7 1 6 22-21 22 +1 
a. Otelul . 14 11 2 6 24-21 20 ·1) 
9. FCM Bacău · 13 5 . 4· 4 16-17 19 . +1) 
10. Rocar · 14 6 O 8 20-22 18 -3[ 
11. Petrolul ·,~,..,14 5 3 6 16-22 18 ·3 .. 
12. FC Oneftl . 14 5 2 7 19-28 · 17 -4 
13. FC Braşov 14 5 1 8 22·21 16 ·5 
14. Farul 14 4 · 3 7 17•18 15 -6 
15. FC NaJional 13 4- 2 . 7 · 18-20 - 14 ·1 ) 
16 . .,U" Craiova 14 3 3 8 15-18 12 ·9) 
11. Extenslv 14 3.- 1 10 10-28 10 -111 
18. CSM R&'IIJa 14 j 5 8 12·34 8 . -13 

Etapa viitoare (sâmbăli, 30 octombrie 1999): F.C. Oneşti-F.C. 
Naţional, Farul Coostanţa-Rapid BlJCUil!Şti .• u· Cra~ocar. Ceehlilul 
P. Neami-Gioria Bistrita, pinamo-F.C. Argeş, CSM Reştţa-F.C. Braşov, 
F.C.M. ~u-Extensiv Craiova. Steaua-Oţelul Gala~. Astra Ploieşti· 
Petrolul Ploieşti. . . 
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TRANDARRUl" 
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r~~~~.~ir::-::âfr.:'if~i~!n;jjţ:ii§iţii;Ş-;:1)~);-;i;;_ Ttjr.f~ifnpri~UJ'~5_ ;;J_ . , llEZIJI.,'l,il'I,I~I .. E · , --~ ,·, ~; 
, Universitatea Arad •. -. lnter Arad • Gloria Jrl,ill)l~l A XJlT -ll , ?-~,. 

· ·. · Universitatea Arad-Electrica Timişoara_1·3, , ... 

. Electrica Tunboara l•J (G-1) Resa,•ţa ·1-2 (0-1) Cuprirom Abrud-Metalurgistul Cugir 1-0. lntt~r-
T Petrila-Cetate Deva 1·1. Telecom Timişoara-.U" 

·, Stadion MotorUl. Timp frumos: ·reren plin cu Vladlmirescu. Teren moale, timp inno- . Wast Petrom 4-1, Mlnaur Zlatna-CFR Timişoara 2-
apă. Spectatori: 50. Şuturi la poartă: 15 • 12. rat, spectatori 50· Şuturi la poartă: 6-10• PB, 1. Caromet Caransebeş--Minerul Uricani 2·0, Aurul 
şuturi pe poartă: 9 • 7. Comere: 11 - ~ Au mar- spaţiul po'lli: 3-5, comare: 4-1. Au marcat .Brad-Minerul C.ertej 2-1, lnter.Arad-Gioria ~a,iţa 1-
cat: Folaa - min. 83, respectiv Vlşair - min: 19 şi Ştlrb (rnln. 81l. raspectlv Pl\ll~ (rnln. 4 ti 2. Mine"!! Lupani-F. C. Arad TeleCQm 2-0' · · . '· -72). . . 
1/iuţă - min. 47 şi mln. 48 (ultimul din panalty). _, , lntar: Grozav..Arhllle, Porurnbolu, Alb, A. 

Formaţii - Universitatea: Rusu - Opcean, . Moţ (mln. 73· Ştlrb), Sullncean-Molnar, Muj, 
Zamă, Leuc&an, Szi/yer, fftimle, Corinda (min. 70 • Affl (min. 73 BAicaa) • Lăzău (min. 18 -
Ionescu), Chetronle (mln. 60 • Diaconu), Blănlţă, Freer), MIJiJI. Antrenor: Gavrili Siriu. 
Folea; A/dea (min. 51 - Georgiu). Antrenori: -Gloria: Bo,ca-Dumitru, Tuluc (mln. 85 • 
Marius Demiari şi Mihai J/van. Electrica: Murafll - Zlmmar), Redlu, Ababi-Costascu, Bo-. 
/acobicfu, Hromu, Dur/fiu, Petrică, Gomoi, Noje Barcse!'Y (mln. 89 • Stanclu), Bogdan-

. (miri. 88 - Hausler); Vo/oscluc, Vişan (min. 89 • Piţumea (min. 73 • luPP), Brici. Antrenor: 

Ţ~gănele~ •. sta~. ~:(mit!,. ~ -JIMăJ. Annnor: ~:=,~~~~: A. Moţ 174). Arhllle 

Ve~~,:::~c::;,;.. Ioan Ho6co ~centru; ajutat de (26), Sulinc"'!ff (29), F. MoJ (60) respectiv 
Bogdan (22 şi 88). - , . . 

Dan Ionescu şi Dorel Pop • aSistenti (loJi din Blila .. carton••• ro'll: Alb (27), raap4ic:llv 
Mare). -· ' .· . _-. ;:<-~· Bogdan (88) _ • 

Observator FRF: Ioan Barna (Oradea). ,': , ·· . • Arbitri: Ioan Teodor (Tg. Muref}, 11111atat 
· Cartonate galbene: Gomoi şi Brucă. ' 'i. ; " _ · -de Adrian Som&'/Bn (Sighlfoara) ti s-rto 
. Jucătorul meciului: 1/iuJă (Eleclrlca)..' .,, ~- Lorant (Tg. MuJ'8'1). 

Observator F'.R.F.: George Dumitrsscu e Pa un teren 9f9U şi In · In .coasta• concitadinilor de . (Oradea) 
f1$ unei asistenţe redusa. la TeleCom -~i_a echipei din • Joc cu două repriZe loial diferite: prima 
studen~i de la .u· Arad au Deva. e Arbitrul Hotico a dominată clar de r~ţeni iar a doua, d~ in 
fost da_ nerecunoscut, avut-o ieşire huliganlcă In inferioritate numerică. gazdele au Ul la cărma 
pierzand Intr-o manieră min. 45. cAnd la reproşurile jocului şi doar ghinionul şi~ asistentului 
clarll, jocul cu timişorenli _de unor spectatori timişoreni, a Adrian Someşan le-a frustrat de un rezultat 
la Electrica. • Cu acest gilsit ca metodă de răz-- bun. 
eŞec; universitarii ajung din bunare trimiterea la ori{ji- e De remacat exC<E~Ienta evolutie a .văr- . 
nou •a m'1nus In clasamen'"' tutui" r-itean.Pitumea: un vitezist' care SHI,· 

' '"' nea -mamelor acestora. . """"'"'-T • adverS .. directi adomtitii A. Mot · 
adevArului şi emoţiile din Gest ·;nedmislbil, cara · ....,....,.. net am • • . ·ŞI 
nou Incap să apară. e Cu Freer, la ambele goluri, lullnd o opţiune 
lliuţă in mare vervâ, .trarn- spariim ca nu a fost trecut serioasă spre sora mai mare C.S.M. Reşiţa. 
valşlli" de pa Bega au 'Obţl- cu vaderea de observatorul • Din păcate pentru a(<ldenl, acest rezultat 
nul trei puncte da aur, jOCului. 11 acble la "14,1i&te aproape de ~re~ 
ajungAnd 1a +8 Ja adevAr". DANIEL SCRIDOft . WCifl" DR"ILA 

..... 
'•. 

• 

CLASAMENTUL 

Etapa viitoare (duminică, 31. octombrie 1999): 
Telecom Arad-Cuprirom Abrud, Minerul Uricani· 
Minerul Lupeni, ,u· West P9trorn-Minaur Zlatna, 
CFR Timişoara-Caromat Caransebeş. Metalurgislul. 
Cugir-lnter Arad, Gloria Reşiţa-Aurul Brad, Minerul 
Certej-lnter Petrila, Cetate Deva-.u· Arad, Electrica 
Timişoara-T~ :nm~şoara, ",. •• ".,.,.~",..._:, _ ~ . 
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BB Comp_:~1ter 
ARAD Str. N.BAicescu nr.12 tellf•x: 057·280555, 2806 

Centrul teritorial de pregătire 
in informatică • 

organlze&zil următoarele cu·,..url 

Utilizare Windows 98 (Iniţiere) 

Programat: 03.11.1999 dimineaţa 
06.12.1999 după masa 

Utilizare WORD 
Programat: 23.11.1999d.:.pa masa 

Utilizare AUTOCAD 
Programat: 15.01.2000 dupA masa 

Alte cursuri: Exc:;:el, FoxPro, 
A~cess, Vlsual Baale. BlrotlcA,.. 
Cur:aurl la cerere 

Important: 
Cursanţll cara au alnolvll mal mu .. curaurl pot primi dlpkxne 
de callfioam In mgHQ1111o: 
-programator aplicaţii da gestlune(litudU 8Upel'ioere} 
:.analist prognunelof" ajutor 
--operator ' .:" 

MINISTERULUI 

R.A. ADMINISTRATIA 
' ZONEI LIBERE 

CURTICI-ARAD 
organizează CONCURS în data de 08.11.1999 . 

pentru ocuparea următoarelor posturi: 

Referent cu următoarele cerinţe: ... 

.-· 
.. ~- ' 

studii superioare economice · 
cunostinte de contabilitate -
abilită~ i~ munca de relaţii publice 
cunostinte de operare calculator 

' · .' Cl:ll'looşterea unei limbi de circula~e intemâ~onaiă (de Pf'llerinţă engleZa sau germana) 

Inginer calculatoare cu următoarele cerinţe: 
• . cunoştinţe reţele de calculatoare ··' 

cunoştinţe sisteme de operare · 

Referent cu următoarele cerinţe: 

. ~- T 

studii medii (de preferinţă economice) 
cunostinte dE! operare calculator 
cunoasterea unei limbi străine prezintă un avantaj . . 

Secretar-dactilograf cu urmatoarele cerinţe; 

... 

expelienţă în munca de secretariat şi de rela~i cu publicul 
- ·.~:_ cunoştinţe de operare pe calculator 

·'' ·.abilităţi în folosirea mijloacelor moderne de comunicare 

-<· >..: 
'-."<- .... 
'. 

-!_--. 
'-• . 

·cunoaşterea unei limbi de circula~e intema~onală (dl! preferinţă engleza Sau germana) 

Informaţii suplimentare legat~ de organizarea concursului se pot primi la sediul 
ADMINISTRAŢIEI ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD din Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81. , 

Dosarele de concurs se vor depune pân~ in 5.11.1999 fi vor conţine: ~ererea de 
participare la concurs, copii acte de studii fj un curricl!lum vita~ .. 

Examinarea candidaţilor de către comisia de concurs va avea loc in data de 08.11.1999, 
ora 10,00, la sediul ADMINISTRAŢIEI ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD fi va consta din 
următoarele probe:· probă scrisă fi interviu. 

· .. ' (4114674) 

SPRIJINUL REAL ŞI SIGUR A MII 
ŞI MII DE OAMENI 

Cooperativa de Credit Banca Populară 
Secusiglu este o lnsutupe bancară de prestigiu, 
la care, abJnd cand au avut nevoie, au apelat mii şi · 
mii de oameni. Sub diverse denumiri, Cooperativa 
de Credit • Banca Populară Secuslglu 
funelionează din 1928. 

Datorită seriozltă~l de care a dat doVadă de-a 
lungul timpului, dar şi cătorva principii de la care nu 
s-a abătut nici o dip;l, banca a nw,lt să devină an 
de an tot mal puternică. 

