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GBOUPE IOCIER 
GEMERALE 

Saeursala Jadeţeaaă ARAD 
Bel. Revoluţiei nr. 5-7 
Telefon 253%80 

1 

;· ; WD, Jl.dulllevalu!lol ar.l8 , 
---~1114 s,rn-.-
BANCA COMERCIAlĂ WESTBANK SA 
acordă dobânzi avantajoase 
la depozite le la tennen ale 

persoanelor fizice 
(suma minimă 500,0 mii lei) 

1 lună - 50".4 
21unl- 51% 
31unl- 53% 

BRAT~ 'nrajmecfiu 
~zilnic vândut: Anul XI, 

nr.%818 Sâmbătă, 9 octombrie 1999 e 16 pagini e 1400 lei e e-mail: adevarul@arad.ro 
-.,-,,,. 1 """"""" -- JS.948 In ....truii19M. 

Alianţa pentru România Alba-neagra În economie 

A !REIA FDJTĂ .. MUNC~ "LA NEGRU" • PAIUL DE CARE SE 
POLITICA AGATA MULTI PENTRU A SUPRAVIETUI 

' ' ' Recentul sondaj de opinie reprezentativ la 
intregii ţări şi realizat de Metro Media 

Transilva11ia, la comanda PDSR, confirmă o dată 
. plus rezultatele publicate anterior de acelaşi insti-

+ Exploatare în varianta post-comunistă 
şi contractat de Soros. Partidul d-lui lliescu rămâne 

frunte cu 37 la sută dintre opţiuni, um1at de COR cu 22 
la sută şi, surpriză, pe poziţia a treia vine in forţă Alianţa d-lui 
Meleşcanu, la numai 6 la sută distanţă de Co-nvenţia 
Democrată. Este, după părerea noastră, cea mai spectacu
loasă creştere a popularităţii unui partid in ultima perioadă, 
deşi această formaţiune politică nu a făcut nimic deosebit 
pentru a se remarca in vreun fel in ochii electoratului. Atunci 
care sâ fie cauzele increderii acordate ApR de către elec
toratul nostru, pornit mai degrabâ sâ-i sancţioneze pe lamen
tabilii deţinători ai puterii, decât să recompenseze vreo forţă 
politică? lncencănd un răspuns, trebuie sâ avem in vedere 
credibilitatea in creştere a liderilor sâi, in primul rănd a d-lui 
Teodor Meleşcanu. Arădean prin origine, fostul ministru de 
externe in guvernul d-lui Nicolae Văcăroiu, liderul ApR este o 
personalitate de frunte a politicii româneşti. Diplomat de 
carieră, eleganţ manieraţ charismatic, dl. Meleşcanu inspiră 
acea incredere de care românul are tot mai multă nevoie. 
Cinstit dincolo de orice dubiu, domnia sa răspunde prin 
intreaga sa conduită politică celei mai importante cerinţe 
cerute de electorat viitorului preşedinte: aceea de. a fi cinstit 1 

Asemenea exigenţe morale îşi găsesc explicaţia in deza
măgirea electoratului faţă de numeroasele scandaluri in care 
au fost implica~ oameni importan~ din rândurile actualei pu
teri. Vezi fiul 'li fiica preşedintelui Constantinescu, vezi ata
cerea ţigărilor de contrabandă, comportamentul violent al 
nppo~lor d-lui Diaconescu, vezi jaful ,.legal" organizat de 
FPS in intreprinderile de steţ devalizarea băncilor etc. · 

OI. Mele'lcanu îşi cucereşte electoratul printr-o prestaţie 
politică plină de tact şi înţelepciune, prin interven~Ue, media
tizata in presă, echilibrate, cu mare putere de convingere. El 
ha devansa! pe Emil Constantinescu, devenind cel rria1 pro
babil contracandidat la preşedinţia României, in confruntare 
cu Ion lliescu, adunând punctele pierdute de acesta printr-un 
comportament arogant, sfidător. 

JTEFAH TABUIA 
(Continuare in pagina 4) or 

LUCAS AR PUTEA FI O RETETA 
DE ... CURAJ 1 PENTRU ~TI 
INVESTITOR STRĂINI ' 

IERIS.A 
INAUGURAT 

OFICIAL 
"LINIA 
VIETO" 

' .. pag. 3 

Pa strada, In cartierul fi In localitatea ta aa lntimpli multa 
lucrurllntereaanta. Vrei ai la CUDOfU, _vrei ai aDI tot ca ae petrece 
in jurul tiu. Vrei ai ,u1 ce fac, dar mal alea ca nu fac autorltăflla 
locala, cum ta reprezintă cal pe cara l-ai alea, cum -nt chaltulfl 
banU tii. Vrei ai fii .Unle bine .. corect Informat? Al aavole da un 
ziar in c•a ai gi88fU riapuna la intnbirlla cara ta kimAIItă? 

ABONEAZA-TE lA A.bli'YiiRVL 
• Pentru luna noiembrie, preţul + La sfirfltul 
abonamentului este de numai 20.000 IIIIUiul, abonalitor le 
lei • Se pol face abonamente 'i pe VOI' fi oferite premii 
unmătoarele trei, şase luni şi un an • speciale in valoare 
Abonaţii pot câştiga lunar 10 premii de zeci de miUoane 
de fidelitate în valoare de o jumătate de lei. 

de milion de lei fiecare. ~;;;;;;::~ 

"NU SE POATE FACE NIMIC OFICIAL 
PENTRU ROMÂNII DIN TIMOC" 

- O-le secretar de stat, "Departamen
tul pentru relaţii cu românii din străină
tate" lncearcă să se transfonne in minis
ter. Ce progrese aţi Inregistrat In 
această direcţie? 

- Nu ,românii din străinătate', ci 
.românii de pretutindeni'. Incercam să 
incetâţenim formula .de pretutindeni" penlnj 

că este cea mai edificatoare. Este o formulă 
care exprimă realitatea, pentru că, intr-ade
văr, românii sunt pretutindeni. Sunt in afara 
graniţelor ţării nu pentru că au vrut ei, ci 
pentru că aşa s-a intâmplat in istorie. 

, SIMIOH TODOCA 
(Continuare in pagina 5) or 

PR;c!RIDECENTE UŞI ŞI FERESTRE DIN 
la mpllirle din 

ALUMINIU PVCARMAT 

,,SJhGlO:UIID~ 
GEAM TERMOPAN 
Profila ~ Germania 

~4JltNE va oferi! 
• Tamplări& ah.miniu din Import 
si romanesti 

' e PV.C. ~ geanui lennopen 
Tel-fax: 261461 e Rolete Şi jaluzele 

Telefon: :09699; 092292559 094 507211 
Arad, Str. Voinici/ar, Nr. 34. ~rad 8-dul 1. M!lll!l~ CI}, M IVI. 1 
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lncepând din data de 10.10.1999 S.C. 

e Astăzi, Soarele răsare la 
om 7 şi 22 de minute şi apune la 
om 18 şi 45 de minute. 

ARTERM S.A. ARAD anunţă că începe 
umplerea instalaţiilor de încălzire. 
Rugăm toţi consumatorii să ia toate 

măsurile necesare prevenirii avariilor în insta· 
e Au trecut 282 de zile din 

acest an. Au mai rămas 83 de 
zile până in 2000! 

laţiile interioare. 
CONDUCERE.-\. 

• Praznicul zilei: Biserica 
ortodoxă: Sf. Ap. Iacob al lui 
AH eu; Cuv. Andronic si Atanasia; 
Biserica romano:catolică: 
Dionisie, Ioan Leonardi; Biserica 
greco-catolică: SI. Ap. Iacob al 
lui Alfeu; Cuv. Andronic si sotia 

· SC ARTERM SA AR.<\.D 1 

(973998) 

sa. Atanasia ' ' HGROSCGP 

Arad: Mihai Ruben Iosua, 
Turle Mariana, Zbora Malinka:.. 
Saşa, Sudrijan Vlad Florin, 
Răcheriu Andrada Maria, Hizo 
Noemi Gabrieta, Nodiş Elisabeta, 
Nedelcu Luca, Rus Georgian 
Florian. 

Chişlneu~: Neferu Maria 
Andreea. 

lneu: Ungurar Victoria, Popa 
Lucian Atîn. 

VREMEA 
Vremea va fi răcoroasă. 

Cerul se va innora spre 
seară şi in cursul nopţii, când 
local va ploua. Vântul va 
sufla slab la moderat din sec
tor vestic. Dimineata: izolat, 
se va semnala Ceată si 
brumă. ' ' 

Tmax.: 14 la 18" C; Tmin: 
Sia 10"C 

• Meteorolog, 
DANUŢPETRU 

CINEMATOGRAFE 
Dacia: Marele Lebovski 

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

Mureşul: Omuleţii de sub 
casă (Anglia) 10; 12; 14; 16; 
18 

Sll•h4•ă, 9 -
" rJI'BERBECUL (21 .03-

\.:::::1 .. 20.04). Veţi fi martorul 
.,..,_..unui incident cam 

..._ •neobisnuit, care vă va 
marca şi care Va avea implica~i şi 
asupra dvs. 

TAURUL (21.04-20.05). 
Relaţia dvs. cu 
partenerul de viaţă 
evoluează in continuare 

foarte bine. Ideile vă vin Pe 
neaşteptate şi a~ putea rezolva o 
mu~me de probleme care pănă de 
rurând păreau definitiv închise. 
...,GEMENII (21.05-20.06). 
~ ~ .. Din punct de vedere 
l l emotional sunteti sensibili 

• ~şi v:aţi dori mSi multă 
afec~une. N-ar strica să vă per
mije~ o mică nebunle, făcându-vă 
un moft. 
~RACUL (21.06-22.07). 
;: -:;Ştiţi că cineva vă 
:;:, ,:;barfeşte, dar nu este 
'~jmomentut să luati nici o 
atitudine. înarmaţi-vă cu răbdare. 
. ~LEUL (23.07-22.08). 
(r\ ~Suspiciunile pe care le 
\ \.li ave~ faţâ de anum~i pri· 

eteni vor face ca ·relatia 
cu aceştia să se deterioreze. Al fl 
bine să evitaţi să spune~ tot ce 

• PIETE, TÂilGURI 
Astăzi este zi de piaţă la 

Chişineu Criş. Lipova, 
Pâncota, Felnac. Grăniceri, 
Hălmagiu. Moneasa, Pecica, 
Vărsand, Socodor. Seitin, 
Vladimirescu. Zimandu Nou, 
Covăsânţ. Târguri săptămA
nale se desfăşoară astăzi la 
Lipova, Pâncc>ta. Hălmagiu. 
Moneasa. 

eFARMACJA 
DESERVICW 

De sâmbătă până luni este 

Arta: Feri s-a privatizat 
(Ungaria) 15; 17; 19 

Sala mică: Bean - o 
comedie dezastru (SUA) 
15,30; 17,30 

Progresul: Salvav solda
tul Ryan (SUA) 18. 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 

Editon S.c. ADEVĂRUL s.r.L Arad 
eCODFISCALR 1681938eCODSICOMEX 19.604 eCERTIFICAT 1 
l 02118H6din31 X 1991 ecoDSIRUES 020956601eiSSN 1220-7489 

gândi~ pănă vă ve~ pune ordine 
in idei. · 

FECIOARA (23.08-
22.09). Şansa este de 
partea dvs. dar nu este 
bine să lăsaţi totul pe 

seama ei. Veţi primi o veste care 
vă va pune pe gânduri. 

MOCHETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon :235221 

Vinde ,i_ 
monteaza 
mochetă 
la preţuri 

cu o reducere d 
10-20°/e 

BALANŢA (23.0S-22.10). 
Aveţi nevoie de un pri· 
eten cu care să discuta~. 
Sunteţi predispus (ă) la 

reac~i impulsive, iar acum gan • 
durile vă sunt foarte Tmprăş.tiate. 
Cel mai bine ar fi să căuta~ o activi

tate relaxantă. 
SCORPIONUL (23.10· 
21.1.1~ Vă veti intălni cu 
rudele pentru' a discuta 

de serviciu, cu program non
stop, Farmacia nr. 72, Bd. 
Revoluţiei, nr. 80, telefon 
254336. 

Farmacia "Crai Nou 
Alfa". situată la parterut 
blocului 68, cartierul Alfa. tele
fon 277844 si .,Noua 
Farmacie". strada Andrei J 

Şaguna nr. 15, telefon 948, 
sunt de serviciu cu program 
non-stop. 

e CONSULTATJI fi 
TRATAMENTE CU. 

PROGRAM NON-sTOP 
Cabinetul ,Apollonia", situ

at la parterul blocului din 
spatele Casei Albe (zona 
Gării), str. Miron Costin nr. 13, 
se. A, ap. 1, tel. 251225, 
efectuează tratamente 
injectabile (intramuscular şi 
intravenos)._ aerosoli, E. K.G ._, 

i'EehiP:. c1e tenieiu 
, AUREL DARlE 
~ .... ·· -seeretar de redactie. * ___ ;~- Adela 

Homorâeeanu. 
Ioan Leac, 

DiDa Rujan·, · ·. · . 
tu-na Viduleacu 

Reda=fia .. •' i ' b~ 2900 Arad. Bd. Revoluţiei nr. MI. 1 
Telefoane: S~CRETARIAT- 281802, fax 280655, 280625; ~
ADMINISTRATIE - CONTABILITATE- 281797; MICA 

CPUt~UBLUICITATEE'. 21077
9
5. MAREA PUBLICITATE- 280904; .• _ 

~-=--L_P-::R::-foS--::-1-::-·-280--:98--:. --::----:-::-::--::--::-.---"-llll ; 
Conailiul de adminlatraţjet DOREL ZĂ VOIA!IIU ' 

.- tehnoredactare 
computerizată; 
loanaFrăţili, 
Doina Jureă, 

Macliana Miean. 
Auriea Teleian 

- corecturii. (prc~edinte) telefon 281802, 280625;' ŞTEFAN TABU IA (vice- 1 ' 
prc0edmtc) telefon 210776: \fiRCF.A CONTRAŞ (rcdactor-,cl) 
telefon 281802, 280854: NICU COJOCARU (director comercial) 
telefon 280904: DORF.L BARBU {contabil- 'el) telefon 281797. 

Colegiul de ~ MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor-,ct): 
AUREL I>ARIE (secretar general de redactie) telefon 281802, 
280854: \fiR CEA DORGO_ŞAN (sef secţie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IEKCA~{ (sef sectie politică), telefon 

! 280943; DORU SA V A (sef sectie socia'i-ccono'mic), telefon 281738; 
1 \'ASI LE FILIP (sef seCtie cu'ltură-învătământ), telefon 281855: 
1 280003; AL!:XANDRU 'CIIEBELEU (şef sectie sport), telefon 
281701; SORI;\; GIIILEA (sef sectie tineret/telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCIU (•cf sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU (şef scc\ic publicitate) telefon/fax: 280904. 

Tlparul-utat la lwpal la S.C. MEDIAGI\AF s.A. 
ARAD, atr. Feleaeulul F.N., telef- :r.-, fax 2.509Z0-

unele probleme de familie. Este 
posibil ca una dintre afacerile dvs. 
să înregistreze un salt pericuk)s. 
Evitati adivitătile riscante. 

. SĂ<'iETĂTORUL (22.11-
~21.12). Pe plan senti
...- -~]mental traversa ti o • A!!':.~ perioadă mai dificilă, 

rela~ile cu partenerul de 
viaţa fiind foarte tensionate. Vi se 
va restitui o datorie financiară 
veche de cand lumea. 
~ ... CAPRICORNUL (22.12-
1!11': "19.01). Este foarte posi-

bil să av~ probleme de 
~natură financiară. Nu 

faceti nimic deocamdată, did nu 
ve~ reuşi decăt să incurca~ şi mai 
rău lucrurile. 

crede~. 

VĂRSĂTORUL (20.01-
ţ~.02). Evitaţi reacţiile 
bruşte căci ele vă pot 
costa in această zi mai 
mult decât vă vine să 

~
PEŞTII (20.02-20.03). r _....; ' • Este foarte posibil să 

1 • ~ J ave~ parte, de o uşoară 
... indispoziţie. Energia dvs. 

fizjcă nu e punctul forte, aşa că nu 
vă implica~ in activită~ deoseMe. 
Fiti atent la tot ceea ce faceti căci 
riScul unor accidente nu' este 
exdus. Aten~e la bani! 

ecografie şi analize laborator. 

eURGENŢE 

STOMATOLOGICE 
Serviciul de urgenţă stom

atologică, situat pe strada 
Andreescu • vizavi de ieşirea 

de la Cinematograful Dacia -
este zilnic deschis non-stop. 
Telefon: 253794. Cabinet 
stomatologic privat, Bd. 
Revoluţiei nr. 62, (vizavi de 
Bisenca Roşie), telefon 
256665, deschis zilnic !ntre 
orele 8,00-12,00 şi 14,00-
20.00, iar sâmbăta şi 

duminică !ntre orele 9,00-
12,00. 

e ÎNREGISTRĂRI ÎN 
CAZ DE DECES 

In caz de deces, la Biroul 
de stare civilă de la Primăria 
Arad se pot face !nregistrări 
sâmbătă şi duminică, !ntre 
orele g,11. 

Aproape de miezul nop~1 de 
joi spre vineri, o tânără de 19 ani 
din Zădăreni se pare că a incer
cat sâ-şi ia zilele. 

Pentru asta. a înghiţit antibio
tice, mai precis pastile de 
OSPEN. Fiind transportată de 
urgenţă la spital, tănăra a refuzat 
internarea. Totuşi, i s~a făcut 
spălătură gastrică. 

Sâmbătă, 9 octombrie 1999 

Aradul este oras din 
ţară care s..ar putea mândri ct.i cea 
mai îndelungată traditie in organi· 
zarea concertelor de 'muzică sim· 
fonică. Joi seara, Filarmonica de 
Stat a inaugurat cea de a 11 0-a 
stagiune. 

. Dirijorul Dorin Frandeş a ales 
un program Ce-aikovski, care a 
cuprins concertul pentru vioară şi 
Simfonia a V-a, lucrări des rulate 
in repettoriul filanmonicii. 

Ne amintim că in urmă cu 
vreo 15 ani, stagiunea se 
deschidea invariabil cu uvertura 

• 

,.Inaugurarea 
casei·. De anul trecut şlagărul 
pare să fi ajuns concertul pentru 
vioară şi orchestră de Ceaikovski . 
Dacă anul trecut l·am ascultat in 
tălmăcirea violonistului Gabriel 
Croitoru, joi l·am auzit in inter· 
pretarea maestrului Ştefan Ruha. 
Vechi prieten. al Aradului, violonis-
tul cu cea mai indelugnată carieră 
solistică din ţară a reconfinmat. in 
fata unei săli arhiplina, reteta·i 
infailibilă in a reţine atenţi3 pu~ 
blicului. 

D.T 

Mâine. la Palatul Cultural 

EXPOZITIE DE ARTĂ CVUNARĂ VEGETARIANĂ 
Fundatia ,EDEN'. Centrul 

de Sănătate si medicină 
Preventivă Breaza organizează 
duminică, 1 O octombrie, de la 
ora 15,00, o interesantă expo
zitie de .ARTĂ CULINARĂ 
VEGETARIANĂ" cu gustare 
gratuită. ,Expoziţia va marca 
incheierea cursurilor de nutriţie, 

care au durat trei luni si va fi 
urmată in următoarele' sapte 
zile, !n fiecare seară de la orele 
18.00 de Conferinte de nutritie, 
sănătate fizică si 'a sufletului", 
ne-a spus Daniel Buzdugan, 
asistent la Centrul de Sănătate 
si Medicină Preventivă Breaza. 
Întrarea este liberă. 

~'~)(eroi(• pentrll arideni~ 
·- Luni şi marţi (1Î, .. respectiv xerox. Manifestarea face parte 
12 octombrie 1999), !n foaierul dintr-un program mai amplu, 
Teatrului de Stat din Arad, intitulat Xerox Digital Tour, 
!ntre orele 10,00 şi 18,00, va ocazie cu care pe piaţa 
avea loc prezentarea celor românească se vor lansa o 
mai noi echipamente digitale . serie de produse noi. 

1 ,,Adevărul" va asculta 1 
La telefonul, 280944, intre orele 9,00·12,00 
• Blaga Vasile, din cartierul 

Grădişte, str. Petru Rareş nr._5 
este nemulţumit c1e faptul că, 
deşi cei de la Salubritate au 
anunţat că măresc tariful pentru 
,gunoi de la 1 octombrie, fac· 
turarea s-a inceput de la 1 sep-. 
tembrie. lntrebaţi ce s-a lntam
plat. cei de la Salubritate i-au 
răspuns d-lui Blaga că s-a stre
curat o greşeală. 

• Un a~ cetăţean din Grădişte 
ne·a semnalat că in staţia de 
tramvai slluată vizavi de Biserica 

.,După miezul nopţii, ea a 
plecat acasâ. Sub semnătură, 
a refuzat să stea in spital, 
unde ar fl fost sub observaţie 
fi i s-ar fi administrat un trata
.ment perfuzabil" ne-au mai 
informat surse din cadrul 
Spitalului judeţean. 

Ortodoxă este o mizerie de 
_nedescris din cauza frunzelor 
uscate căzute din copaci. 
Domnia·sa solicită ca cei răspun
zători de curăţenia oraşului să se 
ocupe şi de acest aspect. 

• Domnul Pompeiu Pop 
(bloc 303/2, ap. 13) doreşte să 
precizeze faptul că nu veCinii 
dânsului au rupt florile din parcul 
de lângă bloc, ci copiii ven~i de la 
a~e.imobile din preajmă. 

Redactor de serviciu, 

S. A. 

Recompensă 
Se oferă recompensă 

pentru orice fel de infor
maţie in legătură cu acci
dentul de circulaţie din 
seara zilei de 7 septembrie 
1999, ora 21,30 in ·care e 
fost Implicat un mlcrobus 
Nlssan-Vanet, albastru me
talizat, cu număr de 
Bulgaria. Accid.entul s-a 
petrecut la 8 km de Arad pe 
şoseaua Arad - Tlmlşoafa. 
Cei care pot !ă dea relaţii 
sunt rugaţi sa sune la 094-
518.215. 

PRETUL AURULUI 
BANCA NAŢIONALĂ. 

Pentru gramul de aur de 24K: 
pretul cu rid1cata- 170.044 lei. 
1ar pretul de achizitie - 153.039 
lei. Preiuri valabile ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ- Aur 14 
K cumpărare: 75.000 le~g. vân
zare: 85.000 leilg 

Aur 18 K cumpărare: 
80.000 leilg, vânzare: 90.000 
leilg. 

î 
1 
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IERI S·A INAUGURAT OFICIAL 
"LINIA VIETII" 

' 
• Carnea recongelată a fost confiscată de Poliţia Sanitar-Veterinară 

Ieri, la Cantina Municipală din Arad, in prezenţa a 
numeroşi invitaţi, doctorul psihiatru Ana Maria Furnică a 
inaugurat oficial "Linia Viefii" din Arad. Linia funcfionează in 
oraşul nostru de o lună de zile şi se adresează persoanelor 
cu tentative de suicid. 

după păcatul deznădejdii. Omul 
ajunge in pragul deznădejdn şi ai 
sinuciderii fiindcă lasă păcatele 
nemărturisite. Le lasă "să roadă, 
să ia amploare şi să distrugă". 
Preotul Mladin spune că "cel mal 
mare păcat este păcatul pe 
care nu-l putem mărturisi şi de 
care nu ne putem feri a·l mal 
săvA'li." 

Iert, OJPC Arad impreună cu 
Pol~ia ~i Poliţia Sanitar-Veterinară 
au efectuat un control in pieţele 
arădene pentru depistarea comer
dan~lor de carne şi produselor din 
carne. Tn piaţa Fortuna au fost 
depistaţi: Florica Bogdan, in 
vârstă de 26 de ani, Adina Rus, 29 
de ani şi Ştefan Sebastian, 28 de 
ani, to~ cu dornidliul in Arad, care 
comerdalizau pulpe, aripi de pui şi 
de curcan precum şi conserve de 
came, lebăr, salam şi untură de 
gască, toate aduse din Ungaria. 
Produsele din carne erau conge
lata pe timpul noptii, iar ziua erau 
decongelate, fiind P.,se la vânzare 
pe tarabe. In total, de la acestia 
s-au confiscat in jur de 11 ,5 kg' de 
carne, iar valoarea produselor 
confiscate se rtdică la 450.000 lei. 
In piaţa din cartierul Alfa a fost 
depistată o singură persoană. 
ESte vorba de Gheorghe Lazăr, in 
vârstă de 49 de ani, din Arad, de 

POLIŢIA, 
PE SOSEA 

' • Lucrătorti de politie rutieră 
au acţionat pentru prevenirea 
şi combaterea incălcărilor 
actelor normative la regimul 
circula9ei pe drumurile publice 
a tirurilor, fiind verificate un 
număr de 18 persoane din 
asemenea categorie. Au fOst 
sanctionati pentru diferite 
fapte un număr de 10 con
ducători de TIR-uri din care un 
număr de 5 pentru nere
spectarea vite.zei legale 
admise iar 5 pentru nere
spectarea culorii semaforului 
electric. · 

In puncte fixe si pe trasee, 
au fost testate s'i verificate 
3.850 autovehicclle in trafic, 
verificări în urma cărora s-au 
retinut 9 certificate de inma
triCulare pentru defectiuni 
tehnice, au fost aplicate 251 
amenzi pentru încălcarea 
Legii circulaţiei, in valoare de

1 

18.810.000 iei si s-au ridicat in 
vederea suspendării 11 per
mise de conducere, din care 
două pentru conducere sub 
influenta alcoolului. Este cazul 
lui Păun Constantin-Gabriel, 
din Constanţa, cu autoturismul 
8-28-SDV si Mladin Clau
dius-Lucian: din Sepreus, cu 
autoturtsmui4-AR-B91. ' 

~'~'r"'·UR-· -T·oi~ 
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Căldăraş Anton, 17 ani, 
din Arad, a fost identificat de 
poli9ştii arădeni ca autor al tur
tului comis in noaptea de 6rf 
octombrie din depozitul S.C. 
NET GROUP DISTRIBUTION 
SRL din Arad. lmpreună cu a~e 
persoane, Căldăras a sustras 
din respectivul depozit mărfuri 
in valoare de 3.807.000 lei. 
Căidăras este cercetat in stare 
de reţin9re. . 

Tot in stare de retinere sunt 
cercetaţi şi Gheţu Nelu. 26 ani 
ŞI Salcia Tudor, ambii din 
Brăila. Cei doi au fost identificati 
de poii9şti ca fiind autorii turtului 
din locuinţa lui Giura Bujor din 
Arad, de unde au sustras bunuri 
in valoare de 18 milklane de lei. 

Cei trei, urmează a fi 
prezenta9 Parchetului. 

la care s-au confiscat două 
baloane de salam şi o pungă cu 
camedepui. 

Administratoarea pietii For· 
tuna, d-na Doina Ţigan', care 
ştiind că se comercializează astfel 
de produse ar fi trebuit să anunte 
OJPC, spune: "Am mal confiS
cat !jl eu produse şi 1&-am arun
cat la container, dar oamenii 
le-au scos de acolo. De multe 
oti am spus că le iau pentru a le 
folosi eu. Au mai fost astfel de 
inspec~i şi de fiecare dată s-au 
confiscat produsele. Efectiv nu 
am ce face, pentru că, de câte 
ori trec pe la tarabe, oi ascund 
marfa." 

Pentru faptul că a permis 
comerdalizarea in piaţa Fortuna a 
acestor produse, administratoarea 
Doina TI9Bn a fost sancţionată de 
OJPC cu o amendă contra
venţională de 2 milioane lei. 

Doctorul Călin Şiciovan de la 

Poliţia Sanitar-Veterinară spune: 
"Produsele confiscate prezintă 
pericol pentru că sunt trans
portate şi păstrate in condiţii 
necorespunzătoare. Prin recon
gelare, produsele suferă trans
fonnări !ji pot apărea toxicoin
fecţii care pot dUC$ chiar la 
moartea persoanelor mai sensi
bile !ji in special a copiilor." 

Gelu Florinca,, din cadrul 
OJPC Arad, sustine: "Astfel do 
actiuni au inceput din 1998, 
pentru eliminarea pericolului pe 
care aceste produse il reprezin
tă pentru sănătatea publică. 
Prin S.C. TOP au fost avertiza~ 
toti administratorii pietelor să 
nu admită vanzarea produselor 
recongelate. Acesta este !jl 
motivul pentru care administra
toarea pietei Fortuna a fost 
amendată." 

fU'ICA BOCiA~IO 

Sinuciderea e "o concluzie 
de viaţă, greşită, la care putem 
ajunge fiecare dintre noi." 
Când ne aflăm in faţa Tntrebării 
"a fi sau a nu fi", simţim nevoia 
să confruntăm decizia noastră. 
Tocmai in acest sens, a luat fiinţă 
"Linia Vieţii"_ O linie telefonică 
deservită de 15 voluntari, gata să 
ascu~e. să inţeleagă şi să ajute. 

ln decurs de o lună, "Linia 
Vle~l" a inregistrat O, 7 telefoane 1 
zi, telefoane care aveau drept 
scop suicidui şi ale telefoane cu 

Cu toate că s-a rectificat bugetul 

PENSmE SI ALOCATmE AU 
"T- ... ... -

DEJA 1 ZILE INTARZIERE 
Cu toate că rectificarea 

bugetului a avut deja loc, se 
pare că acest lucru nu a influ
entat deloc modalitatea de 
achitare a pensiilor. Pentru că, 
in ultimul timp a devenit 
obişnuinţă ca acestea să 
lntarzie. Şi acest lucru s-a 
intamplat şi luna aceasta, pen
tru că toate pensiile din transa 
întâi trebuia să fie distribuite 
începând cu data de 6. Este 
vorba de pensiile pentru ve
terani şi văduve de război, alo
caţii pentru copii preşcolari, 
şomeri şi alocaţii suplimentare. 
Ori, deşi suntem în data de 9, 
banii nu s-au virat in conturi. 
Dacă până acum, intarzierea a 
fost justificată prin rectificarea 
bugetului, ceea ce a dat peste 
cap sistemul de achitare ai pen-

siilor, cele din luna august fiind 
achitate chiar si in septembrie, 
acum rectifica'rea a avut. deja 
loc. 

Mărioara Gozman, · direc
tor adjunct al D.G.M.P.S, 
spune: .Pensiile şi aiocaţiile 
intarzie pentru că nu s-au acor
dat de la bugetul de stat. Stim 
de la -minister că deschid~rea 
de buget a fost inaintată la 
Ministerul Finanţelor, dar nu s-a 
aprobat. Noi am înaintat deja şi 
cererile de plata. Fiind făcută 
deja rectificarea bugetului, ne 
aşteptăm ca măcar luna aceas
ta banii să sosească la timp. 
Dar nu se ştie căt vor intarzia. 
Nu ne rămâne decât să aştep
tăm." 

fi. BOCiAIUO 

A FURAT DE 
CASA PAROHIAli 

Stau Gheorglle, 
din Agri'l'ul Mic, 
paţie 'li an1teced•mt 

fi)enaf,o, l•a furat din 
!Ve•rol~lali din Bene,ti, 
~·apltea de 4 octombrie. 

toată averea lui Iosif Fodor de 60 de ani, din Zerind. 
Gandva, tatăl său a fost primul om al satului, adică pri
mar şi avea o gospodărie bine inchegată. Fiul risipitor, 
Iosif, a imprăştiat tot ce au strans afte genera~i inain
tea lui. In curtea colibei unde locuieşte incă se mai văd 
ruinele fostei gospodărti. De 26 de ani, Fodor trăieşte 
singur. S-a despâriţit de nevastă şi nu are urmaşi. N-a 
tucrat de ani da. zile si ca atare, nu are nici un venit. 
Trăieşte din mila vecinilor ~~ a localnidlor din Zerind. 
Care îi mai dau din C'And in când câte un ban. Leii 
primiţi ii dă mai mu~ pe băutură decât pe mâncare. Şi, 
de aceea, are tot timpul senzaţia de foame. Nu-şi 
găteşte. De fapt, nici nu are-pe ce. Singura avere e un 
pat, un dulap, câteva zdrenţe, nişte leaţuri aruncate 
prin curte, o găleată, nişte oale şi cam atat. Toate 
vechi de când lumea. De primăvara pănâ toamna ii 
este mai bine. lama insă începe coşmarul. Pentru că 
in locuinţa lui Fodor e ca în pe~teră. Arok) nu se face 
foc niciodată. Când plouă sau când ninge, apa care 
pătrunde su uşurtnţă prin acoperiş şi tavan ii spală şi 
pe Fodor. In rest. se spală aşa cum trebuie doar vara, 
la Criş. Din cauza frigului, astă iarnă i-au degerat 
pidoarele pănă la genunchi. La o labâ nu mai are 
degete de k>c, iar la cealaltă doar cioturt. li este frică de 
ziua de maine. Dar n-are alte perspective. Cel puţin 
deocamdată. Nu ştie dacă ar vrea să meargă la un 
azil. Se pare ca preferă o' cocioaM insalubră, tară 
geamurt la uşă. cu nailon in k>c de sticlă. 

ln bătătura unde stă Fodor, totul este o ruină. La 
fei şi viaţa acestui om. 

