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BANCA COMERCIALĂ \'/EST BAHK SA 
acordă dobinzi avantajoaaa 
la dapozltale la termen ale 

persoanelor fizica 
(lume minimă !500,0 mii r.ij 

. 11UnA-ISO% 
21unl~!_~ ... ,"_,_ 

BRAT - , Tiraj mediu 
7 :u-~ iilaic vâmluU 

. .._.- 3$.948 
In .."..".11MI. · •• 

'· DNGABIJ POATE, D4B NU ŞTIE 
. . . QACA ŞI VREA SA AJ~TE · ·· 

~· ... FEBRĂ 
Oamenii se strecoară zgribull~ pe IAngA ziduri. 

cu faţa trista. Acalaafl haina tocite 
la urzeală, de acum câţiva ani. Acaeatl 

în ochi. Lipsi da speranţA. Chiar fi dmbatul 
iaaonăroă mal mult cu un rictus da durere. Cina a ucis 

P'rAouoi'>Cina a cheltuit speranţa? . . 
Reforma a-a lnţapenlt Tara para lnghaţatii. Striizlle sunt 

blocata da coloana da manifestanţi. Plaţale-slmbol sunt OCU· 
pata sau la nevoia cucerite. Trenurile zac prin gAri. Pa tina, 
oameni disperaţi. Prefecţii, embleme ala autorltii~l centrala,. 
s-au încuiat In birouri. De acolo Judeci: ,,aurolacii, huliganii". 
Premierul cu verb de poet este .,hăitulf' da sindlcallftii da la 
.,Matarom" prin Palatul Victoria. CAnd scapă, se piAnga cii 
aceştia sunt manipulaţi, acum .,intrecerea socialistă intra 
unele formaţiuni politice" care-şi anaxaază mal n:oulţl şefi da 
sindicate fi crede, probabil sincer, cii in spatele protestelor 
muncitoreşti se află doar Interese extraslndlcale. Daci 
politica. ŞI, la urma urmelor, al, premierul, nu .,poata da afarii 
nici măcar un director da întreprindere". Mergeţi la F. P. S. 

ROMANIA LA INTRAREA IN NATO 
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leşitii din comunism, RomAnia seamănă tot mal mult cu 
"o caricatură a capitalismului vicios, pe care-I inflerau 
inainte propagandlştll". (.,The Economlst'1· Poate da aceea 
braşovanli au dezgropat .,secera şl.clocanul". Asta să fie 
motivul pentru care. ieşanii scandl!u alături da obişnuitele 
,,Jos Guvernul!", "Vrem să muncim, nu să ce'liml" ori ,,Jos 
FPSI" fi .,Ceauşescu fi poporull", .,Caau,asc:u PCRI"? 
Sondajul CURS, publicat miercuri, relevă o situaţia drama
tici. Intre liderii politici ai RomAniei din ultima sutii da ani, 
Nicolae Caau,escu asta considerat conducătorul <:are a 
fllcut cal mal mult riiu României, dar fi cal mai mult bine. 

Luni, un senator PDSR a citit în Senat, în aplauzele fi .._ .._ T•''ODOK M.•''L•''Ş..., a ~·u 
strigătele opozigal, Contractul cu România, programul .-e D ,.,..... a:.. a:.. a:.. ~ ~.L.,. , 

·--- -· =~~~~:~~prezen~ina~:;~~= ·Cel mai potrivit Prim ministru 
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VA oferă 
e Tamplilrie aluminiu din 
impat şi mmAneşti · 
e P.V.C. şi geamuri loloomm'IOICpaiD81'1o 
e Rolate şi jaluzele . 
Telefon: 279699; 092292559 
Arad, Str. Voinic/lor, Nr. 34. 

-- ~""~,.· ar li tehnocratul Stoloian 
C::U a a zi• 'l'lzll>dla And, .,........_.. ApR a 
-.lat zlaralulnoetru U&'IIIAtorullfttervlul 
"' Domnule prefadlnte, da 

la lnfilni'U'U sa fi p6n6 aatăzl, 
ApR a cuno•cu.! o creflere 
spectsculoaal In sondajele de 
opinie. Care credeti ci eate 
cauza acsatul succea, cu atit 
mal mare cu cit, recent, la 
Curtea do ArgOf aţi llftrmat el 

· v-e!f bucurat fi de IPI'IJinul pre
MIIocala. Legst ds acsat lucru, 
vii mal IntrebAm ...,. vs fi po. 
zljla dumneavoaatrl fali da 
preaa locali In cazul In cara 
aceasta o al vi critice dupl ce 
veţiljungola guvemsrs? 

- Alianta pentru RomAnia 
este deja a treia forţA politicâ a 
\Arii. iar uiJimala acndsje de opinie 

crediteazA partidu) nottru cu 18-
21% din opţkorile de voi ale elac
tcratului. A devenit o certitudine 
faptul ci suntem a treia forţA 
polilicâ, Iar dacă avem In vederii 
; faptul câ In aceasiA Ierarhie .. 
aflA " o coaUfe, pulam &plll8 el 
ApR este al doliu partid de pe 
scena politicA. Asta demon

. straază al din ce In ce mal "'""' 
oameni lfl lndrupiA speranţei• 
allre noi ; chiar fi cal mal puţin 
optimi'H crad al vlllorul RomAniei 
nu poate 1 alutat In 1recu1. Acali 
lucru nu a fost u!"r da atins. 

$TEI'flrt TfiBOifl 
' (Contlnuant In pagina 5) .. 

S. N. PETROM- Sucursala PECO Arad. 
III . )1 

EL'mTA, IU ŞI_ .. , :. - . . ~ . . -......... . 
":!~~r~~~~u:.~-~~~ . ~''""'" • . ~!?l~Wi 

SOCIALI 
anumite condiţii,' cara sa manJ.. 
fastA printr-o axlganţl sporitA 
falA de alrlbujflr. ce revin salari-
apior. · 
. lmblnlnd acaaati exlgenţl 
eu griJa pentru condl!ille sociala, 
conducerea Sucuraalel PECO, 

. . 
•.- -~ ._ . 

paraonal dl. ee. Marin Du!A, directorul au
cursalel, ... preocupat pentru conatrUiraa fi 
darea In foloaln!A a unei moderna cantina· 
I'IIS!au111n~ unda pot lua masa salarla~l proprl~ 

· dar fi cal da la societli~le vecine. Un meniu VIII'\. 
at, bine asortat. . . 

In curtea sediului filialei depozitul da com
buatibll. DupA cum sa observi din Imagine • · 
ordine doe6vlrfltl. 

' .. . ! . 
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PVCARMAT 
GE~JI TERMOPAN 
Profile ~ Germani!' · 

~47LtNE 
Tel..fax: 261481 

094 507211 
ad ~~!,MBJ11U bl.261ip,J 

• MOBILIER MODERN 
LA .COMANDĂ 

• AMENAJARI SPAŢII 
COMERCIALE 

• MATERIALE IMPORT 
•cALITATE 
SUPERIOARĂ 

STR. VIŞINULUI NR. 74 
TEL: 087/224888 

082/717381 
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e Astăzi, Soarale 
n!lsere la ora 7· şi 8 mlnula 
şi apune la ora 16 şi55 de 
mlnula. 

• • Au trecut 321 zile din 
acest an. Au mal n!lmas 44 de zile până In anul 
20001 . ' 

e Praznicul .zilei: Bl .. rlca Ortodoxl: SI. 
Mc. Platon, Roman şi Zachei; Biserica 
romano-catollcă: Hramul Bazillcu, Ss Apostoli 
Petru Pavel; Bl..rtcagraco-catollcă: SI. M. 

INVITAŢIE Y. DHUMEfiE 
Iubitorii de drumeţle sunt Invitaţi In zilele de 20·21 

noiembrie 1999, sub genericul ,VENIŢI CU NOII' Intr-Il 
excursie pe traseul: Barzava-Cioaca Poplţil-creasta princi
pală-cabana Debela Gora (483 m) - halta Nadaş, In lungime 
totală de 15 km. Plecarea din Arad are loc sâmbatli, 20 
noiembrie, ·cu trenul de la ora 7,54 pana .la Bârzava, Iar 
Intoarcerea se face In 2 etape, la alegere: sâmbăta sau 
duminică la ora 18,45. Conducători de grup: Ing. Ioan Clullac 
·şi Rodica Muth. Cheltuieli de transport şi cazare: 50.500 lei. 
Participanţii sunt ruga~ să aduca saci de dormit; bldon pen· 
Iru apă, lanterne, pelerine. lntâlnirea cu grupul are loc cu 30 
minute Inainte de plecarea trenului In faţa staţiei CFR Arad. 

A,L~~r !~Il ~U11CID $ 
• • • ,, • • - h u ,. . :- ·_ 

lsac, Şamu Laioş, Damian 
Cristian Dorin, Avram 
Diandra .Gloria, Gorgan 
Eduard Adrian, Kara Refael 
Nicolas, Tlml!f Denisa Ioana, 
Gal Gabriela Deniaa, Puşcău 
Andrei Gabriel, Mih.ăeş 
Blanca Analisa, Pop Larisa 
Taodora, Chipei Vlad. 

lneu: Radiţa Lau
ranpu 

Sebl': Mureşan 
Alexandru 

. ·-·-. 

1 •. ;: 

· · Vremeava·· 
fi predominant 
lnchisă. Cerul . , 
va fi mal mult /~,/~~~ 
noros ziua, • · 
eand pe alocuri ~a ploua. 
VIntul va sufla slab la moderat 
din veşt Izolat, dimineaţa se V8 
semnala ceaţll. . 

. Temperaturi maxime: 4 18 
re: Temperaturl minime: -4 1a 
O'C. 

Meleorolog de serviciu, 
DĂNUŢPETCU 

COTIDIAN INDEPENDENT ARAD 
-; 

0 . 61 LINIA VIETII ·-·- 0 
a.· 

0871214214 . Vă ascultă, vă lnţel~ge 

Intre orele 20,00·08,00 !fi vă ajută 

arţfTt~<N ACTUALITATEA 
URU'Il' . . -
"~·-·- ·'"'

4 

• ..;3 - CU LT U R A LA BANCA NA ŢlONALĂ. · ·;., , <: 
Pentru gramul de aur de 
24K: preţul cu ridicata • 
.163.417 lei, Iar preţul de 
achiziţie - 147.075 lei. 
Preţuri valabile Ieri. 

PIAŢA NEAGRĂ- Aur 
14 K cumpărare: 95.000 
leilg, vânzare: 105.0001eVg. 

Aur 18 K cumpărare: 
120.000 lei/g, vânzare: 
130.000 leVg. . 

CINEMATOGRAFE 
Daclao Capcană pentru 

hoţ (SilA .; 1145; 14; 
16,30; 1 ~~~3~ 

Ma 1: . HZO 
.•După ~ ; 12; 
14; 16; 18 '-~-~ 

Artao Bl'i'l't"Cf8 treabii 
(SUA) 15; 17; 19 

Sala •lcăo Picat din cer 
(SUA) 15,30; 18 

Prolrtu•uh 
(SUA) 

Sfera 17 

TEATRU 
Joi, 18.1~.~ CU, 

Incepere -~ Jâ,.~!~::Jtalrul 
de Sta~-'ad p'raizit)tă specta· 
colul ···}!ies ~ • tea 
lnearc ~p~!!\.,;.;t'uver 
Goldsm ti\:,:!r~:~rlistlcă 
Ştefan lor'lftl.teacu, scena· 
grafia Doru Păcurar. · 

·1 Cooperativa de ~redlt 
- Banca Populara 

MINERVA 
acordA urmAtoarele dobaru:l 
pentru depozl'-le la t•rm•n: 
11una · ... 64o/o 
31unl- 67% 
&luni - 69°/o 
&luni - 69o/o 

121unl - 69°/o 
la OIIINI dltf'ltlllul ~ M poatl e~pbflza. 

DEPOZITELE SUNT ASIGURATE 1 

Acordim In alatam C.A.R • 
credlţe tn regim de urgenţă 
...:::~.. ~ c:::::> rE!30 

credite In regim normal · 1 luna 
cu dobanda anuala 

:2:Z ~ 
lcre<i11e penttu acl"ailiol1a(e bunuri 

cu dobando onuola de -

~~-==---~ 
'~•tii •• -a•"t'• dl" Anld 

,... Spitalului de aopll, 
bl, H • p_..r 11'"&1 "Go•poduul") 

....... t.lltP: 03712SS221 

sce 
doi, 18 aoleaobrle 

· BERBECUL (21.03· 
20.04). Este bine că aţi 

..... ..oi revenit la vechiul stil de 
••lucru, ca!'ll de altfel v-a_. 
fi consacrat. 
TAURUL {21.04-i] 
20.05). Analizaţi totul 
cu minuţiozitate şi nu 
va .grăbiţi sa luaţi 
decizii Inainte de a fi convins că 
procedaţi i~l_ c~L mai bU.fl)!!od 
poslbH. · 

T,
GEMENII (2~.05· 

FECIOARA (23.08· 
22.09). Faceţi eforturi 
considerabile pentru a 
vă menţina pe linia de 

plutire. Situaţia nu este mai 
complicată ca In alte dăti, insă 
capacitatea dvs. de adaptare 
este mai scăzută şi problemele 
pe care odinioară le-aţi rezolvat 

MOCBETA 
Arad, Piata Gării 
Telefon 235221 

'" · Vinda •• 
montează machetă 

la preturi 
ca a reducere 

dei0-201/a 

20.06). Poziţia dvs. In· 
cazul firmei se 

' 
1 lmbunătăţeşte, la fel şi 

rela~a cu superiorii. Momentan 
nu vă lnte!'llsează decât să vă 
achitati onorabil de sarcinile· 
care v-au fost Tncredinţate. 
RACUL (21.06·22.07).~ cu uşurinţa, acum vA da.u multi 
Evita~ să vă implicaţi in, ~ bătaie de cap. 
chestiuni. care vă~~ BALANŢA (23.09-ee 
depăşesc. Mari suc- ' 22.10). Sunte~ cuprins 

mult de jumătate din ceea ce 
v-ati propus. . 
sA:GETĂTORUL~ 
(22.11·21.12). Situaţia ~ 
in care vă găsiţi ·rn ~ 
momentul de fată vă satisface 
pe deplin. In eluda presiunilor 
făcute de asociaţi şi de prietenii 
foarte apropiaţi, nu vă schim
baJi planul Iniţial, deoarece sun· 
teţ ferm convins că strategia 
pe care o utilizaţi şi Informaţiile 
pe care le deţineţi vă vor ajuta 
sa obţineţi ceea ce doriţi. 
L, '11C AP R 1 C O'RNlJ L 
IIIIL: ~(22.12·19.01). Dacă 

.ollll v-a~ propus oeva, nu vă 
_ lăsaţi până nu vă 
atingeţi scopul. Planetele sunt 
alături de dvs. şi vă susţin In 
demersurile pe care le intre
prindeti pantru a va consolida 
pqzi~a.' · · 
VĂRSĂTO~UL (20.01·~ 
19.02). Este tot mai 
vizibilă o descătuşare. 
de energii vizând coo- . 
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cese nu ve~ Inregistra In de entuziasm şi vă 
aceastA zi, dar rezultatele pe Implicaţi simultan In 

;:a~ \~~:~.ne~ vor mulţimi pe ~v7.:~'~a ~~.;!~~u:ci~~:~~ perarea In afaceri. Pe ici, pe _ .. _;,. 

..... 

a.110fla.. ' 1 1 bl ...... 2900 Arad, Bd Revolutiei nr. 81. 
Telefoane: S~CRETARIAT- 281802, fax 280655, '280625; 
ADMINISTRATIE • CONTABILITATE- 281797; MICA 
PUBLICITATE'- 210775. MAREA PUBLICITAT6 -180904; 
CLUBUL PRESEI - 280989. . 

C....Uial de a._lalatraţieo DOREL 
(presedinte) telefon 281802,-280625"; ŞTEFAN TABUIA (vice
pn:>-c.Jinte) lelefon 210776; MIRCEA CONTRAŞ (rcdactor-scO 
telefon 281802, 280854; NICU (director comeiclal) 
telefon 280904; DOREL telefon :181797. 

Col ... ul de ro tlacpe. MIRCEA CONTRAŞ (n:dactor-sc0; 
AUREL DARlE (secretar general de redactie) telefon 281802, 
280854; MIRCEA DORGOSAN (sef sectie' actualităti); telefon 
281855; 280003; IOAN IERCAN'(scf sectie politich), lelcfon 
280943; DORU SĂ VA (schc:etic <Ocia)-c:eonomic~ telefon 281738; 
VASILE FILIP (sef sectie cuitură-invătământ), telefon 281855; 
280003; ALEXANDRU 'CHEBELEU (sef sectie sport). telefon 
281701; SORIN GHILEA (sef se~1ic tlncrct)'telefon 281855, 
280003; MARCEL CANCltl (sef sectie foto), telefon 280943; 
NICU COJOCARU publicitate} telefon/fax: 280904. 

-·tat la 1 1 1 .... s.c. 
-· Feleaculai F.N., te- ZSD9Da, lax 

-. ·--> 
' -

.:;· .. 
,..'?: . •• -· 

-. 

'··. 

,,.-~~l-·
~~~-

~-~LEUL (23.07-22.08)'. la bun sfârşit. 
colo, vă ti~t.~ux~:u~:I.UII.O'l ... ". ··" 
cheltuieli inrl,olur>n o ' .. ~ .. .=;, 

{j. llll Fi~ receptiv la sfaturile DSCORPIONUL (23. 10. 
(~ ...,Jcare. vin ,din partea 21.11). Ra-ndamentul 

--P1:s1rn c:zo.'02··20.03J.'I- ··~- .... 
.-:-

\oi unor persoane despre dvs. scade, astfel că In 
ca{e •till qii v6 .vor · ciuda strădaniilor, veţi 

binele! ' . . reuşi să finalizaţl doar ceva mal 
L----~~--~-~----~----~--~------~--~~----~------------~----~ 

sonală . 

•Pm'fE.~==:·•· ciu, cu program non-stop, Farmacia 
Astăzi, este zi de piaţă agroallrnet'ltan!lla ."Crlstiana", Calea Tlmişorii, nr. 36, telefon 

Curtlcl, Sebl~. Bata, Carmel, Zădăreni, 287057. 
Ghioroc, Săvărşln, Secuslgiu, Sântana, Fannacla .Sinapls", Bd. Revoluţiei nr. 88, 
Tâmova, Zlibrani, Zerind. Tot astazi au loc târ- lângă Noul Stil, telefon 282369 şi "Noua 
guri 5\lptămânale la Curtici, Sebiş, Carmel, Farmacie" • strada Andrei Şaguna nr. 15, tele
Să Ion 948, sunt de serviciu cu program non-&top. 
~:':"~~~~ . •CONSOL'I'A'ftl SI . 

la~. Şepreuş, Şimand. 'I'RA'I'AIIEN'l'E CU Pa-... 
• FARIIACIA DE IUiiiiO NOff.S'I'OP .. 
In noaptea de joi spre vineri este de servi- Cablneful ,Apollonla', situat la parterul 

blocului din Casei Albe (WIS Gării), 
str. Miron Costin nr. 13, se. A, ap. 1, tel. 
251225, efectuează tratamente lnjectabile 
f"'tramuscular şi intravenos), aerosoll, E.K.G., 
ecografie şi analize laborator. 

• CABUIE'I' S'I'OMA'I'OLOGIC 
. Cabinet stomatologic privat, Bd. Revol~ 
nr. 62 (vizavi de Biserica Roşie), telefon 
256865, deschis zilnic intre orele 8,00-12.00 şi 
14,00-20,00. 
- •lrrrREinlPEBI DE CU&iWf -' 

In municipiu: Joi: Str. Plopilor - Depozitul 
de metalo-<:himlce. > 

Vineri nu sunt pn>g!'llmate TntreiUperi de 
curent · 
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O MOARA PE 
APA, VECHE DE 

CÂTEVA SECOLE 

~;r:~J~~!ffe~~~f'~s~tare~~~;i:.'~p":e~~~~= pe raza i~~~j 
Moroşan Nicolae, 36 ani, din Semlac, vănător autori- Preda a fost impuşcată de către Moroşan 
zat, Albota Ovidiu, 26 ani, Ciceu Gheorghe, 28 ani Nicolae, la care a folosit două anne de calibrul1212 şi 
şi Simion Ovidiu, 29 ani, toţi ~in Munar. Tn noaptea una calibrul5,6 mm. 
de 15/16 noiembrie cei patru au braoonat o căprioară. D.L --...... --.· 

• TIGARI T ole Pavel are 73 de ani 
şi locuieşte in Gro,eni. Cu 
toate că are o vârstă înain
tată el continuă să facă ceea 
ce face de·o viaţă: .urlău" 
pentru cei din sat, pe care 11 
macină cu o moaFă pe apă. 
Ocupaţia i-a rămas de la 
moşii săi şi el a dus-o r'ai 
departe. 

.cinci nepoţi !fi poate le-o 
trebui-o lor, !fi dacă nu 
atunci o să o vând". 

Pavel trăieşte dintr-o pen- · 
sie mică dar nu cere nici un 
leu sătenilor care vin să facă 

.urlău" .• Eu nu cer nimic de 
la nimeni. Atâta timp cât 
mă pot sui până-n coasta 
dealului eu mi-s mulţumit". ,,fiTI CU OCHII PE HOl" ·EDITIE ~PECIAlA NEMARCATE 

1 
· ... lnvitaţlz"primarnl Arl.dnlnl, . SOitll'tA AMBitUŞ 

Foto: AL MAitiAI'tUŢ dl. VALENTIN PAUL NllAM'f.;, o surpriză- ······· . . 
In această seară, incepănd cu orele 20,00 ziarul .,Adevărul" şi Chişit,eu 

Deşi e bătrân şi oboseşte 
repede, nu se gândeşte să 
vândă moara cu toate că 
are cumpărător. Copiii ii sunt 
la Arad, dar el speră că 
măcar nepoţii ii vor duce 
tradiţia mai departe . .,Mi-am 
·făcut C!lplil ingineri ··; 
acum am rAmas singur. Am 

După cinci ore de afteptare; 

ECHIPA DE INTERVENTII DE LA "GAZE" 
COLINDĂ ARĂDENII ÎN .MIEZ DE NOAPTE 

• 928 un hot·line pentru agitarea nervilor ... 
Presiunea scăzută a gaZiJiui metan din 

locuinţele oamenilor îi face pe aceştia să 
apuce receptorul telefonului fonnllnd un 
simplu 928, adică intervenţii gaz metan. 
Asta se întâmpla marţi, în preajma orelor 
'17,30. Din receptor o voce de bărbat imi 
gpune s-aştept că pe adresa menţionată va 
sosi o echipă tare va rezolva urgent proble
ma. Urgent! La cererea locatarilor s-a stabiln · 
ca reprezentanţii Oistrigaz să vină in jurul 
orelor 19,00. Deşt inţre timp presiunea se 
apropia .vertiginos cătr~ cifra zero, mult 
aşteptaţi! oameni de la intervenVi nu-şt tac 
apariţia. Un att telefon la 928! AceiaŞI voce 
imi răspunde clllmă, că - dcă - la 19,30 se . 
schinbă tura iar arădeanul care sare tn aer 
cu tot cu instalalia de gaz , sau suferă de 
frig stând cu şuba pe el, trebuie să aştepte 
schimbarea turei. Trece şi ora 19,30. 
Degeaba! Echipa de lntervenţi e .scumpă" 
la vedere. Probabil promptitudinea acestora 

. se reflectă in noul stil de mari<eting aplicat 
(după ureche, zic unii) de către directorul 
DistrigazArad. In fine, oameni suntem cu 
toţii iar rabdarea ne pune la grea irlcen:are. 
Se face ora 22,00. echipa de interven~i e 
.,invizibila". oamenii de pe strada Blanduziei 
cred că trăiesc pe viu un episod din celebnÎI 
serial UFO, .Dosarele x·. Sunăm iamşt la 
928. O voce blondă (sau brunetă) ne 
răspunde: .Imi pare rău, asta a presiunea . 
la gaz in toată. zona .•. ". L.a insistenţele 

noastre vrednica doamnă ne dă gata cu 
replica: .,Staţi dom'le că noi lucrăm pănă 
mâirie dimineaţă. Echipa va veni..." Ti 
explic.angajatei că oamenii ·nonnali nu mal 
deschid uşa după orele 22,00. E o chestie 
de mentalitate. Cu receptorul la ureche, 
doamna spune: "Aha, deci refuzaţi să 
vină echipa de intervenţii ... " Nici atâta n-<1 
înţeles doamna că dacă refuzam prezenţa 
echipei de interventii, nu sunam ca disperatii 
pe la· numerele maieu ocupate ale DistrigaZ. 
Mai ales că trecuseră cinci ore de la primul 
apel telefonic. Dar probabil că acesla este 
elementul surpriZă al lucrătorilor de la 
.gaze", acela de a veni atunci cănd nu mai e 
nevoie. Adică e bine ştiut Că după orele 
22,00, presiunea la gaze. este cev.~mai 
mare. , 

~pă o .pipăire" atentă a instalaţiei de 
gaz, m procesul verbal se scrie •••. pre
siunea normală". Era ora 22,30. Pană la 

' orele 22,00, nivelul presiunii a fost .ioc·. De 
ce oare nu li se spune bietilor oameni care 
va fi presiunea la gaz inainte ca ~ să 
umple buzunarele lirmelor de introducere a 
gazului metan cu eate 10-14 niilioane 'lei. 
Revoltător! Sugerăm directorului Distrigaz 
să-şt rezolve .presiunea" că altfel s-ar putea 
să credem că scaunul pe care il încalecă zil
nic este imens pentru o peiSOillllitate atăt 
de ... Tngustă . 

Televiziunea Arad vă invijă - in direct - la intâlnirea cu Teodor p, ... ,rl 
Mele!fcanu - preş.Eidinte ApR, Tn cadrul emisiunii ,.Politica fără 
prejudecăţi". Şoul .,Fiţi cu ochii pe noi" se va derula in seara zilei 
de măine- vineri- incepllnd cu orele 20,00. Va fi o ediţie cu totul spe
cială in care primarul Aradului, Valent_in Paul Neamţ va răspunde 
întrebărilor dumneavoastră. In studio, in direct, se va afla incă un invi
tat care ne va povesti senza~onala poveste despre rum este execu
tată o ordonantă prezidentială chiar din dădirea unei grădinite din 
Nădlac. Nu pierde~ ocazia de a viziona, in cutsUI serii de vineri,(doar 
in această săptămână şoul .. Fiţi cu ochii pe noi" va fi vineri seara) o 
ediţie specială .. Fiţi cu ochii pe noi". Telefoanele arădenitor cu inlre
bări pentru primarul Aradului le aşleptăm vineri seara, după orele 
20,00. . 

S. GHILEA 

De la Biroul de Integrare 
Europeană al Prefecturii Arad am~ 
primit câteva date referitoare la 
Programul Synergy al Comisiei 
Europene. Programul Synergy, pro
gram de fin~nţare' ce promovează 
cooperarea cu statele ne-membre ... 
UE in sectorul energiei sprijină 
ptoiecte de cooperare pentru elabo
rarea şi implementarea politicii in 
domeniu. Finanţarea poate fi solici
tată şi de organizaţii nonprofit. 
Propunerile de proiect trebuie să 
aibă legătură cu unur din ~rmă-. 
toarele domenii: · 

• Consiliera şi instruire Tt\ dOme
niul politicilor energelice; e 
Prognoza ·şi analiza energetică; • 
_<;onsolidarea qialogului şi difuzarea 
fnforma~ilor iTi doi'neniu, organizarea 
d.e conferinţe şi seminarii; e 
Sprijinirea cooperării _transfrontaliere 
regionale; elmbunătă~rea oooperă- . 
rii .intre structunle industriei energiei; 

tn· afara domeniilor enumerate 
mai sus, proiectele lrebuie să core
spundă unuia dintre obiectivele 

· Incluse In str:ategia pentru anul 2000 
a programului Synel'gy (securitatea 
aprovizionării, Integrarea pieţelor 
energetice, promovarea politicilor 
energetice bazate pe Criterii de piaţă 

- asistenţa .in procesul de extindere 
al UE şt protecţia mediului). . . 

Priorităţile identificate de UE 
pentru zona ţărilor central şi est
europene vizează apropierea sec
toarelor energetice din ţările respec
tive de cele ale statelor comunitare. 
Sunt de asemenea agre·ate 
proiectele care includ cooperarea 
regională, pioiecte care au un puter·. 
nic impact asupra protecţiei mediului 
prin politici energetice, organizarea 
de conferinţe la nivel înalt, prb
movarea interconexiunilor energe
'lice cu accent pe regiunea BaffiS:ă şi 
pe Europa de Sud-Est. · · 

Va fi acordată prloiifate 
proiectelor care includ parteneri din 
statele membre UE. Contribuţia 
financiară totală a Comisiei 
Europene nu va depăşi 50% din 
costul total al proiectului (ex.: 
200.000 EURO). Formularele de 
aplicaţie pot ii obţinute de la 
Directoratul General pentru Energie 
al UE fax: 3222959816; e-mail: 
yolanda.lok@ cec.eu.int; adresa 
Internet www.cordls.lu sa~ http: 1 
europa.eu.inllenlcornm/dg17/ syner· 
gy. hlm. Termen limită pentru 
depunerea PfQieclelor: 15 DECEM-
BRIE 1999. • · '. 

POLIŢIA, 

PE SCURT 
· • In unna măsurilor specifice intre

prinse de poliţiştii arădeni a fost idenlifl- · 
· cat şt incarcerat Ulici Vasile-Sorin, 20 

ani, din Sighetui-Mannaţiei, care are de 
executat un mandat de 8 luni inchisoare, 
pentru trecere frauduloasă a frontierei. 

• Politia n cercetează in stare de li-· 
bertate pe' Dragoş Leontin, 26 ani, din 
Groşeni, asociat unic la A.F. Lotus 
Groşeni, in sarcina căruia s-a stabilit că 
in perioada 1998-1999 a organizat acti
vităţi de discotecă, difuzand opere 
sonore fără a avea autorizarea Uniunii 
oornpozitorilor şi muzicologilor. 

• Popa Eugen, 36 ani, din Arad 
este cercetat in stare de Hbertate. S-a 
stabiln că acesta este autorul tu.rtului 
comis în noaptea de 1 noiembrie a.c. din 

· locuinţa lui Popa Nicolae din Mocrea, de 
unde a sustras aparatură elecbouică in 
valoare de 130.000.000 lei. _ 

e Marţi, Sandici Ovidiu-Petre, 25 
ani. din Arad, conducând autoturlsmul 
TM-re-GCT pe str. Ioan luca Caragiale 
şi intrand în depă~rea unui autoturism 
staţionat 1-a lovn şi accidentat uşor pe 
Stelghergher Ioan, 34 ani, din Arad, 
care circula pe bicicletă din sens opus. 

eleri noapte, in jurul orei 01, pe raza 
municipiului Arad, Todorolu Costlcă, 46 
ani, din Arad, in timp ce a oondus auto
turismul AR-02-DGR 1-a surprins şi acci
dentat grav pe Botiş Ioan, 34 ani, din 
Arad, cere aftându-se in stare de ebri
etate, s-a angajat in traversarea şoselei 
prinlr-<111 loc nepennis şi fără să se asi
gure. 

D.L 
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NUMĂRUL TAXIMETRISTILOR 
DIN ARAD RĂMÂNi O 
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UNIUNEA LOCALA 
A ASOCIATIILOR 

LOCATIVE • ARAD 

. ' 
. ' .·.,· . ., 

. ~.J.r' .. 