La baza tuturor acasiOr principii stă cal al intra. 
jutolirii. Toţi cei care s-au Tnscris tn Cooperativa 
de CredH - Banca Populară Secuslglu au înţeles 
si au slm)ltaceasta. Foarte multi dintre locuitorii din 
Zădărem, Bodrogul Nou, Căiugărenl, Felnac, 
Sănpetru Gem\an, Munar, Secusigiu şi Salu Mare 
au ajuns să spună: "Nu ştim cum ne-am fl descur
cat cu banii daci nu era «Banca» din Secusigiu." 

De a~el. in zonă a ajuns să circule o vorbă: "Ce 
frate, ce vectn, nu te Tmprumută nici unu, 'i dacă
V dau, au el grijă să-p tot scoată ochii 'i să te 
spună la toată lumea. Aşa, mergi la cBancă>, lţl 
faci treaba şi nu te 'tie nlmenll Pe deasupra lţl fi 
convine, că dobinda nu·l mare." 

-CREDIBILITATE DE NETĂGĂDUIT 
Din ceea ce ne-a declarat dna Victoria Fablan 

preşedinta Cooperativei de Credit - Banca 
Populară Secuslglu, reiese faptul că tot ceea ce 
intreprind angajaţii băncii este cu gindul la mem, 
brll asociap. . -

Aceştia pot &ollclta lmprumuturl.cu dobânzi 
extrem de avantajoase pentru dezvoltarea pro
ducţiei agricole in gospodăriile Individuale. In plus, 
oamenii mai pot solicHa bani cu aceleaşi dobânzi 
avantajoase --şi care nu sunt ftuctuante, pentru a-şi 
ridica o casă, a reaiza diverse construcţii, pentru a 
face afaceri, a-şi cumpăra bunuri de folosinţă 
IndelungatA, a pleca In concedii ori să'1i lnsoare 
copiii. . 

O - deosebită se acordă si celor care au 
necazuri în' casă: decase sau probleme cauzate de 

•calamitAtile naturale. Ei au priorilate deosebită in a 
obtine tinprumuturlle (care, ..-epetăm, nu au o 
dobândă fluctuantă, ca,re să se schimbe de la o 
zi la aHa). • 

Pe langă acestea, Cooperativa de Credit -

Banca Popularcl Secusigiu - prestează prin man
dat si a~e servicii: deschidere de cooturi personale, 
asig'urări de bunuri şi _autoturisme. Dovadă că 
Banca are credibilitate, în 1995 a acordat celor 
1528 de membri asociati împrumuturi de aproape un 
miliard şi jumătate lei. tot datorită credlbllltă~l şi a 
dobinzilor avantajoase, oamenii au făcut depozite 
In lei în valoare de un miliard şi şase sute de mi-
lioane de lei. · 

CLIENTUL NOSTRU, STĂPÂNUL 
NOSTRU 

Toate acestea au făcut ca In sistemul coope
ratist din judeţ, Cooperativa de Credit - Banca · 
Populară Secusiglu să se afle pe primele locuri. 

Fiind afiliată la Casa Teritorială a 
Cooperatlvelor de Credit Arad (preşedinte d-na 
Maria Mitra), Cooperativa de Credit - Banca 
Populară Secusiglu a beneficiat din această cola
borare de toate infonna~lle şi stretegille care să~ 
asigure o ascensiune pennanentă. 

Un exemplu: din relatiile de colaborare cu alte 
cooperatiYe de credH din' străinătate s-a acumulat 
experientA ce a fost pusă în practică pentru a mulţu
mi to~ membrii asocia~. (Clientul nostru, stăp;lnul 
nostru)- provertl de re~nut 

PROMPmUDINEA 
ESTE LA EA ACASĂ 

Un alt argument că «Banca• merge foarte 
bine, TI reprezintă deschiderea de agen~i (cum este 
cea din Felnac, Inaugurată anul trecut) şi puncte de 
lucru (cel din Udărenl care va ft deschis peste 
două săptămâni). 

"ŞI în aceste agenpi '1 puncte de lucru, la fel. 
ca in sediul central din Secuslglu, prompti
tudinea este la ea acasă. La Coo'perativa de 
CredH - Banca Populară Secuslglu nu Tntălnip blrocrave". ne-a mărturisit d-na VIOiica Fabian, care 
de 18 ani conduce destinele Băncii cu profesiona
lism, pe care l-am intăln~ şi la ceilalţi. angaja~. 

DaiOrHă dotărll deosebHe cu calculatoare, fax, 
telefonie !f10bilă, opera~unlle bancare se rezolvă 
cu maximă eficienlă. In plus, confldenţlaiHatea este '1 ea asigurată. · 

Iar toate acestea sunt pentru membrii asoci
aţi. Cooperativa de Credit - Banca Populară 
Secuslgiu a fost fi rămâne pentru aceftla un 

sprijin real ' 1 sigur. "ICOL.fiE OPitEfl" 

SAPICO 
DISTRIBUTION 
• 

· AngajeazA pentru Departamentul LE;VER: 

'• Area Sales;Manager; 

.~ Supervisor. 
Cerinte: tineri ·ambiţioşi, loiali firn;rel, dlnamici, 
luptători, cu l! calităţi profesionale deosebite, 
studii superioare, experienţă . T~ · ·vanzări, 
Carnet de cOnducere. 

R~tribuţie l:leosebiti!i. .. ... 

Currlculwm vitae se depun la sediul firmei 
din Arad, str. Tribunul Dobra nr. 10. 
-Interviurile · Se vor d8staşura. vineri, 
.29.10.1999, la ora.17:00c ; .. 

Relaţii suplimenta,.. la te!. '092. 1 "76.98.09 
sau 094 1 92.93.62. (4114673) 

SAPICO 
DISTRIBUTION 

. 1 
AngajeazA pentru Departamentul LEVER: . 

· · · •..iunţji O<ganizarea unul CONCURS . • Sales Representatlves; · .. ·. 

• Conducători auto - distribuitori. 

SILDOR PROD s.u. 
' ···""l ii(ic>.,.,~<t··-

1 

FRIGIDERE. . ·" 
REPARA ŢII CASNICE COMERCIALE; 

· .. ·. CONGELATOARE 
'<,•. 

~ - accesorii frigorijice 
VANZĂRI - frigidere second-hand 

CLIMA TIZĂRI : Jf:ţgri~are; 
Preţuri avantajoase, acordăm garanţie la reparaţii. 

Transportul este asigurat de cătra firmă . 

Arad, Bd. Iuliu Maniu nr. 2-10 se. C ap. 1 . 
tel.: 057/270.622 mobil: 092.570.877; 092.251.535 

_, (659298) 

. .. 

. ' 

pentru angajarea pe postul de 
COLABORATOR SECRETARĂ· RELAŢII CU PUBLICUL 

Candldafll vw depune un curriculum vitae '1 o 8Cfl8c!are 
de intenpe in limba engleză la sediul din 

str. G. CC>fbuC 1, intre orele 16-20~-~ .. ~'·" 
până in data de 2 nov. 1999. · "· 

Condipl: c:t1110f11"1& solide de limba engleză fi de 
operare PC. Numai peraoaneJe ula tallt vor fi co.llat:late. 

. (411_, 

Societate mixtă 

. . în următoarele condi~i: 
• varsta maximă - 35 ani; , 
• cunoatterea la perfecţiune a limbii maghiare şi engleze; 
• operare pe calculator (WORD. EXCEL); · · 
• experienţă în munca de secretariat; . , . · 
• qondi~i de salarizare deosebite. 

INFORMA TII la S.A. AGRIROM S.R.L. 
. tel: 250880 {lntre orele 10,00- 1.6,00) 

..... · . 

.. -~-·-f;-~...;.., .. 
·-·.' •';-·.· 

' . 
Cerinţe: tineri. ambiţioşi, 'performanţi, ·loiali 
firmei. dlnamici: experienţa tn vanzArl şi 
Carnetul de conducere ~nstitule un avantaj. 

· .Retrlbu~e deosebitA .. 

Curriculum v.ttae se depun la sediul firmei 
'din Arad, str. Tribunul Cobra nr .. 10. 
Interviurile ~ ·se voÎ" desfăşura V1neri, 
29.10.1999, la ora 1'7:00. · 

Relaţii suplimentara la tel. 092 1 76.98.09 
sau 094 1 92.93.62. 

PREFECTURA 
..JUDE LUI ARAD 
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SONY Model: CFO-V27L 

Slstlm HFl Sony 
• EQ cu 31»nz1 cu 10 poiUt ,. si 'A 
• 2x 100 w (RMS 10%) 
•lnrogisUare aiiM:o'"lizoli pe CD 
• FIII MW w 30 J1C111Ui ........ 
• DJ lllr. CD Tm, VAC$, Dolly B 

. ,t .• ,. _ .... -•. • .•• 
•.:. 

. , .. -

SONY Modttl: MHC-RXD7 

.. 

·, 

Mapzin Quasar, Arad, P-ja A.lancu, Nr. 10 .. · 
. tel.: 057·211.822. ., 

1 

PUBUCITATE -

Vă aşteptăm intre 2-6 noiembrie la 
··. ·· INDAGRA '99 ·-
Pavilion W{13} Stand 042-1)44 

, . .. : · ROMEXPO Bucureffi 
Piaf41 Pr'Nei libere 

• 

._., Joi, 28 octombrie 1999 

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

·~o')' Cu~ăţătorie chimi~ă 1\'o" 1 
• ' . -•·:······- ... · ... ŞI _.:, .. 

. · spălătorie 
. -~ -~ ··- .. 

Servicii ireproşabile ! 

Acum ai de unde 
alege 1" 

>39}' 
n'USO~, - o~ . ' ~- ~-

.. 

.,.,, .... Ma: ... $alt 
lmpraună cu oferta CON NEX 
~ ... ~ IU.~.uMt-... ·.· ~·-:---;~$•.-~\ 

Acest magazin oomerc:lalizeaz produse ollglnale Sony fnsoll1e de 
cer1111catu1 de oaf111111e oficial Pen1ru RomAnia. am ş1 onorat de Sony. 

BUCUREŞTI ·Ing. Dan Bosoancl, Tel/Fax: 011230.25.62; 
IAŞI-Ing. Adrian Neagu, Tel/Fax: 0321210.567; 

TIMIŞOARA ·Ing. Dan stinică, TeiiFal: 0561284.882. 

~-.n-Caloi ..... _....__ ~ 
K ' Tel:210545;211544;09297G769 (659298)( ' .• 

EST TRANS CONSTRUCT G.l:, OTOR 
. ciindiJ;;,. varstamaximă 30 ani 

• domiciliul stabil in Arad 
... ;;;._ . ,..._ .. 

· ''- ' <' • wnoscatoare a Hmbl1 germane (şi mllghiaf;e) 
-studii mectit sau superioare 

-· - ._ ....... 

. :s<·; ·:. · · ''"-· Telefon 251417 ·-.. ~ . 

.,·.,. 
Vinde numai prin . __ .. ' 

""" . ' ·-1----. · ,,. 'Informaţii la sediul firmei din Arad,"· .. 
MlcAiaca Calea Radnel, nr, 262. . 