TEODO~A 11ATICA 
Foto: VIO~EL 110SCfl 

6 FURTURI DIN AUTOTURISME 
-UN SINGUR AUTOR 

tsE SUSTRĂGEAU DB LA~ 
t • V ~~~~ 
·biJŞt:~Ş~A·.!:~~~~_y 

Politistii TI oercetează in stare 
de libertate pe Jurcovan 
Marius, 25 ani, din Săvârsin. 

In sarcina acestuia S-a sta-

bilit că este autorul a nu mai 
pu~n de 6 furturi din autoturisme, 
săvârşite pe raza municipiului 
Arad, in acest an. 

In l!rma măsurilor specifice întreprinse, poliţiŞtii arădeni i-au 
Identificat ~i Tncarcerat pe: Cuclula Adrian, 22 ani din Arad care 
avea de executat un mandat de 3 luni inchisoare pentru lovire şi pe-. 
Popovici Andrei - 21 ani, tot din Arad, care are de executat un 
mandat de Inchisoare de 4 ani pentru furt. 

caracter informativ. De mentionat 
că anul trecut, rata sinuciderilor tn 
Arad a fost de 36 la 100.000 de 
locuttori. 

Printre invita~ s-a numărat şi 
preotul ortodox Simion Miadln, 
de la Noua Catedrală. Dumnea
lui, ne-a relatat că "sinuciderea 
este, potrivit lnvătăturii Bise· 
ricii Ortodoxe, cel mai greu 
păcal" Un păcat de neiertat care 
poate fi considerat drept "culmea 
păcatelor". De menţionat faptul 
că păcatul sinuciderii urmează 

In calitate de pastor de 
suflete, preotul Simion Mladin 
este dispus să colaboreze cu iniţi
atorii "Un lei Vle~i", respectiv cu 
medicii psihiatri Furnică Ana 
Maria ~i Cristian, in cadrul unui 
program pentru salvarea celor 
afla~ in situa~i de sinucidere. 

TEOD<mA 11A11Cfl 
Foto: ~rt f1fi1YAŞ 

TAXA DE BULETIN. SE · 
PtĂTESTK REzORERiE • 

Pentru cei care împlinesc 
14 ani şi in curând li se va eli
bera buletinul de identitate, dar · 
şi pentru cei care doresc să şi-! 
schimbe, precizăm că taxa pen
tru buletin nu se mai incaseaza 
ia agenţiile CEC, ci doar la 

Politistii il cercetează In 
stare de iibertate pentru nere
spectarea regimului materi· 
alelor explozive pe Boro' 
Pavel-Ioan, 38 ani din 
Hăşmaş, administrator dl S.C. 
.SOROB" SRL din localitate. 
Acesta a expus spre vânzare în 

Trezorelie, in cadrul Finanţelor 
Locale. 

Taxa pentru buletin este in 
jur de 23 de mii şi poate fi achi
tată la Finanţe, camera 3. zilnic, 
intre orele 8-13, iar marţi şi joi 
şi intre 16-18. 

S. A. 

piaţa Pompierilor din Arad, 500 
bucăţi capse genofix, fără a 

.avea autorizaţie in acest sens. 
Boroş a declarat că a cumpărat 
capsele genofix, în urmă cu 
aproximativ 3 luni de zile dintr-o 
piaţ~ a municipiului Suceava, 
cu suma de 400.000 lei. 

DREP'rURII.E 
VETERANILOR 

·DE RĂZBOI 
.Sunt rănit din timpul celui potrivit Legii 44/1994, urmă-

de-al 11-lea război mondial. toarele drepturi: 12 călătorii 
Braţul drept mi-a fost afectat. 

gratuite cu autobuzul, _scutire Ca urmare, cele cinci degete 
de la mană au fost amputate. de plată la abonamentul de 

Tn prezent sunt pensionar radkl, televiziune şi telefon. De 
i.O.V.R., conform Legii asemenea, veteranii au dreptul 
44/1994", ne scrie domnul 

să fie improprietăriţi cu un hac-Petru Ştefănescu, din Odvoş. 
Veteranul de război, Petru tar de teren agricol. lnvalizii şi 

Ştefănescu, ar dori să ştie marii mutilati de război mai 
care sunt drepturile sale. pen- beneficiază de o indemniza~e 
tru că nu a văzut perso11al 

lunară de 2.000.000 de lei." Legea 44/1994. 
Col ~r) Ilie Rotaru, sacre- Col (r) Rotaru a adăugat că 

tarul Asociaţiei Judeţene a Tn zilele următoare vor apărea 
Veteranilor de Război Arad a şi ana facilităţi pentru veteranii 
precizat: .Un veteran de 

de război. 
război, dacă a fost decorat si 
locuieşte in mediul rural ară, Ci. c. 

S.(; ... Adevărul" SRL ••·şi asumă 
responsabilitatea pentru eeatfnatal arti-
eolelor publicate, aceasta reveaiad in 
exclusivitate antorilor. 

- --------· ------- - -- --... 
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Ieri, la Policlinica ~nunicipală 
.... 

A FOST INAUGURATA NOUA .... 

BAZA DE FIZIOTERAPIE 
Ieri dimineată, in incinta 

Policlinicii municipale Arad a 
avut loc inaugurarea noii baze 
de tratament fizioterapeutic. La 
eveniment au fost prezenti: 
prefectul judeţului Gheorghe 
Neamţiu, preşedintele Consi
liului judeţean Dan lvan, con
ducerea Casei judeţene de 
asigurări sociale de sănătate 
(CJASS), reprezentanti ai 
Direcţiei de sănătate publică, 
medici de la spitalele arădene. 

Noua bază de tratament 
fizioterapeutic (care cuprinde 
electroterapie, electrofiziote
rapie, hidrote
rapie, masaj. 
gimnastică me
dicală etc.) a 
primit o infă~şare 
modernă, com
plexă, surclasând 
celelalte unităti 
medical~in ora
şul nosti'll". Dacă 
şi aparatura me
dicală s-ar ridica 
la acest nivel, am 
putea crede c-am 
intrat intr-o cli
nică occidentală. 

Lucrările cu
prinzând amena
jările interioare si 

compartimentările, ce au 
costat circa 2 miliarde de lei, 
au fost executate de: S. C. 
ARCONS S. A., partea de 
·arhitectură fiind realizată de 
firma S. C. ARMONIA S._ A~ 
(inginer dna Tamara Medris, 
arhitect dl. Andronic Câmpan, 
iar la Casa judeţeană de asi
gurări sociale de sănătate arhi
tect a fost dl. Victor Catană). 

Doamna FloriCa Maier, 
asistent-sef in cadrul Policli
nicii muni'cipale, ne-a spus că 
fizioterapia va fi deserv~ă de 4 
medici primari şi 15 asistente 
medicale. 

Prin această realizare, 
finanţată integral de CJASS, dl. 
Sabin Bălţat, directorul general 
al instituţiei amintite, a reuşit să 
facă primul pas in ceea ce 
înseamnă schimbarea la faţă a 
unită~lor sanitare arădene. 

Tn momentul în care şi spi
talele judeţean şi municipal vor 
suferi astfel de .tratamente", 
vom putea spune că Aradul 
incepe să se gândească la bol
navii săi ..• 

CONDUCEREA TĂRĂNISTĂ S·A ÎNTRUNIT 
ÎN ŞEDINTĂ EXTRAORDINARĂ . 

Biroul de Conducere, 
Coordonare si Control al 
PNTCD s-a intrunit, vineri 
dimineaţa, in şedinţă extraordi
nară, pentru a discuta relatiile 
dintre premierul Radu Vasile si 
ministrii partidului. ' 

La precedenta sedintă a 
. sece. desfăsurată' miercuri, 

conducerea 'ţărănistă şi-a 
reafirmat sprijinul fată de 
ministrii Nicolae Noica, Romică 
Tom'escu şi secretarul de stat 
Vlad Roşea, apreciind că 
acestia sunt "tintele unei cam
pani'i orchestra'te a opozi~ei şi a 
Partidului Democrat". Tot 
atunci, PNŢCD şi-a reinnoit 
sprijinul politic şi faţă de mi
nistrul Culturii Ion Caramitru, 
vicepreşedintele partidului 
Remus Opriş afirmind că solici
tarea de suplimentare a buge
tului Culturii cu 343 miliarde de 

lei •a fost corectă", fiind insusită 
de BCCC intr-o altă sedintă: El 
a remarcat că m'inistrului 
Culturii "i s-a dat dreptate" si la 
nivelul Comisiilor parlamentare 
de cultură, care au agreat 
creşterea cu 150 miliarde de lei 
a bugetului pentru acest dome
niu. 

Comisia pentru adminis
traţie publică a Camerei 
Deputaţilor a hotăr!t, miercuri, 
declansarea unei anchete 
privind rOOctul in i:are Ministerul 
Mediului, Ministerul Lucrărilor 
Publice, Departamentul 
Administratiei Publice Locale 
aplică lege'a in activităţile pe 
care le desfăsoară. Hotărîrea 
Comisiei va fi \naintată Biroului 
Permanent, urmind să fie 
dezbătută de plenul Camerei. 

"Nu-i vom ancheta pe mi
nistrul Mediului, Romică 

~~;,rr~~~~~~~~a~u~~~~~;~!~~~vo~r o 
Incheiat, , un protocol de strategie naţională pe tennen lung, 
colaborare şi parteneriat politic, care vizează Tmbunătătirea ima-
prin care Partida Romilor se anga- Qinii şi calitătii vietii etnidlOr romi. 

Tomescu, ministrul Lucrărilor 
Publice, Nicolae Noica, sau pe 
seful DAPL, Vlad Rosea, ci 
modul in care minislereie con
duse de către aceştia respectă 
legea", a declarat presedintele 
Comisiei pentru admi'nistratie 
publică, senatorul PD Ion 
Cirstoiu. Deputa~i PNŢCD care 
fac parte din comisie au votat 
impotriva declanşării anchetei, 
acuzîndu-1 pe Cirstoiu - cel 
care a propus crearea comisiei 
de anchetă - că este influentat 
de resorturi politice. ' 

Tot miercuri, Biroul 
Permanent al Senatului a sta
bilit componenţa Comisiei care 
va ancheta stadiul refonnei in 
Ministerul Culturii, după ce 
plenul aprobase, in principiu, 
propunerea senatorului PD 
Corneliu Bucur, privind înfi
inţarea acestei,comisii. 

Viaţa este doar un 
meni de exis
o clipă a'ezată 

1 eternităţi, influ-
enţată de tot ce s-a petrecut 
in trecut 'i influenţând tot 
ce va urma in viitor. Singura 
'ansă ca s·o inţelegi este 
s-o prive,ti in contextul 
acesta ·ar veşniciei. 

e Astfel de echipaje vor fi constituite si la Arad 
' ' La nivelul Capitalei au fost Renault Chammade. Echipajele Generalul Nicolae Neagu, 
stabil~e 135 de puncte in care va sunt alcătuite din Cl1e trei subofi- adjunct al sefului Inspectoratului 
fi amplasat cite un echipaj auto Ieri, instruiti special, care vor General de' Poliţie, a precizât că, 
de politie, care va interveni in Sta~ona cel' mult o oră şi jumă- incepind cu săptămîna viitoare, 
timp uti!' pentru mentinerea ordinii tate intr-un punct, care va fi mar- vor functiona astfel de ec~ipaje 
publice, constatării Şi combaterii cat cu un indicator. Echipajele de intervenţie rapidă şi in 
faptelor stradale de natură vor primi orice fel de sesizare de Braşov, Timişoara, Miercurea· 
penală sau contraventionala, a la cetăţeni şi se vor deplasa in Ciuc si Constanta, unnind să fie 
declarat, vineri, intr-o oonferinţă timp util in cazul unor eveni- constituite şi in Arad, Argeş, 
de presă, col. Mircea Bot, şeful mente, luind primele măsuri de Bihor, Brăila, Hunedoara, laşi, 
Politiei Capitalei. sigurantll. Prahova si Suceava. 

In primă fază au fost consti- "Interesul nostru este să De asemenea, la Dispece-
tu~e 65 de echipaje auto semi- scoatem citi mai multi oameni in raiul Poliţiei Capitalei funcţie
mobile, care vor actiona cu 32 de teren, pentru â reduce nează un post de translator de 
autoturisme marca Vento, 23 fenomenul infracţional", a pre- limba engleză; pentru a veni in 
Aro, 10 Dacii şi un autoturism cizat col. Bot. sprijinul cetăţenilor străini. , 

Alian-ţa pentru Ro ... ânia' 

fi TREIA FORTĂ POLITICĂ . -

- (Urmare din pagina 1) 
Electoratul ii plăte,te lui Emil Constan· 

tinescu alegerea colaboratorilor după criterii 
cel puţin dubioase: românii nu au uitat ţâfna 
pre,edintelui interpelat de presă la aflarea 
deciziei de a-1 coopta in staff-ul său pe dl. 
Petre, fiul neamiticăi sale madam Zoe 
Petre."La susţine~ea electorală pe care .0 
avem, a spus Emil Constantinescu, ne putem 
permite să ne alegem colaboratorii pe care ii 
dorim." lngâmfarea nu avea limite, după 
alegerile din noiembrie '96. 

sioni,ti, a'a cum este şi profesorul universi
tar Ioan Biri,, liderul filialei Arad a Alianţei 

. pentru România. Chiar 'i membrii de partid ai 
alianţei sunt cunoscuţi ca oameni de valoare, 
cu un comportament moral indiscutabil. 
Inclusiv in programul partidului, comporta
mentul moral al membrilor săi, cinstea sunt 
valori de prim ordin. Punând moralitatea 'omu· 
lui politic intre cerinţele cele mai impoFI;Inle 
ale viitoarei guvernări, Alianţa pentru 
România câştigă tot mai mulţi alegători, sătul 
de comportamentul imoral al actualilor 
depnători ai puterii. Cu alte cuvinte, am spune 
că românii, revoltaţi de comportamentul 
Infracţional al celor aflaţi la conducerea ţării, 
optează tol mai clar pentru oamenii politici 
capabili să inspire incredere. Un asemenea 
om politic este 'i Teodor Meleşcanu. 

Teodor Meleşcanu fl dep"'e,te in sondaj 
pe Constantinescu datorită modestiei calcu
late de care dă dovadă, comportamentului 
decent in societate ca 'i pe scena politică a 
ţării. Domnia sa adună in "alianţă" colabora
tori din rândul celor mai valoro'i profe-

PDSR vrea Să schimbe "fun
damental" modul de a -face 
politică in România, prin eli
minarea practicii algoritmului, a 
ciientelismului si nepotismului, a 
declarat, vineri, la lucrările 

·Consiliului National, liderul par
tidului, Ion llieseu. 

lliescu a prezentat o sinteză 
a raportului politic pe care il va 
su~ne la Conferinţa Na~onală a 
partidului, document in care· va 
evidentia efectelor guvernării 
actuale: cresterea fenomenului 
insecuritătii Sociale in conditiile 
disolutiei 'autoritătii statului si 
aspede legate de "creşterea• 
partidului după 1997. 

lliescu a subliniat că va evi
dan~ şi rezultatele negative ale 

afirmaţii. este limpede ·pen
tru oricine are o cunoştinţă 
elementară a .Bibliei, dar 
implicaţiile el practice în 
viaţa de fiecare zi nu ne 
sunt chiar a'a de limpezi. In 
Inima noastră există lucruri 
a'ezate in ,.unghiuri moar
te", greu de băgat in seamă 

fostei guvernări PDSR şi cauzele 
esecului electoral din 1996. 
Presedintele PDSR a atras 
aten'tia asupra necesitătil tem
perăiii euforiei generate de son
daje, stare pe care o consideră 
drept "o rea~e imatură". 

Prim-vicepresedintele PDSR, 
Adrian Năstase, a prezentat 
membrilor Consiliului National un 
rezumat al oferetei politiCe a par
tidului, text in care subliniază că 
actuala reformă economică a 
compromis ideea de democratie. 
Oferta, care urmează să fie api-o
bată de Conferinta Natională de 
la sfirsitul săptămînii, 'cuprinde 
obiectivele tactice ale partidului 
pentru oprirea declinutui eco
nomic, aplicabile pentru o 

t.am transformat pe oameni 
in brute. Am adus neferi
cirea in milioane de cămine. 
l-am redus pe mulţi tineri 
promlţători la nivelul unor 
epave deznădăjduite. Am 
rostogoli! la vale mulţimi 
nenumărate. l-am distrus pe 
cei slabi 'li i-am slăbit pe cei 

perioadă de maxim nou~ luni da 
la instalarea la guvernare şi o 
strategie de guvernare pe. ter
men lung. Năstase a precizat că 
oferta politică va consacra un 
spaţiu larg activităţii externe· a 
PDSR, pentru că •o guvernare 
ne5us~nută de sprijin extem:va fi 
o infringere pentru PDSR". · : 
_ Conform precizărilor făcute la 
Consiliul National, Confe'rinta de 

' <. 
simbătă va dezbate 14 rezoluţii· 
referitoare la: proprietatea' pri
vată, politica industrială, agricu~ 
tură, infrastructură, educaţie, 

sănătate, administraţie locală 

eli:. 
' 

arunc flămând să inghit in că 
altele, 'i mai multe. Numele 
meu este: ALCOOLI" 

jează să ~nă candidatul PDSR Cele două' partide isi vor 
la alegerile prezidenţiale. susţine reciproc, In Parlament, 

De asemenea, cele două for- ,deile, proiectele de lege, amen-
maţiuni işi vor susţine reciproc damentete·, atit timp cit acestea 
candidatul cet mai bine plasa~ In al _ nu intră In contradicţie cu "preve
doilea tur, la alegerile pentr~ darile constitutionala, tratatele 
primării. internaţionale şi' prOgramele celo~ 

Potrivit protocolului, PDSR şi două fonna~uni"_ -

CI~L llill 111\llE CIUIIINilL ))JN IS'rOUII~ 
Motto: .. ~u~~~ 
~. ~ ~Ue""t ~ea.~, .. f-"'~J 

William Pen, internele· 
torul statului Pennsilvania, 
căuta din răsputeri să·l 
convingă pe un beţiv să se 
lasa de băutură. ,, Vreau, 
domnule, dar-nu poti Cum 
să fac?" La care William 
Pen a răspuns: "Este 1~ fel 
de simplu ca 'i intinderea 
degetelor de la măriăt" 
"Cum aşa? învăţaţi-mă ~1 pe 
cinstirea mea, vă promit că 
v_oi face!" lată cum: "ori de 
câte ori vezi in mâna ta un 
pahar sau o sticlă de bău
tură, întindeţi reped<t 
degetele, inainte ca să duci 
la gurăl N-ai să ti. mai 
îmbeţi niciodată!" Amuzat 
de simplitatea planului, ·vic
tima beţiei a plecat ~âm
bind. S-a hotărât să incercll 
'li ... a reu,ltl Vă rog,.nu 
uitaţi, demnitatea nu· P!'ate 

It A~~~~~:.~~ .. ~~~03' 
' Anunţă pe toţi cei care şi-au depus cereri de 

inscriere la cursul pentru mecanici maşini de cusut, s;!i 
se prezmte la sediul societătii susmentionate, ln data 
de 14.10.99, orele 10,00. ' ' -

Informaţii telefon: 289244. 
_:_ (5224436~ 

ca oameni, avem uneori l 
nevoie de cineva să ne . 
reamintească răspicat, clar 1 

si limpede valoarea unor 1 

~devăruri pe care suntem 
înclinaţi să le uităm sau., 
inconştient, să le ignol'ăm. 
Un astfel de exemplu ni se 
dă in· Proverbele lut 
Solomon 20:1 "băuturile tari 
sunt gălăgioase; oricine se 
îmbată cu ele nu este 
înţelept". Adevărul acestei 

sau, '?i mai rău, trecute. 
constient cu vederea. 
Rea~ţionăm violent la 
diferite păcate din viaţa alto
ra in timp ce suntem ingă
Ouitorl cu noi infine ,·i in 
special cu alcoolul. Alcoolul, 
cel mai mare. criminal din 
istorie. lată ce spune el 
despre sine: "Sunt cel mai 
mare criminal din istorie. 
Am ucis mai mulţi oameni 
decât toate războaiele lumii . 

· tari. l·am innebunit pe cei 
înţelepţi şi i-am transformat 
pe nebuni în bufonii lumii. 
Cei nevinovaţi şi neîncercaţi 
imi cad lesne pradă. Ne
vasta părăsită mă cunoaşte 
bine 'i nu le sunt străin 
copiilor care n-au de mân· 
care. Părinţii care •i-au 
coborât trişti in mormânt 
perii albi mi-au simţit 

mu'lcătura. Am ruina! mi
lioane şi; nesăţios, mă 

;: 

· fl conservată in alcool. 
TIMOTEI DAHIEL 
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Sâ ... băta viitoare, Ia Bucure-•-• TIHERETOL ŢĂRĂNIST ÎŞI VA 
ALEGE tiOOfi COHDOCERE PSDR ÎŞI SCHIMBĂ CONDUCEREA 

f!,~~'f!rft~':J~~~J~Mf:~:.r:!!f:~~ndf!!'!;,!!t'.ff!ll!~"~rl/igi:'(qhl)iil/t~ ne-~ni,:e~~J":i!t~~~~~~,:~~~~~ 
~n!~;~~:~::II Putin fÎ minis~; Muncfl, Alex;;ndr~.4tlln~S/II, ~:~::bat~ :::" S:~!: ":a ~i: ~~~~~at !~ 
<' •In funcfie &a· cine va cllstiga sit vh sU.bili !!:lniJua âilentare a PSDR: fiispt*i···· urmă cu un an de ~o le eram ascultat on 
~"' . 1 . , .> 7 · · · · r • · · C · · , q ceea ce priveşte fuzounea cu ApR, astăzi 
•'f"rtrde e socra.-ue"'.o~ate putem,lce(variant:t;Putln) sau mspre DR (var.an~4 eram cotaţl pe la 17_18% din preferinţele 

Duminică, la ora 1 0,00, 
OTPNŢCD îşi va desfăşura 
Conferinţa Judeţeană de 
alegeri. După cum a spus 
preşedinta Adela Cristea, 
alegerile sunt extrem de impor
tante, întrucât viitorul Birou 
Judetean va coordona cele 
două' campanii electorale. 
Având in vedere acest lucru, 
organizaţia de tineret a cerut 
ca pe toate listele electorale 
din localităţile judeţului, candi
datul de pe locul doi să 
aparţină OTPNŢCD. in altă 
ordine de idei, Adela Cristea 
si~a exprimat satisfactia că 
OTPNŢCD Arad, prin' per
soana domniei-sale, va fi 
reprezentantul tinerilor ţărănişti 
români la cursul de manage
ment electoral de la Washing
ton, in perioada :is octombrie-
1 o noiembrie. Alegerea Adelei 
Cristea s-a datorat proiectului 
alcătuit de către domnia-sa şi 
aprobat la Washington. 

e Ionel Costin, secretarul 
organizaţiei, vorbind despre 
pregătirea campaniei elec
torale, si·a exprimat convin· 
gerea că .. membrii cu ani grei 
de puşcărie comunistă" care 
au trecut de 70 de ani, nu se 
vor mai regăsi pe listele de 
'candidaţi de primari. Claudiu 
Cristea, noul purtător de 
cuvânt, a întărit această afir
maţie, arătând că spre deose
bire de campania din 1996, de 
data aceasta pe pnmul loc vor 
fi calităţile' personale ale candi
daţilor, fidelitatea faţă de partid 
fiind pe locul doi. 

'fl,tanasiu). , .. '""'*'+'"·'''''''''"'"' ·d"'*•••M•M·+~+w;;Fcc ..... ,, ,,,, . ,,,,,,,""~· ,,,,,, <R lect tul ·A d pă · 0,8" ~'-:'· , _., .. ~ ---.">m(\:m4;;d.)>.m-i<'-'~--;m;'mmii.z\'l'\''='fhV«,,=,"~,-,, . .-~ .. ,;;:<-...:;.::zt:JiJ.,_~~'=···""""t:;·; ;O;u«'.iol':<.-W.EM~""s.,g e ora Ul. ta• greu e 'lm to ••• 

len. PSDR Arad a organizat o confennţă Aceasta este problema! PSDR-ul nu poate 
de presă, sustinută de pnm-vioepresedintele rămâne la cheremul unui ministru şi al 
partidului, deputatul arădean Emil Putin.. unui secretar de stat care mal doresc să 

Domnia-sa ne-a.declarat că săptămâna rămănăinfuncţii." 
viitoare, la Bucureşti, va avea loc Congresul in continuare, deputatul Emil Putin şi-a 
extraordinar al PSDR. Motivul convocării expnmat regretul fată de faptul că PSDR nu a 
acestui congres extraordinar il constituie . fost invitat la intrun'irea social-democrată de 
schimbarea conduceni partidului. Deoarece la Cluj şi că nu figurează in sondajele de 
veteranul Sergiu Cunescu a anuntat că nu va opinie decăt la categona .şi al~i- .. 
mai candida, in cursa pentru sefia PSDR au Refentor la .mica revoltă" din PSDR Arad 
rămas doi candidati: deputatui arădean Emil (Sonn Pnşcă şi Uviu Popa), Emil Putin ne-a 
Putin si ministrul Ali.xandru Atanasu. declarat că: .,cei doi sau exclus din familia 

Pemtru informarea cititorilor nostri, noastră social-democrată, Indiferent de 
menVonăm faptul că in funcţie de cine va fi rezultatul Congres~lui extraordinar de la 
noul presedinte PSDR se va stabili si noua Bucureşti. Spre nefericirea mea, încă mal 
conduită' a partidului. Dacă va câştiga Emil cred in oameni." 
Putin, atunci PSDR se va retrage de la Tot deputatul Emil Putin a fost de părere 
guvernare, va fuziona cu PS şi apoi cu ApR că ,.soclal-democraVI europeni sunt căt se 
si va milita pentru constttuirea unui puternic poate de pragmatico. Pentru lntemaţionala 
Pol social-democrat in România. Dacă va Socialistă nu doar doctrina unul partid 
câştiga Alexandru Atanasiu, atunci PSDR nu este importantă, el fi puterea acestuia." 
numai că va rămâne la guvernare, dar va . DORU SltlfiCI 
reintra şi in Convenva Democratică. 

."NU SE POATE FACE NIMIC OFICIAL 
PENTRU ROMÂNII DIN TIMOC" ... 

• Vorbind despre cele 
două motiuni respinse la Senat 
şi Camera Deputaţilor, Mihai 
Calimente a fost de părere că 
nici măcar autorii lor nu le-au 
luat .. in serios. De altfel, spune 
Calimente, dezastrul din agri
cultură se datorează PDSR
ului, care nu avea nici un motiv 
să inainteze motiunea. In ceea 
ce priveste IMM-urile, chiar 
dacă acestea s-au i,mpu~nat, în 
realitate s-a inregistrat un satt 
valonc, aportul acestora fiind de 
54 o/o din PIB. 

• In Comunicatul semnat 
de Mihai Caiimente, PNTCD 
îşi exprimă poziţia faţă de 
evenimentele din 6 octombrie, 
mulţumind arădenilor pentru 
comportamentul civilizat • 
PNTCD consideră că mani
festările din 3 şi 6 octombrie 
ale partidelor din opoziţie nu 
reflectă atitudinea reală a ară
denilor si se arată preocupat 
mai degrabă de problemele 
reale ale cetăţenilor: podul 
CFR, demilitarizarea Cetătii, 
stadionul UTA, Catedrala 
Ortodoxă etc. 

e Organizatorii conferinţei 
de presă au deplâns .hara
babura" inregislrată cu ocazia 
vizitei premierului ungar la 
Ariod şi ţin să precizeze că sin
gurul organizator a fost UDMR. Interviu cu Viorel Badea, secretar, de stat la Departamentul pentru relaţii cu românii de pretutindeni 

SIMIOtl TODOCA 
,.. (Urmare din pagina 1) 
In ceea ce priveşte progre

sele inregistrata in vederea inf~ 
inţării ministerului, nu ştiu ce să 
zic. Departamentul nostru este 
incă destul de fragiL Adminis
trativ vorbind, nu am reuşit să 
obţinem încă nimic. Am cerut 
suplimentarea personalului dar 
nu am obtinut-o. Am cerut 
atribuţii mai' largi,' incă nu s-au 
aprobat Am cerut ca toate 
structurile care se ocupă de 
românii de pretutindeni, guver
namentale si neguvernamen
tale, să fie ildunate la un loc, 
pentru a avea mai multă percu
tanţă in acţiunile noastre şi pen
tru a cunoaste exact ce se 
întâmplă si ct.im se actioneaza 
in. această directie. Nu 's-a rea-
lizat nimic.- ' 

- Cu toate acestea, 
Departamentul funcţionează. 
La festivalul din Republica 
Moldova, românii de pretutin
deni au adoptat un Apel către 
conducătorii României fi 
Republicii Moldova, privind 
drama românilor din Timoc. 
Unii cred că românii de acolo 

· sunt total lipsiţi de drepturi 
din cauza lui Mllotevlcl. 
Credeţi că dacă ar veni la pu
tere Vuk Dratcovîcl sau 
altcineva lucrurile s-ar schim
ba in bine? 

- Din punctul meu de 
vedere, in aces\ moment nu 

Am primit'la redactie un 
comunicat editat de Biroul de 
Presă al UDMR, semnat de 
Mârko Bela, presedintele UDMR 
şi Takâcs Csaba, presedinte 
executiv. Tn comunicăt este 
expnmată dezaprobarea fată de 
tulbUrarea comemorării.' la 6 
octombrie, a celor 13 generali, 
de către .un mic grup zgomo
tos". Conform comunicatului, 
.Parcul Prieteniei romana
maghiare" poate constitui un pas 
important pe drumul reconcilieni . 
celor două popoare, incon
secvenţa liderilor partidelor din 
coaliţia de guvernământ din 
România fiind de condamnat. 
.suntem convlnfl ţă aceste 

există un lider sărb care să inţe
leagă drama românilor din 
Timoc. in general, sârbii sunt 
foarte naţionalişti, dar naţiona
'lismul lor nu se manifestă ca şi 
nalionalismul românesc, acesta 
având mai multe atingeri cu 
patriotismuL La ei este un 
naţionalism foarte strict, un 
naţionalism care se îndreaptă 
împotriva minorităţilor. Sincer 
să fiu, pe mine nu mă intere
sează decăt la nivel sentimental 
ceea ce s-a întâmplat in 
Kosovo. La nivel sentimental si 
la nivel uman. Mă interesează 
mai mult ceea ce se întâmplă 
cu românii din Serbia de 
Răsărit. Este ceva de 
neinchipuit, in sensul că de 150 
de ani nu au nici scoală nici bi
sencă românească. 

- Ce face departamentul 
pe care n conduceţi In acest 
sens? 

- Noi am făcut niste demer
suri la nivel oficial pentru 
recunoasterea lor, dar a inter
venit ac81 conflict care pentru 
noi a fost extrem de nefast Nu 
mai putem continua demer
surile pentru că Guvernul 
României nu-l recunoaste pe 
Siobodan Miloşevici 'şi nu 
putem avea nici un fel de con
tacte cu ei. Singurul lucru pe 
care îl putem face este să avem 
contacte cu repre_zentanţii 

românilor, vlaniior din lugo-

manifestări nu pot împiedica 
dezvoltarea in continuare a 
r.elaţiilor dintre cele două 
popoare, dezvoltare ce este in 
Interesul ambelor ţări", se 
spune in comunicat. Conside
rând că .organele abilitate cu 
mentinerea ordinii publice nu ar fi 
trebuit să tolereze contramani
festaţia neautorizată", liderii 
UDMR incheie comunicatul cu 
.... solicităm in modul cel mai 
ferm ca Ministerul de Interne şi 
celelane organe competente ale 
statului să ancheteze cele întâm
pla le la Arad, luând măsurile 
corespunzătoare in vederea 
tragerii la răspundere a vino
va~lor şi pedepsirea lor." 

nu au avut pană acum nlmt.c 
impotriva comemoriirfL Acum 
protestează pentru că s-a pus 
problema reamplasăril monu
mentulul .ungaria Milenară" 
in Arad. Ce părere aveţi 
despre aceasta? 

i 

slavia, să-i ajutăm să-si orga
nizeze manifestările cUlturale. 
Am organizat nişte cursuri de 
limba română la Gura-Văii, in 
această vară, In luna aceasta şi. 
în noiembrie organizăm un 
forum al oamenilor de afaceri 
din România si Serbia de 
Răsărit. Vrem să ne implicăm în 
organizarea şi desfăşurarea · 
Congresului Mişcării Românilor
VIahilor, care va avea loc in 
luna noiembrie. Deci ne 
implicăm in limita posibilului. Pe 
linie oficială nu ave.m practic 
·nici o posibilitate. 

- Aslstaţl astăzi (6 
oc1ombrle • n.n.) la comemo
rarea celor 13 generali re
voluţionari maghiari. Românii 
pe care ii vedeţi protestând, 

- Cel mai bun lucru ar fi ca 
istoricii să analizeze si să clari
fice această problemă. Ei se 
pot proununţa. Departamentul 
pe care il conduc a pregătit, 
zilele trecute, un material pe 
care îl va inainta către cinci 
istonci români, pentru a se edifi
ca exact asupra acestui monu
ment Din punct de vedere tac
tic, modalitatea in care s-a dis
cutat asupra acestui monument 
a produs iritare. Nu era cazul să 
se procedeze in acest fel. 

reinn•oieste apelul 
către oamenii de din Arad 
să vină în ajutorul celor 19 stu
dente basarabene de la 
s·eminarul Teologic din Arad. 
Facem un apel către patronii de 
restaurante care pot asigura sâm
băta şi dUminica masa pe·ntru 
două, trei sau mai multe per
soane, având în vedere faptul că 
•n aceste zile centlna CFR este 
închisă, 

'"""""'1v TRAOING SRL, care 
. a donat rechizite şcolare şi se 

AlJC ARTEXIN GROUP SRL, 
care a donat tricotaje .. 