~~~~~cu 
populară a deschis un modern inaugurarea punctului de lucru, 
punct de lucru in localitalea Semlac. cetăţenii vor putea merge in fie<;are zi la 

Pe lângă oficiarttăţile locale din Şeilin şi Cooperativa de credit. Suntem convinşi ' 
· Semlac, la inaugurare a participat şi d-na că pe viHor cei care vor apela la servici-

Maria Mitra, preşedinta Casei teritoriale a ik> băncii vor fi din ce in ce mal mulţi. 
oooperativelor de credn Arad. Asta 'i datorită avantajelor deosebite 

Dansa ne-a declarat u14 ani de-zile, pe care le au imprumutând sau 
in fiecare zi de marţi, angaja~i băncii de depunind bani la Cooperativa de cre
la Ş.itin se deplasau la Semlac pentru a dit." 
veni in lntâmplnarea celor 4300 de ... 

• ' :1' \ - . ,.. 
'· 

:-'-.f··.'--~., ... 

\. \ 
•. 

--- - --- . 

MARE ENIGMĂ ,.-- '-'·'· 
leri'llhillneaţă, la Casa de cul

tură a Sindicatelor a avut loc prima 
intilnire dintre filiala Arad a 
Sindicatului Şoferilor din România 
'ii reprezentanţi ai Sindicatului· 
taxlmetri'itilor, Primăriei, Poliţiei 
rutiere, Oficiul judeţean pentru pro· 
lecţia consumatorilor, Oficiul rutier 
'ii Registru Auto Român. Din partea 
taximetri'itilor au fost prezente 
firmele: Mirco·MIIi, Global, Ardeal, 
Alfa, Alfa plus, Favorit 'ii Diesel. 

In premieră în această formulă · 
au fost abordate o serie de 
subiecte dintre care amintim: 
licenţierea activităţii de taximetrie, 
amplasarea staţiilor taxi, obligatlvl· 
tatea achitării taxelor de parcare, 
pirateria, protecţia taxlmetri!ftilor, 
normele R.A.R. etc. 

'· '.. 

Cele mal inver,unate discuţii 
s-au purtat despre taximetriştii 
fraudulofi, staţiile de parcare 11 
legislaţia Impusă de R.A.R. 

A fost interesant de remarcat 
faptul că, de!fi intălnirea s·a bucu
rat de prezenţa atitor Instituţii 
Implicate în activitatea de taxlme· 
tria nimeni n-a fost în stare să dea 
o cifră aproximativă a numărului de 
taxlmietri!fli din oratul nostru. 
Cifrele vehiculate in sală au foqt de 
la 1500 la .•• 50001 In timp c.e pe la 
R.A.R. in acest an, n-au ,trasul 
deCât 916 autovehicule •. 

Cu amănunte despre această 
intilnire vom reveni intr-un număr 
viiţor al ziarului nC!$1rU. 

' . C. TIUF 
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24DEORE 

A FOST INAUGURATA SUCURSAlA ARAD A BANCII TURCO-ROMÂNE 
Pen•ru .câ•eva ndnu•e~ Ia inaugurare a fos• 
prezen• preşedin•ete FPS~ dl. Radu SÎrbu 

(preşedintele Consiliului 1 
Judeţean Arad). Doar că prim· 
ii doi au dispărut cam in 

acelaşi timp cu preşedintele 
FPS: 

La inaugurarea de ieri au 

participat numeroşi bancheri, 
reprezentanţi ai instituţiilor 
descentralizate ale statului. 
agenţi economici, consilieri şi 
bineinteles reprezentanti ai 
presei.' · ' 

·/ 

jol, 1 8 noiembrie 1 999 

Ieri, deputatul demisionar• 
din PSDR, Emil Putin s-a 
înscris în Alîanţa pentru 
România dar la Bucuresti. 
"Mâine (n.n.- azi) Voi veni-ta . 
Arad împreună cu pre~edin· 
tele Teodor Mele,canu '1 
sper ca la Conferinţa 

Judeţeană a ApR Arad, 
adeziunea mea să fie racon· 
firmată de. arădeni" a 

·-declarat irl exclusivitate pentrU 
,.Adevărul" Emil Puti~". 

Ieri, cea de-a paispreze
cea sucursală a Băncii Turca
Române si~a deschis oficial, 
;)orţile la Arad. Reprezentarea 
din Partea Turciei a fost pe l 
măsură: ambasadorul Tur
ciei la Bucureşti, preşedirt
tele ai:ţiona~ului principal, 
BAYINDIR G.ROUP, precum 
şi preşedintele Băllcii Turca
Romane. Pentru câteva 
minute;·la sediul BTR a putut 
fi observat s~ presedintele 
FPS, dl. Radu Sirb'u. Oficia
iltăţile locale au fost reprezen
tate ia vârf: Gheorghe 

N:·~:~:~n(pn•fec:tul Aradului}; 
V (primarul 

. -După inaugurarea Oficială 
cei prezenti .s-au mutat" la 
Astoria, unde, spunem fără 
team!l de a greşi, a fost dată 
cea mai mare receptie din 

.:p ·. '"-'""'*~--; 

. ' . :., -r:- •. 

Dan lvan 

. . .. . . . .. 
'In' '• ., ·.~ ~, .. :J~te.-Îi;,iPt* 

ENERGIA ELECTRICA 
NU SE MAl POAH SCUMPI 

Tarifele pentru energia electrică nu .se mai pot 
modifica, plnă la sfi"'~ul anului, ca urmare a deva
lorizării monedei naţionale, deoarece n4llementlirile in 
vigoare nu prevăd deci! o modificare pe trimestru, a 
declara'!, ieri, Jean Constantinescu, preşedintele 
Autorită~i Naţionale de Reglementare In domeniu\ 
Energiei. 

Ultima modificare B1arilelor s-a produs la """""' 
lunii octombrie. -

Jean Constantinescu afirma că scumpirea 
energiei eieclrice depinde şi de alţi factori decn cursul 
de :;chimb al monedei naţionale, dar nu crede că pro
ducătorii de energie vor cere aeşterea tarifelor, pînă 
la sfîrşitul anului, în cazul in care se constată o modifi· 
care a acestor laclori. 

Directorul general al CONEL, Tudor Şerban a 
declarat recent că preţurile energiei eieclrice ar putea 
aeşte. in ac;est an, ca urmare a devalorizăril monedei 
mationale 

' PooMt reglementărilor In vigoare, după elminarea 
subvenţlei lllCilJdşate dintre consumatorii Industriali şi 
cel casnlci, în această toamnă, ANRE 'şi Oficiul 
Concurenţei sint singurele instituţii abilitate să aocepte 
modifiCarea tarifelor CONEL. Jean Constantinesru nu 
exclude lnsă faptul că Guvernul s-ar mai putea implica 
in modificarea tarifelor. 

TVR1 
7 f.Xl Ma<inal national 
9,00 TVR lasi ' 
10,00 Horn sătului -rei. 
10,30 Impas in doi - n:L 
t t,OO TVR auj-Napoc:a 
12,00 Pc fată- rcJ. 
t3,00 TVR'Tnnisoara 
14,00 Jwnal • 
14,15 Cibcrfm 
1~;30 Dcotinul unei ..... 
ru . 
1~,00 Convieţuiri maga-
zm 
16,00 Penbu dv, doam
nă! 
1 ?,00 La telefon, muzica 
pop.darăl . . 
17,25 Casa mea 
1 7,55 Tragerile IAJII>.. · ' 
18,00 Coo:d! 
1 8,05 lwnilal<:a ta 

TVRZ 
7,00 TYM. Teiema-
tinal · · 

8,00 Desene animate 
8,30 Elementele 
9,20 lnfidelităţi • ret 
10,05 Limbi străine: 
germană 

10,30 La ee foloSeşte 
un drapel - doc. 
11,00 Trupa DP2 
13,00 Alfa şi Omega 
14,00 ·Emisiune Th 
limba germană 
15,00 Obsesia • s. 

· 16,30 Sania Barbara 
- s. 
17,15 GuFier de &l)lbe 
sexe 

acest ân. · ' Dacă Stnăllll va modifiCG proiectol sus~not dt ministroiAgricollllrii, 
Să inai amintim că direc

torul sucursalei Arad, este 
dl. Ovidiu Popa,'cunoscut 
bancher arădean. 

' Df'PIA LASC 
Foto: AL I"'A~AHUŢ 

PNŢCD Vfl SPRI]INI PROMOVAREA '· 
LEGII PRIVATIZĂRII FOSTELOR lAS 

PRINTR·O ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

Preşedintele Emil ConstantinBSC\! a afinnat, malţi, intr "Un inte<viu acoo:lat TVR. că după 
trei ani de exerdtarea _a mandatului sau, cea mai mare neimpinire a sa este 1ncapadtatea 
de a m<!nţine un dialog cu oamenii', oeea ce a axtlJs la 'un eşec groaznic" in planul COI11U
nicării. 

"Am greşit In oontactul cu populaţia, pentru că eu am apărut In aceşti an1 cu dlapelul 
J'PI1lânesc in spate, într-un costum de culoare inchisa, foarte drept, dind comunicate şi 
anunţlnd in generalluaui rele pentru populaţie', a spus Constantilescu, precizind că, lntr"6 
perioadă de tranziţie. "preşedintele nu este purtătorul unor veşti bune'. 

PNŢCD va sprijini promovarea 
legii privind privatizarea. fostelor 
lAS prin intermediul unei ordo
nanţe de urgenţil, dacă aoest act 
normativ va fi adoptat de Senat 
intr"6 formă modificală lată de cea 
sus~nută de ministrul AQriculturil, 
Ioan Mumşan. a declarat, mieraJri, 
liderul tărănist Ion Diaconescu_. 
după 'i!edin!a Biroului de 
Conducere, Coonlouaoe '1' Control 
al partidUui. ' 

El s-a arătat totuşi opHmlst; 
preclztnd că are •promisiunea 
solemnă' a preşedintelui PD, Petre 
Roman, .că această lege va trece . 
de plenul Senatului In forma . 

acoeptată de PNŢCD şi partenerii 
de coaliţie. 

Ion Diaconescu a reamoscut 
că dezba- din Comisiile de ~ 
vatizare şi agricultură din Senat 
asupra acestei legi nu s-au 
desfăşurat chiar "armonios• In 
cursul zilei de miercuri, ministrul 
Agriculturii lnformlndu-1 că au 
apărut o serie de neînţelegeri din 
cauza reprezentanţilor PD, care nu 
au votat conform "directlvelor" lui 
Petre Roman. 

Şeful statului a afinnat că acest eşec In comunicare se datorează, intre altsle, aedlnţel. 
sale că "dacă fad ceva bul şi serios pentru viitor, nu mai este nevoie să vorbeşti despre ei, 
pentru că lucrurile se vor observa'. "Lucrurile nu stau, lnsă, aşa cum stăteau pe vremea dnd 
eram in universitate', a spus el. 18CU110Sdnd că, in poillcă, <Xlnladul direct cu oameni este 
foarte~ . 

S·A CONSTITUIT ORGANIZAJIE PRM LA CĂRAND 
Recent, o delegatie a PRM Arad, 

condusă de preşedinte;e Lucian Stana ~1 
formată din Petre Sabău, Mariana Mihalca 
şi Adrian Brad, s-a deplasat la Cărand 
unde, Tn prezenţa unui mare număr de 
simpatizanţi, s-a constituit organizaţia 
locală a partidului. Au fost discutate o 
serie de probleme zonale, din care cele 
mai importante au fost lipsa de piete de 
desfacere a produselor agricole, pMuria 
de locuri de muncă pentru locuitorii 
comunei şi starea deplorabllă a dru-

murilor. Tn urma alegerilor a obţinut funcţia 
de preşedinte dl. Popa Ioan, fost membru 
marcant al PNŢCD-ului şi actual consiHer 
local, care a intocmn cu această ocazie un 

PROTV 
7,00 Bună dimineata. Pro 1V 
eal tău! 
10,00 Tinlir fi nelin'lfit - rei. 
10,45 Academia de PoJit1e 4 -
rei. 
ll,300dsnloie perfecti- s. 
12,55 Stirile Pro TV • O 
propozipc pc zi 
13,05 Babylon V -s. .· . .._: ... : 
13,50 Ani de liceu - ;_ 
14,15Miracolu1 ti ...... - s. 
14,45 Familia Bundy - s. 
15,15 Nisipurile din Mloml -
s. 
16,081Wr, ....... ~cp. 
879 
17,00 Stiri~ro TV • O 
propozidc pc zi 
17,15SlirilePro1V Arad 
17,30 8pH.Iul CJdco&o llilpe 
- s. 
18;30Dal fiOIII!d tiJ•-

rechizitoriu drastic actualei puteri. ·· 
Tot duminica, vicepreşedintele PRM 

Arad, dl. Eugen Butar, s,a întaln~ la sediul 
nostru cu preşedinţii celor 7 organizaţii 
oră~eneşti ale PRM, fiind puse In discuţie 
candidaturile pe care le vom avea pentru 
aceste primări şl problemele existente la 
nivelul acestor oraşe" 

TVACASA 
5,00 Guadalupe- s .. 
5,50 Renzo fi Adrtaaa- rei. 
6,45 Dragoste jl putere- J<L 
7,1 S Aca..,;ă la bunica - rei. 
7 ;30 ca-.-uta povco;tJior - rei. 
8,15 RosaHnda- rei" ... 
9,00 Inger silballt ·rol. '" 
10,00 Luzaarita- rei" 
10,45 Angela- rei. 
11,45 Nimic penoul • JOl 
ll,lS Miresele lui Draada. 
rei. 
14,15 VIa!" ..-1 .,. 
1 5,00 Dragoste jl putere • s. 
15,30 Reozo şi Adrtaaa- s. 
16,30 LuZ Clarita , S. 

17,25 Vremea de..,...... 
17;30 Rosallnda • ._ 
18,30 Angela- s. 

ANTENA1 
7,000bscrvator 
M 00 Dîm" dcvnmc 
1000 Stiri"""'~" 
10:10 toivia de aur-s. 
t 1,00 Mount Royal- s .. 
11,00 Baywatdl Niglllt • 1t<c 
12,.59 Dcccnnilm . :'· \' ·: 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Pretender- s. 

• 14,00 [)eceptti- s. :... ~-' :, ;,-~.·. "'' 
15,00 lAiz M'art.-&;.~'-
16,59 Doccnnlum 
1700Stiri 
17~bnpoai1Map-cp. 
39,40 
19,00~~ 
10,00 VIP - cp li 
lO,SOAirAm<rico-cp 12 
2 t ,40 Brigada mobili 
21,59 DcccnniiDtl 
22,00 Observator 
22,30 Marius Tucă Show 
0,00 JeruitoriJ de blaei -· 
chmă,SUA,I997 

PRIMATV 
7,00 Karuoke show- rei. 
8,00 Dimineala ru Prima - na
gazin matinal'- me(eo. mu:zio\ 
revista ·• bucătăria:rilei 
11,00 C::n,; bop~-,.;, 
13,00 Politica de mame -.a. . -
15,00 Apoi de mg<n\11- od. 
15,30 Po=ti ~ ..... 
16,00 Viatlin direct ' 
t7,00C .... rip~-s. ..... 
18.,00 Focus• Sport-•Mc!tco 
18.,55dipArt . 
19,00 Kai'ooke Show 
20,00 Cntcudilul Dundee 1 -
como:lie, A_,ia, 1988 

· 21 ,30 Exploziv 
22,00 Chp Art- ni.-" 
22,QS Forus 
22,30 Revista presei. 
Principalde evenirncnlc ale zilei 
inpn:sadeazi 
23,35 Politica de- mâine. 
Modcmtoru~ Dan Dumitru si 
invi 'i sii discută ~ viala poli:::l::............. . . 

"Liderul PD m-a asigurat că 
garantează trecerea legii în Senat 
in spiritul textului propus de Ioan 
Mumşan", a spus DiaconesaJ .. 

TVARAD 
7,00 Observator 
8,00 Stiri TV A· rei. 
H,30 tiub T-rei. ~' · 
9,50Anunturi-rcl. -:. 
IO,OOStiri' • 
IO,IOt.liv!adeaur·s. " 

·11,00 PSI Factor- s. . 
11,00 Baywat<h Nlglltl·s. 
12,59 Dccennium 
13,00 Stirile amiezii 
13,15 Pretender- s. 

:~=~· . .; 
16,59 Doo::nnium · 
17,00 Stiri 
17,25l>ivcrtismcnt 
18,00 Viati Spirituali 
18,20 AnUnţuri , · 
18:\0StiriTVA - -, __ · 
19:00~ 
20,00 Fiti cu ochii pc ooi! 
21 ,20 Airunturi 
21,30Stiri1vA '·,/'~ 
22,00 Observ""' 
In continuare programul elite 
identic~ oei al Antenei 1. 

TVINTERSAT 
8,55 Deschiderea progmmu-- . 
~i -· 
9,001ntcnatMuiic 
9;30 Peisaj cu timp • film, 
rei. 

::~~~~:o:" ·-.. . 
12,15Comonlelumn ·· .. . 
12,30 Vulnerabila llale 
albastri- film, rei. 
14,00 Forţele spedole de 
eDbt- s. . 
15,00 Balantajustlllel~,.. ·· 
15 45 Joia biiniican! 
11',45 EmisiUne in lb. · 
maghiari .. 
18,45 Stirile Intctsat · 
19,10 Dulce Ispiti- s. · 
20,05 Mistere, farm.ccc, 
mira::olc · · 
20,30 Microb - emisiuni 
sportivă in din:ct 
21,00 lnaei'ul mortii-film 
23,30 Stirile lntcrsal 
0,00 Eiocica , 
0,45lnchidcrca prognmului 

-~~J 
1 

" 1 

.. ~ ' '1 

i." 

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

lr ._; 

.---~-~· 

_..,· 
19,00 A vanpn:micrii Stiri 
19,05 Amintiri din sc:Colul 
20 
19,10Su-Beacb-s. 
20,00 Jurnal • Mctco • = Mootealrea -s. . 21,45 Reflectii rutiero • 

18,00 Video tonomat 
18.30 'Portrete . in 
acvaforte 

- s. 
• Extragerea dlţii. pofla!c .,Te 

19,25 Vremea de..,...... 
19,30 Acaslla bunica. fl'ldC 
culinare . ' :c . 

TELE 7 ARC 17,oooanguriftat1-s. HBO SlJA, 1999 -"· ·, -A:t:.~~{;-,' 

22f.X) T catrul National de 
Televiziune Prezintă 
Cisitorle lmposlbUi de 
Alex Stcfăncscu - partea a 
dooa. 

• 23,001umalul de noapte 
23,1~ Punct ocbit - talk· 
s'howpolitic 
0,15 Rock la· miezul 
~i 
1,15 Pariul Trio 

, 

19,00 Ştiri bancare 
19,15 Opera Mundi 
20,00 un· secol de 
cinema 

uiti si câstigi" · · 
1<i,3'o stirilcPro TV 
20,00 Stirile Pro 1V Arad 
20,.30' MIIi ti tandrete ~ 
dramA, SUA, 1983 
22.25 Stirile Pro TV' . . 
22,30'Chcstiunca-zitci ~eu 
Florin Călinescu 

20,45 Asasin 
thriller, Franţa, 1997 
22,55 Stlrt-rec 
23,55 Noctuma 

23,30 Stirile Pro 1}' ot: Profit • 
O propOzitie pc ti ·.. , 
0,00 Crinilna~- s. · 

0,05 TVM Mesager 1,00 Chestiunea zîlei- rel 
2.00 Ştirile Pro TV 

· RADIO PRO FM ('JZ,I Mlk) 
0,00-5,00 PRO FM BY NIGHT 
5,00 • 6,00 BULETIN DE ŞTIRI la fiecaro 
sfert de ori ' -
6,110 • 7,00 RONDUL DE DIMINEAŢA -
INFO PRO cu Dan Apostol si Laura CălăceaDu , 
7,00- 10,00 PRO FM PANĂ LA 10 ·cu 
Flavius Esnican; 10,00- 13,00 MIHAI CU NOI 
- cu Mihai Dobrovolschi 
13,00- 14,00 13-14 CU ANDREI. cu Andtei 
O""'"""': 14,00·17,000RAŞULSUB WPĂ 
·cu Wlin Upuşcă . 
17,00- 19,00 sTAR STATION MIX ... • ·cu 

.Mihai Gun:i; 19,00 • 2l,fH) ASCULTA-ŢI 
MllZICA! -cu Călin Ghcoo;l;tJe 

-" 

11,00 ·11,00 PRO FM GREATFSf HITS
cu Marius Vintilă; 22;00- 24,00 RONDUL DE 
NOAPTE- cu Răzvan Exarhu 

• 

·~· ·, 

·".~--~ .. 

19,45 Desene animate · 
2o,3o Inger silballt - s. 
21,30 Sânge din singele 
meu-s. 
22,25 v...;...deacasl 
22,30 Perry Mason: Stil 
mortal de vl•fl e ac~unc,
SUA, 1994' 
O, 15 Dragoste jl patere - rei. 
0,45 Surorile- s. 

':•-- ..,.. ''" ·- -·«·.~~ •• 
. ~ ' 

.:r. 

7,00Stiri IS,OOŞtiri 
7• 10 '·-·~· •-~. ia 18,tOLouGrant-s. . cw... rwa••• ) 8,55 Pariul Trio ' 
9,00 !.ou G-- ' · • · • , 1",00 "-"• de.....,"_. • 10,00 Stiri 7o .....-r ...... ,_ ;o, 

10,30 Dintre suie de zian=., rel. · 20•00 Tele juma! · . ·' 
ll,IODerriek-n:l. ·. 20,30Documentar · -'"~"'. 
12,15 Reporter Tele 7 .ref. .21,00 Dintresutcdem.o-· 
12,4524din24-rel. 21,-40Pariu1Trio " 
J3,J5 -Drumuricprinlm _..-ai_ 2J,4S Lolo . 
• rel • .. 22,00 Linia întâi 
14,00 Medid la d11torie- a.- · Z3,1MfDerrick-s. . -_ 
15.00 Stiri . 0,00 Stiri 
15,10te~g :' ·· O,JObn.H-anisiuncde-
.15,30 Post Mt."ndtan fesiuui · 

. ·' .. 