-. - .. (658386) ·.UI,I'~-;-'1'~-;-,1 l:T~ ~i ("I."J lr-~, J "1 ;wl~dnr J~i fr: 1.--.: i ... ij_.., tr. ··-·· 
s.c. TERMOROH IMPEX s.R.L. 
Vă oferă următoarele produse: 

• CAZANE (micro centrale) . . . " . 
-BERETTA(ttala),AAISTON(Itala),POII&UON(NWII).. -~ ..-- '· 

UNJOR (\Jnga<ta~ TERMOMAX(\Jnga<ta) • • • ·:· .'~ •. 
•BOILERE INSTANT 

- JUNKERS (Gennanla)11-1411n*t, BCRETT~) 15;1ZIImh 
e BOILERE CU ACUMULARE . 

- ARISTON (Italia) 50-500 1 _ · . 
·e RADIATOARE DIN OŢEL ' - ·•. " . · 

. • DUNAFERR (\Jnga<ta) 
· · •-ŢEAVA ŞI FmNGORJ DIN-CUPRU · -~.' .. , -' 

• • SANCO (Gennorio) -' : •. 
eŢEAVĂMULTISTRATŞIFITlNGURI. : •• ~' [{,;:, .· 

< , • HENCO (Belgia) • • _; · • .,,: 
· e ŢEAVĂ ŞI FmNGURI PVC- . · ' . '- "'· 
;· ·PANNONPIPE(Ungarta) ·- .,;. 

• ROBINETĂRIE · : . • · . • .:, ,,", •:--.,._;;' •' · 
- COMAP (F""""), KLUDI(Gannanlo) 

. • USTENSILE ŞI MATERIALE DE LUCRUc 
• POMPE DE RECIRCULARE . . 

' . ",.,.._ .... 
~ · -GRUNDFOSS _ _,. . 

e VASE DE EXPANSIUNE.TOATE CAPACrTĂŢILE . · • · 

·~~ . ·.· . ._,_' 
·• Pentru fiecare cazan BERElTA cumpărat se acoRII.UII 
· · Termostat digital de cameră gratun · • _· · ..... F 

Arad, Str. Brâncoveanu 12A TEL: 2737'80; ·271828 

-CIMENT ALES O. 
. ' . ' -.. 

· ,~> 39.000 lei sacul . lare inclus TVAJ ;-·· -· 
.' .,: . --~- ;- .. . . - -· .- ~-

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

. ' . ·'; . ~ ·. 
__ .. _,_ 

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

-~~;_:~ __ : __ ··::.S>:. ·:, . , •• ·.-· ·' .• ~ . .:.;.~T' 
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. ID~a:tj~@fi l···ili· u m 
CONSTRUCTION 

1 Arad, str. PAei urii .nr •. 49,- tel.:254457 · 

v•NDE DIN STOC LA PRETURI 
·. . :· "..;.,." DE DEPOZIT! · · . .:·. . - . . . 
CUŞI METALICE (UŞI BLINDATE) CJTabiA '!<lncatii CJOţal tM.tc>n 
CJP.C. CJPtacaj'CJPFL OPAL CJBINALE (u.l, ~ ....... tra --te 20 

modele) CJPodele '11 lan>brlurl din brad ClParch<rt- t'ag 
OCAHLE TERACOTĂ. (mecanice •' manuale) CJCArArnidA ••motii 

:·.. OŢIGLĂ - .T6rnAvenl CJPIAcl azboclment ClBituon, ClCartol'\_ , . 
• ·. · .. ·. . -~ltat ClCarbld ClEfectrozi 
-:.:_·.:;.·,~--

1 VIZITÂND DEPOZITUL NOSftU VA PUTETI CONSTRUI o CASA LA UN PRET ACCESIBIL 
. - .. . ~--
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x 1:_a preţul ăs~ 49$ * x ~~: .. ;~ 
Sa to+ ynrhft~+• ·· · . t\ .. J} ~-" VI..,,_,~...... ~ · ., 

·Oferta Connex:" ERICSSON ~ ~· _· .. ut· ·:·.'j 
-conectare gratuită. · ' A 1018s · · , ' 

ORGANIZEAZĂ 
.. PRESELE~Ţ~E - două luai de abonament gratuit.- i!!'.i~M 

- valabil şi pentru CONNEX START cu' abonament pentru LUCRĂTORI t::..U..IFit::t\ŢI in turism, 
in vederea deschiderii hotelului night-.club, dis~ 
cotecă, de. la Nlidlac, pentru următoarele funcţii: 

de numai 5$.· · . ·. .. · .· . .· 
Oferta Quasar: · · ' · · · 

e RECEP'fiONER HOTEL 
eBARMAN 

- te conectezi*** şi primeşti pe loc un tricou MYX. 
. ~~) 

-~_· ... · .. ~~~~ ' .- -:;;;_.~~~:' '::;: .... e BDCA,.AR 
eOSPĂ,.AR 

. . · 

lnformafil şi eondifil de parţlei
pare la tel.a 255551 

. Mag. QUASAR - Arad · ~ 

X . .:.:!!:~~~~~~~.~~~·..!~~!~~~~!.~ 

~o~~~~~_ -... ARAD S. A. -
-·; 

. ADUNARE GENERALĂ 
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei COMAT PAS ARAD, con

voacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei, in data de 
11.11.1999, ora 10, în Sala de festivităţi, de la sediul societăţii din 
Oâmpui.Lini,tii nr. 1, cu următoarea: , . . ;, •. 

· ORDINE DE ZI: 
1. Informare eu privire la activitatea Asociaţiei COMAT PAS ARAD. pe 

primele nouă luni ale anului 1999. 
2. Rezilierea convenţiei nr. 1072/31.08.1999 privind cumpărarea de 

a~ţiuni FPS. . ,. ' 
3. Anularea Hotărârii nr.1/17.09.19!:19 a A. G. E .• PAS 
4. Aprobarea materialelor pentru Adunarea Generală Extraordinară a 

S. C. COMAT ARAD S. A. . .. , , . 
' ~ .. 

5. Diverse , 
1 Consiliul de Administraţie al S.C. COMAT ARAD ·s.A., convoacă. 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor,în data de 11.11.1999,. 
ora 12, în Sala de festivităţi, de la sediul societăţii .din str. Câmpul 
Lini,tii nr. 1, cu următoarea: ...... 

· ·.ORDINE DE ZI: . 
·1. Informare c:U privire la rezultatele economico-"nanciare ale soci

etăţii pe primele nouă luni ale anului 1999. 
2. Anularea hotărâr11or A.G.E.A. nr. 48 'i 49/17.09.1999. . 

• 3. · Anularea Certificatului de Inscriere de menţiun.l nr. 
9287/20.09.1999 de la O.R.C. ARAD. ' • · ·. 

· 4. Punctul de vedere al societăţii cu: privire la constituirea acesteia 
ca parte civilă în dosarul nr. 2351/1999 pe rol la Judecătoria Arad. 

5. Diverse. · 
N. B.: Acţionari! vor avea asupra lor buletinul de identitate. ln cazul 

neîndeplinirii condiţiilor statutare, ambele Adunări Generale se repro· 
grameaz;l pentru data de 12.11.1999, în acela'i loc lfi la acelea'i ore. 

' . ' (C114872) 

· .. Arad, Calea-Timişoarei nr. 61 .. 
ANGAJEAZĂ: . 

CONTABIL pentru serviciul contabilitate. 

Relaţii la sediul sOcietăţii sau 
la telefon: 287185. (411-) 

6.\ ~GROMAN~TONIMPFX 
. ioMM~ 290t Arad, str. Maramuret. ar. 2 

l!ll"~. ·--· , tel/fax: 057/289116_ 
. . .. ' ·. ' . . . . ' .. . . • . .. · . 10' 

. Vi oferim Hvnre din sroe sau la eommdl: • i_ 
• maimură, granit, lravertin; · r 
• scule şi accesorii pentru prelucmrea rocilor natunile 
• adezivi pentru gresie, faianţă şi roci naturale_. 

Şef depozit Agenţi de vânzări 
Condiţii: Carnet de conducere cat. B (C pentru 
agenţi), disponibilitate program prelungit, seriozitate, 
fără a.bateri disciplinare. Se oferă salariu avantajos. 

' , 
Cererile insoţlte de CV se depun la adresa: 
Arad, str. Pădurii 169-171 (8,00-16,00) până 

VINERI, 12 NOIEMBRIE 1999 
· llllormaţll la tel. 094-536537 18592981 

S.C.CONFRUCT 
S. A. LIPOVA 

MATRIMONIALE (fl · str .. Abrud, et. IV, acoperi~ Micălaca~bL 173, et. 1, amana· . Vând apartament 2 camere amenajat, preţ 11.000. OM: Vând apartament 2 camere, 
garanţie 10 ani, design occid~n' jări multiple. Telefon 261.11T; confort 1, zona ~ebăda, etaj 4, , Telefon 250209. (33474) lmbunătăţit complet, Chlşlneu 
tai, conditii deosebite, pret 094.533.258. (33765) lmbunătăţil, 12.600 OM. TeieloO Vând apartament 2 camere, Cl'ii· central, str. Primăverii nr. 1, 
10.500 m~: negociabiL Telefon 210834. (33623) · ~ confort 11, Aradul Nou, lmbu- garaj. lnfonnaţil telefon 520917-ITALIAN, 50 ani, ptezenţă · · 

5 remarcabilă, vin lunar pentru 260094. (33357) . 1/and apartament 2 canlere; . nătilţil Telefon 288336. (33385) sau 092.821.786, (41131 2) 
afaceri, caut domnişoară Vând garsonieră .• coiirortl. eL central, et IV, acoperi~ ţiglă, . Vând apartament 2 camere, Vând apartament 2 camere, 
tânără, frumoasă penţru prl- - IV, zona UTA. Tefefon 46908t. imbunătătlt. Telefon 255867, 094 confort 1, Vi'alcu, etaj III, preţ Mior~a. 14.00Q OM negociabil. 
etenle, poslbllltliţl ajutor (3042159) . Vând apartament 2 camere, 612 881. (33233) 13.0<10 · · OM. Telefon Telefon 270872. (33070) 
financiar. Telefon 092.925.ne, . Vând garsonieră confort 1, eeniru, Praporgesc0, etaj 1, deco- Ocazie! 23.500 OM aparta· 092.397.193. (33474) Vând.urgent apartament·2 
orele 18-22. 33406 ·Grădişte, etaj III. Telefon mandat, suprafaţă mare; 30.000 ment 2 camere, ultracentral mul- 'Vând apartament 2 camere, camere, Intim, e.t III. Telefon 
t=======~==:· ; 237065; 461529. (33531) OM. Telefon 092.308:400. tiple tmbunătăţlrl + m't:ibilă. parter, Podgoria,lmbunătăţit, preţ ·2:J73n. (33573) · 

ITALIAN, pensionar, caut. Vând garsonieră in Micălaca, (33529) . Telefon 210255; 2_10555. (33206) 21.500 OM. Telefon 220400. Vând apartament 2.camere, 
femeie pentru convieţul~e, bloc 231. Informaţii la telefon vând apartament 2 camere·: Vând apartament 2 camere, (33607) · -semiimbunătăţit, balcon Inchis, 
maximă serlqzitale, scop 558030, (33558) 'decomandat, Micălaca, etaj 414, ultracentral, decomandat. Te- .· Vând apartament zona· Gări( zonă liniştjtă, bl. 584, ap, 2, 
căsătorie. frfonnaţlf şi detalii, Vând garsonieră, confort 1, . acoperi~ ţiglă, lmbunătăţit, · 'lefon 234536, 254330, după ora· 'amemijat stil oi:cldehtal, mobilat parter, 15.000 OM, negociabil. 
telefon 094,117.730. (33480) Mioriţa, 7.500 OM, negociabil.' 19.$00 OM negociabil. Telefon 16. (33340) parţial; preţ 35.000 OM negocia- Telefon 092 596 030. (33609) 