Cei care doresc să ajute, se 
pot adresa· secretariatului 
Seminarului Teologic sau 
preşedintelui PROD, telefon 
258962. 

Partidul Reintregirii, 
Opţiunea Dacolatină 

Prefedinte, Teodor Mihuţ 

JÎNCi O DATi: NUMAI PRIN MUNCii 
Cineva care isi semnează scrisoarea 

.,Unul care (Jncăj' munceşte cinstlf' dă o 
replică articolelor .. Ţara lui te uip fi câştigi" 
şi ,.Nemunca - politică de stat" şi speră că 
cele scrise de dânsul imi .,vor deschide 
puţin ochii", adăugând că .,părerea mea 
este că dvs. cunoaşteţi adevărul, dar 
dintr-o serie intreagă de motive, pe care 
nu le mal enumerăm alei, n ocoliţi", 

ln continuarea scrisorii d-1 care (încă) 
munceşte cinstit ne spune câ este harnic, 
munceste, ii ajută si pe altii dar ... "Şi ce 
folos? Vă intreb pe'dvs. şi'pe cei pe care 
aeeste rănduri ar trebui să-i facă să gan
dească un pic. Ce folos, mă intreb şi vă 
intreb, atunci când litrul de benzină costă 
l'este • marcă, atunci când Artermul şi 
Romtelecomul ne fură ca-n codru ( ... )" şi 
se continuă cu alte greutăţi (reale) care 
apasă pe umerii cetăţeanului. 

Apoi: .,Se plăteşte munca in România, 
domnule lercan? Puneţi mâna pe Inimă fi 
răspundeţi-vă dvs. înşivă in mod corect." 
Se mai vorbeşte in scrisoare despre imposi
bilitatea ca un om cu un salaoiu mediu să-si 
cumpere iocuintă pnn A..N.L In acest caz, 
cititorul nostru' are indiscutabil dreptate. 
Concluzia nu e departe de ideile vehiculate 
de mişcarea anarhistă: ,ŞI atunci să nu «le 
uiţi şi câfligl»? ( ... ) In România zilelor 
noastre, cu munca cinstită, de la zero, 
neajutat de nimeni, nu faci absolut 
nimic." Persoana care ne scrie e convinsă 
că cei ce vor să câştige bani nemunciţi ,.au 
incercat mai întâi cu munca". Si verdictul 
final: .,in condiţiile României d'e azi, mă 
intreb pentru a nu ttlu câta oară: ce 
folos?" 

S-<> luăm pe indelete. 
Mă bucur că s-a gândit cineva să-mi 

deschidă ochii, dacă şi aşa eu sunt orb la 

ceea ce se petrece in această ţară. Dar mai 
apoi mi se spune că eu stiu adevărul dar am 
motivele mele să-I ascund sau să-I ocolesc. 
Trag concluzia că citi!Qrul care scrie ori nu 
citeste articolele mele, ori nu intelege nimic 
din Cele scrise de mine. ' 

Problema gravă nu este aceasta, ce pri
cepe sau ce nu pncepe dânsul, ci intrebarea 
fali!listă pe care o lansează acest om cinstit 
care munceşte şi nu câştigă. Şi, până la un 
punct, TI dau dreptate .. Pentru că in această 
tară nu s-au imbogătit cei care au muncit cin
stit (decăt în puţine cazun), ci cei care au 
devalizat bănci, cei care au incasat comi
. sioane, hoţii, şmenarii, ticăklşii. Este un lucru 
pe care n ştie toată lumea, inclusiv guvernul, 

· dar (aproape) nimic nu se face pentru ca 

'··'·;·~., .. ·.•.p.·· .. ·.·· ............ ·.~ .... '. ·Iapa·"'. ~ .. ~ .... -.~ ... •.·.n.-.·~··.•.i .•.•. · .... l." ... •.·.· ... . r~'.'''··· 'politica.;'"<\. 
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hotii să fie pedepsiti pentru faptele comise.• .. 
eeea ce poate insemna implicit că se poate 
fura in continuare fără ca fapta con
damnabilă să_ fie pedepsită. 

lnseamnă însă asta oare că trebuie să 
ne transformăm cu totii in hoti? Si la u·rma 
urmei, cum să procedăm? Să' ne furăm unii 
pe anii, altfel spus să ne furăm singuri căciu
la? Desigur, neputând să procedăm astfel, 
refuzând si munca- dacă si. asa nu ne aduce 
nici un câStig - ne mai răniâne solutia lui .,te 
u~i şi c~tigl", soluţia salvatoare in opinia 
cititorului nostru. 

Stiu si eu că in România, in general, nu 
se piătes'te munca. Dar intreb: oare ceea ce 
noi zicein că e muncă chiar corespunde cu 
adevărat ideii de muncă? Mă indoiesc, pen-

Iru că am destule motive, fiindcă umblu in 
multe focuri şi văd ce înţeleg unii prin muncă. 
ln multe cazuri, noi ne facem că muncim, o 
atitudine moştenită din regimul ceauşist Iar 
corolarul este acelasi, ca pe vremuri: ei se 
fac că ne plătesc. E~idenţ cauzele nemuncii 
şi ale neplăţii sunt multe şi ele vn de actuala 
stare deplorabilă a societăţii româneşti. O 
societate pe care noi am construit-o şi pe 
care noi o gestionăm şi azi. Şi pot face o afir
ma~e categoncă: nivelul de trai al oamenilor 
este pe măsura muncii prestate de către 
aceiasi oameni. Peste tot se fură in lume, 
dar aColo unde se munceste la modul serios 
se pot acoperi ho~ile prin cantitatea supe
noară de muncă. li spun cititorului nostru că 
in România nu se munceşte la modul serios. 
Fiecare încearcă s-<> tragă căi mai mutt pe 
dreapta, atunci cănd nu încearcă să apeleze 
la .,te uiţi şi câştigi". lşi i~chipuie cititorul că 
asteptănd intreaga natiune să-i cadă in gură 
para mălăiaţă se va ridica nivelul de trai al 
poporului? 

Acest fatalist .. fi ca folos?" (dacă 
munceşti) poate fi explicabil prin dezamă
girea firească creată de mersul lucrunlor la 
români, dar, dincolo de intrebarea in sine, 
concluzia nu 1rebute· să fie de predare a 
armelor. Pentru că nu se cunoaşte nici o ţară 
in lume in care prospentatea să fie adusă de 
.,te uiţi şi cAştlgl". Munca este izvorul 
bunăstârii si nimic altceva. Sigur, va trebui să 
recunoast~m că guvemănle postdecembriste 
nu au c'reat acel cadru in care cei care 
muncesc să aibă parte de un câştig pe 
măsură. Dar asta e o altă problemă .. Si nici 
intr~un caz nu presupune condamrlarea 
muncii ca atitudine a omului in societate. Iar 
dacă vom reusi să iesim din impasul in care 
ne aflăm, aceasta n~ se va întâmpla decăt 
prin muncă .. Pentru că fură un individ, fură 
zece sau 1000 dar nu poate fura toată ţara. 
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Litigii legate de desfacerea contractului de muncă a unei persoane au fost lji vor mai 
fi cu siguranţă dt e lumea. Se ajunge in această situaţie nu intotdeauna dintr-un just 
temei. Există şi abuzuri pe care angajaţii le săvârşesc in momentul in care iau o astfel de 
decizie. Pentru a vă feri de acestea, credem că este util să cunoaşteţi citeva aspecte 
legate de această problemă. 

Cazuri de desfacere a contractului de muncă din lniţfatlva unităţii 

RapOrturile de muncă încetează la expirarea adică la priceperea celui în cauză la îndeplinirea 
tennenului pentru care a fost încheiat contractul atributiunilor de serviciu, ci poate viza atte criterii, 
de muncă sau ca unnare a încetării acestuia prin sub condiţia ca acestea să fie prevăzute de 
acordul dintre salariat si unitate, precum si prin actele normative ce reglementează activitatea 
desfacerea contractului' din initiativa uneia ·dintre respectivă. 
părţi. Ne propunem să ne ocuPăm numai de uiti- Dispoziţia de desfacere a contractului de 
ma situa~e. cănd ini~ativa aparţine unită~i. muncă pentru. necorespundere sub aspect profe-

Cazurile de desfacere a contractului de sional. chiar dacă este dată după expirarea ter-
muncă din iniţiativa unită~i sunt expres prevăzute menului de 30 de zile, prevăzut de art. 130 alin. 2 
de lege, enumerarea lor limitativă având drept C. muncii, se consideră emisă în termen, 
scop înlăturarea arbitrariului în luarea acestei deoarece necorespunderea fiind continuă, ter· 
măsuri (art. 130 C muncii). Art. 130 C, muncii menulnastezidezi. 
prevede 12 cazuri cănd contractul de muncă f) In postul ocupat de persoana încadrată 
poate fi desfăcut din initiativa unitătii. in muncă este reintegra!, pe baza hotărârii 

Astfel, contractul de muncă pOate fi desfăcut organelor competente, cel care a deţinut anle-
din ini~ativa unită~i în unnătoarele sttua~i: rior acel post (art. 130 alin. 1 !it. f C. muncii). 

a) Unitatea i'i reduce personalul prin des- Cazul acesta se iveste în situatia în care. după 
fiinţarea unor posturi de natura celui ocupat desfacerea. contractului de munCă, unitatea pra-
de cel în cauză ca urmare a reorganizării (art. cedează la încadrarea în muncă a unei atte per-
130 alin. 1 ltt. aC. muncii). Măsura reducerii per- soane. Ulterior, fostul titular al postului, con-
sonalului se ia In cazul In care existenta anumitor testând măsura desfacerii contractului de muncă, 
posturi nu se mai justifică. desfiintarea lor consti- obVne câştig de cauză în sensul că măsura a fost 
tuind o necesitate. Ea trebuie să oorespundă unei anulată de instanţa judecătorească competentă şi 
nevoi reale de reducere de personal. să fie funda- s-a dispus reintegrarea sa în acelaşi post După 
mentală pe necesitatea obiectivă a reorganizării, rămânerea definitivă a hotărârii de reintegrare, 
să fie efectivă. să nu fie vorba numai de o schim- persoana interesată cere reintegrarea, care nu-i 
bare a denumiri! lor. nici de o simplă suspendare poate fi refuzată de unitate pe motiv că intre timp 
a postului pe o anumită perioadă, ori a salariului a încadrat o altă persoană. 
sau să constituie doar un pretext pentru înlătu- g) Persoana încadrată in muncă se pen-
rarea unor persoane în scopul de a fi înlocuoo cu. slonează pentru limită de vârstă, ori pentru 
altele; Invaliditate de gradul! sau 11 (ait. 130 a~n. 1 ltt. 

b) Unitatea ltllncetează activitatea prin g C. muncii). 
dizolvare (art. 130 alin. 1 !it. b C. muncii). h).Cel men~nut sau·reincadrat in muncă 
Dizolvarea presupune Incetarea existentei unitătii după pensionarea sa, pentru limită da vârstă, 
ca persoană juridică şi transmoorea patrlmoniului nu mai este necesar.(art. 130 alin. 1 !it. h C. 
unei atte unităti, sttuatie în care nu mai este vorba muncii). 
nici de o reduCere dâ personal. ca în primul caz, Unitatea are dreptul ca pe cei pensiona~ pen-
el de încetarea contractelor de muncă. Acestea tru limită de vârstă să-i menVnă în muncă cât timp 
mai pot fi men~nute numai pentru o perioadă Iim~ consideră că inai are nevoie de ei, fiind o ·pre-
lată, necesară definitivării fonnelor privind lich~ blemă lăsată la libera apreciere a unitătii, iar când 
darea sau, în cazul in care prin actul care dispune socoteşte că menţinerea în muncă nu se mai 
dizolvarea nu se prevede transferul în interesul impune poate dispune desfacerea contractului de 
serviciului al personalului la o altă unitate; muncă, în temeiul textului enuntat 

c) Unitatea se mută in altă localitate fi are i) Persoana încadrată în muncă săvărşeşte o 
posibilitatea să-ti asigure pe plan local abatere gravă, sau încalcă în mod repetat obil-
cadrele necesare (art 130 alin, 1 !it. c C. muncii). ga~ile de muncă, indusiv normele de comportare 
Măsura desfacerii contractului de muncă trebuie în unitate (art. 130 alin. 1 ltt. i C. muncii). 
luată numai în realizarea scopului unnărit de lege j) Cel în cauză ·este arestat mai mult de 60 
şi este aplicabilă şi In cazul mutării unei sub- zile (art. 130 alin. 1 111. j. C. muncii). Dreptul 
unităti; unită~i de a desface contractul de muncă al unei 

di Unitatea se mută In altă lOcalitate, Iar persoane arestate mai mutt de 60 de zile se înte-
persoana încadrată nu acceptă să o urmeze meiază exdusiv pe faptul detinerii. care constituie 
(art 130 ain. 1 ltt. d C. muncii). o condi~e necesară şi suficientă pentru luarea 

e) Persoana nu corespunde, sub raport acestei măsuri. Faptul arestării este independent 
profesional, postului pe care a fost încadrată de vinovătia sau nevinovătia acelei persoane, de 
(art. 130 alin. 1 ltt. c C. muncii). Privind înţelesul imprejura'rea dacă a fost sau nu condamnată 
noţiunii de .necorespundere în muncă", sub definitiv, aspecte pe care unitatea nu are obligaţia 
raport profesional, în ltteratura juridică s-a expri- şi nici calitatea de a le stabili. Poate fi vorba de o 
mat opinia că retinerea acestui motiv ar avea în arestare preventivă sau ca unnare a unei con-
vedere numai sitUaţii independente de o conduită demnări definitive. 
culpabilă a persoanei încadrată In muncă. . k) Persoana încadrată In muncă este con-

NOVunea de ,.necorespundere In muncă". sub demnată definitiv pentru o infracţiune în legă-
raport pofesional, are un caracter complex tură cu munca sa, dacă condamnarea o face 
că nu se limitează la postului pe care n 

Prin H.G. 752/1999 au 
fost modificate taxele judiciare 
timbru prevăzute în Legea nr. 

(art. 130 alin. 1 In. k C. muncii). Rezultă că des
facerea contractului de muncă, pentru acest 
motiv, se poate dispune numai in cazul in care 
sunt realizate cumulativ cele trei conditii: e exis
tenta unei condamnări definnive; • condamnarea 
să aibă legătură cu munca pe care persoana 
respectivă o efectua; • persoana condamnată a 
devenit necorespunzătoare postului detinOt. 

Condamnarea poate consta în 'aplicarea 
pedepsei inchisorii sau a amenzii. 

Preavizul 
In cazurile de desfacere a contractului de 

muncă pentru motivele prevăzute de dispozitiile 
art. 130 alin. 1 !it. a-f c. muncii, unitatea este 
obligată să acorde persoanei al cărei contract de 
muncă a fost desfăcut un preaviz de 15 zile lucră
toare. perioadă de timp în care persoana respec
tivă este obligată să continue activitatea potrivit 
programului de muncă (art. 130 alin. 1 C. muncii). 

Dacă contractul de muncă se desface fără ca 
unitatea să încunoştiinţeze prin preaviz persoana 
în cauză despre această măsură - neacordându-i 
preavizul de 15 zile lucrătoare - persoana în 
cauză căreia i s-a desfăcut contractul de muncă 
are dreptul să primească. la data desfacerii con
tractului de muncă, o indemnizatie egală cu 
salariul de încadrare pe o jumătate 'de lună (art 
131 alin. 2 C. muncii). 

Împaejurări in care este 
interzisă de daca: ea 

contractului de III1IIICă 
Art. 146 C. muncii con9ne o prevedere impor

tantă, îrT sensul că nu poate fi desfăcut contractul 
salariatului, din initiativa unitătii, când există una 
din unnătoarele împrejurări: a) în timpul incapa
cită~i temporare de muncă, adică cei ce se află în 
concediu medical şi primesc ajutoare de asigurări 
sociale pentru boală sau accident; b) în caz de 
graviditate; c) în timpul concediului de matern~ 
tate; d) în perioada de alăptare; e) in perioada cât 
lngrijeşte copilul bolnav în vârstă de pănă la 3 ani, 
când, p<)trivtt art. 157 C. muncii, li se vor acorda, 
cu avizul medicului, concedii plătite pentru îngri-· 
jirea copilului, care nu se indud în concediul de 
odihnă; f) în timpul cât soţul femeii. salariat. satis
face serviciul militar. 

Excep~ile enunţate nu se aplică când desfa
cerea contractului de muncă se întemeiază pe 
dispoziţiile art. 130 alin. 1 lit. c,d, g, j, k şi C. 
mundi. 

Tea menul in care se 
poate desface contractul 

de III1IIICă 
Contractul de muncă poate fi desfăcut In 

temeiul art. 130 alin. 2 lft. 3, i sau k C. muncii în 
tennen de cel mu~ o lună de la constatare, de 
către conducătorul unitătii, a împrejurărilor care 
constituie temeiul desfacerii. 

La desfacerea disciplinară a contractului de 
muncă. prevederile art. 130 alin. 2 C. muncii se 
coroborează cu cele ale art. 13 alin. 4 din Legea 
nr. 1/1970, care prevăd că această roăsură poate 
fi stabifită si va trebui să fie comunicată persoanei 
In cauză în cel mutt 30 de zile de la data cănd cel 
in drept să o aplice a luat cunoştinţă de 
săvârşirea abaterii; aplicarea sanqunii nu se va 
putea face însă m~i târziu de 6 luni de la data 
săvărsirii abaterii. 
ni-wo .. de dedacere a 
-~de III1IIICă 
Potrivit art. 134 alin. 1 C. muncii .desfacerea 

contractului de muncă, în toate situa~ile, se sta
bileşte prin dispozi~a scrisă a conducerii unităVi, 
cu arătarea motivelor, a prevederilor legale pe 
care se întemeiază, a termenelor, precum şi a 
organelor la care măsura luată se poate ataca." 

Sâmbătă, 9 octombrie 1999 

Ea se comunică în scris, în tennen de 5 zile de . 
către unitate, producându-si efectele de la data 
comunicării. Motivarea disi>oziţiei trebuie să fie 
concisă, clară şi precisă pentru a se înţelege 
imprejurarea care a determinat unitatea să 
recurgă la măsura desfacerii contractului de 
muncă si temeiul de drept care o justifică. 
Aceasta 'înseamnă că unitatea este obligată să 
se exprime clar şi motivat. Fonna scrisă este 
obligatorie. Cerinţa comunicării scrise a măsurii 
de desfacere a contractului de muncă nu poate fi 
lnlocuită cu o comunicare vebală sau prin alte 
probe din care, eventual, s-ar deduce că per
soana interesată a aflat în alt mod de existenta 
dispoziţie! desfacerii contractului de muncă. ' 

T ennenul de 5 zile prevăzut de lege în care 
trebuie comunicată dispdzitia scrisă prin care s-a 
dispus desfacerea contractului de muncă, este 
tennen de recomandare, nu de decădere. 

Cont~s~aţ!7!~:v=~esfacerii 
contractului de muncă sau a modificărilor ce se 
aduc contractului de muncă şi care sunt echiva
lente cu desfacerea acestuia sunt de competenta 
.judecătoriei, cu excepVa cazurilor prevăzute de 
art.1741rt. b si art.1751rt. b C. muncii. 

Contestaţia, ca act preocesual care 
investeşte instanţa cu soluţionarea litigiului de 
muncă, trebuie fonnulată în scris si depusă la 
instanta competentă teritorial, res~v la judecă
toria în a cărei rază teritorială isi" are sediul uni
tatea sau subunitatea în cadrul 'căreia contesta
torul a presta! munca. ContestaVa trebuie depusă 
în cel mu~ 30 de zile de la data când contesta
torul a luat cunoştinţă de con~nutul actului contes
tat. 

Admiterea ecnrt.estaţiei. 

R i Consecinţe! . tă e ntegrarea este pnnc1pa a consecm, a 
admiterii contesta~ei şi a anulării ca nelegală a 
dispozitiei de desfacere a contractului de muncă. 
Ea insSamnă repunerea celui in cauză _in toate 
drepturile de care a fost privat din cauza măsurii 
nelegal luate împotriva sa şi. în primul rând, re în-. 
cadrarea persoanei în funCVa avută şi cu acelaşi 
salariu, deoarece numai astfel se pot mentina 
raportuiile de muncă existente anterior desfacerii 
nelegale a contractului, unitatea fiind obligată să 
se conformeze. 

Hotărârea de reintegrare intr-un post similar 
este gresită. deoarece judecătoria nu are dreptul 
să dispună încadrarea sau reîncadrarea de per
sonal, ci doar să constate legalootea sau ilegal~ 
latea măsurii luate de unitate. 

Inlocuirea sancţiuni! dasfaceril discipli
nare a contractului de muncă cu o altă sancţi
une disciplinară. Instanţele judecătoreşti inves
tite cu judecarea contesta~ilor împotriva desfacerii . 
disciplinare a contractului de muncă au caracterul 
unor instanţe judecătoreşti investite cu judecarea· 
abaterii săvârştte şi pentru care s-a aplicat sancţi
unea contestată. In consecinţă, instanţa, dacă 
apreciază că sancvunea desfacerii disciplinare a 
contractului de muncă este prea severă. are 
obliga~a să admită contesta~a. să dispună anu
larea desfacerii contractului de muncă, reinte
grarea în munca avută şi, re~nând totuşi o anU: 
mită vinovătie în sarcina contestatonului, In raport 
de gradul de vinovă~e. să se aplice o altă măsură . 
disciplinară, mai uşoară. . 

Acordarea da despăgubiri contestatorului. 
Dreptul la despăgubiri al contestatorului, căruia • 
s-a desfăcut contractul de muncă nelegal, are ca 
temei culpa unităVi de a fi luat acea măsură şi de 
a-1 fi lipsit de salariul corespunzător prin împiedi
carea de a-şi desfăşura activitatea la locul de 
muncă. 

146/1997. Acestea intră în vigoare 
începând cu data de 20 octombrie 

a.c. Astfel: taxele pentru acţiunile 'li 
cererile evaluabile in bani, Intro
duse la instanţele judecătoretti, 
prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea 
nr. 146/1997, cu modificările ,r com
pletări le ulterioare, au următorul 
cuantum: e până la valoarea de 
300.000 lei - 15.000 lei; e intra 
300.000 lei 'li 3.000.000 lei - 15.000 
lei + 1 O% pentru ce depăşeşte 
300.000 lei; • intre 3.000.000 lei 'li 
30.000.000 lei - 285.000 lei + 8% pen
tru ce depăseste 3.000.000 lei; eintre 
3o.ooo.ooo' r&r ,r 15o.ooo.ooo lei -
2.44~.000 lei + 6% pentru ce 
depăşeşte ·30.000.000 lei; • între 
150.000.000 lei 'i 300.000.000 lei -
9.645.000 lei + 4% pentru ce 
depăşeşte 1.50.000.000 lei; • intre 
300.000.000 lei 'li 1.500.000.000 lei -
15.645.000 lei + 2% pentru ce 
depăşeşte 300.000.000 lei; e peste 
1.500.000.000 lei - 39.645.000 lei + 

146/1997, cu modificările 'li com
pletările ulterioare, au următorul 
cuantum: e cereri pentru constatarea 
existenţei sau neexistentei unui drept. 
făcute· în cadrul art. 111" din Codul de 
procedură civilă- 150.000 lei; e cereri 
In anularea sau declararea nulitătii 
unui act juridic - 90.000 lei; • cereri 
pentru stabilirea calităVi de moştenitor. 
a masei succesorale, cereri de raport, 
cereri de reducţiune a libertăţilor şi 
cereri de partaj - 150.000 lei; • cereri 
de perimare si cereri pentru eliberarea 
ordonante! de adjudecare - 75.000 lei; 

văzute de lege, care nu sunt executorii 
potrivit legii - 30.000 lei; • cereri intro
duse de cei vătămati în drepturile lor 
printr-un act administrativ sau prin 
refuzul nejustificat al unei a~torităţi 
administrative de a le rezolva cererea 
referitoare la un drept recunoscut de 
lege; e cerere cu caracter patrimonial. 
prin care se solicită şi repararea 
pagubelor suferite - 10% din valoarea 
pretinsă, dar nu" mai mult de 300.000 
lei; e cereri pentru refacerea 
înscrisurilor si a hotărărilor dispărute, 
precum şi c6reri Qe repunere în ter· 
men - 30.000 lei;e cereri pentru lncu
viinţarea executării silite - 75.000 lei; e 
cereri de înfiinţare a popririi - 75.000 
lei; e cereri pentru repunerea pe rol, 
când suspendarea judecării se datore
ază părţilor -. 50% din taxa judiciară de 
timbru pentru cererea sau actiunea a 
cărei judecare a fost suspendată: • 
cereri pentru eliberarea de către 
instantele judecAtoresti de copii de pe 
hotărâ,rile judecătoreŞti, cu menţiunea 
că sunt definitive sau irevocabile -

15.000 lei; e cereri pentru legalizarea 
de copii de pe înscrisurile aflate la 
dosaw pentru fiecare exemplar de 
copie - 6.000 lei/pagină; e cereri pen
tru eliberarea oricăror alte certificate 
prin care se atestă fapte sau situa~i 
rezultate din evidenţele instanţelor de 
judecată ori cu privire la dosarele 
aflate în arhiva acestora- 6.000 lei: 

rerea de divort, pentru cererile de reîn
credintare a 'copiilor minori ulterior 
divorţuiui, pentru acţiunea introdusă 
de un părinte care a recunoscut u11ul 
sau mai multi copii. în scopul purtării 
numelui său, 'precum şi pentru cererile 
de incredintare a copiilor minori din 
afara căsătoriei, fonnulate potrivit !'rt. 
65 din Codul familiei - 45.000 !eL 

Transcrierea sau, după caz, 
lntabularea In registrele de publici
tate a înstrăinărilor de imobile, pe 
bază de acte sub semnătură pri
vată, '1 a ordonanţelor de adjude
care, prevăzute la ari. 9 alin. (1) din 
Legea nr. 146/1997, se taxează asi· 
fel: • până la 3.000.000 lei- 4%. dar 
nu mai puţin de 30.000 lei; • de la 
3.000.000 lei la 15.000.000 lei -
120.000 lei + 3% pentru suma care 
depăseste 3.000.000 lei; • de la 
15.oo'o.ooo lei la 3o.ooo.ooo lei -
480.000 lei + ·2% pentru suma care 
depăşeşte 15.000.000 lei; e de la 
30.000.000 lei la 45.000.000 lei -
780.000 lei + 1,5% pentru suma care 
depăseste 30.000.000 lei; e peste 

1% pentru ce 
1.500.000.000 lei. 

depăşeşte 

Taxele pentru acţiunile 111 
cererile neevaluabile in bani, pre .. 
•Jătute la ar!. 3 din Legea nr. 

· e' conteStatii în anulare - 75.000 lei; e 
cereri de revizuire - 75.000 lei; • acvu
ni in grăniţuire, in cazul in care nu 
cuprind şi revendicarea unei porţiuni 
de teren - 150.000 lei; • actiuni po
sesorii si cereri_ care au câ obiect 
servftuti : 150.000 lei; e cereri de stră
mutani în materie civilă - 30.000 lei; e 
cereri pentru investirea cu formulă 
executorie a hotărârilor judecătoreşti 
pronuntata în Iară sau în alte tări si a 
oricăror alte hotărâri sau înscrisuri pre-

Taxele judiciare de timbru pen
tru unele acţiuni ti cereri referitoare 
la raporturile de familie, prevăzute 
la art. 7 din Legea nr. 146/1997, cu 
modificările ,r completările ulte
rioare, au următorul cuantum: e 
pentru cererea de divort întemeiată i>e 
art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei -
300.000 lei; • pentru cererea de divorţ 
întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul 
familiei, precum si in cazul în care 
redamantul nu rea'nzează venituri sau 
acestea sunt inferioare salariului 
minim brut pe ţară - 60.000 lei: • 
pentru cererile de stabilire a locuinţei 
minerilor. formulate pqtnvit art. 100 
alin. 3 din Codul familiei, pentru ce-

· 45.oo·o.ooo lei - 1.005.ooo rei + 1% 
pentru suma care depăşeşt~ 
45.000.000 lei. 
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Systems este, pană acum, cea 
mai importantă investitie directă 
in Arad. Lucas produce sis
teme de cabluri electrice pentru 
industria automobilelor. 