RADIOSEBIŞ 
6,00 ~m~ntul de tnaire ·• 
8,00Cinti-miliut.re-muzicl~.- _. 
9,00 Alo, tu alegi! -
11.00 CafNua de zec:e . 
12,00 l.a po~ledorului-muzioipopulari. 
13,rMIFM-uldeprinz _ .. 
14,000m bun -ITRlZică folk 
15.00 Adizi llirbitorim .- muzic:i populati .fÎ 
dedîcatii tnU7.Îcale 
16,00 Dupi ..... 
I8,00T~fonui1."U butoane . ·. ' 
19,00 l.M Mul~ Ani! - dedica~i muzicaJc 
20,00 Caasa hllll'irri 

li.OO Ş-"' M:P -tllk sbow 
23.00 Asculti f hl. ' "'. ·- -· 
U.OO 92,1 insomnii! · . 
2,00 Noctuma mwkală · 

'. 

A' &z ilf ·mtr ,--o 

10,00 Nuntă sângerud
~u,-;pans, SUA, 1997 
J 1,45 Rlseumpirarea .. 
thrillcr. SUA. 1996, cu 
MciGibson 
13,45 Putereâ --thriller, 
SUA, t'997, cu Clint 
Ea .. 1Wood 
15,45 Cherokee K1d • 
comodic, SUA, 19% 
17,1~ Oxigen- tbrillcr, 

TVK INTERIIAflON.U 
21,30 &a întlmplal.. azi 
2t ,35 Revista p<eSei . 
21,40 Poactic lnlo 
22,00 Juma!• Curs valutar • 

ATOMICTV 
7.00 Selector 
10,25 Reactor- rei. 
10,30 AtomiC Gafe- rei. 
t 1,00 Atomix cu Dlnu .: 
rei. 
14,00 Interactiv 
1 5;55 Reactor . -~ 

"18,45 Ştiu ce allicut astl 
vanl- thriller, SUA, 1997 
10,30 Pasiune ascand -
dmmă, SlJA, 1996 
22,15 Squanlo: Pov- · 
unul rlzbolnic - actiune, 
SUA, 1997 - . ' 
0,00 Aventuri de-o 
noapte • dramă, Sţ)A, 
1997 
1,45 Jamldul Păatofulal 
Ro!"-'· 

Meteo ' 

22,40 AYOCat din ollclu 

23,40Romanifără-

0,40Locuricu~ 

16,00 Metropolls - <:u 
llinu ·rei. 
17,00 Selector 
19,00 Alomix cu 6ana. 
21,55 Reactor 
22,00 Hai Hui -rei. . 
22,30 Sduth Park - d: a. 
23,00 Klub Bizzar- rei. 
0.00 Insomnia 
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Criticând dur rapor-tul911~ezidenţ-iei·~NR~Arad consideră că 

STAREA NATIUNII ESTE ••• LA PAMÂNT 
· • Emil ' Conferinţa de presă organizată de pentru acoperirea acesteia .• Peniru a 
Constantlnes- către PNR Arad a punctat patru teme de lichida corupţia - consideră Teodor 
cu declara că in actualitate: Raportul preşedintelui Mara- este suficient să lafiJustlţla să
această toam- Constantinescu despre starea naţiunii, 91 facă datoria." · 
nă se va pro- situatia dramatică a armatei române, PNR a adresat o scrisoare deschisă 
duce adevărata peneirarea PNR în teritoriu şi organi- tuturor factorilor ·responsabili, prin care 
revoluţia in zarea conferinţei judeţene. , evidenţiază situaţia dramatică pe care o 
România. Ara Preşedintele Teodor Mara a filcut o traversează Armata romană: .. Nu este 
dreptate, numai critică extrem de dură in legătură cu posibil să ne diminuăm capacitatea de 
eli revoluţia aa raportul preşedintelui Emil apărare a ţării, in timp ce vecinii nDftri · 
va petrece Constantinescu la trei ani de la preluarea '1-o intăresc. • . , 

puterii: "România este la pământ, Iar ln vederea pregătirii Conferinţei 
impotriva sa ... • politica actuală este căt se poa~tt de judeţene, PNR Arad se organizează in· 

• La sfAr,ltul lunii, Virgil haotlcă. Mergem din rău In m.al rău ... " ternoriu, căutând să fie reprezentat In 
Măgureanu va veni la Arad. Motivul? _ Lupta impotriva corupţiei _ afişată in majoritatea loca1ilăţilor !!i'ljudetul nostru. 
ConfartnţaJude\&&nh PNR mesajul prezidenţial-.este de fapt o lupii! . • PU~U SlltfiCI 
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Ieri la sediul PUNR a fost organ~ presă s-a referit la stadiul reformei îrt 
""tă o conferinţă de presă .Ja care au România, dl. Ioan Moş apreciind că in 
participat Ioan Moş preşedinte, Emil ultimii doi ani PIB a scăzut cu 20% iar 

,Roman,. Ioan Popa, Gheorghe situa~a e din ce în.ce mai gravă. "ln 
Zgărdău şi Sebastian Homo nea, 1987 pe muncjtoril de la· B'"'lov i-8 
vicepresedintele OT-PUNR. · aplaudat toată lumea pentru ce au 

In opini.a tinerilor din PUNR, de făcut, Iar acum in 1999, ţărăniştii_ Il 
illnă pentru decăderea morală a fac vandali" - a apreciat ~tele . 
tineretului roman este muzica hip-hop Ioan Moş. . · · 

·care proferează violenţe şi un limbaj _ In încheiere, să mai spunem că · ·· 
.. injurios. După cum 'ne-a spus· peuneriştii arădeni au apreciat apli
Sebastian Homonea, din această caţia Batalionului mixt romana
cauză tirlerii scujpă pe strada şi injuri maghiar ca fiind o pierdere de timp şi 
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in public. de bani. . . . . ·. - . 
Partea. a doua a clonferlnţel de ·. • ' Ş. POPESCU . · · · · 
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.. LA LENINGRAD SI LA VIENA AM VERIFICAT 
CALITATEA MOZICALĂ A SCOLII DIN CARE PROVENEAM" 

1 . 

... ' '":. 
- Maestre Dan Grigore, ce a insemnat 

doamna Cella Delavrancea in devenlrea dv, 
artistică? 

- Am spus de mai multe ori: totul. Nu am 
nimic de adăugat Şi crep că spune mulle. 

- Cum se CQnturează principiile dv. pe
dagogice, ava'nd in vedere că ceh! ale 
maestrei dv. erau lntuftiv fenomenologice? 

-·---><.-•: 
am concertat în marea. sală a i si la 
c:oncertur meu a. fost o _mare parte a clasei de 
pian la care fusesem studen~ in frunte cu profe
soara noastră de acolo Tatiana Kravcenko. 

să. spun aici, am o amintire extrem de plăcută şi 
emoţionantă pentru .mine, când i-am cântat 
prima dată lui Celibidache, in 1996, la 
MUnchen. Dupa ce am paraus împreună con
certul, Celibidache a avut o remarcă absolut 
extraordinară: .Doamne, cum ai putut să 
rezisti, să te pastrezi la nivelul ăsta?". 

~ Aţi fost o febleţe a maestrului 
Celibidache... . · 

. joi, 18:noiembrie 1999 

UNGARIA POATE, DAR 
" 

NU ŞTIE DACA ŞI VREA 
SĂ AJUTE ROMÂNIA LA 

INTRAREA ÎN NATO 
Declaraţii de complezenţă 

~' 

- Nu erau chiar intuitiv fenomenologice, 
doamna Delavrancea avea o cultură atât de 
vastă si o atăt de inaltă calificare muzicală. Să 
nu uităin că provenea dintr-o şcoală care in rtnie 
dreaptă, in două sau trei genera~i, ajungea 
pană la Frederic Chopin. un pedagog al pianu
lui cum rar există. Eu lncerc să merg pe acelasi 
drum pe care mergea doamna Delavrancea, un 
drum ln cere autoritatea pedagogică este natu
rală sau nu este deloc, ca să parafrazăm o 
\lllfbl celebră al lui Malraux. Dacă autoritatea 
nu vine pe cale naturală, din argumente, din 
autoritatea artistică Şi din exemplul personal ea 
nu poate fi Invocată ln nici un fel. Şi incerc să 
fac pedagogie ca donmul Jourdin prozll, fără 
ostentatie, lncercănd cu elevii Şi studenHi mei o 
aventurii mereu noua şi căt mal necantOnată în 
dogme Şi sisteme. 

· ca~va colegi au venit după concert şi mi-au 
spus la ureche ,.bine ai făcut că n-ai asc.Jitat-o. • 
Eram un rebel şi aveam confruntări de idei une
.ori foarte dure ru ei. Mai apoi la Viena in 1969, 
marele profesor care a fost Richard Hauser a 
fost unul dintre oamenii care mi-a dat cea mai 
mare incredere in mine. Avea obiceiul să spuna 
clasei, din care au provenit mari nume ale 

- El m-a numit un prieten şi asta mi-e 
-.!. 

Aş~ cum se obişn.uieşte, 
conferinţa de presă a fost 
deschisă cu două scurte alocuţ~ 
uni din partea celor doi demnitari 
militari român Şi maghiar. Primul 
a vorbit generalul Oegeratu din 
partea căruia am n;~ţinut: .* lntre 
România şi Ungaria există la 
nivel de armată cele mai acti'{e 
relaţii din zonă • Cele două ţări 
s-au anat tot timpul in cooperare 
nu in competiţie, Iar intrarea 
Ungariei in NATO nu a afectat 
cu nimic această cooperare • 
Faptul că noi suntem vecini cu 
NA TO e un lucru favorabil pentru 

faptul că Batalionul ml_xt a 
devenit operaţional şi speră că 
de la anul se va trece la antrena
mentul pentru participarea ·la.,. 
actioni reale. ·- " · 

- Ultimul concert pe· cara 1-a avut a fost 
ImpreunA cu dv. 

-Din păcate ultimele, au fost de fapt trei 
concerte, In vara lui '96. 

- Cum apreciap starea fllarmonicllor fi a 
fCOIIIor superioare de muzică din ţarii ? 

- Cred că momentul de faţ~ este de un 
absurd total. Acuma ne luptăm d1n nou ca pe 
vremea lui Ceauşescu să ne justificăm exis
tenţa, ceea ce mi se pare un luau extrem de 
grav. Tntr-un interviu, in 1919-1920, in care 
Enescu făcea pledoarie pentru Opera romană 
din Cluj, spunea: .compara~ ~ in care nu 
există nici o lnstitu~e de cullură, feţele oamE>
nilor, chipul lor, comportamentul lor social cu 
acela al u.rbelor tn care institu~ile de cultUră· 
există, înseamnă ceva in viaţa oraşului." 
Revenind ~ intrebare, instituţiile ar trebui refor
mate, asta e cert. Nu există in Romania o 
strategie cu o lonnulă coerentă pentru reforma 
acestor lnstllu~l Şi asta mi se pare deficienţa 
cea mai mare. 

' Răspunzand intrebării .. In· ce 
măsură vrea !fi poate Ungaria-· 
să ajute România la intrarea in 
NATO?" pusă de ziarul nostru, · 
generalul Fodor a precizt\.1:' 
.,Ungaria poate politic fi miii- . 

tar să ajute România la lnte- ··-··_. .. · grarea in r.(ATDI Dar la prima 
parte a intrebArii (dacă vrea) 
trebuie să vă răspundă politi-
cienii, eu nu fllu. Din punct de . 3 ,. 

- Ce v-au adus Durnnewoastril -ne 
la leningrad 'i Viena? 

- Cum vedep vllto_rul unul tânăr pianist 
de astăzi ? Care sunt '!'Insele lui ? . 

- O verificare a fiC01ii româneşti alj8 cum. 
s-a prezentat ea în pertoada interbelică. Anume 
o şcoală care provenea din mari familii spirituale 
ale Europei. Profesoara mea ~In copilărie, 
Eugenia Ionescu, (a fost şi profesoara Jur 
Valentin Radu, care la răndul lui mi-a fost puţin 
elev. pct să mă laud cu lucrU ăsta) era un pro
dus al şcolii de la Leipzig, eleva lui Robert 
Eichmuiler Şi a lui Max Reger la compoziţie. Era 
oolegă cu Mihai Jora. Apoi profesoara mea din 
adolescen\"1. Florica Musicescu, era şcclită la 
Paris. Prin persor:talită~le care au ilustrat-o,· 
şcoala românească era de sinteză. Am impre
sia că această sinteză ln momentul de fată s-a 
mai dilua~ In sensul că precum In ane doineni 
ne-am cam pierdut conştiinţa Identităţii noastre 
profesionale, spirituale, istorice chiar. Ca să 
revin la.intrebarea dv. ,la Leningrad şi la VIE>na, 
mai ales la Leningrad am verificat această mare 
calitate muzicală a F.lii din care preveneam 
eu. Si asia mi-a folosit foarte mull pentru !:ă m-a 
ferit de multe din şovăielile Şi din erorile pe care 
şcoala muzicală sovietică .într -o perioadă foarte 
stahanovistă a ei, adică mergand pe perfor~ 
manie tehnice de mare efort Şi de mare anga
jare, dar ignorând de multe ori subtilltătile 
muzicii şi terneinida unei toonări muzicale ade
vărate Şi profunde, le-a făcut in privinţa tralec
toriilor CQ!egllor mei. In sensul acesta vă relatez 
o intamplare din 1984 de la i când 

pianisticii internationale, in momentele de 
respira ale activiultil no~stre, .Dan este un 
coleg al meu, nu esie un student al meU", lucru 
care intr-o şcoaJă severă cum e cea vieneză 
nu-i obişnuit. Trebuie să recunosc că intr-o 
perioada foarte dură a activită~i mele, in care 
nu prea eram programat in 1ară, mi-a făcut 
foarte mull bine faptul că Richard Hauser a avut 
o asemenea incredere şi o asemenea parere. 
despre mineA fost un mare spr1in in tinereţea 
mea. 

- Maestre, cum aţi ajuns indezirabil 
teglmulul CeaUfGSCU ~ ce v-a costat acest 
lucru? . 

- Sunt două tipuri de discuţii aici. Ce lj8nse 
are el in societatea din care face parte. Cealaltă 
e ce face el în lupta cu sine insUŞi. Cred că ge
neraţia actuală e puţin prea rezultativă, adică nu 
are, in general, entuziasmul unor investi~i pe 
termen lung, nu are curajul încercării de a-şi 
asuma nişte expertenţe, fără să aştepte bucăţi
ca de zahăr a rezultatului imediat ln altă a'i" 
ceva e catastrofal. Un om pornit pe acest drum 
trebuie s1> aibă privirea atintită foarte deparie. 
Trebuie să vrea enorm de• mull ca să realizeze 
puţin.~ tinerii de astăzi spun de ce să învăţ 
concertul x, cănd nu am unde să~ căni, intră 
pe o pantă facilă, cu rezultate pe măsura lipsei 
de preten~i. Pe de altă parte, ce face societatea 
cu un asemenea tip de profesionist este o dis
ruţie dezolantă. La noi, societatea nu are 1ncă 
acel cuii al ~lismului. 

Romania, un element de stâbili
tate ~ Romania are de învăţat din 
experienţa Ungariei in domeniul 
int~raril euro atlantice. .. 

• In discuţiile purtate cu ge
neralul Fodor s-a stabilit progra
mul Batalionului mixt ror:nanQ
maghiar pentru anul viilor. 

vedere Militar Ungaria poata . 
chiar să Sponsorizeze armata 
Românii In efortul el de Inte-
grare". ,.... . 

Tn incheiere să mai spunem 
că general~! Degeratu şi-a expri
mat părerea de rău ca 
preşedinţii Romaniei şi Ungariei . 
nu pot fi prezenţi la aglicaţla 
Batallonului mixt romana-· 
maghiar. Nld prim-miniştrii celor 
două tari nu vor veni, in schimb 
e posibil să· participe miniştrii 
apărării sau, tn cel mal rău caz, 
secretarii de stat ai apărării din 
România şi Ungaria. 

- N-aş vrea să vorbim prea mult despre 
asia. Totul se plăteşte In via\:!. Vreau doar să 
spun că nu am făcut nici un fel de eroism, n-a 
fost nici un fel de probă de curaj de parad1i. Pur 

. şi simplu n-am putui să fac altfel. Am avut un fel 
de instinct de conseiVare, am crezut că dacă 
fac compromisuri in direcţia asta, renunţ la o 
parie din talentul meu, imi mor1ific anumite tesă
tuli ale fibrei mele altistice. Nu am putut să fac 
lucrul aces!a. Trebuie să vă mâriurisesc foarie 
sincer că eram foarie complexa! Şi revoltat pe 
mine in perioada aceea că nu puteam să fac 
altfel. Şi nu cred că e cazul să-mi arog nici ero
isme. Tmi dădeam seama că pericolul de a nu· 

· mal cănta in străinătate era mortal dar trebuie 
' . 

R consemnat 
DArtA TODO!t 

Fato: OrtO!tiO FELER 

Generalul Lajps Fo~or s-a 
referit in alocuţiunea sa cam la 
aceleaşi lucruri, de data aceasta 
tnsă dedaratiile fiind mai voalate 
şi mai puţin tranşante decat 
ne-am fi a!i'teptat. "Este. o 
plăcere să auzi că frontiera cu· 
România e un element de sta
bilitate~~ a apreciat şeful 
armatei ungare. Ungurii s-au 
declarat extrem de satisfăcu~ de 

ŞE!tBArt POPESCU 
foto: AL HRJtJRrtOJ . 

CE, MAl PUJINI _ .. (Urmare din pagina 1) române!lti sunt· supra populate. Ba, mai 

"· Despre Căminul cultural din Bocs/g am .scris Tn mal multe rân
duri aprecilnd faptul că aici - prin pasiunea d-/ui director T~odor 
Coraş şi a colaboratorilor să/ - se desfăfoară un program artistic 
fi distractiv fără egal in judeţ 

· Duminică allJ asistat, din nou, la un eveniment găzduit in-
această Instituţie de cultură, Festivalul judeţean a/ dansului 
căluşăresc, ce ne-a prilejuit fi un dialog cu neobositul director, 
interpretul de muzică populara Teodor Coraf, · . 

1 
. 

- De ce festival al că1LIIj8rilor la Ansamblul .Ardeleaha" din Bocsig, 
Bocslg? .. .Doina Mureşulul" din Arad şi 

- Din discuţiile avute cu conduce- Ansamblul din lneu, precum Şi interpre~ 
rea Inspectoratului pentru Cultură şi a ai cântecului popular. Aş ·dori să 
Centrului Creatiei Populare al judeţului mulţumesc pentru sprijinul acordat 
Arad. apreciind vechimea acestui dans Inspectoratului pentru Cultură şi 
prerum si traditia foldorică a Bocsigului Consiliului Judetean Arad, domnului 
s-a hotafât că Bocsigul merita să găz~ Vichentie Palcu'- primarul comunei 
!'fulască .Festivalul judeţean al dansului Bocsig_ precum şi tuturor sponsorilor. 
căluşaresc" (ajuns anul acesla la a IX-a - In spectacol a fost prezentă ~ 
ediţie).Anul viitor, vom sărbători 100 cţe formaţia ,.fanion" a căminului 

. ani de dans căluşăresc la Bocsig, Ansamblul folcloric ,,Ardeleana" ... 
prima formatie de căluşali fiind Infiinţată - 1\nsamblul. foldoric .Ardeleana· 
în anul 1960 de preotul Alexandru nu putea lipsi de la acest festival orga-
Mâneran iar primul vătaf al formaţiei a nizat de Căminul Cultural Bocsig 'iar 
fost Simion Stan. De atuncî. tradiţia publicul numeros prezent in sală a fost 
dansului căluşăresc la Bocsig a centi- multumit de evolutia formatiei de 
nuat, ,.Jn prezent Căminul Cultural danSuri populare, sOJiştii vbcBii, for-

• ~ având o f~maţie de căluşari pe maţia de C<lluşari Şi on:hestra populară 
tre1 generaţu. Ş1, m~t ne apropiem a ansamblului care şi de dala aceasta 
de_ 1 Decembrie - Z1ua Naţ1onală a a oferit un spectacot bun. Ansamblul 
României, aş dori să amintesc că for- .Ardeleana" a fost invitat să participe la 
fll•ţia de căluşari di1 Bocsig a. partid- Festivalul Internaţional de folclor de la 
pat la Marea U_nire de la 1 Decembne WIQnehles - Franţa In perioada 25 mai 
19181a Alba !uha. 1 O iunie anul viitor. Ansamblul 

. · ~ Cum apreciaţi aceasl.i a IX-a .Aideleana" este lal.l'eat Şi câştigător al 
edl!fe a festivalului?. '.' premiului lla a_cest festival in ann 1993 

- D1n ponct de vedere orgamza- şi 1996. Ansamblul .Ardeleana" are in 
1oric şi altislic pot spun~ că această a componenţA orchestra populară con-
IX-a ed1ţ1~ a ~tivalut~.' ~ fost.reuşită, dysă de Ionuţ ~utar, formaţia ~e 
dar a fost infe~~ ~~~~ an~re ca dansuri populare formata din opt pe-
număr de forma~l participante ŞI aceas,. rechi de dansatori, caie are în reperto-

. ta din lipsa fondurilor. ~.ecesar~. De riU suite de dansuri din: BoCsig, Apateu, 
.~emenea~ faţă de. ediţiile ante~oa~e Gurba,Hăşrnaş, Lunea Teuzului, Valea 
. am observat _ca numărul membrilor 1n Crlşului Alb şi Zona lneului, formaţia de 

1/11:'';',· POSR dorea să marcheze astfel mult, depă!file tehnologic fi inglodate tn 
implinirea a trei ani de la înfăptuirea altei· datorii. Pentru a reduce pierderile economi-
nanţei. Lectura a reuşit să smul.gă chiar ce trebuie restructurate. Acest lucru 
zâmbetul unor reprezentanţi ai COR. Mă inseamnă insă disponlbillzări. Disponibi
intreb acum, rezultatele sondajului CURS · liziirile înseamnă oameni in stradă, proteste 
vor reu!fi să intristeze, acum, la zece ani sindicale. Şi ne mai mirăm de ce nu vin 
după '89, măcar un politician, fie el in stânga lnves!Horii, de ce foamea de bani adevăra~ 
sau dreapta centrului politic? Până una alta, se accentuează de zece ani incoace. tată de 
principalele confederapi sindicale au cerut ce "The Economist" ne plasează pe locul 
deja Pariamentului demiterea Executivului, 4 din 93 de ţări, intr-un top al celor mai 
repro!fând actualei echipe guvernamentale ) nesigure zone din lume din punct de vedere 
încălcarea ~ror angajamentelor luate atât al CUmatului investiţional, după Rusia, 
in faţa popula~ei cât 'ia sindicatelor. Indonezia 'i Pakistan . .,Hic sunt leones" 

Guvernul a ajuns să fie strâns cu u,a, (aici sunt pericole) constată Economist 
pe mâna lui, din cauza incapacităţii ma· lntelligence Unit, autorul clasamentului 
nageriale de a gestiona econ~mia. O ţară in publicat in revistă. Pericolele le !itim deja: 

.Ardeleana": Cale Bar Flora din Bocsig, care 7,5 milioane de oameni trăiesc sub birocraţie, mită, -corupţie, proastă 
S.C. Ccsl!ll SRL, din Beliu, European pragul sărăciei, o economie care asigură guvernare, tensiuni sociale ş.-a.m.d, 
Dlinks din Bocisg, S.C. Patricia SRL: pentru 17"/o din popula~e un venH de 1~ pe Preventiv (dar după asediu! de la 
din lneui Radio 21 Sebiş, Cotidianul zi şi pentru 70% venituri de sub 2 $/zi Bra,ov) Executivul a mai adus unele mo-
_Adevărul" din Ared, A.F. Farcuţa din (raport anual al Blincil Mondiale consacrat dificări la Legea 60/1991 privind organi-
Bocsig şi Partidul România Mare. dezvoltării) este 0 tarii aflatâ in moarte eli- zarea şi desfăşurarea adunări lor publice, 

- Din căte ftim Căminul cultural nicil şi căreia 1 88 c'ere să mai ţopăie vioaie lncă câteva formalită~ ce va trebui indepli-
Bocsig organizează mal multe ma- încă vreo câţiva ani. Că nu vom mai vedea a nite de sindicate. 
nlfestări de nivel inalt. Cum vă doua !ra"fă a acordului cu FMI nu mai e un Care au şi inceput deja negocieri pen-
descurca'? · ' secret pentru nimeni. Singurul care speră tru sincronizarea acţiunilor de protest, ce 

- CAminul Cultural Bo<:si!l orga- încă e Guvernul. Şi iatâ ca ne vom şi impru- se vor desfăşura la nivel local şi naţional 
nizează anual Festivalul cântecuhJi, muta, de nevoie, ~ pe piaţa liberă de capi- începând cu sfâf"litul acestei săptămâni. 
jocului şi pariului popular de pe Valea tai, fl nu pentru că a'a cere FMI. Avem In 23, 24, 25, 26 noiembrie, Bucureştiul va 
Crişului Alb, Festivalul j.Jdeţean al dan- nevoie de păcură in centralele de tenmofl- fi scena acţiunii maraton a centralelor 
sului căluş;lresc şi Festivalul coral .Ion care. Nu e prima oară când ne dovedim si_ndicale CNSLR Frăţia, Cartel Alfa, BNS V!du". Pentru organizarea acestor .festi. 
valuri invităm formatii in funcţie de ~on; incapabili să ne respectăm obligaţiile asu- fi CSDR. Sindicatele din invăţământul 
durile pe care 1e aVem de 1a Consiliul mate faţă de o Instituţie financiară credi- superior au denunţat fi ele acordul sem~ 
Judeţean şi Inspectoratul pentru toare. Macrostabilizare, deficit bugetar, rată nat in iunie cu Radu Vasile, iar sindicatele 
Cultură Arad, Primăria Bocsig 'li spon- a inflaţiei, cerere internă, facililă~, subvenţii, profesorilor 'din preuniversitar sunt gata 
sori. tenmeni pe care puţină lume ii !nţelege, nu să scoată 40.000 de salariaţi in stradă. 
· -Cecredeţicăar:trabuifăcutca pot ascunde faptul că microeconomia Acolo unde sunt, lncă, !ii studeoJii. Ba 

aceste aşezăminte - cămlne!e cultu- zace. Intreprinderile miel şi mijlocii, care ar chiar şi grădinlţari alungati de frig d1n gră-
rale -să !te viabile? fi trebuH să prei~ torta de-muncă disponibi· . dinlţe. . · 

- Căminele culturale ar t~bui Sâ Jizată in urma restructurării marilor intre- · Febra reprezintă o reacţie a organls 8 

dispună de fondUrile necesare penb'u prinderi rămase fără piaţă, nu . .nu~.-wcă nu _ mului in faţa agresiunii unui factor patOoo 
personal, dotări OJ aparatura necesara, pot absorbi 'omeri, dar au ajuns sa pro- gen. Este un semn c:i Organismul luptă . 
bani pentru inue~a şi organ~ ducă. şo~ri. Şi atunci_.~e. mi!li miră cineva Există acum ri.scul ca i"&forma, fi nu unii 
de activităţi. · · de ce se ţin cu dinţii muncHorii de locurile politicieni Iresponsabili, să fie considerată unele f<>rma~l a .s~ut ŞI"!""" unele · căluşeri pe trei genera~i. solişti instru

.lonnaţu cu lrad1~1 mcep se d1spară. mentişti si soliştii vocali: Teodor Coraş 
Anul acesta alături de lormaţiile de . Monica Groza Florin Budu si silnorl<i \ _ 

· .~ă!~ş,~_i .... P.re~~nte au. participat Horg",: . ~p~nsorii A~s8m.blului 
· .,. consemnat lor de muncă? Ce' direcţie mal are atunci ca factor,patogen. Ceea ce ar fi fatal pen-

·. ,_:-;.:t:J~?; -~~.:.~~~!P __ .J$;r",ec=,o;;n"ir"e"rs"'i'"a;;p;cr;cos;fe"s"i"o"n"'al=ă=?~l"'n=tr'<'e"'p"ri=n';;d=e=ri;;;le=f;;tru==.n;=o;;l,;;p;=e=.n=tru'S"c;;ă=.a"ltă~o=p=ţ=lu=n"e=.n;;;u;;;;;av;;e;;m;=;o. =-dl 
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VÂNATORII POT ÎNGROPA SECUREA RăZBOIUlUI! 

vânătoare. prevăzut de Legea 26/1974-
~brogată ·~a expirat in 1997.. De atunCi 
Guvernul Romaniei a adoptat cinci ordo
nanţe, prin cane s-a tot prelungit tennenul 
de folosinta. UUima, cu nr. 129, a apărut In 
septembrie 1999. Prin aceasta s-au pre: 
lungit cu încă 6 luni vechile oontracte prin 
care fondurile de vânătoare au fost date In 
folosinta AJVPS-urilor. ,.AJVPS nu a făcut 
niciodată atribuirea fondurilor de vână
toare, cum In mod greşit a spus Anton 
Vlad. Confonn vechilor oontracte valabile 

vremea comuniştilor, deoarece ne-am 
gospodări! din resurse proprii. Cu toate 
acestea, cel pu~n de 20 de ani ootele de 
recoltă au fost stabilite de Ministerul 
Silviculturii inainte de '90 şi de MAPPM 
după '90. Raportările primane se făceau şi 
se fac tot de cei care gospodăresc fon
durile de vânătoane, adică de grupe, cane 
au interesul să-si mentină efectivele de 
vânat", este de Pănene directorul AJVPS. 
Tocmai de aceea, pentru că cele cinci 
ordonanţe din uaimii ani n-au modificat art. 
12 din Legea W311996, cane qă drept de 
preemţiune AJVPS-urilor şi ROMSILVA 
.Consiliul AJVPS Arad a hotărât să-şi 
exercite dreptul de preemţiune asupra 
tuturor celor 46 de fonduri de vânătoare, 
pe cane le are in gestiune. 