Telefon 253326. (33070)· · 235784; 092.308.400. (33529) Ocazie! vand apartament 2c bil. Telefon 094.160.581, (33539) Vând apartament·2 camere, cf. 
VÎNZĂRI APARtPE!ft'EI!AI 

OCIMEBI 11ii1 
Vând garsonieră zonă cen

trală. lnfonnaţii telefon 094 621. 
988. (33256) 

varld garsoni8rA, renovată. 
·central, bucătărie mare, et 11. 
Telefon 281124. (33341) 

Vând garsonieră confort 1;; 
Mlcălaca, gresie, faianţă, balco~ 
Inchis, etaj 3, 8.500 OM nego
ciabil. Telefon 270856. (33623) 

Vând garsonieră In Micălaca, 

Vând garsonieră cf. III, Vând ieftin, apartament 2 · camere, Vlalcu, 10.000 OM. · Vând apartament 2 camere, 1, garaj, telefon, boxă: sateln. A. 
·Fortuna. Telefon. 246993: camere, toate fmbunătăţ_irile, ·, Telefon'2708Se. (33347) parter, str. Ba nu Mărăcine. Vlaicu, posibilitate 2 rate. 
(33670) · . excelent, el. IV, acopenş In . : Vând apartimient, ' str. . TelefOn 235021 (33229) . lnfonnatil telefon 094 170 566 

Vând . garsonlerii, Aurel . garanţie, Confec~i. Telefon Ecaterina Varga, 2 camere, . Vând aparta,ment 2 camere;. · (33645)' . . , 
Vlalcu. Telefon ·245068, . 252009. (33669) . decomandate, el. 11, preţ27.000 'zona IRIL P.eclca. Telefon •. Vând apartament 2 camere, 
288144. (33681) Vând apartament 2 camere, OM, negociabil. Telefon 231410. 469467. (3042159) central, semidecomandat, str. r. 

vand urgent garsonieră cu decomandat, confort l, parter-, (33357) · · Vând apartament 2·eamer9; Vladimirescu nr. 14, 27.500 OM .. 
multiple.lmbunătăţiri, zona Piaţa Aradul Nou, preţ negoc1abol. Vând apartament 2 camere, · zona Alfa, mici lmbunătăţlrl, el _Telefon 245061. (33644) . 
_S(>arelul, Mlcălaca. Telefon 094 Telefon 094.147.985 sau 057 •-'-'··VIalcu, bi. A15, parter, lmbu- III, 14.000 OM. Telefon 2708:!4. Vând urgent apartament 2 
Ji68 844. (33701) . 411184. (33053) ·natăţit, recent redecorat, preţ (33347) camere, central.(100 mp), tot 

Vând garsonieră conrortl, str. Vând apartament 2 camere, 11.000 OM. Telefon 237215. . . Vând apartament spaţios ·2 confortul, 20.000 OM, negociabil, 
Simfonlel, Mică iaca. Telefoo Confecţii, bloc 12, se. B, 10.000 , (33393) camere, pe malul Mureşulul, str. Cicio Pop. nr, 15, ap. 2. 
280483; 092.626.185. (33751) OM. Telefon _092.295.340. · Vând apartament -2 camere, zona. 300. Tel~fon 261092, (33671) 
·Vând gars~nleră confort 1, (33619) .·.. Mioriţa, etaj 1, bloc cărămidă, (33427) • ·' · (Continuare In pagina a_14-a).-
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{Urmare din pagina a 13-a) 
vand {inchiriez) apartament 2 

camere, parter. Micălaca. 
Telefon 277386. (33697) 

vand convenabil apartament 
2 camere, uHracantral, ideal pri
vatizare. Telefon 210559, după 
masă. (33676) 

vand apartament 2 camere, 
Calea Romanilor. Telefon 

apartament 
el. IV, Alfa, imbunătăţit, deco
mandat, 15.000 OM. Telefon 
257946.(33292) . 

Ocazie! 21.500 OM aparta
ment 3 camere, c~ntral, 
lmbuni!ti!ţit. Telefon 210255, 
210555. (33206) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, zona Vlaicu, bl •. 
X.34. Telefon 417191 aau · 
092.995.057. {33358) . 

Ocazie! vand apartament 3 
camere, faianţă, gresie, balcon 
Inchis, Ana, etaj ~; 11.ţl()O DM. 
Telefon 270856. (33623) 

vand urgent apartament 3 
·camere, Samantha urcător, et 
III-IV. Telef011 531594. (33424) 

vand urgent 
camere In casă proprietate, 190 
mp suprafaţă locuibilă, anexe: 
pod propriu,. pivniţă, garaj. Sunt 
posibiUti!ţl de extindere a 
cli!Qirii. Central: str. Gh. Bariţiu 
nr. 15, el. 1. Telefon 287776 sau 

506; 16.000 DM. 
Telefon 057 210066; 
092.706:028. (33429) . 

vand apartament 3 camere, 
Micălaca, bloc 718. Informaţii'' 
telefon 219145, după ora 18. 
(33418) 

Vând apartament 3 camere; 
zona Gării, balcon foarte mare .. 
Telefon 094.533.504. (33583) 

Ocazie! Vand apartament 3 
camere, 125 mp.. aranjat stil 
occidental (salon 50 mp, bar, 
gresie), el. 1, bloc nou, 2 bal
coane +terasă, 2 băi, uşă blin
dată, 39.000 OM. Telefon 
250783; 094.292.683. (33437) 

Vând apartament uHracentral, 
3 camere, dependinte, parter, 
Legea 112. Telefon 233230. 
(33230). 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Micălaca, 17.500 
OM. Telefon 270872. (33070) . 

vand apartament camere, 
160 mp, str. Coşbuc; aparta
ment 3·camere, 140 mp, str. 
Coziei. Telefon 092.227.450. 
(33109) 

Vând urgenl apartament 4 
camere sau schimb cu 2-3 
camere, Micllaca, bl. 543, at. 
III. Telefon 264393. . 

Vând apartament 4 camere, 
dependinţe, amenajat occiden
tal, 32.000 OM negociabil. 
Telefon 279314; 271200. 
(33493) 

vand apartament 4 camere, 
zona 300, Malul Mureşulul, 
toate lmbunătătirile, garaj autor' 
· . Telefon 25S891. (33600) 

OCAZIE UNtCit Vând foarte 
Ieftin apartament cu 4 
camera, decomandate, parter 
inalt, bun pentru privatizare, 
zona UTA, 112 mp, vedere pe 
strada principala. Telefon 
233002 sau 092 251 535. 
(33687) . . . • 

Vând apartament 4 camere, 
UTA, el. 1, deosebH, privatizare,' 
la 23.500 OM. Telefon 242991. 
(33729) 

1 

vand casă mare, In centrul 
comunei Şlmand, bună şi pentru 
privatizare. Telefon 266488, 
Arad. (23717) ' 

Vând casă In localitatea 
Macea nr. 1155. Telefon 
536244. (33782). 

OCAZIE! VÂND CASĂ, toata 
utllitilţile, suprafaţa 900 mp. 
Telefon 092.239.471; 256543 -
(pănă la ora 16. (31726 31955) 

. Vând casă cu curte, 400 mp, 
mobilier. Telefon 092 599 416. 
(33333) 
Vâ~d casă in Vladimlrescu, 

zonă centrală, 4 camere, 
dependinţe, incălzire centrală 
automată, preţ negociabil. in
forma~i telefon 514207. (32993) 

Vând casă in Părneava, cu 
· grădină şi gez. Telefon 211792. 
(33165) . 

Vând urgent casă 4 camere, . 
bucătărie, baie, garaj, grădină, 
gaz stradal. .Informaţii telefon 
264032; 42.000 OM negociabil. 
(33499) . 

vand casă central, singur in 
curte, 43.000 OM negociabil. 
Telefon 094.837.193; seara

. 259246. (33515) . 
vand casă 3 -camere, 

dependinţe, Grădlşte şi casă 
mare şi pămant in Şomoşcheş. 
Telefon 260360. (33546) 

Vând casă neterminată, lneu·, 
str. Avram Iancu, nr. 38. Telefon 
511630. (33552) 

Vând casă comuna Vladi
mirescu, str. lmproprietăriţilor, 
nr. 24. Telefon 270406. (33554) 

vand. casă in Gri!dlşte, 5 .. 
:camere, bucătărie, bai_e, 
canaUzare, gaz stradal, plus 
1500 mp teren intravilan·. 
Telefon 237794 sau 276419. 
(33566) 

Vând casă nouă, grădină, 
Gri!dişte, 65.000 OM, negocia
bil. Telefon 276724. (31695) 

vand casă 4 camere,· 
incălzlre centrală gaz, grădină, 
garaj, str. Arhitect M. Tabacovlcl 
nr. 35, Arad. Teiefon 
092.640.821; 473012. (32312) 

Vând casă in Pecica, 3 
camere, bale, anexe, şi grădină 
sau schimb cu apartament in 
·Arad. Telefon 468540. (3042157) 

Vând casă mare, cu grădină, 
pivnită, incălzire gaz, caklrifere, 
·toate' facilităţile, tota1.1200 mp; 
preţ 55.000 dolari, str. 
Gheorghe Doja, nr. 94. Telefon 
284811. (32548) . 

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

vand (schimb) casă Chişineu 
Criş, str. Pievnei nr. 6A, cu 
apartament ·Arad. Telefon 

Vând casă cu etaj, In rosu, 
str. Dragoş Vodă nr. 2, teleion 
521186. (4113156) 

Vând convenabil casă 

spaţioasă In Aradul Nou. 
Telefon 092 226 357. (33740) 

hl!fh1fiJHP ;g; 1 
vand căsuţă lemn (spaţiu 

comercial) cea .30 mp. Informa~! 
telefon 094 282 449, non stop, 
(33199) . 

Vând gheretă, Piaţa Fortuna . 
Informaţii telefon 092.267.602.· 
(33336) 

Vând gheretă Piaţa Soarelui 
pentru orice activitate, preţ 
4.500 OM, negociabil. Telefon 
263732, seara sau la gheretă. 
(33410) 

vand spaţiu amenajat, ultra
central, pretabîl pentru: sediu 
firmă, bancă, societate asigu
rări, cabinet medical, farmacie, 
etc. suprafaţă 82 mp. Informa~; 
telefon 520917 sau 
092.821.786. (4113152) 

vand spaţii comerciale; 
3.500-12.500 OM. Telefon 
222373 (33593) 

11/l:FH'dHh 11 ;g; 1 
Vând teren arabil, 1, 72 ha, 

din Asociaţia Sânpaul. Telefon 
244552. (33312) . 

Vând teren intravilan, 
Subcetate, str. 13 Martiri nr. 6, 
921 mp. Telefon 280231; 
092.645.958. (33068) 
. vand teren intravilan Săvllşin, 
Valea Troaşului 2300 mp, 7500 
OM. Telefon 289966, 248064. 
(33430) 

Vand teren 540 mp, Bujac cu · 
· amenajări, str. Suceava, 15.000 
OM. Telefon 289966, 248064. 
(33430) . 