Producţia a inceput din 
luna mai, intr-un sediu tempo
rar. Englezii au concesionat 
insă un teren in zona 
~~~~u~n~d;_e~va fi construită 

noua va 
finalizată până la sfârsrtul anu
lui. Hala de producţie' va avea 
4.300 de metri pătrati, iar spati
ul destinat birourilor i .200 meiri 
pătraţi", spune Mike Cope, 
managerul general al Lucas 
Romania. 

Tn prezent, compania bri
tanică are la Arad mai mult de 
300 de angaja~. va avea peste 
400 până la sfârşitul anului şi 
circa 600 la jumătatea anului 
2000. Spaţiul destinat pro
du~ei este de o curăţenie ire
prosabilă. Fiecare om stie ce 
are' de făcut, nu există timpi 
morti. 

:Toţi angaja~i. inclusiv ma
nagerul general poartă tricouri 
la fel, in timpul programului de 
lucru. Acest fapt simbolizează 
că to~ formăm o echipă şi că 
flecare om este important pen
tru ca ansamblul să fie 
functional", precizează Alina 
Bun9i, de resurse 

SATLINE ŞI-A ADJUD~ECAT P~IMA 
"FELIE" DE ZONA LIBERA 

Ieri, la sediul Administratiei 
Zonei Libere Curtici-Arad S-a 
organizat prima licitaţie pentru 
concesionarea unor parcele de 
teren. ~ 

Pentru o suprafaţă de 3104 
metri pătraţi au lidtat S .. C. Satline 

SRL Arad şi S. C. Concord 
România S. R. L. Terenul a foSt 
adjudecat de prima flrmă, care va 
realiza o fabrică pentru tâmplărie 
din PVC şi aluminiu. 

Pentru celelalte terenuri, a 
doua rundă de licita~ va avea loc 

pe 14 octombrie .• Dacă mi se vor · 
prezenta şi alţi competitori, 
terenurile vor fi adjudecate de cele 
patru firme care şi-au depus oferta 
ieri•, a precizat Daniela Vărzaru, 
consilier A. Z. L. Curlici - Arad. 

. G. C. 

f''N.EPTO.Nl'l"'l·o·us?l·!~MJ[llRDE1:!fl 
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Ştrandul .Neptun" din Arad capacitatea electrică a ştrandu- bazinelor de inot. Directorul 
a fost yna dintre cele mai pro- lui s-a dublat, cablurile electrice Ovidiu Marian a precizat că in 
fitabile afaceri a municipalilă~i au fost schimbate. La partea cursul sezonului estival s-au 
arădene. Ing. Ovidiu M~rian, electrică, costurile au fost de descoperit mulţi indivizi care 
d~rector la S.C. Gospodanrea jumătate de miliard de lei." aveau abonamente false 
Comunală SA Arad a declarat Pentru anul 2000 ne vom con- Cazul se afiă in cercetare~ 
.Doar din vânzări de bilete şi centra eforturile pentru Politiei si pentru anul viitor ne 
abona.r:wnte s-au. realizat circ:a realizarea. unei reţele de. gandim'ia o solutie pentru a 
1 ,5 mrlrarde de 181 .. Comparativ canalizare nouă." De aseme- face aproape impOsibilă falsifi
cu anul trecut, venrtunle practic nea, se caută soluţii pentru carea acestora", a conchis 
st -ti~ub d~_blat.1 Prtactrc, aptirtioaS-pe extinderea suprafeţei ştrandului acelasi yorbrtor: -
o anrr au os rernves . a spre zona Mică Iaca si o' ă to t t · · el · tru"t tă' • ac a e aces e pr01e e 
cons r o parcare pava . va- realizarea unui motel cu 25 de fi · · · 
loarea lucrărilor ridicându-se la • . vor concretizate, sunt premrse 

. camere. Nu rn u~rmul rând, se ca in următorul sezon estival 
150.000.000 le•. De asemenea, · r · 1n b"l"t ' va mves 1 şr rea 1 1 area afluenţa de oameni să fie 1-----------------------. sporită iar veniturile să fie şi mai 
Reeensântânt CCIA consistente. 

DATELE DESPRE 600 DE ~-'-----6-· c_ott_ST_Atm_tt_ES___Jco 

FIRME. REACTUALIZATE 

..-..aazacti....._.ea acţiunilolf s.a.F. 

Admiterea Societătii de Investitii Financiare 
Banat-Crisana la cota Bursei de va'tori Bucuresti 
(BVB) la '1 octombrie '99, reprezintă implinirea 
unui deziderat atât ai conducerii firmei, căt si al 
multor acţionari. Catarea va asigura lichiditStea 
a~unilor socetăţii. 

La sfărsrtul anului 1998, S.I.F. Banat-Crisana 
avea 489.300 actionari ce detin 482.007.295'acti
uni. ln momentul 'de latâ S.I.F'. Banat-Crisana are 
in portofoliu 804 societăti, din care 48 iistate la 
BVB, circa 360 listate pe' piaţa Rasdaq, ceiela~e 
socetă~ fiind nelistate sau inchisa. 

Tranzacţionarea efectivă a acţiunilor va 
incepe in aproxiiT)ativ două săptămâni, timp in 
care acţionari/ de la S.I.F. trebuie să-şi ridice 
codurile personale in baza cărora vor putea fi 
tranza~onate a~unile. Acest cod are rolul de a 
asigura o prot~e eficientă a ~unilor şi a tran
za~onării acestora. 

Despre catarea la BVB a S.I.F. Banat· 
Crişana, despre care ar fi preţurile de pornire ale 
a~unilor şi alte inlorma~i utile, am stat de vorbă 
cu preşedintele S.I.F. Banat-Crişana, Ioan 
Cuzman. 

- Ce semnificaţie are pentru Instituţie, dar 
'' pentru acţionari, cotarea S.I.F.-ulul la 
bursă? 

- Faptul că S.I.F. Banat-Crisana a fost accep
tată să fie cotată la bursă, urmând ca in scurtă 
perioadă să se si tranzactioneze titiurile, este un 
moment deosebit de impoftant pentru că e, pe de 
o parte, asteptat de multi din actionari/ nostri, dor
nici să tranzactioneze aceste titluri. Unii vor să 
vândă, alţii vor să cumpere acţiuni. Se 
ingăduieşte, deci, ultimul din deziderate/a propri
etarului; pe lângă faptul că ei poate să participe la 
AGA, poate să-şi spună cuvântul, să decidă, are 
şi dreptul de a-şi înstrăina sau de a-şi _atrage 
titluri. In altă ordine de idei, pentru S.I.F. Banat
Crisana ca organizatie, momentul este extrem de 
imPortant fiindcă se Produce accesul in economia 
concuren~ală. Va trebui s~ ne comportăm con
curenţial, în sensul că vom urmări ca preţul de 
piaţă al acţiunilor noastre să fie căi mai aproape 
de adevăr. Cotarea la bursă este u11 moment 
decisiv in activitatea S.i.F.-ului, pentru i:ă de 
acum incolo nu vom a~na decât intr-o singură 
condi9e. cea a unei pieţe complet concuren~ale. 

- Tranzacţionarea se va face pentru toate 
cele cinci S.I.F.-uri in acela~i timp? 

-Noi sperăm să se facă in acelasi timp. Altfel, 
socurile de plată vor fi simtite diferit. O cotare 
simultană, credem noi că e 'ecMabilă si avanta-
joasă pentru to~. ' 

- Aţi spus că veţi fi in concurenţă cu cele
lalte S.I.F-uri. Cum le vedeţi pe acestea? 

- Da, vom fi in competiţie. Acel S.I.F. va 
merge mai bine care işi va putea asigura un preţ 
al a~unilor mai bun. 

- Societăţile din portofoliu! S.I.F. Banat
Cri.ana sunt mai valoroase decât ale celor• 
!alte S.I.F .-uri? 

- Mi-e greu să fac o apreciere, dar există 
premise pentru SJ.F. Banat-Crisana de a obtine 
performanţe bune. Noi nu ne-am făcut singuri 
acest portofoliu, ~am primrt; el este asa cum este. 
Dar spun incă o dată, sunt premise ca S.I.F. 
Banat-Crişana să obţină performanţe in timp. 

Poate intr-un anumit an, în anumite cohjuncturi 
economice, să aibă unele abateri, dar nu se va 
întâmpla niciodată să nu poetă distribui dividende 
sau să nu asigure o valoare de piaţă pentru 
titiurile sale. 

- La cât estimaţi preţul de pornire pentru 
acţiunile S.I.F. Banat.Cri~ana? 

- Eu pot să am o părere, dar piata va fi cea 
care va spune. Cred insă că intre valoarea de 
piaţă a a~unilor şi valoarea calculată de noi va fi 
o diferenţă. Noi apreciem a~unile la circa 4000 
de lei, pe când valoarea de piaţă. cel p~n pentru 
inceput, este intre 2400-2800 lei pe acţiune. 
Despre .tranzactionarea actiunilor, as recomanda 
a~narilor să riu· se grăbească In prima fază, să 
stea să vadă, iar in momentul in care preţul va fi 

· avantajos, să actioneze. Cred că e cea mai bună 
decizie. ' 

- VAnzarea '' cumpărarea acţiunilor nu se 
poate face decât după ce acţionari!, sau cel 
puţin o parte din el, iti ridică acel cod perso
nal; Câţl acţionari S.I.F. Banat-cri,ana •I-au 
ridicat până acum codurile? 

- Din informatiile centralizate, din totalul 
a~narilor noştri, Pe intreaga rază de activitate, 
circa 10.000 de actionari si-au ridicat codurile. Se 
pare că numărul aCestora va creste. 

- Asta inseamnă că cei car& s-au grăbit să'1 ridice codurile sunt doritori s .. l vAndă sau 
să cumpere acţiuni? 

- Dintr-un sondaj realizat de IMAS rezultă că 
8% din a~onari vor să vândă .dacă preţul este 
bun", au spus ei. Noi am apreciat că se poe te ieşi 
pe piaţă cu 5%, credem că este un volum de titluri 
suficiente. 

GERLittDE KttAP 
Foto: ~- HATYAŞ 

S·ilU· t~U ViÎNilU'f UOUA At;'fiVE 
• A-.. 

licitaţie organizată pentru vân
zare a activelor apartinând 
societătii ARCHIM, a'u fost 
vândute' două, din cele sase 
scoase. Este vorba de dePozi
tul general şi de haida carbo
nat, achizitionata de firme ară-
dane. ' 

Până acum s-au cumpărat 

anterioară, două acum), şi au 
mai rămas patru. Penlru vân
zarea acestora, se va mai 
organiza o licitaţie, probabil la 
inceputul lunii noiembrie. 

.Dacă din '95.. când s-a 
inceput v~nzarea şi până in 
acest an nu s-a vândut nimic, 
a fost pentru că sca incercat 

Acum, că se vând r 
fiecare in parte, plus că există 
Legea 99 care prevede 
micşorarea preţului de pornire 
de la o licitatie la alta, eu zic 
că se vor vinde si activele 
rămase·, a spus Vasile Boţa, 
director Archim. 

G.KttAP 

lt'l urmă cu câteva luni,. 
Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură a judeţului Arad a 
inceput efectuarea unui recen-
sământ al firmelor arădene. 
Scopul acestuia este de a reactu
aliza datele de evidenţă a 
agenţilor economici din judeţ. 

pentru efectuarea acestui recen
sământ. Faptul că pe perioada 
vacanţei de vară mulţi din aceşti 
studenţi au renunţat la această 
activitate, a dus la o ingreunare a 
ritmului de desfăşurare a recen
sământului. Lucrurile au intrat, 
deja, In normal şi se apreciază că 
pănă la sfArşitul anului vor fi reao
tualizate datele a incă 400 de 
firme. 

-f';;:ejUriiie~~!~.! vo!r~~~i!, !!~~~~!l!~~~~~a~r~~~~~ a 

Până acum, baza de date a 
fost completată pentru circa 600 
de firme, din municipiu şi din 
judeţ camera a apelat la studenll G.K. 

funcţie de evolu~a cursului leu - euro/tonă. Potrivn actului normativ, accizele octombrie, preţurile de referinţă la carou
euro, conform actului normativ care · se calculează Tn la~ la cursul ultimei zile -a rantii auto cu circa 3-4%, ca urmare a 
stabileşte toate accizele in euro, a declaraL lunii precedente. cresterii pretului la titei si a preţurilor la poarta 
agenţiei M~DIAFAX Gabriel Năs•. purtă- _ "Este posibil ca SNP să reducă preţurile raflnăriilor apartinind Petr'om, cu ·circa 
torul de cuvint al Societătii National$ a carburantilor dacă raportul leu - euro va 300.000 lei/tonă in' cazul benzinei. · 
Petrolului Petrom. ' ' scădea. dar este posibil ca preţurile să Filialele Peco şi Competrol ale SNP 

Accizele pentru benzinele Premium, crească si ca urmare a evolutiei altor factori, Petrom pot practica preţuri mai mari sau mal 
Super Plus, Normal şi Regular au fost sta- cum ar fi, cotatiile 1nternation8te ale ilteiuJuo·. mici cu 5% lată de cele de relerintă stabirlte 
bilrte ~ 306 eurollonil, benzine1e fără plumb a explicat~ Năslasă.. , , .. ' ' .. ·. de Petrom in ~ ele IIIIIJiu\ia Jliete; locale. 
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Pagina8- ADEVĂRUL 

Nu mai este un secret, pentru nimeni, fap
tul că unul din motivele pentru care multi 
investitori străini au venit să investească i;, 
România, îl reprezintă mâna de lucru ieftină pe 
care o găsesc aici. După '90, am asistat la o 
avalanşă de înfiinţări de firme, in toate oraşele 
ţării. Nici Aradul nu face excepţie. Nu puţine la 
număr au luat nastere la initiativa unor cetăteni 
străini, firme cu Capital diri Germania, ltcilia, 
Franţa. Ungaria sau alte ţări, func~onează şi în 
prezent. 

Unii patroni de firme străine consideră că 
au făcut o afacere bună investind în România. 
Iar unul din motive - pe care l-am mentionat 
deja - este forţa de lucru ieftină. Banii pe care 
îi dau angajatilor, reprezentând salariile aces
tora, nu echiValează nici măcar cu 1 O% din 
suma pe care ar plăti-o angajaţilor în ţara de 
unde Vine respectivul patron. 

Pentru Arad, şi în general, pentru întreaga 
ţară, existenţa firmelor străine este un lucru 
bun. Sunt create noi locuri de muncă, bugetele 
sunt completate cu taxele şi impozitele ce tre
buie plătite de firma în cauză_ In plus, în calea 
iniţiativei private n-ar trebui să stea nimic. 
Dacă însă se întâmplă ca odată înfiintată o 
firmă, patronul să nu respecte obligaţiile ce-i 
revin şi nici drepturile angajaţilor, nu mai este o 
situaţie normală. Şi atunci, in astfel de cazuri, 
instilutiile abilitate trebuie să intervină. 

Ziarul .Adevărul" a primit mai multe 
sesizări, făcute de persoane angajate la firme 
private străine. Trebuie să mentionăm că 
scrisorile primite nu sunt semnate. Anonimatul 
le conferă autorilor o oarecare protectie, de 
aceea ei nu si-au scris numele in scr'isorîle 
respective. Este necesar un semnal de alarmă, 

pentru că nu pot fi neglijate nici fenomenul de 
muncă la negru şi nici exploatarea - am putea 
zice - a angajaţilor de către angajatori. 
Fenomene ce pare a se extinde tot mai mult în 
rândurile firmelor. E drept că si situatia actuală 
a economiei, legislatia românească', carul de 
taxe şi impozite pe capul patronilor, îi deter
mină pe aceştia să recurgă la tot felul de 
.şmecherii" pentru a face cât mai mulţi bani. Iar 
aceste şmecherii afectează atât statul (însă nu 
despre asta vom vorbi), dar şi pe angajaţi. 

MUNCA LA NEGRU 
Aşa cum deja am menţionat, există cazuri 

în care angajaţii de la unele firme străine, dar 
ŞI româneşti, au motive să fie nemulţumiţi. In 
cele mai multe situaţii, principala nemulţumire 
a oamenilor e că lucrează fără să aibă un con
tract sau o convenţie_ Ei muncesc, practic, la 
negru, fapt ce îi va afecta peste ani de zile, în 
momentul când se va pune problema pen
sionării. Fără un număr de ani, ce ar putea fi 
tocmai anii lucraţi fără contract, aceste per
soane pot rata data pensionării, neavând 
vechimea necesară. Nemaivorbind de faptul că 
în m~menul de faţă. ei sunt excluşi de la asi
gurănle de sănătate, fiindcă nu contribuie la 
constituirea acestui fond. 

Cităm dintr-o scrlpoare primită la redactie: 
.Firma e înfiintată din 1.02.1999 dar la mai 
multe persoane nu s-a făcut angajarea. Sunt 
persoane de şapte luni în convenţie dar cele 
mai multe n-au semnat nimic: E vorba de o 
firmă de confec~i. a cărui patron, un cetătean 
italian, fJ desconsideră total pe angajaţi. 'Aşa 
susţin aceştia, care ne-au vizitat la redactie 
pentru a-şi spune ofurile. ~ ' 

ORE SUPLIMENTARE 
NEPLĂTITE 

Tntr-o altă scrisoare, un grup de foste 
muncitoare de la o firmă cu capital străin, ne 
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sesisează: ...... se continuă cu amenintări la 
adresa muncîtoarelor, că dacă cineva înCearcă 
să slea de vorbă cu patronul este pus pe liber . 
Sau dacă cineva nu vine sâmbăta la lucru, la a 
treia abatere este pus la liber." Asadar, sunt 
cazuri in care nu patronul (care e cetătean 
străin ş• care a desemnat pe altcineva la Con
ducerea firmei, de obicei un român) e cel .rău", 
ci directorul. 

Ce-i mai supără pe angajatii de la unele 
firme străine, e că muncesc 10, Chiar 12 ore pe 
zi, lucrează sâmbăta si duminica, fără a fi, de 
multe ori, plătili. Problema orelor suplimentare 
e şi ma·l delicc:ită atunci când patronul uită de 
specificarea făcută la .angajare": plata dublă a 
orelor de peste program. 

in multe din scrisorile primite la redactie se 
menţionează că patronul vorbeşte urât cu 
angajaţii .de parcă am fi ultimii oameni". Dacă 
asta ar deranja mai puţin, nu poate fi trecut cu 
vederea faptul că ·-·- Se dau afară persoane, 
fără nici un motiv serios." Sau altfel spus, 
patronul nu ţine cont de legislaţia muncii în 
vigoare în Ropânt_a . 

FARA SINDICAT 
Cele mai multe din scrisori sunt scrise de 

angajati ai firmelor unde forta de muncă e ocu
pată de femei, în proporţie de 90%. Acestea 
sunt nevoite să .înghită" aproape orice pentru 
a-şi păstra slujba. O altă caracteristică, să-i 
spunem aşa, a firmelor cu probleme de genul 
celor prezentate aici, este că în astfel de soci
etăţi nu există un sindicat care să apere drep
turile angajatilor. Apoi, lipsa unei alte alterna
tive in ceea Ce priveste locul de muncă. 

Multe persoane nici măcar nu cunosc drep-

tunle angajaţilor, prevăzute de lege. Nu ştiu
unde să se adreseze pentru a da in vileag 
matrapazlâcurile patronului şi pentru a-şi face · 
dreptate_ 

SESIZĂRI LA C~MERA 
DE MUNCA 

Instituţia abilitat,; pentru primirea şi 
rezolvarea sesizărilor făcute de angajaţi, în 
astfel de situatii, este Camera de :~!11ncă din 
cadrul Agenţiei Judeţene de Ocupare şi 
Formare Profesională, de pe strada Gheorghe 
Lazăr nr_ 20. • 

"La astfel de sesizări, in maxim zece zile, 
inspectorii de la Camera de Muncă se 
deplasează la firma în cauză pentru un control 
general. Pot să spun că 90% din cazuri s-au 
rezolvat, fără să se ajungă la acţiuni judecă
toreşti", spune Lucia Opriş. director Camera de 
Muncă. 

Dacă nu vor să apeleze la instantă, pentru 
a-şi rezolva problemele, angajaţii .atinşi" se 
pot adresa, asadar, Camerei de Muncă .• Totul 
este să avem 'sesizarea_ Altfel noi nu putem sti 
că o anume firmă: sau conducerea ei rlu 
respectă legislatia sau prevederile contractelor 
de muncă", adaugă doamna Opris. 

ÎN OPT LUNI, 800 DE 
CONTROALE 

Numărul sesizărilor primite de Camera de 
Muncă, făcute de angajaţii de la unele firme, 
nu depăşeşte într-o lună cifra 30. Sesizările 
sunt putine, dacă tinem cont de numărul 
firmelor din judeţ_ ' 

O explica~e ar putea fi faptul· că, deşi au 
probleme cu angajatorii, angajaţii nu ştiu cui să 

·se adreseze, cum să procedeze. De aseme
nea. ameninţările de genul .Dacă cineva 
lndrăzneşte, zboară de aici", n opreşte pe unii 
să facă pasul decisiv. Un loc de muncă se 

• 

obţine greu in azi. i 
joc, multe persoane tac şi înghit. 

In perioada ianuarie - august 1999, cei 18 
inspecto~i ai Camerei de Muncă au întreprins 
aproape 600 de controale la firme din munici
piu şi judeţ. 

Chiar dacă multe din scrisorile primite de 
ziarul .Adevărul" sunt scrise de angajaţi sau 
foşti angajaţi ai unor firme de confecţii, iar 
câteva din acestea au ca patroni cetăteni ita
lieni, doamna Opriş spune: .Surprinzător, 
patronii italieni nu vor să aibă de-a face cu 
autorităţile române. De obicei îşi plătesc cu 
regularitate şi în totalitate obligaţiile. Chiar şi 
atunci când sunt amendati nu comentează si 
plătesc." Probabil mizează pe faptul că, odată 
amenda achitată, sunt lăsati în pace, cel putin 
pentru o vreme. ... ' ' 

PRETENTII BANEŞ'I'I ŞI 
ALTE NEMULTUMIRI 

Sefa Corpului de Control al Camerei de 
Muncă, Livia Vlad, spune că cele mai muhe 
sesizări sunt pe motivul neeliberării carnetului 
de muncă la plecarea din unitate şi pentru 
neplata indemnizaţiilor de boală şi pentru ingri
jirea copilului. Necompletarea cărţii de muncă, 
pretentiile bănesti, sunt, de asemenea, motive 
invocate in seSizările primite de Camera de 

; Muncă. "Avem şi cazuri in care omul, angaja
.1. tul, contestă faptul că i s-a desfăcut disciplinar 

contractul de muncă, sau in baza acordului 
-

1

= părţilor, deşi salariatul nu ştia acest lucru," 
adaugă doamna V~ad_ . 

1 

NOUTATI PRIVIND 
PROTECTIA ANGAJ~TILOR 
-Din 27 septembrie a.c., a intrat in vigoare 

o lege privind unele măsuri de protecţie a per
soanelor încadrate in muncă, legea, 130, 
despre care doamna Opris spunea: .Este bi
nevenită. Ea încearcă să pUnă de acord legis
laţia românească din domeniul protecţiei 

~~~~~~i(c~u~c~eaew~~n,r 
Prin regimul sanctionator, Legea 130 
devansează putin siiuatia economică a 
Rom~niei: ' ' 

Printre obligaţiile angajatorilor, menţionăm 
cea de a incheia, în formă scrisă, contractul 
de muncă sau convenţie civilă cu persoana 
angajată care prestează munca în beneficiul 
angajatorului. De asemenea, angajatorii tre
buie să prezinte lunar la D.G.M.P.S. dovezile 
din care să rezulte plata salariilor, a contribuţiei 
la fondul de asigurări sociale şi la constituirea 
fondului pentru pensia suplimentară, a con
tribuţiei la constituirea fondului pentru plata 
ajutorului de şomaj. 

In ceea ce priveste nerespectarea de către 
angajatori a prevederilor legii, aceştia sunt 
pasibili de amenzi de până la 1 O milioane de 
lei sau pot ajunge chiar in inchisoare. 

18,3% DIN PIB 
Conform unui studiu efectuat de câtiva 

·economişti austrieci, studiu privind procentul 
pe care îl reprezintă munca _la negru din 
Produsul Intern Brut, România ocupă locul 
patru între tările Europei Centrale si de Est, cu 
18,3%. Pe Primele locuri in acest dasament se 
situează Bulgaria, Croatia si Ungaria. 
Fenomenul de muncă la ne9ru e mai mic in 
ţări precLJm Slovacia, Cehia, Polonia. Pentru 
că n-au un loc de muncă legal, mulţi români 
sunt nevoiţi să lucreze la negru. Munca la 
negru oferă multor persoane ceea ce econo
mia oficială nu este in s.tare să le ofere: 
supravietuirea. 

Se şt'ie prea bine că in România, pe lângă 
economia oficială. există o economie paralelă, 
subterană, care a inregistrat, in ultimii ani, o 
crestere enormă. Această economie subterană 
înghite şi o parte din forţa de muncă. Se pre
supune. că, la ora actuală, economia 
românească oficială si cea subterană sunt la 
aceleaşi dimensiuni. ' 

GE~UtiDE KtlfiP 

.o 
notă a Departamentului de 
Control al Guvernului (DCG), 
privind un control efectuat, în 
perioada noiembrie 1998 - fe
brwarie 1999, la Fondul 
Proprietă~i de Stat (FPS). 

Raportul întocm~ de DCG a 
stabilit inexistenta unor criterii 
precise de numiie a reprezen
tanţilor FPS în Adunările 
Generale ale Actionarilor 
(AGA), în Consiliile de 
Administra~e (CA), precum şi în 
Comisiile de cenzori. 
Aproximativ 17.000 de per
soane, care nu erau angajate 
ale FPS, reprezentau institutia 
in AGA, CA şi comisii de cen
zori. Raportul arată că lipsa de 
interes a FPS a condus la 
apariţia unei ocupaţii exagerat 
de bine plătite, a declarat. purtă
torul de cuvînt al Guvernului, 
Adriana Săftoiu. 

per
soane nu s-a respectat criteriul 
competitivităţii, acestea fiind 

. numite pe criterii clientelare, se 
arată în raport Participarea 
reprezentanţilor FPS în CA, 
AGA si comisiile de cenzori nu 
a condus la îmbunătă~rea acti
vităţii societă~lor, men~onează 
raportul DCG. 

1 i 
printre care se numără limi
tarea participării angajaţilor săi 
la maximum trei în organele de 
conducere unde FPS este 
acţionar majoritar, a spus 
Săftoiu. De asemenea, minis~ 
terele au interzis propriilor 
angajaV să mai facă parte din 
structurile de conducere ale 
societătilor comerciale de stat. In 1997, 153 de angaja~ ai 

FPS au efectuat 85 de deplasări 
în străinătate, suma cheltuită de 
acestia fiind de 909,8 milioane 
lei. ln 1998, s-au deplasat în 
străinătate 198 de persoane, 
suma cheltuită fiind de 1,6 mi
liarde de lei. 

Ven~ul brut anual al unui sef 
de departament, inclusiv 
sporurile, este de 373 milioane 
de lei, iar a unui director adjunct 
de 261 de milioane de lei. 

FPS a luat unele măsuti, în 

PreŞedintele FPS, Radu 
Sîrbu, aprecia, la finele lunii 
septembrie, că informatiile 
cuprinse in raportul 
Departamentului de Control al 
Guvernului sint "o poveste 
veche, care a fost scoasă pen
tru a mai da o lovitură Fondului 
Proprietăţii de Stat•_ Radu 
Sîrbu a apreciat că Tn spatele 
acestei actiuni se află "interese 
politice meschine", pe care le 
dezavuează. 
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ASTAzi, PE SCENA- ARIDENII 
:rtiâ:i .. e .. •~ Î .. eh:idere 

LORENZACCIO - un Hamlet francez! 
Teatrul de Stat din Arad prezintă in 

cadrul Festivalului de Teatru Clasic specta· 
colul cu piesa .,Moartea unui comis·voiajor" 
de Arthur Miller. Actorii Ion Costea, Aurora 
Simionică, Zoltăn Lovas, Bogdan Costea, 
Ioan Peter, Adriana Ghiniţă, Ion Văran, 

Ovidiu Ghiniţă, Alexandru Bairactaru, Doru 
Nica, Claudia Stoica, Oltea Blaga, Florin 
Covalciuc, Ana· Maria Dumitrean, Cos tin 
Găvază, evolu·ează in regia artistică a lui 

·Horea Popescu 'i decorurile semnate de 
Doru Păcurar. 

"fiM ÎtiVĂŢfiT SĂ TfiC. SĂ ÎMI 
CEtiZOREZ OPitiiiLE'' 

Spectacolul cu piesa 
LORENZACCIO de Alfred de 
Musset este cea mai 
ambitioasă montare a Teatrului 
.Csiky Gergely" din Timişoara 
din 1953 - data înfinţării teatru
lui şi până astăzi. 

LORENZACCIO este o 
istorie teatrală despre puterea 
vidului si a intelepciunii. Numit 
HamletUI franCez, capodopera 
de dimensiune shakesperieană 
a dramaturgiei romantice. este 
tragedia tinereţii, motiv pentru 

care este actuală mereu. 
LORENZACCIO. spectacol 

emblematic, reuneşte întreaga 
trupă a teatrului, împreună cu o 
numeroasă figuraţie. 

Vedetele spectacolulvi sunt 
Balazs Attila si Demeter 
Andras. Balăzs Attila. interpre
tul rolului Lorenzo di Medici 
(Lorenzaccio) este una dintre 
prezenţele semnificative ale 
scenei maghiare din 
Transilvania. 

Demeter Andrâs lstvan, 

interpretul rolului Alessandro de 
Medici, este si directorul 
Teatrului .Csiky Gergely" din 
Timisoara. 

Spectacolul, în regia 
maestrului Victor Ioan Frunză, 
a fost prezentat în deschiderea 
oficială a Festivalului Teatrelor 
Maghiare din diaspora, în 
numeroase turnee in ţară şi 
străinătate si a primit premiul 
pentru cel m'ai bun spectacol al 
Academiilor de teatru la Gala 
Premiilor UNITER 1994. 

Dialog eu EMILIA POPESCU 
Teatrul Bulandra Bucureşti btlt;ctltt!•~: .. $I1iLiNSI,AîiiD!Gti;IUB 

- Un confrate al d-voastră 
imi mărturisea in urmă cu 
căteva zile că refuză să apară 
pe micul ecran spre .,..i con
serva imaginea de actor de 
teatru. Cum comenta~ aceas· 
tă atitudine? • 

- Este o prostie. Orice actor 
trebuie să facă orice. De ce nu 
si televiziune? Este important să 
ie faci cunoscut. Si să-ti faci 
meseria. Sunt sigură că actorul 
la care v-ati referit nu a avut 
acces pe rriicul ecran. Sau a 
avut esecuri. 

- V-am urmărit duminică 
de duminică in calitate de 
moderator alături de un alt 
mare actor: Mircea Albulescu. 
Câtă spontaneitate îi este 
îngăduită unui moderator, in 
general? 

- Extrem de putină sau 
deloc. Moderatorul noStru inter
pretează un text. lmprovizaţia, 
spontaneitatea sunt simulate, 
ele fiind cel mai bine elaborate 
din meseria noastră. Omul are 
spirit de observa~e. reacţionând 
intotdeauna la ceva. De aceea, 

actorul trebuie să se afle necon
tenit într -o stare de receptivitate. 
In plus, lucrul la televiziune în 
echipă face parte din meseria 
mea si cred că prin aparitiile 
mele am făcut un pas înainte în 
cariera mea artistică. 

- In ciuda aparenţelor, a 
dezinvolturii d-voastră aproa· 
pe proverbială, sunteţi o 
timidă? 

- Da! Sunt o timidă dar am 
-si momente de volubilitate. 

' - Din motive familiale, o 
vreme v·aţi retras din viala 
artistică. A fost difici ă 
revenirea? 

- Naşterea copilului m-a 
determinat să stau o vreme 
depart& de scenă. Dar a fost o 
absentă benefică. Cu mine s-a 
întâmplat ceva extraordinar. Am 
devenit mai puternică. Mai si
gură. Şi mai talentată. 

- Uneori este nevoie de o 
pauză pentru ca artistul să-'1 
poată problematiza misia? 

- Pentru mine oprirea a fost 
întotdeauna binevenită. Am avut 
succes în cuplul cu Ştefan 
Bănică dac o vreme el nu a mai 
functionat. L-am reluat de unde 
TI lăsasem dar la un alt nivel, 
sper. Este important pentru un 
actor să stie când să se 
oprească. Şi. mai ales, cănd să 
pornească, din nou, la drum ... 

- Evoluţiile d-voastră pe 
scenă probează dincolo de un 
temperament aproape vul
canic, rigoare, o caligrafie 
limpede dar încărcată de sem· 
nificaţii. 

- Naşterea copilului meu 

1 

mi-a schimbat viata. Este o 
schimbare pe care am intuit-o 
dintotdeauna. Tot ce mi s·a 

întâmplat, mi-am imaginat. am 
visat. La zece ani. m-am gândtt 
cum va fi la douăzec de ani, la 
douăzeci ce se va intămpla la 
treizeci ş.a.m.d. 

- Tatăl d-voastră Emilian 
Popescu a fost actor de 
operetă. Ce ~ mo'tenit de la 
el? 

- Am mostenit modestia si 
nu vocea. Dai si o anume lipsă 
de ambitie. Vreau să fac bine 
meseria inea dar nu mă lupt în 
relatia cu oamenii,- în atingerea 
scopului. Singurul pas pe care 
~am făcut este că îmi cenzurez 
părerile. Am învăţat să tac. Se 
poate spune că am făcut un 
pas? Sunt ată~a oameni şi atâţia 
actori care trăiesc numai prin 
aparenţe! 

- Cred~ că se poate face 
carieră prin simularea talentu· 
lui? 

- Din pâcate, se poate face 
carieră prin aparenţe. O <;;1rieră, 
ce se poate prăbuşi la un 
moment dat dar poate şi dura 
până la capăt. 

- Vă propun să părăsim 
această zonă tristă, intrebân
du-vă care este cea mai 
apropiată apariţie pe scenă 
sau pe micul ecran. 

- De vineri, va reveni, sper 
în atenţia telespectatorilor, cuplul 
Emilia Popescu - Stefan Bănică 
Jr. . , 

- ·oorim acestui cuplu 
artistic viaţă lungă iar d·voas
tră nesperate izbânzi în profe
sie ca si in familie. O familie 
de care ne-aţi vorbit cu 
emoţie. Cu încântare. 

fi consQmnat 
UZICA MIHUŢ 

- Faceţi parte dintre 
actorii de cursă lungă ai 

' teatrului românesc, dacă ne 
putem exprima ap. La al · 
câtelea rol aţi ajuns in cari· 
era dv.? 

-Peste 50. Importante. 
- Cum vedeţi rolul din 

aceasă seară? Este cumplit 
'i înspăimântător 'i pentru 
noi, cei de astăzi? 

- Totul e înspăimântător. 
Din ce în ce mai înspăimântă
tor. De asta am si vrut să 
punem această piesă pentru 
că o găsim foarte contempo
rană, foarte actuală, mai ales 
după evenimentele ce s-a.u 
petrecut în jurul nostru. Mă 
gândesc la Kosovo şi aşa mai 
departe. Deci problema asta a 
războiului si a· conflictelor ce 
există peste tot ne-a făcut să 
abordăm, din nou, piesa lui 
Brecht. 

1n Sebis este atestată cea mai veche 
unitate de învălământ, o scoală condusă de 
invătătorul Conde Muntean, aici învătând 
Nicoiae Popovici. viitor preot în Căpâlnaş (a 
se vedea lucrarea lui V. Popeangă .un secol 
de activitate şcolară românească în judeţul 
Arad - 1721 - 1821 "),·deci învăţământul 
sebisan are peste 240 de ani. 

boratoare, bibliotecă, mobilier adecvat şi 21 
de cadre didactice. 

ai acestui liceu, care si-a căstigat de-a lun
gul anilor un binememat prestigiu. 

fn conditiile anilor '50 se discuta despre 
infiintarea uriui liceu in Sebis si se crează un 
com~et de initiativă alcătuit.din: Heredea 1 .. 
Brailoiu V.,' Adochiţei V., Dârlea A., 
Fachelman G., Adoc Gh., Dragoş Alex., 
Voian M., Pantea N., Spadon R., Mecheş 
D .. Moise A., Calaraşu A., Pop P., Toth E., 

. Kilik A., Luluşa P. 
Entuziasmul comitetului de initiativă s-a 

multiplicat: au răspuns .prezent"· cetăţenii 
din localitate, care au contribuit cu 
substantiale sume bănesti; Fabrica de 
cărămidă Comesti (Bâr$a), a lucrat după 
orele de program pentru a putea oferi 
100.000 de bucăti de cărămidă; Fabrica de 
piatră din Sebiş a donat întreaga cantitate 
de piatră necesară pentru funda~e; munci
torii de la .Sebisana", prin muncă voluntară, 
au confecţionat binale şi mobilier pentru 
câteva săli de clasă; cu·abnegaţie au 
răspuns iniţiativei şi oamenii din zona li
mitrofă: Rănuşa, Dezna, Moneasa, Zugău 
etc. Nici un sacrificiu nu a fost considerat 
prea mare, astfel că, acum 40 de ani a luat 
fiinţă Şcoala Medie din Sebiş. prima unitate 
de acest fel de pe cursul mijlociu-superior al 
Crişului Alb, cu 18 clase şi 460 de elevi, la-

Me initiative u~erioare s-au materializat 
intr-o politiCă de investi~i benefică. având ca 
finalitate, d!i-a lungul anilor 1970-'78 darea 
in folosintă a unui al doilea local de scoală 
(1970), a "intematului şi cantinei (1971 ). iar la 
15 septembrie 1978, a sălii de sport. ' 

O statistică sumară releva faptul că in 
cei 40 de ani de liceu, la Sebis. au absolvit 

· 35 de prorno~i care au făcurdnste pasion
atilor lor .dascăli", unii dintre ei adevărati 
creatori de .scoală" la diferite discpline. ' 

In timp, lireul a trecut de la 11 la 12 clase 
apoi de la profilul teoretic la cel industrial cu 
specializări de mecanică, silvicultură şi 
exploatări forestiere, redevine liceu teoretic 
pentru ca actualmente din toamna acestui 
an să se transforme in grup şcolar industrial. 