DiseriminaH 

; 

In Piaţa Mihai VIteazul 

PETARDEI.E SE 
, DAU PE SUB MÂNĂ 

15 zile la 3 luni sau cu amendă 
intre 80.000 şi 400.000. de lei. 
De asemenea, pălln~i, institutorii 
şi vânzătorli acestora vor fi • 
răspunzător! de prejudicille 
eduse de minori In unna folosirii ' 
petardelor.. Gabriel Moldovan 
mentioneaza că ln zilele urmă- . 
toare echipe operative fonnate 
din reprezentanţi el Primărlej, 
Poli~ei şi Gardienilor Publid vor 
efectua oontroale prin pieţe, şcoli 
şi prin unele cartiere. Un loc In _ 
cane se vând petarde (aduse.din · 
Polonia). este Piaţa Mihai 
VIteazul. Distrlbuitoril, lnsă, le 
plasează mascat, fără a le face 
prea multă reclamă verbală. 
.Dacă vreţi petarde avem cutii 
Intregi. Cam la 1000 leVpocni

.toarea. Dar nu acum. Veniţi ; 
după-masă, atunci primim 
mariă", ne-a şoptit un .ooordona-

Scandalul care a tulburat in ultimii ani 
activitatea ·de vânătoare in România ar 
putea fi aplanat până la sfârşitul şcestui 
an. Cel puţin aşa susţine _conducerea 
Ministerului Apelqr, Pădurilor şi Protecţiei 
Mediului, prin secretarul de Stat, Anton 
Vlad. Acesta a "precizat recent că.până la 
sfârsitul anului fondurile de vânătoare ar 
pute'a fi date in folosinţă, prin licitaţie. ,.Am 
convingerea că pănă la 1 ianuarie 2000 
fondurile de vânătoare vor fi atribuite, iar 
pentru aceste fonduri vor fi Incheiata oon
tracte fenne, care vor conţine clauze noi, 
coercitive, Tn cazul nerespectării regle
mentărilor de vâmitoane. lncălcarea aces
tor clauze oonduce la rezilierea oontra<:tu- · 
lui, asociaţia de vânătoare nemaiputănd 
participa altă dată la gestionarea fondurilor 
de vânătoare, sau chiar la dizolvarea 
juridică a respectivei asocia~i", a precizat 
Anton Vlad. El a mai spus că Asociatia 
Generală a Vânătorilor şi Pescarilor 
Sportivi nu va mai avea dnept de atribuire 
a fondurilor de vânătoare, ci doar dneptul 
de a-i reprezenta pe vânătorii şi pescarii 
români pe plan naţional şi Internaţional. 

· Confonn ultimelor reglementări legale, 

. Pe de altă parte, conform ·noilo~ 
pnevederi, deţinătorii de tenenuri agrioole şi 
forestiere urmează a primi despăgubiri 
.apropiate de justa valoare" pentru 
folosirea de către vânători a proprietatii lor. 
Referitor la acest aspect, Nicu Deme a 
pnecizat: .Nu este nonnal ca de~nătorii pri
va~ de terenuri forestiene sau agrioole să 
plătească 75% din valoarea arenzii către 
MAPPM şi doar 25% să le ravină lor, in 
timp ce in cazul terenuri_lor silvice propri
etate de stat 75% să meargă la Regla 
N&~nală a Pădurilor şi 25% la MAPPM. 
Consider că este vorba in acest caz de ·o 
mare discriminare faţă dt! de~nători priva~ 
de tenenuri agrioole." 

O bună parte din cetăţenii' 
municipiului sunt stresaţi de 
căteva zile, de zgomotul inoon
fundabil al petardelor. Grupuri de 
copii care nu găsesc o modali
tate mal tăcută să-şi petreacă 
·timpul liber, se delectează cu 
aprinderea petardelor, seara, 
sub protecţia intunericului. Atund 
cănd majoritatea oamenilor sunt 
acasă şi încearcă să se odih

. nească. Deocamdată, larma 
făcută de petarde poate fi auzltă 
prin cartiene mi!irginaşe, cum ar 
fi: Confecţii, Aurel Vlaicu şi 
Bujac. Poluanea fOnii::ă a deran
jat şi Primăria. Purtătorul de 
cuvAnt al Instituţiei, Gabriel 
Moldovan, aminteşte celor In 
cauză că Dispoziţia nr. 713198 a 
fost neactuatizată şi in acest an. 
Conform acestei decizii - sem
nată de primar - oomercializanea 
şi utilizanea petardelor (pe toată 
durata anului) se P,e<fepseşte cu 
Inchisoare oontraven~ală de la 

tor" in distribuinea_petaf!ieior. . -
. FUIVIOS HASTfiSffCHE , 
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preţurile de pornire ale fondurilor scoase 
. la licitaţie variază, in cazul unei suprafeţe. 
·de zece mii de hectare, intre trei si 15 mii· 
ioana de lei perTtru un an de folosinţă. 
Referitor la cota de vânzare. pentru străinl, • 
aceasta nu va mal fl de 30 la sută ea până 
acum, ci va fi fhlctuantă, In •functie de 
necesită~ şi de cereri, putând ajunge până 
la 50%. }\nton Vlad a arătat că, prin noul 
sistem ~~ organizare a vânătorii, se va 
dezvolta un mediu concurential de 
gestiune şi control a fondurilor de vană
loara, iar prin dispariţia monopolului 
AGVPS, va dispărea si una din sursele 
generatoare de oorup~ in domeniul vană-
tarii. . 

.Referitor la cele de mai sus, Nicu 
Deme, directorul AJVPS Arad a ne de făcut 
căteva precizăn. 

AJVPS Arad nu va . ... 
renunfa la f-duri ' . 

Tennenul de folosinţă a fondurilor de 

Chiar fi după .•. ceasul 
a/12-lea, vânătoarea ar putea 

reintra pe făgaful nonnal 

şi in prezent, atribuirea lor s-a făcut de 
cătne Romsilva către AJVPS şi nu către 
AGVPS. De aatel, după oongnesul AGVPS 
din 1990, dreptul de <:Optrot a modului In 
care se exercită vânătoarea a fost dat 
AJVPS-urilor, AGVPS-ul având doar drept 
de indrumare ~~ coordonare". spune 
Deme. Acesta a mai arătat că şi până 
acum parioada de atribuine .a fondurilor lle 
vânătoane era tot de 1 O ani, iar vânătorii 
erau interesaţi să-şi 'menţină efectivele de 
vanat, pentru a putea vana şi In unnătorii 
ani .• Vânătoarea era de dnept privat şi pa 

In loc de concluzii, dinectorul AJVPS 
Arad a mai precizat: .După 1990 efec
tivele efe vânat au scăzut până in unnă cu 
ţnei ani, cănd au inceput să crească, lucru 
ce reiese din statistica reoottelor fiecărui 
sezon. Fapt confirmat şi de ministrul 
Romică Tomescu la consfătulrea de la 
Braşov, ciJ directorii AJVPS şi asocia~ile 
nou-create din toată ]ara. Ceea ce 
dovedeşte că şi MAPPIYI apreciază ca 
fiind corectă gestionarea fondurilor de 
vânătoare de către aCtualii gestionari:" 

· FLORIH TRQŢ 
Foto: VIOREL MOS(fl 
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, Primarul din Brazii nu e 
u aeord eu jwtifieările CTP 

- -uneaera ... e 

'j In urmă cu câteva zile, Guvernul a adoptat o 
l .. - -~- · hotlirAre cu prlvlre la indexarea alocaţiilor supll· 

Recent, un grup de părinţi ai elevilor-- din satul Secaş, 
comuna Brazii - care fac naveta zilnic la şcoala generală din 
localitatea lacoblnf, ne semnala că autobuzufane uri orar de dr
cula~e anapoda. AStfef, copiii sunt nevoiţi să se trezească In 
fiecare dimineaţă devreme şi ajUng la şci>ală cu două ore 
Inainte de inceperea cursurilor. Chiar inaintea lemeii de servf. 
ciu. Şeful Biroului Circula~e din cadrul Cornpa~iei de Transport 
Public Arad, dl. Ju~ Maxim, spunea că programul cursei nu se 
poate modifica pentru că restul navetistilor ar pierde trenul de 
Gurahonţ. 1~ pl~s, rapreZ&!!IJ!PIU(CŢ,E~,!!n~a că arest auto-

:_f':· ''""". ~, mentare pentru familiile cu mai mulţi copii. 
1 . Conform acestei hotărâri sumele cresc cu 25%. 
1i#·-· .• o;,,,. Cu toată majorarea anunţată, pentru luna 
" noiembrie, la D.G.M.P.S. Arad au venit tot cuan-1 _'.-. . .,, turnurile vechi, adică 40.000 da lei pentru fami-

- , lllle cu doi copil (In loc da 50.000), 80.000 de lei • · ·j· pentru trei copil (in loc de 100.000), 100.000 de 
• .. ·""' •· lei pentru familiile ce au mal mult de trei copii 

~' (in loc da125.000). ,.Probabil luna viitoare .se 

buz c~rculă rn prerdere. · . . . 
· Luând atitudine fată de aceste motivatii expinie ile 

funcţionarul CTP, primarul oomunei Braiii, dl. Dumitru Vesa, 
ne-a declarat: .Domnul Jurj poate nu ştie, dar autobuz•·! 
nespectiv n-are nid o legătură cu trenul de Gurahonţ. C:• ''.a ar 
fi nentabilă dacă şoferu_l «nu ar uita» să elibereze 'itele odată 

:;._.·.:·--

'
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VQr plăti '' diferenţele", spune Anica Lerlnţlu, 
_.,afOflclu Asistenţă Socială din D.G.M.P.S. 

In judeţul Arad, pe luna noiembrie sunt tn 
' plată 19873 de dosare (familii cu mai ll)iilt de 

doi copil). 

cu Tncasanea banilor de la călători". , 

La inceput a fost comerţul cu 
maşini la mâna a.doua. aduse din 
Occident, care s-e dezvoltat rapid, 
urmat de incercă~ timide cu televi
·ii;.Qjilre, aparate electrocasnice. 

··Imediat după '89, unii şi-au pemils 
să-si mai. cumpere un te:levizor color, 

. un aparat electric, ba chiar o maşină 
(bineinţeles, la mana. a doua). Aceasta 
n-a durat pnea mult, penlr)J că .eoono-
mia de piaţă", .tranzi~a· i-a copleşit pe 
bietii români. Nivelul de trai a scăzut IPt 
mal mult. numărul somerilor a cnescut 
şi astfel, nevoia, situaţia materială i-a 
tmRins pe oameni şă depăşească 
mentalitatea, acest obstacol care la 
Inceput l•e oprit să cumpere 
lmbrăcăminte purtată de 'alţii. .Cum să 
mă imbrac cu tiai ne folosite de al~i?". 
Mai ales că 'aceste haine au făcut 
obiectul unor a~uni de caritate indrep
tate către cai mai· mivoiaşi semeni al 
noştri 

Cine·-s-er 11 gandH atunci dl aa!SI 
tip de comerţ va fl unul destul de pro-

', '· . '. . \ •·. 

Considerăm că CTP ar trebui să f!tcă verificări {lentru 
ambele aspecta. · 

G.KitfiP 

fitabil? Romanul a inceput să cumpere 
haine la pneturi mici pentru toată -familia 
şi pa parcurs a constatat că e foarte 
~convenabil din mai multe ouncte de 
vedere. Pentru .cine nu ştie, In astfel de 
magazine poţi găsi un tricou, un 
pulovăr, un blue-jeans de foarte bună 
calitate, la preturi de 5-10. ori mai mici 
decăl In magaZinele obişnuite. Tentaţia 
este mare ~i o asemenea oferta se 
potriveşte foarte bine cu puferea de 
cumpărare scăzută pe care o are 

ma~':n~~:..;hand" au atras 
şi o clienţelă formată din oameni· bine 
îmbrăcaţi, civiliza~. cultiva~. aceasta 
datorăndu-se faptului că ei !şi schimbă 
mai repede mentalitatea. Nu pentru că 
le,ar face o deosebită plăcere să se 
imbrace de aici, ci datorită veniturilor 
mici pe care le au. 

Aceste mărfuri provin. de regulă, 
din ţările vest-europen(! (Germania, 
Belgia, Olanda) şi se impart In două 
categorii. O categorie o formează 

.. •'. 

f, "· 

marfa provenită de la populatie şi 
colectată de diverse organiZa~;: gen 
,.Annata Salvărir, care le distribuie unor 
firme ce se ocupă cu sortarea, 
spălanea ~i cură~nea lor. Tn urma aces
tor activităţi, firmei respective i se 

· acordă un certificat de calitate de 111 
Poliţia slonitară care permite comer
cializarea mărfurilor (aceasta este 
calea care ar trebui urmată). AStfel, cei 
Câne cumpără sunt puşi la adăpost de 
o eventuală contaminai"e cu divers& 
boli, cum ar fi cele ale pieln. 
. . o ana categorie o l'<)llneZintă marfa 
provenită din lichidarea stocurilor din 
magazinele occidentale. Acestea sunt 
lucruri noi şi chiar dacă preţul e mai 
mare, se poate plăti. 

Lumea a trecut incet peste 
prejudecăţi. In general, oamenii care 
cumpără de aid. sunt incănta~ că există 
astfel de mag.azine; n-ar putea să 
cumpere îmbrăcăminte j:lentru toată 
familia din altă parte. ' 

DI"O fii.EXA"DRESCO 
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.LION'RN TAPASZTO 11 fost intmuat III .Mocru 
Cititorii ~ Tşl mai educ problibil navului. Ultima dată, cei Inel au locutt 

aminte de crima cane In 18 mai a.c., a împreună o lună şi jumătate. In seara 
ingrozit locatarii blocului 1 ~1 de pe . zilei de 18 mal a.c., Loontln a fost trimis 
strada Pnedeal. Atund, cu căteva lovi- .de mama sa să cumpene două pachete 
turi de cuţit Leontln Tapaszto şi-a" de ţigări. Când a revenit, tatăl 1-a 
omorat tatăl. După câteva luni de reproŞat că fumează prea mult· şi a 
CEij'C8tărt şi expertize psihiatrice-legale, incercat să-l rupă ţigările. Fapt care 1-a 
uinoiualul a fost declarat iresponsabil. . enervat pe Leontln. Băiatul a luat două 
Prln sentinta. penală .nr. 19711999 s-a ~ c~ţlte de bucătărie cu care· ş1-a 
dispus internarea acestuia in Spttalul ameninţat părintele. După ce şi-a Stri· 
de Psihiatrie Mocnea, unde se afla si iri gat sotia, tatăl i-a tras băiatului o palmă 
prezent. . . . ' peste .iaiă. Moment in care .i-am apli-

CUI.ORI NEPLĂCUTE fi . cat cu un cu~t două lovituri in gat şi 
RADIA TU ATOMICE! una in stomac, ultima, in stomac, i-am 
In familia l'apaszto viaţa a decurs aplicat-o după ce tatăl meu a căzut 

normal pănă in 191)8 cănd soţii au peste mine in patul din sufragerie". a 
hotărât să Jivorteze. Cel mai mult a povestit 'ulterior Leotln. Ladislau 
avut de suferit.' se par<>. fiul soţilor Tapaszto. de 47 de ani, a fost trans
Tapaszto, Leontin, cane la data divof\U- portat la Spitalul Judeţean, unde a 
lui avea 17 ani. Cu toate acestea, el a decedat in jurul orei zece seara . .In 
ail'solvlt liceul şi şi-a găsit un loc. de momentul in care am dat cu cuţitul, mi
rto\Jncă. ln urmă cu vreo cinci ani· am dat seama că tatăl meu va muri, 
'Leontin s-a imboloăvit psohic; suferind dar n'u am dorit acest lucru, cnezand că 
de schizofrenie paranoidă. El avea voi neuşi doar să-I potolesc din agnesi-
deseori halucinaţii auditive şi vizuale. vitatea lui", a mai spus Leontin T. · 
.Auzeam voci ce proferau injurii, CRIMINALUL NV ARE 
amenintari si presiuni din partea unor DISC:.ERNĂMÂNT 
fiinte ce'se dădeau mai superioare. Mai 
muite fiinte voiau să-mi distrugă sănă
tatea, să~mi ia viata. \/edeam culori 
neplăcute peste culori şi radiaţii ato- ' 
mica In ochi cane nu stiam de unde vin" 
spunea deseori Leo'ntin.- Simptomele 
au persistat In ciuda tratamentului 
meqicamentos, Leontln fiind internat de 
căteva ori la spitalele de Psihiatrie din 
Arad, Timişoara şi Mocrea. Motiv pen
tru cane in martie 1996 a fost pensiQnat 
deboală. · 

S.EAJIA GROAZEI! 
· lntrucăt băiatul se înţelegea mal 

bine cu tatăl, său, mama. lui i-a rugat pe 
fostul soţ să locuiască cu ei pentru a o 
aJuta la !ratarea şi supravegherea bol-

.;; .. 
' . . , .. . . .., 

··Pană la internarea luo in Spitalul de 
Psihiatrie Mocr'ea. criminalul a fost 
cerce.tat in stare de arest. Prin 
Ordonanta, Parchetul de pe IAngă 
Tribunelui'Anad a dispus sooatenea de 

- Sl(b urmărire panelă a mculpatului 
Leontin Tapaszto şi .internarea me
dicală provizorie intr-un institut mad
ii:al". Propunere Tnsu~Hă de Tribunal, 
prin sentinta 19711999. 1\!:easta s-a 
dispus ln b8za .Raportului de Expertiza 
Psihiatrico-Legală" a Institutului de 
Medicină· Legală Timişoara. din care 
reiese că L110ntin este lipsit de dis-

:cemamant 
FLORI" TRQŢ 
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Pagtna8- AoEVĂRUL 

S. C. Alllmis S. A. este un nume deja 
familiar in rândurile agricultorilor din 
judeţul Arad fi nu numai. In prezent, 
obiectul principal de activitate al soei· 
etilţll li constituie comercializarea 
pieselor de schimb pentru utilaje agricole, 
dar fi a erblcldelor, ingrătămlntelor ehi· 
mica fllnsecto-funglcldelor. 

De asemenea, firma arAdeanA oferă 
spre vAnzare fi utilaje agricole. ARAMIS · 
comercializează tractoare de producţie 
românească, plugurl, semăniltorl, utilaje 
de erblcldat. 

Practic, ARAMIS poata asigura toate 
elementele complementare pentru a face 
o agriculturii eficientă, din toate punctele 
de vedere. 

• Rezultatele socletilţll 'arădene sunt 
intr-o strânsă corelaţie cu performanţele 
din agriculturii. Iar agricultura 
românească nu se află intr-o conjuncturii 
tocmai favorabilă, 

"Dacă acum doi ani am livrat agriculto
rilor 60 de tractoare, Iar anul trecut 15, in 
1999 a111 vândut doar două tractoare 
U650. Nu facem nici un secret din acest 
lucru, care, din picata, danotii starea 
agriculturii romAneftl. 

Doar o socotealii simplă si facem '' 
ea spune aproape totul. Dacă acum 5 ani 
un tractor românesc costa aproximativ 
1.800.000 de lei, in prezent preţul lui a 

.ajuns la 180.000.000 de lei. Daci, de 100 
de ori mal mult. 

In schimb, preţurile _produselor agrl· 
cole au crescut, in acest inte!'Val, doar de 

\citava ori", spune inginerul. Gavril 

' .· 

Uilcătorul de cereale cu capacitatea de 
600 de tone fn 24 de ore 

Popescu, directorul genera·; al S. C. 
ARAMIS S. A. Arad. . 

Europa a venit la ARAMIS 
Chiar fi in aceste condiţii generale 

neprielnk:e, ARAMIS a obţinut de-a lungul 

... --__ 

. , 

< ...... 

-. ECONOMic· 

anilor profit. 
Ceea ca este demn de remarcat. 

Strategia societăţii este una foarte elas· 
tlcă, de adaptare permanenti la mediul 
eco_nomlc actual fi nevoilor clienţilor. 

S-a trecut la o mal raţionalA exploatare_ 
a activelor proprii, societatea arădeană 
deţinând 7000 de metri pătraţi de spaţii 
construite. O serie de hale au fost inchlri· 
ate unor Importante firme străine. "Tot 
vorbim de aderarea la structurile 
europene. La noi, putem spune că Europa 
a Intrat in ARAMIS", adaugă directorul 
Popescu. 

lnchlrlerlle da spaţii au constituit o 
sursă a profitului, insă nlci'pe departe 
singura. Din cel 40 de angajaţi ai soei· 
etăţli, 27 se ocupă de sectorul comercial. 
"In primul rând suntem o firmă de 
deservire a agriculturii. Clienţii no!ftri 
sunt toţi cei care dau dovadă de seriozi· 
tate. Ceilalţi s-au autoelimlnat. Toată 
lumea inţelege că nu sunt bani, dar nu 
poţi să il'i marfa fi să nu plăte!ftl. Am 
avut, din picata, fii asemenea cazuri. 
Avem contracte !fi cu plata la 15-30 de zile 
de la semnare1 Practicăm !fi o serie de 
reduceri. lncercăm să ajutăm agrlcultorii, · 
insă nu putem face cadouri. In fond, sun-_ 
tam o societate comercială"; spune 
Inginerul Popescu. 

Cea mai mare pondere a clienţilor 
firmei ARAMIS o'deţine s~oct{lrul privat din 
agricultură. -In ceea ce prive!flt• ~actorul 
de stat din agricultură, de!fl există 
cumpăriitori !fi din aceste rânduri, lipsa 
banilor a diminuat solicitările de utilaje. 

Facllltăti, nu subventii 
Şi dacă t'!t 'vorbim de bani !fi de' stat, 

dltectorul Popescu e de piirere · cii agri
cultura ar trebui sprijinită nu prin sub
venţii, ci prin acordarea unor facilităţi, 
pentru că "agricultura e necesari atât 
pentru cel care lucrează direct in dome
niu, cât !fi pentru oam~nii care activează 
in industrie." 

Dacă sectorul agricol ar cunoa't' o. 
dezvoltare_; implicit !ji industria agricolă ar 
prospera, industria alimentară asemenea, 
dar !ji alte r_amurl conexe, fie .in amonte 
sau in aval. 

lnsă sprijinirea producţiei agricole Ja. 
nivel de cuponiadă nu este o soluţie. "Un 
cupon agricol de 176.000 de lei inseamnă 
un sac de ingrilfăminte chimice. Or, pen
tru un hectar, sunt necesari cel puţin 
cinci, dacă nu tasa saci. lngrăfămlnte· 
care se administrează nu oricând fii 
oricum. Sunt nlfte norme pe care nu le· 
am Inventat noi_ • o culturii este rentabilii 
da la o anumită cantitate fi calitate ln sus. 

---
.... _~ . 

< • ~-·. 