Vând teren Tn Grădişte, 500 
mp, toate utilităţile. Telefon. 
253366; 253575. (32582) 

Vând teren Şi hală producţie, 
Tn Arad şi jude,ţ. Telefon 
253326. (33070) 

Vând vie cu cbln\l, lneu; 
6.000 OM. Telefon 219181. 
(33543) 

·Vând teren intravilan, 600 mp, 
front 15 m. Telefon 262619. 
(33665) . 

Vând loc de casă 1.000 mp şi 
teren aferent 29 ari in localitatea 
.şofronea. Telefon 057-416281. 
(33728) 

Vând Mercedes 350 S; Jeep 
Toyota land ţhrysler. ·Telefon 
j)92.227.450. (33109) '· 

.vand convenabil oacta o_ lan, 
ori~~ model, livrare imediată .. 
Tele 094.391.896. /331341 

Vând DACIA 1310 TX, af\ 

Vând Mercedes 230 E, tip preţ negociabil. Telefon 4"''~'~· 
124, an fabricaţie 1986, climă, Curtici. (33712) 
ABS, alarmă, inchidere centra- vand Golf 1, an 84, inmatrlcu-
llzată, 11.500 OM negociabil. lat, preţ2.500 OM, negociabil. 
.Telefon . 271200; 279314. Telefon 259236, 267236. 
(33493) . -·. (33700) 

Vând Dacia 1310, din 1985, Vând Dacia Papuc, 1995, 
preţ 1.700 OM. Telefon 234615. CIV, numere noi, 3.500 OM, 
(33484) negociabil. Telefon 211646. 

Ocâzie! vand Skoda Felicla o (33693) 
km, sub preţul de pe factură; Vând Dacia 1410L, 1994, 
negociabil, eventual la schimb stare perfectă, str. Salontei nr. 
cu o Dacia mai veche. Telefon 37/A. Telefon 222806. (33692) 

. 056- 219869 sau 094.291.600. Vând Jeep Mitsublshl Pajero, 
(33467) .4.650 OM. Telefon 277181. 

vand urgent Raba basculan- .. . (33685) 
ti!, 8,5 tone, stare perfectă de Vând Mercedes 250 Diesel, · 
funcţionare, CIV, preţ'9.500 OM .. an fabrica~e septembrie 1992, 
Telefon 413166. (33461) ·· inmatriculat persoană fizică, 

vand Lada 1500, an 1979, stare excepţională, alarmă, 
stare bună, 2.000 OM negocia- genţi aluminiu, uşi central. 
bil. Telefon 094.392.557. Telefon 094.616.315. (33787) 

289456,.092 239 242. (33626) 
Vând FIER BETON 5900 

tel/kg; BCA,605.000 lel/mc, 
str. Independenţei nr. 7, 
Bujac. Telefon 273785; 
092.457.280. (33776) 

Vând termotecă gaz, lnstant 
bale, bucătărie, calorifere, ofer 
un an garanţie. Telefon 092 989 
Ot7. (33655) 

<
3t= autoturisme Dacia, zero 111\!fj\:! H W )" .. ,. 1 fabricaţie Germania. Informaţii 

km, 46.000.000 lei albe şi • 1 1 1 1 • - ·telefon 514207. (32995) 
47.000.000 lei metaiizate; stoc Vând TV COLOR en • gros, Vând vitrină frigorlflcă şi 
limitat. Telefon 092.290.473; en • detall, gamă dlverslficatli, · mobilier magazin. Telefon 
·057. 250030. (33507) preţuri minime; garanţie. · 468470. (33191) 

Vând autoturism manca .Qpel Telefon 289456; 092.239.242. VInd EUROBOLŢARI ter-
Astra Caravan, an 1992, Euro 2, . {33626) · moizolanţl cu garanţie: 
preţ. 6.500 OM negociabil. Vindem LĂZI FRIGORIFICE; 300x250x200, 3.600 lel/buc; 1 
Telefon 094.160.581. (33539) CONGELATOARE; VITRINE; mc-240.000 lei. Telefon 

. Vând ARO 243 4x4, str. COMPRESOARE· 5.000 W; 281491; 092.381.750. (33294) . 
·Constituţiei, nr·. 46. Telefon. · CAMERE FRIG; DULAPURI Vând linii telefonice 89xxxx 
286258. (33545) FRIG; Inox; garanţie un an. (erotice, matrimoniale, party 

Vând Dacia Bertini! 1410, an Telefon 281384, orele 8-18. line). Telefon 094 523 312. 
1995. Telefon 242841, orele 8- (29999) (33379) 
14; 18-23. (33568) Vând TV color, 800.000 lei; Vând ·cărucioare pentru copil 

- Vând Dacia 1310 pent,ru · . combină frigortfică 1.200.000 lei, (Import), preţuri bune. Telefon 
piese schimb, eventual talonul,' congelator. Telefon 285010 .. 254796. (33390) . 
comuna Zărand, nr. 631, telefon (33699) Vând ouă prepel~ă {medica-
187 A. (4113154) Vând TV COLOR:·de banda ment, reproducţie) cu lnstruc-

vand Oltcit Ciu6 1994 mata- · largi, pre\1.600.000 • 2.000.000 ~uni. Telefon 289966, 248064. 
lizat, pret 1.700 OM negociabil. .fel, cu telecomandă noua. (33430) 
Telefon 473270. (3041807) Telefon 244904, orele 9·17.- Vând plan scurt,. marca 

Vând Dacia 1310, 1986; (32146) . Berekszaszy. Informaţii telefon 
2.000 OM negociabil. Telefon· Vil'nd ieftin INSTALAŢII 251229. (33489) 
258616. (33587) .. SATELIT ,1 BOXE 50 W. Vând uşă capltonată pentru 

Vând Dacia Nova GT, lp Telefon: Arad 237471; lneu Intrare apartament bloc; uşă 
garantie pan• in septembrie 511485. (28770) furniruiti! (cu· sticlă) pentru 

' 
0 

Vând M_AŞINĂ SPĂLAT 2000 cu sistem de Inchidere şi debara; aragaz cu 3 ochiuri '(2 
1 • t · b'l' AUTOMATA, 880.000 lei; TV + 1 1 t · ) "T 1 f a arma, sare ~reproşa 1 a. ·COLOR 700 _000 lei·, LADĂ. gaz e ee ne. ee on 

lnfo'rmatli telefon 237470. 244473. (33455) 
(33432) '. . . . , . .. • FRIGOţRII FICÂT 11.3f00.000215e91,3o3fe9r Vând viţel de 4 luni; vacă de 

. vand-3utobenc1 Saviem 6,5 garan 8 · 8 8 on • lapte; aragaz cu 4 ochiuii; guler 
tone, an 1980, stare bună de 563027. (3040385) · . de vulpe arglritle complet cu· 
funcţionare. Telefon 276488. Vând TV color, maşini de căciulă. Telefon 254832; 

Vând semănătoare grău pen- spălat, frigidere cu congelator şi 094.204.056. (33524) 
Iru tractor U-445. Telefon lăzi frigorifice, la preţuri conve- Vând SRL cu activităţi multi-
411206, seara. (33396) nabile; (cu 6 luni garan~e), intre ple. Informaţii telefon 

· Vând Dacia 0 lan, preţ nege- orele 9-17. Telefon 251392 sau 094.397.410. (33523) 
clabll, zilnic, str. M. Eminescu 094.293·568. (33025) · Vând bo[ţari termoizolatori, 4 
nr. 54 sau informatii telefon Vând TV color Philips, Nokia, modele, pavele, borduri; etc. 
092.203.237. (33398). . Grundig, teletext, te!ecomandă. . Telefon 245689. (33534) 

vand ARO 244, In stare de Telefon 264004· (33304) . Vând· betonieră fără motor. 
funcţionare. Telefon 461424. Vând foată gama da piesa · Telefon 263365 $8U 
133627) •. · . pentru frtgldere casnice'' co- 094.777.081 . 133563) ' 

Vând Dacia 1310, sla're foarte merclalit, frlgldere second-. vand vler de prăsiiă. Telefon 
bună, preţ negociabil. Telefon hand. Telefon 270622. <33362) 277681. (33567) 
094 887 708. (33637) Vindem 0 mara gamă da ·Vând usturoi (toamnă) an-

Vând Dacia 1310, stare TELEVIZOARE COLOR, STE- gros, preţ 6.000 leUkg. lnforma~l 
excepţională, preţ convenabil, REO. lrifonna~l telefon 280260• telefon 473270. (3041607) . 
Telefon 094 887 708. (33637) · 211213• orele 10•20· PREŢURI Vând colţar albastru, preţ 

CONVENABILE. (33185) j T 1 f 251412 Vând Seat Toledo, lnmatricu- Vând telefoane mobile· noi: avanta os. ee on , 
lat, cu motor Go~ GTI, fabrica~e Nokia 5110; Nokla 3210, So·ny. . {32312) 
1996, multe extrase, preţ C1. Telefon 094.544.832; Vând sufragerie Lengyel; hol 

· 13.200 DM. Telefon 231915, complet nou; vitrină, masă 
Vând casă, zona Aradul Nou, ( l 094 184 988. (33620) 092·526·181· (3340B) birou, bufet; antice, fotolii sculp-

pret rezonabil. Telefon 287320. ·· · Vând convenabil BMW 525i, Vând Opel Rekord, numere VInd cuptor patiserie 'fi C!IP- 'tate; persana manuale; tablouri; 

266987. (335891 1986, preţ2.150 DM, negocia-
bll. Telefon 260869. 33368 • 

(33603) . . . . , . "1990, lnmatriculat, stare exce- . noi, stare bună funcţionare.. tor pentru pizza. Telefon. porţelan; sUciă. Telefon 284811. 
vand casă cu etej, central, . 'lentă. Telefon 092 274 828 ... · Telefon 243443. (33624) . ~- :· 21:~~ ~~~ niaşină spălat (32548) . . 

singur In curte, intrare auto,: ·(32977) ' Vand Opel GSl, 1600, lnrria-" automată, calorifer electric, cu Vând scaner imprimantă; fax 
curte mică, piscină, gaz, 90.000 VInd avantajos ANVELOPE triculat, 43.000 OM. Telefon ulei cu garantie Telefon 284604 . '' telefon Panasonic, Sega, 
OM. TelefOn 222373. (33593) , CAMION diametru 17,5; ARO, 222373. (33593) ' • · · · video cameră, defect, bicicletă 

Vând casă 3 camere, anexe : JEEP 15, 16; AUTOTURISME Vând Ford Escort XR3i, inma- <33442) . • copil, uscător proseflonal, 
multe, total 1.476 mp, locali- 12, 13, 14, 15,16, 17 ţoll. trlculat, 1984, 1.600 cmc •. 2.800 ·vand CĂNTARE ELECTRD' expresou cafea .. Telefon 

.latea Grănicerl nr. 341; ·Telefon 259339, 563027 .. : OM, negociabil. Tşlefon NICE oi CASE MARCAT FIS- 284811,(32548) .. 
(4113155) ,: (3040386) ·. • 279153 (33606) T · Vand bundă femel,.costum + , · · CALE pentru coma", restau-
• Vând caSă+ anexe, In coinu- . Vând Saviem lzotermă 5,'5 vand Renault 18 (schimb) rani, servicii, b~~zlnarla; pantaloni bărba~. TV alb-negru, 
na Zi!branl. fnformaţii Zăbranr tone, preţ avantajos; negociabil: benzină, Inscris p.f., fabrica~e Telefon 272727_-1334151 . · · masă, scaune, fotoliu, mobilă 
nr.131. (4113075). Telefon 094.517.763. (30964) . 1980. Telefon439199. (33576) Vând calculatoare IBM_ 386, hol vopsită, aparat de incărcat 

Vand casă tot confortul; ·Vând Volskwagen Golf if;·'· Vând VW Passat 1988, 48 ri 180 200 T l l baterii. Telefon 240535. (33138) 
· comuna Vladimirescu. Telefon stare foarte bună. Telefon 1:600, -benzină, fără plufl)b. 6• preţu • · ee on· Vând 100 . de capre. 