Liceul a fost apreciat in judet si în Iară 
pentru rezultatele sale la coric'ursu'rile 
şcolare pe discipline de învăţământ şi 
meserii, la admtterea în învăţământul superi
or. Ne mândrim cu numeroase personalită~ 
In diverse domenii, medici, ingineri, profesori 
universitari, scriitori, profesori, poe~. patroni, 
demnitari, conducători de : instituţii, unităţi 
bancare etc., toţi absolvenţii liceului nostru 
fiind fără excepţie oameni ai datoriei, ai. 

. responsabilită~i. buni !amiii~. gospodari şi 
harnici. 

••• 
Poate ati frecventat cu ani In urmă 

cursurile la Liceul din Sebiş; poate că. fiii 
du"!"'''voastră au fosţ sunt sau \101" fi elevi 

Dorim să nu rămânem în urmă. Ne-am 
propus să ne ambiţionăm pozitiv pentru a fi 
şi în perspectivă o unitate de învăţământ de 
referintă pe cursul mijlociu - svperior al 
Crisuhii Alb, in frumoasa ...• Tară a 
Zărnndului". Ne lovim însă de marea dificul
tate pe care o înlâmpioă sistemul instructiv
educativ, în ansamblu, la noi în ţară: nivelul 
foarte scăzut al fondurilor alocate de guvern 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii edu
caţionale, cumpărarea de echipamente fi 
materiale necesare. 

Avem convingerea că veţi înţelege 
intentia noastră de a fijn perspectivă o uni, 
tate de învăţământ-pilot în judeţul nostru şi 
nu numai. Nu dispunem, nici pe departe, de 
fondurile necesare pentru a ne realiza cel 
puţin parţial dorinţele. lată de ce, cu acest 
prilej aniversar, am deschis la Trezoreria 
Sebiş, judeţul Arad, un cont de sponsorizare 
şi donaţii pentru orice persoană fizică Şi 
juridică care are bunăvoinţa să ne sprijine. 
Contul este 50073518954. Atte informa~i la 
tel. 057/420711; 057/422063; 420656, Fax 
057/422063. 

••• 
Festivităţile ocazionale de Implinire· a 

40 de ani, de la înfiinţarea Liceului Sebiş 
vor avea loc in data de 16 act. 1999, 
ora 11 la liceu. 

prof. OCTfMAH AHA 
prof. C·TIH AVRAM 

apreeiază actorul Vugil Og~anu 
- Consideraţi că are ea 

audienţă ~i la cei care ne 
conduc sau exclusiv la pu,;. 
blic? 

- Nu, noi o facem pentru 
public. 

- Cum ar ajunge 'i la cei 
care se fac că se ocupă de 
soarta noastră? 

- Ar trebui să-i invălăm să 
vină la teatru. Am da faliment 
foarte repede dacă ne-am 
baza, ca spectatori, numai pe 
cei de care vorbim noi acuma. 
Cred că n·ar mai exista teatru. 
Noroc cu publicul! 

- Vedeţi schimbări fun· 
damentale? · 

·- Să dea Dumnezeu să se 
intâmple asa! 

- Dacă v-ar sta in putere 
să schimbaţi ceva pe lumea 
asta, ce aţi schimba? 

- N-aş schimba nimic. Aş 
adăuga credinţă în om şi in 
posibilităţile lui de a se 
redresa si de a crede cu ade
vărat în' ceea ce face. E o 
lipsă de credinţă, la ora asta, 
în sufletul nostru! Nu vorbesc 
numai de lipsa credinţei în 
Dumnezeu, ci de capacitatea 
noastră de a învinge răul, ură-

lui si cred că această capaci
tate' as milita să o pun în va
loare mai mult. Lipseşte acest 
lucru la ora asta. Ne lipseşte, 
nu mă exclud! 

- Pentru lumea teatrului 
sunt elemente care au făcut 
ca ea să existe. 

- Teatru-i o oglindă a rea
litătii. Nu poate fi rupt de con
text. Sigur că cine are urechi 
de auzit şi înţelege ce mesaj 
transmitem noi e bine. Dar 
numai cu teatru nu putem face 
mare lucru. 

- Să propunem atunci să 
se facă nişte permutări in 
societate. 

- Si cui propunem? Până 
acuma se tot propune o refor
mă. 

-Se discută o reformă. 
- Unii zic c-au si făcut-o! 
- Dacă putem spune că 

realizăm nimicul e gata 
făcută. 

- Exact asta am vrut să 
spun. Suntem de acord. 
fnseamnă că vorbim aceeaşi 
limbă. 

A consemnat 

DAHATODOR 

1 D'ALE FESTIVALULUI! 
Si la aceas\1i editie a 1 

Festivalului de Teatru Clasic 
s-au jucat, dincolo de C?rtin~. 1 
"scene" mai mult sau ma1 puţm 
amuzante. • Un cunoscut actor 
al Teatrului Bulandra a uitat să 
coboare în statia C.F.R Arad 
fiind recuperat din triajul gării. 
Se pare că n-a găsit mânerul 
semnalului de alarmă ... e 
Uitând că nici Dunărea, nici 
Marea nu sunt în apropierea 
Aradului, actorul Horaţiu 
Mălăele s~a dorit să mănânce 
neapărat: .. peşte: Problema a 
fost rezolvată de dl. Florin 
T orcos, care a oferit .. o seară• 
remarcabilă la Central ... e 
Colea Răutu. un actor care are 
o vârstă respectabilă (87 ani) a 
dovedit după spectacol. la 
restaurantul de la .Parc: că are 
o vitalitate mai mare decăt cei 
care ar putea sa-1 fie 
strănepoţi... Gurile rele spun că 
au inceput să-i apară primele 
fire de păr cărunte ... • Pentru 
prima oară a lips~ de la Festival, 
directorul Teatrului National din 
Craiova - Emil Boroghină. 
Absenta s-a datorat unei fracturi 
la picior. lată că, în .Bănie", 
după .u· Craiova care e pe 
u~imele locuri in clasament şi 
pe actori în paşte ghinionul. .. • 
Cunoscuta actrită Mariana 
Mlhuţ a avut nevoie pentru 
spectacol de un cocoş alb. El a 
fost adus de unul din electricienii 
teatrului, care a trebuit să fugă 
două ore prin .ogradă" ca să-.1 
prindă! e Distracţia cea mai 
mare a fost că dupâ spectacol, 
cocosul a scăpat din cutia In 
care 'a fost inchis, dimineaţa 
fiind privit cu stupefacţie de cei 
ce se aflau In foaierul teatrului 
arădean. e Au fost prezenţi 
regizori, directori de teatre ~i 

invitati din Iugoslavia, Italia, 
Ungaria. Regizorul ttalian Achile 
Roseletti a participat a doua 
oară la acest festival si a 
inceput să inţeleagă româneşte. 
Repetiţa ... e Pe 5 octombrie s-a 
anuntat la radio că premierul 
maghiar Viklor Orban va veni la 
Teatru în Arad. El s-a dus la o 
piesă de teatru. dar la ... Casa 
de Cuttură. O mică • mare dife
rentă. e Teatrul maghiar din 
Timisoara va prezenta specta
colu'l .Lorenzzacio". Pentru 
eventualii spectatori români se 
va aduce o instalatie de 100 de 
-căsti pentru traducere. Spre 
deOsebire de jurnaliştii români 
care au văzut ..• Generam· ... e 
Un poiiţist de la circulaţie. care 
are sectorul în preajma T eatrukli 
arădean, din exces de zel, a 
alungat camionul in care era 
decorul Teatrului Nottara. e 
Unul dintre regizorii arădeni -
Stefan lordănescu - a devenit 
directorul celui mai galonat 
teatru bucurestean, Bulandra. 
Felicitări! • La restaurant, el a 
stat la masă cu doi foşti directori 
ai acestui teatru, mari actori 
români în acelasi timp: Ion 
Besoiu şi Virgil' Ogăşanu. 
Trecut, prezent şi. .. viilor. 
Spunem viitor pentru că mai 
erau câliva actori in preajma 
masei...' e După spectacole, 
actori, ziarişti şi invitaţi s-au 
simtit bine la un .pahar de bere" 
ofe~tă de .Arbema·, sponsorul 
principal al Festivalului. Marţi 
însă insetatii au urcat degeaba. 
Adelin, in' rol de chelner, îi 
anunta sec: .Nu e bere!" Gurile 
rele spun că din cauza specta
colului nereusit .Slugă la doi 
stăpâni. In resi. ca la teatru ... 

VASILE FIUP 
OUMPIO BOWIH 
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TVR1 
7,00 Doi băieti, o 
fată 'i o pizzerie • 
rei. 
i ,30 Ştirile de sâmbă
ta asta • reL 
8,00 Poveşti de ador
mit copiii 
9,00 Desene animate 
<0.00 Cartea de fol
clor 
10,30 Vă pla~ filmul? 
11 ,00 Art-mania 
12,00 Garantat 100% 
13,30 Lumea si noi
cu Carmen Be~dovski 
14,00 Arca ... Marinei 
16,1 O Adevărul des
pre femei - doc. 
17,30 Handbal femi
nin: OHchim Râmnicu. 
Vâlcea-Akva 
Volvograd (Rusia), in 
direct 
19,00 Sarabanda -
emis. conc. 
19,30 Carol fl com
pania- ep. 3 
20,00 Jumal• Meteo 
20,25 Fotbal: Liech
tenstein - România 
in preliminariile CE, in 
direct 
22,30 Surprize, sur
prize 
0,30 Rugby. Româ
nia -SUA, in turneul 
final al CM 

7.00 Cinematograful 
vremii noastre - rei. 
8,05 Documentar 
8.30 Desene animate 
9,006= 
10.30 Tanger. un oraş, 
un pqrt , doc. 
10.55 Gimnasti~ artis
tică • CM la Tinjin, China, 
indirep 
12,30 TvR TlmiŞOOra 
14,00 Poliţie jud1ciară • 
s. 
15,05 Documente cuHu
rale 
16,00 Obsesia - s. 
16,45 Santa Barbara • 
s. 
17,30 Cine? Unde? 
Cum? Dece? 
18;65 Tsunami, valul 
ucigaş - doc. 
19,00 Festivalul .Zilele 
Britanice la Bucureşti", in 
direct 
20,30 Teatrul national de 
Televiziune: '.Micul 
Lord", adaptare după 
romanul lui Frances H. 
Burnett. cu Eugen 
Apostol, Corina Chiriac, 
Cornel Vulpe, regia 
Constantin Dicu 
22,30 Artişti ai scenei 
lirice romanesti: Maria 
Slătinaru-Nistor 
23,50 Panoramic jazz 
0.351V Mesager 

7,00 Desene animate 
9,00 Povestiri din 
Marea Sudului - ultimul 
episod 
10.00 Lois fi Clark- ep. 
43 
11,00 Promotor 
11,30 w.w.w.apropo.ro 
12.00 Profes1unea mea. 
cultura- talk show 
12.55 Ştirile Pro 1V • O 
propozitie pe zi 
13,05 'Generatia Pro: 
Prietenii tăi - ep. 90 • 
Dharma '' Greg - ep. 13 
* Clubul condamnaţilor 
- ep. 6 * Buffy, spaima 
vampirilor - ep. 49 * 
Fato do bani gata • ep. 
28 
17,15 Profashion 
17,30 Super Bingo -live 
19,30 Ştirile Pro 1V 
20,00 Vacanţa mare la 
ProTV 
21,00 Cu vărul Vlnny 
nu-i de glumit - come
die, SUA, 1992, cu Joe 
Pesci 
23,1 O Ştirile Pro 1V 
23,15 Oz- ep. 6 
0,15 Columbo • actiune, 
SUA, 1990 ' 
1,45 Film erotic - ep. 7 
2,40 Cine-I teful • ep. 
134 
3,00 Accapulco Heat • 
ep. 13 
5,40 Suflet de femeia • 
ep.5,6 

1\ADJO ARAD 8 RADd 
. CONTACT (6S,9S MHZ} 

RADIO PRO FM (9Z,1 MHz) 
1,00- 7,00 MUZICĂ 
7,00 • 10,00 DIMINEAŢĂ De WEEKEND- cu 
Aavius Esrvcan 00 - 8,00 BUNĂ DIMINEA T Al - . ' 

OO~~DIMINEAŢA DEWE '·: 
10,00- 1i,oo CINE-IIERITE- cu Ada Rose1ti 
şi Augustin Sbintă 
11,00 • 14,00 c'heFACilN WEEKENO- w 
Vaii Bărbulescu · 
14,00-16,00 TOP 30AIRPLAY PRO FM -cu 
Cosli Sdlnebh 

0 RADIO ARAD - cu Radu Mu$tafa · ... 

~50) 
;J_9,00 - 22,00 BUNĂ SEARA, ARAO 
~oton Music (19.00 - 20,00); Un!Vt.'rwl 19~ 
~ntit!ei creştine. cu Manus Upo...an {20,0Q· . .::<-

.;Zt ... :~); \ftaţa &J)lntuala. (2J,00- 22..00. ) ·.·.·.· î·.·. :. ~,90- 5,00 RADIO CONTACT'- P,l. 

16,00- 17.00 PRO FM GREA TEST Hn'S- cu 
Marius Vint:ila (rei.) 
17.00 • 19,00 PRO FM PARTY LINE- cu 
'.·bd Craioveanu 
19,00 - 20.00 PRO FM EXPl.ORER - w Niki 

1 Stanau i~ec . ... 
~ .. --,. . ·. - . . ... ~~·; l 20,00 • 2.00 HOT PARTY MIX ·cu OJ Mike · 

7. 00 Ceasul deş,tep· 
tător 

8,00 Universul cre
dinţei 

9,00 Desene animate 
9,30 Kiki Riki Mlki -
mag. pt. copii 
11,00 Viata satului 
12,00 Te~aur folcloric 
13,30 De luni până 
duminică • cu Mircea 
Radu 
14,15 Divertisment 
15,40 Lumea băr· 
baţi)or- ep. 28 
16,05 Auto Club 
16,50 Balkenese - s. 
17,40 Trupa de şoc 
18,1 O Spectacolul 
lumii văzut de Ioan 
Grigorescu 
.. 8,40 Trageri te Loto 
·; 8,45 Sarabanda cu 
Horia Brenciu 
19.30 21 bu Ştefan 
Bânică jr. 
20,00 Jurnal • Meteo 
20,25 . Duminica 
sportivă 

20,50 Zodia VIP 
21,50 Sister Act 2 -
comedie, SUA, ·,992 
cu Whoopf Goldberg, 
Maggie Smith 
23.40 Jurnal 
23.45 Pe faţă 

7,00 Tsunami. valul 
ucigaş- doc. rei. 
8,05 Documentar 
8,30 Născuţi printre an~ 
malele sălbatice 
9,00 Miracol 
9,30 Aşezări andaluze 
10,30 Integrale: Bruce 
Springsteen 
11,151VR lasi 
13.30 Ştirile XxL pentru 
copii şi tineret 
13,55 Poliţia judiciară • 
s. 
14,50 lnfldeiHă~. s .. rei. 
15,40 Gimnastică artistică 
17,30 Metamorfoze: cu 
Monica Anghel, Laura 
Stoica, Loredana Groz;l 
18,40 Tip4op, mini-top 
19,10 Umbra lui Franca -
doc. 
20,10 Un secol de cine
ma - Peter Lorre 
20,55 Retrospectiva pr&
rrvilor APTR, 1993 
22,15 Sportmania -
Western Union World 
Football 
22,45 P~ndere ilegală 
- actiune, SUA, 1992, cu 
Barbara Lee Alexander 
0,10 Capodopere, mari 
interpreţi: Ludwig van 
Beethov9Jl • Sonata nr. 3 
pentru violoncel şi plan 
0,30 1VM • Mesager 

7,00 Battletech- ep. 1 
7,20 Biroul de detectare a 
extratere,trtlor - ep. 4 
7,40 Regele Arthur- ep. 10 
8,00 Conan Aventurlerul -
ep. 25 
8,30 Tom fi Jerl'y - d. 
anim. 
9,00 Super Abracaclabra 
9,30 Lassie 11 - s. 
11,00 Destine celebre: 
Albert Schweitzer - intre 
glolie !?i defăimare 
12,00 Profe~i despre trecut 
• talk show 
12,55 Stirile Pro TV- Un alt
fel de jUma! 
13,25 O propozi~e pe zi -
retrospectivă 

13,30 Te ui~ Şi câ~tigi! Ce 
se vede • Pretul corect • 
13,35 Ce se' vede - emis. 
despre personalit~tl.· 
Realizator Ada Rosetti · 
13.50 PretUl e corect 
14,20 Chestiunea zilei
Retrcspect1va sdptâmâr.ii 
15,00 Bangkok Hilton 1 -
dramă. SL!A, 1989, cu 
Nicole Kidman prima parte 
16,45 Echipa mobilă 
17,00 Beverty Hllls 90210 • 
ep. 167 
18,00 Te uiţi şi caştigil 
19,30 Stirile Pro TV 
20,00 Cupidon - ep. 6 
21,00 Amantul - dragostei, 
SUA, 1986, cu Yehoram 
Gaon. Michaela Bat-Adam; 
regia Michal Bat-Adam 
23,00 Procesul etapei 
1,00 Magazin sportiv 

,14,00 ·17,00 HEAT PRO PM- cu Cristi Sc:hnebll 
17,00- 11,00 MARIUS, GEORGE Şt CELE 40 
DE HIT\IRI- cu Maius V&ntildi ~George Vi'ltiti 
19,00 - 21,00 PROFII LOV! UNI! • cu Vlad 
~ 
21,00- 22"00 DEI!P BI!ATS- ca· OJ Slck 
22,00 - 24,00 OAIJBLE DE LA IIIUUL -rt 
- ru Vlaol GeiţA 

PROGBAMBTV 

6,00 Nimic personal -
s. 
6,50 Acasă la bunica -
retetă culinară - rei. 
7,00 Renzo şi Adriana -
rei. 
7,50 Preclosa- rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor -
rei. 
9,15lnger sălbatic· rei. 
10,10 lan!urile iubirii· 
rei. 
11,00 Dragoste fi pu
tere- rei. 
11,50 Sânge din sin· 
gele meu - rei. 
12;40 Vin mlreselel. f., 
rei. 
14,15 Maria· s. 
15,00 Via\8 noastră- s. 
16,00 Preciosa- s. 
17,00 Cartea cărţilor. 
des. anim. 
17,55 Vremea de acasă 
18,00 Străimi • dramă, 
SUA, 1994 
19,45 Somn uşori 
20,00 Floare de aur-· s. 
20,50 Micu\8le doamna 
. s. 
21,50 Singe din sin· 
gele meu- s. 
22.40 Vremea de acasă 
22,45 Polrot: Misterul 
de la Styles - a~ţiune, 
Anglia, 1990 

6,00 Nimic personal -
s. 
7,00 Floare de aur - rei. 
8,45 Căsuţa poveştilor -
rei. · 
9,15 Inger sălbatic· 
rezumatul săptămânii 
10,05 Micu1e1e doamne 
-rei. 
11.00 Acasă la Janine 
11.40 Doctorul casei 
12,10 Sânge din sân· 
gele meu- s. 
12,55 Poirot: Misterul 
de la Styles - rei. 
14,45 Jackie Collins: 
Hollywood 
15,15 Via!• noastră • s. 
16,05 Preciosa- s 
17,00 Desene animate 
17,55 Vremea de acasă 
18,00 Tatăl ·dramă, 
SUA, 1991, cu Patrick 
Duffy . 
19,45 Somn uşori 
20,00 Floare de aur· s. 
20,50 Micu\81e doamne 
- s. 
21,50 Sânge din sân· 
gele meu- s. 
22,40 Vremea de acasă 
22,45 Medicamente 
periculoase - dramă, 

SUA, 1986, 11, cu Ben 
Cross, Patrick Duffy 

ANTENA1 
7,00 Secolul XX- doc. 
8,00 Povesti cu catei -
doc. . ' 

8,30 Desene animate 
9.00 Copacii şi furnicile -
doc. 
1 o.oo casa de piatră 
10.30 RQata de rezervă 
11,00 Orient Express cu 
Stelian Tănase 
13,00 Cu Ţopescu de la A 
la infinit 
18,00 Elena, viaţa mea -
ep. 90 
18,50 Fashion Club -cu 
Doina Levintza 
19,00 Observator 
20,00 Sabotaj • acţiune, 
SUA,1996 
22,00 Observator 
22,30 Marea răceală -
comedie, SUA, 1983, cu 
Tom Berenger, Glenn 
Glose 
0,30 Adevărul TndrăcH -
comedie, SUA, 1938, cu 
Cary Grant 
2,00 Puterea banilor - s. 
5,00 Elena, viaţa mea! • 
s., rei. 

TELE7ABC 
8,00 StiM 
8,1 O bintre sute de ziare 
-rei. 
9,00 Ţara splridu~ 
10,00 Teleshoppjng 
10,10 Tonlalll· rei. 
11,00 Antistatic 
11.40 Lumea In .Clipa 
2000"- rei. 
13,00 Studioul Tudor 
Vomiru 
17,00 Celebritate - ep. 

PRIMATV 
7.00 Emisiune peQtru 
copii 
11 ,30 Sport magazin 
13,00 Motor Plus 
13,30 Apel de urgenţă 
-rei. 
14,00 Reai1V- rei. 
14,30 Dosarele Y- rei. 
15,00 Comisarul Rax 
. s . 
16,00 Celebri '' 
bogaţi - ep. 166 
17,00 Nadine show 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • Clip Art 
18,35 Camera ascunsă 
19,00 Popular • diver
tisment 
21,00 Film artistle 
22,30 Focus + 
23,00 Show-ul de 
noapte - noi artişti sau 
grupuri muzicale apar 
pe scenă: multă mu
zică, dans şi divertis
ment 
1,00 Film artistle 

126 
18,00 Rendez-vous la 
Tele 7 - emisiune de 
divertisment cu muzică şi 
voie bună 
19,00 Globetrotter ·cu 
Cristi Dumitrache 
20,00 Actualitatea Tele 7 
20,45 Mica publicitate • 
thrlllar, SUA, 1990, cu 
Jennifer O'Nell, Ste
phanie Zimbalist 
23,00 Club ABC 
0,00 Ştiri 

s.oo!!!!!2 SEBIŞ 
7,00 WMkend matinal · , 
8,00 FtoarM din gridini - tOpul muzk:il popu-

'''" 9,00 La &tâfltt de Hptiminl 
11,00Top21 
13,00 Clubul ado~r 
15,00 Astăzi te sirbitorim- muzici populară şi 
dedicatii muziC81e _ 
18,00 Rock da ~use 
17,00 Top România 
19,00 La multi anii- de<ficaţjl muzk:afe 
20,00 Sâmbătă impraună . · 
21,00 Şueta ţiJ Magi· talk show · · , ... 
23,00 Latlno party 
0.00 otsco Oance 21 ' 
3,00 Weekend noctum 

ANTENAI 
8,00 Credinta si viata 
9,00 Desene animate 
10,00 Godzilla 
desene animate 
11,00 Aventurile lui 
Sinbad • ep. 4 ~ 
11,45 Buni prieteni 
12,15 Hog Wil 
comed. SUA, 1930, 
cu Stan Laurel 
13,00 Duminica in 
familie 
16,45 Handbal: Stea
ua Bucuresti-Berktas 
Istanbul ' ' 
18,00 Elena, viaţa 
mea· ep: 91 
19,00 Observator 
20,00 TeleEurobingo 
show 
22,30 Meciul Meciu· 
rilor cu Adrian Pău
nescu 
0,30 O şansă pentru 
fiecare · 

TELE7ABC 
8,00Stiri 
8,20 Ţara spiiduşilor- rei. 
9,30 Mica public- - f., 
rei. 
11,00 Globe1rotter - rei. 
12,00 Cânterul si casa lui 
13,00 Ora unu$, venit . 
15,00 Drumuri printre 
amintii 
15,30 Cu1ia mUZicakl 
16,DO Celebrtlate : ep. 127 
17,00 Forta destinului- cu 
Urania ' 

PRIMATV 
7,00 Emisiune pentru 
copii 
11,00 Duminica la 
Pr.;itz 
12,00 Vacanţă â la 
Pebişor - reţete culinare 
cu Pebişor Tănase 
12,30 Romanie, Ro
mânie ... 
13,30 Traditii 
14,oo cinemagia 
14,30 Film artistle 
16,00 Celebri '1 bogaţi 
• ep. 167 
17.oosncom 
17,30 Chic - emis. de 
modă 
18,00 Focus • Sport • 
Meteo • CUp Art 
18,35 Film serial 
20,15 Film artistic 
22,15 Focus plus 
22,45 Revista presei 
23,00 Film artistic 
1,00 Focus plus -"rei. 
1 ,30 Cinemagla - rei. 

18,00 Portretul unui artist 
18,55 Pariul Trio 
19,00 DinccJk) de anul2000 

. - doc. 
20,00 Actualitalea Tele 7 
20,30 Documentar 
21,00 Dintre sute de ziare 
21,35Pariu1Trio 
21,40 Lolo 
22,45 Fete omanclpato • 
comed. SUA, 1993, cu 
Daphne Zunlga, VIrginia 
Madsen 
23,15 Gala Tele 7 
O,OOŞ!lri 

s.oo~m~2 SEBIŞ 
7,00Weekend~ · 
8,00 Viaţa spirltuaii 
9,00 Cafeneaua cluminlcali 
11,00 Risul aecotulul 
12,00 FotoUul de dumlnici- talt-ehow 
14,00 Sifnân1a _, .... 
14,30 Crlzantema de aur 
1S,OO Astăzi 1e si-· muzicii~ 
~ dedicatii muzicale 
1e,oo cutia P.-.cton~ 
19,1)0 La "'""'.,.,_-muzicale 
21,00 ~ ragl- talc show 

r.~noomnll - . 2,00--
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TVARAD 
7,00 Secolul XX 
dac. 
8,00 Ştiri TVA ·rei. 
8,30 Politica fără 

prejudecăţi • rei. 
10,00 Anunţuri 
10,10 Divertisment 
10,30 Roata de re
zervă 
11,00 Orient Expres • 
talk-show 
13,00 Cu Ţopescu de 

. la A la infinit 
18,00 Divertisment 
18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
20,00 Emisiune de 
tradiţii şi folclor 
21,00 Divertisment 
21,20 Anunţuri 
21,30 Ştiri TVA ·rei. 
22,00 Observator 
In continuare pro
gram identic cu 
Antena 1 

HBO 
10,00 Desene animate 
11,00 Dragă, am 
ml.,.orat copllll • s. 
11,45 Copacul • dramă, 
SUA, 1999 
13,15 Asaslnul din 
reţea - horror, SUA, 
1993 . 
14,45 Cellbatarll • 
comedie, SUA, 1992 
16,30 Dincolo de tăcere 
- dramă. SUA, 1994, aJ 
Richard Dreyfuss 
18,15 Totul despre sex 
- s. 

ATOMIC"TV 
7,00 Selector 
10,30 Freestyle - emis. 
de modă 
12,30 File de poveste 
13,00 High aclion 
Adrenalin 
13.30 Cinematomic - rei. 

TVARAD 
7,00 Secolul XX 
dac. 
8,00 Ştiri TVA: rei. 
8,30 Emisiune de 
tradiţii şi folclor • rei, 
9,30 Anunţuri • rei. 
9,40 Divertisment 
10,00 Godzllla • s. 
11,00 Aventurile lui 

Simbad • s. 
11,45 Buni prtetenl 
12,15 Stan şi Bran 
13,00 Duminica in 
familie 
16.45 Handbal: 
Steaua Bucureşti

Berktaş Istanbul 
18,00 Muzică popu

lară 

18,20 Anunţuri 
18,30 Ştiri TVA 
19,00 Observator 
1~ continuare pro
gram identic cu 
Antena 1 

HBO 
10,00 Dragă, ain 
micşorat copil - s. 

. 10,45 Hot Boyz • f. 
SUA, 1999 
12,30 Zeus ŞI 
Roxanne - comod. 
SUA, 1996 
14,15 Lexx • s. 
15,00 Co.mar Tnal· 
nte de Crăciun • f. 
anima~e SUA, 1993 
16,15 Şapte anlln 
Tlbet - f. SUA, 1 997, 

ATOMICTV 
7,00 Selector 
11,00 Cybemet 
11,30 Atomic Caf6 • rei. 
12.00 Reactor 
12,30 Turnul Londrel ~ 
rei. 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea pro
gramului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Arta supremă • 
film 
11,00 Stirile lntersat 
11,30 Enciclopedia can
ină: Saint Bemard-ul 
12,30 Kokoda Cras· 
cent- film 
14,00 Impact 
15,00 Desene animate 
15,30 Lumea ani
malelor sălbatice 
16,00 Un tip lini,tlt • 
film 
18,00 Desene animate 
18,25 Haideţi să ne 
jucăm! 

18,45 Ştirile lntersat 
19,20 Neon Rider 
20,05 Mămica, detectiv 
particular 
20,30 Muzică şi film cu 
Alecu Chirită 
22,00 R'ondul de 
noapte -film 
23,30 Ştirile .lntersat 
0,00 Erotica 
0.45 Inchiderea piogra- · 
mutul 

18,45 Licaenelo din 
Bovorly Hlllo - come
die, SUA, 1995, cu 
Allcla Sllverstone 
20,30 Speed • Curol 
Infernală • acţiune, 
SUA, ffi94 
22,30 Baverly Hllls 
Ninja • comedie, SUA, 
1997 
0,00 Creaturile - hor
ror, SUA, 1997 
1,45 Jurnalul Pan• 
totului Ro'u • s. 

14,00 K Lumea cu 
MI cheile 
16,00 Selector 
18,30 Atomix cu Mircea 
21,30 Febra-party music_ 
22,30 Vibra~ii 
23,30 Klub Bizzar 
0,30 Insomnia 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea 
programului 
9,00 lntersat Music 
9,30 Rondul de 
noapte~" film., 
11 .oo Ştirile lritersat 
11,30 Desene ani
mate 
12,00.Muzlcă popu
lară 
14,00 Muzică şi film 
cu Alecu Chiriţă 
15,30 Arma uclga'ii 
• film 
17,00 lntersat Sport 
Show 
18,00 Kelly 
18,30 Micile lecţii ale 
vietii · 
18,45 Stirile lntersat 
19,30 Coyota ·film 
21 ,00 Astronomii· 
serial 
l!2,00 Les Patterson 
salvează lumea 
23,30 Stirile lntersat 
o,oo Erotica 
0,45 Inchiderea pro
gramului 

cu Brad Pitt; regia 
Jean Jacques Annaud 
18,30 Detectivul 
Fantomă • comed . 
SUA,1 99.7 
20,30 · Regale 
poplcelor • comed. 
SUA, 1996, cu Woody 
Harrelson, Randy 
Ouaid 
22,30 Crlmii la nr: 
1600 
0,15 Afa a viaţa· 
comed. ŞUA, 1998 

13,30 Hai Hui 
14,00 Interactiv 
16,00 Salector 
18,30 Atomix cu 
Michelle 
21,30 Concert 
22,30 Album Show 
23,30 Insomnia 
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ASTĂZI ŞI MÂittE, Îtt fiREttĂ 
După semieşecul din partida cu ASA, iată că incerca a tincea victorie din tot atâtea partide. 