Cu un singur sac de ingriitămlnta nu poţi 
face mal nimic." · 

Din păcate, cupoanele destinate 
agricultorilor, chiar fi in această formă de 
ajutorare, au ajuns intr-o proporţie 
scăzută chiar la producători. 

Ar trebui găsite alte pârghll prin ·care 
sil se sprijine concret producţia agricolă. 
Repet, nu subvenţii, el facilităţii 

Acestea ar putea fi scutiri de lVA, seu
tiri de Impozite pe profitul agricol, eli
minarea taxelor vamale la importul de utl· 

·laje agricole. Normal ar fi ca toate Impor
turile destinate agriculturii să fie scutite 
de taxe vamale. In prezent, la utilaje agrl· 
cola taxele sunt efectiv descurajanta. 

Dela vorbe, 
la spriJin concret 

,--...""".....,,...,... In toate mediile se 

l::;~~~~::u,:d:~e sprijinirea 
l• De vorbit 

vorbe!fte, programe 
fac, iar in realitate. 

'-!!!!~~~~!:!);;,~1 jtrecerea anilor, tot 
10 multe terenuri 
riimân necultlvate. Iar de pierdut, pierdem 
cu toţii. ARAMIS nu se bate cu pumnul in 
piept, el chiar fl face ceva pentru _agricul
tura judeţului Arad. Spuneam că strategia 
firmei arădene s-a adaptat conjuncturii 
actuale. O politicii realiştă, bazată pe 

La inceputul acestui an, S. C. AFlAIIIIS 
S. A. a Intrat intr-o rQiaţie de colaborare 
cu CENTROSOJA SRL, o societate cu 
capital Italian. Ce a adus insă concret 
acest fapt? S·a reuflt aducerea unul 
uscător pentru cereale cu capacitatea da 
600 tone in 24 da ore, precum fi COflstru
lrea unul siloz da 10.000 tone, pentru sto
carea produselor agricole. 

.· .. \-

. -~ -
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"Colaborarea dintre ARAM/S 
· fi CENTROSOJA cred că va fi 
de bun augur pentru agricultura 

judeţului Arad"· afirmă· directorul 
GAVRIL POPESCU 

De asemenea, prin aoţlunea firmei 
CENTROSOJA in judeţul Arad s-a r&Uflt 
insămânţarea a peste 10.000 de hectare 
de terenuri agricole. 

Practic, s-au asigurat producătorilor 
slmânţa, ingră~jămintala, erblcldele, dar 
fi preluarea recoltei, atăt da la cal cu care 
s-au incheiat contracte, cât fi de la alţi 
agricultori. De fapt, s-a creat o facilitate. 
In fond, toate costă, un ciclu agricol are 
circa 9 luni, Iar plal<l se fac& in cereale. 
Toata acestea au dus la o imbunătiiţlre a 
situaţiei asjriculturii judeţului Arad. Sigur, 
nu se pot intâmpla minuni de la o zi la 
alta, insă s-a făcut ceva, Iar rezultatele 
sunt incurajatoare. 

In plus,CENTROSOJA preia fi la
această orii, la sediul din Arad, de pe stra
da Poetului 105-107, porumb fi soia de la 
producători. · 

Strategii de viilor 
Pe viitor .colaborarea cu CENTR080-

JA se va Intensifica !fi mai mult._ 
Intenţionăm să aducem pentru. vânzare 
utilaje agricole de foarte bună calitate, 
probabil marca John Daere. De aseme
nea, ne gândim !fi la cel cu· poslbllltlţi 
financiare mai restrânse. Vom ahiziţiona 
maljlni agricola second hand, pe care le 
vom recondiţiona la firma noastră. Dorim 
si intenslficăm vAnzarea uscătoarelor 
mobile de cereale. La prima vedera un 
asemenea utilaj pare scump (circa 55.000 
da mărci germane), insii amortizarea 
acestuil! sa poate face intr-un sezon agri· 

col. In plus, prin 
uscare, se asi· 
gură condiţlo· 
n~area cerealelor 
pentru stocarea 
lor in cele 
bune condiţii. 

Pentru. a 'veni 
in. sprijinul agri
cultorilor, vom 
realiza, impreună 
cu CENTROSOJA, 
un sistem prin·· 
care eJ să poată 
achiziţiona piese 
de schimb, ingril· 
!fămlnte, erblcide 
ljl alte accesorii 

necesare producţiei agricole cu plata in 
natură. 

Cred că va fi un sistem benefic attt 
pentru agrlcultorli judeţului Arad, căt 'i 
pentru ARAMIS .1 CENTROSOJA", a con-· 
cl_uzlonat directorul Gavril Popescu. 

G. CONSTAftTINESCO 
Foto: $fEFfi.N MATYAŞ 
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.Joi, 18 noiembrie 1999 

către aceste cluburi, încă de 
la frageda vârstă de 5 anr. 
pentru ca odra'slele lor să 
invete să utilizeze calcula
toruL' Ei presupun că această 
iniţiere nu va fi de prisos peste 
câţiva ani. O mică parte dintre 
aceşti omuleţi care mai au re
lativ mult pănă la şcoală au 
ajuns la performanta să comu
nice prin internet cu parteneri 
de vârsta lor, imprletenindu-se 
InevitabiL Pentru a învăţa să 
dactilografieze. unii părinţi îşi 
duc frecvent copiii la cluburi, 
plătind un abonament care 
costă 6000 lei/om. 

TINEJIET 

dactilografiază cursuri (o pa
gină scoasă pe imprimantă 
continănd doar text costă 
2500 lei; dacă pagina are 
imagini color, aceasta face 
8000 lei) sau solicită internetul 
pentru ·corespondenţe. ori in 
găsirea de noi informatii. Nu 
mai este o noutate că unii 
tineri şi-au găsit partenerii de 
viaţă tocmai prin Intermediul 
acestor corespondenţe elec
trontce. 

Majoritatea proprietarilor 
de ci\Jb-net-uri din Arad sunt 
Intelectuali sau viijori licentiati. 
Ciprian Oniţă student l'a 
Med,icină s-a asociat cu 

.achiziţionat câteva calcula
toare (staţii) cu eate 1200 
OM/bucata. 

ADEVĂRUL - Pagtna9 

tâştieător ,,Bi;: Star'' ... 
CA'tlgltorul concuraulul .,Big Star", pe perioada 1-15 

noiembrie a.c., este o elevi in viralA de 9 ani din Curtlci, 

str. 8 VAnători nr: 12, pe numele de Oana M• .... Fericita 

cA,tlgătoare "este Invitată la magazinul .,11111 Star", de 

IAr~gă Podgoria, th curaul zilei de vlloerl. 

CONCURS BIG :STAR 

SPONSORIZA'r DE MAGAZINUL 
81<; S"IAR DE PE B-DUL 

REVOLIJTIEI NR. 24, LI PODGORIA 

Computerele au pătruns in 
toate domeniile de activitate. 
Practic astăzi nu exista insti~ 
tuţie care să nu fie dotată cu 
astfel de instrumente inte
ligente, capabile să monitor
izeze sau să inregistreze date 
sau informatii. In tărlle dez-· 
voltate, aproape fiecare fami
lie detine câte un ordinator in 
casă.' Pentru tinerii occiden
tali. computerul are fie un rol· 
didactic (prin intermediul dis
chetelor se studiază diferite 
limbi străine sau se aprofun
dează discipline variate). fie 
unul comunicativ (prin inter
net, se poartă conversaţii 
intre diferiti parteneri, indife
rent de distanţele fizice), ori 
unul de delectare, când 
aparatul este folosit in abor
darea unor jocuri pe monitor, 
scornite de mintea unor pro
gramatori cu o imaginaţie fără 
limite. 

Prin aceste localuri am 
'lntălriit şi o familie care, peri-

-~~ 

.Ideea de a deschide un 
astfel de club mi-a venit intr-o 
seară; când am căutat in 
zadar un local tn care să na
vighez pe internet" ne-a spus 
Ciprian Oniţă. Tinerii sunt de 
părere că afacerea lor este 
rentabilă, mai ales că au 
clienţi numeroşi in week-end. 
Patronul unui club-net din. 
cartierul Aurel Vlalcu, dl. Ionel 
Cordoş (58 de ani), ne-a 
declarat: .Am deschis acest 
local pentru a-i sprijini pe cei 
care nu-şi pot permite să aibă 
un calculator la domiciliu". 
Pentru a incepe afacerea, dL 
Cordoş a fost nevoit să ia un 
credit bancar de circa 100 de 
milloâne de· lei. La această 
sumă a adăugat nişte bani 
adunati din timp si a putut să 
cum-p9re câteva Calculatoare 
performante, la circa o mie de 
dolarilsta~a. · 

Răspundeţi corect la 
Intrebarea din talonul con
cursului fi puteţi Intra In 
posesia premiilor 
,'li!Sii' • '.Scrisorile cu 
raspunsul corect le aflep
tăm pe adresa B·dul 

Revoluţiei nr._ 81, secţia 
Tineret • ADEVARUL, sau /a 
sediu/ magazinului "BfG 
STAR", Bd. Revoluţiei nr. 24, 
/a Podgoria. Atteptăm 
scrisorile voastre In perioa
da 15-30 noiembrie a.c .. 

Pentru majoritatea dintre 
noi, cumpărarea unui clilcula
tor rămâne un lux. 

TTT 
· In ultima vreme In Amd s

au deschis cătev.a cluburi 
dotate cu retele de calcula
toare. lncă din primele zile 
aceste club-net-uri IIU fost 
luate cu asalt de numerosi 
puşti care au descoperit pe . 
ecranele computerelor, un 
tărăm mirific şi pentru majori
tatea dintre el necunos~;ut 
pănă atunci. Cei mai mici 
clienti ai club-net-urilor acce
sează calculatoarele pentru 
că se Pol delecta cu o sume
denie de jocuri. Pentru 10.000 
lei pe oră, juniorii .coor
donează" tot fl!lul de războaie 
virtuale ori lntrecerl capti
vante. Alti copii sunt lndru
maţl, pur ~1 simplu, de părinţi, 

odic, într·una din serile 
sfărşltului de săptămână 
preferă să butoneze tastatura 
calculatoruJ'ui: tatăl ;răsfo
ieşte" presa prin pagirrile 
WEB, mama caută ceva 
anume pe internet, iar fiul-stu-

. dant - îşi redactează câteva 
cursuri. Clienţii de noapte 
beneficiază de o reducere 
semnificativă: accesul la cal
culator în regim de long-night 
(~ ore/noapte) costă doar 
30.000 lei.· 

Cei mal rafinati clienti al 
lnternet-cafe-urilor' provin' din 
rândul studenţilor, care lşl 

. ~i:J :11 r.1~iu'Ja!:·U:I6. 
~ l!v LU'! '!a~!!:~J'·!!!' .., 

CERCUL DE COMUNICARI 
ŞTIINTIFICE PENTRU 

ELEVI ŞI UNIVERSITATE 
· . Cine s-ar putea gândi el tuală a fost sul_) sem~ul 
in cadrul unui domeniu colaborării dintre liceu fi 
considerat absolut prozaic, Universitatea "Auret Vlaicu" 

UfOară, textile şi din Arad, Facultatea t;te 
plelărie, se. pot amesteca Textile-Pielărle. 
intr-o armonioasă lnterdls- Lucrările il-au Incheiat 
clpllnarltate estetica, fllo· prin decernarea de premii şi 
sofia, psihologia, soclolo- menţlunl. Primii trei ~laslfl· 
gla, teoria limbajului f· a. m ca ţi au fost: C::aml'>lla 
.d.? Că există o teorie a BălU.an (premiul al 111-lea, 
modei, apărută. nu de mult pentru lucrarea Jntltulatl\ 
timp? DQmenllle Industriale "Formarea luci ului pe 
mai sus-menţionate prac· suprafaţa materialelor tex
tlcă antropometria. Stu- tlle"); Alexandra Drllgan 
diază permeabWJtatea la (premiul al il-lea • "Studiu 
apă, aer, praf. Fenomene ca asupra procesului de 
optica, radiaţia şi reflexia. creaţie a produselor de 
Tn sfA"III. de la ideile. mare- lmbricămlnte") fi Ramena 
lui fizician Isaac Newton, c::-at (premiul 1. "Criterii 
până la microprocesoare, de alegere a materialelor 
computere fi Internet, pentru proiectarea şi exe-
cunoatterea utnană are un cuţia produselor de lmbră
.real Impact cu Industria tex- căminle. de calitate !IUP~-
tllă ti cea de confecţii. r:ioară"). 

In contextul lucrărilor Juriul a fost alcătuit dfn. 
1 ft•·1-·•' ediţii a Cercului-de ~onf.-dr. Ing, Ionel Barbu, 
comunicări ttllnţlfice pen- profesor Doina !!taica, pro· 
tru elevi ·.noiembrie 1999, fesor Amalla Huber, prof. 
Tntemelat la Grupul Şcolar Ing. Veronica Sescu, prof. 
de Industrie Uşoară Arad, ll)g. Ollmpla Lungu, maistru 
lucrări care s-au desfăfurat lnetructor Ludovic Lado. 
recent, .cineva spunea ci da Ur- asemer;aea avenirrient 
un pahar de Coca-Cola ta va deveni, sperăm; o 
mal poţi lipsi, dar nu de tradiţia la Grupul Şcolar de 
lmllrăcămlnta. lnduatrle· Utoară, Intr-o 

Ceea ce nu trebuia uitat' bună continuitate a vaio
aata el debutul acestui rllor Industriei aridene. 
mod de manlfestarelritetec- PETRU M. HAŞ 

' , ... \ 

·. ~ : 

..; ... 

Eduard Prolich (absolvent al 
Facultăţii de Fizică-Chimie) .. 
Ambii au 22 de ani. Tinerii şi· 
au deschis un Internet-cale in 
zona Intim. Doar pentru 
obţinerea avizelor de func
ţionare au plătit 20 de mi
lioane de lei. Pentru că nu. au 
avut timp să alerge după 
actele necesare pentru în
ceperea afacerii, totul a fost 
rezolvat de o firmă intermedi
ară. Traseul birocratic de eli
berare pentru avizele respec
tive s-a Incheiat după 6 luni. 
Cei doi lntreP,rinzătorl au 

ÎN DIRECT CU 
IDOlii TAI •• 

/ . ~· 

Personalul de deservire 
din club-net-uri este format, in 
_mare parte, din studenti care 
intreţin calculatoarele şi ajută 
clienţii să intre in programe. 

· lnvestitia intr-un local 
dotat cu reiea de computere 
nu aduce satisfacţii financiare 
imediate. Nu e o afacere tipic 
comercială de negoţ: azi 
cumperi mai ieftin şi mâine 
vinzi mai scump, rotunjindu:.ţi 
capitalul dintr-o dată. Afa
cerea club-net-urilor va deveni 
rentabilă peste cativa ani. 
când va creşte numărul celor 
setoşi de informatie diversă. 
Când tot mai multi 'oameni vor 
inţelege că, diaJ<igul prin cal
culator anulează orice dis
tanţă. 

fLfiVIQS Hflstf'SfiC"E 
Foto: V. MQS(fl 

+ Pentru mine, tu eşti lumina nopţilor mele de singur&: 
tate, Indiferent ce vei face fl·unde vei fl. 

Mă voi gindi mereu la !Inel Da ·la Claudia pentru cal mal · 
"d.ulce" băiat Călin; Te Iubesc să nu mă uiţi nlclodatlil 

+ De la lea Pop din Urnova pentru Sergiu Horvath din 
PAncota: nAf vrea să fiu o lacrimă, să mă nasc fn ochii tAI 'i să mor pe buza la tale". · . . ., 

·FACULTATEA. DE MAR.KETING~ 
~AINTRAT.ÎN. NOULMILENIU~i.1 ~ ... -~...w:.~-.. -_",'l"l_ •• e",',~i:~~-u~""-~'-Jt.~."""'-~ .... -<;..~-... ~--...: .... -~""'-'\Q'~ 

- Vineri seara, Casa de Cuttură a Sindicatelor a Apoi, prezentatorul spectacolului, actorul Florea 
găzduij Balul bobocilor Facultă~i de Marketing din -'Constantin a parcurs împreună cu bobocii probele 
cadrul Universttă~i .Vasile Goldiş". lntOOiat In con- .. ~ momentele pregătite de organizatori. Probe de 
cordanţă cu perioada calendaristică in care ne dans rock & ron; spaniol şi vals, probe de perspi
aflăm - "NEW MILLENIUM" (Noul Mileniu) balul carnete şi cultură generală. Acestea au fost intejca
s-a dovedit o reuşttă din punct de vedere organiza- late cu un recital de muzică uşoară şi o prezentare 
tone şi al presta~ei bobocilor. Spre deosebire de. de modă, pentru ca In final trupa RO-MANIA să 
alte baluri, s-a remarcat o rigurozitate mare· Tn ridice publicul Tn picioare. Premierea le-a adus 
respectarea programului iniţial, spectatorii prezenţi cadouri tuturor bobocilor, meritate pentru străduinţa 
in număr destul de mare in sală răspunzand cu de care au dat dovadă de-a lungul probelor. 
aplauze efortului celor de pe scenă. Primele trei Jocuri .au fost ocupate 1n ordine de: III -

Momentul de inceput a fost bine gustat de pu- Antoanela Pfeifer şi Vlad Câmpan; 11 - Melinda Csik 
blic, revenirea la viaţă a bobocilor In urma hoio-' fi Andrei Ghiţel; 1 -Diana Onoi şi Marius Ciochirră. 
caust'<Jiul fiind repmzentată printr-un sincron reuşij. . · Dfl(lfiH TOIXJTfl 
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e ararmă antrenorul itaUan An'tonio An'tonucci 
· -:- Pentni cititorii nolltri am 

dori să vă faceţi o scurtă 
prlltentsre. 

· - Am inceput să joc fotbal 
. la varsta de fs ani la o 8chipă 
din oraşul meu nata11 Pescara, 
după care am fost cumpărat de 
forma~a din Cheti, o localitate 
din apropierea Pescarei, unde 
am activat ca jucător şi apoi ca 
antrenor. In 1985, am absolvtt 
şcoala de antrenori de la 
Coverciano, iar acum doi ani 
am obtinut r'nasteratulla UEFA, 
obţina'nd licenţă de antrenor 
intema~onal. M-am specializat 
in muneş pe câlculator incer
cind să otJiin aparate pentru 
lmbunătăţirea condiţiei fizice a 
folbaliştilor, aparate care, la ora 
actuală, sunt folosite de multe 

. echipe din Sarie A - din Italia . 
In acest sens, am publicat 
acum catfv!i ani o carte de spe
cialitate, ln prazen~ sunt anga
jat al clubului de divizia a doua. 
din italia, Napoli. In atribuţiile 

mele intră observarea de ;ucă
tori şi. recomandarea lor pentru · 
un eventual transfer la echipa 
de langă Vezuviu. Inainte am 
făcut acelaşi lucru pentru 
Pescara, Padova şi Castel din 

. Sangro. 
- Cum ~ ajuns să cola

boraţi cu UT A şi care este 
scopul acestui stagiu ·de 
pregătire? 

- Am fost contactat de · 

domnul Luigi Piedimonte şi cu 
acordul clubului din Napoli am 
acceptat acest stagiu de 25 de 
zile, pentru a antrena eg>ipa de 
juniori a UTA-ei. In acest timp 
destul de scurt voi incerca să 
lmbunătăţesc condiţiile de 
pregătire ale tinerilor pe care 
iaam gasit aici, în acest sens 
aducanu-mi şi aparatele din 
Italia. Voi lucra la mentalitate, la 
rela~ile de joc, la lmbunătă~rea 
tehnicii individuale. In Jtalia ne 
vom rezuma doar la jocuri ami
cale in compania forma~ilor de 
juniori ale Parmei, Veneziei şi 
Sampdoriei. 

- V-aţi făcut o părere 
despre tinerii jucători al UTA· 
.el? , 

- Timpul a fost destul de 
scurt pentru a-mi forma b 
părere cat mai obiectivă, lnsă . 
am găs~ la ei o mare dorinţă de · 
a munci de a Tnvăta, fiind 
exterm de receptivi la comen
zile mele. De asemenea, 

la iniţiativa D.J.T.S. Arad, zilele trecute au avut loc 
alogeri pentru desemnarea no.ii componenţa a Comisiei 
Judeţene de şah. Orgânigrama. este următoarea: 
pceyecUaate .. Tlltata Gnaescu, _. sb u ele f8h prla 
eor .. _deaţă; ~ • BusaHm Pavel Ardelean, 
••• b u ·-dt 1111 sportului! ...... dlri- Coletllulul 
de Arloltri • Vasile Le- juc:ător de _.oi'IIIIUlţă; 
naponsaltll -•petiţii ~ e~asmeări •. Teodor Bula, 
.. cător de loerfo.......,.ţă; rea-bOul co-iel de 

. diaelpUnă • Maria Zlătal'll! -mbrB. • Florlra Dorel 

fi.H • 

· "., •1:eJ.~.:i'i J)I~(;JZII ÎN h -. · ·• ,, 

"I~()JJ .. IrJ,()NlJL (;.s. lJ'I,l\ '~ 
e 14 din cei 26 de mem

bri foridatori ai C.S. UTA au 
fost prezenţi ieri. la Adu
narea Generala de la baza 
spoFiivă de pe malul Mure
şului. e După raportul de 
activitate expus de presedin, 
tele Ioan Drăgan, antrenorii 
sectiilor au trecut in revistă 
marile probleme existente .e 
Contabila lordana Con a dat 
citire baiantei economice. 
specificand faptul că in ciuda 
greutaţilor financiare, gru· 
parea nu are datorii • Atat 
dansa cat şi .antrenorul de tir, 
Cornel Pantea, au evidentiat 
,că oricum s-au ob~rlUt rezul
tate in anul 1999, intre care 
un titlu de. vicecampion euro-

Muaaream&mbrilor 
:a~nei PSatoner Club 

ITl·le• Rlhlert 

• 
_ .. ,. 

. -~-.. : __ ~'!. 
- .:--

pean e Adunarea a fost con- inchei;~.t prin alegerea 
dusă de. unul dintre. membrii Consiliului de Admlnlstra!ie 
fondatori, Nicolae Bretoteanu Interimar - Cornel Pantea 
• Antrenoarea Monica Toth. (preşedinte), Monica Toth, 
(tir) a afirmat că sportivii · Magdalena Raicqvici, Ioan 
secţiei nu primesc indem- Orăgan, Teodor Gherle si a 
nizaţii şi echipament, canto- Comisiei de cenzori - Marcel 
namente nu s-au efectuat de Vida, lordana Don, Gheor-
1 O ani, aşadar, lipsesc ghe CAmpeanu e Vom trăi şi 
conditiile de pregătire • vom vedea dacă deciziile 
Primir'ea de noi membri a aduse vor 'contribui la 
fost respinsă du.pă multe redresarea clubului, aflat in 
sch•mbun de rept1c1 • La uiti- -criză, un rol in acest sens 
ma Adunare ~enerală se· fiind jucat, probabil, de F.C. 
lăsase să se mţelea~ă ~ă UTA, reprezentat de mai 
aceşt•a vor fi acceptaţi pn~ mulie persoane ideea 
plata unet taxe de 50.000 le• . .. . ' e Nemultumită . tabăra" in . reumflcărn veh!culandu-se tot 
cauză ·a' pără'sit sa ia • ma• des. • . 
Conflictul de interese s-a fiDRifln HfiR'ţ/JO 

BOX 
SAmbătă, 13 noiembrie, Tn sala de box Astra a avut 

loc o atracti.v'ă gală inire echipele C. S. Astra Arad şi 
Constr\Jctorul Hunedoara, incheiată cu scorul de 5-4 in 
favoarea echipei gazdă. lată rezultatele, cu menţiunea că 
primii sportivi aparţin formaţiei arădene, antren·ată .de 
Vasile Vancea şi Ştefana Ştefan: 

categ. 39 kg.Brădean Daniel B. P. Tonia Alexandru 
· 42 kg Covaci Beniamin P. P. Poczo Florin 

45kg Pascu Alexandru P. P. Marin Lauran~u 
48 kg Brădei'n Ciprian B. Ab. (1) Dona lulian 
51 kg Buruiană Ilie B. P. Nistor Petrişor · 
54 kg Pa seu Ioan .P. P. Bord ea Lauren~u. · , 
57 kg Barta Eugen B. P. Varga Mihai 
67 kg Potro'tliţă S!jrgiu S. P. Voinea Daniel . 
73 kg Hajas Mihai P. P. Selluc Costel 
75 kg Oelamarien Silviu. (Astral B. P. Milaş'Cristian 

(Astra) . . ' . . 
•secţia de box a C. -s: Astra Arad aduee mulţumiri 

preşedint~lui sectiei, dlui director comercial de la Astra· 
Trinity, Traian Sturz, pentru ajUtorul.<financlar acordat cat 
şi sponsorului, B. C. R. 

·. ,·· 
~--

-.. ·.-\ 

........ . '.-; 

antrenorii Voinea si MAndru 
sunt mai tot timpul in preajma 
mea, incercand să lşi insu
sească metodele mele de 
pregătire. Este un lucru bun, 
pentru că ei vor continua 
munca începută de mine. 

- După acest stagiu vii~ 
mal continua ·eolaborarea cu 
UTA? 

·- Probabil că nu, deoarece 
sunt In căutarea unui contract 
de antrenor .. cu o echipă de 
seniori profesionistă. Nu se ştie 
unde, poate chiar in Romania. 

. Oricum, am fost primit bine la 
Arad, am găsit aici o atmosferă 
propice construirii unei socială~ 
solide şi doresc din tot sufletul 
ca munca antrenorilor si investi
torilor italieni de la UTA să dea 
roadele scOntate . 

:-Vă mulţumimî 
fla consemnat: 

DfiCifln TODOTfl 
C/ILJn HnEJiJE 
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SIIIIIJ ()JII~If.i\ 
Ieri după-amiază, la sediul Mister Rubinaccl •·• 

Clubului UTA, a avut loc declarat mulţumit da aportul 
tradlţlonala conferinţă de elevilor sAI in partida 
presă săptămAnală. In faia câştlgata la Sibiu, însă a dorit 
reprazentan~lor presei locala să sublinieze el echipa pa 
s-au prezentat ,.la apel" care. o antrenează trebuie d 
purtlitonul de cuvant al clubu- confirme acest rezultat pen· 

.lui, domnul Ioan 'Kocsls trucă,incazcontrar,jucătorii 
Josan '' antrenorul principal nu vor avea nici o scuzi • 
·ai echipei,· Lorenzo Rubl· "Echipa t,..buie să formeze 
naccl. Pentru inceput, dl. un cole~tlv, să evoluaze "'a 
Kocsls a ţinut si rea·. cum sa pregăte,te, Indiferent 
mlnteascl faptul că UTA de formula de joc pa care o . ,,., .. , 
dore,te formarea unei echipa alege antrenorul." Pentru ;· 
competitive, cara să pro· . jocul de la Hunedoara s-au 
moveze .• i să ~ ...... JIIII .. RIIII""~ făcut antre·, 
semenţlniiln ', namente 
primul ••a- specifice, 
Ion fotballs- Rublnacci 
tic al ţării. In ţinând si·i 
acest sens, mulţumească 
se speră ca domnului 
măcar in cea- S o r .; n .;" 
sul al dois- Popovlcl, de 
prezecelea oamenii' cu la CPL, care a pus terenul de 
decizie in Arad să fie alături joc la dispoziţia jucAtorilor 
de echipă. In altă ordine da UTA-el In această săp• ..... 