255 8 092 777 36ţ (32603) . 094·543·320· (33572) . l f ţii 1 III t A 1 1 9 1, 092 284 409. (33666) . · · · ' · · Telefon 468613. (3042163) . Vând.avantajos PC P·antiuin norma oca a ea gr 'u 
Ocaziell/and casă ocupabiiă , Vând motor tractor U650 •.. 'MMX AMD K61: 66 32MB SD · Mare nr. 742. {5226684) .. 

Imediat, (ne)mobilali!, In Arad,. Vând Dacii O lan, noi, orice tip ·Telefon 283166, duP,il Ofll.17 •· RAM 1 44 Md FDD 32 GB 
str. Aprodul Purice nr. 30, 2 şi la ?.""'a~. Telefon 094 157 (33854) · · . . ·· . ExHDD 6 plăci reţea tn garanţie. 

. garaje, telefon, sateiH, 450 mp, 830. l33309! . · . Vând Flat RHmo Diesel, s~re-. Tel efo~ 245077 ,' . 468920;. 
tot confortul. Telefon 057• Vând Dacia .o km, orice tip . funcţionare perfectă, tnmatricu- !(3042160) · 
289757, Intre orele 16-20. . sau schimb CU una mai Veche·+ lat, CIV, persoană fizică, preţ Vând frigider, congelator, 1adll 
(33652) · diferenţă. Telefon 056-219889,, negociabil 3.800 OM. Telefon frig combină frig uscător rufe 
. Vând casă mică cu gnldlmrtn 094 291 600. (33293) · 094 898 051, (33668) • ..ooct telefon, TV ~ garanti& i 

lneu,. str. Avram Iancu nr. 147. Vând Opel Vectra Turbo Vând TV carosat, stare· an. Telefon 220926. (:i3409) • 
Telefon 057-289293. (33652) •· Diesel, lntercoler, cu toate. funcţionare, CIV, vertflcae auto Vând videorecorder Sony, nou, 

Vând casă 2 camere., lmbunăti!ţirlle, adus recent In făcute·tn luna man, toa.te taxele 'Iri logic, preţ 300 OM. Telefon . 
dependinţe, str. v. Alecsandri ţară, fabrica~e 1994 sau schimb .. plătite, preţ rezonabil, sat Dud 231915, 094184 98B. (33620) 
nr. 8, ap. 10. (33q650) · cu Dacia. Telefon 058-219869, nr. 175. (33662) . . Vând combină frlgorifică, 

Vând urgent casă Gal, str. Ion 094v'f9nd1 600Dac.la(331239130), a. n-1987, ' Vând _Opal Ve:tra 1,61, an maşini spălat automate, cuptor 

VInd MOLIZI ARGINTII cu 
radilclnil, pentru parcuri. 

n· 281188, 285548. 

star<~ bună, 5.000.000 lei, nego
ciabil. Telefon 289966, 248064. 
(33430) 

Vând televizoare, biciclete, 
combine muzicale. maşinl cusut 
electrice, maşini spălat auto
mate, aspiratoare. Telefon 
279582. (28761) Creangă nr. 27, 1.750 mp, vtz. a fabncaţ1e 1991, onmatrlculat cu microunde. Telefon 216143, 

1, -. :r 1bili! zilnic. (33660) · · preţ 1800 OM, negociabil. foarte recent, 5 uşi, servo ·după ora 17. (33S94) 
, Vând casă, comuna Telefon 253572, 094.544.832. direcţie, radio-cas, culoare albă, Vând calculatoare Pentium 11 

Vând FĂINĂ ALBĂ din stoc, 
preţ 2;300 lei. Informaţii 
Frumu,enl telefon 172 sau 
Brutliria lndrelca. {33618) 

~· • Vând casA In Pe cica nr. Vladlmlrescu, stradă paralel~ cu (33406) preţ 7.800 OM. Telefon 057- · eu monHor 15, CD ROM, garaa~e 
)' 1711, 3 camere, 'bala, şoseaua cu 4 camere, buci!- Vând ~nl de erblcldat 320 245191,094183071. (33658) 950 OM. Telefon 284045. 
.. · bucătarle, garaj, atelier, tărie, bale, anexe şi grădină It -1.450 OM; 520 it -1.650 OM; 133719) 1

1
1 anexe, ~urle, grădini, telefon, mare. Informaţii telefor1 094 245 800 it- 2.00.0 OM. Localitatea . 
''.: .. _ cablu; preţ informativ 38.000 735. (33686) . Ţi pari, nr. 195; telefon 28 •. 
; - OM. Telefon 289064, dupa ora . Vând casă, oferă poslbilităjl (33129) · 

1~·.·.· ...• 
1

. · · . . . . . privatizare (en gros, birouri Vând TV 41 F lzotermă, Vând an-gros, HAINE 
ftrmi!, depozite), str. Pădurtl, co~ motor Braşov, 2.700 DM nege- SECOND HAND, GERMANIA, 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând BANZIC MARE tam; 
plărle, ma,lni! confecţionat 
mături sorg. Informaţii 
Frumu,anl telefon 172 sau 
Brutliria lndrelca. (33618) 

Vând tocătoare de tulel, 
lfnduri. Telefon 28&180. 

\ 
cu Rebreanu nr. 25-27. Telefon . clabii. Telefon 279314; 271200. peste 20 sortlmanta. Telefon 

1J._:,; •.. ;~L ... ~-~1~~~~~~--"""":~092~2~64~53~9~. <:;336~95~) ___ _!<334~9~3!_> ----------..:!..~~:!:.~~~~~-==.:.::.::::::=~::.::_-!~~~I!!!~!!!~~J.. 
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(Urmare din pagina a 14-a) 
Vând cAldare fiert tuicA, 50 n; Flrml ItalianA de 

cazan pentru bale. Telefon lncilţămlnte angajeazA 
220408. (33577) . MAŞINISTE fi MANUAL cu 
Vănd nutreţ trifoi, calitate experienţa In domeniu. Sa 

excelenti. Localitatea Tamova oferi condiţii da munci bune, 
nr. 202. (33578) salar foarte bun. Dorim per-

Vând 4 buc. piei astrahan soane serioase. Informaţii 
(brumărll), cazan IncAlzire cen- telefon 092.930.504. (33509) 
trală. Telefon 232250. (33615) 

vand fire din bumbac, catifea, . ANGAJĂM AGENŢI COMER-
mltase, elastic, mohalr. Telefon CIALI. Telefon 094.618.592. 
224074, 094 883 006. (33610) 

Vand 7.000 kg porumb· SOCIETATE COMERCIALĂ 
boabe, 10.000 lei/ kg. Telefon angajeaza CONFECŢIONERE 
286396.·(~646) la maşini cusut llnlore. 

Vând lemne foc esenţă tare, Telefon 279148. (33550) 
orice cantitate. Telefon 210373. 
(33705) ASOCIAŢIE non profit, 

vand strung prlsmatlci, 3000 angajeaza CONTI•BIL aut(>-
mm, stare excepţională. Peâca rlzat sau expert t:ontabll cu 
nr.1236. (3042164) experienţă. Telefon 221777 

Vând porţi dp 'garaj, rabata- ·• Ls;:•;:u::0;:9::2;:.2;:1::8.::8::65::·:::<::334:;:3::8::) =~ 
bile, Gennapla, la mana a doua. ,. 
Telefon 092 684 661. (33683) . ,.FARAON" angajează CON-

Vând toate tipurile termotect; FECŢIONERE, salarizare 
convertoare pe gaz, sigilate. · bună; UCENICI pentru matlna 
Telefon 259854. (33754) da cusut. Telefon 250921. 

vand soba Calorex cu (32554) 
burlane, coturi emaHate, 
calorifer electric, redresor 
balerii. Telefon 256396. (33788) 

maxim 500 
0571210066; 
(334~) 

t 

Cumpar urgent apartament 2 
cameie, centrat. Telefon 
210791,462067. (33611) 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Eşti tanir? Nu al bani de 
sArbAtori? Sunl la telefon 
257748. (33608) 

· COMERA ARAD, str. Iuliu 
Manlu nr. 64, angajeazA 
INSTALATORI GAZ. Telefon 
'256045. (33673 

AngajAm OPERATOR cirţl 
munci, cu cuno,tlnţe de con· 
tabllitata. Telefon 272812, 
orele 12~16. (33698) · 

Angajez ZIDARI, ZUGRAVI. 
Telefon 094.929.799. 

Cumpărăm mobilă veche stil, '~·=====~=:::;:::.:::::::::: 
sculptată, birouri, credenţurl, AngajAm VÂNZĂTOARE 
biblioteci, paturi fier, paturi pentru magazin alimentar. 
lemn; noptlere lemn; mese; vi- Telefon 289300. (33775) 

SC ENERGOMONTAJ 
ARAD dore,te al obţlnl 
autorizaţie de mediu pentru 
Şantlarul Arad, str. 6 Vlnltorl 

. F.N. Contestaţiile sa pot 
depune la Agenţia da 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 
Dragallna nr. 16. (33653) 

SC .,COMERA" SRL cu 
sediul In Arad, str. Iuliu Maniu 
nr. 64, dore,te autorizaţie da 
mediu pentru comerţ, atelier 
reparaţii auto, prelucrAri 
mecanice, confecţii metalice, 
depozite material' Instalatii, 
str. Poetului nr. 52. 
Eventualele contestaţii se pot 
depune la Agenţia d<t 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 
Ora alina nr. 16. 33672 

S.C. SIMONE PHILIP SRL 
MACEA cu sediul In Macea nr. 
413-380 doreşte autorizaţie de 
mediu pentru A.P,_ comerţ cu 
amănuntul şi punct d,e lucru. 
Eventualele contestaţii se .pot 
depune la Agenţia da 
Protecţia Mediului Arad, Bd. 
Dragallna nr. 16, Arad. (33709) 

Efectunzl zilnic transport de 
peraoene tn GERMANIA, AUS.. 

TRIA " FRANŢA, la Pf01U11 ...., 
libHe cu •utoc.r. moc:teme. 

1 (ofer) apartament 
uHracentral (str. Unirii), tot c6n

'fortul. Telefon 264995. (33488) 
lnchlrlez apartament 2 

camere, Ideal birou, lângl 
Tribunal. Telefon 252120. 
(32456) 

Ofer spre Inchiriere aparta
l)lant 2 camere, mobilat, zona 
300, etaj. 418. Telefon 
094.568.805. (33450) 

Primesc 2 băieţi In gazdă._ 
Telefoo 241575, dupa ore 16, 
(33366) 

Dau In chirie apartament 3 
ciomere, decomandat şi mobilat. 
Telefon 274692. (33427) 

Ofer lo chirie apartament 
doua camere, central, mobilat, 
lncălzire, telefon. satelit, 125 

·OM. Telefon 289966, 248064. 
. (33430) 

lnchlriez spil~u comercial 269· 
mp sau 112, Piaţa Soarelui, bl. 
246, se. B. Telefon 264397, 
orele 9-17. (~300) 

Primesc 2 fete ln•gazdt. 
Telefon 237662. (33685) 

_ Ofer spre Inchiriere garso• 
· nleră cf. 1, Vlalcu (Piaţa 
Agroallmentară). Telefon 

' 469282, orele 8-20. (33613) 
. Ofer spre Inchiriere aparte·· 

, meni 2 camara, UTA, pentru 
· studenţi serioşi, nefumător!. 
Telefon 244072. (33601) 

lnchlrlez apartament mobilat, 
2 camere, zonă centrală, 200 
OM + cheltuieli. Telefon 288560. 
(~629) . 

lnchlriez ţilsuţilln Subcetate 
(poate fi depozit). Vând conge
lator,. televizor alb-negru, mobili
er vechi. Telefon 237163. 