UTA a mai prins ceva culoare, in sensul că, pe fi- Dar meciurile grele abia de acum incep. fn 
liera Reggiana, Î-a achizitionat pe tanărul nigerian Divizia A masculină, băieţii de la West Petrom 
Kent. Spre deosebire d~ celălalt stranier care a merg astăzi, pentru a treia oară, la Timişoara. 
mai poposit în curtea ,.Bătranei Doamne·, argen~ unde vor intalni pe CSU Sibiu, campioana en-
tinianul Coronel, care a plecat cum a ven~. ata- titre. După două infrângeri, in faţa celor de la 
cantul nigerian este aşteptat să intre in teren şi să Elba şi Soced, victoria de astăzi este mai mult 
inscrie cat mai multe goluri. Poate chiar astăzi, la decăt necesară şi asta. pentru că după unmătorul 
Alba Iulia, unde antrenorul Rubinacci este, din -turneu, cel de la Bucureşti, se va trage linie intre 
nou, in suferinţă, din cauza mai multor indisponi- prima grupă valorică si a doua, iar noi sperăm ca 
bilită~. Dar asta, suntem convinşi, nu n va impiep echipa arădeană să fie deasupra liniei. 
dica să meargă la victorie pe un stadion care Tot astăzi, prin intermediul micului ecran, 
ne-a fost mai mereu ostil. S-ar putea ca tocmai vom fi alături de .tricolori" in ultimul meci care să 
de aceea, astăzi, să consemnăm un nou succes le asigure calificarea directă la EURO 2000. Nu 
pe terenul din Cetatea Unirii, la fel ca cel din cam- credem că cei 11 din Liechtenstein pot fi un 
pionatul trecut. Ar da bine şi la .adevăr". Pe cele- . obstacol in calea unei echipe experimentale pre
lalte stadioane se ver disputa meciurile: Drobeta ·cum cea a Romaniei, care odată calificată şi-a 
Tr. Severin - Flacăra Rm. Vâlcea, Electro Bere - propus ca la anul să ia trofeul pus in joc de 
Motru, ASA - Gaz Metan, UMT - Chimica, .u· UEFA. Tot in această seară, dar in disputa cu 
Cluj - Corvinul, ARO - Olimpia, Poli - Jiul, FC balonul oval a celor mai bune echipe din lume, 
Bihor- lnter. Inaintea partidelor de astăzi, clasa- XV-le .frunzei de stejar" va intâlni SUA, in faţa 
meniul are unmătoarea configura~e: ' căreia asteptăm o victorie concludentă. Este 
1. Corvinul 10 7 1 2 20-8 22 (+7) şansa noastră de a accede, pentru prima dată, 
2. F.C. UTA ' 10 6 1 3 20-9 19 (+4) in .sferturi". 
3. ARO C-Iung. 10 6 1 3 17-6 19 (+4) 
4.1nterSibiu 10 "6 1 3 15-11 19 (+4) 
5. Gaz Metan 10 5 3 2 16-9 18 (+3) 
6. ASA Tg. Murat 10 5 2 3 16-17 17 (+2) 
7. Alba luHa 10 5 2 3 15-12 17 (+2) 
8. Drobeta 10 4 2 4 13-12 14 ~-1) 
9 .• u· Cluj 10 4 2 4 13-14 14 (-1) 
10. Bere Craiova 10 4 1 5 17-19 13 (-2) 
11. Chimica 10 4 1 5 10-18 13 (-2) 
12. UM TimifOSrB 10 . 3 3 4 17-24 12 (-3) 
13. F.C. Bihor 10 3 2 5 10-19 11. (-4) 
14. Jiul 10 3 2 5 6-18 11 (-4) 
15. Olimpia 10 2 4 4 9-11 10 (-5) 
16 . .PolrTimloi. 10 2 4 4 12-16 10 (-5) 
17. M. Motru 10 2 1· 7 10-18 8 (-7) 
18. Fracăra 10 1 2 7 7-14 5 (-10) 

Mâine, de la ora 11, vor creşte adiţionalele 
pe terenul din Micălaca, unde se intalnesc cele 
două echipe ale societătii de telefoane, mai pre
cis T elecom Ara<! şi T elecom nmitoara. E drept, 
băieţii lui Mihă~ă Ţârtea au avantajul terenului 
propriu, dar colegii lor de pe Bega vin la Arad de 
pe poziţia de lideri. Un meci de urmărit. La 
Peclca, pe terenul unde a evoluat, nu demult, 
Steaua, vine acum o echipă .de aur", cea din 
Brad, care va tncerc~ să concureze caratele 
.aurului negru• ale gazdelor. Să vedem dacă ita
lianul Pio del Monaco va fi bijutierul care va mo
dela victoria. 

Tot astăzi. dar la .Polivalentă", de la ora 
11,30, baschetbalistele de la ICIM vor lntalni pe 

de la Olimpia, in cărora vor 

Pe Aeroportul Băneasa din 
Bucuresti, s-a desfăsurat la 
sfâ~itul $ăptăniânii lrecute ultima 
etapă din cadrul C.N. de motoci
clism viteză şi o a~ă rundă din 
cadrul Cupei Balcanioe. 

fiLEX. CHEBELEO 

Vof repeta, oare, Panin Jfi 
Ciubincan, momentul de bucurie 'i 
dupi partida susţlnuti, astizl, de UTA 
la Alba Iulia? Noi le-o dorim 

Foto: V. MOSCfl 

Selecţie la 
Teleeom 
FC Arad Telecom orga

nizează o acţiune de selecţie cu 
caracter permanent pentru copiH 
născuţi inlre anii 1987 şi 1990, In 
z~lele de luni, miercuri Şi vineri, 
Intre orele 14-17, la stadionul 
Telecom din Miclllaca. Cei intere
sa~ sunt a~epta~ cu echipament 
corespunzător, pentru a lua legă
tura cu prof. Marius Drăguceanu. 

reprezen
tantul UTA, DOREI 
Cura a reuşit, la Bucureşti, in 
ultimul moment. legitimarea 
intem~nalului nigerian Nwoko 
Kant. Asa că, astazi. africanul va 
debuta in formatia arădeană, in 
meciul cu Apulium Alba-Iulia, 
având sanse reale de a juca titu
lar, in atac, lflngă Mariş, datorită 
indisponibilitătii lui Claudiu 
Drăgan. ' 

L S. 

I,RI~IJtiiNARII I~IJRO 2000 
GRUPA a VII-a 

In această seară, in afara meciului de la Vaduz, dintre 

Liechtenstein şi România, in grupa a VIl-a preliminară se mai 

dispută jocurile Azerbaidjan-Siovacia, respectiv Portugalia

Ungaria. lată, in continuare, cum se prezintă situa~a .la zi" in 

clasament: 

1. RomAnia 9 6 3 o 22-3 21 

2. Portugalia 9 6 2 1 29-4 20 

3. Slovacia 9 4 2 3 11-8 14 

4.Ungaria 9 3 3 3 14-9 12 

5. Azerbaidjan 9 1 1 7 6-25 4 

6. Liechtensteln 9 1 1 7 2-36 4 

:oliiZIONAiii:Li'c>ARĂD~ENE 
VOR SĂ SALTE ÎN CLASAMENT 
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Al treilea &!jalon valoric din fotbalul românesc a intrat 
deja in a doua parte a turulul ediţiei 1999/2000. Din păcate, 
cele patru rep_rezentante ale Aradului in seria a IV-a a 
Diviziei C nu au avut un start prea reu!jlt, toate având un 
pasiv negativ "la adevăr'. Timp de redresare- ar mai fi, posi
bilităţile jucător/lor unor echipe sunt mari, dar ... 

• Care teleloa. Ya a - iM prevestesc o .tragi-comedte•. 
firi toaT Duelul .telefoanelor" va fi ofici-

Mare, meci mare in Micălaca. at de o brigadă de arbitri 
.Telefonişti!- arădeni primesc vima medieteană, cu Marian Lazăr la 
confra1!1or de pe Bega. Se anunţă centru şi Radu Oprea cu Au rei 
un duel .pe viaţă şi pe moarte" in Munteanu in cal~te de asistenti. 
opinia unora, ori un .,joc de familie" • Petrol--. ' 
in varianta a~. O altă nou promovată, Aurul 

Cert este că arădenn nu prea Brad, popose~e in judeţul nostru 
mai au un obiectiv îndrăzneţ, în in runda cu numărul11. Ea vine la 
timp ce timişorenii s-au instalat Pecica, pentru a întâlni marea 
oonfortabil in fotoliul de lider. Nou decepţie de pănă acum .u· West 
promovată in liga a 111-a, Telecom Petrom. Dacă anullrecut echipa 
Timişoara nu are nevoie de ani de petrolistă se lupta pentru supra-
acomodare cu rigorile acestui maţie, acum ea se scaldă undeva 
BfBion şi e decisă să faca un nou pe la mijlocul clasamentului. Dar, 
satt valoric. italienii de la Pe cica nu 

Arădenii vin după o categorică riezanmează şi speră intr-<> ascen
victorie in deplasare ... la Arad şi siune miraculoasă, mai ales dupâ 
cu doar -1 .la adevăr" pot privi mai ce au jucat cu Steaua in Cupa 
relax~ aoest joc. Noi nădăjduim României -Tuborg. 
că antrenorul Mihai Ţârlea va găsi Echipa lui TodBraf el compa
ta.ctica câştigătoare pentru a ny porneşte favorită in jocul cu 
Inchide gura clevetitorilor, care .căutătorii de aur" şi suntem con-

vinsi, nu vor scăpa prilejul de a 
mai să~ puţin in clasament. La 
Pecica a fost desemnat s~ 
impartâ dreptatea Călin Boneta 
(Oradea), care va fi ajutat de 
concitadinii Sirta şi Bărcan. . ........ 

Celelalte două formaţii ară
de ne evoluează pe terenuri 
străine. Aproape imposibila mis;. 
unea .interiştilor" ari!deni in oratul 
vecin, Electrica fiind una din frun
ta şale seriei. Totuşi, cu un nou 
antrenor la timonă, Gabî Birău, 
.spirtarW vor incerca să mai 
imbunătătească acest periculos -
8 în ierârhia ~adevărului·. Tn 
schimb, studentii de la .vasile 
Glodiş" dau o ;aită prin mina 
Uricani şi ill condiţiile unui arbitraj· 
corect, pot ciupi punct (e). Cele 
două echipe sunt vecine de clasa
ment şi aici totul este posibil, 1 X 2. 

Avem sperante că vom primi 
veşti bune de p8 Bega şi de la 
Uricani, dar mai ales, din Miclllaca 
şi de la Pecica. Baftă multă oelor 
patru divizionare .c- arădene. 

Dfi"IEL SCIUDO" 

----------~-------------

GLORIA ARAD • 
TRICOUL ROŞU ARAD 3-3 (11-2) 

Teren Gloria. Timp bun pentru 
lolbal. Spectatori: 100. Au marcat 
lftimie min. 75 şi min. 88 şi Vlad min. 
83, respectiv, Man min. 11, min. 39 
şi min. 86. 

Formaţii-Gloria: Tirsln - 1. 
Petcuţ, Sărb, Negrea, Flore, 
Craşovschl. Bărla, 111imie, Pop, Vlad, 
Cros. Au mal jucat: Maier şi Boia, 
Antrenor: Glgi Cameniţă. Tricoul 
Ro,u: Szabo - Revnic, Gallo, 
Kalooa, Weire<, Matei, Kocsis, Barta, 
Răduţ, Unc, Man. Au mal jucat: 
Topor, Donca şi Vasiu. Antrenor: 
Mihai Roşea. 

A arbitrat olab, favorizind 

gazdele: Emil Arsa - centru: ajutat 
de asisten,tii Nicuşor Forton şi 
Sebastian Pantiş. Oboorvatar AJF: 
Mircea Roşea. La juniori:~-

• Meci spectaculos, cu şase 
goluri, ultimul sfert de oră fiind 
superb. • Oaspeţii au condus de 
fiecare data, avand ln Man cu jucă
tor de superclasă, .glorlşlil" alergand 
mereu dupa egalare. • Fostul 
divizionar .B", Emil Arsa, s-a dat cu 
gazdele, tolerand protsstele lui Cros 
şi 1. Petcut. care s-au transformat şi, 
lh injurii. •In mln. 70, Kocsis (Tricoul 
Roşu) a fost eliminat pentru doua 
.galbene" • Excelentă prestaţia por-