,. ·~·. 

.. ····-
.:'. 

Idei a fost prezentată slţua~a tămlnă. A'adar, ·singura 
procesului Dan Ologeanu- problemă majoră o constituia ,,_." ... _. 
F. C. UTA, care astăzi va avea absenţa funda,nor laterall 
finalizarea. Domnul Kocsls se Diaconascu şi Panln, sus- • 
intreabă retoric cum a posibil pendaţl pentru jocul de lli ··'•'"""':· 
ca un preşedinte care a ges- Hunedoara. ,.Nu vreau să 
tlonat singur un club, a cracfi. ·evoluim pantnu a nu marca 
tat şi nu a reu'it să i'l restltu- gol, ci pentru a insc·rle cu 
le imprumutul, si incerca si unul mal mult decit adver
profite de pe urma clubului sarul. Cind jucătoril vor 
datorită neprlceparli sala. Inţelege acest lucru, atunci .. 
Totodată, dl. Kocsls a ~nut să vom arăta ca o echipă. cu 
tragă un semnal de alarmă adevărat competitivă." · 

,. 
' 

• - _.j 

asupra partidei da sambătă, DfiCifln toiXITfi" 
da la Sibiu, unde, după lnfor· • Da refinut că partida :.~"':~...,.,., . ' } 
ma~lla sale, jocul dintre F. C. da la Hunedoara dintre 
lntsr ''Gaz Matan Media' se Corvlaal •• UTA nu va •·.· .. : \ 
.va dlsptua "in familie" dând mai Il tranamiai pe TV 
cA'tlg de cauză oaspeţilor. România z detorltă pre-
Asta, blneinţelea, In dafa· tenţUior financiare .,... ,.;c.,,.~ .. 
voareaUTA-el.. .....,.aleclubululpzdi. ·" • 

,,. -
.".·J-· • 

~- .. 
""-"" _., .i: --~--:.·-- ~·~~-}\ ::: ioG:;· ~~--

Super ofeJ;t~ :, 
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Liderul mondial în produse electrocasnice, revine 
pentru cei care aprţciază calitatea din 15 Noiembrie 
cu o nouă pfertă senzaţională. Pentru fiecare.maşină 
de spălat Whirlpool model AWM 249 primeşti un 
cuptor cu microunde Whirlpool (A VM 504) gratuit. 
Canac:teristiei A WM Z49: lOOOrpm, viteza de centrlfugare regla bilă, 
sistem antişifonare, sistem de control al balansului, trat~mente 
speciale inclusl'<' programe de clitire pe ba!ă de iniilbitorl. ~:··--:··:"'--.· 

,'1-. 

' ' 

~ 

,-:.: :. 

Vi' aşteptăm in.magazinele:, , ,,.,, 

.Ar01d , · 

. lnfolmt • Str.i.udan Blaga. nr. 2; . ·. 
ema .... ·. BeL Revoluţie~ nr.lO. 

"'.· ;:·-
';--.•, 

' ... 
-· . "..; 

.;·~·--.·. _.;;_· <~-:~:: 

'':;o_ 
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'Oferta eote valabll.l 1n i!ml"' otaculul 
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ORGANIZEAZA -

CONCURS DE ADMITERE 
la următoarele forme de învăţământ superior 

FACULTATEA DE DREPT 
Organizează examenul de admitere pe baza a două probe 

şi anume: 
• un test -grilă de cunoftinţe generale din Istoria RomAniei fi 
Limba română (gramatică): _ . 
• un test de inteligenţă • -
Forma de învăţământ: F. F. 
DLirata de şcolarizare: 5 ani 

COLEGIUL UNIVERSITAR DE 
A'SISTENJĂ SOCIALĂ __ · 

- Organizează examenul d admitere pe baza a două probe 
şi anUme: . 
• un test grilă de i:unoftlnţe generala de psihologie fi 
filosofie; -
• un test de inteligenţă -
Durata de şcolarizare: 3 ani. 
COLEGIUL UNIVERSITAR DE MARKETING 

~~g!~-~S~a!!n~~!~~~e!ţ~ ~~~~~~~~: 
• un test grilă de cunoftinţe generale de matematică (algebră 
şi analiză matematică) şi opţional economie politică sau 
geografie _ 
• un test de inteligenţă: "'; :•. --.- - _ 

°COLE~ItJatuN~V~RSITAR DE FINANTE· 
CONTABILITATE SI INFORMATICA 
Examenul constă din două p~obe: 

• un test grilă de cunoftinţe generale de matematică (algebră 
fi analiză matematică) fi opţional economie politică sau 
geografie; 
• un test de Inteligenţă 
Durata de şcolarizare: 3 ani 

INFORMAŢII 

UNIVERSIT!'TEA DE VEST .Vasile Goldl'" Arad· Filiala 
Sebl,, telefon 057-422083; 057-422008; fax: 057-4.22083 
Adresă: Sebiş, Bd. Victoriei nr. 10 . • 
PE PERIOADA EXAMENELOR SE ASIGURA cazare la Hotelul 
Studenţesc Sebiş, Bd. Victorietnr. 12 .• 
MASA se aslgunl la Cantina studenţească • pensiune, din Bd. 
VIctoriei nr. 4 

(974271) 

E3BTR. 
o-,.-

'.""- ... ·.: 

:.. ··:~ . -.-
•• '\;-."!'' • ' 

.. ::-; 

~· 

p 

PUBUCITAT.E -

~~c ROMAN~TON IMPEX 
2900 Arad, str. Maramureş, nr. 2 

tel/fax: Q571289116 

Vi oferi cu Hvrue din stoc: sau la commdi: ~ 
N 

• marmură, granit, travcrtin; ~ 
• scule şi accesorii pentru prelucrarea rocilor naturale 
• adezivi pentru gresie, faianţă şi roci naturale 

S.C •. ROLAND PLUS S.R.L. 
ARAD~ STIL A.l'fDREI Ş.AGUNA NR. 38, TEL 257323 

VINDE, 
,.. uşi metalice (uşi bUndate) pentru apartamente; 
,.. gresie, faiaoţii Import Spania, Italia, Iugoslavia; 
,.. parcbet, fag, stejar, carpeo, tel; -
,.. calorifere de aluminiu - "Global" Import ItaUa; 
". apUce tavan; · 
,.. adeziv pentru gresie, falanţl; 
,.._ Ş!'Pi autonivelanti; 
,.. glet - Interior şi exterior; 
,.. lambriuri şi elemente de gard. 
Pratlnaa: ...... - ....,., •• ,, 

. '-'• · .•... ·~ ... 
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.... · 
....... ·• 
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Centrul teritorial da pregătire 
in informatică 

organiZeazA următoarele euraurl 

MINISTERUL FINANTELOR 
D.G.F.P.C.F.S. a jud. A~D . 
CIRCUMSCRIP'fiA nSCALA ŞI 

TREZORERIA OUŞULUI CB. CRIŞ 

1. Ini!lere Windows 98 
Programat: 6.12. 1999 după-ma."! 2. Utilizare servicii Internet 

Programat: la cerere 

Tn tamelul art. 55 din O.G. nr. 1111996; privind executarea si
lită a creanţelor bugetare se face cunoscut prin prezenţa că in 
ziua de 25 nov. 1996, ora 10,00 in localitatea Chl,)neu Cri,, str. 
Gării nr. 42 se vor vinde prin LICITAŢIE PUBLICA următoarele 
bunuri, proprietataa S.C. ARLEFRUCT.S.A., dosar de executare 
-silită nr. 6/1999: 

3. Utilizare Word · 
Programat: 23.11.1999 dujlă-masa 

4. Utilizare Autocad 2000 
Programat: 15.01.2000 după-JDIISII 

Reduceri: .. eleVi, sllldţnţi, şomeri, grupuri organizate, 
cursanţi c11 continuitate . 

.. Ja cu•pirarea calculatoarelor BB C~mputer 

.. 

1. Gem de piersică 
2. Gem asortat 
3. Tocană de legume 
4. Concentrator pastil 

820 gr.preţlbuc. 208131el2500 buc. 
1000 gr.preţlbuc. 226921el2500 buc. 

111 " " 166531el5000 buc. 

tomata •1 buc. preţ 110.000.000 lei nr.lnv.3394 
5. Linia Nebus ·1 buc. 80.000:000 fel nr.lnv.3725 
6. Unlă Sucro, suc I'Ofll preţ 60.000.000 lei nr.lnv.3391 

Diplonrele sunţ eliberate cu avi~ul Minist~rului lnvăţănrântului. 
Lectorii BB Co_mputer au pregătire superioară şi· sunt atestaţi de CPI SA. 

INFORMA ŢII LA TELEFON NR; 523053 
(974270) 

S.C •. · · · - . DAEWOO 
"FRANCKMAR"~~~ AUTOMO,IlE 

Nou • No·u • Nou • Nou 
~ ~ ##ea94~Hel!e ·· .... c 

ARAD ROMANIA 
· -· · .:· DEALER AUTORIZAT 

.. ·-,.,. .-.• • .,, .Sţr. Andrei Şaguna nr. 16 tel. 251179 

· · Vă oferă autoturisme din gama · · d«~e<jeee&H4 
DAEWOO-, 

, '· •'··--· in.cele mai atractive conditii:· 
' 

. .... : 

··;- MODUl DESIGN ~-a- ~}:ţ. . 
NUBIRA.lEGANZA, MATIZ, MUSOO, KORANOO, 

CIElO, TICO, DAMAS,lUBliN, A VIA 
' -;-"~ _4_- ~. f .. ~~~~~~ .....,.._.. ~~ · .• oc ,,,., .-.,. 

.. Se pot cumpăra in rate 'i leaslng cu avans de 20%. • 

.. Se asigură service în perioada de garanţie '1 post garanţie. -.:. .· 

'' .r Dispunem' de $ervlse modern. eu. ţlotare de specialit;~te '1 personal cu 

inaltă calificare • ' .. 

Vli--IRil· 

• IIBA'JII CU PUIIUCUL . ·- ·: · ·· • A8BII' DEYAIIzARI 

S.C.lORETO COMPANY SRl 
.. Angajează T MASINISTE ' . 
CUSUT ma~ină ~i J;ub~at, profit încălţăminte, manual, ~tanţatori 

- T MECANIC lpi ELECTRICIAN 
Experienţă in domeniu con~tltule avantaj 

· Salariu SIGUR 'i AVANTAJOS. 
· TE:LEFON: 251682; 092-973109; 092-936320 

· '' ···' sau la sediul societăţii din str. CAmpullslaz- , . 
Centrul Comerc.ial Rusco- Hala "U", intre orele 12,00~17,00. 

(4808552) 

a ,Judeţului Artad, Unitatea parcepţia nr. 6 Şiria 
. Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ 
pentru vinzarea in temeiul art. 55 din Ord. 

Guv. nr. 1111996 a următoarelor bunuri: 
• tractor USSO 1994; • grape stelara 

• Tractor U 650 1984; • plug PPX3 X30 

. Ucltaţla se va organiZa la fostul s8dlu . 
·<• V. A. AURORA T ÂRNOYA nr. 782, 

in ziua de 29 noiembrie, incapând. cu orele 9,00. 
. . 

INFORMA ŢII SUPLIMENTARE 
LA TELEFON f>3'13'19. 

LIA ARDElEAN 
' ~· •'-'·'f ' 

eCASADE 

CULTURĂ~• 

SINDICATELOR 

'(Pă~uritoe)., 

eMAGAZIN 

ZIRIDAVA· · 

etajUl • 
-' . ~;~""'· 

Sindicatul Astra-Vagoane Arad 
sollcltă OFERTE DE PRODUSE ALIMENTARE 

PRET ABI LE constituirii cadourilor pentru copil 
cu ocazia sărbătorii 

wfDGINu6d ote ~ 'f999"~ 
vor fi insoţlte da mostre 'i sa vor depuna 

sediul Sindicatului in zilele lucrătoare, .. 
orala 7,30-15,00 pAnă.in data de ''·~·'•· 
1999 (inclusiv). 

., ... -; 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Ia tel. ;l33748 sau 0947970B6197~:i1i) . 

DOSAR EXECUŢIONAL NR. 385611999 
In data de 3.12.1996, ora 12,1a sediUl 
· judecătoriei Arad, cam. 104, - · .~. 
str. Gen. V. Mllea nr. 2 se vinde la 

LICIT A ŢIE PUBUCĂ lmobilul inscris in CF 
nr. 1878 Horia, compus din arator ct.1 • 

10 Qrajduri, 9. copertlne, 12 ţarcuri, 2 mater- · 
nităti, 3 bazlne, 4'jgheaburi furaje, 21Tl011, 3 
pu(url, 2 tocătoare, clădire administrativă, · · 
camen!l de comandă, grup sanitar, abalor, 

magazie de cereale, casă va ne, casă pompe, 
depozit celular şi generator având · 

PREŢUL DE STRIGARE de 2:116.261.000 lei. 

: INFORMA ŢII la Jridecătorla Aracf, . 
· cam. 104, mlercul'lllJ şi vinerea, şi la 
Banca Agricolă S. A. Sucursala Arad· 

. Serviciul juridic. 

' ~-

-~""··' . 
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lf you hav~ , : negotiatlon.skiliS 
mmumcatton an . 

• strong co . tit de . . . . 
a probtcm sotvmg at u orie~tatiOn . 

~initiative and customer . ·. . . . ' 
• good eommand of English . . . 

,· 

Ifyou are 
_fast tblnking 
_ goal-orlented . . . . . 
~ nexible . ebthuslastle . ;· : . 
- self-motlvated and 1 ly wbltbln tbe toeolotea 

. ~ Wnung to travel exte~s ve • .-

-.. -·. -~·-. t . . . 
lf you wan rllla.job wltbll! 
• 0 eballenglng and ~ew• · 

ironment . 
a dynamic env . nt in your career . 
- to start inves~m~ ensatlon package 

PUBUCJTAD ·~ 

Telemobil 

Calea Bo(lro9ului nr. 2-4 
Vinde la. LICIT A ŢIE 

PUBLICA, în data de 
7 decembrie 1999, ora 10,00, 
· la se<liul societătii, urmă-· 

toarele active: moriie din loca~ 
ită~le Bata. Doroban~. lratoş, 

Uvada, Nadăş, Peregul Mare, 
Sepreus, Ususău si maga
Zinele de pe lângă moara 

Sântana. 
OFERTELE pot fi depuse 
la sediul societăţii, zilnic, 

Intre orele 8,00-13,00, 
până la data de 6.12.1999, 

ora 13,00. 
INFORMA TII SUPUMENTARE 

pot fi obţinute ta telefon: 
057-280543 sau 

la sediul societăpi, zilnic;. 
orele 8,00..13,00. 

C..rDiul • ... inint'afie 

SOC OM 
Sebişana 

Sebi• 

-an attractti:: :opr!ression~\ team 
-tobepar . . U 
· · . A The Right Candidate For •r !;.b ~ ;.tter of Then You re Curriculum Vitae In Engllsb tot~:tgb why you tbink are 

to send your 1y for and.sta • ~9 We expeet you jl>b you would llke to app 14nd ofNovember, 1» • 
lntent speelfylng tbeto fax no. 0571181400, no !ater tban . . . ~ " .· : 

't btefor tbe job, . . ,- . . " . 
SUl. a . .. __ ·-.'- __ .. -

· ·· . · · 1 · E eeutlves 
• appllcable for Sa es • (974281) 

.. 

S.C. COMAGRO VEST S.A. Vlaicu, 9.800 ·oM. Telefon 
27085~ 'o.A57) 

ga 
Grădi~te, el III. Telefon 237065, 
461529. (34708) .. 

Vând garsonieră confort 1, 
parter, zona Contecpi. TelefOn· 
094.610.513. (35421) 

Vând garsonieră confort 1, 
îmbunătăţită: bloc 607, 
Micălaca. T 2-1.1190; 
094.623.430 .. 

Ocazie!· Vând apartament 2 
camere, zona 300, parchet, .. ie, uşă schimbată; 
14 , LIM. Telefon 270856. 
(35580) 

., 

· ' Vând apartament 2 camere; 
zona u:~· 10.~ OM. Telefon 
277 412, 35840 

Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, parchetat, balcon Inchis, 
bloc contorizat,. Mică!aca (lângă 

PresteazA servicii da 

CONDIŢIONARE ŞI DEPOZITARE ' < . : ~ ·7• 
a porumbului la .. ...,;,· 

SILOZ F.N.C. ARAD, str. Cimpul Lini,tll -~ .. 

'Tarife avahtajose '1 posibilităţi da valorificare a mirfll 

INFORMAŢII !-A TELEFON: 255270;270790 
(859298} 

.. 
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• 
s.c. TERMOROB IMPEX .,_~._. 
Vă oferă următoarele produse: 

• CAZAN!! {micro-~ . . 
-BERETTA t ftallaj,.ARI6TOt4 {.Mila). tvi iERUAf~ 

UNKlR ~). TERNClt.&AX (t..tnpa) . · 
• BOILERE INSTANT - , 

-JYNKER8 (Gennlllf8)11-J41AT'M.. ~ fJo.tTI--. 
•IIOIL.IORIO CU ACU.olllARE 
-~('~'~ ' . 

· • RADIAroARE Dl'll OJIIL · ,,.,, ·. ~,~,····" "._ · ' -
-0~(~.' ...• --

.ŢeAVA 61 FITING!IRI DIN CUPRU .. .. ... .. .. : . , · 
-JlANC()(~f) ., .- . . 

•ŢEAVĂ MULllSJRATŞI m-.u 
- HENCO fBelgle) 

. e fEAVĂ ŞI FITINGURII'VC 
• fW'NJN PIP&~)

·-I!TARII! 
-('-<*A? (F".,..). IQ.LJ)I ~· 

- 4 . 

• USTEHSILE ŞI MATERIALE DE LUCRU 
• POMPE De RECtRCULARE 

.GRuNDFO&S 

_ ... _,-., 

•VASEDEE»>U$ INE~C~AJU ~· .. , 

-~~ 
Pentru fiecare cazan~ cumpar.t•.a:vdA ta.'\ 

1llnnootd dlgllod de cameril grarult 

Arad, str. Brincoveanu 12A TEL: 273780; 271828 

Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ 
in data de 23.11.1999, ora 11,00,1a sediul SCA 

c~ .. ·(:riscam .s. ": .P.antru farma nr. 6 DOHANGIA ... ,~ 

IN CAZ DE. NEADJUDECARE, llcltalla •e repati'lt 
· fiecare zf da marti, la acaea'll oră 'li in acela'! loc. 

. , .. 08558) 

),R,v~a.~n;d~loi;~:~.~~ 1i 1~1r~ zona restaurant .Onzont ). Telefon Vând apartament 2 camere b1htăt1 pentru sed1u f<rmă . 
. :, III, proaspăt 245115, orele 17-23. (35154) mari, zona Confecţii, bloc 12, TelefOn 092227.450. (35293) zona Intim (Aleea Făget), nego- judeţul Bektls), casă partiaJiari, 

renovata, 5.700 OM. Telefon Vând apartament 2 camere, · 10.000 OM. . Telefon . Ocazie! Vând apartament 3 ciabile. Telefon 223165. (35560) confort, telefon, anexe 
223392. (35517) . . · semidecomandat, • Calea 092.295.340. (35571) ·. camere, decomandat parter, · Vând, in Seleuş, apartament gospodăreşti, grădină, str. 

Vând garsonieră confort 1, Romanilor. Telefon 210358. Vând apartament 2 camere, Alfa; -14.000 OM. Telefon 3 camere. Telefon 511239.. Oamjanich, nr. 83; 32.000 OM. 
lmllunătăţită, zonă .Micălaca; (35394) ~ . Maiakovski, . et: IV, ţiglă, 094.156.200. (35499) - (4112503) Telefon 0036/0668-457-142, 
preţ venabil. Telefon Vând apartament 2 camere, tmbunătăţn; garaj metafiC lângă Vând apartament 3 camere, i""""II~PII'II"I!I!.I!I!I"f!ll'-.. sau la adresă. (35145) 
282460; 092.728.479. (35528) confort 11, Fortuna, parter, Şcoala Generală nr. 5. Telefon.. Micălaca, zona 500. Informaţii l.t;ţ!i.,l1 j1 1i1JJ1 (' :pt1'!•1rl1r'.ljj(";l ~---------.,1 
·Vând urgent garsonieră canalizare separată, îmbunătăţit, 255867,094 612881. (34805) telefon 258753. (35587) Hl .~ ~"~~ , ~ 1111~ OCAZEI VAND CASĂ-

lmbunătătită, zona Miorita, rontorizat, zonă lin'l'tită. Telefon Vând apartament 2 camere, Vând apartament 3 camel9, utllllăllle, suprafata 900 mp. 
7.500 OM'. Telefon 2t05S5. 057/242579; 094.698.567. · lmbuAătăţit, Banu Mărăcine, oon- decomandat, imbun·ătăţit, Vând urgent apartament 4 Telefon 092.239.471; 256543-
(35575) (35402) fort 1. T~ 235017. (34797) Micălaca, contorizat. Telefon camere, decomandat, et. 1, la ora 16. 

Vând apartament 1 camera, Vând apartament 2 .camere Vând apartament 2 camere, 09:!:280.636. (35570) · aranjat occid,enlal, zonă linil'tită, 
renovat, 11.500 OM, central.. Vlaicu, 8.500 OM. Telefon confort 1 sporit, zonă centrală Vând apartament 3'camere,' 2 balcoane închise, bl. 715, con-
Telefon 281124. (34981) . 247752, după ora 17: (35416) (CEC-ul nou), parter Inalt, central, 110 mp, garaj curte (1. torizat, preţ negociabil. T!!tlefon 

Vând garsonieră Miorita, Vând apartament 2 camere,·. Tmbunătăţit; 25.000 OM. Telefon Antonescu), infonnativ 60.000 094 661161. (35226) 
7.000 OM, lmbunătătită. Telefon faianţat, gresiat, balcon inchis; 235538:412214. (34809) ·OM. Telefon 251602. (35576) · Ocazie unică! Vând aparta-
272908. (35529) ' preţ negociabH. Telefon26921i). ·Vând apartament 2 camere,·· Vând apartament central, 3 . ment 4 camere, Micălaca, et. 

. ··';"!-- Vând apartament 1 camera, (35444) \ Vlaicu, bl. X6, et. 719, gresie, camere, 150 mp, parter, ideal 6/6, 14.QOO OM. Telefcm 
zona Podgoria şi garaj zidit, Vând apartament 2 camere, două holuri, balcon, 16.400 OM, . firmă, 39.900 OM. Telefon 263578. (35253) . 

Zăbrani, grădină 4.000 
spapu comercial + brutăiie 
schimb cu apartament + dife
renţă. Informaţii Şagu, telefon 

. 167, nr. 466. (35219) 

- . ...: 

'.-. 

.,..,~.,.; zonă. Telefon 233317,. central, etaj 1, cu garaj. Telefon negociabil. Telefon 250966. 281195. (35089) Vând apartament 4 camere, 
L<iucă <ira 14. (35662) , ~.579.044. (35390) (35429) · · zona gării, contorizat. Telefon 

garsonieră Miciilacâ; · · · Vând a.,rtament 2 camere Vând apartament 2 camere, Vând apartameni Samantha, 223552. (35358) 

' .. · . -~· 

etaj 4/4, acoperiş făli probleme, amenajat stil occidental, zona · Podgoria et. 4/4, acoperiş garan- central Malul Mureşului, 3 • Vând apartament 4 camere, 
tot confortul. Telefon gării; pret 33.000 OM. Telefon lat 15 ani, zugrăvit lifei, uşi vop- camere, 2 băi, 2 balcoane, garaj toate imbunătă~rile, zona 300, 
092.975.739. (35702) :•094.160.581. (35503) site, complet aranjat, 20.500 OM, cu încălzire centrală şi apă Malul Mureşului şi garaj auto-

. Vând sau închiriez aparta- negociabil. Telefon 250966; curentă caldă si rece, telefon, rizat. Telefon 259891. (35494) 

Vând. apartament 2 camere, 
centru, str. Călimănesti, et. 1/4, 
suprafaţă mare, 29'.ooo OM, 
negociabil. Telefon 235784, 092 
308 400. (39450) 

Vând apartament 2 camere, 
Micălaca, zona III, et. 4/4, 
acoperiş ţiglă, decomandat, 
lmbunătă~t. 18.000 OM. Telefon 
235794, 092 308 400. (35450) 

Vând apartament 2 camere, 
et. 10. Vlaicu. Telefon 256859. 
(35615) . 

Vând.apartament 2 camere,. 
Micălaca, neimbunătătit, 12.500 
OM. Telefon 270834. (35457) 

Vând apartament 2 camere,. . 

rnent2 camere. l~forma~i telefQn . 092.344.621. (35429) · satelit, interfon. Telefon 
094.124.318. (35479) Vând apartament 2 camere, 

1 
~5712.~2.675, după ora 15. 

Vând apartament 2 camere, 
etaj 11, cartier Micălaca, bucătărie 
- gresie, faiantă, hol - gresie, 
baie - faiantă, uşă stejar, nouă;· 
după ora Î6. Telefon 262658, 
uraent. (354361 · 

l(ând' (schimb) urgent aparta
ment 2 camere, zona Scăi"i
şoarei, cu 1 cameră. Telefon 

•. 243498. (35511) ' . . -
Vând apartament 2 camere, 

· dec;omandat, etaj 1, zona Bank 
Post. Telefon 092.852.090. 
(35537) • 

Vând urgent apartament 2 
· camere, Aradul Nou; 9.000 OM. 
Telefon 288243. (35547) .· 

.. ' 

:t .. ·,__":" 

str. Spitalului, el. 1. Telefon Li t~;·35~294~4!ţ-l-.,....-....,..,".."==..J 
271841. (35622) · .. Vând apartament 3 camere, 

Vând apartament ·2 camere, decomandat, et. 11, zona UTA. 
zonă ultracentrală, multiRie -Telefon 253660; 243568. 
lmbunătăţiri. 'felefon 465372, .. (35630) 
092 391 569. (35645) · Vând urgent apartament 3 

Vând urgent apartament 2 ·, camere; decomandate, zona 
camere, decomandat, et. 1; str. Polivalentă, preţ 27.500 OM, 
Piaţa Spitalului, bl. 5, se. C, ap. 3. negociabil. Telefon 256329. 
Telefon 233146, 094 513 335. (35597) 
(35652) . Vând (lnchiriez) iiP8ftamenl 3 

camere, 144 inp, deasupra 

11. ?m3'1j:l.~l eoronel. Telefon 092 826 917, 

,~i:'! t~' 1-=.. <35Jiâ9n~ apartament 3 c;;.mere, 
Vând 2 apartamente, ultra- cf. 1, zona Polivalentă, ·cu garaj 

-central, (160, 140 mp) cu .posi- .şi apartament 3 camere, cf. 11, 

.·,:--::::,·.::· .. -"' ·'·- ... :f . 