'(~661) . 
. Primim In gazdA, la casA. o 
fată (Confecţii), str. liviu 

· ·Rebreanu nr. 85 (Ieftin). (33674) 

Cu multi durere anunţim 
trecerea In nofllnt~ a Iubitului 
nostru SQţ, tatii, socru '' 
bunle · 

TORNEA. SAVU, . 
In vArstă de 62 ani. Inmor

mintarea va avea loc vineri, 
~ octombrie 1999, ora 15, de 
la domiciliul din str. Abrud 
nr. 21, la Cimitirul· Mlcllaca. 
Fie-I ţirlna utoarl. Familia 
lndollata. 

1i' SERVICD FUNERARE "l' 

IC .. NOSFERA'I'U" SRL, 
str. Ghiba Sirta nr. 26, tele

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

NON- STOP 
' SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SICRIE: diferita esenţe fi 

modele ,.,. occidentale. 
RESPETE: pinzA, mAtase 
(seturi - completa), voal. 
CRUCI: lemn fi matat. ACCE
SORII: prosoape, batista, ,an· 
gllcli neagrA, ballcurl, 
mânere, lumAnilrl, catafalc, 
sfeşnice, steag de doliu. SER· · 
VICII: spAlat, lmbllsirhat, 
lmbricat, transport Intern" şi 
Internaţional; ASIGURAM 
colaci, colivA, coroane, jerbe, 
fotografii profesionale, fan
tari; ORGANIZĂM pomeni; 
INTERMEDIEM gratuit 
obţl ne rea actelor necesare 
lnhumlrll. Oferta brad: sicriu 
brad, respete, cruce - 750.000 
tel. TRANSPORTUL SICRIU-

. LUI LA DOMICILIU, asta GRA
TUITIII. Experienţa noastră, 
osta garanţia dumnaavoastrll 

ltc) 

~ , SC RO SlYL COMPANY SRL, 
POMPE FUNEBRE . · 

lrine; jilţuri; bufeturi; oglinzi 2 _m; 
servante; Instrumente muzicale; 
lămpi de tavan; ceasuri de 2 m. 
Telefon 092.426.444; George. 
Grecu. (33100) 

AngajAm urgent pentru 
GERMANIA: Ingineri CON
STRUCTOR!, cunoscAtori 
limba germani; MAIŞTRI 
COMŞTRUCTORI. Telefon 
0571270884; 094.396.189. 

NOUt!! IT ALIA cu trlnzJt AUS. 
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO. 
NIA ,1 UNGARIA le BUDAPESTA. 

Primesc o elevii In gazda, B.d . 
,Revoluţiei nr. 71, ap. 8, Arsd, 
ultracentral. (33678) _ 

· Primesc o fată lh familie. •· 
Telefon 246120. (33664) 

NON-STOP (la orice ori) 
vizavi de Cinematograful 

Mure,ul, de pe str. M. 
Eminaacu nr. 4, telefon 211929, 
094 537 715, TOTUL INTR-UN 
SINGUR LOC,- la pret da prO- . 
ducltorl fi o~reUvttata occ~ 
dentall. 

Cumpar porumb; plata pe !o<>. · 
Telefon 094.772.259. (33204) 
Cumpăr animale: porci şi vite; 

preţ negociabil. Telefon 271200. 
(33493) 

Cumpar porci graşi peste eo 
kg, cu 11.500 lal/kg; plata pe 
loc. Telefon 092.315.679. 
(33591) . . .. 
, Cumpăr .Zodlacul chinezesc·: 

Ofer preţ In valuta. Informaţii 
telefon 279379, non-stop. 
(33634) 

CERERI ŞI OFERTE 
DE SERVICII 

cu contract 
munci TINICHIGIU AUTO 
VOPSITOR AUTO cu 
rlenţl. Informa telefc>nl 
270441. 

ŞEF AU1COB."-ZA 
facultate mecanici 
avantaj 
cultAţl cu profil 

avantajos, m~:~~~::~~.~~,:~~.;l 
clu, celular; 
NECAtiFICAŢI, 
strucţll; 1 O ZID 
avantajoase. Telefon 28.411!5.1 

Itai 
gajeazi urgent INGIINIERJ 

(tehnician) CHIMIEE :.~~:!~E!~I 
TARĂ ,1 BIOLOG a 
laborator, produse tac:ta,te.j 
Salariu atractiv. Te 
094.330.841. 

. ...;,_.. . .. 
-~---

" ~-·..-· . 
··.·•. 

. (33773) 

PRESTĂRI SERVICII 
' 

REPAR TERMOTECI, INS
, TAMTURl bale, b·ucitărla. 

Telefon 092 989 01-7. (33655) 

Profesionist: MONTEZ TERA
COTE, TENCUIESC, FAIAN· 
ŢEZ. Nu consum alcool. 

' Telefon 274767. (33416) 

MAISTRU AUTORIZA T OX•I-' 
cut: graslarl, tapetlrl, zu
grlvit, Instalaţii sanitare ni 
tencuieli. Telefon 281062 .. 
33667 

REPAR MAŞINI SPĂLAT 
automate, domiciliu, REBD· · 
BINĂM MOTOARELE. Telefon 
259148, 094 241 398. (33139) 

IMPORTANTI Prin .,ATLA· 
SSIB" puteţi cilitorltn toetl 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTUGALIA.' 

Pentru grupuri or~:~=~ -~~ lnchlrlom ........ ti 
fi1Cldome. 

.,ATLASSIB .. efectueaz.l eer'~ 
vieti ct. mesagerle, M~gur~rt .....,. 
- .. cl'!l-· Ag•onflllo din centN: telefon 

~ AUTOGARĂ, 

SCHIMBURI 

Schimb apartament Timi
şoara, 3 "!'mere, cf. 1, parche
tat, greslat, .mobilat, balcon 
Inchis, garaj, zidit, zona 16 
Decembrie, -Kandla cu aparta
ment Arad, zona UTA sau 
Vtalcu. Telefon· 094"785 620. 
1~2711 

Primesc o fată In gazdA tineri 
, clsltorlţl. Telefon 251934-. 
. (33689) • 

lnchlrla2 1 camari, mObilatA, 
,cu acces la bucltlrle şi baie, . 

. prefer din judeţ. Telefon 
275668. (33690) 

Ofer spre Inchiriere gerso· 
nleră, str. L Rebreanu, preţ 
rezonabil. Telefon 251130, 092 
264 539. (33696) ' 
· lnchiriez apartament 2 
a~mere, F.aleza Sud, mobilat. 
Informaţii telefon 289845. 
(33703) 

PIERDERI 

Pierdut legitimaţie de acces 
eliberată de CTP Arad. pe 
numele Petcuţ 19an. O declar 

· nulă. (33612) · 
Pierdut carnet şomaj nr. 

. 54736, eliberat de DMPS Arad, 
pe numele Bogdan Olga. li 
declar nul. (33660) 

Schimb apartament 3 
ExecutAm reparatii: FRIGI- camere, Mlcălaca, bl. 110, et. 

DERE, CONGELATOARE. . 3/4, cu apartament 2 camere~ 
Oferim GARANIIA lucrlrll. ' central. TelefOn 092 605 833. 

pierdut legitimaţie IMAR pe 
numele Şerban Pe~. O deci!~' 
nulă.(~) . 

Telefon 270622. ( 3381) (33635) 

Pierdut z:amet şomaj eliberat 
. de DMPS Păncota, pe numele 
Şchiop Nicolae. li declar nul. 
85226668) 

Execut lucrlrl INCĂLZIRE 
CENTRALE • SANITARE 
(cupru). Telefon 094.391.892; 
216552. c. . 

·· HID'ROIZOLA ŢII la acoperi
fUri. Garanţie 10 ani. Telefon 
270711 sau 094 855 838. 
(33213) 

'EXECUTĂM RAPID: zugri
Vell lavablle, gletulell, vopJl· 
torll, falanţlrl, firi alcool. 
Telefon 262827. 33727 

DIVERSE 

OFERIM IMJ>RUMUl'URI . 
avantajoase IN LEI. Rataţii 
telefon 212020. (32671) . 

OFER IMPRUMUT VALUTĂ, 
contra garanţii lmoblllan. 
Telefon 092 294 842. (33381) 

Ofer avantajos VALUTĂ Im
prumut, cu garanţii IMOBILIA· 
RE. Telefon 250783. (33437) 

ÎNCHIRIERI 
închiriez garaj, zona Vlaicu 

(FII Frumos). Telefon 235784 
. 092 308 400. (33529) 

Ofer spre Inchiriere aparta
ment şi cesl (ne)mobllate(l). 
Telefon 235784; 092.308.400. 

Pierdut chltanţler da agent 
SC UNITA SA seria 9495451· 
9495500, consumat plni la 
9495471 lncluatv.lt daclllr nuL 
(33708) 

îi' DECESE îi' 

(~5~) !:~~~~~~~~~ . Doresc si lnchl~ez locuinţă Familia 
(ne)mobllatl. Telefon· 235784; · Chlrlac Veronica 
092.308.400. (~5~) goritoaroa trecere In 

lnchlrlez s~~u comercial, str. a Iubitei noastre, 
Teodor Păcăteanu nr. 12. CIA.VDEA 
lnfo,ma"l telefon 094 621 988. · · --·-· r r.....,_•~•~w, 

(~256) In vArsti do 73 ani, llsllndJ 

Primesc doi blleţl In gazdă, 
zonă centralA (Intrare seperall). 
lnforma~i telefon 257231, dupa 

Iora 17 
Ofer spre Inchiriere- sparta- . 

meni (ne)mobllat. Telefon 
~10555; '210255. (33206) 

Ooresc si lnchlrlez aparta
ment frumos mobilat. Telefon 
210555, 210255. (33206) 

Ofer spre lnchlrtere spaţiu 
ultracentral 40 mp. TalefQI) 
211792. (33165) 
· lnchlriez spaţii comerciale '' , 
depozit pe Calea Llpovel nr: 
113, vizavi Restaurant Flora. 
Telefon 092.92.11.03. (33,3,87) 

urma sa durerosul 
pentru graba de a sa tnt•Air•ll 
cu soţul siu Vltallo, 
cat dintre noi, o ne1mlrglnltill 
durere .fi vas nici adl•co~ral 
aminte 

lepclunoa cu 
crescut fi povlţ;u1t 
devenlrea noa1suaz 

pururi val ~~~~~~~~:~E~~::1 gindurile 
avea loc azi, 28 

1999, ora 13, la 
Cimitirului UTA. 