tarulul Szatio (mai p~n la ulltmul 
gol), care la 41 ani apără ca-n 

~~~==is-= palru minute Inainte de final şi Man 
nu a iertat. Noroc cu inspiraţia lui 
111imie, altfel am ft coosernnat a palre 
TnfrAngere oonsea.Jtivă a Gloriei. • 
Păcat ca acest joc frumos nu a a'AII 
parte şi de un a~ pe măsură. .. 

Intr-un alt joc din această etapă: 
C""'na Seblf • Frontiera Curtlci 
~ (1.0). Au marcat: Cimbria - 2, 
Sas şi Motiu. 

. bfi"IEL SCIUDO" 
La clasa 125 cmc·.singura 

fată din concurs, Andreea Laura 
Marcu (legitimată la Yamacha 
Racing Team Astra) a sosit pe 
locul III. Cu acest rezu~t obtinut 
in condiţii grele (accidentată la 
braţul stâng), Andreea s-a clasat 
pe locul li in clasamentul general, 
devenind vlcecamploană 
naţională pe 1999. 

concursul juniorilor III, 
Robert Muresan (9 ani) a castigat 
această u~i,;,ă etapă, fiind' unul 
din_ marile promisiuni ale motoci
clismului arădean. Decernarea 
titlurilor şi medaliilor va avea loc 
in Capitală pe 31 octombrie, in 
urma unui corcurs de triaj. 

• Vlcecamplonl '1 la a1af 
Pe o motocicletă perfonman

tă, marca Honda, sportivii Rada 
Teodor fi Faur Dan (legitima~ la 
Pegas Arad) au ocupat locul 11 la 
clasa ataş, atât in etapă, cat şi in 
clasamentul general. Pe lângă 
faptul di oei doi au deven~ vice
campioni nationali, in etapa de 
Cupa Balca~ica la care au luat 
startul concurenti din cinci tări, au 
obtinut un meritUos loc III. ' 

Baschet WESTPETROM 
A PIERUU'f O MARE BA'fALIE 

La clasa 50 cmc, Andreea 
Laura Marcu a ratat titlul de vice
campioană, deoareoe nu a putut 
lua startul in ultima etapă, 
datorită unei defecţiuni la maşina 
cu care s-a deplasat la Bucureşti. . D. SCIUDO" 

FINE S-A DAT lA PETRICEVICI 
· Un agent secret a fost mar

torul unei inedite intamplări mai 
zilele trecute. Cică, soferul auto
carului echipei masculine de 
baschet West Petrom Arad, 
cunoscut sub numele de Fane, 
a avut oeva de impărtit cu orgo
liosul antrenor sârb Dragan 
Petricevici. Se zice că, Mister 
nu a fost de-acord cu prezenta 
in autocar a unui prieten a lUi 
nea' Fane şi de-aici a pornit 
.balamucul". Cică, Petricevici a 

\ spus că el hotărăşte, in timp ce 
Fane sustinea că pe masină el 
este director şi face ce vrea 

muschii lui, numai să ducă 
echlpa in siguranţă la destina~. 
Se zice că, supărat foc, 
Petricevici a cerut să oprească 
autocarul, pentru a cobori. Cică, 
nea' şoferul a oprit şi politicos a 
zis: .Pofţi~, d-le Petricevic1, vă 
rog coborâţi". Se aude că, 
antrenorul sârb a preferat totuşi 
compania lui Fane pân' la 
Timisoara, dar .calea intoarsă a 
rezolvat-o altfel. Cică, alde 
Fane nu-l mai duce cu auto
carul. dar, se aude că, părtile 
au căzut la paCe. No comenti 

S. RDELIH 

eAproximativ20desuporteri 
arădeni au încurajat echipa de 
baschet West Petrom In meciul cu 
Soced, de la turneul desfâşurat in 
oratul de pe Baga • Un meci cu 
miză ridicată, in perspectiva 
rezolvării necunoscutelor din 
.ecuaţia~ clasamentului • Din 
acest motiv combatantele au 
comis destule grBfeli, pe fond de 
nervozitate • Prima repriză a fost 
controlată de arădeni, chiar daca 
Bubar.ja acumulase deja trei .per
sonale", In minutul 3 e Bucurat
ten ii s.av aflat o singură dată in 
avantaj (16-20, min. 10), cea mai 
mare d~erenţă in contul petroliştilor 
fiind de 9 puncte (36-27, min. 16). 
• in repriza a doua, partenerii de 
întrecere egalează şi preiau con
ducerea (50-50, min. 25, 50-58, 
min. 27). • Din nou egal~te (62-
62) şi se merge .cap la cap· până 
la situatia de 70-70. • Unnează 
cateva decizii de arbitraj favorabile 
Socedului, suficiente pentru ca 
adversarii să îşi apropie victoria 
(paşi la Emil Spătar, fault in atac, 
nesemnalizat, al bucurestenilor, 
descalifica rea jucătorilor APostol şi 1 
Muntean) e Deşi antrenorul 
secund al ~ului intră pe teren, 

Tntr-un moment in care spiritele 
s-au Incins, nu este sancţionat cu 
greşeală antisportivă e Aoeastă 
măsură fusese luată impotriva lui 
Marianovici, in repriza intai, după 
oe In meciul cu Elba, trei arădeni 
primiseră fa~ tehnic: Marianovici, 
Veres ş! antrenorul Petricevici e 
Mlljan Marianovici - altfel oei mal 
bun jucător al West Petromului -
este ocolit de şansă, ratează oou;; 
aruncări libere şi bucureştenii se 
desprind (70-75, min.39). e 
1\vansul se Păstrează iar Aradul 
pierde o mare băt'llie • Războiul 
este insă in toi, cu toate că sarcina 
petroliştilor a fost mull ingreunată, 
contând jocul rezultatelor de la 
ultimul turneu din Capitală • Cum 
Socedul nu poate lipsi din calcule, 
avand,· se pare, şi sprijinul unor 
diriguitori din umbră, vom asista la 
o lupta In lrei pentru poziţia a patra 
din ierarhie, ce garantează partici
parea la seria valorică 1-8 • 
Deocamdat'l Elba este favorM, in 
faţa West Petromului şi Rapidului 
• Oricum, calificarea nu s-a decis. 
De ce nu am produce o surpriză 
chiar astăzi, tn partida ct.i Petrom 
Sibiu; campioqna tării? 

fiDRifiH HĂRŢftO 

In minutul 80 al partidei 
Semletana Macea-Frontiera 
Curtici, disputata In lntenmediara 
de miercuri, spiritele s-au tni::ins 
peste nonmalul unui joc de fotbal. 
Brusc, după primirea unui nou gol 
(al 4-lea) portarul oaspetilor, 
Onoriu Dobra, In· paranteză fie 
spus, foarte recak:itrant pe tot par
cursul meciului, inlre~nănd un dia
log nu tocmai ortodox cu specta
torii locali, s-a năpustit asupra arbi
trului ·asistent M. Hălmăgean şi a 
centralului C. Tripa, reproşându-le 
acordarea penalty~ului pentru 
gazda şi nesemnalizarea poziţiei 
de ofsaid la golul patru al lui 
Lucacs. 

.Centralul" partidei i-a arătat 
cartonaşul roşu portarului Dobra, 
moment in care stafful tehnic al 
oaspeţifor, in loc să liniştească 
spiritele, le-au agltat mai tare. Yn 
frunte cu vioepreşedinele clubului, 
Cristian Lucuţa şi sponsorul Ioan 
Cora (rănn in orgoliul personal, in 
vară. el a fost demis de la condu
cerea fonna~ei ~Voinţa~ MaCea) au 
Inceput să ameninţe in stânga şi in 
dreapta pe toată lumen: stafful 
gazdelor, brigada de arbitri şi 

observatorul AJF, Dorin Vătran, 
ameninţări care au continuat şi 
c1Jpă tenminarea meciului. 

De altfel, asistentul Hălma
gean a scăpat de linşajul 
războinicului Dobra doar datorită 
interven~ei energloe a forţelor de 
ordine prezente la meci. 
Impresionanta şi totodată de efect 
prezenţa poliţiei din Maoea, Crutici 
şi Şofronea la acest meci conside-
"rat de risc maxim. · 

Nu ne Indoim de calitAţlle 
ziaristica ale domnului Cristian 
Lucuţa, {colaborator la un ziar 
local) dar nu considerăm că un 
vlceprefedinte de dub are atribuţi
uni de a ameninţa tot oe intaln~e 
In cale, din goana maşinii pe un 
stadion de lolbal. 

In conciuzie, este păcat că un 
meci aşteptat cu interes (au fost 
peste 250 de spectatori) a fost stri
cat de comportamentul irascibil şi 
violent al curtioenilor. 

Sperăll) ca organele de disci
pUnă să ia măsuri pentru a preîn
tâmpina incidente de acest gen, nu 
putine in bolrulviciosul nostru fotbal 

."judeţean. 
. SORIH CAZRH 
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O YIATA ECHILIBRATA 
Sf»Z de caricaturi color pe o 
pânză lungă de ZWI de metri 
Un caricaturist din Tirgu 

Mureş a expus, in parcul din 
centrul orasului, ultima sa 
crea~e - .o ~~ză lungă de 268 
de metri pe care a desenat 562 
de caricaturi color, înfăţişînd 
oameni politici din România. 

Romeo Soare (42 ani), 
cunoscut publicist din Tirgu 
Mureş, a început lucrarea in 
urmă cu doi ani. El spune că 
ideea i-a apartinut celebrului 
caricaturist Şteran Popa Popa's, 
care i-a sugerat să încerce să 
devină campion mondial la cari
catură politică pe pînză in 
lungime. 

Cea mai mare partE! a 
lucrării a fost realizată în 
ultimele sase luni, iar autorul 
lucrării nu a fost descuraja! nici 
chiar de preinfarctul pe care 1-a 
suferit în urmă cu trei luni. 

Caricaturistul a folosit pentru 
realizarea lucrării 426 de cario
ca şi 268 de metri de pinză lată 
de SO.de centimetri. 

Romeo Soare a deciarat că, 
din cunoştinţele sale, lucrarea 
sa poate intra in Guiness Book 
pentru că, pînă in prezen~ nu a 
mai fost realizată caricatură 
politică pe pînză de asemenea 
dimensiuni. El va trimite diosarul 
pentru omologarea recordului la 
Guiness Book, iar, în cazul in 
care acesta va fi acceptat, artis
tul ar putea primi un premiu de 
3.500 de dolari. 

Caricaturistul a spus că va 
continua să deseneze· caricaturi 
colorate pe pînză, pentru a-şi 
dobori propriul record. 

"Cine fură azi un ou ••• " 
Un ou de dinozaur, vechi de 

95 de milioane de ani, de o va
loare inestimabilă. a fost furat, 
duminică, din Muzeul Freilicht 
din Muenchenhagen, din 
apropiere de .Hanovra, trans
miteAFP. 

Unicul specimen de ou· de 
segnozaur din Europa a fost 
furat de un grup de 
newnoscu~. care a spart vitrina 
in spatele căruia era expus. 
Ho~i au a~at chiar in timpul 
orelor de functionare a muzeu-
lui. ' 

sticlă - pentru a perm~e să se 
poată observa in interior fosila 
unui embrion de citiva milimetri. 
Directorul muzeulUi german a 
explicat că embrionul ar putea fi 
distrus in cazul în care aco
perămintul de sticlă ar fi spart. 
El a mai adăugat că oul, care 
provine din China, are o valoare 
inestimabilă. 

Muzeul a oferit o recompen
să de zece mii de mărci pentru 
recuperarea oului, sperînd că 
hoţii n vor aduce inapoi intact. 

~ mutp oameni se luptă eroic, zilnic, cu _res,ponsabilităţl şi 
sarcmt, numat pentru a tnţelege fn cele din urma ca nu pot ajunge 
la perfonnaţele dorite, deşi şf..au propus fwm nişte ţeluri. A-ea, 
·~ecurile'" apar nu din cauza b_locărilor metale sau emoţionale, el 
stmptomelor tfzlce, cum ar slab/rea energiei, imposibilitatea de 
concentrare, dureri de cap, dureri musculare, răceli/or sau grlpelor 
repetate, funcţiilor digestive dereglate, ca şi anxletăţil sau depre
sie/. Aceste simptome provin din slăbiciuni sau dereglări ale 
echilibrului acid/a/ca/In al corpului. Deşi acest echilibru este 
aproape complet Ignorat de medicina tradiţională, este cert că el 
este crucial in ceea ce priveşte stal88 de sănătate şi vfrfur//e per· 
fonnanţelor. 

Creatori de echilihru 
Există modalităţi de a ajuta 

organismul să păstreze acest 
echilibru extrem de important. 

- Mincati multă hrană alea
lină, cum ar' fi vegetale, cereale, 
nuci, fasole, peşte, scoici şi fructe, 
cum ar fi papaya şi papene. 

- E~~ hrana acidă sau cea 
care generează adzl: cafea, ceai, 

băuturi acidulate, fructe citrice, 
oţet, lcool, roşii, carne roşie, pro
duse lactate. 

- Luaţi suplimente minerale 
zilnice care ajută la refacerea re
zervelor alcaline: calciu (1500 
mg), magneziu (800 mg), potasiu 
(300 m9), zinc (60 mg), man
ganat (30 mg), crom (1000 mg), 
fier (18 mg, numai femeile), sale-

ruN''ZÂMBET1 
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e O tânără simpatică, dar cam greoaie şi stân
gace, lua lecţii de dans, in speranţa că îşi va corecta 
ţinuta şi va deveni mai atrăgătoare. Totul a foSt in 
zadar şi profesorul i-a spus mamei in cele din urmă: 
.Nu~ este greu să deosebească piciorul stang de cel 
drep~ dar nenorocirea e că la amestecă!' 

e- Faci cum vrei, dar eu n-am să-ti dau nimic- ii 
spune tatăl fiului său. După această căSătorie, pentru 
mine eşti ca mort 

- Dă-mi atunci bani de inmormântare. 
• Mânioasă, sotia unui scotian intră in donnitor: 

· -Tnchipuieşte-~,' se adresă 'ea soţului, In salon fi1ca 
noastră sta pe genunchii tănărului Mac Gregor, care a 
mai stins şi lumina. 

- lmi place !(mărul, răspunde soţul, după un 
moment de meditaţie. Economiseşte energie şi 
foloseşte doar un scaun. 

• O irlandeză roşcată şi atrăgătoare este Intre
bată: 

niu (200 mg), cupru (2 mg), iod 
(225 mcg). 

- lua~ o doză zilnică de bicar
bonat de sodiu. incercati jumătate 
de linguriţă de două Oii Pe zi, dacă 
aveţi simptome de supraaciditate, 
cum ar fi congestia sinusurilor, 
dureri musculare, oboseală cron
ică. Creşteţi doza la un sfert de lin
guriţă la trei ore timp de mai multe 
zie dacă a~ căpătat o răceală sau 
o gripă. 

- Luati ·doze zilnice de vitamina 
c (2000 mg) 

- Faceti exerdtil aerobice mod
ernte in fieCare zi, timp de jumătate 
de oră. La fel de bune sint si exer
ci~ile fizice de dificUltate medie. 
cum ar fi plimbarea in pas alert, 
mersul cu biciclela sau inotul. 

- Practicaţi zilnic exerciţii de 
medita~e sau relaxare. 

Oul era spart cu grijă In 
partea superioară - inlocuită cu 

· Destul de calmă, politia nu a 
exclus posibilitatea unei "glume 
copilăreşti". 

Ferrari ~,"plăcerea solitară" 

- Ce-aţr lua cu dumneavoastră de citit dacă 
vaporul pe care v-a~ afla ar naufragia şi ar trebui să 
petreceţi un an pe o insulă pustie? -

Aceasta nu ezită nici o clipă: 
:- Un marinar tatuat. 

Frumusete eanină 
în- dublu exemplar 

A te masturba este ca şi 
cum "ai avea un Ferrari si ai 
merge intotdeauna numai cu 
viteza intii", afirmă teologul 
Giordano Muraro, care a ded~ 
cat o lungă analiză "plăcerii 
solitara• in revista "Vita pas· 
!orale'. apărută la. Vatican si 
dedicată preotilor, informează 

unică dimensiune, ea se atrofi
ază şi devine incapabilă să 
exprime bogătia veritabilelor ei 
valori, a expliC.:.t teologul. · 

STAI SA:VEZI •••• 
El i-a răspuns in. revistă 

unui cititor care îi .cerea părerea 
in legătură cu masturbarea in 
cazul absenţei unei partenera, 
argumentind că in acest fel se 
reduce tensiunea generată de 
dorinţa fizică nesatisfăcută. 

. Orizontal: 1. Realizator de emisiuni televizate- Soţ de-al doilea (pl.). 2. Face dip noapte 
zi - Spusă cu duşmănie. 3. De la cot mai la dreapta! - Acte de valoarea medie! - Bun la 
nataţie. 4. Dat cu pumnul - Mic la capete! 5. Făcute cu sutele - Merge o bună bucată din 
drum. 6. Ascu~t la cap- Verbul nehotărâtului. ~· Scos din adâncuri- Plin de creveţi. 8. Merge 

AFP. ' 
1 2 5 8 10 la pas - Mai mare desaga. 9 .. Are iuţeală la finiş -

Rezultat la adunare (fem.) 10 .. Face la dreapta! -
Spusă la eliberare. Teologul ~li an a subliniat 

că "a merge in viteza intii nu 
numai că nu-i permite unui 
Ferrari să-şi dovedească ade
vărata putere dar, cu timpul, 
ajunge să distrugă iremediabil 
această minune a tehnicii".La 
fel, sexual•itatea nu poate fi 
trăită din plin atunci cind este 
vorba de un singur fel de 
plăcere, cum se intlmplă in 
cazul masturbării. Dacă se 
reduce sexualitatea la această 

Părintele Muraro a precizat 
in răspunsul său că deşi mas
turbarea rămîne pentru Biserica 
Catolică "un act obiectiv grav", 
ea poate fi considerată "subiec
tiv fără gravitate, ~nind cont de 
circUmstanţe". Tn consecinţă, "ii 
revine soţului datoria de a jude
ca gravitatea gestului său, in 

. contextul aspiraţiei cuplului 
către Dumnezeu". 

Unii dintre cei mai celebri actori 
e la Hollywood au cunoscut gloria 
ă ca măc_ar să fi terminat liceul. 

Pune~ această <ntrebare unor staruri pre
cum Demi Moore, Cher, Jim Carrey sau 
Sean Connery. Toţi au conturi imense in 
bancă şi ciştigă sume fabuloase. fără ca vre
unul dintre ei să aibă diploma de absoMre a 
studiilor medii. 

Fermecătoarea Demi Moore a renuntat 
la liceu pe cind avea 16 ani pentru că isi 
găsise o slujbă la o aga~ din Los Angele$ 

care se ocupa de recuperarea datoriilor. "Am 
fost tare neindeminatică. Priveam crucis imi 
cădeau toate lucrurile din mină si avea~ o 
faţă tare ciudată', spunea ea intr:un interviu. 
Cu toate astea, si-a incercat norocul ca 
model şi nu după' mult timp a pozat goală 
pentru coperta revistei 'Oui". De aici a ajuns 
in distribu~a unui horror l'U un buget redus, 
'Paras~e·. Astăzi, Demi este una dintre cele 
mai bine plătite actriţe din cetatea filmului. 

Venerabila, dar încă atrăgătoarea Cher 
nu s-a prea omori! nici ea cu lnvătatul însă 
cinta tot timpul şi îşi exersa semnătu,.; pen-

. . 

tru a da intr-<> bună zi cele mai reuş~e auto
grafe. "Nu mă gindeam că voi deveni cin
tăreaţă sau dansatoare. Tmi ziceam doar că 
odată voi fi celebră şi acesta era singurul 
meu scop", deciară ea pentru Vanity Fair. La 
16 ani Cher a plecat de acasă pentru a locul 
in Los Angeles şi s-a mutat in apropierea 
celui care avea să-i devină soţ: Sonny Bono. 
Cher s-a arălat interesată de Bono in 
momentul in care acesta i-a deciarat: 'Uite 
ce este: nu mi se pare că ai fi prea atrăgă
toare şi nu am nici o fantezie cind mă ginde

sc la tine. Dar 
as vrea să te 
niuti la mine 
pentru că am 
nevoie de 
cineva care 
s ă - m i 

gătească şi care să facă ofâine prin casă". 
Cei doi s-au căsător~ in t 964, iar Cher a 
inceput să cinte la indemnul lui Bono. Un an 
mai tirziu, M-ul lor, "l've got You Babe", era 
vindut in peste trei milioane de exemplare. 
Sonny a murit in 1998, intr-un accident de 
schi, dar Cher a rămas una dintre 
celebrită~le lumii. 

Cind avea 14 ani, starui din "Truman 
Show", Jim carrey, a inceput să inţeleagă ce 
înseamnă greutătile vietii. Tatăl lui a fost con

. ced1at, iar Jim a 'fost obligat să muncească 
intr-<> fabrică In schimbul de noapte, după 

· Vertical: 1. Stă In cap la tară ... - ... iar ăsta in 
gura vasului. 2. Umblă cu maşina la raliuri (pl.). 3. 
Armă de calibru mijlociu! - Rea de fată cu toată 
lumea. 4. Scoase de la greu - Simtit' In că de la 
primele silabe! 5. Anticipat la inceputul ca fiind 
impotrivă! - Cântă broasca. 6. Spus la aproapele 
tău - A cincea roată la ... maşină. 7. Tntreprinderea 
de vinalcool! (mase) - Sunt la mijloc! 8. Farmecul 
din capul nurorii - Confirmare de calitate (in!) Se tine 
de aranjamente - Dă o raită prin centru. 1o. 
Sămânţă de ... Ioel - Una din cele multe. 

ce-şi petrecea. ziua la şcoală. Deşi pînă atun
ci era un elev de nota zece, Jim a fost nevo~ 
să renunţe la studii la virsta de 16 ani. 
Această experientă 1-a lnvătat că "viata nu-ti 
oferă nici o asigurnre, aşa Că po~ să 'eşue~ 
sau la fel de bine poti să faci tot ceea ce-ti 
trece prin cap", după cum spunea intr-un 
interviu . 

Sean Connery este unul dintre cei mai 
iubiţi şi mai respecta~ actori de la Hollywood. 
Dar şi el a lăsat baltă şcoala, la 13 ani. "Am 
crescut fără nici o notiune despre ceea ce ar 
trebui să insemne carieră si cu atit mai putin 
despre ceea ce inseamna actoria", declara 
el. La 19 ani, Sean se angajase la o com
panie de pompe funebre, iar in timpul liber se 
antrena pentru concursurile de bodybuilding. 
Acest lucru 1-a ajutat să obţină un rol intr-<> 
piesă de teatru locală, "South Pacific". De 
aici i-au mai lipsit doar ci~va paşi pentru a 
deveni superstarul din cele sapte serii cu 
James Bond şi in nenumărateie produ~i pre
cum "First Knight", "Sunrise" sau "The Hunt 
for Red. October". Tn 1989 el a fost deciarat 
"cel mai sexy bărbat in viată". 
· Ei nu sunt singurii. in dubul starurilor fără 
diplomă de bacalaureat se pot inscrie şi 
Nicholas Cage, John Travotta. Frank Sinatra 
însuşi, Dean Martin, Jerry Lewis, OliVia 
'Newton-John, Roger Moore, Ringo Starr, iar 
lista rămîne deschisă. 

1;1\I!SIII)jl 
~ G. B. Shaw găsi la un 

anticar un exemplar al uneia 
din cărtile sale adresate unui 
eminent critic şi având această 
dedica~e: .Cu omagiile mele". 

Cumpără volumul si-1 tri
mise din nou criticului Scriind 
pe pagina de gardă: .Cu 
omagiile mele reînnoite". 

~ Un francez, in vizită prin 
Marea Britanie, întreabă un 
locuitor din Aberdeen: 

- Sincer, ce gândiţl despre 
toate aceste glume care se 
spun despre pretinsa avaritie a 
scotienilor ? ' 

:_ Cred, spune sco~nul, că 
ar trebui să fie mai economi. · 

~ O familie care tocmai se 
mutase intr-o locuintă nouă, 
era nerăbdătoare să facă de la 
inceput o impresie bună printre 
vecini. Aceştia păreau însă reci 
şi pu~n dispuşi să intre in rela~i 
mai amicale. 

Tntr-una din zile. ·mama fu 
nespus de bucuroasă când, in 
sfârsit, cel mai mic dintre băieti 
intră si TI spuse vesel: · ' 

-' Mămico, doamn·a din 
josul străzii m-a intrebat azi 
care este nurriele meu şi i l-am 
spus. 

- Vai, ce drăguţ din partea 
ei! • a exclamat mama entuzi
asmată. Şi-apoi, ce-a făcut? 

· - A chemat poliţistul şi i ~a 
spus si lui. 

.:... Karl, ce crezi tu despre 
emanciparea femeii in general 
şi despre consecinţele ei -
asupra noastră In particular? 

- Vax, răspuns!' brutal şi 
ironic in acelasi timp Karl. Te 
rog să mă scuzi că nu mai pot 
să continui discutia, dar am de 
dat cu aspiratorul: 

~ - Ştii, Samuel, spune o 
domnisoară cam bătrânioară 
unui băiat curajos, care-i face 
un pic de curte, am fost rugată 
de cel P'4in o sută de ort să mă 
mărit. 

- Ei, ce spui, face el, destul 
de impresionant. Şi de cine, 
mă rog? . · 

- Hm ... de mama şi de 
tata. 

~ - Haideti, băieti! - le 
spune vesel sergentul: o să 
facem ·un mic marş de 20 de 
mile. Ca să vă da~ curaj, imagi
na~-vă că la sosire vă aşteaptă 
o blondă superbă. 

- Eu, suspină un soldat, as 
prefera o roşcată la jumătatea 
drumului. . 

+-Patronul nu e băiat rău, 
ii destăinuie functionarul unei 
bănci din City unui tânăr coleg. 
Dar este înfiorător de snob. 

-Adevărat? 
- Tntr-un asa hal, încât n-a 

putut consimti niciodată să stea 
in aceeaşi maşină cu şoferul 
său. . 

--t 
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Sediul: Arad, str. Cocorilor, nr. :&4/ A 
Te•: (057) :Z7S406 

Telefon 251417 
Vinde numai prin 

Lunatrleulată la o.a.c. Arad aub nr • .r.ost••t•99• 
Cod f""ucal ar. a.~97 

CONVOCATOR 
Acţionarii S.C. VI.RO. S.A., cu sediul in Arad, str. Cocorilor, nr. 24/A, inmatriculată la 

ORC Arad sub nr. J.02/16/1991, cod fiscal R1683297, sunt convocaţi pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor in Arad, la sediul societăţii, in data de 25 octombrie 
1999, orele 10,00. In cazul in care la această dată Adunarea Generală nu este legal 
întrunită, a doua convocare va fi pentru data cte 26 octombrie 1999, in acela'i loc 'i la 
aceea'i oră, pentru a deHbera asupra următoarei: 

CIMENT ALESD 
39.000 lei sacul (are TVA) 

OB.DXNE DE ZX 
• 

1. Aprobarea reevaluăril imobilelor aflate in p<ttrimoniul societăţii, in temeiul H.G. nr. 
983/1998 'i majorarea valorii acestora cu suma de 5.279.278.548 lei. 

2. Acoperirea integrală a pierderilor înregistrate de societate in exerciţiile anilor 1997 'i 
1998 cu suma de 5.010.537.860 lei, din: 

·alte fonduri ale societăţii, in sumă de·307.738.3521el; 
·diferenţa rezultată din reevaluarea imobilelor societăţii, in sumă de 4.702.799.508 lei. 
3. Reducerea capitalului social de la suma de 13.713.925.000 lei la suma de 

.cirnent~ 

Alesd 

13.137.445.960 lei, cu suma de 576.479.040 lei, reprezentând valoarea neamortizată a 
mijloacelor fixe aflate in capitalul social, scoase din funcţiune, in temeiul O.G. nr. 25/1999; 

4. Majorarea capitalului social de la suma de 13.137.445.960 lei l.a suma de 
13.713.925.00 lei, cu suma de 576.479.040 lei, reprezentând diferenţa rezultată din reevalu· 
area imobilelor societăţii cu care nu s-au acoperit pierderile prevăzute la punctul 2 de pe 
ordinea de zi; · · 

5. Majorarea capitalului social cu suma de 784.314 OM, prin aportul in numerar al 
acţionarilor, proporţional cu cota de participare la capitalul social, aport care va fi vărsat 
până la data de 31.12.1999. Această majorare a capitalului social se va face prin emisiune 39.f)Cio lei. 

.Saeeu~ .. 
de noi acţiuni 'i subscrierea acestora de către acţionari. · 

In cazul in care ceilalţi acţionari renunţă la dreptul de opţiune prevăzut de art. 211 din 
Legea nr. 31/1990, capitalul social se va majora cu suma de 400.000 DM, prin aportul in 
numerar a asociatului VI.RO S.p.a.ltalia, care va fi vărsat până la data de 31.12.1999; 

CONSILIUL LOCAL GHIOROC 

Obiectul: terenuri pentru construcţia de locuinţe. snuate in locali-
tatea Minis. 

Documentaţia de licitaţie: se va procura de la Primăria Ghioroc. 
Depunerea ofertelor - la sediul Primăriei Ghioroc. 
Tennenullimită de depunere a ofertelor- 29.10.1999, ora 12,00. 
Data şedinţei de deschidere a ofertelor- 02.11.1999, ora 9,00. 
Concedentul- CONSILIUL LOCAL GHIOROC. 
Condiţii de participare - participare liberă. 

Organizează in perioada 18-29 octombrie 1999 curs de 
EVALUARE INTREPRINDERI. 

Absolvirea cursului se face prin susţinerea unei lucrări 
practice de evaluare şi conferă calitatea de evaluator 
ANEVAR, certificată prin diplomă ANEVAR. 

Inscrieri şi infonnaţii se fac la tele(on 250.535 sau la ·sediul 
ANEVAR din Arad, Cal. Victoriei nr. 33-35. 

ANEVAR Arad convoacă la sediul său din Arad şedinţă cu 
membrii titulari in data de-19.10.1999, ora 16,00. Ordinea de 
zi: Plata cotizaţiilor restante, programul de pregătire. Tn 2000, 
aprobarea dotărilor minime, distribuirea buletinelor ANEVAR. 

Pre'ledinte CT ANEVAR Arad 
DANIEL MANA TE 

(5224445) 

~j} BOBI 
&ANGELA 

6. Diverse. 

TE-Al CONECTAT LA EURONET ? 

euro1 
!ii!! LH! J! !!It 

c o n e X i u n e a t a c u 1 .u m e a ! 
Pnn retaaua mondiala Internet 'tel avea acces :a :ntomalie dir: 
absolUt OtiCe domenn.: afaceri. po~ilica, nursa. sport :n\-atamam 
SI ed"cate. tur;sm. d:>ertismenl. baza de date. ziare electro.o:ce. 
;OO>i. programe 9rat•ite. 

Casuta E-MAIL 
cu doar 0,93 USD pe luna 
Acces FULL INTERNET 
cu numai 6 USD pe luna 

UNlE DEDICATA 50 USD 

Suna acum la tel: 940 
conecteaza-te si voi o~.~' lumea 

--~ 

VINDE: 
SISTEME 486 IBM 

• DX266MHz 
HOD 360-420 Mb 

PREŢ - 3.128.000 lei . 
-DX4100MHz. 

HDD420 Mb 
PREŢ - 3.450.000 lei 

Alte sisteme 486 -
2.290.000 lei 

IMPRIMANTE: 

·cu ace, OKI, noi, A3 

1.380.000 lei 

• laser profesionale, stare 

foarte bună, 1. 738.000 lei 

TEL. 
274.645. 

(5224439) 

(5224446) 

S.C. Alllll SBl 
<,. 'zE -~.lAMINA· hupwt UNGARIA, 

modeJeles TANGO; CSĂIUJÂS; KEIUNGO, glazwate ~ 
neglazurate, e Tablă aluminiu LINDAB e Vată ta
-ao...,u. _..... ifl alte makriale d eule n e 
~,la pefpri rări wweufă. 

Societatea asigură transport gratuit la domiciliu pe raza 
municipiului Arad. . 

lnfonnatii la telefon/lax: 057-285333. str. Andrei Saguna nr. 122. 
' Noi vă oferim, dva. aJegefii 

Alegeţi ealitatea!!! (5224317) 

en1~rl"1a 
FUJIFILM IMAGE CENTER 

TNSEMNUL CAUTĂ TII iN FOTOGRAFIE 
Arad 8-dul Revolutiei nr. 80 · tel./fax: 0571251459 
Arad Calea Aurel vlaicu, bloc 1-3 tel: 0571272655 

VĂ OFERĂ SERVICII CA: 
• developări si procesari filme amatori in 4 dimensiJni diferite (9113, 10/15, 
13/18, 15121i pe hârtie FUJI sau KODAK Royal; 
- reducere minim 50% din preţul de developare pentru toate filmele 
cumparata in magazinele noastre; 
- pentru fiecare film FUJI sau AGFA (hdc) ·cumpărat la noi priniţi pe loc un 
album 9113 sau 10/15 GRATUm: 
- fotografii tip paşaport, viză, buletin. diplomă, legitimaţie, livret ecuson. 
abonament carnet elev ... set 4 buc. color, in 24 h sau la minut. 
-fotografii in studio dimatizat (de la 9/1318 30/40) şi reportaje de o cali
tate deosebM. pe bază de programare: 
-toată gama de fotografii pentru absolven~ (de liceu, ginnaziu ... ); 
- developări filme diapozitiv şi procesări alb/negru (după caz): 
- reproduceri tablouri sau d~erite obiecte. fotografii de reclamă: 
-tablouri color (18124, 24/30, 30/40) şi polifoto (2 buc. 619, 4 buc. de la 313 
la 416.9 buc. 213) si de P!' filmul dientului; 

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

Filme, aparate foto, bateri, rame, albume, huse, casete audkrvideo, co.rom. 
MD, produse tip Polaroid, filme şi rame diapozitiv, ăiSchete, căşti,lanteme, 

ochelari soare şi multe altele la comandă. Pachete ALO şi ALO ,JJa' şi cartele 
de reîncărcare (30, 60, 120 + 10). 

ORAR: zilnic 8-20 sâmbătă 9-17 

ALCU COMPANY 
• Transport persoane 
• Transport marfă 

• Remorcări 

TARIF: 1890 leilkm. 
Angajăm: 

e taximetrh;ti cu 
maşină proprie cu şi 
fără carte de muncă, in 
condiţii avantajoase. 

NON STOP: 
:&74000; :&74999-
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Informaţii telefon 
094,621 (30161) 

Vând apartament 1 cameră, 
Alfa. bL 72, se, A, ap, 18, Telefun 
257851" (30054) 

Vând garsonieră. Central, str. 
Busteni et 11, imbunatatita, 10200 
orl Telefon 230856, (30331) 

Vând apartament 1 camera, 
casă zona lntjn, bun privatizare. 
Telefon 289280, seara, (30219) 

Vând garsonieră, multiple 
Tmbunatatirt. et 11, Piata Soarelui, 
Micălac8, preţ bun'. Telefon 
094,56R844, (30959) 

Vând garsoniera. confort 1 sporH, 
et. III. imbunătătiri, Micălaca. 
Telefon 251183, (30s92) 

Vând garsonieră, confort 1. 
lnforma~i telefon 267001, dupa ora 
1R (31001) 

Vând garsonieră mobilata, 
Micalaca, str, Abrud, etaj IV, acoperiş 
nou - garanţie 1 O ani; desi91 occi
dental, telefon, satelit, balcoo mare 
inchis, multiple imbunătătiri. 
lnfonnaţii telefon 260094, (311 08). 

Vând garsonieră Fortuna. 
Telefon 057 211135; 
092,3n699, (31126) 

Vând garsoniera confort 1, str. 
Savâ"'in, Micalaca, bloc 173 C, 
etaj III, mobilata, preţ negociabiL 
Telefon 562803, (31674) 

Vând garsonlen! confort 1, In 
Mlcalaca (Mioriţa), totul refacut 
nou, gresie, faianţă, parchet; 
preţ negociabil; 11,000 OM, pos~ 
bil şi in rate. Informaţii telefon 
094,868,708, 

Vând apartament 2 camere, 
parter, Alfa, bun privatizare. 
Telefon 288334, (31744) 

Ocazie! vand apartament 2 
camere, Vlairu, etaj inferior, 10.000 
DM, Telefon 270856, (30332) 

1 
.vând apartament 2 camere 

mari, in Confecţii, bl. 12, 10.000 
DM, Telefon 092295,340, (31092) 

Vând apartament 2 camere, 
contorizat, bucatarie, cămara, 
boxa, garaj, Calea Romanilor. 
Telefon 211808, (30026) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 11, Fortuna, el. III, 12,500 
OM, Telefon 272657, 252302, 
(30047) 
Vănd 2 camere. ultracentral, str. 

Cloşca nr, 7, ap, 5, orele 18-19. 
(30349) 
Vănd (Tnchiriez) apartament 2 

camere, central (str, Alecu Russo), 
decomandate, gaz. cablu, el. IIL 
Telefon 285364, (30896) 

Vând apartament 2 camere, 
coofort 1, et III, central Alfa. Telefon 
257850, (30172) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, Micalaca, zona SOQ, Telefun 
279676, (30991) 

Vând urgent apartament două 
camere, ultracentral, Timişoara. 
Telefon 203899, 092,577,819, 
(31030) 

Vând apartament 2 camere, 
zona 500, preţ 10,500 DM, 
Informatii telefon 092A26.569; 
268054, pănă la ora 19, (31 080) 

Vând apartament 2 camere, 
bale, bucatarie, incalzirea 'i apa 
caldă contorizate separat de 
bloc, in zona Micălaca. Dotari:J 
parchet de stejar, lnsta~•V• 
!rica In flr de cupru, 
sle, scurgere separată 
zugrăvit proas păi in vopsoea 1 

lavabllă. Telefon 270807; 253620. 

Vlaicu. Telefon 249223, (31084) 
Vând apartament 2 camere, 

mobilat, amenajat stil occidental,. 
str, Miron Costin, bloc 1, etaj 3, 
preţ 43.000 OM negociabil. 
Telefon 094.122.434; 223729. 
(28965) 

Vând apartament 2 camere, 
confort 1, tmbunătătit, str. Ba nu 
Maradne. bloc 2. TeiE.fun 235017, 
(29240) 

Vând urgent apartament 2 
camere, bine între~nut, negociabil. 
Telefon 250209, (29806) 

Vând urgent apartament în 
ca.ta. 2 camere (100 mp), central, 
tot confortul, str, Ştefan Cido Pop 
nr. 15, ap, 2, (30334) 

Vând sau închiriez apartament 2 
camere, zona Gărti, str, Avrig, preţ 
negociabiL Telefon 250346, 
512226, (3042344) 
Vănd apartament 2 camere, el. 

1, zona Confe~i. imb<lnataţit. preţ 
11,500 DM. negociabil. Telefon 
253120, (30893) 

Vând apartament 2 camere. fn 
lipova, zona Intim. Telefon 
561698. (3040393) 

Vând apartament 2 camere 
decomandate, etaj 11, str. Ecaterina 
Varga, preţ 31 ,000 DM negocabil. 
Informatii telefon 231410, (31108) 

Vând apartament in curte, in 
centrul Upova sau schimb cu gar
soniera in Arad. Telefon 245738. 
(3040396) 

Vând apartament 2 camere, 
Alfa, bloc 36, se, B, ap, 16, Telefon 
256827, (31099) 

Vând apartament 2 camere, 
parter, Micălaca 308. Telefon 
267282 sau 092,597,54t (31161) 
Vănd apartament 2 camere. etaj 

11, in bloo-309, Micalaca, Telefon 
259725, (31152) 

Vând apartament 2 camere, 
zona Fortuna. Telefon 237595. 
(31133) 

Vând apartament 2 cainere, 
decomandat. confort 1 sporit, 
lmbunătătil," Vlaicu, 15,000 DM 
negociabil.' Telefon 242943, 

Vând urgent apartament central, 
confort 1, 2 camere şi casă 3 
camere, gaz, Grădişt~. Telefon 
236357 253527,131}341 

Vând apartament 2 camere. etaj 
1, zona Podgoria, preţ 23,000 DM 
Telefon 235974, orele 16-20. 
(31675) 

Vând apartament 2 camere, 
mobilat (lux), 11200 DM, Grădişte. 
Telefon 237048, (316939 
Vănd apartament 2 camere. loc 

excelent, parter inalt, bloc cără
midă, acoperiş ~glă, imbunătă~rt. 
boxă in curte (garaj), str. Sincai, 
bun firmă, cabinete. T6Jefon 
220843. (31694) 

Vând apartament 2 camere, in 
Vlaicu, pe 'osea, refăcut nou, 
stil occidental, gresie, faianţă, 
parchet, u'ă blindată; prel 
negociabil; 28,000 OM, posibl 
şi in rate. l~for~.aţil telefon 
094.868.708. t31698J " 

Vând apartament 2 camere, 
Piaţa Spitalului, 25,500 DM, 
Telefon 256547; 092,536,600. 
(31711) 

1oc..um UNicA.!. 
~ .. ' .. Vând urgent apart·;;,·i' 
lnent In zonă centrali,< 

amara, In casă, cu 
:'ncălzire pa gaz, garaJ 
"tt. Gh. Bariţiu, nr, 1 

· ~ kT~fon 28n76 sa' 

~~{~ 
Vând apartament central, 

Banu Mărăcine, 3 camere; multi
ple Jmb~~ătăţlr~:.. Telefon 
092,241.on t097405n 

Vând avantajos 2 apartamente 3 
camere sau 1 apartanient 6 
camere, Alfa, Telefon 258920, 
după ora-18. (29392) 

Vând apartament 3 camere, 
Micataca. bt 120, cu garaj, Telefon 
279168 sau 094 645 465, (30343) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, Micataca 508, 16,000 
DM, Telefon 057-210066, 092 706 
028, (30383) . 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa, garaj, Telefon 258271; 
283064, (30929) 

Vând urgent apartament· 
Samantha 3 camere urcător. 
lntorma~i telefon 531594. (30922) 

Vând (schimb) apartament 3 
camere, zona V, Mlcălaca cu garaj. 
Telefon 279312; 094.616.315, 
(30964) 

Vând apartament 3 camere, 
coofort 1, 2 băi, 2 boxe, faianţa, gre
sie, telefon, garaj be!Qna~ central, 
Alfa, preţ 19,500 DM, Telefon 
277499, (30963) 

Vând apartament 3 camere, 