•· .. . ': 

,, : 

··~~ . ( ··~ 

. VÂNZĂRI 11 
·'· CASE' 

Vând casă cu spatiu comer
. ciSI. Telefon 256859. (35615) 

Vând casă 4 camere, 
'incălzire centrală, in Vladi-

"' · mirescu, zonă centrală, cuptor 
pentru patiserie german, preţ 
negociabil._ Telefon 514207 .. 
(34546) 

Vând casă mare, demisol; 
parter, mansardâ, încălzire cen
trală, grădină In Sllmbăteni. 
Telefon 216350, 094 600-296 .. 
(35499) . 

Vând In Betania (Ungaria. 
. . ' 

-") . 

. , . .,_ 

. ;.:-

Vând casă cu gridină mare, 
·. localitatea Zimand Cuz nr. 112. 

(35012) 
. Vând casă cu curta, 400 mp, 
· mobilier. Telefor 092 599 416. 

(35277) 
Vând casă din cărămidă 

(anexe), comuna Nădab, jud. 
Arad. Telefon Ar&<J 249591, 
intre orele 10-17. (35090) 

Vând casă In Sânmartin, 4 
carilere, baie,_ anexe+grădină 
{sau sc'limb cu apartament; 
variante). Telefon 094.566.209. 
(35442) . . . 

Vând in rate casă 5 camere şi 
teren intravilan 1500 mp, In 
Grădişte. Telefon 276419; 
237794. (35526) . 

Vând casă + loc de casă 
Pirneava. Telefon 

-"--. ,- . -

• 

--~ 

' . 

.. - i" 

.. ' 

1 

. . 
...... 

.. ;. 
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VInd TEREN cu 2 CASE, 
ultracentral, Chi~lneu Cri~, str. 
lnfră~rjl. Telefon 092.691.330. 
35414 

Vând casă comuna Vladi
mirescu str. lmproprietăritilor nr. 
24. Telefon 270406. (35469) 

Vând casă tip vil;!t, cartier 
Subcetate, str. Radu de la 
Afumaţi nr. 26/A, cu: apă, 
canaliza re, încălzire gaz. Telefon 
057/280704; 092.778.62S. 
(34969) . 

Vând urgent şi convenabil 
casă mare, comuna Livada. 
Telefon 412204. (35288) 

Yând, in Grădiste, casă ocu
pa bilă, str. Razelor nr. 40, 
35.000 OM. Telefon 253743. 
(35590) 

Vând casă la tan'l sau ·schimb 
cu apartament Sau garsonieră. 
Telefon 231085. (35583) 

Vând casă In roşu, cu grădină 
mare, ln Şeitin, zonă centrală, 
posibilităţi privatizare, apă 
curentă, pret 9.000 OM. Telefon 
057-415260: (35530) 

Vând casă central, 43.000 
OM. Telefon 094 552 104 sau 
280990. (35502) 

Vând casă cu grădină, 2-
camere, bucătărie, antreu, bale, 
gaz metan. in str. Tabacovici nr. 
12 (fostă Meify). Telefon 
287777, 094 595 040. (35811) 

Vând casă 3 camere, anexe, 
gat;~j, coteţe, grădină, gaz, apă 
curentă, 22.000 OM, negociab~. 
Telefon 092 6:;!1 405, 237207. 
(35833) . 
_ Vând casă cu gn'ldină, gaz, 
ocupabilă imediat, Pârneava. 
Telefon 231836. (35836) 

· Vând (schimb) casă- Chisinau 
Criş, str. Plevna · nr. 6, cu aparta
ment Arad. Telefon 266987. 
35577 

Vând casă, tot confortul, 
comuna Vladimirescu, negocia
bil. Telefon255981. (35853) 

Vând casă mare, nouă, 
Micălaca, tot confortul. Telefon 
092 292 559. (:i5865) 

Vând casă cu spatiu comar-~ 
cial. toate dotările, Micălaca, 
88.000 OM. Telefon 092 292 55. 
(35865) . 

lan, Cladova. Telefon 094 785 
517. (35669) 

Vând 800 mp teren pentru 
construcţie, Gai, preţ conve
nabil. Telefon 271359. (35882) 

Vând urgent TEREN 1.680 
mp, Grădlfte, str. Iacob 
Mureşan nr. 25. Telefon 
092. 721.190; 057-260551. 
(35695) 

Vând FORD ORION, an 
1985, înmatricula! fundatie, 
pret rezonabil. Telefon 
264240; 270729; 084.799.979. 
(31939) 

n ac1a , an , 
stare bună, motor RK, pret 

. urgen1 2.300 OM, negociabil: 
Telefon 287022, 094 143 554. 
(35707) . 

_ Vând sau schimb + diferenţă 
. Xantia, an 1995, km_puţini, full 

extra, înmatriculat persoană fi
zică, 15.400 OM, negociabil. 
Telefon 287022, 094 164 665. 
(35703) 

Vând convenabil Dacia O km, 
orice model, livrare imediată. 
Telefon 094.391.896. 34618 

ând autotractoare ŞI semir&
morci. Telefon 531010. (35436) 

Vând combine Claas Do-
. minator si Mercator, plata In 

bani sau in grâu. Telefon 
216350, 094 600 296. (35499) 
. Vând VW Transporter 2,4 

Diesel, an 1991, preţ 15.000 
OM. Telefon 258482 sau 
094.819.906. (35518) . 

Vând Dacii O km, noi, orice 
tip. Telefon 094 157 830. 
33801 

Vând Dacia, 'an 1985, 
proaspăt vqpsilă, preţ1650 OM. 
Telefon 514167. (358~1) 

Vând ARO 243 Diesel, CIV, 
· numere noi, stare perfectă; preţ 

avantajos. Telefon 057 -
461222. (35602) 

Vând urgent Citroan Saxo TD 
nou, 1999. preţ negociabil sau 
accept variante. Telefon 
092.483.150; 092.245.500. 
(35805) 

Vând camionetă Mercedes 
Diesel 3,5 tone, înscrisă per

, soană fizică, stare perfectă, 
piese schimb; urge'nt: Telefon 
0.92.483.150; 092.245.500. 
(35605) . 

Vând microbus VW 8+1 
locuri, an 1981, CIV, VT 2000, 
non profit, motor 1800 cmc ben
zină, 3.000 OM. Telefon. 
223595. (35106) 

Vând mlcrobuz ROCAR 18 
locuri, preţ informativ 7.000 
OM. Telefon 092.287.448. 
(35414) 

Vând tractor U-650, fabri
caţie 1994 + 2 remorci auto, 
tnscrlse, preţ Informativ 
115.000.000 fel. Telefon 
092.287.448. 35414 

Vând Renault 19 Doesel, 
inmatriculat, an 1990, perfect, 
8.900 OM, negociabil. TelefOn 
094.775.105. (35413) 

Ocazie! Vând tractor U.800, 
· după repara~e. la cota O (stan

dard), preţ 25.000.000 lei. 
Telefon 2108Ş1, după ora 17. 
(35379) • 

Vând urgent Renault 19/35 
Turbo Diesel, consum 5%, 
albastru metalizat, an fabrica~e 
1994, 117.000 km, preţ negocia• 
bil 11.500 OM. Telefon 259520, 
viZibil orele 13-18. (35375) 

Vând avantajos ANVELOPE 
auto noi fi folosi.te, de 
camion, diametru: 17,5; ARO, 
Jeep 15,16; autoturisme 12, Vând. Ford Transit benzină, 
13, 14, 15, 16, 11 ţoll. Telefon an 1976, CIV, inmatriculat pe 

Vând camion MAN T.D., cu 
dubă izotennă 6,5 to, fabricatie 
1987, cu trapă hidraulică, inm'a
triculat, cu CIV, verificare 
tehnică la zi, stare perfectă 
functionare, pret negociabil. 
TeleÎon 057-270706; după ora 
19, telefon 279517. 35659 

Vând Dacia Berlină 1410,. 
1995. Telefon 242841 .. (35858) 

Vând BMW 520i, an 1988. 
Telefon 094 785 517. (35869) 

Vând Dacia 1310L, an 1995, 
3.800 OM, negociabil. Telefon 
464378. (35868) 

Vând IMS. Localilatea Tălagiu 
(:Iss~)1, comuna Pleşcuţa. 

Vând semănătoare porumb 
SPC 6, prăsitoare cu' fertilizator. 

:::;~!~"~;~~~57 -217248, 

Vând FORD TRANZIT, an 
fabricaţie 91, Diesel, stare lre
pro~abilă. lnformaţH telefon 
531386. 5226881 

Vând urgent Dacia 1310, 
1992; tocătoare !ulei CSU; 
semănătoare SPC 6 Piatra 
Neamţ. Telefon 13lA Şicula 
(4112503) 

Vând autodubă lveco 3,5 
tone. Telefon 098621112; 
259715. (35743) 
. Vând BMW 324 T:D.1990 

numere germane, 3800; Ford 
Sierra 2,0 an 1988, şpoilere, 
1900 OM; Opel Kadett an 1985, 
13 automatic, 1500 OM. Telefon 
092.437.212. 

Vând motoare pentru diverse 
tipuri de masini si subanşamble 
toate in stare de tunqonare cu · 
acte vamale, la cele mai mici 
preţuri. Telefon 094.872.611. 

Vând semiremorcă 750 kg cu 
.CIV tir. Telefon 24468!); 
094.187.243. (35774) 

11l!fl!W1WH ~~· 1 
259339; 563027. (4113081) ._ firmă. Telefon 057/232675, 

d 15 35294 Vând TV COLOR en-gros, 
Vând urgent TV 35. Rela~i la '-"'~-"ora";";:""'-''-""'19'*-',..,-,-.."=" 

Varturile, familia Miclean, telefon Vând tractor U-650 şi utilaje en-detall, gamă dlvenslflcată, 
188. (35251) agricole, stare foarte bună. preţuri minime; garanţie. 

Vând Mercedes 250 Diesel, Telefon 256189;. 272284; Telefon 289456; 092.239.242. 
a~ fabricape septembrie 1992, 092.247.941. (35210) (~em LĂZI FRIGORIFlCE; 
inmatriculat persoană fizică, in Vând Audi 80, catalizatqr, 

• stare excelentă: alannă, jenţi Al, 7.900 OM, 1700 cmc. Telefon CONGELATOARE; VITRINE; 
central. Telefon 094 616 315. 281124. (34981) COMPRESOARE 5.000 W; 

. (35345) . Vând VW Passat Combi 11 CAMERE FRIG; DULAPURI 

Vând maşină de cusut ele<> 

~~~5213~g:1raţii. Telefon 

Vând TV color; masini de 
spălat; lăzi şi combine frigorifice; 
frigidere, la preturi avantajoase; 
intre orele 9-1.7. • Telefon 
251392. (35493) 

Vând celulare noi Nokia 3210 
.şi Siemens C25, preţ 360 şi 240 
OM. Telefon· 092.509.397 .. 
(35539) 

Vând frigider, congelator, ladă 
frig, combină frip. TV color, 
uscător rufe. Telefon 220926. 
(35371) . 

Vând frigider Arctic 18Q It. 
Telefo~ 221479. (35582) 

Vând TV color, carcasă plas
·tic, modele mari, mici. Telefon 
Z60807. (35586) 

Vând calculator IBM 386. 
Telefon 245290. (35812) 

Vând congelator Privileg, 170 
lt.Telefon 252793. (35657) 

Vând vitrină frigorifică orizon
tală. Telefon 512160, după ora 
17. (3572~) 

Vând 486 Di<2166, HOD 170 
(270, 500) memorie 8 Mb (16), 
monitor color VGA (SVGA), tas
tatură (compatibil Windows 95, 
office,. contab.) preţ 180 OM, 
Telefon 092.281515; 057-
252983. 35275 

VÂNZĂRI DIVERSE 

Vând (închiriez) garaj auto
rizat, zona Vlaicu-Făt Frumos, 
1.200 OM. Telefon 235784, 092 
308 400. (35450) 

Vând en-gros HAINE se
cond - hand GERMANIA, 
peste 20 sortimente. Telefon . 
289456, 092.239.242. (35449) 

Vând:COTYRifiBURLANE 
FUM; PLASA GARD zincată_, 
orice d,lmensluni; PLASA 
RABITZ fi CUIE COit
STRUCŢII, str. Vrabiei nr. 4. 
Telefon 289997, 084.558.552. 
271 

Vând dormitor model nou, 
stare foarte bună, 7.000.000 
lei negociabil. Telefon 
094.143.554. (35707) 

Vând urgent ·casă In 
Sânicolaul Mic, 24.000 OM, 
. negociabil. Telefon 234608, · 094 
183 043. (35724) 

Vând Mercedes 350 TDdi Diesel, 5. 700 OM si Golf 1 FRIG; Inox; garanţie un an. 
T 1 L d C T O. 1 2 800 OM - 'triculate Telefon 281384, orele 8-18. oyo a an ruyser . · tese, . , onma .. 

.. Telefon 092 227 450. (35293) Telefon 464398. (35422) · (34042) 
Vând (schimb) Ford Sierra Vând 2 buc. tractor 445 U, · .-:------.....:...~....,...., 

Vând EUROBOLŢARI TER
MOIZOLANŢI cu garanţie 
300x250x200, la 3.600 
eiUbucata; 1 mc - 240.000 lei. 
Telefon 281491; 092.381.750 • 
(35588) 

Vând societate comercială cu 
activitate .casă de schimb .valu
tar" (modificabilă). Telefon 084 . 
661161. (35226) 

VÂNZĂRI SPATII 

·vind spaţlll comercial; 
ultracentral, toate dotările, 
Chitineu Crlf. Telefon 
092.691.330. Rog seriozitate. 
(35414) . 

Vând hală Industrială compar
timentată, suprafata 252 mp, In 
Incinta Abatorului Vechi. Telefon 
094.770.634; 094.698.659. 

1135202\ 
Vând motel compus din: bar, 

ABC luncţionabil, restaurant şi 
spaţii de cazare 7 camere, in 
curs de flnalizare si casă 5 
camere, 2 băi, in Bodrogul Nou. 
mr. 75. Telefon 270312. (35892) · 

Vând spaţiu central (depozit, 
jocuri, birouri, prestări servicii; 
etc). Telefon 098.621.112; 
259715. (35743) 

VÂNZĂRITERENURI 

CLX motor 1,8 Turbo Diesel, . preţuri 4.500 şi 2.500 OM, nego- Vând toată gama 'de tele-
consum 5,5. %, an 1991, pret ciabfle. Telefon 464398. (35422) Ioane mobile, sigilate. Telefon 
9.200 OM, negociabil, urgent: Vând Cielo, 1997, inchidere . 094 267 307 sau 094 882 403. 
Telefon 258482 sau 094 819 centralizată, servodirecţie, aer · Vând TV color, 1.000.000 • 
906. (35370) _ conditiona~ visiniu, stare exce- 2.000.000 lei, garanţie 6 luni. 

Vând Opel Rekord Ccimbi, ·. lentă,' 13.500 bM. Telefon 092 Telefon 244904, orele _9-17. 
înmatricula!, fabricaţie 1979, 885 787. (35593) · (35334) . • 
2.000 OM. Telefon 266657. . Vând autoturism Dacia,. Vând TV stereo: teletext, orice cantitate, servlre promp-
(35372) _recarosat, preţ 1.000 OM, nego- bandă largă. Telefon 211491. tă. Telefon 214010. (35343) 

Vând Opel Astra 1,7 TOl,. ciabil. lnfonnatii Căpruta 110. (35316) Vând sorg (tătarcă), remorcă, 
Euro 11, neinregistrat. Telefon (4113098) '. • ... _.;· . Vând ladă frlgoriftcă, state ··bloc motor U-650, cazan 
231215; 094.797.828. (35434) · . Vând Dacia Break, 1981, exceptională. Telefon 211491. încălzire centrală.lnfonna~itet.,:. 

· Vând Fiat Uno Diesel, fabri- import Slovacia, fără talon, (35316) · . _ . •. . fon461246. (35388) .. 
eaţie 1986, 3.500 DM,·negqcia- altiâstră; 1.800 OM; Dacia 1310, Vând maşlnhpălat automatll. VInd LEMNE FOC, esenţă 
b
3
il. Telefon 094.801.326. 1984, cu talon, CIV, crem, 1.700 Diamant 504, stare foarte bună, tare, orice cantitate. Telefon 

( 5453) • OM; plug 3 capuri din teavă, 1.700.000 lei. Telefon O!li 1~3 210378. (25280) 
Vând Opel Ascona Diesel 1.000 OM; remorcă auto 5 ·10, 554. (35707) . . · .·Vând vilă in provincie şi uti-

neinmatriculată, talon - · + basculantă, 'cu factură, 2.000 Vând TV color, 800.000 lei, laje de confecţii. Telefon 
caroserie Audi 100, persoană _·oM; motor Dacia 250 ·oM: combină frigorifică, maşipă de 092.592.685. (35401) · 
fizică; pret convenabil. Telefon Telefon 513001. (4112502) spălat automată. Telefon Vând drujbă Husqvama 371 
057 • 464008. (35442) .: Vând Dacia 131 o, culoare 285010. (35716)_ după repara~e capilală. Telefon 

Vând VW Passat Diesel, an 5 · d' 1991 2 700 VInd matlnă spălat 057-464908. (35442) · 
fabn'catie 1983, pret 1.800 DM crem, Viteze, on ' · -· OM T lei 231007 (35839) automată 1.000.000 lei; TV Vând tennotekă Beretta 1000 
negociabil·, Aradui Nou, str. · e on · . - Vând_Ford Orion 1,80, fabri- colr;>r 930.000 lei; ladă frigorl- -·DM negociabil, congelator ~i 
Annoniei, nr.1/C. (35432) · cât 1992, înmatricula!, 9_000 .· fică 1.400.000 lei, ofer ·mobilă bucătărie, Telefon 

Vând Dacia Break, an 1988, garanţie Telefon 259339· 252313. (35531) .. 
2.2o'O OM •i Dacia 1310, an · OM, negociabil. Telefon 092 284, · • 

Vând două iepe sure 8 ani, 
localitatea i rir. 306, 

T . - 423. (35642) · 563027. (4223081) _ . Vând căţei rasa ciobănesc 
~~~:. t;le';•~r,P~â~~~~~ 1992, 2.600 OM. T.elefon Vând Dacia Combi 1310 fa-_ Vând TV color, deosebote, americano-canadia~lup alb), 8 

1354421 
_ 09~;~~-~:i ~~~~~an 

1987
,. bricaţie 1990, 2.500 OM, n. carcasă plastic. Telefon 259353. săptămâ~Jte on {)57 -

Vând 1800 !rtP teren intrav~an stare bună, 1.800 OM. Telefon ci abil. Telefon 092 284 423. (35084) ă TELE 46~~-~obilă veche (trandafir) 
in Subcetate, 11 OM/ mp .•. 092.281.508. (35408)· · (35642) Vindem 

0 
gam mare - ·\li aRe obiecte. Vând tennoteka. 

Telefon 092.579.044. (35390) · Vând BMW 316 i, toate opţiu- Vând Suzuki Cary Bus, fabri-· VIZOARE. COLOR stereo: nouă Beretta, 24 KW. Telefon 
Vând 2,15 ha teren arabil in nlle, înmatricula!. Telefon c.at 1989, înmatricula! fn. convenabil. Telefon 280260, 237513. (25262) 

Zimand Cuz. Telefon 238897. 094.517.764. (35470) Gennania 2 500 OM negocia- 211213, orele 10-20· (35330) 
(35525) Ocazie! Vând 2 Dacii 1300; bil. Telefo~ 092 284 423. Vind Ieftin INSTALAŢII 

Vând teren pentru construcţie; an 1976 si 1978, CIV, persoană (35642) SATELIT fi BOXE 50W. 
Gr.1dişte, zonă bună, toate uti- · fizică, ·perfectă stare -de Vând Audi 5000, motor 2,5 Telefon Arad 237471 • lneu 
litătile. Telefon 253575, 253388. functionare, 1.200 OM/ bucata. TOi, climatronic şi muRe extrase, 511485· (345711 . . 
(35'096) . . , Informatii telefon. 421058. lnmatriculat, 8.800 OM, nego-. \lând 

1
telebfoane âmQăboiNe nk'?'· 

VInd teren, Chlşlnea Crl,, 
aproximativ 3000 mp, pbslbl
lltăţl racordare gaz, cana
llzare, curent electric, apă. 
Rog seriozitate. Telefon 
092.691.330. 35414 

Vând pământ arabil ,4 ha, 
localitatea Curtici, preţ 
15.000.000 lei. Telefon 464398. 
(35422) 

Vând 1.000 mp temn intravi-

'. 

(3042231) ciabil. Telefon 092 284 423. menou, om a rom n : o oa 
Vând Dacia 1310, 1986, (35642) 5110-250DM;SonyC1-240DM 

2.000 OM negociabil. Telefon • Vând Ford Esoort 1,8 o, fabri- şi altele. Telefon 084.544.832; 
258616. (35509) · · cat 1992, inmatriculat, 8.800 092.528.181. (35362) , 

Vând ARO 243 şi Dacia 1300, OM, negociabit Telefon 092 284 Vând două televozoare color, 
iemorcă,1ocalitatea Zărand, nr, 423 (3584:.1) noo, teletext, telecomandă, doa-
347, Arad. (35555) Vlond Espero corean, 9.000 .gonala 51, D~ewoo. lnforma~i 

Vând F_ord Scorpio banzina, km, pret 15_500 OM. Telefon orele 10-12, 18-22, tel_efon 
lnjectie, 1993 cmc, inmatriculat· 057-256732. (35851) 288973. (35398) . . . 
stare' perfectă, adus de 1,5 ani Vând Dacia Papuc, 2.250 Vând TV ~olor Phohps, 
In ţară, 5.800 OM negociabil.'· OM; Dacia 1310, 1_600 OM. _Grundong, Nokoa, stereo, tele-
Telefon 251602. (35576) Telefon 464027_ 

1358641 
· text. Telefon 264004. (35412) 

.. 
=. -.-.•..• 

Vând garaj autoriza!, zona 
300, preţ Informativ 2500 OM. 
Telefon 092.287.448. 35414 

Vând schelet solar 400 mp şi 
dubă de pe TV, fără agregat, 
Focsan Mihai, localitatea 
Zimand-Cuz nr. 321. (35385) 

Vând pian scurt, flori interior, · 
blănuri dWerite mărimi. Telefon 
283952. (35415) . 

Vând soia boaba, pret 2500 
lei/kg,_ negociabil. Telefon 
057/561971. (4113095) . 

Vând utilaje vulcanizilre, per
fonnante, convenabil. Târnova 
nr. 261 sau telefon 094 117 976, 
după ora 16. (35513) 

'_. 

·' r 

Vând 'urgent cherestea cireş 
uscat natural si. pian marca 
Hoffann. Telefon 094 628 576. 
(35808) 

Vând 2 iepe: una gestantă 3 
şi respectiv 9 ani cu hamuri şi 
ştraf nou cu roata a 5-a. Rela~i 
telefon 464069. (35625) 

Vând vitrină frigorifică, cana-
. pea cu 2 fotolii, masină de cusut 

Ileana si măsută Sculptată cu 
intarsie: Telefon 092 448 914. 
(35835) 

Vând aparate sudură C02, 
220V-380V, noi, cu garanţie, 
13.500.000 lei. Telefon 231007. 
(35639) • 

Vând BIBLIOTECA LIDIA, 
4.900.000 lei; TINERET SIL· 
VANA, 4.000.000 lei; DORMI
TOR TIMOTEI, 5.500.000 lei. 
Telefon 09'4 809 884. (35646) 

VInd 50 buc. capre. 
Informaţii Selejeni nr. 40, 
Vasllcluc Dumitru. (3042238) 

Vând 95 oi mame, rasa ţur
cană. Informatii Cuied nr. 17, 
f~~~~9 Nădăşan Sorin. 

Vând 2 fotolii pat extensibila, 
maşină spălat automată. 
Telefon 276158, 092 372 135. · 
(35641) 

Vând broderii pentru morţi. 
Curtici, telefon 464378. (35688) 

Vând mobilă sufragerie, 
1.600.000 lei; mobilă bucătărie, 
600.000 lei. Bd. Revolu~ei nr. 
101, ap. 15. (35883) :· 

Vând: dulap 2 usi, ftlmir nuc, 
masă pătrată. Telefon 234954." 
(35708)' 

Vând :masină cu jet de apă· 
(caldă-rece) pentru 1!1păhit· 
maşini, folosibilă la 220 V, preţ 
foarte avantajos. Telefon 
094.872.611. 

Vând sufragerie veche 100 
ani, stare excepţională, preţ 
10.000 OM. Telefon 279204, str. 
Renaşterii nr. 64, (35748) 

CUMPĂRĂRI TERENUI,IIlll 
IMOBILIARE milll 

Doresc să cumpăr teren 
intravilan, maximum 300 mp 
(numai zonă centrală). Telefon 

- '092 684 643. (35153) ... , 
·Cumpăr apartament 2 

.camere, decomandat, zona 
UTA sau Mi.călaca III; ofer 
15.000- 17.000 OM. Telefon 
222757. (35535) . 

Cumpăr TEREN (cu sau 
fără casă) In Arad, str. Petru 
Rareş. Telefon 092.891.330. 
35414 

CUMPĂRĂRI DIVERSE 

Cumpărăm orz, grâu fura
jer, orzoafcă, porumb, ritcolta 
1999, plata la ridicare. Telefon· 
065/163885; 094.789.037. 
(0974228) .. 
Cumpăr porumb boabe şi· 

· ştiuleti, plata la receptie. Telefon 
094 7'84 588. (34894) . . . 
Cumpăr tablouri vechi pe ulii! 