1 verc>nlca. Rodlca, Ad 
Bogdan, Coamln 

-

OFERTA: SICRIU, LENJERIE' · 
fi CRUCE, 730.000 lat. TRAN5-
PORTGRATUIT.(3039514) ' 

'Îi' CONDOLEANTE 'Îi' 

Colectivul G.P.S. ARAD 
este alit~rl de familia BENE, 
In greaua tncercare prlclnultl 
de pierderea fiicei, : ' . MANUEI.Ao 
·Dumnezeu .,. o odlh-

neascll (33694) 

Conducerea SC .ARIS" SA 
Arad este allturl de familia 
ROSENFELD, tn .marea 
durere prlclnultl de decesul 
lui 

aosEMFli.D PAVEL, 
·fost angajat al soclttiţll · 

noastre fi transmite sincere 
· condoleanţe fllmlliel lndollata. 

(33751) 

Avocaţll din BARDUL Arad 
sunt alAturi de DIANA HUŢIU 
In greaua Incercare prlclnultl 
da trecerea In nafllnţi a 

·tati lut siu. Sincere con· 
doleanţe! (33761) 

Colectivul Consiliului 
Judeţean Arad aste allturl de 
colega sa CARMEN RODICA 
PERETEATCU In marea sufa-
rlnţl prlclnultl de pierderea 
soacrei. Sincere condoleanţe! 

'Îi' COMEMORĂRI 'îi' 

Un pios omagiu pentru cal 
ce a foat -'t • · IJVETOZAil NAJDAN. 
'Soţia tullca, verlşoara 

Mllava fi fosta_le s,tudenta. 
(32534) 

un an, ••· 
de cind ne-a 

pirăalt pentru totdeauna, cal 
cere a foat aoţ, tati, socru fi 
bunle,' 

llOfCA VICTOIIl, ' . 
din localitatea Şagu. Nu te 

vom uita nlclodatl, cal care 
ta-am 1ubltl 

-_-... "',_-

-.. ·. . . ":_ r .:'-.-~ .. -
.ţ' .. .- --· 

'• .-·· . -i-

Cu durere In suflet ad11cem 11 

Slujba de pomenire va 
loc 1~, Catedrala Ortod.oxl 
Arad. Fiul Patru, soţi 

Mir'oara, nepotul i\lln 

~~~l! 

Cu aceeaşi durere in surtetotll 
anunţăm el azi se Implinesc 
ani de la dispariţia fullaeri-11 
t~re a celui care a fost 

POPANEUJ 
clli. Nldab, dispărut "'"'-""'11 

tragic accldenL Te vor pllngotll 
. soţia Maria, 

C6lln fi Citillna, m•,m•ill 
Floare, familia Codreanu 
socrii Hartanl din Nlda,b.[l 

' 

Azi, sa Implinesc 4 ani 
cind al plecat In • Ţara 
nunatl it Domnului ISUS''. _ 

ADI GOJLEAN, 

Din aceasta lume 
durere In suflet te 

1 ~;:::~:!,~m:•reu, vom piatra It amintire, dr;ealtlll 
noastre mame, 

ZAJJAPI~ YmUCA; 
cea care ne,.a plrialt 

date da 19 octombrie 1999. 
acaastl cale mulţumim 
care au foot allturl 
ftldelor, vecinilor de 11 
A1-3, Calea A. Vlalcu 
colegilor de la Şcoala nr. 
Slntana. Soţul 
Dumitru, copiii: .Vlorlca 
Dlnu, precum fi 
Zaharia Bogdan U~lmlltrll.l 

(3041950) 
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1 · · · Splaill Gm. Gb. Maghen Bl. 3298 (Miealacai 11 
J.!.X.!IIfl$ Tel./1-'ax: 057!l70111; 270100, Arad 

::-r TehnicA ele calcUl. _____ _i._ 
- PC Garanţia 3 ani ~l.!R-UI' 

-· Imprimanta EPSON 

c:r c oplatoare C) MINOLTA 
:-1- Self'url 
~.r Mobilier de birou 
rr Maşini de numărat bancnote · 
crcentrale telefonice SOLOMON 

Lapnzeatcea-eupoaseYOawnlao.....,..,..cle5%, 
Ja-............ -cle..__ ....... 

PUBUCITAT.E 

ANUNŢĂ SCOATEREA LA VÂNZARE SAU INCHIRIERE, 
prin UCITAŢJE, a următoarelor activa: 

• Chltlneu Crlf · 
• NAdlac · 
•lneu 
• Seblf · 
• PAdurenl (Chlflneu Crlf) 

ŢII SUPLIMENTARE la telefon 057·287418 sau la 
socletălll din Arad, str. Ortova nr. 8. 

Joi, 28 octombrie 1999 

SC IASTIRN TICHNOlOGY SRl 
soc/elate comerc/a/il cu capita/Integra/elveţian, 130 

angajaţi fn prezent, avind actlvităţl dlf producţie e/ectronlcil, 
les~ cercetare, exclusiv pentru piaţa UE Jl Elvepa, 

. angajează SECRETARA, 
pentru noua fabrică din Parcul Industrial al zone/ de vest. 

• pregătire in domeniu · 
• cunoscătoare limba italiană (eventual pennanll, englezii)· 
• seriozitate, iniţiativă. • · 
• retribuire Interesantă. ·1• • ; · 

C.V. III fax. 057·285914, 285944 sau mall: eaatam- . 
tac@montl-haim.ch. (4114685) 

ULT 
Sc:>arelui (vizavi de Polftă) 

. Aparate de erbicldat VN 259.721; Fax: 259.884 

+ Baterii auto pl autoturiema, camioane 
şi tractoare · 

· ' + Aeroterme, radiatoare electrice cu ulei 
c:t · + Sobă de incălzit pe butelie, convec-
c:t toare . -= + Sobă de inclllzit cu lemne şi cllrbunl · • 
1iii ·• Sobe de .gătit emallate cu lada pt. 
IIC lemne · 
a . • Sobe de gătit emailate şi tip cizmil 

'' +lmpletitură sllrmli gard 
+ lmpletitură sllrmli cotarcll 
+Plasă rabitz 

+ Frigldere, congelatoare·. 
+Aragaze 
+ Gresie şi faianţă, adezivi pt. lipit şi 

rostul! 
+ Anlcet; vopaelâ, dlluanţl şi lacuri . . 

NOU! 
VIZITA TI MAGAZINUL NOSTRU 

DESCHIS IN UPOVA, 
VISAVISDEPIAŢĂ . - .·· 

Cultivator cu discuri F2. + Cazan pl bale cu 2 surse (electrtc şi 

Produsele: electrice, electrocasnice, uz 
gospodăresc şi agricol se vând şi cu 

PIATA IN RATE. AVUS O. Acasta asta numele noului 
cu lemne) . 

- cultivator al firmei Vogel & Noot 
ILllTW + Hidrofoare, compresoare, pompe 

+ lnciJbatoare TRANSPORT GRATUIT IN ORAŞ, 
fN JUDEŢ, TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPĂRĂTURI MAl MARI DE 

VN - Sapak Profi 
Pregltioaa patului gannlnallv fi 

pentru aem11nat intr~ singură atapll 

Grapz Rctativă VN -
Terramat 3 S Profi 

Ganaoaţla de mara putere de grape 
. ~·ale flrmal Vogal & Noot 

de Preg6tlr'8 fi Perfecţionare ProfesionalA • 
. Vladimir-cu/jud. Arad . 

~ · · organizează 
~ Tn luna NOIEMBRIE următoarele cuniurt: 

·OPERATOR CALCULATOR cu dtnla de 60 ore ·'' 
·IITILIZARE WORD (lehnoredactara) cu durala de 20 ore.· , .. 
•IITILIZARE EXCEL (calcullabelar) cu du!Bia de 20 ore 
·IITILIZARE FOX PRO (baze de dato) cu du!Bia de 20 ore 
·IIIŢIERE PC pentru copil 

• SECRETARIAT cu dura la da 1 lunA ·, . 
• CONFECTIONI'R IMBRACAMINTE cu durala de 3 kri· - . · 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE so pct otJiino . 
la-~~~ Funda!lei 2915 Vladloulroscul)ud. Arad, str. 01111 nr. 11. 

tol. 057/251.870; 255.638, fax: 057/216.512 
Cursurile SlU1I autorizata da Mlnla!Mul MuncJJ. 

(t741n) 

l 
' z o 

.Z 

1 

. ' 

+Drujbe 
+ Televizoare color 
+ Combine muzicale 
+ Maşini de spălat automale şi simple 

5.000.000 LEI. 

IHIRLPOOL fj 1 H V 1 H h f1 BOSCH 

VINDE PRIN MAGAZINELE DIN ARAD 
. ' lklul Revolupel nr. 26·38, telefon 231.853 

Liviu Rebreanu nr. 68, telefon 250.905 

• GRE~Iq~h~ ~~ M\ICI PREŢURI 
• FAIANŢĂ· 68.000 • 80.000 lal/mp . • .· ... 
• ADEZIV ,1 CIMENT pentru roatult 
• ŢEAVĂ CUPRU 'laccesoril 
• SPĂLĂTOARE INOX ,1 CABINE DUŞ 
• BOILERE ELECTRICE fi CAZANE BAIE 
• ROBINEŢI ,1 FITINGURI* CĂZI BAIE fi ACCESORII 
• OBIECTE SANITARE ,1 ACCESORII 
• ŢEAVĂ POLij;TILENĂ CU ACCESORII • 
• ŢEAVĂ ZINC ,1 NEAGRA . 
• PROFILE LAMINA TE • TABLĂ ZINCAT A, dacajNotă 'lstrlatl 
•CARSID . . 

PROGRAM ZILNIC 9,00-17,00 
SÂMBĂTĂ 

\ 

K6-2/400 MHz 

(5213799) 

<. 

32MBRAM 
6.4GB HDD 
Video ATI 4 MB 
Monnor 14' · 
Multimedia 

548 USD ~ 

rlfiiiii- NU COMPLETA ŢI-VA 
III GARDEROBA 

LA INTERSAT SI STARLINE 
' 

·.-. 

PIERDEŢI CU PRODUSE DE . 
OCAZIA! CALITATE EUROPEANĂ 

LA UN PREŢ ROMÂNESC!. 

lA STANDUL S.C. MODA S.A. 
DIN CADRUL TÂRGULUI "PROMOVEST" 
. · DESCHIS LA SALA SPORTURILOR 
PUTEŢI CUMPĂRA UN BOGAT . 

SORTIMENT DE CONFECŢII Dl? SEZON 

:LA PREŢURI CU ADAOS COMERCIAL MINIM. 

·. · VĂ ASTEPTĂM! (5224448) 

' 
. 

' 
·.--,_, {. i 

., .. -· 

CONECTARE GRATUITI! . 
' . · SC "INTERSAT" SRL '1 SC "STARLINE" SRL 
COMUNICĂ: Tn aceastil perioadă se conectează gratu
It {firii taxă de Instalare) la televiziunea propria prin 
cablu. To~ cei care optează· pentru această cablare, 
beneficiază de gratuitate cu condiţia să achite abona
mentul TV anticipat pllnii la sfârşitul acestui an '1999). 

Vă asteutăm la casieriile noa~tre:
INTEksA"r: • Calea A. Vlaicu, bloc 27; e 

Mlcălaca bloc 501; • Alfa, b)oc 47, se. A; e str. M. 
Eminescu, Cinema Muresul. • 

STARLINE: e_Bd. lul(u Maniu, bloc 26. 
(174159) 
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