decomandat, zona 300 Mic:tlaca. 
Telefon 259188; 094.921.369. 
(31069) 

Vând, schimb, inchiriez, aparta
ment trei camere, Telefon 275760, 
(31077) 

Vând urgent apartament 3 
camere, etaj 8, zona Vlaicu, 12.000 
DM. Telefon 057 - 211135; 
092.3n699, (31126) 

Vând apartament 3 camere, 
Alfa; variante. Telefon 277985, 
30178) 

Vând apartament 3 camere, 
zona 500; 13,500 DM, Telefon 
219190, (31681) 

Vând apartament 3 camere, 

qq.g.' 

PUBUCITATE 

ultracentral, 2UOO 1 
219190,094,935,406, (31681) 

Vând urgent apartament 3 
camere, decomandate, 2 bil, 
faianţă, bloc 46, se, C, ap, 3, 
parter, Alfa; zil[lic orele 8-18. 
(31708) 

Vând convenabil apartament 
spatios, decomandat, 3 camere, 
hol mare, Vlaicu, Telefon 241896; 
562826,(31716) 

i){/:li!l:iJijt\:\::.1 ~~ 1 
Vind urgent apartament 4 

camere sau schimb cu 2 sau 3 
camere Micălaca, Telefon 264393. 

Vând apartament 4 camere, pe 
malul Mureşl.iui zona 300, gresie, 
faianţa, parchet, satem, balcon 
inchis + garaj autorizat. T~efon 
259891, (31036) 

Vând apartament 4 camere, 
deosebit, suprafaţa mare. Telefon 
255133, (29806) 

Vând urgent apartament 4 
camere, aranjat occidental, finisări 
deosebite, balcoane inchisa, etaj 1, 
zonă liniştită, Micâlaca, bloc 715. 
Telefon 094.66U61, (31709) 

VÂNZĂRI IJII 
· CASE 1111 

Vând casa Bujac, 3 camere, 
bucătărie, baie, anexe, trifazlc. 
Telefon 211301, (30966) 

Vând convenabil casa mare, 
Aradul Nou (strada asfatt), Telefon 
092,226,357, (31102) 

Vând urgent casa 4 camere, 
curte, grădină mare; Sânicolau 
Mic, Cpt Ioan Fătu, nr, 39. (31093) 

Vând casa in Sântana, zona 
Girii, grădină, apa, gaz. Telefon 
462819, (3041381) ' 

vand casa tot confortul, comuna 
Vladimirescu. Telefon 255981: 
092264,409, (31672) 

Vând casă locuibila, cu etaj, 
comuna Fântânele, nr. 26, familia 
Popescu, Telefon 456152, (31713) 

VÂNZĂRI SPATII 
Vând casă 5 camere, 2 băi şi 

Motel Bar şi ABC funcţionabll, 
restaurant şi 7 camere in curs de 
finalizare; Bodi"ogul Nou, nr. 75. 
,Telefon 270312. (30149) 

Vând urgent gheretă Piaţa 
Soarelui, preţ negociabil. Telefon: 
263732, seara, (31140) 

Vând gheretă amenajată, Piaţa 
Mioriţa, Telefon 278968, orele 20-
22, (31137) 

VÂNZĂRITERENURI 
Vând loc de casă, Aradul Nou, 

str. Bagdazar nr. 9, utilităti la 
stradă, Telefon 289533, (30920) 

Vănd casă 6 camere (2 spaţii vand urgent 0,83 ha teren ara-
comerciale), toate utilită~le, 1,000 bit, Comlăus, Informatii telefon 
mp, Piaţa SoareluL Telefon 092. 251329, (31015) ' 
292 559, 092 621 611, (30016). Vând toc de casă Mlniş; ieftin. 

vand casă (Micălaca), foarte Telefon 451034, seara, (31143) 
mare, stil conac, toate utilitati/e, Vând loc de casă cu grădină 
nouă, la cheie, construită 19.97/ (1000 mp) şi caramida pentru con-
1998, Telefon 092 292 559, 092 strucţie, localitatea Pecica • Rovine, 
621 611. (30016) nr, 807, Telefon 279283, (31702) 

vand grădina (teren constru~l), 
Vand VILĂ NOUĂ: 2 aparta· zona agrement 1924 mp, parcela-

menta, intrări separate, trifezic, bi/, Miniş. Informaţii Lipova; preţ 
garaj, curte, grădină, incălzire negociabil. Telefon 562258. 
proprie, posibilităţi multiple, (3040400) 
accept variante. Telefon 285485, · 

."09~2~80"'"77'568"""."., C:2",86.,7:"J6l'-:c-"---,,-,J 1' 1 :J ; H 1 jl H !J' 1 ~ 1 
Vând casa cu etaJ, str, Cometei • "" 1 " .,. • • 1 _ 

nr, 12, Grădlşte, 33,000 OM, 
(29388) 

Ocazie! Vând casă, toate utl
lilă~le, suprafaţa 900 mp, Telefon 
092,23R471; 256543- păna la ora 
16, (31726) 

Vând casă, central (parter 
restaurant, alimentara, etaj: 3 
camere, dependinte). TeiEtfon 
234862, (30074) . 

Vând sau schimb cu apartament 
+ diferenta, casă fn Zăbrani. 
Telefon 219331 sau 092.823.772. 
(30156) 

vand casă In Vladimlrescu. 
lnforma~i telefon 514523, după ora 
n (30225) 
Vănd casă In Măndruloc, nr. 

193, Informatii telefon 514523, 
(30225) . 

Vând casă cu 4 camere, gaz, 
baie, gnldina, Bujac, str. Dragoş 
Vodă nr, 1B, (30319) 

Vând casă sau Tnchlriez, 6 
camere, demisol amenajat. gaz. 2 
băi, 2 terase, curte betonata, str, A. 
Şaguna nr. 54, Telefon 254724. 
(30368) 

Vând casă cu teren pentru con
strucţie, 1.000 mp, Micălaca, 
30,000 DM, Telefon 264032, 092 
344 621, (30914) 

Vând casă Vladimirescu, s~ 
Tmproprietăritilor nr. 24. Telefon 
092,349A24, (30931) 

Vând casa in Zărand, Arad, nr. 
425, 3 camere, anexe, grădina, 
ocupabilă imediat Telefon 520388, 
094,566786, (30940) 

Vând urgent casă in STnic:olaul 
Mic, 25.000 OM, negociabiL 
Telefon 234608; 094.183.043. 
(30365) 

Vând casă 3 camere, grădină, 
anexe, bucătărie, baie, garaj, gaz, 
Bujac, zonă neinundabilă, 25.000 
DM Telefon 230856, (30331) 

Vând casă 3 camere. bucatarte, 
grădină mare, str. Pandurilor nr. 4. 
Telefon 278236, pret 17,000 OM, 
fix (zona Aradui-Nou),· (31012) 

Vând casă cu grădină, locali
tatea Minis nr. 200. Telefon 
094,192,950: (31071) 
Casă de vânzare in Zimandul 

Nou nr. 319. Informatii telefon 
217178, după ora 16, (31074) 

Vând casă cu grădină în 
Chişineu Criş, str. Cuza Vodă nr. 

• 33. Telefon 2623n (30051) 
Vând casă cu grădină ln 

Cladova, nL 41, 3,000 mp. 
Informatii telefon 057 - 562389. 
(3040389) 

Vând urgent casă 3 camere, 
, 30,000 DM, negodabil. Telefon 

253326. (29283) 
Vând casă cu gr.ldină mare, le 

sanpaui, nr, 272. (30969) 

Vând urgent Fard Sierra, inma
triculat persoana fizica, 2000 cmc, 
inje~e. an fabrlca~e 1989, stare 
excepljonală, preţ 6,900 DM, nego
ciabil. Telefon 092,529,611. 

Vând urgent BMW 525 i, 19!10; 
stare excelentă, inmatriculat. 
Telefon 0922R828, (30991) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 
T Ion , L896, 9 

vand combine de recoltat 
porumb ştiute~ pe 1 sau 2 rânduri, 
Telefon 094,933,597, (29256) 

Vând avantajos ANVELOPE 
CAMION diametru 17,5; ARO, 
JEEP 15, 16; AUTOTURISME 12, 
13, 14, 15, 16, 17 ţoiL Telefon 
259339, 563027. (3040386) 

Vănd autoutililan! 7 tone. Diesel, 
inmatriculata pe persoană fizică. 
Informaţii telefon 094.555,228: 
(30091) 
Vănd Mitsublshi Pasero 4x4 

(Jeep) inmatriculat 1994, 7.000 
DM Telefon 277181, (30262) 

Vând cositoare noua Husqvama 
232R, Telefon 094 291 07L 
(30372) 
Vănd Dada 1300, an 1978, din 

Slovacia, in stare buna. Telefon 
1l92 485 823, (3041803) 

Vând RABA basculanta 8,5 tone, 
stare de functionare. CIV. Telefun 
413168, (309:ia) 

Vand Mazda 626, stare de 
funcţionare, neinmatriculată şi 
piese Ford Granada 2,3 benzină. 
Telefon 531594, (30922) 

Ocazie! Vând DAF 800, agregat 
TIR 260,000 krn, n5oo DM, nego
ciabiL lnfonnaţil telefon 266788, 
după ora 21, (30336) 

vand Mercedes 250 Diesel, an 
fabricaţie 1992. septembrie, fnma
triculat persoană fizică, stare 
Impecabilă, Telefon 094,616315. 
(30984) 

Vând Mercedes 380 SEL, non 
prolit, stare exceptionala. pret bun, 
Telefon 094, 568&i•t (30959)' 

vand Opal vectra 1,7 on, 1992, 
Euro 2, albastru-metalic si Ford 
Escort 1,8 Diesel, 1991, Euro 2, 
alb, Telefon 281250, (30950) 

Vând Opel Astra 1,7 TD, 1996, 
Euro 2, verde-metalic, central, 
airbag, radiocasetofon, înmabiculat, 
15,.500 DM şi Ford Orion 1,8 
Diesel, 1991, Euro 2 gri-metalic, 
7,900 DM, Telefon 253930 sau 
092,267617, (30950) 

Vând Dacia 1300, preţ 1 AOO 
OM, negociabil sau accept oferte 
de schimb, "Telefon 253572, 
094.544,832, (31040) 

Vând Renault 21" Nevada ben· 
zina injecţie, 1991. Telefon 
094,698.849; (31068) 

·' 'L 

Sâmbătă, 9 octombrie 1999 

Vănd BMW 3181, 1985, inscrts 
persoană fizica şi piese serie 3,5, 7. 
Telefon 533043, (31100) 

Vând 2 tractoare U 650, perfeclă 
stare de functionare. Telefon 
094,522,567, (3042340) 

vand vw transport marfă 1 ,6 
Diesel, neinmatriculat (adus din 
Gennania), 4.800 OM, negociabil, 
stare perfectă, Telefon 262515, 
216241, (30914) 

Vând Dada Break, 1993, Dada 
Berlina 1995. Ford Fiesta 1986, 
stare perfectă, str. Salontei nr. 
37/A Telefon 222806, 242841. 
(30375) 
Vănd tractor U-650, 1994; ARO 

243, motor Braşov. Telefon 
421 on (30086) 

Vând Renault 19, an 1990, 
lnscrts persoană fizica, 6,800 DM. 
Telefon 092.226,357, (31102) 
, Vănd remorcă pentru automobil 
(ARO), la preţ convenabiL Telefun· 
275394, (31076) 
Vănd Renault 21, 1986, 2,600 

DM, CIV. Telefon 092,272,960. 
(3040395) 
Vănd Savtem lzotenna 5,5 tone, 

preţ avantajos; negociabil. Telefon 
094,5n783, (30964) 

Vand urgent Dacia 1300, avari
ata fată, cu sau tara talon. 
Informaţii Zlmand-Cuz, nr, 26, 
(30930) 

Vand Peugeot 305, an 1964, pe 
benzină. 1289 cmc, inmatriculat 
persoană fizica. Telefon 
092,459A09, (31140) 

Vând amortizoare orice tip, 
autovehicoL Telefon 469113. 
(31155) 

Vand urgent motosttvuitor 1 ,5 ~ 
motor Wolă Leyland, benzi trans
portoare, ciur şi Sneck balastiera, 
Ford Escort 1,8 Diesel, Mercedes 
Cobra 240 Diesel. persoană fizica, 
Telefon 271671, orele 20-24. 
(31414) 

Vând tractor U 650, şopron me
talic, remorci metalice' 2500 litri, 
pluguri, combina C14, localitatea 
Felnac, nr. 516. Telefon 287518. 
(31135) 
Vănd Dada 131 O, an fabrtcatie 

1983, in stare bună de functionaie; 
preţ 10,000,000 tel, Telefon 
562803, (31674) 
Vănd Volskwagen Golf Slncro 

(4x4), inmatriculat. an fabricaţie 
1987, capacitate cilindrica 1798 
cm, climă, servo, ABS, tn stare 
avariată sau vând talonul şi piese 
separat Telefon 092,273.962 sau 
033223758.(31677) 

Vând semiremorca 20 tone, 
inmatriculata + CIV, talon, numere 
noi şi talon CIV, VT Furgon Izoterm 
20 tone. Telefon 092,527,256. 
(3040399) 

Vand Ford Sierra lnmatriculat, 
2.500 DM, Telefon 214010, (31705) 

Vand Dacia 8,000,000 lei; 
Volkswagen Passat benzina, talon 
Dada, Telefon 269464, (31756) 

1'i!ifl11 HHH' -~· 1 
Vindem o gamă mare de 

TELEVIZOARE COLOR stereo 
(100 modele), preţuri conve· 
nabile. Informa~! telefon 280280, 
211213, orele10.20. (31022) 

Vând TV color, 800.000 lei, com
bină frigortfica. congelator, maşina 
spălat automata. Telefon 285010. 
(29962) 

Vând diverse tipuri TV 
COLOR, preţ 800.000 lei; 
garanţie 6 luni. Telefon 244904, 
orele 9-17, (28698) 

Vând MAŞINĂ SPĂLAT 
, AUTOMATĂ, 880.000 lei; TV 

COLOR 700.000 tel; LADĂ 
FRIGORIFICĂ 1.300.000 lei, ofer 
garanţie, Telefon 259339, 
563027. (3040385) 
Vănd TV color stereo, TXT, 

superplanar, meniu, etc. Telefon 
211491, (30925) 

Vând TV COLOR en • gros, en 
- detail, multe M\Jdele, prejuri 
minime; negc...:labil. Tele on, 
289456; 092,~9.242, (31186) 

Vând TV color, maşină spalat 
'dutomatică, cuptor microunde, 
calorifer electric pe ulei, cu 
garan~e, Telefon 284604, (31707) 

Vând TV color sport, diagonala 
37, Telefon 211491, (30925) 

Vând video Recodere sau 
schimb cu TV, defect, diagonala 51 
cm, Telefon 211491, (30925) 

VÂNZĂRI DIVERSE 
Vând cazan de incălz1re pe 

combustibil solid, Informa~; telefon 
282899. (31733) 

Vănd PLASĂ GARD zlncată, 
orice dimensiuni, PLASĂ RAB· 
1TZ 'i CUIE CONSTRUCŢII, str. 
Vrabiei nr. 4. Telefon 289997, 
094.558.552. (27190) 

vand SARE la saci şi 
cantităţi mari. Telefon 059· 
144334, (26321) 

Vând BAR pe 'trand, uRracen
tral, aparat popcorn, 600 OM; 
cuptor pizza, 800 OM. Vand 
cazan încălzire pe gaz pentru 
1,000 mc, L100 OM. Telefon 
092.301 ]98, (29982) 

Vând lemne foc, esenţa tare, 
orice cantitate. Telefon 210373. 
(30073) 

Vând en gros, HAINE SE· 
COND • HAND, Import GERMA· 
NIA, peste 20 sortimente. 
Telefon 289456; 092.~39.242. 
(31168) 

605.000 lel/mc; 
· FIER BETON, 

IT'""'''" u .... :•~•·•oo;; 054-211807. 
nu veţi regretat (f. 

Beretta 
24 kw sigila~ 1,200 DM şi coover
tor 2,5 kw, 250 OM. Telefon 
259954, (30153) 

stare excepţională. Telefon 
257850. (30172) 

Vând masini automate de 
spălat, combina frlgorifică, ladă 
congelator, biciclete. Telefon 
092,3n586, (30953) 

Vând cameră combinată, 
tablourt, diverse, Telefon 233834, 
orele 17-19, (31061) 

Vând maşini cusut industriale: 2 
triplokuri; 1 butoniera; 1 tivi!; 1 cap
sat; 1 zig-zag; 8 normale, Telefon" 
092,703, 126; 057- 278077, 
(31053) 

vand cazan ţulca comple~ 170 
litri, nou, Telefon 094,698,849, 
(31068) 

Vând vaca gestanta. Informa~! 
telefon 216143, (31079) 

Vând sau tnchiriez garaje, str. 
Haţeg, nr, 7, Telefon 057-211135, 
092.3n699, (31126) 

Vând calorifere fontă 45 ele
menţi, preţ 35.000 lei/ element. 
Telefon 262515,216241, (30914) · 

Vând LEMNE FOC tăiate, 
tare. Telefon 277027. 

en 
bara torsiutle pentru 
dreapta, Telefon475165, (3041802) 

Vând covor persan in stare 
buna. Telefon 257229, (30357) 

plastic 60 litri; butoi plastic 30 litrt 
Telefon 245791. (30939) 

Vând canapea şi ţiglă ,solzi. 
Telefon 261678, (31089) 

Vand sobă motortnă cu cuptor, 
stare bună .. Telefon 276152, 
(31006) 

Zass. Telefon 278968, 
(31137) 

Telefon 057 

Vănd vacă tanara gestantă 8 
luni, str, eometei, nr, 16, Gradişte, 
Telefon 238352, (31146) 

vand" 8 oi şi un cantar 500 kg, 
Pecica, Telefon 469222, seara, 
(3042154) 

Vând compresor Italian, toate 
anexele, preţ convenabil. Telefon 
266129, (31670) 

Vând motociclu Nlcharov VT 
2000, Micălaca; 12,000,000 tel. 
Telefon 21930R (31668) 

Vând lemne foc tăiate, 160,000 
leV!nc, Telefon 214010, (31705) 

Vând 2 corpuri de bibliotecă 
curbatâ, pentru h_ol. Telefon 
250981, (31721) 

Cumpar apartament 2 camere. 
Telefon 520608, 
Cumpăr apartament 2-3 

camere, Vlaicu, Micălaca, Alfa. 
Telefon 270872. (29283) 

CUMPĂRÂBI DIVERSI 

Cumpar fier beton diametru 8 
sau 1 O, ofer 4,500-5,000 lei/ kg, 

1 

Crişana, BAT, Feronerla, 
Metalimpex, Aradeanca. Telefon 
084,557,938, (31671) 

(Continuare In l"'!!lna 15)-o-
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SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajeazi BARMANĂ. Telefon 
256835. 

"TUTIMEX" angajeaz.ă 
OPERATORI calculator; 
ZĂTORI. Telefon 270621, orele 
16. (31005) 

Angajăm MEDIC VETERINAR 
'i CONTABIL pentru evidenţă 
primară. Informaţii telefon 
094.134.963; 094.129.163, orele 8-

Angajăm VĂNZĂTOARE pen
tru gheretă zona Spitalului 

JJjtJde·ţealn, Condiţii: experienţă, 
recomandare, posesor carte de 
muncă. Relaţii telefon 230982 
sau092.837.715. 

ANGAJEZ de ZIDARI, 
un tâmplar fi un muncitor necaiJ.. 
ficat. Telefon 092.516.605. 

SC "ROPILIN IMPEX" 
angajează urgent PREPARA 
MEZELAR; VINDE 'ube 
blană; piele prelucrată 
marochinărie lfi har·na,arnor>loj 
grosime 2-3 mm. lnfonnaţii 
fon 092.281.517; 092.281 

serioascl dorim să anga.. 
CONTABIL cu experienţă, 

cunoscător al limbii engleze; per
soane cunoscătoare ale limbilor: 
poloneză, maghiară, ltaHană, ger
mană, suedeză, flnlandezâ, slo-
vacă, sirbă, bulgară, norvegiană; 
posesori permis conducere auto, 
cat. B; SECRETARĂ cunoscă
toare a limbii engkize, muncitori 
abator; menajeră; bucătăreasă; 
măcelar. Informaţii telefon 

"INSTAL CONSTRUCr' exe
cutăm: zidărie, tencuieli, 
zugrăveli, faiantlrl. Telefon 
567269. 

EXECUTĂM tucnlri constru~l, 
, betonărl, zidărie, tencuieli, 

garantărr ca-

AUTORIZAT, 
zugrăveli, vopsitorli, n,,,,.,;.n 
tavane false; calltata.-T··•·•·· 
286452. 

MONTEZ TERACOTE 
Nu consum alcooll Telefon! 

PIERDUT BORSET cu 
actele: permis, buletin, oar.aoort 1 

bani. 
RECOMPENSĂ! Telefon ZHI'""''·' 

INGRIJESC PERSOANE In 
VĂRSTĂ. Telefon 276371; 
244130, după ora 18. (30965) 

SC "DALINA IMPEX" SRL, 
vinde TRICOT tip bumbac, Italia. 
Telefon 511682; 094.698.557. 
(3042345) 

Cannangeria "NELCOM" Arad, 
str. Cămpul Un!,~l, nr. 1, telefon 
271200, CUMPARA vite 'i porci; 
VINDE carne '1 preparate carne. 
(30044) 

Primăria comunei PILU orga
nizează Juni, 25 octori'lbrie 1999, 
ora 12, licitaţie pentru inchirieraa 
unui imobil in veder.ta 
deschiderii ~~ funcţionării unei 
(grădiniţe. Telefon 530081. 
{31690) 

Cooperativa de Consum 
ŞAGU, vinde, luni, 2~i octombrie 
1999, spaţii comerciale disponi
bile.lnfonna~i Şagu, telefon 107. 
(31689) 

La data de 12 octombrie 1999, 
ora 12, la Tribunalul Arad, ca
mera 41, se va vinde la licitaţie 
publică apartamentul18 situat in 
Arad, str. Semănătorilor, bloc 
254, Micălaca, proprietatea lui 
Dumltrescu Silvia. Preţul de stri
gare este. de 67.500.000 lei. 

(31719) ===== 

Se c1teaz~ pârâtul Simionescu 
Dinu, cu domiciliul necunoscut, fn 
proces OJ redamant Turcan Diana 
Manuela, pentru majorare pensie 
intretinere, la data de 28 octombrie 
1999, ora 8, la Judecătoria Upova, 
cu sediul in Lipova, str, Branoovic, 
nr. 27, jud. Arad. (3040398) 

Efectueaza zilnic transport de 
persoane in GERMANIA, AUS
TRIA fi FRANŢA. la PfOfuri acco
altMMt cu autocare moderne. 

NOU!ff ITALIA cu tranzit AUS
TRIA, SUEDIA cu tranzit POLO
NIA fi UNGARIA la BUDAPESTA. 

IMPORTANTI Prin "ATLA
SSIB" put$ţi călitqri in toati 
EUROPA: BELGIA, OLANDA, 
DANEMARCA, FINLANDA, 
NORVEGIA, ANGLIA, SPANIA, 
PORTUGAUA. 

·Pentru grupuri organizate, 
inchlriem autocare fi microbuze ..-me. 

.,ATLASSIB" efectueazi •er
vldl de mesagerle, aaJguriri me
dicale '' cirţi verzi. 

Agenţiile din centru: telefon 
251871 '' 252727 fi AUTOGAR.Ă. 
telefon 270562. 
VĂ AŞTEPTĂM. zilnic. le. 17) 

· SCHIMBURI , \ 

Schimb casă RALLA singur in 
curte, 2 camere, dependinţe. OJ 3-4 
camere, 2 camere + diferenţa; str. 
Domei, nr. 38 A. Telefon 253708. 
(31091) 

IICHIBIEBI · 
. 

Caut spre Inchiriere SPATIU 
(10-30 mp) ULTRACENTRAL. 
Telefon 094 797 849 sau 270729. 
(30011) 

1 Tnchiriem spaţii comercialâ perr 

ltru magazine. depozite. birouri. etc. 
Telefon 281060 sl281047. (29955) 

lnchiriez spaţu comerciale cu 
suprafeţe diferite, pe Calea Upovei 
nr. 113, vizavi de Restaurant Aora. 
Telefon 092.921.103. (30031) 

Ofer spre Tnchiriere, ultracentral, 
casă, curte, intrare separată, 2 
camere, hol, baie, bucatarie, pentru 
sediu de firma birouri, cabinet. 
Aştept oferte serioase. ~'!!ormaţil 
telefon 092.735.984. (30091) 

Ofer pentru indliriere garsonieră 
occidentala, 120 OM anticipat. 
Telefon 281195. (30140) 

Ofer in chirie garsoniera, zona 
centrala. Telefon 284765, orele 7' 
15. (30370) 

lnchiriem hală producţie 5.500 
mp + birouri P+ 2 700 mp in Arad. ·, 
Informatii telefon 057464429, Intre 1 
oreleB-i5. 30901 1 

Ofer spre inchiriere garsoniera 
mobilată, des1gn or:cidental. cu 
toale utilitatite: Telefon 260094, 
după Ofa 19.'(30892) 

Primesc 1 elevă in gazda; gătesc 
central. Telefon 253738. (31714) 

PUBUCITATE 

Ofer spre inchiriere spa~u pentru 
producţie, depozite, birouri, parcari 
auto, preţuri negociabile. Telefon 
092.264.539. 31066 

spre înct!Îriere apartament 
camere, mobilat, Vlaicu. Telefon 
057/288651. (31064) 

Dau in chirie garsonieră, zona 
Romanilor. Telefon 286760. 
(30917) 

Doresc să închiriez hala de pro
ductie, 1000 mp, in Arad. Telefon 
09i459.403. (30347) 

Ofer sp-e indliriere spa~u rorner
cial situat in Chişineu Criş. Telefon 
520684. (3041377) 

Dau in chirie casa 3 camere, 
incalzire centrala, telefon. cablu, 
garaj; cartier Podgoria. Telefon 
238628; 279771. (31103) 

indliriez casa pe Calea Victoriei 
(prefer firmă). Telelon 251331. 
(31107) 

lnchiriez apartament cu 2 
camere, zona UTA. pentru 2 fete 
sau 2 băie~. studen~. netumatori. 
Telefon 244072. (31088) 

Caut colegă de apartament 2 
camere, mobilat, Piata Romană. 
Telefon 282359. (31162) 

Închiriez (ofer) garsonieră central. 
Telefon 232654. (31151) 

Primesc 2 fete in gazdă, la bloc. 
lnforma~i telefon 287518. (31.135) 

Ofer spre indliriere garsonieră in 
Vlaicu. Telefon 253114, 243039. 
(31667) 

inchiriez apartament 3 camere, 
etaj 1. garaj, telefon. str. 6 Vănători. 
Telefon 287105, seara. (31666) 

Primesc 2 studen~ in gazdă, la 
bloc, Conditii deosebite. Telefon 
250739. (31703) 

Ofer spre inchiriere spatiu 150 
mp, la sosea nationala.. Telefon 
281225.'(31704) ' 

Primesc in gazdă o elevă, sb.J
dentă, Micalaca. Telefon 057 -
263932. (31710) 

Doresc să închiriez garsonieră 
<Xll1fort 1. sau apartament 1 cameră; 
ofer maxim 50 OM + cheltuieli. 
Telefon 216161. (31712) 

Primesc fata (studenta) in gazdă, 
bloc centru. Telefon 284877. 
(31717) 

lnchiriez apartament 2 camere, 
mobilat, zona 6 Vănatori. plata 
antidpat Telefon 223988. (31757) 

PIIBIIBI ~-

Pierdut carnet de student ehberat 
de Facultatea Marketing 
Management Informatica ~Vasile 
Goldiş~ Arad; pe numele Pop 
Andreea Claudia. li declar nu1. 
(30918) 

Pierdut carnet şomaj nr. 7 46614. 
elibera! de DMPS Arad. pe numele 
Goga Nirolae. fi dedar'hui. (30978) 

Pierdut legltima~e de nevăzător 
eliberata de Asociatia Nevăti!toriiOI' 
Arad, pe numele SCrob Calin Dan. 
Odedar nuia. (31087) 

Pierdut adeverinţă de punere in 
posesie pamănt. nr. 37011991. pe 
numele Anuta Ion, eliberata de 
Primaria Pa.Uiiş. O declar nulă. 
(31113) 

Pierdut cod fiscal nr. 1712372, 
eliberat de MEF, Clrcumscrip~ 
Financiară Chi,lnou Crl,, pe 
numele Clucur Aurlca AF. fr 
declar nul.i3041382) 

'li" 8ECESB 'Îi" 

Cu adăncă durere anunţ dece
sul celei care a fost 
CIUSTIAN VIOARA ('VIVJ) 

din Arad. la vârsta de 55 ani. 
fnmonnantare8 va avea loc azi, 9 
octombrie 1999, ora 12, da la 
domiciliu Aleea Salum, bloc A12, 
se. B, ap. 16, la Cimitirul 
Eternitatea. Fiul Călin, indollal 

Cu adâncă 
durere anunţăm 
incetarea din 
viaţă, după o 

!
lungă suferinţă, 
in SUA, a celui 
care a fost 

szAs7. 
ANDREI, 

la 30 ani, fiu, frate, cumnat '' 
fnmormantarea va avea 

in data de 11 octombrie 1999, 
16, la Cimitirul Eternitatea. 

F~:~~~i~~e.\'~n:~d~olliate Szasz, H01nm,er 1 
şi Slujba va avea loc 

11 octombrie 1999, la ora 
Biserica Catolică din 

Cu adâncă durere anunţăm 
incetarea din viaţă, a celei care a 1' 

CORNEAANA 
la vârsta de 68 ani, dupa o 

suferinţă. !nmormăntarea 
loc duminică, ora 13, in 

LAZUI~I. FHca Cannen, fiull 
nora Dorlna, ginerele 
ne~l. 

Cu nespusă durere anunţ in
cetarea din viaţă, la vărsta de 52 
ani, după o lungă şi grea sufe
rinţă, a muH iubitei şi nepreţuitei 
mele so~i, sonl 'i mătuşă 

MLADIN VJORICA 
suflet nobil şi ales. Tnmor

mântarea va avea loc azi, 9 
octombrie 1999, ora 14, de la 
Capela Cimitirului Eternitatea. 
Dumnezeu să o ierte fi să o odih
nească! So ul indu"rerat 

Cu durere in suflet anunţăm 
moartea fulgerătoare a scumpo
lui nostru tată, bunic şi străbunic, 

ZSARitOISA 
in vârstă de 76 ani. fnmor

mântarea va avea loc azi, 9\ 
octombrie 1999, ora 15, de la. 
domiciliul din Gal, str. Bogdan ! 
Voievod nr. 13. 

Cu adâncll durere anunţăm 
incetarea din viaţă a fostului 
campion de canotaj 

ltURECSJ(A ~AN, 
la vârsta de 66 ani. inmor

măntarea -mâine, 10 octombrie, 
ora 15,00 la cimitirul .,Eterni
tatea". Familia indoliată . 

~ IIIIICII niEUilE It 

se "NNSn:RAnJ" SRL, 
str. Ghiba Birta nr. 26, telefon 

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

NON-STOP 
. SERVICII FUNERARE 

COMPLETE. 
SICRIE: dfferite esenţe '1 mo

dele occidentale. RESPETE: 
pânzi, mătase (seturi complete), 
voal. CRUCI: lemn fi metal. 
ACCESORII: prosoape, batista, 
panglică neagră, baticuri, 
mânere, lumânări, catafalc, 
sfeşnice, steag de doliu. SER
VICII: spalat, îmbălsămat, imbnl
cat, transport inţern lfÎ inter· 
na~onal; ASIGURAM colaci, co
livă, coroane, jerbe, fotografii pro
fesionale, fanfară; ORGANIZĂM 
pomeni; INTERMEDIEM gratuit 
obţinerea actelor necesare 
inhumării. Oferta brad: sicriu 
brad, respete, cruce- 750.000 lei. 
TRANSPORTUL SICRIULUI LA 
OOMICILIU, este GRATUITIII. 
Experienţa noastră, este garanţia 
dumneavoastră! (c) 

POMPE FUNEBRE 
"SSI.EMN" 

str. Bariţiu (in spatele 

Vechii Catedrale Ortodoxe): 

articole 'i servicii complete 

pentru inmormântări 'i 

parastase, LA CELE MAl 

MICI PREŢURI din ARAD. 

Telefon 281090. NON -

STOP 094.837.528. 

1 (5224395) 

Un ultim '' sincer oma91u 
dragel noastre prietene 

CllJS'nAN VIOARA, 
plecată prea timpUriu dintre noL 

Bunul Dumnezeu s-o odlhneasci 
ln llnlfte 'i pacei Sincere C9n
doloanţe ftutullndollatl Familiile 
Perju Mihai, Potoraţ Grlgore. 
(31720) 

Suntem alături in suflet de greu 
tncercata familie FREIMAN, prin 
plonlorea dragei so~t ~~ mame, 

BAJIIJ'REIMAN, 
Familia Czuczu Benedek. 

(31678) 

Colactlvul Financiar Contabil d8 \ 
la SCCA Tohnometallca Arad, este 
alături de domnul difeetor MLADIN 
NICOLAE, ln marea durere pr1cinu
ltă de moartea so i. (31682) 

Sincere condoktanţe fi intreaga 
compasiune domnului director 1 

MLADIN NICOLAE, in aceste 
momente de nemărginită durere 
pricinuită de dispariţia soţiei. 
Colectivul SCCA Tehnometailca, 
Arad. (31683) 

Din tot sufletul deplângem dis
pariţia prematţtră a minunatei prl
etene, 

VIOIIICA MIAJliN. 
Suntem alături' de ing. Mladln! 

jNlcolae în greaua pierdere sufa..) 
i rttă. Familia Cr3.fovan. (31684) 1 

1 Suntem alături de domnul! 
pre~inte MLADtN NICOLAE, in 1 
marea durere prlcinutiă de dece
sul soţiei. Sincere condoleanţe. 
Colectivul A.T.C.O.M. Arad. 
31684 
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Familia Doru '1 Florlca 
Cămpan este alături de prietenul! 
Nicolae Mladin, in grelela 
momente ale trecerii in nefiinţă a 
celei care a fost cea mai bună 
prietenă 

VJORICA MLADIN. 
Dumnezeu să o ierte şi si o 

odihnească in pace! (31686) 

Salariaţii SC "ARTERM" SA 
ARAD, regretă dispariţia din• 
viaţă a celei care a fost o bună ( 
colegă 

MLADIN VJOIUCA. j 
Dumnezeu s-o odihnească!/' 

Sincere condoleanţe familiei. 
indoliate. (f, 974069) 

' Conducerea SC .. ARTERM" 1 

. SA ARAD, aduce un ultim oma-' 
giu celei care a fost 

VJORJCA MLADIN, 
care a trecut in nefiinţă. 

Dumnezeu s-o ddihneascăl 
Sincere condoleanţe familiei 

1 indoliate. (f, 97 4069) : 

Suntem alături da domnul 
MLADIN NICOLAE pre~edinte 
ATCOM Arad, in greaua pierdere 
pricinuită de moartea soţiei. 
Sincere condoleanţe din partea 
Colectivului SOCOM "SEBI· 
ŞANA" SEBIŞ. (Agen~ Seb~) 

Sincere condoleanţe domnului 
Inginer Mladin Nicolae, la trista 
despărţire de soţia dragă 

MLADIN VJORICA.. 
Colectivul SCCA PRECIZIA. 

Suntem alături de prietenul 
nostru Mladin Nicolae, în marea 
durere pricinuită da decesul 
so~ei sale 

MLADIN VJORICA.. 
Sincere condoktanţe transmite 

familia CHEBELEU. 

Colegii de lic8u sunt alături de\ · 
Ing. Nicolae Mladin, in marea 
durere pricinuită de dispariţia 
scumpei sale soţii, VIORICA. 
Sincere condokta 1 

Colectivul Se$i Cardiologie 
d Spitalului Clinic Judeţean Arad, 
regretă trecerea in nefiinţă a 
doamnei 

dr. GHEilGAB DOINA 
'i transmite sincere con· • 

doleanţe familiei indoliat,!. 
Dumnezeu s-o odihnească in 
pacei (31724) 

Sincere condoleanţe domnului 
Nae Mladin, la durerea pricinuită 
da pierderea so~ei iubite, 

VJORICA MLADJN. 
Dumnezeu s-o odihnească in 

linişte 'i pacei Colectivul do 
muncă de la "INDUSTRIA 1 
LAPTELUI" ·Arad. (31731) 

Transmitem St'1cere con-1· 
doleanţe colegei noastre IGREŢ, 
RODICA, la decasul fulgenltor ali 
tatălui. Dumnezeu să-I odih
nească! Intregul colectiv al 
Liceului .. Elena Ghiba Blrta". 
(31759) 

*
Suntem alături de familia 
greu încercată da decesul 
celui care a fost 

lac- CJGBJREAN IOAN 'i transmitem cele mai sincere 
condoleanţe fi intreaga noastră 
compasiune. Salariaţii - fo,u 
colegi • de la SC ALFAR SA 
ARAD (Sere). (31747) 

Suntem alături de familia 
CORNEA in greaua incercare 
pricJnuită de moartea fulgeră· 
toare a celei care a fost o mamă 
fi o bunică de excepţie, 

CORNEA ANA (NtJTA}. 
Familiile: Szollosi fi Blndaţiu. 

(31754' 
1 

BLAJ CORNELIA 
născută MUSCA, din 

SĂNTANA. Nu te vom uita 
niciodată! Mama, fratele Vasile 

cumnata Florina. 

1 

Azi, 9 octombrie 1999, la 
Biserica· de la Cimitirul 
Pomenirea, la ora 11, va avea 

l slujba de comemorare, 
1 an de la dispariţia 

a celui care a fost 
BOCHIE TEaENTL 

cu adâncă 
d u r .e r e 
anunţăm 

1 implinirea unui 
! an de la tre· 
1 cerea in nefi
inţă a dragei 

· noastre soţii 'i 
mamă 

VIDJCA!O' FLORICA. 
Comemorarea va avea loc 

duminică, 10 octombrie 1999, 
ora 12, la Catedrala Ortodoxă. 
In veci nemângâiaţi, soţul 
Moise şi copiii: Codruţ, Alin, 
Cristian, Florin, Marcel, Călin, 
Crenguţa cu soţul Paul 
Florentina cu Cosmin. Nu 
vom uita niciodată! 

Lacrimi, o 
rugăciune fi o 
lumânare la 
imt>tinlrea a 6 
săptămâni de 
când a plecat 
dintre noi, cea 
care a fost 
logodnica fi 

cucu MIHAELA. 
Parastasul va avea loc la 

Biserica Ortodoxă Aradul Nou, 
duminică, ora 12. Dumnezeu 
să o odihilească in pacei 
Logodnlcul Mihai şi familia . 

Cu tristeţe in 
suflat, aducem 
aminte că a 
cut un an de la 
dispariţia celei 
care a fost 
mamă, fiică '1 
cumnată 

'1 neultată va 
1 ri1mlkne pentru 
noi, ziua de 9 
octombrie 
1992, zi fn care 
a plecat dintre 
noi, pe drumul 
fără · do 

Azi, 9 octom- cel care a fost un 
brie 1999, se · bun soţ, fiu, tată, bunic '1 frate 
implinesc 6 săp. CORNEL BOTOFAN. 
tămâni da când Parastasul de 7 ani !fi 
moartea fulgefă..j de pomenire va avea loc 
toare te-a luat bătă, 9 octombrie 1999, ora 1 
dintre . noi, la Biserica Ortodoxă 
IONICĂ dragi. Micălaca, str. Ren 

1 Familia ta Cor- veci nemângâiate fa•mHiil<>\' 
1 nolla, Cristian, Daniel, Aghi 'i Alex Botofan '1 Henţ. Dumnezeu·să· 
rugăm pe Mântuttorul Isus Hristos i ierte !l;.i să-I odihn~ascăf i' 

1 iertătorut de păcate să-ţi dea viaţll T • 

j ve,nică in cerul sfânt 'i să te 
! a,eze in grădina cu flori '' Nimic nu poate ~~~;terge du·/ 
lverdeată a Raiului. Dumnezeu să , re rea din suflete!; noastre, 1 
:te odihOească! (30279) ·;acum, la implinirea a 3 ani de~ 
j Pios omagju fi vefnicl\

1
• la desparţi rea de scumpa 

1 aminttre la 3 ani de la trecerea in noastră mamă, bunică, 
1, nefi1nţă a celui care a fost pro1e- MANGU FLOARE 
sar inginer din A pateu. Nu te vom uita 
GHEORGHE~ niciodată! Dumnezeu să te 

Dumnezeu să-I odlhnaascăl odihnească fn pacei Fiul Ioan 
Familia. (3040397) cu familia. {3042347) 

1 .. 
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ZIARUL ·"ADEVARUl:" ARAD 
ARE DESCHISE URMATOARELE 

AGENTII DE PUBLICITATE 
' -. 

Primăria oraşului Seblif 
- agent publicitar Elena Filip 

• program 8,00 - 15,00 
-Telefon 420.303 

LIPOYA 
S.C. ELCOTRANS S.R.L. 

Lipova 
Str. Bălcescu Nr. 16, 

Telefon 561.426 sau Fax 
563.091 

• -program 7,30-15,30 
IIIEU 

Primăria oraşului lneu 
• agent publicitar Canmen · 

Ţole 

- program 8,00 - 15,00 
-Telefon 511.550 

IIĂDLAC 
.GYURIAN"- str. Griviţei 

Nr.58 
- agent publicitar Gyurian 

Bohuslav 
-Telefon 474.580 
CBIŞIIIEU CBIŞ 

Primăria oraşului Chişineu 

Criif 
- agent publicitar Mihaela 

Brănda'f 
-program 8,00- 15,00 

PECICA 
DACODA • A.F. DUMICI Nr. 

281 
· ··agent publicitar Dumlcl 

Dănuţ 

-program 8,00 - 20,00 
-Telefon 468.745 

SÂII'I'AffA 
Bibliotecă 

- agent publicitar Alexandru 
Victoria 

-~wr5,oo 

Primăria oraşului Gurahonţ 
- agent publicitar Alexandru 

Herlău 
-program: 8,00- 15,00 

PAli COTA 
Cofetăria "ELI DOR", Str. T. 

Vladimirescu, nr. 34 
-agent publicitar Cristina 

Mihăicuţa 
- program: 8,00- 15,00 

-Telefon: 466.213 
CUBTICI 

Str. Vasile Goldis nr. 1 
(Magazinul HOBBYLAND) 

• progrq;n: _9.00- 18,00 
SAVARŞIII 

Magazinul alimentar Mixt 
.Hans auto•, Str. A Iancu Nr. 

411 
-Telefon: 557.339 

CEBMEI 
Primăria Cennei 

- agent pubrtcitar Florica · 
Nagy 

ŞOMOŞCHEŞ 
-agent publicitar inv. Ioan 

Nagy 
-Telefon: 511.860 

ŞIIUA 
Asocia~a Agricolă 1. Slavici 
sau la domici~ul d-nei Bot 
Adriana, din Şiria nr. 516 

- agent publicitar Bot Adriana 
-Telefon 531.084 

~Aaunfarllatsaiirlalisc 
1~ de urgan'ă •! pol să apară ia .· .. 
;;. ziarul "ADEVARUL" da a doua ., 

·~· lnformafll.•lelafoa 280904 ... ____ , ~-, ...• - -·--- -- .-.• -- ,;,::. ::.,.,.4...,._ __ , ~---- ··-· .,._, . . ,._ 

nr. 14, 246707, 
243532, 24341 O lnt. 

117-118 
e Vine timp de 1 O 

zile tlliţei de sfeclă 
(borhot) la preţul de 
25.000 lei/tonă, loco 
depozit încărcat in 
mijloace de transport 

e Vinde zahar la 
cele mai mici preturi, 
acordând facililăti in 
functie de cantitatea 
livrata şi termenul de 
plata. 

(974067) 

23.00.00 
ANGAJEZ· 
cu convenţie de 

colaborare 
TAXIMETRISTI 

J 

cu ma'ini proprii, 
echipate cu 

sta~i de emisie
recepţie. 

~1 

PVBUCITATE Sâmbătă, 9 octombrie 1999 

Ma 

,.. CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ARAD 
,.. ZIRIDAVA, etajul III 

vă oferă 

e Dormitoare e Biblioteci e Canapele cu fotolii 
e Colţare e Canapele e Mobilă de bucătărie 
e Colţare de bucătărie e Cuiere e Birouri 
e Camere de tineret • Scaune ergonomice 
e Scaune şi paturi de plajă cu preţ redus 

e Garnituri de piele 

PROGRAM: zilnic 9 ·17 SÂMBĂTĂ 9· 13. 

QUASAK 

Sisteme, uşi şi ferestre din PVCI Geam termopan 1 
T;;:;R~Cfcii"Jcl'liA~t 

li~QlDTI0l f$JJ1 2

1 W~J1»!JQI 
convoacă Adunarea Gene• Generală nu este valabil consti-

rală Extraordinară a acţiona- tultă, convocarea rămâne vala
rilor pentru data de 26 octom- bilă pentru 30 octombrie 1999. 
brie 1999 ora 11 ,00, la sediul Acţ~onarul majoritar s.c. FAO 
societăţii str. Maria Radna nr. , GENERAL IMPORT EXPORT 
331. Ordinea de zi este afi,ată la SA ORADEA. 
sediu. In cazul in care Adunarea (Ag. Llpova) 

Cl\19\i~Llli:lli f;l\0. 
SC ELVILA SA SUCURSALA ARAD anunţă clienţii 

care au bilete la Tombola Târgului de vară ELVILA 
99 că sâmbătă 09.10.99 se va face extragerea numerelor 
câ!7tigătoare la magazinul de prezentare Micălaca Bul. 
Iuliu Maniu 81. 108 la orele f1,00. 

(5224455) 

taţiei publice la sediul 
Judecătoriei Gurahonţ, • 
carema nr. 2, in data de 
JOI 14 OCTOMBRIE 1999, 
ora 12,00, in vederea 
vânzării bunurilor mobile şi 
imobila ale debitoarei se 
Agroindustriala lneu SA, la 
preţul maxim oferit, pentru 
următoarele bunuri mobile 
siimobile: 
· 1. Sediul larmal ar. 
8 Calad, 

2. Sediul 1._1 ar. 
8 .. IOCulad 

Informatii suplimentare 
la sediul' Judecătoriei 
Gurahonţ - executor 
judecătoresc.' 

(974070) 

s. c. 
.. CEREAlCOM" 

S.A.ARAD 
Calea 6 Vânători 

nr.s1 

Angajează: 

•fiHfiUST 
P~OG~fiMfiTO~ 

pentru postul de 1\lef 

oficiu calcul din 

cadrul societăţii. 

CERERILE SE VOR 

DEPUNE PÂNĂ LA 

DATA DE 20.10.1999. 
(5224441) 
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