. ş.i candelabre alamă, model 
deosebit. Telefon 280567, 
002344808. (35362) 
Cumpăr sticle de bere. 

Informaţii zilnic orele· Q-16. 
T.elefon 280695. (36430) . 
Cumpăr - v-ând, acţiuni: 

Astoria, Feroneria, Astra 
Vagoane •. Telefon 094.693.516. 

. (35281) 
Cumpăr vacă bună de lapte, 

fătată recent. Telefon. 092 448 
914. (35635) 
Cumpăr abricht ·cu grosime; 

freză, circular, de fabrică. 
Telefon 094151388. (4112507) 

CERERIŞIOFER'I'E 
DE SERVICII 

ANGAJĂM: mecanic auto, 
'ofeti profeslonlytt 28-45 ani, 
1 O ani experienţă; contabil fi 
agenţi comercial!. Telefon 
281116 orele 17-20. (35522) 

SOCOM "PIELARUL" ARAD 
angajează CONFECŢIONERE 
feţe lncălţăminte, calificate 
(maşinlste, la masă). lnfonnaţli 
telefon 236116 sau la sediul 
societăţii din str. Ghlba Birta 
nr. 16, Arad. (35120) 

' 
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Angajlm 
Ion 281074. 

SOCIETATE COMERCIALĂ 
angajeazA femel pentru 
SORTARE MIEZ NUCĂ. Condl· 
tii bune. Telefbn 270624, onele 
10..18. 

ANGAJĂM VANZĂTOARE 
profil. alimentar. Telefon 
243485 sau 094.397.850. 

TRANSPORT MARFĂ 3-5 to, 
avnatajos. Telefon 284755, 
251502. ' . 

REPARĂM aragaza, bollene, 
matlnl spălat, microunde, 
Instalatii electrice •. Telefon 
270098. (35585) 

Execut lucrlirl INC~LZIRE 
CENTRALE • SANITARE 
(cupru). Telefon 094.391.892; 
216552. (c.) _ · 

REPARĂM MAŞINI SPĂLAT 
automate, domiciliu; sunăm 
cuvele. Telefon 259148; 
094.241.398. (34745) 

• _uz z. a~---· 

PVBUCITATE 

Agentia Zonalli Călători 
TIMIŞOARA, Revizia Vagoane 
Arad, sollcltil autorizatie de 
mediu pentru spatiul din 
Calea Au rei Vlalcu. nr. 2·4. 
Eventualele contestatii se PQI 
depune la Agentia de 
Protectia Medl B-dul 

Cilitore'ti cu autocarela · 
noastre ~ moderne tn · 

Europa: 

ment 1 cameră, bucătărie, baie, 
balcon lnchi"' lermoficat, gaz, 
mobilat, Conlectii, pe termen 
lung pentru 1 sau 2 persoane, 
plata anticipat 3 luni. Tele!Qn 
252178. (35654) 

Ofer spre Inchiriere aparta· 
meni 2 camere, mobilat; Vlalcu. 
Telefon 288651. (35685) 

Ofer spre Inchiriere spaţiu 
comercial bine amenajat, apt 
pentru:· Alimentara, servicii, en
gros, alvoentaţie publică. 
Telefon 246727. 

Dau in chirie 1 cameră 
apartament: 40 OM pe lună. 
Telefon 263841. (35698) 

lnchiriez local de 100 mp cen
tru Păncota, str. T. Vladimirescu, 
nr. 46, Coclreanu Maria. Telefon 

-----------
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adinci 
urare anun

lncetarea 
a Iubi

nostru fiu, 
GABRIEL 

DAN 
CIARNĂU, 

in vârstil de 21 ani. 
lnmonnântanea va avea loc 

vineri, 19 noiembrie 19Sq, ora 
14, de la domiciliu, str. Vaslui, 
bl. 710, se. B, la Cimitirul 
Mlcălaca. Tati fi maml In veci 

Cu dunene In suflat anuntăm 
· lncetanea din via!i, a acumpu-

lul noo!ru soţ. tatii, bunle . 
TOMA MOISE, 

Lacrimile fi ciiVIntela 
pnea putine pentru a exprima 
durerea. Al placat pnea tim· 
purlu, ŞTEFANEI De 10 ani 
doar roua fi lacrimile noastne 
ta-au mal mAngAiat. Vetnlcli 

lan1lntllne pentru 
CIUMEDEAJOI ~AN, 
din Curtlcl. Dormi In pace, 

suflet biAndl FIIca, părlntll, 
fratii, cumnatele, nepotii fi 

Amintim cu 
tristete fi du
nene In suflat eli 

. Executăm LUCRĂRI CON· 
STRUCŢII Interioare şi exte· 
rloare, orice foi. Telefon 
266857. (35373) 

GERMANIA, AUSTRIA, 
FRANŢA, ITALIA, SUEDIA 

_ (plecirl zllnlco). 466159. (5226679) . ' • 
Căutăm să Tnchirlem hală, · 

minim 3.000 mp cu utilităţi 
industriale (apă, curent, betonat) 
pentru miniproclucţie şi depoz~. 
str. Vârful cu Dor nr. 1, 2200 
Braşov, Relaţii telefbn _092 358 
982. (f. 0974310) 

77 ani. lnmormântarea va 
avea loc joi, 18 noiembrie 
1999, la Cimitirul Eternitatea. 
Tătlcule drag şi bunlcutulul 
scump, aşteptăm clipa reve
derl. FIIca Floare, ginerele . •J 

'.-"' 

.. 
~·, o 1' ?'::...-T 

iJ ... --· fj 
_ .. 

SOCIETATE 
angajăm CONFECŢIONERE 
pentru · croitorie aerle, 
salarizare . bună. Telefon 
211214, onele 

AGENŢI, 
mu1nc:a. Str. lvrlanu 

DOAMNE, DOMNI
voce pliicutli. 

.058. Salarl· 

SOCIETATE 
profil alimentar 
VANZĂTOARE fnhara-tlil. 
Telefon 266211. 

COMPANIE INTERNAŢIO· 
NALĂ angajează PERSOANE 
cu EXPERIENŢĂ IN VANZĂRI. 
Telefon 092 664 080. 

AngajAm, pentru montaj 
tAmplărle aluminiu, persoană 

experlentă timplilrle lemn. 

'·. !"' ·-~, 1~~:~T~,o~ ... =;~09=2=29=2=55=9·=== 

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

.. 

BRUT AR de meserie, neal
coollc ti nef11mător caut si 
mi angajez Intr-o firmă 
stat sau particulară. Telefon 

(3041812) 

.··._ 

ŞCOALA DE ŞOFERI, col. 
RUSU LUCIAN, face inscrieri. 
Telefon 283696. (35887) 

.,WES" execută reparatii' . 
frfgldere, congelatoare, cllma
tizirl, piese noi, garanţie 1 an. 
Telefon 284857, 092 556 562. 
(35709) . 

· DIVERSI 

· VÂND fi ACHIZIJIONEZ 
MOBILĂ I'OLOSITĂ, regim 

' de Conslgnatle. Telefon 
094.803.094. (1) . . . 

.,DOLLA" vinde en gros 
pungi cadou parfumerie cos· 
metice şi produse Igienice din 
gamele: DULGON, ALPI, 
MOLA, SANTEX. Telefon 
057/284243; 092.382.039. 
(35320) 

BELGIA, OLANDA, DANE· 
MARCA, ANGLIA, FIN LAN· 
DA, NORVEGIA, SPANIA, 
PORTUGALIA, UNGARIA, 
IUGOSLAVIA ,1 poti. fi un 
eilător dftlgătorl . 

NOU! Reduceri de tarife fn 
·luna NOIEMBRIE! Reduceri 
suplimentare pentru: eleyl; 
studenţi, pensionari fi gru
puri. B-dul Revoluţiei nr. 35, 
telefon 251871, 252727; 
Autogara, telefon 270562. 

SCHIMBURI 

Schimb 2 camere Vlelcu, cu·3 
camere. Telefon 28865f. 
(35685) 

Schimb spaţiu comercial 
(gheretă) zona Alfa cu autotu
rism Diesel. Telefon 244680; 
094.187.243. (35773) 

ÎNCHIRIERI 
. VINDEM: 1 biiC8til MAŞINĂ 
de ECHILIBRAT şi 1 MAŞINĂ lnchiriez (ofer) apartament şi 
de OEJANTAT .ANVELOPE casă (ne)mobilat(ă). Telefon 
auto, la pretul de 10.000.000 235784,092 308 400. (35450) 
lei/bucati + TVA. Telefon . Doresc să inchiriez aparta-
247481 sau 247485. (34417) · ment (ne)mobilat, pe termen 

lung. Telefon 235784, 092 308 
SOC OM .,PIELARUL" 400. (35450) . 

·ARAD, oreanlzează liclta!le In Dau in chirie spa~u pentru un 
data de 24 noiembrie 1999, ora birou (zona Intim - lângă 
9, pentru inchlrienea SPAŢIU· Gospodarul). Telefon 
LUI situat in Arad, B-dul Iuliu 092.684.643. (35153) · 
Manlu nr. 15-17, in suprafată Iau in chirie apartament 2·3 
de 285 mp. Informatii la tele- camere, standard occidental. 
Ion 236116 ·aau 250429. Telefon 094.364.030. (35152) 
(35120 Iau in chirie spatiu comercial: 

PIERDERI, _. 

Pierdut carnet membru elibe
rat ·de Cooperativa Credit 
.Unirea• Af'ldul Nou, pe numele 
lonită Ioana. li declar nul. 

. (35629) 
Pierdut asigurare auto elibe

rată de ARDAF, nr. 669394/ 
35015, data 01.06.99, pe 
numele Gangan Stelian. O 

' declar nulă. (35633) · 

Pierdut chltanţler flacai al 
SC ARGENTA SERVICE SRL 
ARAD seria AR AL·A nr. 
8342751-3342800, parţial com-

letat. n declarăm nul. 35660 
Pierdut camet· membru elibe

rat de Banca Mureşul Arad, pe 
numele Zau Marian. li declar 
nul. (35679) 

Pierdut carnet CFR pentru 
eliberare permise nr. 88435, pe 
numele Toth Livia. n declar nul. 

. (35678). . 
Pierdut legltima~e de seoviciu · 

eliberată de Administraţia 
Financiară Arad pe numele . 
Suba Carmen Nella. O declar 
nulă. (35759) 

-t SERVICII FINERIBE -t 

central, Piata Spitalului sau 

st~cc~~~nS.':En~~ =~Ă · ~5;~j Ţ§le/pn ,094.364.030. ' ··. 

construinea unei clădiri, destl- . Ofer spre incljiriere aparta~ 

SC nNOSFERATU" SRI" 
str. Ghlba Blrta nr. 28, tele
.fon 270437; 094.554.874. 
. NON· STOP 

SERVICII FUNERARE . 
natia spatiu ycolarlzane, lntur- meni 3 camere, et. 1. Banu 
sectia Cpt. lgnat • Gh. Doja. Mărăcine. Telefon 220132; 
Eventualele contestatii $e 270623. (35278) _ . 
depun la Agentia de protectia lnchiriez .apartament 2 
Mediului Arad, Bd. J)negallna camere, parţial mobilat, preţ 80 
nr.18. (35821) OM pe lună. Telefon 277465; 

094.561.790. (35370) 
CENTRUL TERAPEUTIC ti lnchlriez. .apartament 2 

EDUCAŢ!ONAL PENTRU COPil camere, proaspăt zugrAvi! • 
H1V SEROPOZITM cu sediul in Vlaicu, 70 OM + cheltuieli, nemo-
Arad, str. Independentei nr, 5, . bilet. Tel9fon 2>10642. (35430) 
soli cită AUTORIZA ŢIE DE lnchiriez spa~i comerciale fi 
MEDIU pentru acordarea de depozit pe Calea Lipovei, nr. 
_..,_socială~~ --.. ,.. 113, vizavi Restaurant Flora. 
copiilor Infesta 1 IV. Even• Telefon 092.92.11.03. (35510) 
tualele contestatii se pot de- lnchiriez (ofer) apartament 2 
pune la Agentia da Protactla camere, 70 OM. Telefon 
Mediului Arad, Bel. Dnlgallna nr. · 
16 (35581) 094.532,742. (35550) 

· Ofer spre inchiriere aparte· · 
SC KORNET SRL doretta ment (ne)mobilat. Telefon 

i ă 1 d 210555. (35575) * obtin autorlzat 8 me lu Dau in chirie spat,lu sediu 
pentru punctul lucru Arad, str. 
Crasna. nr. 31A. Eventualele firmA, str. Sebeşului. T•lefon, 
contestaţii se· depun la 211767. (35594) 
Agentia da Profec11a MedluiiJI Primesc fată in gazdă. Telefon 
Arad, Bd. Dragallna nr. 11. · .-237662. (35527) · · 
35656 . lnchiriez garsonieră nemobl· 
~=========::::; lată, pe termen lung, zona 

Noua ŞCOALĂ MANECHIN Vlaicu. Telefon 412205, 249090, 
CRISTINE selectează TINE· 094 589 976. 
RET, in 20 noiembrie, ora 14, lnchirlez gal'!lonieră zona 
DISCOTECA LASER. Telefon Romanilor, nemob~ată, fără gaz, 
094697781. 35711 50 OM lunar, anticipat 31unl. 

Telefon 212082. (35604) 
SC .,ALFAR" SA anunti Ofer spre inchiri~re aparta-

AMANAREA LICITAŢIE! pen- meni 3 camere, mobilat, 
Iru activul PAVILION PRO· Confecţii. Telefon 289523, 
. DUCŢIE CIUPERCĂRIE, din 2 (35616) 
decembrie 19991a o dată uite- Dau in chirie{Jaraj ultracanlral, 
rioară. (35705) Bd. V. Milea nr. 33-35. Telefbn 

092 562 017: (35658) . 
Se coi1Voacil ADUNAREA Ofer spre inchiriere garsonieră 

GENERALĂ EXTRAORDI· semimobilată, zona A. Vlaicu. 
NARĂ a membrilor Societă111 Informaţii telefon 240576. 
Agricola I.R. ŞIRIANU d n (3564~) . · 
ŞIRIA pentru data de sâmbătă, Caut colegă de cameră, bloc, 
:!O noiembrie 1999, ora 9, la ·oanlral. Telefon 284933. (35650) 
cămin. 35768 Ofer spre inchiriene aparta- . 

COMPLETE. 
Slcrle, respete, cruci, 

tmbălsămat, spălat, imbrăcat, 
prosoap<i, batista, panglică, 
batlcuri, catafalc, sfetnic&, 
steag doliu, coroane, jerbe, 
colaci, cozonac!, colivă. 
ORGANIZĂM POMENI! 

PENTRU PENSIONARI 
REDUCERE 10%. 

OFERTA: sicriu,+,...,.+ 
cruce • 750.000 lei. 

GRATUIT: transportul 
sicriului la domiciliu, lntenne
dlem obtinerea actelor de 
deces, fbtovldeo, fanfară. 

NOUl Punem la dispozitia 
clientilor no9tr1 CAPELA. (c.) 

POMPE FUNEBRE . 
NON.STOP (lo orice ori) 

etr. M. Emln .. eu nr.4, (vizavi 
Cinema MuntfUI), telefon 211929 

· sou0k537.715. 
Vi oferim •rtlc~le: alerte, 

lenjerie· deces, c'ruCe fi San·lcll 

(opălaţ hnbri<:at '' hnbilsimot) la 
- preţ minim fi caHtate deoseblti. 
OFERTĂ: alcrlu, lenjerie, cruce--
730.000 lol: Ţoanoport tn localitate 
GRATUIT. Suntem producitorl 
renuml~ In ţară ti atmnitete, nu 
aimpll c:omon:lanţl. (<) 

·'fi' DECESE 'fi' 

Cu adâncă du~ne anuntăm 
lncetanea din vlată a scumPII
Iul noetru soţ tati ti bunle, 

~ADAM, . 
In vlrstă de 71- ani. lnmor-

mlntarea va avea loc azt, 
la Cimitirul Pomenirea. 
llllle lndollat,: Ştef fi 

Vaslleeeu. 

1 
-'\--- . 

.-

c' • 
' ,. .. 

Nelu ti nel'otica ta Iubită · c~••••·"1 

Ioana Olari. . .. 

Cu adinci durere anun!im 
Incetarea din vlată a Iubitului 
noetru aoţ tată şi bunle 

RUSUIOAN, 
In vArstă de 58 ani. Inmor

mintarea azi, 18 noiembrie 
1999, ora 13, In localitatea 
APATEU. Familia indollati. 

îi' CONDOLEANTE îi' 

Colectivul ATELIERULUI 
ZETUIT de la IMAR SA este 
alături de familia CIARNĂU, 
gneu incercati prin disparitia 
tragică a fiului lor, 

GABRIEL c:IARMĂU, 
exprlmindu-le ·intreaga 

compasiune ti condoleanţe. 
Dumnezeu să-I Ierte fi ai-I 
odihnească! 3564 

Suntem aliturl da flnll 
nOftri, tn marea durere cauza. 
ti. de moartea flnulul nostru, 

DĂNU'f CIARNĂ.U. , · 
Familia Morcan Adrian. 

(35849) 

· ~Suntem· alături' !le 
-- colegii notJrl CIARNAU 

IOAN fi MARIOARA, la 
marea durere pricinuită de 
decesul fiului lor, 
; CIARNĂU GAP~,. . 
' 21 ani. ._. · 

Sincere condoleante! 
Membrii Slndlcattllul Llbar din 
S.C. IMAR S.A. ARAD. (35886) 

Multumesc tuturor celor 
cane au fost alături de mine In 
marea durere pricinuită de 
moartea scumpel mele mame, 

MERFIANA.. 
FIIca lndollatil. (35704) . 

Consiliul de Administratie 
al se IMAR SA eate alături de 
familia CIARNĂU, greu Incer
cati la decesul uniCIIIul fiu fi 
le transmite sincere con· 
doleante. (35719) · 

·Colectivul Centrului HIV 
ARAD esta alături de colega 
POCOL VIORICA, In greaua 
sulerlnti prlclnulti de 
moartea fratelui. (35720) 

Transmitem sincere con· 
doleante famlltGI CIARNĂU, In 
marea durere prlclnultl de 
decesul fiului lor, 

. DAN: 
Din partea colegilOr de se,... 

viciu din se IMAR SA, Sec!'a 
a-VIII-a. 3573 

Colegii Atelierului Proto
tipuri din IMAR SA depling 
moartaa colegului 
CIARNĂU GABRIEL DAN 
fi transmit condoleante 

familiei lndoliate. (35732) 

'ii' COMEMORĂRI 'ii' 

Se lmpllnette un an de 
cind a plecat dintre noi, _cel 
care a fost 
GĂW~VALERIU. 
Nu te vom uita nlclodatll 

Sotia Erna fi fiica ~lhaela. 
(35500) 

. ' . 

-· ·~-· 

,~ 

S-au scurs tase 
timAnl cte lacrimi 
dor de cind a ploocat 11 

fulgerător dlntne noi, sc••mr!IB 11 

noastră· sotia, mami fi 
etenă, ·. 

POP DANJEJ.A..UJaA, 
43 ani: 

Parastaaul de pomenlne 
avea loc duminică, 
noiembrie 1999, ora 12, 
Biserica Ortodoxi din loc:all·l 
latea Vladlmlreacu, jud,şţu111 
Arad ... ŞI prin 
soare/ Voi, ce·n lume 
fost dragU Mal veniţi CII 
floare/ Fără lacrimi pe 

jl" Cu amerenlloe~1 n~;e~u~~~~~:.~ 11 
capul In lata 11 

mtnt, r~!~~·~~~:-~~~~;~~~:~::'~11 Dumnezeu s-o 
_In llnltte ti pacei Rugăm 
cel care au cunoacot·o, un 
moment da aducene aminte. 
Sotul Nelu, fiica Oana, 
Maria, socrii: Ioan ti Ana. 

s-au scurs 2 ani pe aripile 
vremii Insi dunenea sapă tot 
mal adinc In sufletale noas· 
Ira. VIata lui o clipi de-ar fi 
fost sA fie/ A lntnerupt CII ea O 
Yafnlcle. lnvătător · · 

PATitO fl'D"AN, 
fie-ti tirAna Ufoarlil •• _ .... ·n 

familie. 

cere, fultoari- 11 
tor, la numai 38 ani, 
STĂNESCU FLoiUN, 

. electromecanlc auto 
PAncota, fiu, fr•te, nei>Ot.ll 
Dumnezeu si ta tarta 

odlhneaacli In ,' !'~=:~~~~ 
noblll Cu nespusli d 
mama, fratii, natii fi Caty. 
(5226680) . . 

• . 
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- - - - - ·- - - - - -1, X.ÎIII ÎD • Splaiul Gen. Gb. Magheru BL 3298 iW~a~lacaJ l IJ. D 'l'eiJta" ~1270111; 270100, Arud 1 
Comrace Elite M~c:<ooo~~WindowoHooc.EcL l 

lllcrcooftlntomotl!lcploror 5.0 
Iota! pentium III 450 MHz AntfVJrua RAV 7 

512KBI10011Hz MIGrOSgft Oftice 2000 SB 1 
84MB PC-100 SDRAM 
10,2 OB Ulln ATA . prel-lat, cu liconţa doltiiiZIIro \w 
811B3DAGPz ATXplatlorm.chl-lrtoiBX .,.. 
15"ADIProlllotal!oUDigltlll C...--ATX 
48xCD-ROM drlv• FDD 3,5•~1 ·"' 

1 
30 PCI SoundPro cord Koy-rd W98 .....,........., J 
JaZZ J-21oe - 3 but. +pod 
Fast Ethomot100110 PnP UPT PREŢ USD 
Garanţie 36 luni 1227 ._,.. __ PNtu_!:' ~ne ~A _ _ 

1 
--- _ ..... 1 

··B!v Revolutiei Nr 10t · 
Ling.& d~eratul ·oerAX · 

-ORAR: Lw·n-Vtnttti ~-17 
Sambata 9-13 · 

tel. 057-280.785 

~GHICUL TOHI 

Aoarate de erblcldat VN 

Cultivator cu discuri F2. 

Acesta este numele nouluf 
cultivator al firmei Vogel & Noot 

produse de VOG E L&~~~u~~~: .. ~vecrnli'lo:ie'n"n'traunf:.';i.1'/::.f::::::~~ . 
VARIANTE DE FINANŢARE: Avans 30%; . , "' .:;· 
• Plata la 6 luni fără do bAndă; · . : _.. _ .. 
• ~ta fi LAIIJ!i~~ 1:-3 •ni dobllndll fixA 7!6 %, filră garanţii bancare 

VN - Sapak Profl 

Pregătirea patuldl gennlnatlv '' 
pentru semănat intr--ci singură etapii 

·Grapa Rotativă VN ~ 
Terramat 3 S Profi 

Generaţia de mara putere de grape 
rotatlve ale firmei Vogel & Noot _ , 

----, 

;o . -

-~~/liNFLEUR ROM/. 
Anunţă . ,_ · 

I)QCf Il hut.ll 

Sisteme pr&testete 
3 ani garantie 
vanzare si in 

INCEPEREA SELECTĂRI! PERSONALULUI MUNCITOR 
cu data de 15 noiembrie 1999, la sediul societăţii ARNETIA 
ROM din Arad, str. Independenţei nr. 3. 

~nţă femel, cu experienţă In confecţii textle .. 
· - vârstă max. 40 ani _ 

• cunoştinţe pentru ma,lnl trlplok, simplă, UBERDEK, 
butonieră, aprocat nasb.Jre. · · 

• fCOOia minimă 8 clase · • 
Informaţii suplimentara la telefon: 289244. (87ol4249) 

B-dul Revolutiei (vizavi de BANKPOST) Mlcălaca • Plata 
Soarelui (vizavi de _Pottă)Tel. 259.373; 259.721; Fax: 259.884 

+ Baterii auto pt. autoturisme, 
camioane şi tractoare -

t Aeroterme, radiatoare electrice cu 
ulei 

+ SobA de Tncălzit pe butelie, conveo-
; toare • a ,ci • Sobă de încălzit cu lemne şi căribuni . a ~ • l'10be de gătlţ emallate cu ladă pt. 

!!Ilo l lemne . 
iiilll= ·.-.l_,, + Sobe de gătn emailate şi tip cizmă 

4 +lmpletib.Jră sârmă gard 
• +lmpletitură sa~ cotarcă a 1 +Plasă rabitz.' . 

+Cazan pt. bale eli 2 surse (elecbic şi 
cu lemne) 

+ Hidrofoare, compresoare, pom1111., .• 
+ Incubatoare 
+Drujbe 
+ Televizoare color 
+Combine muzicale 
+Maşini de spălat automate şi. simple ' 
+ Frigidere, congelatoare · · 

+Aragaze 
+ Gresie şi faianţă, adezivi pt. lipit şi 

rosb.Jtt 
+ Araoaţ vopsele, diluan~ şi 1act,r1 

NOUl 
VlZrrAŢI MAGAZINUL NOSTRU 

DESCHIS IN UPOVI\, 
-. VISAVISDEPIAŢĂ ·.,._·· 

Produsele: electrice, electrocasnice, uz 
gospodăresc şi agricol se vând şi cu 

PLATA IN RATE, 
.; .. AVANS O.··".:·~-. 
TRANSPORT GRATUIT TN ORAŞ, 

IN JUDI§Ţ. TRANSPORT GRATUIT LA 
CUMPARĂTURI MAl MARI DE 
5.000.000 LEI, 

(5213799) 

ntRLPDDLfj 1 8 v 1 8 ~ f1 ·aosc~-

o 
Arad atr.Eroul Necunoecut nr.25 te1/:fax:281 .. 170 

Azad ot~.Clujului•Bl.74 B parter tel:277,979 
ORAR 

Zel In~ 
: •·17 
... mba'- . ... ,a 

GRESIE GLAZURATÂ- PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR ' 
· ... · . , .. Grupa de uzuro abraziYa IV (trafic.; intent"l _ ~~----·~.;J.~.:.,~~-1"-: 

*''""'?<Rezistenta la!nghct; conform ISO 10545-12 '- . ..." 

SONY Model: MHC-RXD7 

ANGAJEAZĂ in concliţll deosebite · 
3-4 persoane dinamice, inteligente pentru control de 

calitate in confecţii. 
·· Persoanele doritoare trebuie al albi disponibilitate 

.·._ . .. 

• 
· -Magazin Quasar, Arad, P·ţa A.lancu, Nr. 10 - i, 

tel.: 057-211.822. 

' .. , .. , .; 

1;111 a luCI'a pe teritoriul romAn dar fi pentru pragltlrl_ in 
Italia. · · 

... . ~- . ) 

Doritor~~ vor-- la teleloal 094Z0414:JO 
141147oll) 
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